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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. august 2007. Posten
udkommer d. 23. august 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,-.

Fødselsdagsbørn
I ønskes hjertelig tillykke...

1 år 1/3-2007
Sidsel
Søvndalvej 1, Sinding
7400 Herning

6 år 25/5-2007
Sebastian
Søvndalvej 1, Sinding
7400 Herning

6 år 20/3-2007
Jeppe H. Lauridsen
Nøvlingvej 37,  Sinding
7400 Herning

Ørre Skytteforening vil gerne med
denne lille sommerhilsen invitere
interresserede fra lokalområdet ( mod-
tagere af Posten ) til at afprøve eventu-
elle skydefærdigheder på skydebanen
– beliggende Nybro Møllevej nr. 9 i
Ørre ( 97 13 63 85 )

Hver mandag aften i juni måned fra kl.
19.00 – kan du prøve at skyde gratis
én gang enten på vores 25 meter pistol-
bane, på en 50 eller på en 200 meter
riffelbane.

Vi tilbyder at annoncere dit barn´s fødselsdag.
Billede, navn, adresse og fødselsdato sendes til Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57, 7400
Herning.

VELKOMMEN I
ØRRE SKYTTEFORENING

Skydesporten er for folk i alle aldre, og vi
vil med dette tiltag gerne være med til at
udbrede kendskabet til denne sport – hvor
sporten et godt klubliv samt kammerat-
skab er „ i centrum „.

Vi ses en mandag aften i Ørre Skyttefor-
ening.

Med venlig hilsen

ØRRE SKYTTEFORENING
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Kirkesiden

Konfirmation den 6. maj 2007. En stor flok unge mennesker i festtøj og med glade ansigter på festdagen.

Fra mini-konfirmandernes tur til Dollerup Bakker og Viborg Domkirke.
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Kirkesiden

MENIGHEDSRÅDENE INDBYDER TIL:

5. Juni Byfestkoncert
10. juni Byfestgudstjeneste
1. september Kirketur – Gamle kirker og ny kunst
6. september Foredragsaften med Chefredaktør Erik Bjerager

Byfestkoncert
Tirsdag d. 5. juni kl. 19.00 i Sinding
Kirke
Med sanger Maria Hornshøj Laugesen
og guitarist Kasper Broe.

Maria er netop ved at færdiggøre
gymnasiet og Kasper studerer musikvi-
denskab på Århus universitet. Til lejlighe-
den har de fået forstærkning af  bassi-
sten Thomas Valter, der til daglig går på
Vestjysk Musikkonservatorium. Deres
repertoire er fra populærmusikgenren og
spænder fra Evert Taube til Eva Cassidy,
—fællesnævneren er intimitet, nærhed
og frem for alt den gode oplevelse.

Efter koncerten er der en forfriskning i
kirkehuset.

Byfestgudstjeneste i teltet på festplad-
sen.
Søndag den 10. juni 2007 kl. 9.00  v.
sognepræsten.

Foredrag i forsamlingshuset ved biskop
Elisabeth Dons Christensen, Ribe.
Elisabeth Dons Christensen har skre-
vet en bog om kærlighed: „Det sår-

Foredragsaften med Erik Bjerager
Torsdag den 6. september 2007.
Sinding Forsamlingshus.
Tidspunkt meddeles senere.

Foredragets titel: „Gud bevare Danmark“
Skal kristendommen på museum? Kriste-
ligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager
vil i sit foredrag tale om de spor, som
kristendommen har trukket i det danske
samfund og gøre rede for troens betyd-
ning for kulturen og vore normer. Han
sætter i foredraget kristendommens be-
tydning ind i en aktuel sammenhæng og
diskuterer tidens tro og samfundets sti-
gende skepsis over for religion. Erik
Bjerager udgav i foråret 2006 debatbo-
gen „Gud bevare Danmark - et opgør
med sekularismen“ på forlaget Gylden-
dal.

Kirketur 1. September med  fhv. semina-
rielektor Henning Fogde  som guide.

Program:
Afgang Sinding Kirke kl. 9.00 med bus.
Om formiddagen skal vi se:

Veggerkilde Kirke
Brejning Kirke og
Ringkøbing Kirke.

Frokost på Hotel Ringkøbing.
Om eftermiddagen skal vi se:

Hee Kirke
Ølstrup Kirke og
Hover Kirke.

Hjemkomst til kirkekaffe i Sinding
ca. kl. 16.00

Pris 200 kr.
Tilmelding til Birgit Christensen
Tlf: 97136167

Arrangør: Folkeuniversitetet og
Menighedsrådene.

bare samliv – en bog om voksen kærlig-
hed“. Med udgangspunkt i bogen vil hun
holde foredrag om „kærligheden, der al-
drig går af mode. Og det skønt den aldrig
har været enkel at tumle….“ som der står i
bogen
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Juni

1. – 2.
Indre Missions Årsmøde
i Herning

6. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej

13. kl. 19.30
Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Chr. Jensen, Kvindvadvej 15

15. kl. 19.30
Sommermøde hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4.
Tale v/ sognepræst, René Vejen Jensen, Vildbjerg.

20.  kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

Kirkesiden

Indremissions mødekalender
August

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

15. kl. 19.30

Bibelgruppe 1 hos Karen og Lars Laugesen, St. Lundgårdvej 2,
Tjørring

29. kl. 19.30
Fælles Bibelgruppeaften
i Missionshuset.
Oplæg v/ sognepræst, René Nord Hansen, Tjørring.

TAK for hjælpen – TAK for bidrag
Børn, konfirmander og voksne var fælles
om at nå ud til alle kroge af vore to sogne
ved sogneindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp i marts.
Vi fik en fin indsamling på i alt 9.015,00
kr.
Tak for hjælpen til indsamlerne og bidrag
fra giverne

Sogneindsamling
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Kirkesiden

Gudstjenesteliste

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

Juni 2007
3. Trinitatis søndag 8.45 provst Kobbelgaarrd 10.00 Familie-gudstjeneste + tur til

Præstbjerg Naturcenter
5 tirsdag 19.00 Byfest-koncert *
10. 1. s. e. trin - 9.00 Byfest-gudstjeneste i teltet på

festpladsen. Ved sognepræsten
17. 2. s. e. trin 8.45 -
24. 3. s. e. trin 10.00 8.45

Juli
1. 4. s. e. trin - 10.00
8. 5. s. e. trin 8.45 -
15. 6. s. e. trin - 8.45 Nord Hansen
22. 7. s. e. trin - 8.45 Kirkekaffe + tur til Hjerl Hede
29. 8. s. e. trin 10.00 -

August
5. 9. s. e. trin - 8.45
12. 10. s. e. trin 8.45 10.00
19. 11. s. e. trin 10.00 konfirmand-velkomst * -
26. 12. s. e. trin - 8.45 Nord Hansen

September
2. 13. s. e. trin 8.45 Nord Hansen -

Konfirmand-velkomst.
Efter sommerferien begynder en ny
sæson med konfirmationsforbere-
delse.

Søndag den 19. august siger vi vel-
kommen til de nye konfirmander og
deres familier. Det markerer vi ved
gudstjenesten, hvor en repræsentant
for de to menighedsråd vil overrække
bibler til konfirmanderne. Efter guds-

tjenesten er der orienterende møde i
kirkehuset for konfirmanderne og de-
res familier.
Tilmelding til konfirmationsforberedelse
finder sted inden sommerferien. Nær-
mere besked følger til de pågældende
elever gennem Sinding skole.
Er der familier, som har børn på denne
årgang på andre skoler, vil jeg bede om,
at I retter henvendelse til underteg-
nede, så forhold omkring konfirmation
kan afklares.

Konfirmationsdagen i 2008 er søndag
den 20. april.
Sinding kirke kl. 9.00 og
Ørre kirke kl. 11.00.

Lise Edelberg
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Sinding kirke
www.sindingkirke.dk
Graver:
Aksel Hvergel
Sønderagervej 28
7490 Aulum
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
anniba@dlgmail.dk

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 og anden
fravær
hvor der på sognepræstens
telefonsvarer vil være henvisning til
sognepræsten i Tjørring: 27/2-11/3;
18-19/3; 8/4; 18-23/4; 27-28/5

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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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 Lokalarkivet
eller Wagn Christensen Nøvlingvej 14, Sinding, Tlf. 97 13 62 26

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

Sankt Hans Aften

Fredag d. 23. juni arrangerer Borgerforeningen traditionen tro,
Sankt Hans aften ved
SØ - Grillen.
Fra kl. 18 vil grillen være varm for tilberedning af den medbragte
mad.
Der vil være snobrød til børnene.
Kaffe, brød og drikkevarer kan købes til rimelige priser.
VEL MØDT !!

BORGERFORENINGEN FOR SINDING-ØRRE
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Den 5.juni - 10. juni 2007
Arrangeret af:

"De Fem"
Borgerforeningen for Sinding-Ørre - Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

Sinding Forsamlingshus - Ørre-Sinding Jagtforening

Se her!!

Navn:

Adr.:

Tlf.:

Vil du deltage i lodtrækningen om 2 fine præmier på årets programhæfte 2007, så
udfyld denne kupon og læg den i lodtrækningskassen på festpladsen i
tombolavognen senest søndag den 10. juni 2007 kl. 12.00, hvor vi udtrækker de to
vindernavne. Navnene bliver offentliggjort på pladsen.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________
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Kl. 19.00- Kirkekoncert i Sinding Kirke med sanger 
20.00 Maria Hornshøj Laugesen og guitarist 

Kasper Broe. Maria er ved at færdiggøre 
gymnasiet og Kasper studerer 
musikvidenskab på Århus universitet. De 
får forstærkning af bassisten Thomas Valter, 
der går på musikkonservatorium. Musikken 
spænder fra Evert Taube til Eva Cassidy. 
Efter koncerten er der en forfriskning i 
kirkehuset.
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Kl. 18.00 Tombolavognen er åben. 

Kl. 19.15 Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus. 
  Dørene åbnes kl. 18.00. 
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Kl. 18.00- Byfestpladsen er åben. 
23.00

Hoppepuden er tændt, der er kaffe- og
ølbar, tombola, sandkasse, elbiler for
de yngste, og søm-blok. 
Grillen er varm, og vi sælger oksesteaks, 
krydrede koteletter, Æ Sinding Daw pølser, 
røde pølser, kartoffelsalat, salat og flutes. 
Der kan også købes kaffe, te, franskbrød 
med pålæg og andet mundgodt. 

Fra kl. Kondi-bingo. Kom og gå/løb i dit eget 
18.00 tempo. Nyd vores dejlige lokale natur. 
 Bingopladerne købes på pladsen.  

Kl. 18.30 Æ Sinding daw bobturnering. 
Vil du være med, koster det kun 50 kr. og 
for dette beløb får du også kaffebord. 
Du skal tilmelde dig til Dagny Jensen på tlf. 
97136869 senest 5. juni 2007. 
Der er pokaler til de tre bedste makkerpar. 
Det fælles kaffebord nydes midt på aftenen. 

Kl. 19.00- Laserskydning. Kom og prøv dine evner, 
21.00 eller udfordre din familie. 

Kl. 19.30 Kringlegården fra Vildbjerg kommer igen i 
år og giver koncert på festpladsen. Kom og 
støt de unge talenter 
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Kl. 14.00- ”Vis hvad du kan” 
15.30  Hvepsereden og skolen arrangerer ”vis hvad 

du kan” på festpladsen. Der udstilles 

forskellige akvareller, som børnene malede 
på Livø. Alle er velkommen. 

Kl. 17.00 Pladsen er åben med alle aktiviteter. 

Kl. 17.30- Laserskydning. Skydning for  
19.00 både unge og gamle. 

Kl. 18.00 Grillen er varm. Nyd de gode oksesteaks 
eller Æ Sinding Daw pølser. Der er opstillet 
forskellige menuer til gode priser. 

Kl. 19.00  Ølsmagning i forsamlingshuset. Kom og 
smag 10 forskellige øl med hver sin 
spændende historie og få gode tips til 
sammensætning af øl og mad. Sinding-Ørre 
Håndbryggelaug præsenterer bl.a. 2 af 
lavets egen bryg og fortæller om, hvordan 
man selv kan brygge øl. 
Tilmelding senest torsdag d. 7. juni kl. 
18.00 på tlf. 97136187, mail jd@vipcom.dk
eller i kaffebaren. Pris kr. 100,- 

Kl. 21.15- Mike H Group. Den professionelle trio 
01.00 kommer og viser deres vidtspændende         

   repertoire. Den  
   musikalske trekløver 
   mestre alle  
   musikgenrer: U2,  
   Counting Crows, Pink 
   Floyd, Jeff Buckley,  
   Kim Larsen og mange 
   flere. Kom og nyd  
   musikken. 

Der vil være mulighed for en sen ” pølse by 
night” i den opstillede pølsevogn. 
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Kl. 11.00- Byfestpladsen er åben med  
16.00 alle aktiviteter. 

Fra kl. Sinding Kroketklub har opstillet baner. 
11.00 Prøv selv at spille med det professionelle 

udstyr. Udfordre vennerne og lær reglerne.

Petanque. Sinding´s nye baner er færdige. 
Kom og prøv den nye idrætsgren i Sinding. 

Trædrejeri. Kom og se et levende værksted 
med nogle af de gamle håndværk. 

Stenhugger arbejder med det gamle 
håndværk.

Fredagsklubben kommer på pladsen og 
viser nogle af de ting de arbejder med. 
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Lokale kunstnere arbejder/udstiller deres 
værker. Kom og vær aktiv og prøv dine 
talenter af.

Kend dit blodtryk. Det er livsfarligt at gå 
rundt med for højt blodtryk. Blodpropper i 
hjernen er 3. hyppigste dødsårsag i 
Danmark. HjerneSagen i Herning og
Ikast-Brande udbreder kendskabet til 
HjerneSagen, og hvordan du kan ”passe på 
dig selv”. Få bl.a. målt dit blodtryk af en 
sygeplejerske.

I teltet vises optagelser af tidligere byfester. 
Gense nogle af arrangementerne for mange 
år siden. 

Kan du bruge dine hænder, eller kender 
nogle der har lyst til at vise deres håndværk. 
Få en plads i teltet sammen med de andre. 
Kontakt Bent Andersen på tlf. 20159156. 

Kl. 11.30 Herning Politihundeforening kommer og 
viser deres program. (Der må ikke være 
andre hunde på pladsen) 

    
Kl. 12.00 Herning Custom Cars Club kommer og 

viser deres flotte veteranbiler frem.

En del lokale har ligeledes støvet deres 
gamle veteranmaskiner af. Der kan bl.a. 
nævnes en del traktorer.

Er du til veteranbiler, veterantraktorer eller 
motorcykler, så kom og se ældre maskiner 
på pladsen. Ejer du selv en af slagsen, så tag 
denne med. 

Kl. 12.45 Schweishund i arbejde. Se en hund arbejde 
med at spore blod fra fx påkørt vildt. 

Kl. 13.30 Så er vi klar til det traditionelle og 
spændende havetraktortræk. Kom med jeres 
havetraktor og se hvad den kan. Tilmelding 
i kaffebaren eller på tlf. 20159156. 

Kl. 14.30 Igen i år skal vi kåre byens bedste kage. Vi 
opfordrer så mange som muligt til at være 
med (også mænd og børn…). Husk at 
tilmelde jer i god tid. 

 Tilmeld dig senest onsdag 6/6 hos:  
 Dorit Andersen tlf. 97136108  

Kl. 16.00 Vi holder en pause, hvor vi lukker 
byfestpladsen, så vi kan gøre klar til helstegt 
dyr-aften.

Kl. 18.00 Nu har vores ”dream-team” af grillmestre 
brugt hele dagen ved grillerne, så det er 
blevet tid at smage, om det bliver lige så 
godt, som det plejer. 
Vil du se, hvem der sponsorerer denne 
”helstegt dyr-aften”, så kig på 
sponsorskiltene på pladsen. 

Prisen for ”Helstegt dyr-aften” menu inkl. 
tilbehør:

 Voksne: 70 kr. 
Børn under konfirmationsalderen: 30 kr. 

Kl. 20.00 Så har du igen mulighed for at prøve 
laserskydning.

Kl. 21.00- Der spilles op til dans og godt musik i 
01.00 teltet. Sæt selv dit præg på musikken. 

Der vil være mulighed for en sen ” pølse by 
night” i pølsevognen. 
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Kl. 09.00 Friluftsgudstjeneste i teltet ved pladsen ved 
sognepræst Lise Edelberg Andersen. 

Ca. kl. Gratis kaffe og rundstykker i 
10.00  forsamlingshuset. Foredrag ved biskop 

Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Elisabeth 
har skrevet en bog om kærlighed: ”Det 
sårbare samliv – en bog om voksen 
kærlighed”. Med udgangspunkt i bogen vil 
hun holde foredrag om ”kærlighed, der 
aldrig går af mode. Og det skønt den aldrig 
har været enkel at tumle…” som der står i 
bogen.

Kl. 11.00 Andejagten er klar til start. Se hvem der har 
satset på den rigtige and. Ænderne sættes ud 
i åen og kommer over målstregen i åen ved 
Sinding bro. Jagten kan følges fra start med 
fælles afgang fra pladsen.(Ænderne købes 
på pladsen løbende gennem ugen) 

Kl. 12.00 Rundboldkamp. Traditionen tro skal der 
findes en Sinding/Ørre-mester 

Kl. 12.45 Vinderne af ” Anderace ” og program kåres 
på pladsen. 

Kl. 13.00 Byfesten lakker mod enden, og vi slutter af 
med auktion over overskudseffekter. 

Vi opfordrer alle til at flage under byfesten. 

 Farvel og tak for i år. 
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Leverandørforeningen for SØ-Biogas 

97 13 60 02 
Skab-Selv 

97 26 74 63 
Søren`s Tagdækning  

40 46 46 97 
Trehøje Velvære Center 

97 13 72 25 
Rosmosegaard Hestepension 

27 42 10 80 
Ejner Hessel 
72 11 62 00 

PC El-service 
97 25 15 00 

Skibbild Smede- og maskinforretning 
97 13 73 88 

Bilsyn Herning 
97 22 35 00 

P.V. Biler 
97 13 62 62 

Ørre Maskinstation 
97 13 62 01 

Buus Auto 
97 13 72 63 

Søren Christensen 
97 13 60 40 

Danske Bank 
45 12 12 60 

De Laval 
97 38 13 00 

Sinding Feriecenter og Lystfiskersø 
97 13 62 51 

Erling Pedersen  
27 57 48 03 

Boligtextil 
97 47 24 22 

Aulum Entreprenørforretning 
97 47 25 38 

Svends Møbler og Tæpper 
97 47 20 35 

Hydro-Texaco, Aulum 
97 47 26 60 

Herning Ny Mølle 
97 12 01 22 

El-Hansen 
97 47 20 82 

Jasmin, Aulum 
97 47 20 40 

Hårtotten, Aulum 
97 47 34 66 

Murermester Alf Olesen 
97 13 60 87 

Nørregaard Dambrug 
97 14 45 05 

IH-Mode, Vildbjerg 
97 13 32 99 

Vildbjerg Apotek 
97 13 10 36 

Viktoria Sko 
97 13 30 99 

Flügger Farver Vildbjerg 
97 13 39 30 

Vildbjerg Cykler 
97 13 23 10 

Expert (Steen’s radio) 
97 13 13 77 

Jensen`s Pille Fabrik 
97 13 63 44 

C og S bygge og anlæg 
97 12 32 55 

Salon Mette 
97 26 70 04 

Midtjydsk Autoophug 
97 15 51 11 

Leverandørforeningen for SØ-biogas 
97 13 60 02 

 

Sunds Alfa 
96 29 27 00 

Sunds Parket 
97 14 14 66 

Finn’s Autoværksted 
97 14 24 80 

Sunds Lønsy 
97 14 12 24 

Tjørring Hair Design 
97 26 82 86 

Arne Poulsen Automobiler 
97 22 31 22 

Asante Rengøring & Handel 
97 13 63 94 

Danmarksgade’s Blomster 
97 47 10 11 

 Nytoft  Service 
51 36 13 97 / 23 30 60 99 

Jyda Sign 
97 47 37 66 

ABC-Skilte 
97 13 63 28 

El-teco 
70 25 18 45 

BMT-Tagdækning 
97 13 63 88 

Vognmand Henning Andsbjerg 
97 13 62 19 

Skræddergaard El-Installation A/S 
97 12 14 99 

Hedegaard Agro 
97 16 13 33 

Nermi Electronic, Tjørring 
97 26 73 85 

Superbrugsen Vildbjerg 
96 43 53 00 

Tøj-eksperten, Herning Centret 
97 22 03 20 

XL-BYG Tømmergaarden, Vildbjerg 
97 13 13 00 

Sinding Auto 
97 13 62 05 

Ljørring Maskinstation 
97 47 23 49 

Sparekassen Aulum  
96 10 55 70 

Jydsk Miljø Sanering 
97 13 63 00 

HB Connection 
97 47 22 21 

Nic. Nielsen 
96 41 11 00 

Nordea 
97 13 14 00 

Handelsbanken 
97 47 25 11 

Bruno Solcenter    
97 13 60 12 

Ejner Hessel   
72 11 62 00 

El-teco 
70 25 18 45 

Ringkjøbing Landbobank 
97 13 31 66 

Ringkjøbing Landbobank 
97 13 31 66 

Ringkjøbing Landbobank 
97 13 31 66 
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Gymnastikken har holdt sin afslutning ef-
ter en sæson med deltagelse af gymna-
ster i alle aldre.
Den 17. marts blev den lokale opvisning
afviklet med stort publikum. De kunne
nyde de lokale børnehold, der tydeligt vi-
ste deres glæde ved gymnastikken og gav

Gymnastik

flotte eksempler på instruktørernes kreati-
vitet.
  Gæsteholdet i år var DGI Hammerum
Herreds juniorhold, som også leverede en
forrygende afslutning på en dejlig efter-
middag i SØ Midtpunkt.

Vi er allerede i fuld gang med at planlægge
gymnastikken for næste sæson. Der er
heldigvis flere instruktører der har sagt ja
til at lede gymnastik næste vinter, men vi
mangler endnu at få de sidste brikker på
plads, hvilket vi naturligvis arbejder videre
med hen over sommeren.
  Hvis du har en gymnastikinstruktør „i
maven“ –eller kender nogen der har, så
hører vi gerne fra dig/jer. I skrivende stund
mangler vi instruktører til puslingeholdet
og et M/K voksenhold. Måske findes der
3-4 personer som vil dele opgaven med
et voksenhold?

  Kontakt Maibrit Rusbjerg 97 17 58 76
eller Heidi Stenild Nielsen 97 13 64 74
hvis det er noget for dig.

  Fra gymnastikudvalget vil vi gerne endnu
en gang takke alle instruktører og hjælpe-
instruktører for en god sæson. Og en stor
tak til områdets beboere for den flotte
opbakning ved gymnastikopvisningen.

Gymnastikudvalget

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
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

      Slagerparade      Slagerparade      Slagerparade      Slagerparade      Slagerparade

For 4. gang blev der afholdt Dansk Slager
Parade i Sinding og for 4. gang er det
en stor succes, med over 400 deltagere.
Der skal lyde en stor tak til alle hjælpere

og festudvalget, der gør dette
arrangement mulig. Arrangementet er
bestilt til næste år, hvor det bliver den
23. februar.

Den 1. april i år kunne Sinding Gymna-
stik- & Idrætsforening fejre 75 års jubilæum
og det blev markeret ved en reception i
Sinding-Ørre Midtpunkt lørdag eftermid-

Sinding GIF – 75 år.

dag. Over 100 gæster var mødt frem, heri-
blandt repræsentanter fra Idrætsrådet i
Herning Kommune, DGI, DIF, og Herning
Byråd som alle indgik i talerrækken.

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

Sponsorer
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

HUSK
Datoer til din kalender
1. september holder foreningen en stor
aktivitetsdag for alle.
27. oktober Aktivfest i Sinding Forsam-
lingshus.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

I anledning af jubilæet er der udarbejdet
en jubilæumsbog, som en af redaktørerne
W. Schreiber overrakte et eksemplar af til
foreningens formand Jimmy Damgaard.
Bogen er kun trykt i 5 eksemplarer som
blev lagt frem til gennemsyn. Bogen vil få
yderligere nogle sider fra bl.a.
jubilæumsarrangementet, inden det
endelige oplag bliver trykt i juni måned.
Man skal nemlig bestille bogen på forhånd,
hvilket kan ske i kiosken i Sinding-Ørre
Midtpunkt.
Eftermiddagen bød også på
gymnastikopvisning i Hallen og
efterfølgende andre aktiviteter som
gæsterne også gerne måtte deltage i.
Foreningen modtog mange flotte gaver,
både fra firmaer og private.

Følg med på: www.SindingGIF.dk
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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

Så er det forår snart gået, men så er det
da godt der er noget, der hedder sommer
i Danmark
1. maj står for døren, i skrivende stund, og
for første gang (så vidt jeg husker) har jeg
fri denne dag, posten skal ud, og børnene
skal i skole, så hvorfor så ikke tage ud at
fiske denne dag. Først til Karup å efter en
havørred, så til Skjern å efter en laks, for
at slutte dagen med en spand sild i Hvide-
sande, ja, vejret ser ud til at arte sig, med
fuld sol hele dagen. Hvorfor jeg får løn
for at holde fri denne dag ved jeg ikke,
med det er der måske én, der kan fortælle
mig ved lejlighed, når vi mødes ved åen.

Nå lidt om hvad der er sket de sidste 3
mdr.
Jeg havde møde med Finn Sivebæk, Dan-
marks Fiskeriundersøgelse, og vi fik set på
rapporten for Storå systemet, og vi aftalte
at vente med at lave en Storå sammen-
slutning, til vi selv havde gjort noget. For
som han sagde, hvis vi lægger gydegrus
ud de 4 steder i Løven å, sammen med
kommunen, så har vi lavet mere end Hol-
stebro har præsteret i 75 år! Først der kan
vi komme og sige, hvad man skal gøre for
at hjælpe ørred og lakse bestanden i Storå
systemet. Hvornår vi skal ud med skovl og
trillebøren er ikke endelig aftalt endnu,
men det bliver en gang her i sommerens
løb, Finn Sivebæk har været Løven å igen-
nem for at se hvor det egner sig til gyde-
grus, og han snakkede med nogle lods-
ejer. En sagde, at vi skulle bare gøre det,
der skulle til, for han kunne huske den gang
der var store ørreder i Løven å, ja helt oppe
ved Kilde, så det tyder godt, og kommu-
nen har jo vist i Ørre, at det hjælper no-
get, det så vi jo sidste år, da vi var rundt
og tælle yngel.

Så dumpede der et brev i postkassen til
foreningen, Kursus i lystfisketurisme 2007.
Nå ja, så måtte man jo have fri fra arbej-
det igen. Kurset blev afholdt på handels-
skolen i Randers, for der ligger Videncenter
for turisme og oplevelsesindustri. Det var
4 onsdage i marts, og der var folk fra for-
skellige områder, med hver deres
indgangsvinkel til lystfisketurisme, camping
plads, grejbiks, fiske søer, fiskeskibe, poli-
tikere og turistkontoret, ja jeg tror næsten,
at alle med interesse i lystfiskeri og sports-
fiskeri var repræsenteret. Ja, jeg syntes i
alt fald, at det var spændende, og nu gjorde
det jo heller ikke noget, at det var Steen
Ulnits som var kursus leder, Danmarks
førende kapacitet indenfor lystfiskeri. Man-
den har igennem 30 år rejst jorden rundt
som professionel lystfiskerturist, så han ved,
hvad han taler om.
Antallet af lystfiskere i Danmark og udlan-
det er stærkt stigende. Alene i Danmark
udgør lystfiskerne ca. 650.000 aktive. Sam-
tidig har lystfiskerne et større penge-
forbrug pr. dag. Det er derfor en god for-

retning at satse på denne store målgruppe.
Men det store problem i Danmark er bare,
at ingen ved hvor god en forretning det
er for Danmark som turistland. Der er la-
vet nogle analyser af de økonomiske mu-
ligheder ved en prioritering af det rekrea-
tive fiskeri i den nordlige del af Lillebælt,
men det er nok for meget at komme ind
på her.

Men nu vi er ved Lillebælt, så var vi 14 på
kutter tur efter torsk og sild søndag den
22. april, og lad det være sagt med det
samme, havde det ikke være for vejrets
skyld, så var turen ikke værd at skrive hjem
om. Søren fik vist en undermåler, og el-
lers blev det vist kun til 3 søstjerner, men
vi må vel bare prøve en anden gang igen.

Vi har jo også fået ryddet et stykke mere
ved Storråen, selv om der ikke var så mange
til at hjælpe denne gang, så lykkedes det
alligevel.
Så havde jeg regnet med at vi skulle ud at
gå langs åen, som en del af aktiv 2007,
men det er lagt i skuffen til næste år, så
må vi se om S.G.I..F. har lidt overskud det,
måske som åben fredag ud i natur dag, ja
hvem ved, nu må vi se.

Lige inden bladet udkommer, så har vi af-
holdt vores årlige fiskefamilietur den 18.
maj. ved Herning fiskepark, men det er
jeg nok nødt til at vente med at skrive om
til næste gang.

Ja, jeg havde nær glemt, at Steen Ulnits
har givet et halvt tilsagn om, at han vil
komme til Landsskuet i Herning den 5-7.
juli, for at vise sine færdigheder med en
fluestang, og fortælle om fiskeri i øvrig.
Det er jeg meget spændt på, så nu mang-
ler jeg bare en sponsor til det store akva-
rium med de store fisk i, men mon ikke
det skal lykkes.

Så til sidst vil jeg bare sige ”Slip Gudenå
fri”

Knæk og bræk Ejgil
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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

Foråret er kommet, bøgen er i skrivende stund sprunget ud og vi er i gang med at
planlægge Ørremarked d.18. august. Trationen tro vil der være morgenkaffe og rund-
stykker kl.9 hvor boderne også åbner. Der er tombola i teltet med gevinster sponseret
af lokale firmaer. Vi har fået en flot brændeovn som vi sætter på aktion og det vil foregå
ved teltet. Der vil være en postkasse hvor man kan aflevere en seddel med sit bud
(min.700 kr.) navn og adrasse og evt. tlf.nr. Der vil være opslag om sluttidspunktet for
aktionen. kl.16 lyder starttidspunktet for at få en rigtig hyggelig aften.

Vores lokale guitarspiller Ar-
ne Friis vil undeholde med
pop, rock, blues, country,
60‘er, folkesang, dansktop,
børnesange og det hele bli-
ver krydret med jokes og kl.
18 er grillen klar.Vi sælger ko-
telletter, bøf, pølser, salat og
kartoffelsalat til rimelige pri-
ser. Overskudet går til vores
forsamlingshus så der er god
grund til at bakke op om aran-
gementet.

Den13.oktober kommer der ikke en af de
tørre til Ørre men vi gentager på utallige
opfordringer en aften med Allan Olsen.
pris 330 kr. incl. menu.

Billetter reserveres ved Herdis på
97136327 el. herdis@vipcom.dk efter først
til mølle og skal være hentet senest. den
5.november.

Dørene åbnes kl.17.30 og spisning er
kl.18.30 (der kan ikke reserveres bord).
Allan Olsen går på ca. kl.20.
Bestyrelsen ønsker alle en god og varm
sommer.
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Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding

Tlf. 97 13 62 16

Vi har nu taget hul på forårsmånederne,
hvilket vi nok alle har ventet med længsel
efter. Vi har allerede nydt en del solskins-
timer, men venter stadig efter, at vi kan
iføre os shorts, T-shirts eller kjole.
Dermed ikke sagt, at vi ikke har nydt vin-
teren, men sne blev der ikke meget af.
Men et par dage på kælkebakken kunne
det da blive til, og en kæmpe snedynge i
skolegården, hvor der blev brugt flere ti-
mer med skovl og spand.
Fastelavn blev i år holdt sammen med sko-
len. Hallen var lavet om til en kæmpe
tøndeslagningsplads, hvor det bl.a. myld-
rede med prinsesser, spider mans og kani-
ner, der ihærdigt kæmpede for at vinde
konge- eller dronningekronen. Der blev
også spist fastelavnsboller, og vi havde alle
en meget god fastelavns-formiddag.
Violen og Anemonen har haft „smør selv
dag“, hvilket betyder, at mange af børnene
er med til at gøre maden klar til at blive
sat på et veldækket bord. Der skrælles
gulerødder, skæres agurker osv. Børnene
går op og smører deres egen mad, og vi
oplever, at børnene gerne vil smage på
en masse af det forskellige pålæg, og at
de hygger sig meget med sådan en „smør
selv dag“.
Vi er også blevet færdige med forårsren-
gøringen i Hvepsebyen, som nu er klar til
at blive indtaget af en flok glade børn og
voksne.
I uge 17 og 18 var der legeland for Mælke-
bøtten og Grotten, som sluttede af med
et marked. Markedet foregik Torsdag den
3. maj fra klokken 13.00 – 18.00. Man
kunne denne dag besøge flere boder, hvor
man bl. a. kunne prøve forskellige
aktiviteteter som lykkehjul, tombola,
svampekast, fiskebod osv. Derudover var
der mulighed for at besøge pandekage-
boden, hvor der var mulighed for at købe
en pandekage og en kop kaffe eller et glas
saftevand. Ligeledes var der mulighed for
at købe hjemmebagte boller, småkager,
hjemmelavet marmelade, bolcher og flø-
dekarameller. Vi havde en rigtig god ef-
termiddag, med mange besøgende, godt
vejr og en rigtig hyggelig markeds-
stemning.

Ellers brugte vi legeland til at gøre os klar
til markedet, dryppe stearin, lege købmand,
skrælle gulerødder og æbler, flyve med
drager, lave bålmad osv.
I uge 19 og 20 er der legeland for Violen
og Anemonen, hvor vi vil beskæftige os
med de fire elementer: jord, vand, ild og
luft. Derudover vil der være tid til afslap-
ning i hængekøjerne, gemmeleg i „sko-
ven“ samt leg og hygge.
Vi har også haft et par påskearrangementer
i Marts måned, hvilket foregik på en lidt
anderledes måde end det plejer. For
Mælkebøtten og Grottens vedkommende
var der selvfølgelig et påskeløb, der skulle
gennemføres, så vi alle kunne få et
kinderæg.
Da påskeløbet var slut hyggede vi os alle
med franske hotdogs og lidt chips. En rig-
tig hyggelig eftermiddag.
For Violen og Anemonens vedkommende
var der et påskeløb rundt omkring i Sin-
ding. Børnene skulle blandt andet balan-
cere med ærteposer på hovedet, sige som
en løve, rime og sidst men ikke mindst,
finde påskeæggene. Derefter blev der
brugt den del tid på, at spise æggene, og
lege med de spændende ting, der gemte
sig inde i æggene.
I Hvepsereden har flere af børnene, da-
gen efter påske, flyttet stue. Grunden til,
at vi flytter stuer på dette tidspunkt er, at
de børn, der skal starte i skole til sommer
ikke får for mange skift på én gang. Indtil
nu er vores oplevelse, at børnene nyder,
at prøve noget nyt, og mange af børnene
føler virkelig, at de er blevet meget større
ved at være kommet på en anden stue.
De kommende skolebørn benytter sig af
mulighederne for at kunne flytte sit „skilt“
fra stuen til musik til hallen osv., for deref-
ter at gå i hallen og lege forskellige lege.
Mælkebøtten og Grotten har også i løbet
af Marts og April måned forberedt sig til
det føromtalte marked. Der blev bagt, la-
vet bolcher og karameller samt fremstillet
marmelade. Noget vi alle har fundet me-
get hyggeligt.
Derudover har vi den 17. april haft besøg
af pensionisterne, hvilket var en meget god
dag. Vi havde virkelig øvet os på de for-
skellige ting, vi skulle vise for dem. Der

blev vist alt fra bl.a. små undulater, der
kunne synge, play station spil, sang, stærke
mænd, ligesom der var besøg af både den
flyvende dame og den svævende person.
Til sidst var der kaffe til pensionisterne
samtidig med, at der blev sunget et par
sange. En rigtig god dag, som vi alle ser
frem til hvert år.
I Maj måned (den 16. maj) er der
bedsteforældredag, og vi glæder os rigtig
meget til at bedsteforældrene kommer på
besøg. Dette plejer at være en meget
hyggelig dag, hvor børnene nyder bedste-
forældrenes selskab, med enten at spille
et spil, få læst en bog højt, vise dem rundt
i Hvepsereden osv. Der er ligeledes også
mulighed for at bedsteforældrene kan be-
søge deres børnebørn i skolen. Hvepse-
reden og skolen er vært med et rundstykke
fra morgenen af og et stykke kage til kaffe.
I år skal hele huset jo så til Livø. Noget vi
alle ser frem til med store forventninger.
Mange har jo i årenes løb talt om de gode
Livø-ture for år tilbage, så der er sikkert
gode muligheder for, at forventningerne
bliver indfriet. Vi tager af sted onsdag den
23 maj, og kommer hjem igen fredag den
25 maj.
Forberedelserne har i løbet af foråret væ-
ret i fuld gang, da der er mange ting, der
skal planlægges og fungere for, at vi alle
kan få nogle gode dage. I løbet af de tre
dage på Livø skal vi bl.a. lave forskellige
bålaktiviteter, male på sten, lave forskel-
lige former for rollespil. Derudover vil der
være et cirkus, hvor der måske bliver mu-
lighed for at gå på glasskår, jonglere, pu-
ste ild og meget meget mere. Derudover
skal vi bare hygge os og have det rigtig
sjovt.
Ja som I kan læse, er der foregået rigtig
mange ting i Hvepsereden, ligesom der
også fremover er en masse aktiviteter vi
glæder os til. Sommeren nærmer sig og
dermed også sommerferien, som børnene
glæder sig meget til. Vi vil gerne ønske
alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Hvepsereden Sinding-Ørre

Pædagog Hanne Kamp
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Sinding–Ørre Midtpunkt
Skolen

Nu har vi oplevet det igen — skolefest med
skuespil lavet af eleverne på skolen, med
5. kl. som omdrejningspunkt.

Det er den 13. skolefest, vi har deltaget i
som tilskuere, da vi har haft børn på
Sinding Skole siden 1994. Det er 3. gang,
det har været vort barns klasse, der har
stået med „hovedansvaret“. Hvert år har
vi fået en rigtig god oplevelse. Det er
mange forskellige typer stykker, der er
blevet spillet, men den røde tråd har alle

gange været: super koncentration og
veludført skuespil. De år, hvor ens eget
barn har deltaget, har selvfølgelig været
en anderledes oplevelse.

Festen blev indledt med sang af det
frivillige kor, der således sluttede kor-året
med denne „koncert“.
Årets skuespil var skrevet af de to lærere,
Lene Højhus og Hanne Skuldbøl. Det førte
os rundt i verden med 3 skurke i hælene
på 4 børn, som ledte efter en skat. I årets

Et af årets højdepunkter, skolefesten!

skuespil deltog alle skolens klasser. Hver
klasse repræsenterede et land. Det var
meget festligt, godt skrevet og udført.
Rammerne i hallen var perfekte, hvor
kulisser og sceneopbygning var foregået
med hjælp af forældre. Lyd & lys var
arrangeret af professionelle folk, Wagn
Christensen og Knud Erik Jensen.

Tak alle sammen for en dejlig aften.
Lillian og Mads Høher-Thomsen. (Ninna
5.kl.)

God sommer
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KALENDEREN

Maj
23. Udgivelse af Posten Lokalrådet

23. Resten af Midtpunktet på Livø 23/5 - 25/5 Skolen og Hvepsereden

26. Pinseferie 26/5 - 28/5 Sinding Skole

29. Heldags udflugt med bus ØS Pensionistklub

30. Forældremøde i ny bh.klasse Sinding Skole

Juni
05. Grundlovsdag -skolefri Sinding Skole

05. 5. - 10. juni: Æ Sinding Daw De Fem

05. 19:00 Byfestkoncert i Sinding kirke Menighedsrådene

10. 09:00 Byfestgudstjeneste v. sognepræsten. I teltet på festpladsen Menighedsrådene

12. Arr. for børn og forældre. Bh.kl., 1.kl. og 2.kl. Sinding Skole

12. 19:30 Sommeraften i Kroghøj Gl. Skole -Havevandring, sang og musik Kroghøj gl. Skole

14. 19:00 Fællesbestyrelsesmøde i Midtpunktet Fællesbestyrelsen Midtp.

15. Svømmedag for 4. klasse Sinding Skole

15. 19:30 Sommermøde hos Jytte og Bjarne Hoffmann, tale ved Rene Vejen Jensen Missionshuset

23. 18:00 Sct Hans fest ved SØ grillen Borgerforeningen

29. 07:45 Sidste skoledag før sommerferien Sinding Skole

August
01. Deadline på POSTEN Redaktionen

13. 07:45 Første skoledag efter sommerferien Sinding Skole

23. Udgivelse af Posten Lokalrådet

September
01. Sportsdag på stadion Sinding GIF

01. 09:00 Kirketur med fhv seminarielektor Henning Fogde som guide Menighedsrådene

04. 14:00 Vi mødes i Præstbjerg Naturcenter ØS Pensionistklub

06. Foredragsaften med Erik Bjerager i Sinding Forsamlingshus Menighedsrådene

06. 17:00 Høstfest Hvepsereden

09. Temadag for Hvepsereden, skolen og fællesbestyrelsen Midtpunktet

11. 19:30 Højskolelærer og sanger Anette Kjær: Limfjordsdigterne og deres sange SØ Folkeuniversitet

12. 19:30 Høstfest, tale ved sognepræst Leif Mortensen Missionshuset

18. 14:00 Besøg på Kroghøj Gl. Skole ØS Pensionistklub

25. 19:30 Niels Knudsen: Carsten Jensens roman: Vi, de druknede SØ Folkeuniversitet

28. Fest for fritidshjemsbørn Hvepsereden

Oktober
05. Efterårsfest for børnehavebørn Hvepsereden

09. 19:00 Generalsekretær Tine Lindhardt: Kvindeskikkelser i Bibelen SØ Folkeuniversitet

13. Allan Olsen, Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

15. Efterårsferie uge 42: Skolen og Hvepsereden Skolen og Hvepsereden

23. 19:30 Kroghøj Gl. Skoles sang- og musikaften Kroghøj gl. Skole

26. 26. - 27. oktober: Pædagogisk week-end Hvepsereden

27. 18:30 Aktivfest i Sinding Forsamlingshus Sinding GIF

November
01. Deadline på POSTEN Redaktionen

23. 19:30 Adventsfest, tale Elin Østermark, Hammerum Missionshuset

28. Udgivelse af POSTEN Redaktionen

December
13. 10:00 Julegudstjeneste for børnehavebørn i Ørre Kirke Hvepsereden

14. Julefrokost for børn og personale Hvepsereden

29. 19:30 Julefest med dans om juletræ, godterposer og tale ved Gitte Holm Missionshuset


