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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
Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

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

2 år d. 3/3-2008
Sidsel Riis Thøgersen
Søvndalvej 1 Sinding

Sats og tryk: Aulum Bogtryk &
Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. maj 2008. Posten udkommer d. 28. maj 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,-.

Nyt fra redaktionen
Der arbejdes pt. på at få Sø-Posten
lagt ind som PDF fil på sinding-orre.dk
Så hold øje med hjemmesiden!
Derudover er der jo desværre kommet
nye regler fra Post Danmark vedr.
porto og omdeling. Vi skal nu selv

Forside

printe og sætte adresselabels på hvert
blad, samt sortere bladene efter
vejnavn.
Alligevel får vi en ekstra regning, så
fra næste nummer ser vi os desværre
nødsaget til at hæve sideprisen en
anelse.

Græsmark søges
Jeg søger med lys og lygte efter græsmarker til mine heste enten hele året
rundt eller fra april til september eller hvad der nu kan lade sig gøre. Det skal
være tæt på min adresse Rosmosevej 8, Sinding, så der ikke er for langt at gå
med hestene. Jeg håber der er nogen, der kan undvære et stykke. Alt har
interesse.
Med venlig hilsen
Louise Lindholt
tlf. 27 42 10 80

Johannes Madsens Gård som lå syd for
Raggesbjerg.
Læs mere i Sinding-Ørre bogen på
side 195.
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Sinding-Ørre
Folkeuniversitet
Forår 2008

Efterår 2008

1. Kloning  og dets aspekter
Lærer: Forskningsprofessor, dr.med.vet. Henrik
Callesen
Tid: 22. april kl. 19.30

5. Tak skæbne! Skæbnebegrebet fra den græske
mytologi til Løgstrup og Blixen
Lærer: Sognepræst, cand. theol. Lone Olsen
Tid: 9. september kl. 19.30

2. Det brune guld  Brunkulseventyret i Danmark
Lærer: Forfatter og journalist Jan Svendsen
Tid: 6. maj kl. 19.30

6. Trusselbilledet  en koldkriger taler ud!
Lærer: Generalløjtnant Kjeld Hillingsøe
Tid: 23. september kl. 19.30

3. Ensomhed  Fællesskab
Lærer: Psykolog Inger Jacobsen
Tid: 20. maj kl. 19.30

7. Har Grundtvig i sine sange og salmer et budskab
til det moderne menneske?
Lærer: Organist og musiklærer Erling Lindgren
Tid: 7. oktober kl. 19.30

4. Den danske sangskat fra barokken til nutiden
Lærer: Forfatter og sanger, cand. mag. Jeannet
Ulrikkeholm
Tid: 10. juni kl. 19.30
Aftenen begynder i haven

8. Genfortælling og tolkning af Alaa Al Aswanys
roman Yacoubians Hus
Lærer: Niels Knudsen
Tid: 21. oktober kl. 19.30

Tilmelding på telefon:
97 13 60 30 (Kroghøj Gl. Skole)

Komitemedlemmer:
Inge Madsen
Birthe Christensen
Malte Dalsgaard
Dora Hauge
Birgit Christensen
Wagn Christensen
Niels Knudsen

Man kan tilmelde sig:
Forår: nr. 1, 2, 3 og 4
kr. 200,Efterår: nr. 5, 6, 7, og 8
kr. 200,Enkeltaftener:
kr. 70,I priserne indgår der kaffe/te og brød.
Da der altid melder sig flere, end der er plads til, er
vi nødt til at anvende først til mølle princippet.
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:

Fastelavn i Sinding forsamlingshus 2008

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

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

Hvad skal der ske med Sinding / Ørre ?
Indkaldelse til Borgermøde !

Tirsdag d. 1. april kl. 19.00 i Sinding Forsamlingshus
 Skal Midtpunktet udbygges til kulturcenter?
 Kan vi få indkøbsmuligheder tilbage?
 Kan vi få en sikker cykelsti mellem Sinding/Ørre?
 ..?
Alex Würtz og Leo Lisby fra LAG
Herning (Lokal Aktions Gruppe) kommer
med et oplæg  og fortæller om
mulighederne for at søge tilskud til
lokale initiativer. Herigennem kan man
søge EU-midler til forskellige formål på

lokalt plan. Se evt. mere på: http://
www.lagherning.dk/

en meget væsentlig debat om vores
lokalsamfunds fremtid.

Der er masser af muligheder!
Spørgsmålet er, om vi vil noget med
Sinding og Ørre! Kom og vær med til

Borgerforeningen er vært ved ost og
rødvin.

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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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Bestyrelsen
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

Gymnastikopvisning
Gymnastikopvisning lørdag den 8. marts
kl. 14.00 i SØ Midtpunkt
Entré: 35,- kroner
Børn under konfirmationsalderen gratis

Holdfotos kan bestilles i forbindelse med
opvisningen. Pris inkl. forsendelse: 15,kroner
Gæsteholdet i år er Kongenshus Efterskole.

15.-16. marts er der forårsopvisning i Herning Kongrescenter. SGIF er i år repræsenteret ved rytmeholdet.

Trivsel og motion
Petanque starter sommersæsonen mandag den 31. marts kl. 13.30.
Som noget nyt spiller vi også onsdag aften kl. 19.00 med start den 2. april. Dette
giver mulighed for at de, som ikke kan

være med om mandagen, har mulighed
for at være med til dette spændende spil.
Så gør alvor af det og mød op en af disse
dage, eller dem begge!!
Hilsen
Trivsel og Motion.

Krocket
OP AF STOLEN UD I SOLEN!
Så er det snart forår, og vi skal i gang
med at spille krocket. Krocket er en dejlig
sport, hvor vi hygger os, vi driller hinanden,
og vi får en masse frisk luft og motion.
Vi starter torsdag den 3. april kl. 13.00 på
stadion.

Anni Olesen
Kvindvadvej 11
7400 Herning
Tlf. 97136251
Forretningsfører:
Else Mortensen
Schæferivej 11
7400 Herning
Tlf. 97136019
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Nye deltagere kan henvende sig til
undertegnede og få udleveret
spilleregler.
Med krockethilsen
Tage Lauritsen, Tlf. 97 13 60 12

Fodbold
Serie 4

Fodbold
Serie 4

Årets spiller
blev Martin
Jørgensen

Fiduspolkalen
gik til Jesper
Brunbjerg

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Generalforsamling
Sinding G.I.F. udnævner æresmedlem.
I forbindelse med Sinding G.I.F.s generalforsamling i sidste uge blev Kristian Jørgensen udnævnt til æresmedlem af foreningen.
Kristian har lige fra drenge årene været
aktiv fodboldspiller i foreningen og op gennem 60erne og 70erne vogtede han
målet på foreningen førstehold. Efter at
være stoppet som aktiv fodboldspiller var
Kristian gennem nogle år holdleder, inden
han i 1991 blev valgt til formand i foreningen, en post han havde indtil 1995. Kristian er kendt for at arrangere begivenheder der gerne både er festlige og som giver økonomisk overskud til foreningen. Det
har været lige fra ungdomsdiskotek til DM
i bob og senest afviklingen af Dansk Slager Parade, der for 5. gang kommer til Sinding den 23. februar.
Der var som optakt til generalforsamlingen inviteret til spisning og derunder kunne man så følge de danske håndboldspillere vinde over Kroatien for første gang
ved EM i Norge. Generalforsamlingen der
var annonceret til kl. 19.30, blev udskudt
til efter håndboldkampen, hvilket ingen af
de over 50 fremmødte havde indvendinger mod. Generalforsamlingen gav genvalg på alle poster til: Formand Jimmy
Damgaard, aktivitetsformand; Martin Jørgensen og supplerende medlem Jens Peter Kjærulf-Hoop. Beretninger og referat
fra generalforsamlingen kan findes på
www.Sindinggif.dk

- en lille og vågen .

Kristian Jørgensen t.h. bliver lykønsket af formand Jimmy
Damgaard med udnævnelsen til
æresmedlem i Sinding Gymnastik
& Idrætsforening.

Søren Jensen modtog hæderen
som årets træner/leder for hans
arbejde med qianball. På billedet
ses han med pokalen som det
synlige bevis. Søren har gennem
flere år været drivkraften i den lille
idrætsgren qianball og selvom det
ikke er strømmet til med nye medlemmer, er Søren ukueligt blevet
ved med en fantastisk optimisme.

Jubilæumsbog

Jubilæumsbogen der blev udgivet i forbindelse med 75 års jubilæet sidste
år, kan købes i kiosken eller ved henvendelse til Wagn Christensen,
tlf. 97136226.
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Bestyrelsen
Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72
Tlf.: 97136168

Ørre
Forsamlingshus
Det er så koldt, mørkt, blæsende og regnfuld derude på denne første dag i februar,
men vi går lysere tider i møde. Vi har haft
generalforsamling i Ørre forsamlingshus
og følgende var på valg:

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

Bestyrelsesmedlemmer: Ruth
Pedersen og Herdis Ahler. Begge
modtog genvalg og blev valgt.
Suppleanter på valg: Judith Hansen, Ole Sander og Mikkel Pedersen. Alle tre modtog genvalg og
blev valgt.
Revisor på valg: Judith Hansen.
Hun modtog genvalg og blev
valgt.

Den nye bestyrelse er som følgende:
Formand:
Ruth Pedersen,
Næstformand:
Herdis Ahler.

Kasserer:
Anni Andersen.
Sekretær:
Herdis Ahler.
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Arne Mikkelsen og Leo Lisby.
Revisorer: Judith Hansen og Birgit Christensen.
Vi arbejder for tiden med efterårets koncert og det bliver formodentlig Ib Grønbæk. Da det jo er sangens år har vi planer
om en sangaften, men mere herom senere. Forårets arrangement bliver en sommerfest i Ørre der løber af stablen
d.17.maj. Der vil senere blive omdelt detaljer om festen. En anden vision til sommer. Vi håber at få malet huset udvendig
og ligeledes taget. Det kan vist kun pynte.
Sidste år stod det indvendige for tur og
det blev jo rigtig godt. Bestyrelsen ønsker
alle et godt forår når den tid kommer.
Bestyrelsen

Sinding-Ørre
Lokale Aftenskole
Bestyrelsen i Sinding/Ørre Lokale Aftenskole har valgt at stoppe skolen, da vi i de
sidste par år har haft mange aflysninger af
kurser, og kun ved hjælp af at bestyrelsen
har deltaget, er få kurser blevet afholdt.

Vi har besluttet at meddele dette på generalforsamlingen d. 6-3-08 kl. 18.30, samt
på en ekstra ordinær generalforsamling d.
25-3-08 kl. 19.00 i Midtpunktet.
På bestyrelsens vegne
Birthe Christensen
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Kirkesiden
Nyt fra menighedsrådene
I skrivende stund meldes der fra kirkeministeriet, at vor ansøgning om oprettelse
af et fælles pastoratsråd - bestående af de
2 nuværende menighedsråd i resten af
denne valgperiode - meget snart kan forventes godkendt, således at vi i menighedsrådene kan komme i gang med at
forberede os på den endelige sammenlægning til ét nyt sogn fra 1. søn. i advent,
når et nyt menighedsråd træder til. Selve
tilladelsen til ophævelse af sognegrænsen
kan vi i følge kirkeministeriet forvente at
have i tide til menighedsrådsvalget, og
det er meddelt, at navnet på det ny sogn
for vort område bliver Ørre-Sinding Sogn.
I kirkeministeriet forklarer man i øvrigt den
lange sagsbehandlingstid med, at man er
oversvømmet af ansøgninger om sognesammenlægninger. Så når vi føler vor tålmodighed sat noget på prøve, er der altså
mange andre menighedsråd i samme situation.

Søndag den 27. januar holdt vi efter gudstjenesten kirkefrokost i kirkehuset i Sinding.
Her markeredes graverskiftet, idet vi sagde farvel og stor tak for 10 gode år til Aksel
Bagger og velkommen til vor nye graver Aksel Hvergel. Samme dag havde Bo Inglev
10 års jubilæum som kirkesanger i vore 2 kirker.

Træerne ved kirkehuset beskæres
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Kirkesiden
Astrid Lindgren  den 5. evangelist
Temadag med Werner FischerNielsen
den 8. marts kl. 9.00  ca. 14.00
i Sinding Forsamlingshus

Lørdag den 8. marts:
Mandag den 5. maj:
Søndag den 25. maj:
Tirsdag den 27. maj

Arrangementer:

Temadag - Astrid Lindgren
Spagehettigudstjeneste
Familiegudstjeneste med udflugt
Bustur for pensionister

mer fra hendes egen historie. Men de formidler almengyldige værdier, som stadig
er bæredygtige.
Tilmelding senest 1. marts til
Dorit Andersen 97 13 61 08 eller
Birgit Christensen 97 13 61 67
Pris 100 kr. inkl. formiddagskaffe og frokost.
Bemærk ændret tidspunkt!!

Spaghetti-gudstjeneste
mandag den 5. maj kl. 17.00
Ørre kirke

Werner Fischer-Nielsen, der er sognepræst
i Haslev, har skrevet en bog om Astrid
Lindgrens forfatterskab. Han skriver som
optakt til temadagen:
Børnebogsforfatteren Astrid Lindgren,
som ville være fyldt 100 år den 14. november 2007, fortæller sjove historier, som
alle børn (og voksne) elsker! Men lige
under overfladen ligger den bibelske fortælling og giver de sjove historier en ekstra dimension. Var Emils far måske ikke
kirkeværge, og gik Emil og Ida ikke i søndagsskole og bad aftenbøn? Og øvede
Pippi sig ikke i at gå på vandet, fordi hun
havde hørt om en tømrersvend, der kunne?
Kirke og kristendom er både synligt og
usynligt til stede gennem hele forfatterskabet. Astrid Lindgrens historier handler
dybest set om, at kærligheden er stærkere
end hadet og livet er stærkere end døden
 og dermed fortæller hun om det vigtigste i livet. Astrid Lindgrens historier stam-

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. Denne gang er mini-konfirmanderne med.
Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad
sammen i forsamlingshuset: spaghetti / ris
m. kødsovs, gulerodssalat + et stykke frugt.
Vi slutter ca. 18.30-45.

Familie-gudstjeneste
og efterfølgende udflugt.
Søndag den 25. maj kl. 10.00
Sinding kirke
Denne dag er gudstjenesten tilrettelagt for
børn og deres familier. Det er samtidig
afslutning for mini-konfirmanderne, som
på forskellig vis deltager i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten drager vi  i bus  ud
i det grønne, nærmere bestemt Præstbjerg
Naturcenter. Vi spiser medbragt mad, leger og nyder hinandens samvær i nogle
timer. Forventet hjemkomst ca. 16-16.30.
Man medbringer selv frokost. Drikkevarer,
kaffe og kage sørger menighedsrådene for.
Tilmelding til udflugten senest 20. maj til
Birgit Christensen 97 13 61 67, Lise
Edelberg på LEA@km.dk

Bustur for pensionister
Udflugt Tirsdag den 27. maj til
Thorsminde.
Afgang fra missionshuset kl. 09.00
med hjemkomst sidst på eftermiddagen.
Udførligt program senere.
Pris kr. 200,-
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Kirkesiden
Påskens gudstjenester
Hyldest  fællesskab  dybt mørke
 og den store sejr!
Påskens gudstjenester
med alvor, dramatik og jubel.
Mon der findes noget menneske, som ikke
kender til nederlag? Eller mon der findes
noget menneske, som ikke har svigtet et
andet menneske? Næppe. Fordi vi kender
både nederlag og svigt ved vi også, hvad
det betyder, at blive hjulpet på fode igen.
Ligesom vi ved, hvad det betyder at blive
tilgivet og dermed få en ny mulighed for
fællesskab. Alle er vi involveret i de store
menneskelige spørgsmål som fællesskab
og svigt, tilgivelse, kærlighed, liv og død. I
påskens gudstjenester kan vi spejle vort
eget liv med alle de store spørgsmål i den
dramatiske fortælling om Jesu sidste dage
med disciplene, hans død på korset og
påskemorgens budskab om opstandelsen.
Se i gudstjenestelisten hvor og hvornår der
er gudstjeneste.

Palmesøndag

Er han farlig eller er han frelseren? Da
Jesus rejser ind i Jerusalem, er der delte
meninger om ham. Nogle anser ham for
at være farlig og en trussel mod både roen
og troen. Andre sætter deres lid til ham,
fordi han netop siger noget, der er anderledes. Han taler anderledes om livet, om
mennesker og om Gud. Han har tændt
håb i dem.

Skærtorsdag

Påskedag

Igen i år indbydes til fælles spisning i kirkehuset efter gudstjenesten.
Menuen er lammesteg.
Pris 100 kr. pr. person. Børn op til
konfirmationsalderen gratis. Børnehjørne
med aktiviteter for børnene.
Tilmelding til spisningen: senest onsdag
den 12. marts til Birgit Christensen 97 13
61 67 eller boleth@privat.dk

2. påskedag

Forræderen Judas er med ved bordet! Da
Jesus spiser påskemåltidet med disciplene
er Judas med. Judas blev ikke holdt udenfor fællesskabet med Jesus, selvom han
bagefter forrådte ham. Det understreger
fællesskabets bredde. Ingen bliver holdt
udenfor.

Langfredag

Den lange fredag  er smertens og
mørkets dag. Had, modstand, hån og spot
kommer til orde på ondeste vis. Gennem
salmer, tekstlæsninger, bøn, sang og musik følger vi Jesu sidste timer til korsfæstelsen på Golgata.
Ingen nadver.
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Den tredje dag vender lyset, glæden, håbet tilbage. Kristus er opstanden  ja, han
er sandelig opstanden som en gammel
kristen hilsen lyder. Hvordan fra død til
liv han kom, kan ingen her fortælle om 
som det lyder i en påskesalme. Nej, vi ved
ikke hvordan, men vi må tro på, at det
skete. Derfor skal vi fejre PÅSKE. Med vore
smukke påskesalmer og den forunderlige
fortælling. Kirkerne pyntes med påskeliljer.

fejrer vi også opstandelsen. En forundring
over at det kunne ske og eftertanke over,
hvad det betyder for os!
Lise Edelberg

Kirkesiden
KONFIRMATION
20. APRIL SINDING KIRKE KL. 10.00
Tidlig påske betyder også tidlig konfirmation. Allerede den 20.
april fejrer vi konfirmation i år. For første gang i en del år er der
kun konfirmander fra Sinding sogn, derfor er der kun konfirmation
i Sinding kirke. Der er 10 unge, som skal konfirmeres.
Det er følgende:
Betina Olesen, Kvindvadvej 11
Jeanet Hammelsvang Lauridsen, Nøvlingvej 37
Malene Sørensen, Ørrevænget 23
Helene Trøstrup, Sinding Hovedgade 14
Diana Bang Jensen, Visgårdvej 10
Simone Arendse Jensen, Sinding Kirkevej 1
Jannick Møldrup Jørgensen, Kragsnapvej 5
Nicklas Møldrup Jørgensen, Kragsnapvej 5
Jacob Birkholm, Schæferivej 3
Michael Nielsen, Ørrevænget 17

I lighed med tidligere år vil jeg gerne opfordre alle til at flage på
konfirmationsdagen. Det er en stor festdag for de berørte familier.
Telegrammer m.v. kan afleveres i kirkehuset. Der vil være nogle
som sørger for, at alle får det rigtige med sig hjem.
Du skal bringe verden fred
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender
når din næste lider nød.
Med dette vers af Lars Busk Sørensen vil jeg gerne sige alle
konfirmander og konfirmand-familier TIL LYKKE med ønsket om
en festlig og dejlig konfirmationsdag
Lise Edelberg

Indre Missions mødekalender

Februar

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

31. kl. 19.30
Kredsgeneralforsamling i Sinding Missionshus.

Marts

April

3.  8.
Kredsens vækkelsesmøder
- se nærmere i dagspressen.
12. kl. 19.30
Bibelkreds 1 hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken
12. kl. 19.30
Bibelkreds 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
14. kl. 18.00/19.30
Familieaften i Missionshuset
med fællesspisning kl. 18.00. Derefter møde kl. 19.30 v/
sognepræst, Lise Edelberg.
Pris for spisning: 40,- kr. Tilmel-ding til Dorrit på 9713 6287
eller Jens på 9713 60 02 senest 11/3.

9. kl. 19.30
Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
9. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Mona og Jørgen Lassen, Merrildvej 24.
16. kl. 19.30
Generalforsamling i Missionshuset.
23. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej

Maj

7. kl. 19.30

26. kl. 19.30
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12.
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Kirkesiden
Gudstjenesteliste
Dato
Marts
2.
9.
16.
20.
21.
23.
24.
30.

MidfasteSogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp *
Maria Bebudelse
Palmesøndag
19.00 Kirkekaffe
Skærtorsdag
Langfredag
10.00 liturgisk gudstjeneste
Påskedag
11.00 Indsamling til KFUM og KFUK
2. påskedag
8.45 Nord Hansen
1. s. e. påske
-

10.00 Adam Boas
8.45
10.00
17.00 Spisning
14.00 liturgisk gudstjeneste
9.30 Indsamling til KFUM og KFUK
8.45 Kirkekaffe

April
6.
13.
18.
20.
27.

2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske

8.45 Nord Hansen
10.00 Kirkekaffe
8.45 Nord Hansen

19.00 Aftensang / stille gudstjeneste *
10.00 Nord Hansen
10.00 Konfirmation
-

Kr. Himmelsfartsdag
6. s. e. påske

17.00 Spaghetti-gudstjeneste *
9.30
10.00 Adam Boas

8.45
10.00 Kirkekaffe

Maj
1.
4.
5. mandag
11.
12.
18.
25.

Ørre kirke

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trin.

Sinding kirke

11.00
8.45
10.00 Familie-gudstjeneste
med efterfølgende udflugt *

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

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.

Kirkebil
Fra menighedsrådene vil vi gerne igen gøre opmærksom på
ordningen med kirkebil.
Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådene indbyder til, og vi opfordrer meget enhver, der har behov for det, til at benytte sig af ordningen.
Ordningen gælder naturligvis også til de få arrangementer i
Baunekirken, hvor Ørre og Sinding menighedsråd er medindbydere. Hvis man skulle opleve problemer af nogen art med
at bestille kirkebilen, vil menighedsrådene meget gerne have
besked om det. Så vil vi straks tage os af det, da det er meget
vigtigt for os, at enhver, der gerne vil deltage i kirkens gudstjenester og arrangementer, har mulighed for transport dertil
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Kirkesiden
Kirkelig vejviser
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.

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
På Generalforsamlingen den 29. januar i
Ørre forsamlingshus blev Arne Kølbæk og
Poul Thomsen genvalgt, Arne og Poul
ønskede ellers ikke genvalg, men tager lige
en tørn mere. Jens Arne Mikkelsen blev
valgt som 1 suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. (se under bestyrelsen i siden).
Formandens beretning kan læses på
www.hedens-lystfiskeri.dk under årets
gang.
Vi besluttede at kontingenterne i år fortsætter uændret, junior kr. 50,- Senior kr.
250,- Familie kr. 350,Vi har her i det forgangne år fået noget
mere fiskevand, det er Kristian Nytoft,
Kragsnapvej 23, Sinding, vi har fået lov at
fiske ved i Herningsholm å.
Lige her i det nye år, har vi også fået noget mere vand i Tvis å, Det er Jens og
Judith der er flyttet fra Sinding til Tvisvej
6, i Aulum. Man kører ned og parkerer i
gårdspladsen, holder bare ind til siden, går
ned langs grøften, finder stien ind igennem krattet, åen er fri for træer, ser rigtig
spændende ud. Der skulle være en fin
stand af bækørreder og stallinger i Tvis å,
og skulle man fange et par fisk for meget,
vil Jens og Judith gerne ha dem, det er vel
ikke for meget for ca. 1 km. fiskeret.
Der arbejdes stadig på at få fiskeretten lidt
længere nede af Tvis å, Ove Jensens Minkfarm og jeg skal ha et møde med ham
snart i det nye år.
Jeg kan få lavet nogle flotte skilte i galvaniseret jernplade, til at sætte op langs vandløbet, så hvis der er nogle frivillige som vil
hjælpe med at sætte dem op langs åen,
så vores medlemmer nemmere kan finde
ud af, hvor vi må fiske, så giv lige lyd fra
jer.
Jeg har aftalt et møde med Finn Sivebæk,
der er ansat som fiskeplejekonsulent i
Danmarks Fiskeriundersøgelser, om at vi
skal se på nye projekter til 2008. Det er
især strækningen i Storåen, som vi har ryddet for pil og andre træer, som er min
kæphest. Nu vi er ved rydningsarbejdet,
så regner jeg med, at vi forsætter hvor vi

kom til sidste år, måske vi skal på den anden side af åen i år. Der er flere som har
sagt, at vi bare skal sige til når vi er ved
åen, og det er jo dejligt, det går jo noget
nemmere, når bare vi er flere om det. Vi
vil i bestyrelsen prøve, om ikke vi kan finde
nogle datoer, som så bliver lagt på vores
hjemmeside. Måske der også kommer en
skrivelse ud, sammen med kontingentopkrævningen. Vi skal jo også ha´ sat dato
på vores tur til Aqua, 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, dog uden krog, så man kan
se hvordan de reagerer på sådan én), vores fiske/familietur til en fiske sø, Makrel omkring august mdr. og Stor fiske
dag i Ørre i september mdr. mm.
Til generalforsamling havde vi inviteret de
3 andre sports/lystfiskerforeninger plus
Ikast sportsfiskerforening til møde omkring
Storå sammenslutning/samarbejdsplaner.
Det viste sig, at det ikke kun var os der
havde de planer, men at det havde de
andre foreninger også tænkt på, men så
var det da godt, at det var os der fik sat
handling bag. Det er godt, at der er nogle
der drømmer, men for at det skal blive til
noget, så skal der handling bag. Aftalen
blev at Aulum/Haderup sportsfiskerforening skal stå for det næste arbejdsmøde, her først i marts mdr. (Bare ikke
den 1. marts, for der er det forår og Karup
å kalder.) Det første vi skal ha på plads er
hvad samarbejdet skal gå på, for i første
omgang er der tale om et samarbejde og
ikke en sammenslutning, i det det giver
mere arbejde, hvor i mod et samarbejde
er mere uformelt, men bare det vi kommer i gang, så er det også nemmere at
udvide samarbejdet til de øvrige foreninger og laug langs Storå-systemet. Planen
er jo også at kommunerne og lodsejerne
kommer med på den ene eller andet
måde. Der er nok, vi kan tage fat på, og
noget af det første er laksen som blev fredet d. 1. maj 2003 og 5 år frem. Det vil
sige, at der skal komme et nyt direktiv,
omkring Storå laksen, d 1. maj i år, vi skule
jo gerne ha gjort hele Storå-systemet til
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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
laksevand igen. Det medfører så nok det,
at vandløbet skal fredes som Karup og
Skjern å, og ikke som nu hvor det kun er
fredningstider på fisk, men at man godt
må fiske i åen. Som sagt er der nok vi kan
samarbejde om og jer er glad for, at det
var os der fik sat gang i det.
Det er måske den sidste Posten fra os, i
det bestyrelsen skal drøfte hvor hvidt, vi
skal blive ved med at ha en side i Posten,
eller om vi selv skal lave et medlemsblad,
det medfører selvfølgelig, at vi skal ha
nogle til at hjælpe med det. Bestyrelsen
diskuter det, så må vi se hvad der kommer
ud af det.
Knæk og bræk Ejgil

HVEPSEREDEN

Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Hvepsereden

Hvepseredens indlæg kommer denne
gang til at handle om Misses afslutning
efter 20 års ansættelse i Hvepsereden, samt
Hvepseredens 20 års jubilæum.
En stor tak til alle som deltog i festlighederne disse 2 dage.
Vi har af Misse fået lov til at bringe et
stykke, Misse har skrevet, og som hun
brugte i forbindelse med hendes afslutning. Stykket beskriver meget fint Hvepseredens historie i de 20 år den har eksisteret.
20 år er gået siden jeg den 1. januar 1988
startede min tid som pædagog i Hvepsereden.
Det var dengang stedet hed Den integrerede institution Sinding Ørre og
mange forandringer er sket i de år, hvor
jeg har været ansat.
Navnet Hvepsereden kom til senere og
var et forslag blandt mange andre. Et andet forslag dengang var Musehullet, men
der fik jeg lagt fast med det samme, at så
tog jeg i hvert fald aldrig telefonen.
Musehullet det er Misse(n).
Det har været nogle dejlige og spændende
år, hvor jeg som pædagog har mødt mange
udfordringer i mit arbejde med både børn,
forældre, kolleger og skolen.
Gennem tiden har jeg været med i mange
forskellige og interessante udvalg. Jeg har
brændt meget for at være med i Regionskursusudvalget, det har været sjovt og
spændende at arrangere oplevelser for
andre kolleger. Også MED-udvalg og rollen som sikkerhedsrepræsentant er noget
af det, som jeg har været involveret i. Det
har ind imellem været krævende og udfordrende.
Jeg har i min tid haft kontakt til mange
børn i alle aldre. Jeg har haft gode oplevelser med dagplejen, hvor jeg i mange
år var tilsynsførende, og jeg har været tilknyttet både børnehavebørn og
fritidshjemsbørn i min tid her i Hvepsereden. Jeg har været ved at tælle de børn,
jeg har haft kontakt med i alle årene og
nåede frem til 372 børn, der ikke har gået
i Hvepsereden. Dem jeg har mødt i skoleregi, når vi sammen har været på koloni,
og når vi har haft fælles emneuger eller

dage. Alle har givet mig gode minder at
tænke på.
Jeg vil tænke på de mange traditioner, vi
har i Hvepsereden, der ud over de traditionelle som blandt andet Fastelavn og
børnejulefrokost, også omfatter f.eks.
fritidshjemsfest, lave underholdning til Æ
Sinding Daw og lave underholdning for
pensionisterne, have legeland i Hvepsebyen, holde bedsteforældredag og meget
mere. Det er alle traditioner, som har givet mange rigtige dejlige oplevelser for
både børn og voksne.
Traditioner som er med til at skabe en
særlig stemning i Hvepsereden, og som
jeg håber, I har lyst og ikke mindst tid til at
bevare fremover.
Jeg vil også tænke tilbage på de arbejdsdage, hvor vi sammen med forældre har
lavet legeplads, etableret urtehave, renoveret i Hvepsebyen og afviklet vores årlige
høstfest samme sted.
Jeg vil tænke tilbage på, når vi byttede
skole, de gange vi tog på koloni på Livø,
hvor vi havde fantastiske ture, og ikke
mindst den gang vi lavede musicalen Svanen.
Der er en oplevelse, som står for mig som
noget helt specielt. Det var, da vi sammen med skolen havde emneuge i 1989
om Kjæltring og Rakkere, hvor vi syede
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tøj af gamle sække, spiste fedtemadder
og sov på Ørre Hede. Det var en kæmpe
oplevelse for børn og voksne.
Og så håber jeg, at I passer godt på
Hvepsebyen, som altid har haft en speciel
plads i mit hjerte, og hvor vi kan give børnene nogle helt andre oplevelser. Jeg husker især vinteren 1998, hvor håndværkerne rykkede ind i skolen for at lave gymnastiksalen om til grupperum. Der var vi
nogle pædagoger, der hver dag hele vinteren i alt slags vejr var i Hvepsebyen. Når
man mødte om morgenen, skulle man ned
i brønden for at åbne for vandet, og om
eftermiddagen skulle der lukkes for det
igen. Vi havde nogle skure, vi kunne bruge,
men var for det meste ude. Den vinter
glemmer jeg aldrig, og det bemærkelsesværdige var, at hverken børn eller voksne
var syge
I alle mine 20 år har jeg haft samme leder, og Bodil har formået at være en engageret leder, der stadig tænker nyt og
kreativt for at tilgodese børn, forældre og
ikke mindst personalet.
Jeg har ligeledes sat stor pris på de mange
dejlige, spændende og hjælpsomme kolleger, som jeg har haft gennem tiden.
Nogle har jeg arbejdet sammen med i
mange år og andre er nye kolleger med
mange år foran sig. Jeg håber, I alle passer

HVEPSEREDEN

Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Hvepsereden

på jer selv og kan bevare gnisten for børnene og faget og at I ikke brænder ud.
Nu er tiden kommet, hvor jeg skal finde
andre ting, der kan give min hverdag indhold  og jeg tror ikke det bliver svært,
(nej jeg ved, det ikke bliver svært). Jeg
glæder mig til at få mere tid til min familie
(mand, børn, børnebørn og far), men også
til at få mere tid til mine venner og ikke
mindst til mig selv og mine fritidsinteresser. Jeg skal ud at cykle og svømme, nyde
haven og sommerhuset. Jeg glæder mig
til at få mere tid til mit træarbejde og få
tid til at læse og i det hele taget lære nye
ting.
Jeg vil gerne takke de forældre og børn,
som jeg har haft med at gøre i de 20 år i
Hvepsereden. Det er spændende at være
barn i dag og meget anderledes, end da
jeg var barn, ja selv på 20 år er der sket
mange forandringer. Computeren er et
spændende værktøj, som åbner for tusindvis af muligheder. Der er kommet mere
avanceret legetøj og bøger med lys og
lyd, der ligger langt fra de bøger jeg læste
engang. Der er mange muligheder, mange
valg og store udfordringer til det enkelte
barn. Der stilles store krav til forældre og
pædagoger, så de kan ruste og guide børnene. Det er en spændende fremtid der

venter, og vi skulle gerne beholde vore
børn, som de er, tillidsfulde og ligefremme.
Jeg vil også gerne takke mine kolleger i
Hvepsereden. Vi har altid været en stærk
personalegruppe, der har ment, at det var
vigtigere at benytte os af hinandens forskelligheder og gøre det, vi hver især var
gode til, frem for at tænke millimeterdemokratisk, hvor alle helst skulle gøre lige
meget af alt. Tiden er også alt for kort dertil.

Mødregruppen
Vi mødes i kantinen kl. 10.00 den første
tirsdag i måneden.
Vi har kontakt til sundhedsplejerske Meta
Jørgensen, som gerne vil komme og være
med, så der er mulighed for at få vejledning, vejet og målt børnene. Ellers er der
tid til snak, udveksle erfaringer og ikke
mindst få en kop kaffe, the eller vand.
Vi er 6 børn og deres mødre som går på
barselsorlov - og der er plads til flere - så
du skal være velkommen.
.
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Der skal også lyde en tak til alle på Skolen
for godt samarbejde.
Jeg ønsker for Midtpunktet, at det forbliver at være et moderne og tidssvarende
sted, der forstår at følge med tiden og bliver ved med at udvikle sig.
Venlig hilsen
Misse.
Fra hele Hvepsereden siger vi tak til Misse
for de mange års arbejdsindsats, og held
og lykke med dit nye liv.

Sidste hold elever i Kroghøj Skole.
Fotograferet 1962.

Konfirmander.
Hvornår og hvem ???
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KALENDEREN
Marts
02. 10:00

Gudstjeneste m. efterfølgende indsamling Folkekirkens Nødhjælp

KFUM & K

04. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

05.

Hockeydag for 3. klasse

Sinding Skole

05. 14:00

Koncert i Baunekirken

ØS Pensionistklub

05. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

06. 18:30

Generalforsamling

SØ Lokale Aftenskole

07. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

08. 10:00

Temadag i Sinding Forsamlingshus

Menighedsrådene

08. 10:00

Påskeoptakt - noget kreativt

KFUM & K

08. 14:00

Gymnastikopvisning i Sinding-Ørre Midtpunkt

Sinding GIF

11. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

12.

Påskeløb for fritidshjemsbørn

Hvepsereden

13.

Påskeløb for børnehavebørn

Hvepsereden

13. 17:00

Pædagogisk møde for personalet i Hvepsereden

Hvepsereden

18. 14:00

"-Og julen varer lige til påske" v. Pia Graversen

ØS Pensionistklub

25. 18:30

Aftenklub i Hvepsereden -Sidste klubaften

Hvepsereden

25. 19:00

ekstraordinær generalforsamling

SØ Lokale Aftenskole

27. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

April
01. 14:00

"Jorden rundt på 60 dage" v. Oskar Krogsgaard

ØS Pensionistklub

01. 19:00

Borgermøde

Borgerforeningen

03. 13:00

Opstart: Krocket

Sinding GIF

05. 10:00

Tema

KFUM & K

07. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

14. 17:00

Pædagogisk møde for personalet Hvepsereden

Hvepsereden

15. 14:00

Andreas Jørgensen om sin pilgrimsvandring i Spanien

ØS Pensionistklub

16.

16. og 17. april: Midtpunktdage

Sinding Skole

19. 10:00

Billeddag

KFUM & K

20. 10:00

Konfirmation i Sinding kirke

22.

Samtaler i 1.-2. klasse

Sinding Skole

22. 19:30

Kloning -og dets aspekter

SØ Folkeuniversitet

23.

Samtaler i 1.-2. klasse

Sinding Skole

24.

Samtaler i bh.klassen

Sinding Skole

28.

Samtaler i bh.klassen og 3. klasse

Sinding Skole

29.

Samtaler i bh.klassen og 3. klasse

Sinding Skole

29. 13:30

På besøg i Hvepsereden

ØS Pensionistklub

30.

Bedsteforældredag

Skolen og Hvepsereden

Maj
01.

Deadline på SØ Posten

Redaktionen

03. 10:00

Vi går ud

KFUM & K

05.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

05. 17:00

Spaghetti-gudstjeneste i Ørre kirke og forsamlingshus

Menighedsrådene

06.

Samtaler i 4. og 5. klasse

Sinding Skole

06. 19:30

Det brune guld

SØ Folkeuniversitet

07.

Samtaler i 4. og 5. klasse

Sinding Skole

08.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

13. 14:00

Nanna Jessen underholder med sang og musik

ØS Pensionistklub
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13. 17:00

Pædagogisk møde for personalet Hvepsereden

Hvepsereden

17.

sommerfest i Ørre

Ørre Forsamlingshus

17. 10:00

Tema

KFUM & K

20. 19:30

Ensomhed - Fællesskab

SØ Folkeuniversitet

21.

Sidste frist for tilmelding til heldagstur til Torsminde

Menighedsrådene og ØS
pensionistklub

22.

Skolefest

Sinding Skole

27.

Forældremøde i ny Bh.klasse

Sinding Skole

27.

Heldagstur til Torsminde

Menighedsrådene og ØS
pensionistklub

28.

Udgivelse af SØ Posten

Redaktionen

31. 10:00

Sommerafslutning

KFUM & K

Se også kalenderen på
www.sinding-oerre.dk
Kalenderen opdateres
løbende.
Redaktion og annoncer: Mia B. Andersen . Ørre Byvej 57 . 7400 Herning . tlf. 97 13 66 01
E-mail: miaposten@tiscali.dk
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