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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. november 2007. Posten
udkommer d. 28. november 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...

Grethe Andersen, Ørre

6 år 23/7-2007
Freja Scheufens Bøgedal
Ørre Byvej 97, Ørre
7400 Herning.

2 år 7/7-2007
Julie Anine Bogh
Ørre Byvej 37, Ørre
7400 Herning
 

2 år 5/11-2007
Lea Bundgaard Jeppesen
Asbjergvej 12
Sinding

4 år d. 8/10-2007
Emma Bundgaard Jeppesen
Asbjergvej 12 , Sinding
7400 Herning

Forsidetegning

6 år 25/9-2007
Mikkel Bækgaard Jørgensen
Ørre Byvej 57, Ørre
7400 Herning
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Sinding-Ørre
Lokale Aftenskole

  Pileflet for begyndere og øvede
  -12 lektioner – 2 gange

Start: Fredag d. 5-10-07 kl. 17.00-21.35
           Lørdag d. 6-10-07 kl. 9 –15
Underviser: Anne Mette Hjørnholm, Hjerm
Antal deltagere: min/max 10
Sted: Midtpunktet
Pris: 350, kr pensionist/efterlønsm: 325kr
         + Materialer
Pilefletkurset er både for nybegyndere og øvede. Du kan trygt
tilmelde dig kurset, og få noget ud af det på dit niveau.

  Filtekursus

Start: Torsdag d. 11-10-07
           kl.19.00-21.35
Underviser: Maja Grøndahl
Antal deltagere: min 10 max 12 pers
Sted: Midtpunktet
Pris: 70 kr. + 50 kr til materialer
Lav dit eget uldsjal med forskellige farver uldgarn.
Medbring håndklæder

  Smykkekursus

Start: 1-11-07 kl. 18.30- 21.30
Underviser: Hanne Bonnesen, Kølkær
Antal deltagere: Min 8 max 12
Sted: Kølkær stof/hobby (vi kører samlet kl. 18.30 fra Midt-
punktet)
Pris: 70 kr + materialer (købes på stedet)
Lav dit eget personlige smykke. Gå gerne i smykkeforretninger
og hent inspiration.
Der findes kataloger og færdige smykker i Kølkær stof/hobby.
Medbring gerne smykketænger, eller evt. knibtang, fladtang,
spidstang og evt. perler.
Lokalskolen giver kaffe og brød.

  Blomsterinspiration

Start: Torsdag d. 22-11-07
           Kl. 19.00 - 21.35
Underviser: Pia Lundager
Antal deltagere: Max 40
Sted: Midtpunktet
Pris: 80 kr. med kaffe. Der sælges
         Amerikansk lotteri
Blomsterdekoratør Pia Lundager giver sit bud på ideer til
advent og julen. Kom og få lidt inspiration.

 Kom og lav dine egne chokolader og konfekt til jul

Start: Søndag d. 25-11-07 kl. 10.00-16.00
Underviser: Charlotte Hornshøj fra
                      Hotel Eyde
Antal deltager: Max 12 personer
Sted: Skolekøkkenet, Midtpunktet
Pris: 175kr  pensionist/efterlønsm: 150 kr
          + 100 kr i materialer.
Vi gentager succesen fra sidste år, hvor alle fik mange fine
chokolader med hjem. Sørg for hurtig tilmelding.
Husk frokost

  Kom og lav dine egne juledekorationer

Start: Lørdag d. 1-12-07 kl. 9.00-12.30
Underviser: Pia Lundager
Antal deltagere: max 12
Sted: Midtpunktet
Pris: 80 kr med kaffe og rundstykker
Medbring: skåle/fade, lys, grønt/gran til eget forbrug.

.

Generelle oplysninger vedr. kur-
serne
Tilmelding: Mandag d. 3-9-07 kl-19.00-20.00
Du kan henvende dig på kontoret i Midtpunktet eller
ringe dertil på tlf. 97136022. Efter tilmeldingen kan der
ringes til Else Christensen 97136222 eller Conny Egeberg
97132566. Tilmeldingen er som udgangspunkt altid
bindende. Der kan naturligvis opstå en situation, hvor
man må melde fra, men vi gør opmærksom på at framel-
ding senere end 14 dage før kursusstart, betyder at man
må betale, selvom man ikke deltager i kurset
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Kirkesiden

I Ørre og Sinding menighedsråd har vi et
frugtbart samarbejde om kirkelivet og de
kirkelige aktiviteter i vore 2 små kirker.
Vi har i den forløbne menighedsråds-
periode arbejdet meget med, hvordan vi
får

„Mere kirke for pengene“

Hvordan vi kan mindske forbruget til ad-
ministration, så der i stedet bliver mere
økonomi til det, der er kirkens kerne-
opgaver, og at så mange af kirkens res-
sourcer som muligt bruges på formål, der
har direkte betydning for kirkens medlem-
mer og udvikling i vort lokalområde.
Menighedsrådene har inden for de sene-
ste år fået en øget økonomisk frihed til at
løfte deres opgave, blandt andet i form af
en generel adgang til at afholde udgifter
til sognets kirkelige aktiviteter samt til
fremme af det kirkelige liv i pastorat, provsti
og stift.
Udfordringen i de kommende år bliver at
bruge denne frihed til at styrke de aktivi-
teter, der direkte understøtter kirkens op-
gave, uden at det fører til stigende udgif-
ter.

Det drejer sig bl.a. om at effek-
tivisere kirkens administration,
således at mindst muligt bruges
på bogholderi og bureaukrati,
og at mest muligt bruges på
det direkte kirkelige liv.

Det drejer sig også om, at vi bruger de
menneskelige ressourcer hos såvel kirkens
ansatte som rådsmedlemmer
og andre frivillige bedst muligt, så vi ikke
ved dobbelte funktioner bruger unødige
kræfter.

NY SOGNESTRUKTUR
Ørre og Sinding menighedsråd inviterer til menighedsmøde

Mandag d. 17. september 2007

I Ørre og Sinding er vi som bekendt et
pastorat, men med 2 kirker med hvert sit
menighedsråd.
Vi har 3 økonomiske kasser, Ørre kirke-
kasse, Sinding kirkekasse og Ørre-Sinding
præstegårdskasse.
Vi har i stort omfang fælles ansatte i form
af kirkesanger, organist og graverafløser,
som bliver ansat ved fælles beslutning,
men i praksis er vi nødt til at administrere
som de 2 arbejdsgivere, vi er, det vil sige
lønudbetaling med halv-delen af lønnen
fra hver kasse og dobbelte arbejdsgiver-
funktioner på alle områder.
Vi er fælles om alle kirkelige aktiviteter
og bidrager med økonomien i fællesskab,
det betyder, at kassererne sender mange
regninger imellem de 2 menighedsråd.
Alt dette medfører naturligvis en stor unø-
dig administration, både tidsmæssigt og
økonomisk.
Som menighedsråd udfører vi også mange
dobbelte funktioner, idet vi i stort omfang
på vore møder skal tage stilling til de
samme ting, og i vidt omfang, da vi er ét
pastorat med fælles præst, skal være enige
om disse beslutninger, men altså alligevel
have dem på dagsordenen på møder i
hvert sogn.
Vor præst er medlem af begge menigheds-
råd, og bruger derved også meget tid på
menighedsrådsmøder, en tid der naturlig-
vis går fra den tid, præsten har til rådighed
for os.

I de to menighedsråd har vi arbejdet me-
get med disse ting. Vi er også klar over, at
der længere oppe i systemet er meget
fokus på det.

Vi vil gerne selv være med til
at styre udviklingen i vort
område.

Vi ved, at der i de kommende år ikke bli-
ver flere kirkeskattekroner til rådighed, det
handler om at bruge dem bedre. Ej heller
bliver der ansat flere præster på landsplan,
hvilket især kan komme til at presse de
små sogne, men vi har fået muligheden
for selv at ansætte f. eks. sogne-
medhjælpere, som kan aflaste præsten og
varetage mange opgaver omkring kirkelige
aktiviteter, børne-ungdomsarbejde,
besøgstjenester osv. Det kunne også
komme til gavn i Ørre-Sinding.

I Ørre og Sinding menigheds-
råd er der derfor enighed om,
at vi ønsker at sammenlægge
de 2 sogne til ét fælles sogn
med ét fælles menighedsråd
for de to kirker i vort pastorat.

Menighedsrådene forestiller sig en kirke-
værge ved hver kirke.
Vi får derved én økonomi og én admini-
stration, hvilket vil betyde en stor bespa-
relse.
Vi har i dag 2 meget dygtige kasserere,
men lønmæssigt vil vi kunne spare me-
get, når vi får bogholderiet ført ved et af
provstiets kordegnekontorer, som vi jo i
forvejen herude er med til at betale over
kirkeskatten.

Besparelsen ønsker vi at bruge
på kirkelivet, bl.a. i form af en
deltidsansat sognemedhjælper.

Menighedsrådet vil komme til at bestå af
6 valgte medlemmer + præsten. 6 med-
lemmer er det højeste antal råds-
medlemmer, der kan opnås i sogne med
under 1000 mennesker.

Det betyder jo umiddelbart færre i menig-
hedsrådet og færre til at tage beslutninger
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Kirkesiden

i forhold til de i alt 12 valgte medlemmer
i de 2 sogne i dag.
Tanken er derfor i stedet at inddrage frivil-
lige udenfor menighedsrådet i de mange
udvalg, vi har i dag, aktivitetsudv, Posten,
gudstjenesteudv, med flere. Det betyder,
at man kan inddrage flere, som ikke har
lyst til det administrative rådsarbejde, men
som gerne vil arbejde med andre dele af
kirkearbejdet, og derved

drage bedre nytte af de mange men-
neskelige ressourcer, vi har herude.

Dette vil ikke betyde nogen ændringer i
vilkårene for de ansatte, vi har i dag.
På længere sigt vil det imidlertid ved ny-
ansættelser giver bedre mulighed for at
tænke graverstillinger og afløsning sam-
men, så vi med et fælles team på de 2
kirkegårde bevarer 2 attraktive stillinger
herude, som vi kender det. Ligesom det
vil give mulighed for fællesindkøb og an-
dre administrative lettelser.

Dette vil heller ikke betyde nogen ændring
i brugen af vore 2 dejlige kirker, som me-
nighedsrådet præcis som i dag vil arbejde
på, at flest muligt i sognene benytter og
har glæde af.
For at denne ændring kan iværksattes, kræ-
ver det en flertalsbeslutning på et
menighedsmøde, hvor alle valgbare
folkekirkemedlemmer i sognet har stem-
meret. Der skal afholdes møde i både Ørre
og Sinding sogne.

I Ørre og Sinding menighedsråd be-
der vi om, at du møder op til dette
vigtige møde, idet der er enighed om,
at bede om menighedernes opbakning
til sognesammenlægningen.

Ørre og Sinding menighedsråd

Dorit Andersen,
Bodil Billeskov,
Svend Birkebæk,

Jens Boelskifte,
Birgit Christensen,
Henny Dam,
Bodil Erichsen,
Jytte Hoffmann,
Lillian Høher-Thomsen,
Lene Johansen,
Else Mortensen,
Anne Marie Nørgaard og
Lise Edelberg

Møderne finder sted
mandag d. 17. sep. 2007

I Sinding Forsamlingshus kl. 19.00

I Ørre Forsamlingshus
kl. 20.00

Det er kun ved at møde op personligt
ved menighedsmøderne, du har
mulighed for at stemme. Dvs. at der
ikke er mulighed for at brevstemme
eller på anden vis sende sin stemme.
Det afgøres ved flertal blandt de frem-
mødte.

Provst Niels Christian Kobbelgaard delta-
ger i begge møder. Han starter i Sinding
og er med der i den første times tid, hvor-
efter man her selv fortsætter mødet. Niels
Christian fortsætter til Ørre og er med der.
Dette er grunden til de forskudte starttids-
punkter
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Kirkesiden

MENIGHEDSRÅDENE INDBYDER TIL:
Torsdag den 6. september 2007 Foredragsaften med Erik Bjerager
Søndag den 23. september 2007 Høstgudstjeneste
Søndag den 28. oktober 2007 BUSK-gudstjeneste
Onsdag den 14. november 2007 Spaghettigudstjeneste
Fredag den 23. november 2007 Fyraftensgudstjeneste
Torsdag den 29. november 2007 Adventsgudstjeneste og møde
Torsdag den 13. december 2007 Julekoncert med Gårdsdagens lys – omtale

kommer i næste udgave af Posten.

„Gud bevare Danmark“
Foredragsaften med Erik Bjerager

Torsdag den 6. sep-
tember 2007

Sinding Forsamlingshus
kl. 18.30

Skal kristendommen
på museum? Kristeligt
Dagblads chefredak-
tør Erik Bjerager vil i
sit foredrag tale om de

spor, som kristendommen har trukket i det
danske samfund og gøre rede for troens
betydning for kulturen og vore normer.
Han sætter i foredraget kristendommens
betydning ind i en aktuel sammenhæng
og diskuterer tidens tro og samfundets sti-
gende skepsis over for religion.
Erik Bjerager udgav i foråret 2006 debat-
bogen „Gud bevare Danmark - et opgør
med sekularismen“ på forlaget Gyldendal.

Det tidlige tidspunkt skyldes, at Erik
Bjerager skal nå det sidste fly fra Karup til
København. Han skal køre fra Sinding kl.
20.30. For at få mest muligt ud af hans tid
hos os, vil der være noget koldt at drikke
under foredraget. Kaffen serveres 20.30.
Pris 40 kr.

Tilmelding senest mandag den 3. sept.
Birgit Christensen, 97 13 61 67
Dorit Andersen, 97 13 61 08

HØSTFEST  i det fri
gudstjeneste og frokost
Søndag den 23. september kl. 10.30
v. Ørrevej 44
Fælles for begge sogne.

På denne smukke sensommer dag – som
vi håber det bliver – vil vi i år fejre høst-
gudstjenesten udendørs. Der pyntes med
halmballer, korn, blomster, frugt mv. Spej-
derne laver et kors / alter – og har fanen
med. Tanken er, at vi skal sidde på halm-
baller m. puder el. lign. Der vil desuden
være stole.

Vi skal synge de traditionelle høst- og
efterårssalmer – og vi skal synge af de
nye salmer. Traditionen tro samler vi
penge ind til mennesker, som på forskel-
lig vis har brug for en ekstra støtte. Der vil
også være nadver.

Efter gudstjenesten spiser vi frokost sam-
men. Røget ørred, skinke, ost, brød og
frugt – kaffe og kage. Jens – kendt fra
sommermøderne i præstegården – kom-
mer med sin harmonika og spiller for os.
Frokosten koster 30 kr. for voksne.

Vær klædt på efter vejret. Ved regnvejr
flyttes gudstjenesten til SØ-grillen i
Hvepsebyen.

Husk: kirkebilen kan bestilles.

HØST-gave
I lighed med tidligere år opfordres alle til
at give en gave – stor eller lille – til gavn
for mennesker, der af en eller anden grund
ikke altid magter livet. Forud for høst-
gudstjenesten vil der blive husstandsom-
delt en høst-gave-kuvert, hvori man kan
give sin gave. Man krydser af / skriver,
hvilket formål man ønsker at støtte og
kuverten afleveres ved høstgudstjenesten.
Flere kuverter kan fås ved høst-
gudstjenesten.

BUSK-gudstjeneste
søndag den 28. oktober 07
Sinding kirke kl. 10.00.
Traditionen tro skal vi denne sidste søn-
dag i oktober fejre BUSK – børn-ungesogn-
kirke-gudstjeneste. Vær forberedt på en
anderledes gudstjeneste.

Spaghetti-gudstjeneste
onsdag den 14. november 2007
Ørre kirke kl. 17.00
Ved denne gudstjeneste får vi besøg af
en gruppe elever fra Apostolsk Højskole i
Kolding, som vil bidrage ved gudstjene-
sten med dans ud fra de bibelske fortæl-
linger.
Fælles aftensmad i forsamlingshuset, som
vi plejer.
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Fyraftensgudstjeneste
med„Fangernes Kor“  fra
Vridsløselille Fængsel
Fredag den 23. november kl. 17.00
i Baunekirken
(i samarbejde med Tjørring sogn)

Det er med stor glæde vi kan indbyde alle
til at opleve „Fangernes kor“ fra Vridslø-
selille Fængsel og deres korleder / orga-
nist Louise Adrian.

Fangekoret har eksisteret i 12 år. I 2004
udgav koret CD’en „Forbryderalbum-
met“ og har siden optrådt i forskellige sam-
menhænge udenfor murene. Så vidt det
nu lader sig gøre, da fangerne skal have
udgangstilladelse for at forlade fængslet.

På hjemmesiden www.fangekoret.dk kan
man læse meget mere om koret.
Her vil jeg bringe en lille bid af en udta-
lelse fra eet af de steder, hvor man har
oplevet koret: „I lagde ikke skjul på, at I på
visse punkter havde lavet nogle fejlskud i
jeres liv (ligesom vi andre har det på an-
dre områder i livet). Men med den ople-
velse, I har givet os , har I hver især været

med til at gøre en positiv forskel i men-
neskers liv! Jeres sang har betydning,
jeres ægthed, ærlighed og åbenhed og
jeres vidnesbyrd om den hjertets frihed,
der kan leve selv bag tremmer, har haft
stor betydning for os.
Flere måtte synke en ekstra gang, efter
I præsenterede jeres sange og historier.
Så lad derfor ingen bilde jer ind, at I er
uden positiv betydning i dette liv!“
Bjarne Hvid, Peter Ø Jacobsen, sogne-
præster i Fredericia.

Vel mødt til denne helt særlige ople-
velse. En sjælden mulighed.
Fri entré. Kirkebil kan bestilles.

I digterens fodspor
Det årlige adventsmøde, som de to me-
nighedsråd i fællesskab arrangerer i
Ørre, er en mangeårig tradition. Der er
også tradition for, at det er en udenbys
prædikant og foredragsholder, som står
for begivenheden, men her brydes tra-
ditionen, for denne gang er det to Ørre-
boere, der tager sig af arrangementet.

Adventsmødet holdes torsdag aften
den 29. november, og det indledes med
en gudstjeneste i kirken, hvor Lisbet Ja-
cobsen prædiker. Lisbet bor jo på Lang-
from i Ørre men er præst i Voldhøj Valg-
menighed i Struer.

Lisbets sprog klinger stadig fynsk, og hun
er fra den samme lille landsby –
Gummerup – hvor digteren Ambrosius
Stub blev født i 1705. Det har inspire-

ret hende til at lave et foredrag om digte-
ren, der har en håndfuld salmer med i Den
Danske Salmebog.

Ambrosius Stub havde et talent, der
spændte vidt – lige fra smukke sange og
salmer til poetiske kærlighedsdigte og ly-
stige drikkeviser. Men han forvaltede ta-
lentet dårligt og døde ensom og forgæl-
det efter et ofte ret så dramatisk liv.

Lisbet Jacobsen har allieret sig med en
anden lokal foredragsholder – W.
Schreiber ude fra Tosmosen i Ørre, som
vil stå for billedsiden. Schreiber har været
rundt og fotografere de steder, hvor Am-
brosius Stub levede, og han vil vise lys-
billederne sideløbende med Lisbet Jacob-
sens fortælling.

Ambrosius Stub boede i adskillige år på
Valdemar Slot på Tåsinge. Mange har sik-
kert set den 400 år gamle kæmpe eg -
Ambrosius Stub Egen – opkaldt efter dig-
teren, som efter sigende ofte skal have sid-
det og digtet under den

Dåbs-jubilæum for 5-årige
Sidste år fejrede vi dåbs-jubilæum for
5-6-årige. Det var en fin og dejlig dag,
som vi gerne vil gøre til en tradition.
Da disse årgange er små, vil det næste
dåbs-jubilæum blive afholdt næste år.
Igen for to årgange.

Ny version af Børnebanden

Vi har i sommerpausen været ved at evaluere Børnebanden. Ud af det er der
kommet en opgradering til Rødderne 2.0, som er klubbens nye navn.
Aldersgruppen er downloaded, så børn allerede kan være med fra det år de fylder
5. Også større versioner af børn er velkommen hver anden lørdag kl. 10 – 11.30,
undtagen i skoleferier.
Klubben er fortsat linket til KFUM og KFUK.
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Ny præst i Sunds
I forbindelse med Kobbelgaards
udnævnelse til provst for Herning
Nordre Provsti har Sunds sogn fået en
tredie præst. Det er Adam Boas, der
er bosiddende i Karup. Sammen med
Kobbelgaard og Guldager skal han
betjene Sunds sogn. Da Ørre-Sinding-
Tjørring er i afløserteam med Sunds
og Hedeager sogne vil Adam Boas
også komme til Ørre og Sinding. Tag
godt imod ham.

L.E.

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

September Ørre kirke Sinding kirke
2. 13. s. e. trin 8.45 Nord Hansen -
9. 14. s. e. trin - 10.00 Konfirmand-velkomst
16. 15. s. e. trin 8.45 Nord Hansen -
23. 16. s. e. trin 10.30 Høstgudstjeneste v. Ørrevej 44, fælles med Sinding, frokost  *
30 17. s. e. trin - 8.45

Oktober
7. 18. s. e. trin 10.00 19.00 Aftensang *
14. 19. s. e. trin - 8.45
21. 20. s. e. trin 8.45 Nord Hansen, kirkekaffe -
28. 21. s. e. trin - 10.00 BUSK-gudstjeneste *

November
4. Allehelgens Dag 16.00 10.00
11. 23. s. e. trin - 8.45 Nord Hansen, kirkekaffe
14. 17.00 Spaghetti-gudstjeneste *
18. 24. s. e. trin 10.00 Adam Boas -
23. fredag  kl. 17.00  Baunekirken; Fangekoret fra Vridsløselille Fængsel *
25. sidste s. i kirkeåret - 8.45
29. torsdag 19.00 Adventsmøde, Lisbet Jacobsen prædikant *

Allehelgens dag.
Den første søndag i november er
allehelgens dag.
Også i år vil vi på denne dag mindes
vore kære, som er døde.
Mennesker med tilknytning til vore to
sogne, som er døde siden sidste års
allehelgens dag, vil vi særligt mindes
denne dag; deres navne læses op
umiddelbart efter prædikenen. Kirkerne
pyntes med hvide blomster og levende
lys til gudstjenesterne denne dag.

               L.E.

Menighedspleje. Som noget nyt vil en
del af de indsamlede penge ved
høstgudstjenesten blive brugt til støtte
for mennesker i vort lokalområde, bl.a.
til jul.
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Jule-legat
Som nævnt ovenfor vil en del af de ind-
samlede midler blive brugt til mennesker
i vort lokalområde, som har behov for
særlig støtte. Det kan f.eks. være til jul.
Ønsker man at bidrage økonomisk er man
velkommen til det.
Ved henvendelse til undertegnede kan
man søge om jule-legat. Har nogen kend-
skab til familier, som er særligt trængte,
så hører jeg gerne om det.

      L.E.

Kirkesiden

Aftensang
Som noget nyt vil der engang imellem
være aftengudstjeneste i én af kirkerne.
Det er i stedet for at have to ens gudstje-
nester lige efter hinanden – kl. 8.45 i den
ene kirke og 10.00 i den anden kirke. Disse
aftensangs-gudstjenester vil have en
mere enkel form med rum for eftertanke

Hermed et lille efterskrift om salme-
bøgernes vej til Argentina. Det blev til 60
salmebøger i alt fra Ørre og Karstoft samt
10 salmebøger med stor skrift fra Lyngby,
dem var der også stor interesse for i Ar-
gentina.
Forsendelsen af salmebøgerne var noget
dyrere end vi havde forventet – godt 3000
kr.  En forespørgsel til den danske Præste-
frue i Necochea Gullan Lersfeldt, om der
var en billigere løsning, resulterede i at

SALMEBØGERNES VEJ TIL ARGENTINA

samlebøgerne kom med den årlige „jule-
kasse“.
Hvert år i september /oktober bliver der
indkøbt/indsamlet dansk julepynt, porce-
læn og andre typiske danske genstande
og brugsting. Foruden ting som vi undrede
os lidt over blandt andet madkulør til frem-
stilling af brun sovs!
„Julekassen“ bliver fragtet af rederiet J.
Lauritzen for et symbolsk beløb. Indhol-

det (ikke salmebøgerne) bliver solgt på det
lokale julemarked i Necochea, hvor de
danske varer giver et pænt overskut til
menighedens arbejde.
Jeg skal hermed videregive en stor tak fra
Den Danske Menighed i Necochea for de
mange salmebøger.

Svend Nytoft.

og stilhed. Salmer, musik, bibellæsning,
bøn, eftertanke og stilhed. Guds-
tjenesterne er ikke målrettet børn.

L. E.
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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
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, ved
ferier og kurser 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

Rødderne 2.0
Sinding Missionshus
Lørdage i lige uger kl. 10 – 11.30
undtagen skoleferier
Aldersgruppen er fra 5 år og
opefter
Klubben er tilknyttet KFUM og
KFUK
Kontaktperson : Bjarne Hoffmann
Tlf. 97136062

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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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

Hvad skete der så den 1. maj, ja jeg fik
ordnet mine tænder, og resten kan I se på
www.hedens-lystfiskeri.dk

Det sidste jeg har hørt fra Finn Sivebæk
Danmarks Fiskeriundersøgelse er, at Her-
ning kommune har penge nok til selv at
lægge gydegrus ud i Løven å, måske vi
kan hjælpe med finpudsning af grus-
bankerne, men det er ikke endelig afgjort
endnu.
Jeg har så snakket med Finn, om ikke det
vil være en god ide, at lægge store sten
og grus ud i Storåen (Højris å) hvor vi har
fjernet en masse pil de sidste par år. Han
syntes det lød spændende og vil kikke på
det, og vende tilbage hen over somme-
ren, når han har kikket på det.
Vi mangler lidt med buskrydderen, men
jeg håber det kommer på plads her i august
mdr. Det er de pil som skyder fra stub-
bene vi skal ha slået ned, og når vi er i
gang, kan vi jo lige så godt slå Bjørnekloen
i samme omgang, så det er klar til stor
fiske dag i Ørre.

Dette års fiskefamilietur blev afholdt den
18. maj i Herning Fiskepark, 6 voksne plus
2 bedstemødre som ikke fiskede og 8
børn. Se de fantastiske billeder på hjemme-
siden.

På grund af sygdom, blev jeg/vi desværre
nød til at melde afbud til dette års lands-
skue i Herning, men vi prøver igen til
næste år, og nu vi er på landsskuepladsen
i Herning, så er der i september en gang
grøn inspirationsdag, hvor der kommer
omkring 1000 unger fra daginstitutioner
fra hele Herning kommune.

Nu gik man lige og troede, at Tangeværket
vil blive lukket om 3 år, efter at vor miljø-
minister Conni Hedegaard ikke tør gøre
noget uden at få lov af EU, så viser det sig
at man har fredet Tangeværket og søen i
de næste 6 år. Det er simpelthen for dumt,
nu har regeringen af hensyn til naturen i
Gudenådalen besluttet at gennemføre
kombilinien af motorvejen ved Silkeborg,
man må håbe, at regeringen løser Gudenå-

ens passage ved Tangeværket med samme
hensyntagen til naturen.
Men nu vi er i gang med at slippe åen fri,
var det på tide at slippe Storåen fri ved
vandkraftsøen i Holstebro, det burde kunne
ske her i efteråret, da der hverken er el-
produktion, da turbinen er gået i stykker,
og man ikke kan skaffe nye reservedele til
den, ingen el-museum man skal tage hen-
syn til, ingen der får 3 millioner til drift,
nogle få ror, som må flyttes til Struer eller
andre steder hvor vandforkomsten er na-
turlig, og man kan lave en bane som over-
holder internationale mål. Nogle få huse
som slipper for vand i baghaven. Ja, alt
det skulle vi nok kunne nå inden gyde-
sæsonen for ørreder og laks begynder i
efteråret/vinter månederne. Som det er nu
så fanger de laksene i et bur ved vandkraft-
søen, for at lukke dem ud i Vegen å, som
løber ud i Storåen neden strøms vandkraft-
søen. Problemet er bare, at Vegen å ikke
er klassificeret som egnet til lakseyngel,
men det er Løven å som render igennem
Ørre. Problemet er også det, at åens op-
rindelige ørred bestand vil blive truet på
sin eksistens, nu laksen vil begynde at van-
dre op i Vegen å for at gyde fremover.

Nu vi er ved Ørre, så afholdes stor fiske
dag i Ørre den 22-23. september i år, pro-
grammet er som sidste år, morgen kaffe
begge dage med rundstykker fra kl. 9,00,
og eftermiddags kaffe om søndagen kl.
15,00 med præmieoverrækkelse af en pro-
minent person fra Ørre, prisen er som i
de foregående år kr. 100,- for deltager på
18 år og derover, ½ pris for deltager i al-
deren 12-17 år, børn under 12 år, deltager
gratis ifølge med voksen. Husk at udover
deltagerprisen skal man ha det lovpligtige
fisketegn, som man køber på posthuset,
eller på www.fisketegn.dk
Så bliver det sjovt at se hvem der i år skal
være er den prominente person fra Ørre.

Netop hjemkommet fra Norge. (billederne
kan ses på min hjemmeside
www.koelbaek.dk) må jeg sige at de har
styr på det der med fisketegn, både det
statslige og ved de forskellige elve. Har

man ikke det statslige på sig, så kan man
ikke få lov at købe dagkort til elven, fiskeri
uden fiskekort vil jeg tro er meget begræn-
set, da som man bliver opdaget, konfiske-
res alt udstyr man har brugt til fiskeriet,
har man evt. brugt en bil men bådtrailer
for at fiske fra båd, ja så ryger både stang,
båd, trailer og bil. Det er da en konsekvens
der vil noget, som jeg kun troede fandtes
i USA.

Så til sidst vil jeg bare sige „Slip Storåen
fri“

Knæk og bræk Ejgil
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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 Hermed præsenteres vinterens gymnastik-
tilbud.
Vi er glade for igen at have tilbud til både
børn og voksne.

Gymnastiksæson 2007/2008.

Som det ses, er det dog ikke lykkedes at
finde en instruktør til aerobic eller M/K
motion. Det kan dog nås endnu, vi leder
stadig!

Tid Hold Instruktør

Mandag 16.30 – 17.30 Forældre/barn (lille sal) Josefine Stenshøj

Mandag 17.00 – 18.30 Turbo Jumpers 4.kl.
og opefter(stor sal) Anders Tarp

Mette Valentin
Anna Jørgensen

Onsdag 16.00 – 17.00 Puslinge (lille sal) Heidi Pedersen
Mette Justesen
Jeanett Lauridsen
Simone Jensen

Onsdag 19.00 – 20.15 Pilates, styrke og
afspænding (lille sal) Karen Slots

Torsdag 16.30 – 17.30 Bh.kl. – 3. kl.(stor sal) Eva Olesen
RikkeMortensen
Sune Furbo
Poul Thyssen

Torsdag 17.30 – 18.30 Rytme 4. klasse og opefter Eva Olesen
Rikke Mortensen

Alle gymnastikhold har opstart i uge
38.
Tilmelding foregår ved fremmøde på
træningstidspunktet.

Priser pr sæson:
Pilates, styrke og afspænding for voksne:
500 kr
Forældre/barn og puslinge: 325 kr
Bhkl. – 3. klasse: 350 kr
4. kl. og opefter rytme: 350 kr
4.kl. og opefter spring: 425 kr
Bemærk: Pris ved deltagelse på begge
hold for 4. klasse og opefter: 650 kr

Forældre/barn:
(årgang ́ 04, ́ 05 og ́ 06)
Et spændende og udfordrende hold for
børn fra 1 -3 år med deres forældre (dog
skal barnet kunne gå) med en masse sjove
lege, kendt børnemusik og udvikling med
redskaber. Holdet bliver tilpasset de en-
kelte med meget fokus på barnets tryg-
hed.
Jeg glæder mig til at se jer mandag fra
16.30 – 17.30.
Venlig hilsen Josefine Tarp.

 GymnastikGymnastikGymnastikGymnastikGymnastik
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Sinding Gymnastik- &
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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

Turbo Jumpers:
Vi er et blandet springhold fra 4. klasse og
opefter… Vi vil beskæftige os med en del
sjove lege, bevægelser til musik og en
masse spring. Så vidt muligt vil vi tilpasse
sværhedsgraden til de enkelte gymnaster
sådan alle kan være med og lære af det.
Medbring en masse god gejst og godt hu-
mør hver mandag fra 17.00 – 18.30… så
skal vi nok få det sjovt!
Venlig hilsen Anders Tarp.

Puslinge:
(årgang ́ 02 og ́ 03)
Så er gymnastiksæsonen atter på trap-
perne. Efter endt sommerferie, bliver det
rart atter at boltre sig inde i hallen. Vi vil
„krudtforbrænde“ alle hoppelopper i krop-
pen, med masser af sjove gymnastiklege,
musiklege og redskaber. Vores primære
målsætning er, at vi skal have det sjovt og
introducere børnene i de forskellige ret-
ninger gymnastikken indebærer.
Som noget nyt, holder vi med jævne mel-
lemrum „åben træning“, hvor forældre er
velkomne til at overvære/deltage i gym-
nastikken.
Vi er 3 hjælpeinstruktører og 1 instruktør
der glæder os til at se jer.
Ses i uge 38!
Hilsen Jeanett, Simone, Mette og Heidi

Pilates –styrke – afspænding:
Effektiv træning, hvor du styrker og stram-
mer op på alle muskler. Alle kan deltage,
og der trænes individuelt, så du får det
optimale ud af det uanset alder og trænings-
niveau.
Der indgår øvelser fra bl.a. pilates og effect,
og formålet med træningsprogrammet er:
Du får en stærkere krop og sund krops-
holdning.
Kroppen bliver smidigere og mere bevæ-
gelig.
Muskelspændinger reduceres og fore-
bygges.
Større kropsbevidsthed og bedre balance.
Du lærer forskellige afspændingsteknikker,
som du kan bruge hjemme.
Større fysisk og psykisk velvære.
Alle muskler styrkes og strammes op.
-Vi udfører øvelserne til spændende og
varieret musik.

Bh. Klasse – 3. klasse:
Går du i Bh.kl. – 3. kl., så kom og vær med
på holdet og stift bekendtskab med spring
og rytme. Igennem leg og sjov skal vi have
sved på panden til en masse god musik.
Vi skal både springe, lege sjove lege og
udforske gymnastikken på mange leder og
kanter. Her kan alle drenge og piger være
med. Mød op og få en masse sjov og
motion med kammeraterne.
Venlig hilsen Eva Olesen og Rikke Mor-
tensen

Rytme for 4. kl. og opefter:
Dette hold er for piger fra 4. klasse og
opefter, som vil have en masse rytmisk
gymnastik. Vi vil starte med at få det grund-
læggende på plads, og derefter vil vi ud-
fordre indenfor rytmedelen i gymnastik-
ken. Vi skal arbejde med bl.a. swing, red-
skaber og funk, og i opvarmningen vil vi
både udfordre smidigheden og styrken hos
hver enkelt. Vi skal selvfølgelig have en
masse sjov og motion gennem gymnastik-
ken, og her er ingen begrænsning; kom
og vær med til nogle sjove timer med ryt-
misk gymnastik på programmet.

Venlig hilsen
Eva Olesen og Rikke Mortensen
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www.SindingGIF.dk
her finder du oplysninger om træningstider for alle hold!

      Bob      Bob      Bob      Bob      Bob

Bob turneringen starter mandag den
24. september kl. 18.30 på Sinding
Skole.

Vi håber, at rigtig mange unge og voksne
igen har lyst til at være med, så vi kan få
en spændende turnering, samt et hyg-
geligt samvær med hinanden. Vi vil gøre
vort bedste, for at få det til at køre lige
så godt, som det plejer.

Vi spiller mandage fra kl. 18.30 – 22.00.
Plan over spilledatoer vil være klar den
første spilleaften. Vi spiller både single-
spil og makkerspil. Husk ved tilmelding
at oplyse, hvem man har til makker.
Tilmelding senest den 20. september
2007

Med venlig hilsen

Linda tlf. 97 14 14 07
Dagny tlf.: 97 13 68 69

www.SindingGIF.dk

her finder du oplysninger om
træningstider for alle hold!

 wwwwwwwwwwwwwww.....

Det har været en travl sommer for SGIF,
med 2 store arrangementer som begge er
blevet planlagt med meget kort varsel.
Computer Party midt i juli med 250 delta-
gere, der indtog hallen i flere dage og først
i august var det så 300 fodboldspillere og
ca. 200 campister der som deltagere ved
Vildbjerg Cup havde fået tildelt Sinding
som indkvarteringssted.

Trods sommerferien lykkedes det at skaffe
den nødvendige hjælp til opstilling, vag-
ter, rengøring og ikke mindst personale i
kiosken. Omkring 50 frivillige hjælpere har
været i gang og der har fra deltagere ved
begge arrangementer kun lydt store ro-
sende ord om deres indsats.

Bestyrelsen vil hermed gerne rette en stor
tak til alle der har hjulpet.

Tak til alle hjælpere!
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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

Sommeren går på hæld og de lyse aftener
ligeså. Ørre marked er endnu engang over-
stået og vi er klar med programmet for
efteråret. Vi holder pause med madaften,
da der kun har været ringe tilslutning de

sidste gange, men tager det måske op igen
på et senere tidspunkt. I sommerferien er
forsamlingshuset blevet malet fra kælder
til loft og det har virkelig pyntet på det
gamle hus.

Program:
Den 13. oktober  kl. 18.30
Allan Olsen – koncert med spisning
Dørene åbnes kl.17.30. Billetter kan afhen-
tes hos Herdis (Ørre Byvej 81) fra man-
dag d. 27. august og skal være afhentet
senest d. 5. oktober
 

Den 27. november kl. 18.30
Julemadaften m. banko (husk gave til ca.
20 kr.)
Menu: Flæskesteg m/tilbehør, Ris a‘ la
mande med mandelgave til hvert bord,
samt kaffe og klejner. Pris: Voksne 75 kr.
Børn 0-6 år gratis, 7-14 år 35 kr.
 
Tilmelding senest d. 25. november på tlf.:
97 13 63 31 eller 97 13 61 68
 
 Ny frisør i Sinding

Efter 10 år som frisør i Herning Centret
har jeg nu åbnet min egen salon i Sinding.
Mandag d. 13. august slog jeg dørene op
på Sinding Hovedgade 21, til byens
hyggeligste frisør salon.
Jeg har prøvet at lave en salon med en lys
og afslappende atmosfære, hvor du rigtig
kan slappe af mens du får ordnet håret.
Som en lille ekstra service har jeg vaske-
stol med massage.

Jeg har lavet et „klippekort“ system som
gør, at du får 50% rabat på hver 6. klip-
ning.
Tidsbestilling på tlf.: 97 20 95 20.
 

Med venlig hilsen
Malene Søgaard
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Sinding–Ørre Midtpunkt
Skolen

Et nyt skoleår er begyndt. Et skoleår, som
fortsætter det arbejde, der blev iværksat
sidste skoleår - et meget positivt og begi-
venhedsrigt år på Sinding Skole. Hvis jeg
skal nævne nogle af de gode fælles ople-
velser, vil vores naturdage i Løvbakkerne,
Natur- og teknik-emneugen sammen med
Hvepsereden, motionsløbet, fastelavns-
festen, skolefesten, bedsteforældredagen,
lejrskolen på Bornholm for 5. og 6. klasse,
og turen til Livø med 0.– 4. klasse og Hvep-
sereden være oplagte, men også vores
emnetimer på tværs af klasserne og vores
fælles morgensang hver morgen er en rig-
tig dejlig tradition. Her er der god mulig-
hed for at give en fælles besked og frem-
vise elevarbejder eller musiknumre.

Forældresamarbejdet blev i sidste skoleår
tilføjet et nyt element, nemlig elevplanen.
Jeg har fra forældresiden kun hørt positivt
om planen, selv om det kan virke overvæl-
dende med den megen skriftlighed. For
lærerne har det her første gang været et
meget stort arbejde, men grunden er nu
lagt for det videre forløb. De næste elev-
planer udleveres til forældremøderne i
efteråret. Den negative oplevelse var de
nationale test i matematik i 6. klasse, som
vi afholdt på nettet den 8. maj. Dels var et
af matematikkens hovedområder ikke med
i opgaverne, da opgaverne ikke var blevet
klar, dels var eleverne under et urimeligt
tidspres, idet de skulle nå 40 opgaver –
flere større læseopgaver – på 45 minut-
ter. Skolestyrelsen kunne også først den
12. juni meddele skolen, elever og foræl-
dre et resultat af prøven, selv om vi var
lovet resultatet dagen efter. I dette sko-
leår (omkring marts måned) skal eleverne
testes i dansk i 2.-, 4.- og 6. klasse og i
matematik i 3.- og 6. klasse.
Den 30. august skal Skolen aflevere en
ganske omfattende kvalitetsrapport til Kom-
munen. I denne rapport skal Skolens ydel-
ser beskrives og vurderes. Når den sam-
lede kvalitetsrapport for Kommunens sko-
ler er godkendt af Byrådet skal Skolens
rapport lægges på vores hjemmeside.
Samme hjemmeside er nu udkommet i et
nyt layout – se www.sinding-oerre-
midtpunkt.dk.

Dette skoleår indeholder en hel del nye
og spændende tiltag. Et af vores indsats-
områder er „barnets trivsel“ (i samarbejde
med den integrerede institution Hvepse-
reden), herunder regler for et kultiveret
sprogbrug og en god omgangstone i Sko-
len og Midtpunktet. Det udspringer af en
pædagogisk dag, som Fællesbestyrelsen og
alle ansatte holdt sidste skoleår. En af
indgangsvinklerne bliver rollespil og drama,
idet vi i år opretter et dramahold hvor
Kommunens dramakonsulent, Rene Fos-
hammer, vil medvirke.
Et andet indsatsområde er sund kost og
motion. Der tilbydes i en periode på 40
dage med start den 3. september gratis
frugt til alle børn på skolen, og der bliver
mulighed for at købe skolemad alle skole-
dage hele skoleåret. Der vil blive lagt vægt
på sunde madvarer, og det skal naturligvis
ikke konkurrere med madpakkerne, men
vi vil gerne opfordre til at man i hjemmene
er opmærksomme på den mad der sen-
des med i skolen er sund og nærende.
Desuden laver vi i samarbejde med Hvep-
sereden 5 midtpunktdage med fokus på
sund kost, motion og en god omgangs-
tone.

Der bliver en lærerstilling mindre på sko-
len næste skoleår, dels på grund af service-
harmoniseringen i Ny Herning Kommune,
dels grundet en meget lille 1. klasse. På
et forældremøde blev det besluttet at sam-
læse 1. og 2. klasse i alle timer næste sko-
leår, selvfølgelig med mulighed for hold-
deling og to-lærer-ordning i flere timer. De
færre timer betyder, at Inga ikke fortsæt-
ter på skolen, og jeg vil her benytte lejlig-
heden til at sige tak til Inga, som har væ-
ret til stor hjælp under Annys sygdom. Det
var med stor sorg, vi modtog beskeden

om Anny‘s alt for tidlige død. Hun vil blive
husket som en dygtig og afholdt lærer på
Sinding Skole.

Skolen har dette skoleår 91 dejlige ele-
ver, men vi kunne nemt være mange flere,
idet de fysiske rammer er til det.  Jeg er
sikker på, at elevtallet vil være et vigtigt
parameter, når der om kort tid skal kikkes
på skolestrukturen i Kommunen. Jeg vil
derfor opfordre de forældre med børn i
den undervisningspligtige alder, som af en
eller anden grund ikke har valgt Sinding
Skole til, om helt uforpligtende at kikke
forbi en dag til en snak, en rundvisning og
en kop kaffe, så I ved selvsyn kan se og
opleve en god lokal skole. Vi arbejder for
et overskueligt og trygt skolemiljø, hvor
et tæt forældresamarbejde er i højsædet.
Et samarbejde, der er nødvendigt, hvis
skolen skal være et sted, hvor både børn
og voksne skal kunne trives og udvikles.

Med venlig hilsen.

Kurt Stoustrup
Skoleleder
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HVEPSEREDEN

Hvepsereden
-Dagplejen-

Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Dagplejerne i Sinding og Ørre har været
på den årlige tur til Haunstrup dyrepark,
Midtjyllands Parkzoo. Dette kunne kun
praktiseres i år fordi:

Det er jo almindelig kendt, at kommu-
nerne i Danmark mangler penge til bl.a.
oplevelser ud over hverdagen, til børn i
pasningsordning. Dette gælder også for
Herning kommune.

Vi dagplejere ville gerne give „vores“ børn
den årlige tur til Jyllands Parkzoo. For at
komme derud, er det nødvendig med en
bus, og den koster penge at leje. Det
kunne vi ikke få af kommunen. Et kvikt
hoved fik så den ide’ at søge borgerfor-
eningen, om de ville sponsorere en bus.
Juhu, det ville de gerne. Tak for det.

Tur til Haunstrup

Så derfor pakkede vi madkasser og diverse
mandag den 11. juni. Solen skinnede fra
en skyfri himmel, da vi startede busturen
fra Ørre kl. 8.30. Efter endt opsamling i
Sinding, var vi 13 børn og 3 dagplejere,
der ankom til zoo. Temperaturen var nu
oppe på 22 °C og vi snakkede om det var
forsvarligt at tage af sted, når det det var
så varmt! Men vi var udstyret med masser
af vand og høj faktor solcreme.

Vel ankommet fik vi formiddagsmad, før
vi begyndte at se på dyr.:
Vi startede med aberne, de ville nu hel-
lere smile til fotografen, de var meget sløve
i varmen. Vi var henne og hilse på løvefar,
men han ville hellere sove, selvom hans
børn ville lege! Løveungerne så på os og
vi på dem. De prøvede at se farlige ud og

hvæse ad os. Om til søløverne, der pla-
skede i det varme vand. Hjortene, æslerne
og lamaerne ville gerne have vores med-
bragte pasta.

Vi gik stille og roligt rundt. Efterhånden
var temperaturen oppe på 28 °C. Vi tror
det var af den grund, vi næsten havde hele
zooen for os selv. Vi mødte kun en skole-
klasse og 3-4 familier med mindre børn,
udenlandske turister. Vores fik derfor mu-
lighed for at gå rundt uden at holde i klap-
vogn, hvilket var tydeligt at de nød. Det
var nemt at se dem, da der ikke var en
mængde de kunne forsvinde i.

Frokosten indtog vi under en pavillon, hvor
der var en let brise.
Efter frokost var det tid til en ren ble og så
gik turen til legepladsen.

Inden vi skulle hjem, fik vi is af Gabi.
Kl. 13.30 kom bussen og turen gik hjem
til middagssøvn. Da var alle godt trætte
efter en rigtig dejlig dag.

TAK for is, Gabi og mor.

TAK for bustur, Borgerforening

Hilsen:
Lene med Bjørn, Gabi, Kirstine, Mads &
Sidsel.
Inga med Anne Katrine, Lea, Marie & Tho-
mas.
Lillian med Julie, Laurits, Sebastian & Se-
bastian.
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Skoleskema fra før de ændrede restskrivningsregler
trådte i kraft i 1947

hvor bl.a. aa blev til å og kunde - skulde - vilde blev til kunne - skulle - ville
og navneord skrives med lille begyndelsesbogstav.
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KALENDEREN

August
25. 10:00 åbningsfest for Rødderne 2.0 KFUM & K

27. Fællesbestyrelsesmøde Fællesbestyrelsen Midtp.

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

01. 13:00 Sportsdag på stadion og i hallen Sinding GIF

03. 19:00 Tilmelding til lokalskole SØ Lokale Aftenskole

04. Fotografering -Hvepsereden og skolen Skolen og Hvepsereden

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

06. Teater for 3. - 6. klasse: "Poul sine høns" Sinding Skole

06. Foredragsaften med Erik Bjerager i Sinding Forsamlingshus Menighedsrådene

06. 17:00 Høstfest Hvepsereden

08. 10:00 Rødderne 2.0 ; Tema om de 10 bud KFUM & K

09. Temadag for Hvepsereden, skolen og fællesbestyrelsen Midtpunktet

11. Forældremøde i børnehaveklassen Sinding Skole

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

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

13. Forældremøde 1. - 2. klasse Sinding Skole

17. 16:30 Opstart: Forældre/barn gymnastik Sinding GIF

17. 17:00 Opstart: Turbo Jumpers for 4. klasse og opefter Sinding GIF

17. 19:00 Menighedsmøde i Sinding Forsamlingshus Menighedsrådene

17. 20:00 Menighedsmøde i Ørre Forsamlingshus Menighedsrådene

18. Forældremøde i 5. klasse Sinding Skole

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

19. 16:00 Opstart: Puslingegymnastik Sinding GIF

19. 19:00 Opstart: Pilates-styrke-afspænding Sinding GIF

20. Forældremøde i 6. klasse Sinding Skole

20. 16:30 Opstart: Gymnastik Bh.kl.-3.klasse Sinding GIF

20. 17:30 Opstart: Rytme for 4.klasse og opefter Sinding GIF

22. 09:00 Store Fiskedag i Ørre ØS Lystfiskerforening

23. 10:30 Høstgudstjeneste Menighedsrådene

24. Forældremøde i 4. klasse Sinding Skole

24. 18:30 Opstart: Bob Sinding GIF

25. Turbodag for 2. klasse Sinding Skole

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

28. Fest for fritidshjemsbørn Hvepsereden

Oktober
02. Cyklistprøve 6. klasse Sinding Skole

02. Fællesbestyrelsesmøde Fællesbestyrelsen Midtp.

05. Efterårsfest for børnehavebørn Hvepsereden

05. Teater for 0. - 2. klasse: Sinding Skole

05. 17:00 Pileflet for begyndere og øvede SØ Lokale Aftenskole

05. 18:00 Åben fredag i hallen Sinding GIF

06. 09:00 Pileflet for begyndere og øvede SØ Lokale Aftenskole

06. 10:00 Rødderne 2.0 ; Musik og sjov KFUM & K

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

10. 10.-11. oktober: Midtpunktdage Sinding Skole

11. 19:00 Filtekursus SØ Lokale Aftenskole
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12. Samtaler i 4. klasse Sinding Skole

12. 07:45 Skolernes motionsløb Sinding Skole

13. 18:30 Allan Olsen, Ørre Forsamlingshus Ørre Forsamlingshus

15. Uge 42: Efterårsferie Sinding Skole

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

28. 10:00 BUSK-gudstjeneste Menighedsrådene

31. Samtaler i 2. klasse Sinding Skole

November
01. Samtaler i 2. klasse Sinding Skole

01. Deadline på POSTEN Redaktionen

01. 18:30 Smykkekursus SØ Lokale Aftenskole

02. 18:00 Åben fredag i hallen Sinding GIF

03. 10:00 Rødderne 2.0 ; Skattejagt KFUM & K

05. Samtaler i 6. klasse Sinding Skole

06. Samtaler i 5. klasse Sinding Skole

07. Samtaler i 5. klasse Sinding Skole

07. Fællesbestyrelsesmøde Fællesbestyrelsen Midtp.

08. Samtaler i 6. klasse Sinding Skole

10. Fælles pædagogisk dag i Midtpunktet Sinding Skole

12. Samtaler i 4. klasse Sinding Skole

13. Samtaler i 4. klasse Sinding Skole

14. 17:00 Spaghetti-gudstjeneste Menighedsrådene

15. Samtaler i bh. klassen Sinding Skole

17. 10:00 Rødderne 2.0 ; Vi ser en film KFUM & K

20. Samtaler i bh.klassen og 3. klasse Sinding Skole

21. Samtaler i bh.klassen og 3. klasse Sinding Skole

22. 19:00 Blomsterinspiration SØ Lokale Aftenskole

23. 17:00 Fyraftensgudstjeneste Menighedsrådene

25. 10:00 Kom og lav dine egne chokolader og konfekt til jul SØ Lokale Aftenskole

27. 18:30 Julemadaften Ørre Forsamlingshus

28. Udgivelse af POSTEN Redaktionen

29. Adventsgudstjeneste og møde Menighedsrådene

30. 07:45 Klippedag Sinding Skole

December
01. 09:00 Kom og lav dine egne juledekorationer SØ Lokale Aftenskole

01. 10:00 Rødderne 2.0 ; Tema om jul KFUM & K

06. Fællesbestyrelsesmøde Fællesbestyrelsen Midtp.

07. 18:00 Åben fredag i hallen Sinding GIF

13. Luciadag Sinding Skole

13. Julekoncert med Gårsdagens lys Menighedsrådene

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

14. Julefrokost for børn og personale Hvepsereden

15. 10:00 Rødderne 2.0 ; vi julehygger KFUM & K

20. 07:45 Juleafslutning Sinding Skole

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


