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Mulig sti over heden

BRYDNINGSTIDEN

OM BRYDNINGSTIDEN
Fra 1870 til 1900 undergik Ørre sogn store forandringer. Der 
var nedbrud opbrud, nybrud og gennembrud. De religiøse 
vækkelser stod stærkt, forskellen mellem rig og fattig var 
stor, heden blev opdyrket, og højskolerne gav bønderne nye 
muligheder. Det kaldes brydningstiden – og i Ørre har vi spor 
efter det hele.

En vandre- 
og cykelrute 
i og omkring 
Ørre med 7 
fortælle steder, 
hvor du kan 
høre historier Du står her
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Bodil Jensen, 
Nøvlingvej, 7, 7400 Herning 
Mobil: 3063 5825 Mail: 
bjensen51@gmail.com

Næstformand:
Peter Tolstrup Christensen, 
Søvndalvej, 10, 7400 Herning.
Mobil: 40260644 Mail: 
mp.tolstrup@fibermail.dk

Kasserer:
Margit V. Jensen, 
Sofiedalvej, 7, 7400 Herning.
Mobil: 2534 7225 Mail: mj@
klimabyg.com

Sekretær:
Anne Marie Søe Nørgaard, 
Visgaardvej, 3, 7400 Herning.
Mobil: 2037 7055 Mail: byras@
herning.dk

Bestyrelsesmedlem:
Philip Nielsen, 
Asbjergvej, 4, 7400 Herning.
Mobil: 2327 1245. Mail: philip@
lillebjerg.com

På trods af situationen med Covid-19 med 
diverse begrænsninger, sker der faktisk en 
hel del i vores lokalområde Sinding-Ørre.
En flok „brobisser“ har fornyet beklædnin-
gen af broen ved Kirkestien i Ørre, så det 
nu er mere sikkert og farbart at komme 
over åen. Rigtig flot arbejde og tak for det.
Der har været afholdt møde mellem 
Svend Erik Blåberg, chef for Drift &Service 
og Sinding-Ørre Borgerforening om de 
grønne arealer i Sinding-Ørre.

Det er aftalt at:
- der inden så længe kommer overdæk-
ning over „brændeskuret“ ved shelter-
pladsen i Nybro
- affaldsstativet ved Dråbebroen tømmes 
fremover af Drift, Herning Kommune
- Drift &Service har betalt Surbær hækplan-
ter, som lokale borgere har plantet langs 
skellet ved Dråbebroen i Ørre.
- der på arealet „Ørrevænget“ bliver sået 
faunastriber, hvilket Jens Simonsen har 
taget ansvaret for.
Når den midlertidige aflastningsvej „fjer-
nes“ vil der blive etableret blivende hyg-
gesteder med borde og bænkesæt.
- på den nedlagte fodboldbane ved 
Hvepsebyen/Søvndalvej er der et projekt, 
som består af, at der etableres noget 
beachvolley, outdoor fitness, stangten-
nis, en boldbane, hygge og væresteder, 
en form for minigolf m.v. Der er givet et 
tilskud på 20.000 kr. fra Herning Kom-
mune. Friluftsrådet er ansøgt om midler 
til gennemførelse af det samlede projekt, 
som der lige nu afventes svar på inden 
for kort tid.

- der arbejdes på, at der kan komme skilt-
ning til Hvepsebyen og SØ-Grillen
- de forfaldne borde og bænkesæt ved 
hundeskoven fjernes, og Sinding-Ørre 
Borgerforening arbejder på at få et par 
nye borde og bænkesæt der.
Affaldsindsamlingsdagen var en kærkom-
men lejlighed til, at vi kunne mødes, få talt 
sammen og hygget os – dejligt. Der var 
73 personer i alle aldre, der deltog – rigtig 
dejligt og flot. 

Desværre er æ Sinding daw aflyst, men 
vi forventer, at det er muligt at afholde 
Skt. Fest. Se indbydelsen her i SØ-Posten.
Der er og har været gang i tegning af med-
lemmer til Sinding-Ørre Borgerforening. 
15 personer har sagt ja til at tage nogle 
veje og tegne medlemmer – dejligt med 
stor velvillighed og en kæmpe hjælp for 
bestyrelsen.

Vedrørende kloakarbejdet i Sinding har 
projektlederen tilkendegivet, at det går 
planmæssigt. 
Det er i Herning Kommune besluttet, at 
der bliver anlagt cykelsti fra Tjørring til 
rundkørslen ved Trehøjevej. Det er så 
godt og vil betyde, at de mange cyklister 
vil kunne køre på strækningen uden at 
være bekymret for biltrafikken.
Generalforsamlingen i Sinding-Ørre Bor-
gerforening afholdes torsdag den 28. okto-
ber klokken 19.00 i Ørre Forsamlingshus.
Vi ønsker alle et godt forår og en dejlig 
sommer.

Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening

Bodil Jensen.

Skt. Hans fest den 23/6 i Hvepsebyen

Der afholdes Sankt Hans Fest den 23. juni i Hvepsebyen/SØ-Grillen.
Vi starter klokken 18.00 med grilning af det medbragte mad.
Klokken 20.30 holder Lasse Bøgh Madsen båltale, hvorefter bålet tændes.
Der vil være mulighed for at bage snobrød, lege, måske spille en rundboldkamp og 
ikke mindst hygge sig med hinanden.
Der kan købes vin, øl og sodavand, og der serveres kaffe, the, saftevand og kage

Alle er meget velkommen.
Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening.
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