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Posten

Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 97 13 66 01
Heidi Nielsen, tlf. 97 13 64 74

Fødselsdagsbørn
I ønskes hjertelig tillykke...

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 arrangementer.
Se også: www.sinding-oerre.dk

3 år d. 10/11-2007
Sebastian Berg Duelund Sørensen
Foldagervej 21
7400 Herning

5 år d. 14/11-2007
Signe Berg Duelund Sørensen
Foldagervej 21
7400 Herning

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk &
Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. februar 2008. Posten
udkommer d. 27. februar 2008.

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,-.

3 år d. 16/12-2007
Marie Boelskifte
Nøvlingevej 32, Sinding
7400 Herning.

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

HVEPSEREDEN

Forsidetegning
AFSLUTNING

Mandag den 31.december 2007 har
Misse efter 20 års ansættelse i
Hvepsereden valgt at gå på efterløn.
Vi holder afslutning for Misse mandag
den 17. december kl 14.30  16.30.
Alle der har lyst til at ønske Misse et
godt otium er velkommen til at kigge
forbi.
Vi ønsker her fra Hvepsereden Misse alt
godt fremover.
Med venlig hilsen
Hvepsereden

HVEPSEREDEN

20 ÅRS JUBILÆUM
Tirsdag den 1. januar 2008 har
Hvepsereden Sinding-Ørre 20 års
jubilæum.
Dette vil vi gerne fejre fredag den
4. januar.
Der serveres kaffe og kagemand fra
kl. 13.30  15.30.
Kl ca.14.30 vil der blive sunget og råbt
hurra.
Alle som har lyst til at komme forbi og
fejre dagen sammen med os er
velkommen.
Med venlig hilsen
Os alle i Hvepsereden.

Poul Nielsen, Sinding
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Sinding-Ørre
Lokale Aftenskole
Kost og Motion
- 3 lektioner  1 gang

Desuden forbereder vi kursus i stenhugning
og levende pil i krukker.

Start: Tirsdag d. 19/2-08 kl. 19.00 - 21.35
Underviser: Elna Christensen
Antal deltagere: min 10
Sted: Midtpunktet
Pris: 70 kr.
Kan kosten forebygge livstilssygdomme?

Generelle oplysninger vedr. kurserne
Tilmelding senest søndag den 9. dec. Til
Hanne Rudmose tlf. 97136318
Tilmeldingen er som udgangspunkt altid bindende.
Der kan naturligvis opstå en situation, hvor man
må melde fra, men vi gør opmærksom på at
framelding senere end 14 dage før kursusstart,
betyder at man må betale, selvom man ikke
deltager i kurset. Betaling afregnes første
kursusaften.

Generalforsamling og påskeinspiration
-3 lektioner  1 gang
Torsdag d. 6/3-08
Start: Generalforsamling kl. 18.30 - 19.00
Start: Påskeinspiration kl. 19.00 - 21.35
Sted: Midtpunktet
Pris: 80 kr. med kaffe. Der sælges Amerikansk lotteri
Man må gerne melde sig til påskeinspiration
uden at komme til generalforsamling først.

Ørre
Forsamlingshus
Ifølge kalenderen er vi startet på vinteren, men bladene hænger stadig på træerne og det er dejligt lunt skønt de lyse
timer er få. Vi har ikke så meget at byde
på denne vinter, men julemaden skal vi
da have. Det er blevet til juleeftermiddagshygge og det gælder stadig
at der er banko, så husk en gave til ca. 20
kr. Menuen er som sædvanlig flæskesteg
m/tilbehør, ris á la mande og mandelgave
til hvert bord. Der vil også være en kop
kaffe og en klejne og når mørket falder
på, tænder vi juletræet.
HUSK også: Generalforsamlingen hvor vi
serverer guleærter og en lille snaps til. Vi
er meget lydhøre mht. hvilke arrangementer I kan tænke jer vi skal lave. Det være
sig madaftener, musik, foredrag, ja kun
fantasien og opbakning sætter grænser.

D. 2. december 2007
BEMÆRK kl. 12.30 Julemiddag m/banko
og juletræstænding

Bestyrelsen
Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72
Tlf.: 97136168
Næstformand:
Herdis Ahler
Ørre Byvej 81
Tlf.: 97136327
Kasserer:
Anni Andersen
Ørre Byvej 48
Tlf.: 97136331

D. 18. januar 2008
kl. 18.30 Generalforsamling m/gule ærter
Den 13. oktober havde vi atter besøg af
Allan Olsen. Alt var udsolgt og sædvanen
tro, leverede han en super go´ koncert.
Tak for opbakningen og en rigtig dejlig
aften.
Bestyrelsen
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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

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:

Poul Kristian Dam
Skoletoften 1A, Sinding, Tlf.
97136768
Johannes Pedersen
Sinding Hovedgade 9
Sinding
Tlf. 97136064
Peder Lundby
Ørre Byvej 88, Ørre
Tlf. 97136136
Mail: lundby-p@post3.tele.dk
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
Ib Hartvig Jensen
Sinding Kirkevej 1
Sinding
Tlf. 97 21 64 90
Ørre-Sinding Sognearkiv:
Åbent hver mandag
kl. 17.00-19.00.
Arkivleder Vilhelm S.
Østergaard
Tlf.: 97 13 11 17
www.sinding-oerre.dk

Årets gang i Borgerforeningen
Tirsdag aften havde vi generalforsamling i
Borgerforeningen i Ørre Forsamlingshus og
der blev valgt 2 nye ind i bestyrelsen, da
Ole Henneberg og Lone Breinbjerg ikke
ønskede genvalg. De nye er Erik Nielsen
og Ib Hartvig Jensen fra Sinding. Den nye
bestyrelse er endnu ikke konstitueret.
Vi vil her give en kort opsummering af årets
gang i Borgerforeningen.
Juletræstænding i Ørre. Endnu engang et
hyggeligt arrangement, dog kunne vi godt
ønske at flere sluttede op om denne tradition og aften. Der var gløgg, æbleskiver
og amerikansk lotteri.
Juletræsfest i Sinding. Dette har vi bestemt
at stoppe med, da der simpelthen har
været alt for dårlig tilslutning til det de
senere år. Det er lidt en skam for områdets børn, men når der nu ikke er opbakning til det, kan det ikke være anderledes.
Fastelavnsfest i Sinding. En stor succes
med flere deltagere for hvert år der går.
Det ender med at vi må udvide Forsamlingshuset. En hyggelig eftermiddag for
børn, forældre samt bedsteforældre. Børnene er i hvert fald meget kreative med
hensyn til udklædning og går op i tøndeslagningen med liv og sjæl. Dejligt at se
den store tilslutning.

Æ Sinding Daw. Endnu engang et vellykket arrangement i samarbejde med de
øvrige foreninger i området. Vi kunne jo
heller ikke være mere heldige med vejret, som viste sig fra den pæne side. En
rigtig god byfest med noget for enhver
smag. God opbakning fra lokalområdet.
Skt. Hans fest. En god aften med flot deltagelse i Hvepsebyen. En lidt kølig aften,
men det holdte da tørvejr. Der var godt
gang i grillen. Der var dog plads til endnu
flere mennesker, så tag at slutte op om
arrangementet næste år.
Åben landsby sammen med Byggekompagniet. En god weekend med rigtig
mange interesserede mennesker som kom
og besøgte teltet og husene på Mejerigrunden. Der blev dog ikke skrevet nogen slutsedler under den dag, men mange
fik chancen for at komme ind og se de
skønne huse.

Ørre
Sinding

Årets julegave
Flaghejsning
Sinding:
Henv. Tonny Tulstrup,
tlf. 97 13 64 15
Ørre:
Ejgil Kølbæk
tlf. 97 13 61 10

Sinding-Ør
re bo
gen
Sinding-Ørre
bog
- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sinding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til
Ørre-Sinding Sognearkiv, Skoletoften 7, Sinding
v/Wagn Christensen, Tlf. 13 62 26
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Hjælp!
Vi i Borgerforeningen kunne godt bruge noget hjælp med nogle af vores opgaver. En af tingene vi
mangler hjælp til er at vedligeholde og forskønne Amerikanergrunden. Det være sig klipning af græs
og almindelig vedligehold af grunden. Så hvis du vil hjælpe os, bedes du udfylde skemaet her og
aflevere det til en fra bestyrelsen. Adresserne kan du se på bagsiden af skemaet.
Jeg vil gerne hjælpe:
Navn
Adresse
Tlf. nr
Mobilnr.

KLIP - KLIP

Hjælp!
Vi i Borgerforeningen kunne godt bruge noget hjælp med nogle af vores opgaver. En af tingene vi
mangler hjælp til er at vedligeholde og forskønne Amerikanergrunden. Det være sig klipning af græs og
almindelig vedligehold af grunden. Så hvis du vil hjælpe os, bedes du udfylde skemaet her og aflevere
det til en fra bestyrelsen. Adresserne kan du se på bagsiden af skemaet.
Jeg vil gerne hjælpe:
Navn
Adresse
Tlf. nr
Mobilnr.
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Borgerforeningens bestyrelse:
Poul Kristian Dam
Johannes Pedersen
Peder Lundby
Erik Nielsen
Ib Hartvig Jensen

Skoletoften 1A
Sinding Hovedgade 9
Ørre Byvej 88
Søvndalvej 1
Sinding Kirkevej 1

97 13 67 68
97 13 60 64
97 13 61 36
97 13 69 69
97 21 64 90

Borgerforeningens bestyrelse:
Poul Kristian Dam
Johannes Pedersen
Peder Lundby
Erik Nielsen
Ib Hartvig Jensen

Skoletoften 1A
Sinding Hovedgade 9
Ørre Byvej 88
Søvndalvej 1
Sinding Kirkevej 1
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97 13 67 68
97 13 60 64
97 13 61 36
97 13 69 69
97 21 64 90

Sinding-Ørre Midtpunkt
-FællesbestyrelsenHvepsereden
Sensommeren har bl.a. budt på en efterhånden gammel og afholdt tradition  legeland. 4 uger med bål, frugtbutik, gyngeture i hængekøjerne, kravlen i træer o.s.v..
Høstfesten afvikledes med stor deltagelse,
og der var igen sjove og udfordrende aktiviteter. Sidst i september var der indbudt
til fritidshjemsfest. Der var lagt mange kræfter i forberedelserne og de ventende forældre kunne høre, at aftenen traditionen
tro afsluttedes med  Sikken fest  og Skuld
gammel venskab.
I september startede Mona og Laila klub
op for børn fra 5 klasse.

styrelsens side takke Misse for en stor indsats. Misse har i tidens løb lagt megen
energi og kreativitet i bl.a. multiværkstedet
og Hvepsebyen, og der er vist ikke nogen af de nuværende som tidligere børn i
Hvepsereden, der kan være i tvivl om,
hvordan en køkkenhave yder det optimale.
I skrivende stund afventes godkendelsen
af ansøgningen om, at få dagplejen tilknyttet Hvepsereden fra den 1. januar 2008 ,

sådan som vi kender det fra tidligere. Dette
vil betyde, at Hvepsereden varetager
tilsynsføringen og gæsteplejefunktionen,
- et ønske, der har været delt af såvel dagplejerne, Hvepsereden og fællesbestyrelsen.
Den 4. januar fejres Hvepseredens 20 års
jubilæum, hvilket der i øjeblikket er ved
at blive lagt program for.

Den 17. december vil der være afslutning
for Misse, der efter mange år i Hvepsereden har valgt at gå af. Vi vil gerne fra be-

Skolen
Sund kost og motion har specielt været i
focus i dette første skolehalvår. Frugtordningen, som Sinding Skole blev udvalgt
til af Fødevareministeriet, bestod af gratis
frugt i 50 dage fra d 3. sep. Frugten blev
anrettet og serveret af eleverne selv. På
forældremøderne i september blev forældrene spurgt, om de var interesserede i at
fortsætte med en forældrebetalt ordning,
og det var der bred enighed om. Det håber vi, kommer til at fungere lige så godt,
som det har gjort indtil nu.
Forudbestilt skolemad har kunnet købes
hele året.
Af andre sundhedstiltag skal det nævnes,
at alle elever og de lærere, som ikke har
andre opgaver, løber/går hver dag i den
første pause 1 km. Vi håber meget, at
dette tiltag gøres permanent.

Vi har her efter sommerferien arbejdet en
del med et projekt, der blev startet i den
gamle Herning Kommune og hedder 
Landbyskoler i net.  Det er et projekt, hvor
lærere og elever kan arbejde sammen på
de små landsbyskoler, hvilket kan give
nogle nye muligheder og erfaringsudvekslinger. Skolebestyrelserne har ligeledes mulighed for at bruge det. Projektet
er valgt til at blive videreført i Ny Herning
Kommune.
En af skolens lærere - Lene Højhus brugte
en del af sommerferien på at lave en ny
hjemmeside for Sinding Skole. Den er
absolut værd at kikke ind på. Det er et
rigtig flot og godt stykke arbejde, som vi
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håber rigtig mange vil gøre brug af. Adressen er www. sinding-oerre-midtpunkt.dk
På samme adresse finder I Sindings Skoles bidrag til Herning Kommunes kvalitetsrapport for skoleområdet.
Med venlig hilsen
Alvin Justesen
Fællesbestyrelsen

Sinding-Ørre Midtpunkt
-Fællesbestyrelsen-

Jubilæum i Hvepsereden d. 4. januar 2008
Der vil være mulighed for, at give et bidrag til en folkegave. Indsamlingen kommer til at foregå i
Hvepsereden fra den 26. november og året ud. Beløbsstørrelsen vælger man selv. Jubilaren bliver bedt
om at skrive en ønskeseddel.
Henrik Bach,
Lotte Henneberg,
Jeanette Thøgersen,
Tove Justesen.

Foredrag og debat i Sinding Forsamlingshus

torsdag den 31. januar 2008 kl. 19.00 med Vibeke Manniche. Emnet er børns trivsel og udvikling
Vibeke Manniche, som er børn og ungelæge, kendes af mange via bøger, TV, aviser, blade og radio.
Vibeke Manniche har bl.a. skrevet klassikeren Bogen om Barnet (Politikens forlag), men skriver også regelmæssigt i bl.a. BT. Mange kender også Vibeke Manniche fra Go´ Morgen Danmark, som hun hyppigt
gæster, når det især gælder børns sundhed.
Foredrag med Vibeke Manniche efterlader altid tilhørerne lidt klogere og tændt. Tændt fordi Vibeke selv
med glimt i øjet brænder for sine emner, og dermed heller ikke kan undgå at sætte gang i tilhørerne og
spændende, sjove diskussioner. Det er aldrig kedeligt!
Arrangør: Sinding-Ørre Lokale aftenskole, Sinding Forsamlingshus, SGIF, Hvepsereden, Borgerforeningen
for Sinding Ørre, Sinding og Ørre Menighedsråd og Sinding Skole
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Trivsel & Motion
Så kom efteråret, så vi er rykket ind i
hallen. Hvis du har lyst til at være med til
motion og hyggeligt samvær, så mød op
mandag eftermiddag kl. 13.30.
Tilbuddet gælder alle voksne uanset om
du er pensionist  efterlønner eller

Bestyrelsen
midlertidig ledig. Mød op vi glæder os til
at se dig.
På gensyn
Trivsel & Motion udv.

Åben fredag og ungdomsafslutning
Den 2. november var over 150 mødt frem
til månedens Åben Fredag og samtidig
afslutningsfest for ungdomsspillerne i fodbold. Poder, micro, miniput og lilleput
holdene fik uddelt medaljer og til de to
ældste hold også en pokal til Årets Spiller.
Hos miniput blev det Frederik Vallentin og
hos lilleputterne blev det Anders
Tønnesen. Trænerne Anette Nielsen, Knud
Mortensen, Kasper Lindholt, Rasmus Jensen og Anders Jensen, kunne alle berette
om en rigtig god sæson. Både miniput og
lilleput har endda begge vundet deres tur-

nering meget flot. Der var en tak til forældrene for god opbakning til at se kampene,
der mangler dog nogle stykker som vil
hjælpe til i et ungdomsudvalg. Det var
foreningens formand der måtte konstatere,
at der mangler lidt hjælp i det organisatoriske, til bl.a. at arrangere afslutningsfest
m.m. Han påpegede, at det absolut er
overkommeligt, men absolut også nødvendigt. Ledelsen vil senere i år invitere alle
forældre til en orientering for at finde en
løsning inden næste års sæson.

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

Pokalmodtagere for
miniput Frederik
Vallentin og for lilleput
Anders Tønnesen.
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Forretningsfører:
Else Mortensen
Schæferivej 11
7400 Herning
Tlf. 97136019

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Åben fredag med billetsalg og ribbensteg
Sponsorer
HB Connection
97 47 22 21
Nermi Electronic
Tjørring Radioforretning
97 26 73 85

Fredag den 7. december står der
ribbensteg med kartofler og rødkål på
menuen. Det bliver også denne aften
billetsalget til Dansk Slager Parade starter.
Det er 5 gang at det store arrangement
løber af stablen den sidste weekend i
februar måned. For at markere det lille
jubilæum får publikum endnu mere

underholdning for pengene, idet komiker
og solist Flemming Krøll kommer på
scenen med sit show først på aftenen. Nye
ved Dansk Slager Parade er også Claus fra
bandet Claus og Servants samt Lis & Per.
Det betyder at med Gemalerne kommer
der i alt 11 kunstnere på scenen den 23.
februar i Sinding-Ørre Midtpunkt.

Følg med på: www.sindinggif.dk

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
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Kirkesiden
Nyt fra menighedsrådene
Som det vil være mange bekendt, afholdt
menighedsrådene i Ørre og Sinding den
17. september menighedsmøder omkring
menighedsrådenes forslag om at sammenlægge de to sogne til ét nyt sogn for hele
vort område.
Dette blev vedtaget med stort flertal i
begge sogne.
I Ørre var der 47 fremmødte, hvoraf 36
stemte for en sammenlægning og 11 imod.
I Sinding stemte 52, deraf 48 for sammenlægning og 4 imod.
Fra menighedsrådene vil vi gerne sige stor
tak for opbakningen og debatten på møderne. Vi var glade for, at så mange viste
interesse for at deltage.
Beslutningen betyder, at der ved næste
menighedsrådsvalg i 2008 vil blive valgt
ét menighedsråd i det nye sogn. Menighedsrådet vil komme til at bestå af 5 valgte
medlemmer + præsten. 5 medlemmer er
det højeste antal rådsmedlemmer, der kan
opnås i sogne med under 1000 mennesker. I Ørre og Sinding var vi således pr. 1.
januar 2007 940 mennesker.
Samtidig betyder det, at menighedsrådene
i Ørre og Sinding nu søger kirkeministeriet om tilladelse til, at man i de det sidste
år af denne valgperiode danner et fælles
råd for de 2 sogne med de nuværende i
alt 12 menighedsrådsmedlemmer.

Når der foreligger svar på denne ansøgning, vil menighedsrådet konstituere sig.
Den nye konstituering vil blive offentliggjort på opslagstavlerne ved kirkerne og
ved gudstjenesterne 1. søndag i advent.
Ved sammenlægningen bliver der fremover én kirkelig økonomi og administration i sognet.
Visionen i det vedtagne forslag har været
at mindske forbruget til administration, så
der i stedet bliver flere penge til det, der
er kirkens kerneopgaver, at mest muligt
bruges på det direkte kirkelige liv.
I Ørre og Sinding er man således med
vedtagelsen kommet et stort skridt nærmere ønsket om en deltidsansat sognemedhjælper.
Det kommende år vil man i menighedsrådene bruge til at forberede alle de praktiske ting i forbindelse med den endelige
sognesammenlægning i 2008. Dette omfatter i første omgang primært sammenlægning af de i dag 3 økonomiske kasser
til én kasse samt ændring fra 2
arbejdsgiverfunktioner til én.
Fra provstiet har man i forbindelse med
de nyligt afholdte budgetsamråd spurgt
menighedsrådene, om der var ønske om dels en provstiansat personalekonsulent til
at bistå menighedsrådene i de mange
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opgaver omkring arbejdsgiverfunktionen,
og dels en provstiansat regnskabsfører.
Vi har fra menighedsrådene tilkendegivet
overfor provstiet, at vi er meget positive
overfor begge dele.
Tilbuddet vil medføre en betydelig lettelse
for rådsmedlemmernes arbejde i de små
sogne, og ligger meget fint i tråd med vor
beslutning, som jo betyder væsentlig færre
rådsmedlemmer i det nye sogn.
Menighedsrådene vil derfor også i det
kommende år gå i gang med forberedelser til, hvordan vi i vore udvalg kan inddrage frivillige fra menigheden til en del
af opgaverne.
Samtidig vil vi naturligvis også påbegynde
arbejdet omkring at få udmøntet den økonomiske besparelse til gavn for kirkelivet
bl.a. i sognemedhjælpertimer.
Fra menighedsrådene vil vi gøre vort bedste for at informere så godt som muligt i
det kommende år omkring de store som
små ændringer, der vil være ved den nye
struktur.
På menighedsrådenes vegne
Bodil Erichsen og Anne Marie Nørgaard

Kirkesiden
MENIGHEDSRÅDENE INDBYDER TIL:

Torsdag den 29. november 2007
Torsdag den 13. december 2007
Torsdag den 1. januar 2008
Søndag den 3. februer 2008
Lørdag den 26. februar 2008
Lørdag den 8. marts 2008

Adventsgudstjeneste
Julekoncert
Nytårsmusikgudstjeneste
Fastelavnsgudstjeneste
Forårsmøde Den forbudte frelse
Mossoud Fouroozandeus
Temadag -Astrid Lindgren- den 5.
evangelist (omtale i næste nr. af Posten)

Adventsgudstjeneste
I digterens fodspor
Det årlige adventsmøde, som de to menighedsråd 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 traditionen, 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 Jacobsen prædiker. Lisbet bor jo på Langfrom i
Ørre men er præst i Voldhøj Valgmenighed i Struer.

Julekoncert
Julekoncert torsdag d. 13. dec. kl. 19.30 i
Sinding Kirke med - Gårsdagens Lys-, der
er kendt for deres opdaterede udgaver af
sange fra Højskolesangbogen. Gruppen
består af Jakob Bonderup, der var med i
udvalget bag 18. udgave af Højskolesangbogen og samtidig blev udvalgt til at
sidde i repræsentantskabet bag - Sangens
År - 2008, Morten Kjær, tidligere solistisk
frontfigur i BaSix, Jakob Trautner og Thomas Ousager.

Lisbets sprog klinger stadig fynsk, og hun
er fra den samme lille landsby 
Gummerup  hvor digteren Ambrosius
Stub blev født i 1705. Det har inspireret
hende til at lave et foredrag om digteren,
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 lystige drikkeviser. Men han forvaltede talentet dårligt og døde ensom og forgældet 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 Ambrosius Stub levede, og han vil vise lysbillederne sideløbende med Lisbet Jacobsens fortælling
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Med stor respekt for det oprindelige materiale blæser de legesyge instrumentalister, guidet af Morten Kjærs stærke
stemme, fornyet liv i de gamle melodier.
Efter koncerten bydes på - Kaffe og Konfekt - i Kirkehuset.

Kirkesiden
Nytårs-musik-gudstjeneste tirsdag den 1. januar 2008
Sinding kirke kl. 15.30

Traditionen tro hilser vi det nye år
velkommen med en stemningsfuld musikgudstjeneste nytårsdag. Denne gang med
Patricia van Duuren, orgel og Leif Ramløv
Svendsen, blokfløjte.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår med en forfriskning i kirkehuset

Fastelavnsgudtjeneste
Fastelavns-gudstjeneste for børn og
deres familier søndag den 3. februar
2008 Sinding kirke kl. 13.00
Børn  og voksne  må gerne være
udklædt til denne gudstjeneste. En kort
gudstjeneste tilrettelagt for børn.
Efter gudstjenesten kan man fint nå at
komme
til
fastelavnsfest
i
forsamlingshuset kl. 14.00.
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Kirkesiden
Høstoffer september 2007
Folkekirkens Nødhjælp
Danmission
KFUM Spejderne i Sinding
børne og ungdomsarbejde
Møltrup optagelseshjem
Dansk Røde Kors
Kirkens Korshær
Læger uden grænser
Dansk Kristelig gymnasium
KFUM Soldaterhjem
Søndagsskolerne i Danmark
Danske Sømands- og Udl.kirker
Julehjælp

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.350,00
3.000,00
933,00 Lokalt
933,00
925,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
550,00

I alt

kr. 10.191,00

Ikke navngivet beløb

Kr.

Indkommet i alt

Kr. 13.332,00

Jule-legat
Ved henvendelse til undertegnede kan man søge om julelegat. Har nogen kendskab til familier, som er særligt trængte,
så hører jeg gerne om det.
Sognepræst Lise Edelberg

3.141,00

Dåb - vielser - dødsfald
29. oktober 2006  31. oktober 2007

ØRRE SOGN

SINDING SOGN

Dåb
Nicklas Madsen
Dorthea Marie Madsen
Katrine Frederiksen

Dåb
Rasmus Sand Pedersen
Andrea Skov Kvium
Jonas Carøe Nielsen
Lucas Frølich Olesen
Oscar Berg Duelund Sørensen
Caroline Brahe Mørch Hauge
Tobias Staugaard Jensen
Sofie Hoffmann

Døde og/eller begravede i sognet
Ernst Agerlund Jensen

Viede
Lea Moesgård Ahler og Lars Flindt Jørgensen
Karina Skou Mikkelsen og Torben Skou Christensen
Døde og/eller begravede i sognet
Carl Erik Isager
Karlo Valdemar Nielsen
Jens Kristian Munksgaard
Emmy Helene Lysgaard Andersen
Frede Kristian Vestergaard-Jensen
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Kirkesiden
Indre Missions mødekalender
Januar
8.  11. januar: Bedeuge

November
30. kl. 19.30
Adventsfest i Missionshuset
December
5. kl. 19.30
Bibelgruppe 1 hos Grete og Holger
Hoffmann, Ørrevænget
5. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt
Jeppesen, Asbjergvej 12
9. kl. 14.30  16.30
ADVENTSEFTERMIDDAG i
Missionshuset.
Velkommen til en hyggelig
eftermiddag med sang, fortælling,
andagt, lotteri og stort kaffebord.
19. kl. 18.00
Bibelgruppe 2 hos Mona og Jørgen
Lassen, Merrildvej
29. kl. 19.30
JULEFEST i Missionshuset for hele
familien
v/ Gitte Holm, Aulum.

8. kl. 19.30
Skriftemålsgudstjeneste i Sinding
Kirke v/ Asger Korsholm, Vildbjerg.
10. kl. 19.30
Bedemøde i Missionshuset
11. kl. 19.30
Bedemøde i Missionshuset
16. kl. 19.30
Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Chr.
Jensen, Kvindvadvej 15
16. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne
Hoffmann, Kroghøjvej 4

Februar
13. kl. 19.30
Bibelgruppe 1 mødes
- hvor mon?
13. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter
Christensen, Søvndalvej
19.  22. : Missionsuge
19. kl. 19.30
Møde i Missionshuset v/ Ida
Vestergaard, Herrup
21. kl. 19.30
Møde i Missionshuset
22. kl. 19.30
Familieaften i Missionshuset

30. kl. 19.30
Fælles bibelgruppeaften i Missionshuset
v/ Vagn Christensen, Silkeborg.

SOGNEINDSAMLING 2. MARTS 2008
Menighedsrådet i Ørre-Sinding vil igen i
år deltage i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.
15 millioner børn under 18 år har mistet
en eller begge forældre; de 12 millioner i
Afrika. Aids er en af de største årsager til,
at så mange børn alt for tidligt har måttet
påtage sig ansvaret for at forsørge familien og mindre søskende. Disse børn har

brug for særlig støtte og omsorg for at
kunne trives og udvikle sig. Sogneindsamlingen i 2008 har HIV / Aids som
tema men med særligt fokus på de sårbare børn.
Menighedsrådet er ansvarligt for indsamlingen og vi vil forsøge at nå rundt i hele
sognet. Der er brug for din hjælp som indsamler. Du er meget velkommen til at
henvende dig til Jytte Hoffmann på 97 13
60 62 eller en af de andre fra menighedsrådet. Indsamlingen starter ca. kl. 11.00,
hvor vi starter ud fra Ørre Kirkehus.
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Kirkesiden
Gudstjenesteliste
Dato
December
2.
9.
13. torsdag

1. s. i advent
2. s. i advent

Ørre kirke

Sinding kirke
10.00
19.30 Julekoncert m. Gårsdagens Lys

16.
20. torsdag
23.
24.
25.
26.
30.

3. s. i advent

10.00
10.00 Jule-gudstjeneste for
Hvepsereden og dagplejere m.v
-

4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

8.45 Nord Hansen
14.45
9.30
8.45 Nord Hansen

10.00
10.00 Julegudstjeneste for skolebørn
11.00 og 16.00
11.00
8.45
-

Januar 2008
1.
6.
13.
20.
27.

Nytårsdag
Helligtrekg. søndag
s. s. e. hlg. 3. kg.
Septuagesima
Seksagesima

10.00 Adam Boas
8.45

15.30 Musik-gudstjeneste *
8.45
8.45 Nord Hansen
10.00

Februar
3.
10.
17.
24.

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten

13.00 For børn *
8.45 Nord Hansen
10.00

Marts
2.

10.00
8.45
19.00 Stillegudstjeneste/
aftensang *

Midfaste

10.00 Adam Boas
* Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
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

Spaghetti-gudstjeneste er en kort gudstjeneste  ca. ½ time
 tilrettelagt for børn og deres familier. Ved gudstjenesten
synger vi salmer, lytter til bibelfortælling, beder Fadervor og
holder evt. nadver. Desuden byder disse gudstjenester
lejlighedsvis på deltagelse af f.eks. mini-konfirmander eller
gæster udefra. Spaghetti-gudstjenesterne er på hverdage kl.
17.00 i Ørre kirke.
Hver gang spiser vi aftensmad sammen i forsamlingshuset:
spaghetti / ris m. kødsovs, gulerodssalat + et stykke frugt. Vi
slutter ca. 18.30-45.

Stille-gudstjeneste / aftensang er søndag aften kl. 19.00.
I den af vore to kirker, hvor der ikke har været gudstjeneste
samme dag kl. 10.00. Det er i stedet for at holde to ens
gudstjenester samme dag: kl. 8.45 i den ene kirke og kl.
10.00 i den anden kirke. Der vil være stille gudstjeneste
ca. én gang om måneden, måske lidt mindre. Aftensang /
stille gudstjeneste er en meditativ gudstjeneste, hvor der i
højere grad end ellers er lagt vægt på stilhed, bøn og
eftertanke. Disse gudstjenester er ikke egnet for børn.
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Kirkesiden
Høstfest i præstegårdshaven. Frokost, kaffe og kage,
fællessang og snobrød.

EFTERLYSNING!
Til præstegården efterlyses en meget
stor natur/marksten.
Stenen skal være vejviser til præstegården.
Stå ved alléen ned til præstegården.
Der skal hugges PRÆSTEGÅRDEN i.
Er der nogen der har en sådan sten eller
kendskab til nogen der har én, og som
vil donere eller sælge
for et symbolsk beløb, er vi meget interesseret.
Henvendelse til: Præstegårdsudvalget,
Svend Birkebæk, tlf. 97 13 61 56, mobil 20 71 61 56
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Kirkesiden
Sognepræst:
Lise Edelberg
Ørre Byvej 88, Ørre,
7400 Herning
Tlf: 97 13 61 36
E-mail: lea@km.dk
Træffes bedst: (Dette er tidspunkter, 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.

Kirkelig vejviser
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
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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 endelige deadline på Posten. Til Dorthe R. Sørensen, Ørrevænget 9, Sinding eller Lise Edelberg, Ørre Byvej 88,
Ørre.

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Har modtaget et svar fra Herning kommune, vedrørende udlægning af gydegrus
i Løven å.
Hej Ejgil,
Finn Sivebæk fra Danmarks Fiskeriundersøgelser har anbefalet en udlægning
af gydegrus i den nedre ende af Kilde Bæk
og Sønder Bæk ved Kildevej, fordi det er
en god idé og fordi der er en positiv lodsejer. Jeg havde tænkt mig at bestille en
entreprenør til opgaven, men hvis det er i
jeres interesseområde kunne der nok
være brug for en håndsrækning. Jeg ved
ikke om der er andre relevante lystfiskere
i området. Med venlig hilsen Søren Brandt
Herning Kommune Teknik og Miljø,
Myndighedsafdelingen Åbent land &
Naturpleje.
Og her har vi rykket for at komme i gang
allerede i marts mdr. og så ved de ikke
engang om der er andre relevante lystfisker i området, ja undskyld, men det syntes jeg er for dårligt, og nu er det ved at
være forsent til denne gyde sæson ØV
Jeg var på kursus i Holstebro midt i september, og hvor blev jeg da glad, da jeg
så at vandkraftsøen næste var tørlagt, jeg
troede de havde hørt min bøn, men ak
det var kun for at lave vejen bredere ved
Tvis kloster ØV, ØV.
Nu vi er ved september skal der da lyde
en stor tak til alle lodsejer der igen lagde
å til stor fiskedag i Ørre, og igen var vejrguderne med os. Der blev fanget godt
med fisk hele weekenden. I alt 233 stk.
fordelt på 8 fiske arter, med bækørreden
som topscorer med 111 stk. regnbue 36
stk. Stallinger 5 stk. hvoraf 2 gik til Aqua
strømskaller 45 stk. hvoraf Aqua fik 10 stk.
grå skalle 2 stk. rudskalle 8 stk. 2 geder og
24 stk. aborre. Christian (Kris) Madsen blev
fortjent Ørre mester med en bækørred på
43 cm.
Aqua fra Silkeborg lagde en tur forbi Ørre,
både for at få nogle fisk med hjem til deres akvarium i Silkeborg, men også for at
se hvad der rørte sig ude i de små foreninger. De var rundt og se på åerne flere ste-

der, og syntes rigtig godt om vores arbejde
med at fælde pilene langs Store åen. Nu
vi er ved Aqua, så laver vi en aftentur til
Silkeborg en gang i marts mdr. hvor vi skal
se Aquas mange spændende dyr. Der er
snak om at trække en blink igennem vandet hvor laksene går, så man kan se hvordan de reagerer på sådan én, mere her
om i næste udgave af posten.
Aage Brusgaard fra Nykøbing Mors lagde
vejen forbi Ørre, for at dele præmier ud,
han havde fået følge af Niels Højland Videbæk, og Ove Jensen Aulum, alle tre er
fhv. folketingsmedlemmer, det er længe
siden om end det nogen sinde er sket før,
at Ørre forsamlingshus har haft besøg af
tre tidligere folketingsmedlemmer på en
gang, så en stor tak til dem. Men også
sponsorerne skal have en stor tak, og som
noget nyt, var der en ny sponsor som ringede, om han måtte komme med nogle
præmier, og så beskedne som vi jo er,
sagde vi selvfølgelig ja tak
Så til sidst vil jeg bare sige Slip Storåen
fri
Knæk og bræk Ejgil

Bestyrelsen
Formand:
Ejgil Kølbæk,
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 9713 6110
20 68 29 87
ejgil@hedens-lystfiskeri.dk
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

Generalforsamling

Tirsdag den 29/01-08 kl. 19.00 i Ørre forsamlingshus, afholdes ordinær
generalforsamling i Ørre - Sinding lystfiskerforening med dagsorden iflg.
Vedtægterne
Dagsorden og forslag kan læses på www.hedens-lystfiskeri.dk ca. en uge før
generalforsamlingen.
Stk. 2 Kun de på dagsordenen opførte punkter kan komme til afgørelse. Forslag
fra medlemmerne skal, for at optages på dagsordenen, skriftligt være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde.
Poul ønsker at træde ud af bestyrelsen efter 2 valgperioder så vi skal ha valgt en
ny ind.
Poul er i kontakt med èn fra Ikast, om han vil komme og vise billeder fra sit liv
som lystfisker i den store verden.
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KALENDEREN
December
01. 09:00

Kom og lav dine egne juledekorationer

SØ Lokale Aftenskole

01. 10:00

Rødderne 2.0 ; Tema om jul

KFUM & K

02. 12:30

julemad eftermiddag

Ørre Forsamlingshus

06.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

07. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

09.

Seneste tilmelding til SØ Lokale aftenskole

SØ Lokale Aftenskole

11. 14:00

Julehygge i præstegården

ØS Pensionistklub

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

Januar
01. 15:30

Nytårs-musik-gudstjeneste i Sinding kirke

Menighedsrådene

03.

1. skoledag efter juleferien

Sinding Skole

04. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

04. 19:00

Hvepsereden holder 20 års jubilæum

Hvepsereden

07. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

08. 14:00

Generalforsamling

ØS Pensionistklub

08. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

09.

Informationsmøde for kommende 7. klasse

Sinding Skole

12.

Rødderne 2.0 ; vi tager i svømmehal

KFUM & K

14. 17:00

Pædagogisk møde for personalet i Hvepsereden

KFUM & K

15. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

18. 18:30

Generalforsamling med gule ærter

Ørre Forsamlingshus

22. 14:00

Pensionisternes egen dag

ØS Pensionistklub

22. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

29.

Legedag for bhkl. og 1. klasse

Sinding Skole

29. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

29. 19:00

Generalforsamling i Ørre forsamlingshus

ØS Lystfiskerforening

31.

Midtpunktdag

Skolen og Hvepsereden

31. 19:00

Fælles sogneaften med Vibeke Manniche

Arr: se i bladet

Februar
01.

Deadline på SØ posten

Redaktionen

01. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

03. 13:00

Fastelavnsgudstjeneste i Sinding kirke

Menighedsrådene

04.

Fastelavnsfest i Midtpunktet

Skolen og Hvepsereden

05. 14:00

Rejseoplevelser fra Island

ØS Pensionistklub

05. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

05. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

06. 17:00

Pædagogisk møde for personalet i Hvepsereden

Hvepsereden

19. 14:00

Steen Rughave fortæller historier

ØS Pensionistklub

19. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden
Se også kalenderen

19. 19:00

Kost og motion

SØwww.sinding-oerre.dk
Lokale Aftenskole

23. 18:00

Slagerparade

Se omtale i bladet

26. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

26. 19:00

Forårsmøde i Sinding forsamlingshus

Menighedsrådene

27.
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