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For Sinding og Ørre

Ringriddere ved en af Sinding-dagene sidst i 30 érne.
Alfred Mikkelsen på den mørke hest, den anden er Arne Andersen.

Sinding-dagene blev i mange år holdt ved Sindinggaard.
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Posten
Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 97 13 66 01
Heidi Nielsen, tlf. 97 13 64 74

Korrektur:
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26

Oplag: 550 stk.

Posten udgives af Lokalrådet for
Sinding og Ørre og udsendes til
samtlige husstande i Sinding-Ørre,
samt til dem, der bor udenfor
området og ønsker den tilsendt.

Indlevering af stof til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: miaposten@tiscali.dk

Datoer til kalenderen: Heidi
Nielsen. Kalenderoversigt bliver
tilsendt alle, der ønsker det, til brug
ved planlægning af arrangementer
og møder. Vi håber selvfølgelig, at I
melder tilbage om jeres arrange-
menter.
Se også: www.sinding-oerre.dk

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Sats og tryk: Aulum Bogtryk &
Offset

Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. maj 2007. Posten udkom-
mer d. 23. maj 2007.

BEMÆRK
Side-prisen incl. moms er for 1/1
side kr. 860,-,  1/2 side kr. 430,-, 1/4
side kr. 250,-, 1/8 side kr. 160,-.

Lokaler søges

En frisør er flyttet til byen.... Og jeg vil
gerne åbne en salon, men mangler lokaler.
Der skal være et lokale til salon, et baglo-
kale med lidt lagerplads samt toilet mulig-
hed.

Er det noget du har og har lyst til at leje ud
til mig, så ring på tlf.
22930796 efter kl. 17.

I samme omgang vil min familie og jeg gerne sige tak for den
varme velkomst vi har fået her i byen og  ikke mindst fra alle
naboerne og tak for de fine blomster.

Med venlig hilsen
fam. Søgaard,
Kragsnapvej

Pga. ledermangel ønsker spejderne opbak-
ning fra lokalsamfundet for at kunne ruste
sig til fremtiden.
Det har i mange år været de samme le-
dere der har stået med ansvaret for spejder-
gruppen. Det var tradition, at kun ganske
få forældre hjalp til. Af forskellige årsager
er der nu nedgang i lederstaben. Allerede
sidste år begyndte vi at få rigtig god hjælp
fra nogle forældre, og det har været en
stor succes. Trods denne hjælp er der
endnu mangel på kræfter, ikke mindst fordi
der stadig er mange børn der ønsker at
være aktive i spejderlivet.

For at imødegå det store behov har vi fun-
det det nødvendigt at indføre nogle struk-
turændringer

1. Mødeaktiviteten reduceres til
hver 14. dag. Mødeaftnerne fal-
der i ulige uger. Fortsat mandag
aften.

2. Spejder- og ulvegrenen er slået
sammen

3. Desuden vil vi meget gerne have
hjælp fra yderligere 2-3 forældre,
eller andre, som ønsker at støtte
op om spejderarbejdet.

Det er slet ikke et „must“ at have kend-
skab til spejder arbejdet fra tidligere.
Hjælpen vil bestå i at være til stede ved
spejder-ulve-møderne, på længere sigt
også hjælp til at varetage små praktiske
opgaver.
Hvis det ønskes, kan man afgrænse den
periode man er villig til at hjælpe, til f. eks
½-1 år.

Til dig som har fattet interesse for dette,
grib telefonen og ring til Henrik Boelskifte
97136860.

Struktur ændringer hos KFUM spejderne
i Ørre-Sinding
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Formand:
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf. 97136187
Mail: jimmy@sindinggif.dk

Aktivitetsformand:
Martin Jørgensen
Ørrevænget  47
7400 Herning
Tlf. 29827253
Mail: martin_sinding@sindinggif.dk

Økonomiformand:
Jens Arne Mikkelsen
Ørrebyvej 43
7400 Herning
Tlf. 97136327
Mail: jensarne@sindinggif.dk

Øvrig bestyrelse:
Jens Peter Kjærulff-Hoop
Brændgårdsvej 19.3 th.
7400 Herning
Tlf. 97136417

Carsten Johannessen
Ljørringvej 63
7400 Herning
Tlf. 97136170

Kiosk og kontor:
Dorit Andersen
Vestermosevej 40
7400 Herning
Tlf. 97136108

Anni Olesen
Kvindvadvej  11
7400 Herning
Tlf. 97136251

Forretningsfører:
Else Mortensen
Schæferivej 11
7400 Herning
Tlf. 97136019

 BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen       Gymnastikopvisning      Gymnastikopvisning      Gymnastikopvisning      Gymnastikopvisning      Gymnastikopvisning

Gynnastikopvisning lørdag den 17. marts
kl. 14.00 i SØ Midtpunkt

Entré: 35,- kroner
Børn under konfirmationsalderen gratis

Kulminationen på gymnastiksæsonen nær-
mer sig: Gymnastikopvisningen i SØ Midt-
punkt 17/3. Gymnaster og instruktører glæ-
der sig til at vise noget af det timerne i
hallen har budt på. Kom og vær med til
en hyggelig eftermiddag med masser af
dejlige oplevelser fra de lokale børne-
gymnaster samt et opvisningshold, som i
år er DGI ́ s juniorhold.
  Også i år vil de enkelte hold blive foto-
graferet, og interesserede kan bestille et
foto.
  Da vi har en del uafhentede billeder fra
sidste år, vil vi ændre lidt på fremgangs-
måden: Ved bestilling af holdbillede 17/3

Kom og vær med.
Opstart: Onsdag d. 4. april kl. 19.00

udfyldes en kuvert med navn og adresse.
Billedet vil derefter blive sendt direkte ud
til køberen. Pris: 15.00 kr.
  Man kan stadig nå at hente sit holdbillede
fra gymnastikopvisningen 2006. Det skal
hentes hos:
Maibrit Rusbjerg, Nøvlingvej 18, Sinding,
senest 15/3. Herefter bliver billederne
kasseret.
  Vi vil også gerne endnu en gang minde
om gymnastikopvisning i Kongrescentret
10. -11. marts, her vil der være deltagelse
af holdene: Bhkl. – 3. kl, rytmeholdet og
turbojumpers.

      Krocket      Krocket      Krocket      Krocket      Krocket

Så er det snart ved den tid hvor vi igen
skal spille „krocket“.
Krocket kan spilles af alle, både unge og
ældre.
Vi spiller måske sammen med Tjørring
krocketspillerne?

Mød op på Sinding stadion TORSDAG
den 12. april kl 13.00.

Tilmelding kan også ske til LINDA
tlf. 97 14 14 07, eller til
TAGE  tlf. 97 13 60 62

Med Krockethilsen
Tage Lauritsen

   Sommer   Sommer   Sommer   Sommer   Sommer-aerobic-aerobic-aerobic-aerobic-aerobic
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

HB Connection
97 47 22 21

Nermi Electronic
Tjørring Radioforretning

97 26 73 85

Maleri-Centralen
97 16 13 59

BMT Tagdækning
97 13 63 88

Peder P. Hedegaard
97 16 13 33

Sportigan, Vildbjerg
97 13 13 83

ABC Skilte
97 13 6328

Sinding Feriecenter
97 13 62 51

Henning Andsbjerg
97 13 62 19

Sinding Autoværksted
97 13 62 05

Tøjeksperten
97 22 03 20

Jyda Sign
97 47 37 66

SponsorerGeneralforsamlingen besluttede, at god-
kende bestyrelsens oplæg til ny struktur
og dermed nye vedtægter. Det betyder at
foreningens daglige drift nu varetages af
en ledelse med 3 personer, 1 formand, 1
økonomifmd. og 1 aktivitetsfmd. Disse 3
personer udgør sammen med 2 øvrige be-
styrelsesmedlemmer foreningens besty-
relse.

Generalforsamling

De nyvalgte blev følgende:
Ledelse:
Formand, Jimmy Damgaard; aktivitetsfmd.,
Martin Jørgensen og økonomifmd., Jens
Arne Mikkelsen.
Øvrig bestyrelse: Jens Peter Kjærulff-Hoop
og Carsten Johannesen. Se de nye ved-
tægter m.m. på www.sindinggif.dk

75 år
Reception
den 31. marts kl. 13-15
i Sinding-Ørre Midtpunkt.

Årets leder pokal blev tildelt Dagny Jen-
sen for sit arbejde bl.a. med bob og krocket
og for altid at være meget aktiv i forenin-
gen.

Årets instruktør pokal blev tildelt Elin
Frederiksen for sit arbejde som instruktør
i gymnastik og arbejdet i gymnastik-
udvalget.

Pokaler til Dagny Jensen og Elin Frederiksen

Jubilæumssammenkomst
med middag og musik.
D. 31. marts kl. 18.30 i
Sinding-Ørre Midtpunkt.
Pris pr. deltager incl. Menu
kr. 150,-
Tilmelding senest den 24. marts i
kiosken eller
på tlf. 97136226



5

Kirkesiden

Vintergæk! vintergæk!
hvor du lyser bag min hæk,
titter frem, titter frem,
selv når kulden den er slem.

Du er smuk, du er smuk,
hør en lille digters gruk:
rank og fin, rank og fin,
gør du vintren lidt til grin.

Grøn og hvid, grøn og hvid,
minder du om forårstid,
over jord, over jord,
du er større end du tror.

Februar! februar!
du er ikke alt for rar –
vintergæk! vintergæk!
godt du lyser bag min hæk.

Kom nu ind, kom nu ind,
med lidt lys til sjæl og sind,
bort fra jord, bort fra jord,
skal du lyse på mit bord.

Du får plads, du får plads
i mit bedste snapseglas! –
at du gror, at du gror,
siger mer´end mange ord.

Michael Nielsen.
Fra „Om Gud og andre
gratis glæder“

P-pladsen ved Ørre kirke er nu færdig
asfalteret. Der er delte meninger om hvor
kønt dette er. Vi er alle glade og enige
om, at den livsfarlige leg på vejen er
ophørt. At børn/unge mennesker kan
spille/lege på p-pladsen i stedet for. Der
vil blive lavet nogle markeringer på pladsen,
hvor målene skal stå.
Det er den del nærmest vejen der skal
spilles på. Vi forventer, selvfølgelig, at der
ikke spilles mod biler og andet der er i
nærheden. Kort sagt. Vis hensyn.

P-pladsen ved Ørre Kirke
Vi opfordrer besøgende til kirke og kirke-
gård, om at holde på den del nærmest
kirken. Der er samme regler, som på an-
dre offentlige p-pladser: det er på eget
ansvar. Spil og leg på pladsen under kirke-
lige handlinger er ikke tilladt.
Der vil blive sat skilte op. Vi håber at asfalt-
teringen af pladsen bliver til gavn for alle.

Ørre Menighedsråd

Sogneindsamling  den 4. marts 2007
Menighedsrådene har gennem flere år
været med i Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling.
Hver dag bliver over 10.000 mennesker
smittet. Hver anden er ung og mellem 14

Sogneindsamling

og 25 år. I Afrika er 3/4 af dem unge kvin-
der, som tvinges til usikker sex på grund
af fattigdom. Aids kan standses - også i
Afrika. Men viden, forebyggelse og effek-
tiv beskyttelse koster penge.
Indsamlingen sætter fokus på aids og den
kendsgerning, at den grusomme epidemi
kun kan stoppes, hvis vi hindrer smitten i
at blive givet videre til den næste genera-
tion.
Menighedsrådene er ansvarlige for indsam-
lingen og vi vil forsøge at nå rundt i hele
sognet. Hvis du har lyst til at hjælpe os
som indsamler, er du meget velkommen
til at henvende dig hos Jytte Hoffmann
på 97 13 60 62 eller en af de andre fra
menighedsrådene. Indsamlingen starter
ca. kl. 11.00, hvor vi starter ud fra Ørre
Kirkehus.
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Kirkesiden

MENIGHEDSRÅDENE INDBYDER TIL:

8. Marts Foredrag med Biskop Jan Lindhardt
24. marts Temadag med Chr. Højlund
17. April Koncert med Lene Mathiesen i Baunekirken
17.-20. maj Kirkedage i Haderslev.

Forårsmøde i Ørre Forsamlingshus
torsdag den 8. marts 2007 kl. 19.30

Vi får besøg af Jan Lindhardt, biskop i
Roskilde Stift.
Aftenens foredrag handler om
„Religiøsiteten i Danmark“. I disse
år er der megen fokus på religion.
Måske især islam, men også andre
religiøse påvirkninger spiller en rolle.
Bliver kristentroen påvirket af andre
religioner, f.eks. buddhisme? Jan
Lindhardt gir´os sit bud på, hvorledes
mennesker påvirkes på forskellig vis.

Jan Lindhardt er dr. theol. og har de
seneste år skrevet en række bøger.
Blandt andet: „Katekismus i kristendom
– børnelærdom for voksne“ fra 2000
og „Fra bønnens verden“ fra 2004.

Tilmelding senest 4. marts til
Henny Dam 97 13 67 68 eller
Birgit Christensen
97 13 61 67.
Kaffe 40 kr.

Christian Højlund
sogne- og sygehuspræst

Temadag lørdag d. 24. marts 2007 kl.
10.00 – 15.30 i Sinding Forsamlings-
hus.
Sygehuspræst Christian Højlund, Sil-
keborg, holder foredrag: „Stadig tæt-
tere vokser vi fra hinanden“- om
forbundenhed og fremmedhed i æg-
teskab og kærlighedsliv.
Kærligheden tror alt, håber alt,
udholder alt. Og dog går ægteskabet i
stykker. Fællesskaberne brydes op og
tit står børn og voksne tilbage med dybe
sår i sjælen af længsel og ensomhed.
Christian Højlund spørger efter kærlig-
hedens vilkår i et hyper individualistisk
samfund og afsøger faldgruber og mu-
ligheder.

Pris 100 kr. inkl. frokost og kaffe

Tilmelding senest 19. marts til
Henny Dam 97 13 67 68 eller
Birgit Christensen 97 13 6167.

Koncert i Baunekirken tirsdag d. 17.
april 2007 kl. 19.30
Med Lene Matthiesen Nørreløkke.

Selv om Lene har markeret sig i gospel-
miljøet i mange år, var det først via
DR´s „Stjerne for en aften“ i 2003 og
2005, at resten af Danmark fik øjnene
op for hendes talent.

Ørre og Sinding sogne har startet et
koncertsamarbejde med Baunekirken,
hvor der er plads til mange deltagere,
hvilket gør det muligt at invitere – store
navne -. Vi håber mange – herfra – slut-
ter op om det nye tiltag.

Pris 50 kr.
inkl. en kop kaffe efter koncerten.
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Kirkesiden

„Kirke over grænser“ er det over-
ordnede tema.

I en flot avis præsenterer Kirkedagene hele
programmet for Kr. Himmelfartsferien 17.
– 20. maj. Programmet kan i sin helhed
ses på www.danskekirkedage.dk. I vore to
kirker ligger der også nogle eksemplarer,
som man er velkommen til at tage.

Tag med til Kirkedage! Aktivitets-udval-
get for Ørre og Sinding sogne planlægger
tur for hele sognet fredag den 18. maj.
Kirkedagene forløber over 4 dage, så det
siger sig selv, at man ikke kan nå det hele
på én dag. Men én dag kan være meget
givende og det er altid dejligt at have nogle
at dele oplevelsen med. Det kunne være
dejligt at være en flok, som tager af sted
sammen.
Tilmelding senest 15. april til Lene Johan-
sen 61 33 76 13 eller Birgit Christensen
97 13 61 67.

Fra programmet:
Sanger og skuespiller Michael Falch for-
tæller og synger om kampene i sit liv og
kristendommens afgørende betydning i
disse kampe. Folketingets formand Chri-
stian Mejdahl og skuespiller Sofie Gråbøl
taler sammen om troens betydning i de-
res vidt forskellige liv. Biskop Niels Henrik
Arendt diskuterer religionens ret til plads i
det offentlige rum med Zubair Hussein fra
Muslimer i Dialog og Rune Engelbret Lar-
sen fra Humanisme.dk.

Ja, man kunne blive ved. Der er rigtig
meget spændende på programmet.

Når verden kommer til Danmark
Et af hovedemnerne for Danske Kirkedage
er den gensidige påvirkning, der bestan-
dig sker mellem verden og Danmark, for
geografiske grænser krydses konstant. Det
afspejles flere gange i programmet.

Danske Kirkedage 2007 i Haderslev i Haderslev i Haderslev i Haderslev i Haderslev

Fra Betlehem kommer den dynamiske
lutherske præst Mitri Raheb og fortæller
om det akutte og aktuelle arbejde for for-
soning mellem religioner. Og fra Uganda
kommer den anglikanske biskop David Zac
Niringiye og udfordrer kirkerne og men-
neskene i Vesten: Tør kirken være en
modkultur?

Fra Sverige kommer den ikke helt al-
mindelige pinsepræst Peter Halldorf, der
gennem sit forfatterskab og sin inspiration
har vist sig som en af hovedkræfterne bag
den interesse for kristendommens ånde-
lige dimension, der også har manifesteret
sig i Folkekirken, f.eks. gennem pilgrims-
vandringer.

„Verden i Danmark“ bliver også em-
net for en af hoveddebatterne ved Kirke-
dagene. Her diskuterer Biskop Steen
Skovsgaard fra Lolland-Falster med de to
Folketingsmedlemmer Ellen Thrane
Nørby, V, og Svend Auken, S, om, hvor-
dan Danmark er ved at blive multietnisk,
multikulturelt og multireligiøst, så holdnin-
ger til flygtninge, familiesammenføringer
og muslimer sætter deres præg på den
politiske dagsorden og magtfordeling.

Musikalsk melder verden sig flere
gange ved Danske Kirkedage 2007 – som
medrivende gospel og som inciterende ryt-
mer fra Latinamerika og Afrika ledet af det
musicerende energibundt Peter Arendt.

Af samme grund bliver der mulighed
for at møde nogle af de mere end 160
internationale menigheder i Danmark,
altså lokale kirker, hvis medlemmer er flygt-
ninge eller indvandrere – og altså kristne!

Gudstjenester
Kirkedagene byder på gudstjenester i
mange forskellige former og på mange
forskellige tidspunkter og steder, bl.a. en
spillemandsmesse i Gl. Haderslev Kirke i
stil med den, der blev tv-transmitteret
nytårsnat.

Ved åbningsgudstjenesten Kristi Him-
melfartsdag kl. 16.30 prædiker biskop Niels
Henrik Arendt. Her deltager også Kirke-
dagenes protektor Prinsesse Benedikte og
kirkeminister Bertel Haarder.
Kirkedagene afsluttes med en gudstjene-
ste søndag den 20. maj kl. 10.

Lise Edelberg
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Kirkesiden

Indremissions mødekalender

En stor flok unge mennesker er i gang med forberedelsen til konfirmation. De glæder sig til den store fest.
Det er en dejlig festdag for både konfirmanderne, deres familier og alle, der på den ene eller anden måde er knyttet til de berørte
familier. Jeg vil gerne opfordre alle til at bidrage til festen ved at flage på konfirmationsdagen.
Lise Edelberg

Konfirmationer i vore to kirker
søndag den 6. maj 2007

Tanja Rose Rasmussen, Ørrevej 8
Kristina Young Jensen, Sinding Hovedgade 54
Pernille Jensen, Sinding Hovedgade 44

Poul Bøgh Thyssen, Asbjergvej 8
Martin Nielsen Spandet, Schæferivej 1
Jesper Hedegaard, Kvindvadvej 2
Kevin Damgaard, Sinding Hovedgade 3
Jesper Kærgaard Tønnesen, Kragsnapvej 9
Christian Birkholm, Schæferivej 3
Sune Hauge Furbo, Sofiedalvej 22
Niels Nørgaard, Visgårdvej 3

Ørre kirke kl. 9.00

Karen Foldager Jensen, Ljørringvej 65
Marie Louise Kronborg Jensen, Sammelstedvej 3
Rikke Børlum Stoubæk, Foldagervej 12

Chris Staversbøl Flindt Petersen, Ørre Byvej 46
Mathias Hvam, Visgårdvej 18
Alexander Møller Petersen, Kragsnapvej 39

Sinding kl. 11.00

Anita Odsbjerg Pedersen, Sinding Hovedgade 9
Andrea Mjelva Søgaard-Sørensen, Ørrevej 20

Marts
5. – 10.
Kredsens vækkelsesmøder
- se nærmere i dagspressen.

14. kl. 19.30
Bibelkreds 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen,
Ørrevænget

14. kl. 19.30
Bibelkreds 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

16. kl. 18.00/19.30
Familieaften i Missionshuset
Start med fællesspisning kl. 18.00, og derefter møde kl.
19.30.
Tale v/ Randi Taulborg, Aulum.
Pris for spisning: 40,- kr.  Tilmel-ding til Dorrit på  9713
6287 eller Jens på 9713 60 02 senest 13/3.

28. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej
12.

April
11. kl. 19.30
Bibelgruppe 1 hos Grete og Holger Hoffmann,
Ørrevænget 14

11. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 mødes hos Mona og Jørgen Lassen, Merrildvej
24.

20. kl. 19.30
Soldatervennerfest i Missionshuset. Tale v/ Bent Ingemann,
Thyholm

25. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej

Maj
9. kl. 19.30
Bibelgruppe 1 mødes hos Gunda og Leo Madsen, Solbakkevej
11, Vildbjerg.

9. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Christensen, Søvndalvej

23 kl. 19.30
Generalforsamling i Sinding Missionshus

Juni
1. – 2.
Indre Missions Årsmøde
i Herning
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Kirkesiden

Hvad gør vi, så alle kan føle sig tilpas i
kirken til gudstjenester? Enhver ved, at
børn ikke sidder musestille. Nogle synes
børnene larmer og forstyrrer ved guds-
tjenesterne. Modsat opleves det, for for-
ældre med små børn, som at blive smidt
ud af kirken, hvis børnene ikke må være
der. De vil gerne kunne tage deres børn
med til gudstjeneste.

Vi har vendt det i gudstjenesteudvalget og
vil forsøge med følgende (samme ordning
i begge kirker): De bagerste 4 rækker
bænke i modsatte side af kirkernes ind-
gang reserveres til familier med børn.
Børnene bliver på den måde mindre syn-
lige. Andre kirkegængere behøver da ikke
at få øjet forstyrret af børnene, når bør-
nene sidder bagved. Desuden kan foræl-
drene ubemærket gå ud og komme tilbage.
Derudover bliver der set på indholdet i
kufferterne. Der suppleres med noget
mere lydløst legetøj. Eksempelvis med
nogle små bamser / dukker, som kan klæ-
des af og på. Til det har vi har brug for
nogen fingersnilde, som har lyst til at
hjælpe med at lave noget tøj til disse.
Sig endelig til! Der indkøbes desuden et
tæppe til hver af disse familie-bænke, så
små børn evt. kan sidde på gulvet. Tæp-
perne vil også virke lyddæmpende.

Jeg håber alle vil tage godt imod det. Har
man kommentarer til det, så sig endelig
til, så vi kan hjælpe hinanden med at gøre
kirken til et godt sted at være for alle.

Lise Edelberg

Som advent er forberedelse til julens fest
er fastetiden forberedelse til påskens høj-
tid. I kirken tager påsken sin begyndelse
med Jesu æselridt ind i Jerusalem palme-
søndag. Som vi hører fortællingen i Det
nye Testamente fornemmer vi, at noget
er under opsejling. Stemningen er intens,
hvilket blot forstærkes de næste dage over
skærtorsdags nadvermåltid til Jesu korsfæ-
stelse langfredag, hvor mørket sænker sig.
Derfor er påskemorgen på alle måder en
befrielse. I én af vore salmer synge vi: „Det
som ser umuligt ud, dog er en mulighed
for Gud“. Opstandelsen påskemorgen vi-
ser os, at Gud finder vej…. Der er en befri-
else fra mørket, en åbning for nyt liv. Det
er påske.

I kirkerne skal vi fejre påsken således:

Palmesøndag
Højmesse i Sinding kirke kl. 10.00.

Meditationsgudstjeneste i Ørre kirke kl.
19.00. En anderledes gudstjeneste i Ørre
kirke – ca. 30 min – med tekstlæsninger,
musik, salmesang, bøn, stilhed og levende
lys. Ikoner af ikon-maleren Kirsten Hansson
Brøns vil være stillet frem.

Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe,
mens Kirsten Hansson Brøns fortæller om
ikonerne, man må se og røre.

Fra kl. 16.00-18.00 kan man i kirkehuset i
Ørre se andre malerier af Kirsten Hansson
Brøns, som vil være til stede. Der bydes
på en sandwich inden gudstjenesten.

Skærtorsdag
Nadver-gudstjeneste i Sinding kirke kl.
17.00
Igen i år vil vi gerne understrege måltidets
betydning for fællesskabet og indbyde til
fælles spisning efter gudstjenesten. Det
kommer til at finde sted i kirkehuset eller
i forsamlingshusets lille sal, afhængig af,
hvor mange der har lyst til at være med.

Menuen er lammesteg.
Pris 75 kr. pr. person.
Børn op til konfirmationsalderen gratis.
Børnehjørne med aktiviteter for børnene.

Tilmelding til spisningen: senest lørdag den
31. marts til Birgit Christensen
97 13 61 67.

Langfredag
Liturgisk gudstjeneste i Ørre kirke kl. 8.45
Den lange fredag. Mørkets og smertens
dag.
Ingen nadver denne dag.

Påskedag
Højmesse Ørre kirke kl. 9.30
Højmesse Sinding kirke kl. 11.00

„Kristus er opstanden – ja, han er sandelig
opstanden“ Det er en gammel kristen hil-
sen, der understreger såvel glæden som
det underfulde ved påskemorgens opstan-
delse.
Kirkerne pyntes med påskeliljer. Vi skal
fejre PÅSKE.

Mon ikke vi alle har vore favoritsalmer. Én
af mine er Grundtvigs mægtige påske-
salme, nr. 223 i salmebogen, hvor det i
vers 5 lyder:

Det er hvert dødeligt menneskes fryd,
det er på jorden en himmelsk lyd:
Kristus opstod fra de døde!
Han i sin død trådte døden på nakke,
hvem der med nåden vil tage til takke,
rejser han op fra de døde.

For mig hører den salme påskedag til. Her
siges så godt, hvad kristentroen rummer:
hvem der med nåden vil tage til takke,
rejser han op fra de døde.

2. påskedag
Aftengudstjeneste i Sinding kirke kl. 19.00
Alle gudstjenester er naturligvis for alle.

Lise Edelberg

Påskens gudstjenesterBørn i kirken…
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Kirkesiden

Gudstjenesteliste
Ørre Sinding

Marts
4. 2. s. i fasten. 10.00 8.45

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp *

11. 3. s. i fasten - 8.45
18. Midfaste 8.45 Nord Hansen kirkekaffe -
25. sommertid Mariæ bebudelse - 10.00 Nord Hansen
28. onsdag 17.00 spaghetti-gudstjeneste

April
1. Palmesøndag 19.00 Meditationsgudstjeneste * 10.00
5. Skærtorsdag - 17.00 Nadver. Fælles spisning efter

        gudstjenesten *
6. Langfredag 8.45 Nord Hansen, liturgisk gudstjeneste -
8. Påskedag 9.30 11.00
9. 2. påskedag - 19.00
15. 1. s. e. påske 8.45 Nord Hansen -
22. 2. s. e. påske 10.00 8.45
29. 3. s. e. påske - 8.45 kirkekaffe

Maj
4. Bededag - 10.00 Nord Hansen
6. 4. s. e. påske 9.00 Konfirmation * 11.00 Konfirmation *
13. 5. s. e. påske 8.45 kirkekaffe -
17. Kr. Himmelsfartsdag - 8.45 Nord Hansen
20. 6. s. e. påske 8.45 Nord Hansen -
27. Pinsedag 11.00 9.30
28. 2. pinsedag - 8.45

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester
og arrangementer, som menighedsrådene indbyder til.

Ring til Taxa  20 13 25 13

Ved mærket * er der en særlig omtale andetsteds på kirkesiderne

NY PROVST
Lige før jul blev Niels Christian
Kobbelgaard, Sunds, udnævnt til PROVST
for vores nye provsti Herning Nordre Prov-
sti. Mange her i området kender
Kobbelgaard, da han tidligere har afløst
her i pastoratet.

Lise Edelberg
BABY-SALMESANG
i Baunekirken er også for børn og deres
forældre fra Ørre og Sinding. Baby-
salmesang indeholder salmer, børnesange,

dans og musik. Det ledes af musikpæda-
gog og organist Jane Samuelsen.
Det foregår fredag formiddag fra kl. 10.30-
11.30. Deltagelse er gratis, men pga. be-
grænset deltagerantal er tilmelding nød-
vendig. Til Jane Samuelsen på 97 26 78
81 / organist.baunekirken@mydsl.dk.
Man er velkommen til at kontakte mig for
nærmere information.

Lise Edelberg

NAVNEÆNDRING
Ønsker man at foretage navneændring kan
de relevante skemaer findes på
www.personregistrering.dk. Blanket med
bilag afleveres / sendes hertil: Præstegår-
den, Ørre Byvej 88, 7400 Herning. (Gæl-
der for alle, der bor i Ørre og Sinding
sogne). Jeg står gerne til rådighed med
yderligere oplysninger.

Lise Edelberg
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Sinding kirke
www.sindingkirke.dk
Graver:
Aksel Bagger Lauridsen
Frejasvej 18, Skibbild
Tlf. i kirkehuset: 9713 6420
Mandag er fridag
Sinding.kirke@mail.dk

Menighedsrådets formand:
Anne-Marie Søe Nørgaard
Visgårdvej 3, Sinding.
Tlf.: 9713 6314
visgaard@hkcpost.dk

Menighedsrådsmøder (er åbne for
alle) afholdes i kirkehuset ved
kirken. Datoer kan ses på opslag
ved kirken.

Ørre kirke
Graver:
Anni B. Andersen
Ørre Byvej 48
Tlf.: 9713 6331 med omstil. til mobil

Menighedsrådets formand:
Svend Birkebæk,
Sejlsigvej 10, Ørre
Tlf.: 9713 6156
svend-arne@ofir.dk

Menighedsrådsmøder (er åbne for
alle) afholdes i kirkehuset.

Fælles betjening ved de to kirker
Kirkesanger:
Bo Inglev, Sinding Hovedgade 10

Organist: Hanne Jensen, Kragsnapvej
15, Sinding

Graverafløser:
Hanne og Leif Jensen
Kragsnapvej 15, Sinding
Tlf. 97 13 62 31

Kirkelig vejviser

Kirkesiden

Sognepræst:
Lise Edelberg
Ørre Byvej 88, Ørre,
7400 Herning
Tlf: 97 13 61 36
E-mail: lea@km.dk

Træffes bedst: (Dette er tids-
punkter, hvor man kan være
nogenlunde sikker på at træffe
præsten. For ikke at gå forgæves
anbefales det at træffe aftale på
forhånd.)
Mandag kl. 8.30-9.30
Tirsdag og onsdag kl. 10.00-11.00
(med omstilling til mobil)
Torsdag kl. 8.30-9.30
Fredag er fridag
Lørdag og søndag efter aftale

På sognepræstens fridage, ved
ferier, kursus m.v  kan man
henvende sig til sognepræsten i
Tjørring, René Nord Hansen
97 26 80 31. Der vil være en
henvisning på telefonsvareren.

Sådan gør man:
Ved fødsel: Udfyldt og under-skrevet
fødselsanmeldelse  afleveres eller
sendes til præsten senest 2 hverdage
efter barnet er født. Er forældrene
ikke gift kan desuden vedlægges
omsorgs- og ansvarserklæring.

Ved dåb: Dato for dåb aftales med
præsten, som kommer på besøg
forud for dåben.

Ved bryllup: Dato for bryllup
aftales med præsten, som desuden
orienterer om hvilke attester mv.
der skal bruges ved vielse.

Ved dødsfald: Dødsfald anmeldes
til præsten i afdødes bopælssogn
efter senest 2 dage og der træffes
aftale om begravelse.

Faste aktiviteter

KFUM-spejderne i Ørre-Sinding
Spejdergården, Asbjergvej 12,
Sinding

Mandag kl. 19.00 – 20.30
Ulve: drenge og piger i 2. og 3.
klasse
Spejder:
Drenge og piger i 4. klasse og
opefter.

Gruppeleder: Ole Jensen,
Solsikkevej 4, 7480 Vildbjerg
Tlf.: 9726  8770

Børnebanden
Sinding Missionshus
Onsdag i lige uger kl. 18.45 –
20.30
Alderstrin: 2. klasse og opefter
Kontaktperson Bjarne Hoffmann,
Tlf.: 9713  6062

Sinding Missionshus
Kontaktperson Kurt Kleon
Jeppesen
Tlf.: 9713  6102

Bibelkreds 1
Kontaktperson Jens Kristian
Jensen
Tlf.: 9713  6177

Bibelkreds 2
Kontaktperson Jens Thyssen
Tlf.: 9713  6002

Materiale til „Kirkesiden“
Af hensyn til arbejdet med kirkesiden
beder vi om, at alt hvad der ønskes
bragt på kirkesiden, afleveres senest
den 15. i måneden forud for den en-
delige deadline på „Posten“.  Til Dor-
the R. Sørensen, Ørrevænget 9, Sin-
ding eller Lise Edelberg, Ørre Byvej
88, Ørre.
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Ørre Forsamlingshus

Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72
Tlf.: 97136168

Næstformand:
Herdis Ahler
Ørre Byvej 81
Tlf.: 97136327

Kasserer:
Anni Andersen
Ørre Byvej 48
Tlf.: 97136331

Medlem:
Leo Lisby
Ørre Byvej
Tlf.: 97 13 63 73
Jens Arne Mikkelsen
Ørre Byvej 81
Tlf.: 97 13 63 27

Revisorer:
Birgit Kristensen
Judith  Hansen
Suppleant: Hans Hansen

Bestyrelsen

Sinding-Ørre
Lokale Aftenskole

I skrivende stund burde det være så koldt
derude, men det føles næsten som for-
året er kommet. Vi har haft generalforsam-
ling i Ørre Forsamlingshus og den nye
bestyrelse ser ud som følgende:

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Anni B Andersen, Jens Arne Mikkelsen og
Berit Tejls.
Berit har valgt at stoppe for denne gang.
Vi siger tak til hende for den hjælp hun
har ydet i de år hun har været med.
Hun blev erstattet af Leo Lisby. Tak til ham.
Vi glæder os til  samarbejdet.
Anni og Jens Arne modtog genvalg og
blev begge to valgt.
Suppleanter:
Vagn Kristensen valgte at stoppe og en
tak skal  han have for tiden han har været
med.
1. suppleant :   Judith Hansen
2. suppleant :   Ole Sander
3. suppleant :   Mikkel S. Pedersen
Revisor :
Judith Hansen og Birgit Christensen

Revisor Suppleant :
Hans Hansen

Der var til generalforsamlingen tre frem-
mødte, foruden bestyrelsen, men trods
den lille skare, kom der da et par nye for-
slag på bordet. Et af dem omhandlede en
kort-/spilleaften. En rigtig god idé, som vi
vil prøve at arbejde videre med.
 
Vi er klar til at starte på et nyt år. Datoer
der er på plads er fredag d. 30. marts
kl.18.30, hvor der er madaften og mulig-
hed for en svingom til musik, der giver
mulighed  for bl.a. Folkedans. Husk tilmel-
ding på tlf. 97136168 el. 97136331 senest
tirsdag d. 20. marts.

Lørdag d. 14. april kl. 9 afholder vi loppe-
marked  til fordel for forsamlingshuset,
som også er vært med en kop kaffe og et
rundstykke. Har du „lopper“ du vil af med,
så kontakt Anni (97136331) – Herdis
(97136327) eller Ruth (97136168). Der vil
være mulighed for at gøre en god handel
og samtidig støtte vores samlingssted i
Ørre.

Fremtidsplaner :
Gade/ forårsfest og selvfølgelig Ørre Mar-
ked og vi har kontakt til Allan Olsen,
som forhåbentlig atter giver koncert til
efteråret.

Madlavning for alle
- 12 lektioner – 3 gange
Start.  Torsdag d. 12/4-07 kl. 18.30-21.35
          Torsdag d. 26/4-07 kl. 18.30-21.35
          Torsdag d. 10/5-07 kl. 18.30-21.35
Underviser: Charlotte Hornshøj
Antal deltagere: min 10 – max 12
Sted: Midtpunktet , skolekøkkenet
Pris: 300 kr. + 75 kr til mad hver gang
Kom og lav lækker og spændende mad
sammen med kokken Charlotte Hornshøj
fra Hotel Eyde.
Medbring selv drikkevarer

Generelle oplysninger vedr. kurserne.

Tilmelding: Der kan ringes til: Herdis Ahler
tlf. 97136327 eller Hanne Rudmose tlf.
97136318. Tilmeldingen er som
udgangspunkt altid bindende. Der kan
naturligvis opstå en situation, hvor man må
melde fra, men vi gør opmærksom på at
framelding senere end 14 dage før
kursusstart, betyder at man må betale,
selvom man ikke deltager i kurset. Betaling
afregnes første kursusaften.

Generalforsamling:

Torsdag d. 15/3-07 kl. 19 afholder
lokalskolen generalforsamling. Det
foregår i skolekøkkenet i
Midtpunktet, hvor lokalskolen giver
kaffe og brød.
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Formand:
Ejgil Kølbæk,
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 9713 6110
20 68 29 87

Næstformand: 
Poul Thomsen
97221150
poul@hedens-lystfiskeri.dk

Kasserer:
Arne Kølbæk
97143097
arne@hedens-lystfiskeri.dk

Sekretær:
Erland Petersen
97142615
erland@hedens-lystfiskeri.dk

Bestyrelsesmedlem:
Søren Peter Killerich
97136603
soeren@hedens-lystfiskeri.dk

www.hedens-lystfiskeri.dk

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

 BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen

ejgil@hedens-lystfiskeri.dk

På Generalforsamlingen den 18. januar
2007, i Ørre forsamlingshus, blev Ejgil
Kølbæk, Søren Peter Killerich og Erland
Petersen genvalgt. Jens Arne Mikkelsen
blev valgt som 1. suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig efter general-
forsamlingen. (se under bestyrelsen i si-
den).

Vi besluttede, at kontingenterne i år blev
sat ned, nu vi ikke længere er medlem af
Danmarks Sportsfiskerforbund. Det kostede
os selvfølgelig en plads i Friluftsrådet „The
Danish ourdoor council“ og miljø-
samarbejdet i Danmarks Sportsfisker-
forbunds vanddistriktområde 3,  men det
vil sige, at Junior nu kun koster kr. 50,-
Senior kr. 250,- Familie kr. 350,-

Så nu er det svært ikke at være medlem
af Ørre – Sinding lystfiskerforening, med
de mange aktiviteter vi har.

Så nærmer tiden sig for, at vi kan begynde
udtynding af træer og buske langs Stor-
åen igen, vi skulle gerne nå til enden af
stykket, her i marts/april månederne. Så
kan du afse en weekend eller bare en dag,
så giv lyd, eller kik i kalenderen, hvornår
der er nogle ved åen. Vi fik jo tilskud fra
Danmarks sportsfiskerforbund til køb af en
buskrydder, så vi kan holde de pil nede vi
nu en gang har fået savet ned, og hvis vi
hjælpes ad, er det ikke så anstrengende.
Bestyrelsen har valgt mig til at være vand-
pleje manden, og i den forbindelse har jeg
her først i februar mdr. holdt møde med
Finn Sivebæk, der er ansat som fiskepleje-
konsulent i Danmarks Fiskeriundersøgelser.
Han er normalt den, der tager ud til de
forskellige foreninger og fortæller om re-
staurering af vandløb og vandløbspleje.
Han ved desuden meget om, hvordan man
laver sandfang og vedligeholder dem. Han
kender meget til Storåen. Prøv at kikke på
hjemmesiden www.fiskepleje.dk her kan
du følge med i, hvad der foregår af fiskeri-
undersøgelser, restaureringsprojekter og
meget mere. Det er Finn Sivebæk der
vedligeholder og skriver meget af det, der
findes på hjemmesiden, hvorimod Hans-
Jørn Christensen Biologassistenten, samme
sted fra, var ham vi hjalp sidste sommer
med at tælle fiskeyngel, og han er ved at
lægge sidste hånd på rapporten i skrivende
stund, så vi kan få sat fiskeyngel ud i Storå
systemet her i foråret. Det er hans rapport
jeg skal igennem sammen med Finn, for
der er ikke noget ved at sætte yngel ud,
hvis forholdende ikke er til det. Så jeg reg-
ner med, at vi her i foråret skal låne Ørre
forsamlingshus til stort møde med alle
foreninger langs Storåen, så vi måske kan
lave en Storå sammenslutning, som Karup
å og Skjern å. Men hvis det ikke vil lade
sig gøre, så et samarbejde med de 3 an-
dre foreninger i Herning kommune i tæt
samarbejde med Herning kommune. Men
lad os alle håbe, at det er det første så vi
kan få en Storå sammenslutning op at stå,
for som Finn skrev til mig, så er der en del
at tage fat på, og den nye udsætningsplan

er jo et fint, og et meget aktuelt værktøj
til at målrette fiskepleje indsatsen på.

Vi skal heller ikke glemme at foråret står
på spring, og snart er det den 1. marts,
som jo er årets første forårsdag, og lur mig
om ikke der er nogle, eller i hvert fald en,
der skal til Karup å denne dag. Det skal
ikke være ren afslapning det hele, for vi
har jo som sædvanlig et langt program vi
skal/vil igennem, programmet er ikke sat
endnu, og bliver det også først i marts mdr.
Nærmere betegnet den 8. marts, når vi
holder vores første bestyrelsesmøde i år.
Men mon ikke der bliver tale om en Torske-
tur forventet omkring midt april, og som
noget nyt, vil vi se om ikke vi kan få gang
i aktiv 2007 i sammenarbejde med S.G.I.F
og Sinding - Ørre Midtpunkt i april/maj
mdr. så vi kan vise det vi har lavet langs
Storåen til alle aktive i Sinding – Ørre, og
måske der er et par stykker, som vil være
medlem, ja det vil da ikke gøre noget.
Vores fiskefamilietur til en fiskesø omkring
maj/juni mdr. makrel i august mdr. Stor
fiske dag i Ørre i september mdr. så hvem
skal være den næste prominente person
fra Ørre, og lur mig om ikke Søren vil lokke
os med til Lillebælt efter fladfisk en gang i
efteråret, derudover er vi jo også med til
åben hal i Sinding, Landskuet i Herning,
Grøn inspirationsdag også på lands-
skuepladsen i Herning en dag med om-
kring 1000 besøgende fra daginstitutioner
i Herning kommune.

Husk også vores hjemmeside
www.hedens-lystfiskri.dk  en af landet
bedst besøgte hjemmesider inde for fiskeri,
så vi vil selvfølgelig også gerne have din
fiskehistorie, hvad enten den er lille eller
stor, jeg kan evt. hjælpe med billed-
manipulering, så den tager sig stort ud.
Husk også at Søren gerne vil have fangst
rapporten, så vil Søren samle medlemmer-
nes fangst og sende det til Zoologisk mu-
seum København og Danmarks Fiskeri-
undersøgelser i Silkeborg
www.fiskeatlas.dk  Atlas over Danske
ferskvandsfisk løber til udgang af 2008.

Knæk og bræk Ejgil



1414141414

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Sinding-ØrSinding-ØrSinding-ØrSinding-ØrSinding-Ørre bore bore bore bore bogggggenenenenen

- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sin-
ding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til B. Lodahl,
Ørrevænget 25, Sinding
Tlf. 97 13 62 70

Oversigt over
bestyrelsen:

Poul Kristian Dam
Skoletoften 1A, Sinding, Tlf.
97136768

Johannes Pedersen
Sinding Hovedgade 9
Sinding
Tlf. 97136064

Lone Breinbjerg
Avlumvej 2, Ørre
tlf. 97136603

Peder Lundby
Ørre Byvej 88, Ørre
Tlf. 97136136
Mail: lundby-p@post3.tele.dk

Ole Henneberg
Sammelstedvej 2, Ørre
Tlf. 97143735

Ørre-Sinding Sognearkiv:
Åbent hver mandag
kl. 17.00-19.00.
Arkivleder Vilhelm S.
Østergaard
Tlf.: 97 13 11 17

www.sinding-oerre.dk

Sinding:
Henv. Tonny Tulstrup,
tlf. 97 13 64 15

Ørre:
Ejgil Kølbæk
tlf. 97 13 61 10

Flaghejsning

Borgerforeningen har søgt Herning
kommunes landdistriktspulje om 32 000
kr til køb af en hjertestarter. Pengene er
blevet bevilliget. Beløbet skal bruges til
indkøb af hjertestarter, skab til
opbevaring og til uddannelse af nogle
personer til at betjene den.

Hjertestarter i Sinding-Ørre Midtpunkt.

Æ Sinding daÆ Sinding daÆ Sinding daÆ Sinding daÆ Sinding daw 2007w 2007w 2007w 2007w 2007

Byfesten afholdes i år fra den 5.
juni - 10. juni 2007, med grill-aften
lørdag den 9. juni.

Mere info i næste udgave
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Hallen, Sinding-Ørre Midtpunkt inklusive
haveanlæg/udearealer er nu endelig gjort
færdige. Herning kommunes parkvæsen
har den 8/10 2006 godkendt anlægs-
arbejdet og overtaget driften af arealerne
omkring Midtpunktet pr. 1/9 2006. Her-
med har Sinding-Ørre området modtaget
den eftertragtede kvittering, der betyder,
at vi har betalt de sidste 500.000 kr. af i alt
2.500.000 kr., som området samlet har
betalt til projekt Midtpunktet. Udover disse
ydelser har vi i Sinding-Ørre skaffet midler
fra indenrigsministeriets landdistriktspulje
på 750.000 kr. og 2 millioner fra lokale-
og anlægsfonden til projektet.
I forbindelse med afslutningen af områdets
indsats for etablering af idrætshallen, er
der nu udarbejdet en slutopgørelse, date-
ret 30/11 2006. Den redegør for de 2
millioner, vi i perioden 1998 til 2003 ind-
betalte kontant til Herning kommune og,
hvordan vi i 2006 tilbagebetalte et lån til
kommunen på 0,5 million, ved at påtage
os hele arbejdet med færdiggørelse af
udearealerne omkring Midtpunktet. Arbej-
det med at få den eftertragtede idrætshal
i Sinding er altså færdig. Regningen på 2,5
millioner er betalt, og slutopgørelsen vi-

Sinding-Ørre Midtpunkt
Slutopgørelse

ser endda et lille overskud på 306 kr. Slut-
opgørelsen med diverse bilag er godkendt
af m2 udvalget den 14/12 2006 og er fore-
løbig sendt til udvalgsmedlemmer, for-
mænd for økonomi- og færdiggørelses-
udvalg, specielle involverede personer og
til kommunen. Lokalrådet vil til næste møde
den 26/4 2007 fremsende slutopgørelsen
til samtlige foreninger til orientering.
Da opgaven „skaf en idrætshal til Sinding-
Ørre“ nu er gennemført, har m2 udvalget,
der har koordineret indsatsen, den 14/12
2006 nedlagt samtlige hjælpeudvalg og sig
selv pr. 31/12 2006. Dermed er der skaf-
fet plads til nye kræfter og nye ideer til
fortsat udvikling af området og Midtpunk-
tet. Vi overlader gerne overskuddet kr.
306,- til formålet og vil anbefale, at alle
støtter op om evt. nye projekter.
Hermed er en over 15-årig indsats for at
få etableret et Midtpunkt med idrætshal i
Sinding-Ørre lykkedes.  I perioder har vi
været beriget med mange diskussioner,
nogle gange vanskelige og grænseover-
skridende diskussioner, - for meget, af det
de enkelte institutioner, foreninger havde
fået opbygget og var fortrolig med, måtte
„nedbrydes“, omlægges og endda sælges,

for at området kunne præstere en samlet
og enig indsats, - i øvrigt det eneste der
vægter, når lokalprojekter skal lykkes.
Når projektet kunne lykkes, skyldes det,
at der i de mange år har været en usæd-
vanlig stor og positiv flok af aktører på for-
skellige niveauer på banen. Det er svært
at få sagt tak til alle, hvor de måtte be-
finde sig, i ministerier, i kommunen/byrå-
det og i lokalområdet. Nogle har bidraget
i det seje og lange træk, andre har på de
rigtige tidspunkter skubbet i den rigtige
retning. Der blev sat afgørende kontante
markeringer for projektets gennemførelse,
og skiftende embedsmænd, der også
måtte bruge fritiden. – Også de kontante
ydelser var en positiv tilkendegivelse fra
lokalbefolkningen, sponsorer, fonde og lig-
nende, - samt den lokale frivillige arbejds-
kraft. – Stor tak til alle der har medvirket.
Husk at fortsætte den positive og kontante
støtte til Sinding-Ørre området.

Med venlig hilsen
på m2 udvalgets vegne

Bernhard Lodahl
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KALENDEREN

Marts
02.   overnatning + baboon city   KFUM & K

05. 19:00 Fællesbestyrelsesmøde i Midtpunktet   Sinding Skole

07. 14:00 Besøg i Baunekirken, Tjørring  ØS Pensionistklub

08.   Foredragsaften med biskop Jan Lindhart, Roskilde   Menighedsrådene

09. 18:00 Åben fredag i hallen   Sinding GIF

10.   Gymnastikopvisning i Herning Kongrescenter    

11.   Gymnastikopvisning i Herning Kongrescenter    

14.   Pædagogisk dag for Midtpunktet   Sinding Skole

15. 19:00 Generalforsamling i Sinding-Ørre lokalskole  SØ Lokale Aftenskole

16. 19:30 Familieaften med fællesspisning, tale ved Randi Taulborg  Missionshuset

17. 14:00 Gymnastikopvisning SGIF   Sinding GIF

20. 14:00 Erling og Lis Haubjerg vil underholde med sang og oplæsning   ØS Pensionistklub

21. 18:45 Temaaften   KFUM & K

23. 18:30 Madaften   Ørre Forsamlingshus

24.   Seneste tilmelding til jubilæumssammenkomst SGIF   Sinding GIF

24. 10:00 Temadag v. sognepræst Christian Højlund, Silkeborg  Menighedsrådene

27. 18:30 Aftenklub (sidste klubaften)   Hvepsereden

28.   Påskeløb for fritidshjemsbørn   Hvepsereden

29.   Skolefest   Sinding Skole

30.   Påskeløb for børnehavebørn   Hvepsereden

30. 07:45 Oprydning efter skolefesten  Sinding Skole

31.   SGIF 75 års jubilæum   Sinding GIF

April
02.   Påskeferie 2/4 - 9/4   Sinding Skole

03. 14:00 Nadia E. Andersen fortæller om sin rejse til Ecuador.  ØS Pensionistklub

10.   Samtaler i 2. klasse   Sinding Skole

10. 19:30 Journalist Jeppe Søe: Medierne har magten, men fortjener den ikke.  SØ Folkeuniversitet

11.   Samtaler i 1. klasse   Sinding Skole

12.   Samtaler i 1. og 2. klasse   Sinding Skole

12. 13:00 Opstart: Krocket   Sinding GIF

12. 18:30 Opstart: Madlavning for alle  SØ Lokale Aftenskole

14. 09:00 Loppemarked   Ørre Forsamlingshus

16.   Samtaler i 3. og 5. klasse   Sinding Skole

17.   Samtaler i 3. klasse   Sinding Skole

17.   Fællesbestyrelsesmøde i Midtpunktet   Fællesbestyrelsen Midtp.

17. 13:30 Besøg i Hvepsereden  ØS Pensionistklub

18.   Samtaler i 4. klasse   Sinding Skole

18. 18:45 sæsonafslutning   KFUM & K

18. 19:00 DGI-kursus i fundraising i Midtpunktet   Sinding GIF

19.   Samtaler i 4. og 5. klasse   Sinding Skole

19.   Fælles foredragsaften med Marianne Flormann  Arr: se i bladet

24. 19:30 Professor Ole Jensen: K.E. Løgstrups menneske- og kristendomssyn   SØ Folkeuniversitet

25.   Samtaler i bh. klassen   Sinding Skole

26.   Samtaler i 6. klasse   Sinding Skole

26. 18:30 Madlavning for alle  SØ Lokale Aftenskole

P.g.a. pladsmangel i dette nummer, henvises til hjemmesiden www.sinding-oerre.dk for at se yderligere
datoer.

Arr.: se forrige nummer


