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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

Vi tilbyder at annoncere
dit barn´s fødselsdag.

Oplag: 550 stk.

Billede, navn, adresse og fødselsdato
sendes til Mia B. Andersen, Ørre Byvej
57, 7400 Herning.

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.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk &
Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. august 2008. Posten
udkommer d. 27. august 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,-.

Forside

7 år d. 3/3-2008
Sebastian Riis Thøgersen
Søvndalvej 1 Sinding

Jagtret til Ørre Aktieplantage udlejes

Ørre-Sinding præstegårdskasse ønsker at udleje jagtrettigheder fra
aktier i Ørre aktieplantage.
166 ha plantagejagt med mulighed for at skyde ræve, harer,
snepper, råvildt og kronvildt.
Der arrangeres af jagtudvalget 6 årlige selskabsjagter.
Jagten pr. aktie udlejes for højeste bud over 1500 kr., dog prioriteres
jægere fra Ørre og Sinding først.
Yderligere oplysninger hos Ørre-Sinding præstegårdsudvalg
Anne Marie Nørgaard, Sinding, tlf. 61541410.
Bud skal være præstegårdsudvalget i hænde senest den11. juni
Besked gives inden 1. juli.
Der modtages kun skriftlige bud, som sendes mærket jagt til
Formand for præstegårdsudvalget Svend Birkebæk
Sejlsigvej 10, Ørre, 7400 Herning

V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil. 23 30 60 99 og 51 36 13 97
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Ruth Nors, Sinding
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SindingØrre Midtpunkt
Efter flere års tilløb får børnene i
børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse både i
skolen og Hvepsereden fra august en helt
ny struktur. Der starter et nyt
samarbejdsprojekt, vi har kaldt Et godt liv.
Projektet bygger på et udvidet
samarbejdet mellem Skolen og
Hvepsereden.
Hensigten er at skabe større sammenhæng
i børnenes hverdag ved at personale fra
Skolen og Hvepsereden samarbejder om
at tilrettelægge samværet med børnene
således, at de forskellige faglige og
pædagogiske kompetencer, der er i de to
personalegrupper, bliver synlige i
dagligdagen.
I de 40 skoleuger vil dagligdagen komme
til at bestå af basistimer i dansk og
matematik, emnetimer/værkstedstimer og
andre fagtimer.
I flere af basistimerne og emnetimerne er
det tanken, at børnene i perioder deles i
hold på tværs af alder og klasser, så de
oplever at blive stimuleret på netop det
niveau, hvor de befinder sig fagligt og
personlighedsmæssigt.
Dette gør vi for at differentiere bedst
muligt, så børnene oplever en udfordrende
dagligdag.
Et af Herning Kommunes mål er, at Det
enkelte barn skal opleve en
sammenhængende hverdag. Samarbejdet
skal sikre, at barnets alsidige udvikling
styrkes, og at alle barnets potentialer
udfordres.
Hvor eleverne i dag har 24 lektioner om
ugen, vil de næste skoleår få 29 lektioner
takket være fællestiden for Hvepsereden
og Skolen, som lægges i projektet. Der vil
blive brugt lige så mange lærertimer som
tidligere, og i alt bidrages der med 12
pædagogtimer, som til dels er til rådighed
ved at børnene kommer senere i
Hvepsereden.
Antallet af timer opfylder til fulde
Folkeskolelovens og Herning Kommunes
krav om timetallet pr. årgang. Blandt andet
kan det nævnes, at hele indskolingen nu
får 3 idrætslektioner og to musiklektioner
om ugen.
Vi tror på, at Et godt liv bliver et utroligt
godt og spændende projekt, og at
børnene vil opleve en sammenhængende
hverdag, hvor de lærer på mange niveauer

og får tid til fordybelse og kreativitet; f.eks.
er hele torsdagen afsat til emnearbejde på
tværs af de 4 årgange. Vi er overbevist om,
at det vi i fremtiden skal klare os på her i
Danmark, er evnen til at få nye/kreative
ideer, evnen til at samarbejde og evnen
til at fremskaffe, besidde og håndtere viden.
Hvis du/I gerne vil høre mere om
projektet, er du/I velkommen til at kikke
forbi  også hvis dit barn endnu ikke går i
Hvepsereden eller på skolen.
Vi vil i samme åndedrag opfordre endnu
flere forældre til at aflægge Hvepsereden
og skolen et besøg for at opleve børnenes
liv en time eller fem.
I Hvepsereden nyder vi nu det dejlige
forårsvejr med mange udeaktiviteter uden
flyverdragter o.l.
efter en ret våd vinter stort set uden sne.
I ugerne 22 til 25 holdes Legeland i
Hvepsebyen for henholdsvis børnehaveog fritidshjemsbørn.
Vi vil traditionen tro deltage i Æ SINDING
DAW. Det bliver onsdag den 4. juni om
eftermiddagen. Det bliver en anden form
og andet indhold end tidligere, da vi vil
tilbyde forskellige kreative værksteder, alle
er velkomne til at prøve.
I skolen forløber vores daglige motionstur
på 1 km bare rigtig godt. Der er ingen
negative kommentarer overhovedet, og
børnene er for manges vedkommende
faktisk kommet i bedre form.
Den daglige frugt nydes, og så mangler vi
bare at skolemaden igen kommer på
skinner, efter at vores leverandør i Timring
stoppede.
I skrivende
stund er 5.
klasse så småt
begyndt at øve til
skolefesten den
22. maj. En uge før
forestillingen
afsættes alle dage til
at øve skuespil i de
forskellige klasser.
Dramakonsulent René
Forshammer er med i
den sidste uge og har
lovet at komme med
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gode ideer, så vi håber, det bliver en god
aften for alle.
Når dette blad udkommer, skal der helst
stå to helt nye hytter i Hvepsebyen til dels
opstillet ved frivillig arbejdskraft  mange
tak for det! Den i en tidligere udgave af
SØ-Posten omtalte hjertestarter skulle også
helst være på plads ved indgangen til
hallen.
I marts havde vi valg til Fællesbestyrelsen.
Vi vil her i SØ-Posten gerne takke Jytte
Andersen, Henrik Bach og Leif Nørgaard
for indsatsen i Fællesbestyrelsen og byder
samtidig velkommen til tre nye
medlemmer, nemlig Grethe Jeppesen,
Chresten Frederiksen og Mikkel S.
Petersen. Erik Nielsen og Benny Furbo
blev genvalgt til Fællesbestyrelsen, og
Peter Tholstrup blev valgt som suppleant.
Vi oplevede en stor opbakning til
Fællesbestyrelsesvalget  tak for det.
Bestyrelsen har konstitueret sig. Alvin
Justesen blev valgt som formand, og Benny
Furbo blev valgt som næstformand.
Med venlig hilsen og god sommer
Fællesbestyrelsen, Hvepsereden og Sinding
Skole
Alvin Justesen, Bodil Jensen og Kurt
Stoustrup.
.

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

Trivsel og motion
Kom og nyd sommeren med spil og
hyggeligt samvær. Vi spiller petanque på
mandage fra kl. 13.30 og krocket på
torsdage fra kl.13.00.
Det er ikke for sent at komme med til at
spilleDet er åbent for alle, der har lyst
til at være med i hyggeligt selskab.

I forbindelse med Æ Sinding Daw spilles
der både petanque og krocket lørdag den
7. juni fra kl.10.00  12.00.
Alle er velkomne

Årets badmintonspiller i ungdomsafdelingen blev Michael Pedersen som ses
på billedet.

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

Nyt fra gymnastikudvalget...
I skrivende stund, kan vi fra udvalget, se
tilbage på en rigtig god sæsson. Vi har haft
god tilslutning på vores hold der har spændt
lige fra forældre-barn til afspænding og
sommer-aerobic. Vores sæson blev afsluttet med en flot og kreativ opvisning fra
alle hold. Det er meget dygtige børn vi
har herude. Det har ikke kunnet lade sig
gøre uden de dygtige instruktører vi har
haft. Alle har haft stor engagement gennem hele sæsonen. Til vores opvisning,
havde vi, traditionen tro, besøg af et gæstehold. I år var det fra Kongenshus efterskole,
hvor der er 3 lokale Sinding-Ørre elever.
Vi går stadig og pusler med ideen om at
etablere en løbeklub i Sinding-Ørre, men
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vi mangler instruktører. Så hvis I har lyst,
skal I endelig kontakte os. Det kan I gøre
på tlf. 97471621 eller mail;
heidihj@privat.dk.
Vi vil slutteligt sige tak til Maibrit Rusbjerg
og Heidi S. Nielsen for deres arbejde i
udvalget. De har begge valgt at holde en
velfortjent Pause. Held og lykke til jer
begge fremover.
Det nuværende udvalg består af Lotte
Henneberg, Elin Frederiksen og Heidi
Hammerum Petersen.
Med venlig hilsen og på gensyn i uge 38.
Gymnastikudvalget.

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
GULD til Sinding GIF!

Fredag den 25 April samlede Jeg mine
ungdomsspiller op og vi kørte mod Kolding, hvor der for tredje gang skulle holdes uofficielt DM i Qianball eller som det
hedder i dag, KFUMs forbundsmesterskaber i Qianball. Til forskel for de
sidste to gange vi har deltaget, valgte vi i
år at tage til stævnet allerede om fredagen, da vi de tidligere år erfarede at der
var et godt socialt fællesskab mellem alle
deltagerne.
Jeg havde alle mine spillere med til turneringen. Anders A.M. Pedersen fra Snejbjerg stillede op i U15, Michael Nielsen
fra Sinding stillede også op i U15, Kevin
Damgaard rykkede op i år, til U17. Undertegnede deltog selv i Senior rækken.
Lørdagen bød på mange spændende
kampe og drengene klarede sig rigtig flot,
Michael kom helt til finalen, hvor der i år
skulle spilles bedste ud af 5 sæt, hvor vi
førhen kun skulle vinde bedst ud af tre,

en spændende finale som dog blev sikkert vundet af Michael 3-1. der var desværre ingen af os andre tre der på single
kampene kunne bringe medalje hjem til
Sinding, men jeg tror vi alle kan blive enig
om at vi havde nogle rigtige gode kampe.

Søndag Blev der spillet Double kampe,
Kevin og Michael stillede op i U17, Anders og Jeg stillede op i Senior rækken,
selv om vi alle var trætte efter en rigtig
hård lørdag, skulle vi holde fokus, hvis vi
skulle gøre os håb om gode resultater.
Anders og jeg startede med at møde KBH
KFUM, og det må siges at være vores
højde punkt om søndagen, Anders Spillede en flot kamp og det resulterede i at
vi i fællesskab kunne sikre os at vinde det
første sæt, efter følgende tog rutinerede
kræfter over, og vi måtte anerkende et
nederlag på 2-1.
Hvad angår Kevin og Michael, spillede de
sig til nr. 1. i deres pulje sikkert, og kunne

nu med lidt nervøsitet forvente større
modstand. med lidt problemer kom de til
finalen hvor de skulle møde VHG fra
sjælland, to unge dygtige spillere og det
skulle vise sig at blive lidt af en gyser. VHG
tog første sæt og satte pres på Michael
og Kevin, men de holdte hovedet koldt
dog med lidt besvær fik de hevet andet
sæt hjem og så skulle de ud i tredje og
sidste sæt, med en skråsikker start og en
solid føring, lykkes det dog VHG at hente
ind på Michael og Kevin, men drengene
holdte fokus og kunne bringe Sinding GIFs
anden Guldmedalje hjem til klubben.
Efterfølgende var der medaljeoverrækkelse. Det var en meget stolt træner som kunne kører drengene tilbage til
Sinding Søndag sidst eftermiddag.
Søren Jensen
Qianball træner
Sinding GIF

Nyt regnskabsår i SGIF
Efter at fodbold nu også følger næsten alle
øvrige idrætsgrene, med sæson efter sommerferien og afslutning i foråret, er ledel-

sen ved at overveje at fremsætte forslag
om at ændre foreningens regnskabsår. Ved
at ændre den til følge sæsonerne i stedet

for kalenderåret, vil det give et mere retvisende regnskab og bedre mulighed for at
arbejde med bugetter i forhold til regnskabet.

Slagerparade
Så kom Dansk Slager Parade caravanen
forbi Sinding-Ørre Midtpunkt for 5. gang.
Og hvilken aften, en oplevelse vi sent vil
glemme, med en stemning ud over det
sædvanlige .Selv om vi er godt kendt med
stemning og fest gennem de andre år, så
slog denne dog rekorden. Aftenen blev
fejret som et lille jubilæum, med lidt ekstra sjov, idet vi fik besøg af den populære
sanger og komiker Flemming Krøl, til at
sætte lidt gang i stemningen før det gik

løs med Slagerparaden. Og det lykkedes
til fulde, taget var ved at lette , da Ahmed,
Thorbjørn og alle de andre figurer rullede
over scenen. Dansk Slager Parade 2008
var også den bedste til dato, ikke mindst
pga. de nye, henholdsvis duoen Lis og Per,
med deres iørefaldende melodier, og så
Klaus fra Klaus & Servants, der fik os til at
tænke på de gode dage, hvor der var bal
rundt omkring i hvert et forsamlingshus.
Og så til sidst en ekstra sving-om til vores
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(næsten lokale) Gemalerne. Vi er nogle
stykker der sent vil glemme synet af 400
mennesker ,arm i arm, synge Skul gammel venskab rejn forgå. - Så vi glæder os
allerede til næste år, og opfordrer til, at
man sætter kryds i kalenderen Lørdag d.
28. Feb. 2009, hvor Dansk Slager Parade
igen rammer Sinding . Da der allerede er
forespørgsel på billetter , starter vi billetsalget lidt tidligere i år, nemlig til sportsdagen lørdag den 27. Sept.

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
Næstformand:
Karl Aage Olesen
Kasserer:
Johannes Pedersen
Sinding Hovedgade 9
Sinding
Tlf. 97136064
Sekretær:
Peder Lundby
Ørre Byvej 88, Ørre
Tlf. 97136136
Mail: lundby-p@post3.tele.dk
Medlem:
Ib Hartvig Jensen
Sinding Kirkevej 1
Sinding
Tlf. 97 21 64 90

Sankt Hans Aften

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

SØ-Grillen
-er nu næsten klar
med nyt trægulv og vi er i gang
med at købe nye
borde/bænksæt
ind.

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
Tak for stor opbakning

Med ca. 70 deltagere til borgermødet om
Sinding/Ørres fremtid, havde vi en god
og konstruktiv aften.
Alex og Leo fra LAG Herning kom med et
flot oplæg.
Dernæst kom der en masse gode emner
frem.
Disse emner vil nu blive gennemgået i en
arbejdsgruppe - mere herom senere.

Renovering af Amerikanergrunden
Tak for stor opbakning til renovering af
Amerikanergrunden !
Det var en fin dag med en masse
mennesker til morgenkaffe, fødselsdag og
manuelt arbejde.
Vi mangler nu at få stubfræst stødene samt at få jævnet de værste huller, således
at der er klar bane til at det nye team som
vil stå for græsslåningen kan komme i
gang.

Dagplejen!
Mens dagplejerne i Ørre og Sinding venter
på igen at blive en del af Hvepsereden,
vil vi her fortælle om en heldagslegestue
vi holdte i Ørre kirkehus torsdag den 10.
april.
Vi mødtes i kirkehuset fra morgenen af,
det vil sige, at børnene blev afleveret der.
Dem der var kommet kl. 8, så Anni ringe
solen op., hvilket altid vækker beundring.
Denne dag var der planlagt besøg hos
Falsig på Foldagervej. Da vi havde fået
formiddagsmad gik vi i samlet flok derop.
Solen skinnede, lærken sang, i luften gylle

og humøret var højt. Vel ankommet skulle
vi først beundre traktorerne og de andre
maskiner.
Nu gik turen til stalden, på fodergangen,
hvor vi blev hilst velkommen af en mægtig
flok høveder der stod og gumlede og
gloede. Vi kiggede igen. Nogle blev lidt
forskrækket da der lød muuh igennem
stalden. Efter lidt gensidig gloen var der
tryghed fra alle sider og vi gik langsom
ned ad fodergangen og prøvede at finde
roer vi kunne give. Nogle ville gerne spise
af hånden, andre var lidt sky.
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Der var en nyfødt kalv der lå i en kasse og
fik sutteflaske.
Lilian Falsig inviterede på saftevand og
kage i et hjørne af stalden, hvor der var
arrangeret en bænk af halmballer.
Ihhhh, hvor vi hyggede os.
Tilbage i kirkehuset fik vi frokost, derefter
middagslur. En stille og rolig eftermiddag,
der sluttede med at se/høre kirkeklokken.
Tak til familien Falsig, for en hyggelig
formiddag, kage og saftevand.
Hilsen dagplejerne og børn

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
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
Formand:
Jan Johansen
Næstformand:
Lars Jensen
Kasserer:
Majbrit Rusbjerg
Sekretær:
Diana Linholt

Ørre
Forsamlingshus
Sommeren er på vej og det betyder aktiviteterne køre på nedsat blus, men også
at vi er i gang med planlægningen for Ørre
marked d.16. august samt efterårets program.
Ørre marked starter traditionen tro med
rundstykker kl. 9 hvor boderne åbner. Der
er tombola i teltet med gode gevinster
sponsoreret af lokale firmaer. Grillen er klar
kl.18 hvor vi sælger koteletter, bøf, pølser, salat og kartoffelsalat til rimelige priser. Overskuddet går til vores forsamlingshus så kom og vær med til at lave en
rigtig hyggelig aften.
Hen over sommeren vil forsamlingshuset
blive malet udvendigt fra tag til sokkel og
det vil forhåbentlig pynte ligeså meget som
da det indvendige stod for tur sidste sommer.
Det er jo sangens år i år og det markerer
vi med en sangaften d. 25.sept. kl.18.30.
Prisen bliver 65 kr. pr. pers. incl. menu.

Der kommer et spillemandsorkester, der
vil være fælles sang fra højskolesangbogen
og Bo Inglev synger akkompagneret af
Hanne Jensen på klaver. Sidste tilmelding
er d.15.sept. på tlf. 97136331 el.
97136168.
D.31.oktober kommer Ib Grønbeck og giver koncert. Prisen bliver 295 kr. incl.
menu. Billetter kan reserveres på
97136327 el. herdis@vipcom.dk. Mere
herom i næste nr. af Posten
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Sinding
Forsamlingshus
Herrefrokost i Sinding forsamlingshus
Vi har i bestyrelsen besluttet at vi vil prøve
at holde en herrefrokost.
Vi har før haft en damefrokost med succes, og vil derfor prøve det samme for
mænd.
Så derfor slå et kryds i kalenderen d. 20/9
og få fri fra dagens stress og jag.
Annonce kommer i næste nr. af posten.
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Den 3. juni – 8. juni 2008

Kirkekoncert - Banko – Stafetløb – Linedance
Countryaften – Veterantraktor – Midtjysk RC
Hundeopvisning – Grill - Laserskydning
Traktortræk – Livemusik - Fodboldkamp
Glassliber og meget meget mere…
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Tirsdag den 3. juni 2008

Fredag den 6. juni 2008

Kl. 19.30- Kirkekoncert i Sinding Kirke med Losangi. Kl. 17.00 Pladsen er åben med alle aktiviteter.
Et gospelkor fra Kolding, der synger sort
Kl. 17.30- Laserskydning, for både unge og gamle
amerikansk gospel blandet med dansk
19.00
lovgospel. Efter koncerten er der en
forfriskning i kirkehuset.
Kl. 18.00 Grillen er varm. Kom og nyd de specielle
westernmenuer til helt utrolige priser:
Onsdag den 4. juni 2008
Buffalobøf med baconsvøb 50,Texasbøf speciel krydret 60,Kl. 14.30- Hvepsereden Sinding-Ørre tilbyder alle,
Begge incl. alt tilbehør
16.15
de kan komme og deltage i nogle forskellige
kreative værksteder. Dette vil foregå på
eller i nærheden af festpladsen. Der vil være Kl 19.30 Linedance-opvisning med Ole Andersen og
hans dansere. Kom og se eller prøv at følge
mulighed for at købe kaffe, kage og andre
takterne.
drikkevare.
Kl. 17.30 Tombolavognen er åben.
Kl. 19.00 Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus.
Dørene åbnes kl. 17.30.

Kl. 20.30- Trinity Countryband byder op til en aften
med traditionelt countrymusik når det er
bedst. Hør musik fra Willie Nelson, Patzy
Cline, Dolly Parton, Johnny Cash, Jim

Torsdag den 5. juni 2008
Kl. 17.00- Byfestpladsen er åben.
23.00
Hoppepuden er tændt, der er kaffe- og
ølbar, tombola, sandkasse, elbiler for
de yngste og søm-blok m.m.
Grillen er varm, og vi sælger oksesteaks,
krydrede koteletter, Æ Sinding Daw pølser,
røde pølser, kartoffelsalat, salat og flutes.
Der kan også købes kaffe, te, franskbrød
med pålæg og andet mundgodt.
Kl. 17.30 Sinding Daw Stafetløb. Byfestudvalget
udfordre foreninger og alle i Sinding-Ørre.
Stil et hold på 3 personer og tilmeld jer til
den 3x3 km løb/gå rute. Udfordre
nabofamilien m.m. Efter turen kan der
nydes en fortjent aftensmad.(løbet er gratis).
Tilmeld hold på tlf. 20159156.
Kl. 18.30 Æ Sinding Daw bobturnering.
Pokaler til de tre bedste makkerpar. Fælles
kaffebord midt på aftenen.
Pris pr. person kr. 60,- incl. kaffe.
Tilmelding senest d. 3. juni til Dagny
Jensen tlf. 97136869.
Kl. 19.00 Laserskydning med pistol eller riffel. Test
dine skydetalenter af på simulatoren.

Reeves og mange flere. Kom og nyd
musikken der går lige i danseskoene.
Der vil være mulighed for en sen ” pølse by
night” i den opstillede pølsevogn.

Lørdag den 7. juni 2008
Kl. 09.30- Kom og leg. Hoppepuden åben for de
10.30
mindste småbørn med forældre….og kun
for dem.
Kl. 10.30- Byfestpladsen er åben med
16.00
alle aktiviteter.

Kl. 10.30- Sinding Kroket,- & Sinding Petanqueklub
12.00
spiller på stadionen.
Kom og lær de rigtige regler og se den
Kl. 19.30 Kringlegården fra Vildbjerg kommer igen i
interessante sport for alle aldre.
år og giver koncert på festpladsen. Kom og
støt de unge talenter.
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Kl. 11.00 Veterantraktor udstilling. Kom og se de
Kl. 15.00 Fodboldkamp. Sinding serie 4 spiller mod
gamle maskiner og de mange redskaber.
Herning IK
Følg historien og se og hør om, hvordan de
Kl. 18.00 Nu har vores ”dream-team” af grillmestre
gamle redskaber og maskiner har været
brugt hele dagen ved grillerne, så det er
brugt .
blevet tid at smage, om det bliver lige så
Ejer du selv nogle gamle redskaber eller
godt, som det plejer.
maskiner/traktor tag denne med. Reserver
plads på tlf. 20159156
Prisen for ”Helstegt dyr-aften” menu inkl.
tilbehør:
- Wellness i teltet. Kom og bliv forkælet
Voksne: 75 kr.
lidt. Se og prøv de dejlig tilbud.
Børn under konfirmationsalderen: 30 kr.
- Trædrejeri. Kom og se et levende værksted
med nogle af de gamle håndværk.
- Stenhugger og glassliber. Se når sten og Kl. 19.30 Så har du igen mulighed for at prøve
laserskydning.
glas bliver til kunst. Mulighed for at bestille
efter egne ønsker.
Kl. 20.00 Livemusik i teltet med Arne Friis. Der vil
- Fredagsklubben kommer på pladsen og
kunne høres musik fra Lars Lilholt, Erik
viser nogle af de ting, de arbejder med.
Grip, Anne Linnet, Kim Larsen eller måske
- Lokale kunstnere arbejder/udstiller deres
Irske folkesange. Kom og sæt dit præg på
værker. Kom og vær aktiv og prøv dine
musikken.
talenter af.
- Minifodbold med fjernstyrede biler. Tag
Der vil være mulighed for en sen ” pølse by
din fjernstyrede bil med og prøv at spille
night” i pølsevognen.
fodbold med denne på en opstillet bane mod
andre.

Søndag den 8. juni 2008

.

Kan du bruge dine hænder, eller kender
nogle der har lyst til at vise deres håndværk. Kl. 9.00 Gudstjeneste i SØ-grillen (v/ hvepsebyen)
ved Bjarne Nielsen Brovst. Se yderligere på
Få en plads i teltet sammen med de andre.
kirkesiden.
Kontakt Bent Andersen på tlf. 20159156.
Transportmulighed for gangbesværede fra
forsamlingshuset kl. 8.45. Det vil være
Kl. 11.30 Midtjysk-RC viser deres materiel frem. Se
opsat varme, hvis det bliver nødvendigt.
el-bilerne, de ”små” nitrobiler drøne med
op til 150 km/t og flyve over ramper, eller
de store FG benzin biler. Tag evt. din egen Kl. 10.00 Gratis kaffe og rundstykker i
Forsamlingshuset. Højskoleforstander og
med og få nogle gode råd.
foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst giver
en god oplevelse i en blanding af humor og
Kl. 13.00 Hundecenter Herning giver opvisning i
alvor.
agility og flyball. Der bliver action og fart
over feltet, når de løber gennem
forhindringsbanen. Enkelte af hundene er Kl. 10.45 Byfestpladsen er åben.
også trænet i ”flyball”, som kræver at
Kl. 12.00 Andejagten er klar til start. Se hvem der har
hunden kan udløse en ” katapult”.
satset på den rigtige and. Ænderne sættes ud
i åen og kommer over målstregen i åen ved
Kl. 14.00 Så er vi klar til det traditionelle og
Sinding bro. Jagten kan følges fra start med
spændende havetraktortræk. Kom med jeres
fælles afgang fra pladsen.(Ænderne købes
havetraktor og se, hvad den kan. Tilmelding
på pladsen løbende gennem ugen).
i kaffebaren eller på tlf. 20159156.
Kl. 15.00 Igen i år skal vi kåre byens bedste kage. Vi Kl. 13.15 Rundboldkamp. Traditionen tro skal der
findes en Sinding/Ørre-mester.
opfordrer så mange som muligt til at være
med (også mænd og børn…). Husk at
Kl. 13.45 Vinderne af ” Anderace ” og program kåres
tilmelde jer i god tid.
på pladsen.
Tilmeld dig senest onsdag 6/6 hos:
Dorit Andersen tlf. 97136108
Kl. 14.00 Byfesten lakker mod enden, og vi slutter af
med auktion over overskudseffekter.
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Vel mødt til ”Æ Sinding Daw”
Følgende sponsorer støtter ”Æ Sinding Daw”:
Bruno Solcenter
97 13 67 36 / 20 21 99 81
Nic. Nielsen
96 41 11 00
PC El-service
97 25 15 00
P.V. Biler
97 13 62 62
Søren Christensen
97 13 60 40
Sinding Feriecenter og Lystfiskersø
97 13 62 51
Salon Ciba
97 20 95 20
Herning Ny Mølle
97 12 01 22
Hårtotten, Aulum
97 47 34 66
IH-Mode, Vildbjerg
97 13 32 99
Flügger Farver Vildbjerg
97 13 39 30
Jensen`s Pille Fabrik
97 13 63 44
Midtjydsk Autoophug
97 15 51 11
Sunds Parket
97 14 14 66
Tjørring Hair Design
97 26 82 86
Danmarksgade’s Blomster
97 47 10 11
Nordea
97 13 14 00
Handelsbanken Aulum
44 56 25 00
Nermi Electronic, Tjørring
97 26 73 85
Hundecenter Herning
97 26 84 78
Sparekassen Aulum
96 10 55 70

Kitchn Herning
97 26 74 63
Rosmosegaard Hestepension
27 42 10 80
Skibbild Smede- og maskinforretning
97 13 73 88
Ørre Maskinstation
97 13 62 01
Danske Bank
45 12 12 60
Erling Pedersen
28 76 78 03
Svends Møbler og Tæpper
97 47 20 35
BK VVS
21 49 52 08 – 97 15 23 63
Murermester Alf Olesen
97 13 60 87
Vildbjerg Apotek
97 13 10 36
Vildbjerg Cykler
97 13 23 10
C & S bygge og anlæg
97 12 32 55
Sparekassen Aulum
96 10 55 70
Finn’s Autoværksted
97 14 24 80
Arne Poulsen Automobiler
97 22 31 22
Nytoft Service
51 36 13 97 / 23 30 60 99
Hundecenter Herning
97 26 84 78
Skræddergaard El-Installation A/S
97 12 14 99
Superbrugsen Vildbjerg
96 43 53 00
Sinding Auto
97 13 62 05
Jydsk Miljø Sanering
97 13 63 00

Søren`s Tagdækning
40 46 46 97
Sinding Auto
97 13 62 05
Bilsyn Herning
97 22 35 00
Buus Auto, Haunstrup
97 13 72 63
De Laval
97 38 13 00
Boligtextil
97 47 24 22
Jydsk Miljø Sanering
97 13 63 00
HB Connection
97 47 22 21
Nørregaard Dambrug
97 14 45 05
Sunds Alfa
97 14 11 00
Expert (Steen’s radio)
97 13 13 77
Salon Mette
97 26 70 04
Ljørring Maskinstation
97 47 23 49
Sunds Lønsy
97 14 12 24
Asante Rengøring & Handel
97 13 63 94
Jyda Sign
97 47 37 66
BMT-Tagdækning
97 13 63 88
Hedegaard Agro
97 16 13 33
Tøj-eksperten, Herning Centret
97 22 03 20
Ljørring Maskinstation
97 47 23 49
HB Connection
97 47 22 21

Leverandørforeningen for SØ-biogas
97 13 60 02

Vildbjerg Hotel
97 13 11 00

ABC-Skilte
97 13 63 28

Vognmand Henning Andsbjerg
97 13 62 19

El-Teco
70 25 18 45

Ejner Hessel A/S
72 11 62 00

Ringkjøbing Landbobank
97 13 31 66

Arrangører:
Borgerforeningen for Sinding og Ørre
Sinding Gymnastik- og Idrætsforening
Sinding Forsamlingshus
Ørre-Sinding Jagtforening
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Kirkesiden
Nyt fra Menighedsrådet
Sognesammenlægning
Menighedsrådene modtog 14. februar
d.å. godkendelse fra kirkeministeriet til
sognesammenlægningen fra 1. søndag i
advent 2008 at regne. Samtidig modtog vi
dispensation til i resten af perioden indtil
1. søn. i adv. at samle de to nuværende
råd i et menighedsråd.
Vi afholdt derfor den 4. marts konstituerende møde for det nye fælles råd. Ny
formand er Anne Marie Søe Nørgaard og
næstform. Bodil Leth Eriksen. Der er valgt
2 kirkeværger, Svend Birkebæk for Ørre
kirke og Jens Boelskifte for Sinding kirke.
Provstiet arbejder stadig på en fælles bogføringsløsning, der ventes klar inden
længe. Indtil vi kan komme med der, er
Else Mortensen derfor valgt som kasserer.
Den administrative forenkling som følge
af sammenlægningen kan nu begynde at
mærkes, idet Else har samlet de tidligere 3
økonomiske kasser i én kasse og vi er i
gang med at forberede det nye budget for
2009.
Fra1. søndag i adv. træder selve sognesammenlægningen helt i kraft. Fra denne
dato bliver vi samlet i sogn under navnet
Ørre-Sinding sogn.

Menighedsrådsvalg
11. november i år er der valg til landets
menighedsråd.
For os vil valget i kraft af sognesammenlægningen denne gang være anderledes,
end vi før har kendt det, idet vi for første
gang skal vælge medlemmer i hele ØrreSinding området til det nye fælles sogns
menighedsråd.
Menighedsrådet skal nu i gang med
forberedelserne til valget.
Allerede nu kan vi sige, at der til det nye
råd skal vælges 5 rådsmedlemmer. Der vil
derfor blive meget brug for, at der også er
frivillige, som vil påtage sig arbejdet i en
række udvalg med kirkelige aktiviteter.
Det kan fx være i aktivitetsudvalget med
arbejde omkring foredrag, koncerter

m.m., gudstjenesteudv. der arbejder med
gudstjenestens form, børnegudstjenester
osv., udvalg om kirkesiderne i Posten,
kirkens hjemmeside, måske i et kunstudvalg omkring kirkeudsmykning m.m. eller
praktisk hjælp til spaghettigudstj, kirkekaffe og andre arrangmenter.
Der vil blive afholdt orienteringsmøde om
valget den 28. august. Så sæt allerede nu x
i kalenderen.

Lapidarierne
Menighedsrådet har på sit seneste møde
drøftet regler for brug af lapidarierne,
(mindelundene, hvor vi hensætter gamle
gravsten). I lovens forstand er lapidarier til
bevaring af fredede gravminder, dvs. sten,
som er over 100 år gamle eller på anden
måde skønnes specielt bevaringsværdige
for eftertiden. På Ørre og Sinding kirkegårde har vi de senere år også fundet
plads til mange andre gravminder ud fra
en lokalhistorisk tanke. Det vil vi stadig
gerne finde plads til i et vist omfang.
Imidlertid er der jo ikke ubegrænset plads
på lapidarierne, således at alle gravminder kan finde plads dér for altid.
Samtidig mærker vi desværre en tendens
til, at en del gravsteder ønskes sløjfet
straks ved fredningsperiodens udløb i
udtalt forventning om, at så kan
gravstenen i stedet få plads på lapidariet.
Det var ikke meningen med lapidarierne.
Så længe, man som efterladt føler et
behov for en mindesten at besøge, skal
man beholde sit gravsted.
Fra menighedsrådet vil vi derfor gerne
gøre klart, at når et gravsted ikke længere
ønskes opretholdt, tilhører gravstenen
gravstedsindehaveren, som kan vælge at
tage den hjem. Hvis ikke man selv ønsker
stenen, overgår den til menighedsrådets
varetægt, som vurderer, hvad der skal ske
med stenen. Når menighedsrådet
vurderer, at en gravsten må bortskaffes, vil
der forinden blive taget et billede af den.
Billedet opbevares i arkiv, så gravminderne på denne måde alle er registreret for
eftertiden.
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Gave til kirkehuset
Til kirkehuset i Sinding har en anonym
giver skænket 3 billeder af maleren Ernst
Zeuthen (1880-1938). Ernst Zeuthen udtalte selv om sin kunst: ” et billede er ikke
lykkedes for mig, hvis det ikke bringer
bud om evigheden… det er altid i min
kunst, at fordringerne fra Gud stilles
højest”.
Prof. dr. theol Hal Koch skrev om ham:
”her er et menneske som så, hvad jeg ikke
så, og anede sammenhænge, jeg ikke
begreb. Og hans liv og hans billeder
føjede sig på en mærkelig måde sammen,
således at vi andre følte, vi blev draget ind
i en højere verden. Man havde mødt et
menneske, for hvem Gud og hans rige var
en nærværende virkelighed, et menneske, der uden at prædike var præst for
sine medmennesker, fordi Gud og
forholdet til ham her ikke var noget særligt
eller højtideligt, men selve livet, selve
virkeligheden”.
Zeuthen dyrkede en række hovedmotiver, havet skibet, fjeldet, blomsterne
og portrættet.
Menighedsrådet er meget taknemmelig
for gaven. Billederne hænger nu i Sinding
kirkehus.
Anne Marie Søe Nørgaard

Kirkesiden
Byfestkoncert
den 3. juni 2008

Byfest-gudstjeneste
d. 8. juni 2008
Foredragets emne:
Glædens øjeblikke- humor og alvor, om
3 stærke kvinder - Lise Munk, Mette
Fogh-Pedersen og min mormor.
Bjarne Nielsen-Brovst kommer også ind
på sin mormors jyske rødder, og da hun
ved Blicherstenen fortalte ham om
kjæltringe-barnet som familien tog i
pleje, da den havde mistet et barn.

Byfestkoncert den 3. juni 2008
kl. 19.30 i Sinding Kirke med gospelkoret Lusangi.
De kommer kørende i bus direkte til
vores by fra Kolding det kæmpemæssige, jubelforrygende multimediemessende GOSPELKOR LUSANGI,
som også sidste år fik benene til at
gynge i takt med kirkeskibet, som i
begejstringens rus lettede ankeret og
gav sig til at sætte kursen mod fjerne
sydstatshorisonter.
Kom og føl glæden helt ud i de
knipsende klappende hænder og de
vrikkende hofter og syng med på de
fællessange, som bliver projiceret op
på de kalkede hvælvinger, så hele
skibet bliver som en åben bog ja, et
syngende nodeblad på et susende
livstræ. Man kan selvfølgelig også blive
hjemme og spise frikadeller til TVavisen!

Byfestgudstjeneste d. 8. juni 2008 kl.
9.00 ved Sø grillen. Prædikant Bjarne
Nielsen-Brovst, Brovst, tidligere forstander på Rude Strand Pensionisthøjskole. Kaffe i forsamlingshuset efter
gudstjenesten.

Der kan bestilles kirkebil og kl. 8.45 er
der kørelejlighed for gangbesværede fra
forsamlingshuset til Sø-grillen.

Aftentur til No Kirke d. 11. juni 2008
Aftentur til No Kirke onsdag d. 11. Juni.
Vi kører i private biler fra Ørre Kirke kl.
18.30 og fra Sinding Midtpunkt kl.
18.35. I No fortæller pastor Lars
Christoffersen om kirken, som har et
forgyldt bronzerelief af Erik Heide fra
1996. Kirkeklokken er en skibsklokke fra

orlogsskibet Sct. George. Aftenkaffen får
vi i I.C. Christensens hus, hvem Lars
Christoffersen fortæller om her. Der
gives kørselsgodtgørelse. Tilmelding
inden 8. Juni til 97136167 ell. mail
birgit-steen@ofir.dk

Konfirmanderne 2008 på festdagen

Sagt om dirigent Henrik Nordborg:
“Vidste slet ikke at der fandtes SÅ
dygtige dirigenter i vores land!”
“Leder os professionelt og sikkert
gennem sangene og samtidig med han
har en herlig, smittende og dejlig
sindsyg humor.”
“Ubeskrivelig på den gode måde.”
“Kviksølv i rumpen mand! Sikken en
humor og smittende, vedvarende
energi.”
Nicklas, Jannick, Jacob, Michael, Malene, Simone, Diana, Betina, Helene og Jeanet.
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Kirkesiden
Konfirmandvelkomst

Gudstjenesteliste
Dato

Ørre kirke

Juni:
1.
8.

2. s. e. trin
3. s. e. trin

8.45
-

15.
22.
29.

4. s. e. trin
5. s. e. trin
6. s. e. trin

10.00
-

Juli:
6.
13.
20.
27.

7. s. e. trin
8. s. e. trin
9. s. e. trin
10. s. e. trin

8.45
8.45
-

August:
3.
11. s. e. trin
10.
12. s. e. trin
17.
13. s. e. trin
24.
14. s. e. trin
31.
15. s. e. trin

Sinding kirke

10.00 Kirkekaffe
8.45 Nord Hansen
-

9.00 Byfest-gudstjeneste i
SØ-grillen. Prædikant er
Bjarne Nielsen Brovst
19.00 m. nadver
8.45 Nord Hansen

10.00
8.45 Nord Hansen

10.00 Nord Hansen
8.45
10.00

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester
og arrangementer, som menighedsrådene indbyder til.
Ring til Taxa 20 13 25 13

Efter sommerferien begynder en ny
sæson med konfirmationsforberedelse.
Søndag den 31. august siger vi
velkommen til de nye konfirmander og
deres familier. Det markerer vi ved
gudstjenesten, hvor en repræsentant fra
menighedsrådet vil overrække bibler til
konfirmanderne. Efter gudstjenesten er
der orienterende møde i kirkehuset for
konfirmanderne og deres familier.
Tilmelding til konfirmationsforberedelse
finder sted inden sommerferien.
Nærmere besked følger til de pågældende elever gennem Sinding skole.
Er der familier, som har børn på denne
årgang på andre skoler, vil jeg bede om, at
I retter henvendelse til undertegnede, så
forhold omkring konfirmation kan
afklares.
Konfirmationsdagen i 2009 er søndag
den 10. maj. Sinding kirke kl. 9.00 og
Ørre kirke kl. 11.00.
Lise Edelberg

Sogneindsamling

Indre Missions Mødekalender
Juni:
4. kl. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
11. kl. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Chr. Jensen, Kvindvadvej 15
13. kl. 19.30 Sommermøde hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4 med
tale, kaffe og hyggeligt samvær.
18. kl. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
27.- 30.
Seniorcamping i Haderup. Møder kl. 19.30
Juli:
6.-16.
29/7-8/8

kl. 19.30 Teltmøder, Lystruphave
kl. 19.30 Teltmøder, Haderup

August:
13. kl. 19.30
13. kl. 19.30
20. kl. 19.30
28. kl. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
Bibelgruppe 1 hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken, Tjørr.
Fælles Bibelgruppeaften i Missionshuset.
Bibelgruppe 2 hos Mona og Jørgen Lassen, Merrildvej 24.
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Folkekirkens Nødhjælp samlede ved den
landsdækkende indsamling over 15
millioner kroner ind. Det er en stigning på
over en million kroner i forhold til sidste
års indsamling. I Ørre og Sinding samlede
vi 7.948,- kr. ind.
Der skal lyde en stor tak fra menighedsrådet til dem som brugte nogle timer
på at hjælpe til.
Pengene fra sogneindsamling går til
Folkekirkens Nødhjælps arbejde med
fokus på sårbare børn og til hivaidsprojekter i nogle af verdens fattigste
lande.

Kirkesiden
Kirkelig vejviser
Sognepræsten
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 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.

Sinding Kirke
www.Sindingkirke.dk
Graver:
Aksel Hvergel
Tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
Mandag er fridag
Sinding.kirke@mail.dk
Menighedsrådets formand:
Anne-Marie Søe Nørgaard
Visgårdvej 3, Sinding
7400 Herning
Tlf.: 97 13 63 14
visgaard@hkcpost.dk
Menighedsrådsmøder (er åbne for alle)
afholdes i kirkehuset ved kirken. Datoer
kan ses på opslag ved kirken.

Faste aktiviteter

Sådan gør man:

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

Ved fødsel: Udfyldt og underskrevet
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
præsen, som kommer på besøg forud for
dåben.

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. 97 26 87 70

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

Sinding Missionshus
Kontaktperson Kurt Kleon Jeppesen
Tlf.: 97 13 61 02

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

Bibelkreds 1
Kontaktperson Holger Hoffmann
Tlf.: 97 13 63 75

Ørre Kirke

Bibelkreds 2
Kontaktperson Jens Thyssen
Tlf.: 97 13 60 02

Graver:
Anni B. Andersen
Ørre Byvej 48
Tlf.: 97 13 63 31 med omstilling til mobil

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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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.

Sinding-Ørre
Lokale Aftenskole
Sinding/Ørre lokale aftenskole har på to
på hinanden følgende generalforsamlinger
den 6. marts og den 25. marts 2008besluttet at nedlægge skolen.

Aftenskolens kapital er blevet fordelt således
Sinding/Ørre Pensionistklub: Kr.10.552.05
S.G.I.F.,Trivsel og Motion i form af to spil
Kr.2.746.00

Bestyrelsen vil gerne sige tak for støtten i
de 12 år skolen har bestået.
På bestyrelsens vegne
Birthe Christensen.

ØRRE
SKYTTEFORENING
Ørre Skytteforening er startet på sæsonen 2008

Vi træner hver mandag fra kl. 19.00 til kl. 21.00 på 25 meter pistolbane, 50 og 200 meter riffelbane
Vi ses i
Ørre skytteforening
Nybro Møllevej 9, Ørre
7400 Herning
Hjemmeside: www.oerre-skytteforening.dk
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DB Stoker LE 2 – 17 kw.
DB Stoker LE 2 – 17 Kw.
Leveres i følgende magasinstørrelser i liter : 450 / 740 / 1000 &
1800 Alle modeller kan monteres med omrører og iltstyring
(ekstaudstyr). Yderligere er der to størrelser på brændehoveder,som
vælges efter hvad Kw./kedel effekt der er brug for.
.

Standard monteres alle
modeller med
keglehjulsgear, som
har markedets
mindste elforbrug i
forhold til moment.

Virkningsgrad 90,4%
Målt på Teknologisk
Institut

DB 16 H/V

DB LE Stokeren er for
de, som vil kunne fyre
med hvad som helst bare det kan brænde.

Brændkammer DB H/V
Med risten monteret kan der fyres med
brænde sammen med stokerfyring

Styringen er 100 % modulerende
Brændsel og ilt reguleres automatisk efter
forbrug og brændværdi.Yderligere er der lavet et
program, som kan anvendes ved brændefyring.

Aksel i snegl og omrører
Sneglevindinger i 8 mm. Aksler er i 35 mm
stål, hvilket sikrer lang levetid også ved
flisfyring.

Iltstyring
Optimerer forbrændingen. Brændsel og ilt
reguleres/opdateres 3 gange i minuttet
under drift.

www.stokergaarden.dk Tlf: 97192017 / 40765626
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Luftfoto af en lille del af Sinding med købmand Buch-Larsens forretning. Læg mærke til den ene af tre benzinstandere der var i Sinding. Bemærk også stadion. Billedet er fra før Sinding Skole blev bygget i 1962.

Vester Søvndal fotograferet ca. 1970. Er nedrevet og har givet plads til Hvepsereden og SØ-Grillen.
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KALENDEREN
Maj
31. 10:00

Sommerafslutning

KFUM & K

Juni
03.

3. - 8. juni: Æ Sinding Daw

De Fem

03. 19:30

Byfest-koncert i Sinding kirke

Menighedsrådet

05.

Grundlovsdag (skolefri)

Sinding Skole

08. 09:00

Byfest-gudstjeneste i teltet på festpladsen

Menighedsrådet

09.

Svømmedag for 4. klasse

Sinding Skole

10. 19:30

Den danske sangskat fra barokken til nutiden

SØ Folkeuniversitet

11. 17:00

Pædagogisk møde for personalet Hvepsereden

Hvepsereden

11. 18:30

Aftentur til No Kirke

Menighedsrådet

19. 17:30

Fællesbestyrelsens årsberetning i SØ grillen

Fællesbestyrelsen Midtp.

27. 07:45

Sidste skoledag før sommerferien

Sinding Skole

August
01.

Deadline på SØ Posten

Redaktionen

11. 07:45

Første skoledag efter sommerferien

Sinding Skole

16.

Ørre Marked

Ørre Forsamlingshus

21. 17:00

Pædagogisk møde personalet Hvepsereden

Hvepsereden

23. 10:00

Opstart efter sommerferien

KFUM & K

27.

Udgivelse SØ Posten

Redaktionen

30. 09:00

Sportsfest

Sinding GIF

30. 13:00

Tilmelding til gymnastiksæsonen 08/09 fra 13-15

Sinding GIF

31.

Konfirmand-velkomst

Menighedsrådet

September
02. 14:00

Besøg i Gjellerup Kirke

ØS Pensionistklub

04. 17:00

Høstfest

Hvepsereden

09. 19:30

Tak skæbne! Skæbnebegrebet fra den græske mytologi til Løgstrup og Blixen

SØ Folkeuniversitet

15. 17:00

Pædagogisk møde personalet Hvepsereden

Hvepsereden

16. 14:00

Hygge-eftermiddag i Kroghøj Gl. Skole

ØS Pensionistklub

23. 19:30

Trusselbilledet -en koldkriger taler ud!

SØ Folkeuniversitet

25. 18:30

Sangaften

Ørre Forsamlingshus

26. 16:30

Fest for fritidshjemsbørn

Hvepsereden

Oktober
03.

Efterårsfest for børnehavebørn

Hvepsereden

07. 19:30

Har Grundtvig i sine sange og salmer et budskab til det moderne menneske?

SØ Folkeuniversitet

08. 17:00

Pædagogisk møde for personalet Hvepsereden

Hvepsereden

21. 19:30

Genfortælling og tolkning af Alaa Al Aswanys roman "Yacoubians hus"

SØ Folkeuniversitet

24.

Pædagogisk week-end personalet Hvepsereden

Hvepsereden

31. 18:30

Koncert med Ib grønbech

Ørre Forsamlingshus

November
01.

Deadline på SØ Posten

Redaktionen
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