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Posten

Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 97 13 66 01
Heidi Nielsen, tlf. 97 13 64 74
Korrektur:
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26

Fødselsdagsbørn
I ønskes hjertelig tillykke...

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.

7 år d. 25/9-2008
Mikkel Bækgaard Jørgensen
Ørre Byvej 57, Ørre

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

5 år d. 8/10-2008
Emma Bundgaard Jeppesen
Asbjergvej 12, Sinding

3 år d. 7/7-2008
Julie Anine Bogh
Ørre Byvej 37, Ørre

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk &
Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. november 2008. Posten
udkommer d. 27. november 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. 23/7-2008
Freja Scheufens Bøgedal
Ørre Byvej 97, Ørre

3 år d. 5/11-2008
Lea Bundgaard Jeppesen
Asbjergvej 12, Sinding

V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil. 23 30 60 99 og 51 36 13 97
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Fra Ørremarked 1989.
Foto: Nils Lund
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Ørre
Forsamlingshus
Ferien er overstået og det har jo været
pragtfuldt sommervejr og vi er klar til at
gå efteråret i møde.
Vi minder om sangaften d. 25. september
Pris 65 kr. pr. pers. incl. menu. Tilmelding
senest 15.sept på tlf: 97136331 el.
97136168.

Ib Grønbæk d. 31. oktober

Pris. 295 kr. incl. menu. Billetter reserveres
på
tlf.:
97136327
eller
herdis@vipcom.dk. Der kan ikke reserveres bord, men dørene åbnes kl.17.30. Spisning kl.18.30 og koncert ca. kl.20.00. Derefter er der mulighed for en svingom med
musik for både unge og ældre. Billetter
kan afhentes på Ørre Byvej 81 fra d. 25.
august dog SENEST d.1. okt.

Den 11. oktober kl. 9 er der Loppemarked

til fordel for forsamlingshuset. Bestyrelsen
er vært ved en kop kaffe og et rundstykke.
Har du lopper, så kontakt Anni på
97136331  Ruth på 97136168 el. Herdis
på 97136327. Der vil være mulighed for
en god handel, da vi har fået en hel del
fine ting foræret.

Den 30. november kl. 12.30 er der
Julemiddag

m/pakkeleg og juletræstænding. Menu:
Flæskesteg m/tilbehør, ris á la mande og
mandelgave til hvert bord. HUSK en lille
pakke (ca.20 kr.).Der serveres en klejne
og en kop kaffe hvorefter vi tænder juletræet.
Med ønske om en god sensommer
Bestyrelsen

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

Sommerfest i Ørre
Den 17. maj 2008 havde vi Sommerfest i
Ørre. Det blev holdt på Naturskolens
grund, hvor et par frivillige, med Forsamlingshuset opbakning, havde opstillet telt
og grill.
Ca. 90 personer mødte frem og blev modtaget med velkomstdrink og chips, hvorefter der stille og roligt blev pakket op for
den medbragte mad og drikke. Så blev der
grillet og hygget og der var bål og snobrød til børnene. Kent havde opstillet
musikanlæg, så der var også gang i dan-

sen. De som ikke fik varmen af at danse,
krøb sammen om bålet og vi takker dem,
der holdt brandvagt til den lyse morgenJ
Alt i alt en rigtig super aften, som vi håber
på at kunne gentage.
På vegne af de frivillige hjælpere
Mia, Ørre
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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

Slager Parade med en enkelt Nattergal!
Så starter billetsalget til Dansk Slager
Parade 2009. På opfordring, lidt tidligere
denne gang, nemlig til sports-dagen 30.
August. Igen med nogle af dansk
popmusiks bedste navne. Februar i år holdt
vi jo vores 5-års jubilæum, hvor vi som
noget ekstra ordinært havde besøg af
intertaineren Flemming Krøll. Det faldt
virkelig i god jord blandt publikum, så i år,
til vores 6-års jubilæum, gentager vi

succesen med opvarmning til Paraden,
denne gang med en enkelt Nattergal,
nemlig sangeren og komikeren Carsten
Knudsen. Så mød op til sportsdagen og
køb billet, eller gå ind på vores
hjemmeside: www.sindingevent.dk, og
sæt så ellers et stort kryds i kalenderen
28. februar 2009.

Dansk

Slager Parade
& Carsten Knudsen

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

Kisser & Søren • Richard Ragnvald • Susanne Lana • Klaus (fra Klaus og Servants) • Lis & Per
Akkompagneret af GEMALERNE

Sinding-Ørre Midtpunkt
28. feb. 2009 kl. 18.00-01.00
Billet inklusiv en lækker menu

kun kr. 320,-

Billetsalg starter den 30. august.
kl. 13.00 - 16.00 i Sinding-Ørre Midtpunkt

Billetbestilling fra d. 30. aug. på tlf. 9713 6205 el. www.SindingEvent.dk

Arr.: Sinding G.I.F.
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Turbo Jumpers (Stor sal)
(årg. ’98 eller ældre)

Fredag 14:30-16:00
Jesper Dahl
Sune Furbo

Eva Olesen
Rikke Mortensen

Karen Slots

Thea Høher-Thomsen
+ ??
Malene Kjærulff-Hoop
Ida Hvam
Betina Olesen

Rikke Due

Elin Frederiksen

Instruktør
Heidi H. Petersen
Jeanet Lauridsen
Simone Jensen

*Ved deltagelse på både Rytme hold og Turbo Jumpers er prisen 650 kr.
x Alle hold starter i uge 38

Rytmepiger (Stor sal)
(Årg. ’98 eller ældre)

Spilopperne (Stor sal)
(årg. 02/01/00/99)

Onsdag 16:30-17:30

Torsdag 17:00-18:15

Aerobic (Stor sal)

Mandag 19:30-20:30

Pilates, styrke og
smidighed (lille sal)

Rollinger (lille sal)
(Årg. 07/06/05)
Barnet skal være i stand til
at gå.

Mandag 17:00-18:00

Onsdag 19:00-20:15

Hold
Puslinge (Stor sal)
(Årg. 04/03)

Tid
Mandag 16:30-17:30

425 kr. *

375 kr. *

625 kr.

350 kr.

500 kr.

325 kr.

Pris
325 kr.

Gymnastiksæson 2008/2009

(20 gange)

(20 gange)

Heidi Petersen
97471621

Lotte Henneberg
97143735

Elin Frederiksen
97136333

Lotte Henneberg
97143735

Elin Frederiksen
97136333

Elin Frederiksen
97136333

Heidi H. Petersen
97471621

Kontaktperson
Elin Frederiksen
97136333

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kære forældre
til børn på gymnastikhold :
Det er af stor betydning tidligt at registrere
specielt vore yngre børnegymnaster m.h.t.
adresser, fødselsdato/ år og forældretlf.
Uden sidstnævnte er det f.eks. svært for
vore trænere at handle, hvis der skulle
opstå behov for kontakt.
Det vil også lette vores administrative arbejde meget, når vi senere skal foretage
kontingentopkrævninger.

Rollinger (årg. 07, 06, 05)
Holdet for børn i alderen 1 til 3 år ifølge
en voksen. Barnet skal kunne gå.
Gymnastik tilrettelagt for børn og voksne,
hvor der er lagt vægt på genkendelighed i
trygge omgivelser. Aktiviteterne vil tage
udgangspunkt i børnenes sansemotoriske
udvikling i form af sang, rim og remser,
fantasilege, leg med små redskaber samt
tumle i de store bløde redskaber.
Glæder mig til at se både store og små !

Vær med til at gøre det frivillige foreningsarbejde lidt lettere, og grib chancen for at
møde nogle af vore gymnastikinstruktører.

Hilsen Elin Frederiksen

Det foregår i Midtpunktets kantine-område
Lørdag d. 30.august 2008 kl. 13-15, hvor
vi vil lave en fælles tilmeldingsdag i forbindelse med Sportsdagen.
Vi har brug for at I kan oplyse flg. :
- barnets navn, fødselsdato, adr., forældretlf.nr. + mobiltlf.
- evt. mailadr. og evt. hensynsbehov (diabetes, astma, epilepsi o.lign )
Har I ikke mulighed for at komme denne
dag, vil vi meget gerne om I før sæsonstarten i uge 38, vil kontakte én af os i
gymnastikudvalget og lade jeres barn/
børn registrere. For os er det også helt okay,
at man vælger at sende barnet selv afsted
med disse informationer på en seddel, hovedsagen er at vi får dem.
- Og som altid på børneholdene er der
jo 3 gratis prøvegange før man bli´r opkrævet kontingent.

Puslinge
Så er det atter tid til sjov gymnastik, fjollet
dans og tossede sange. Vi skal rigtig have
det skægt, danse stopdans, hoppe på tykke
madrasser, lege med redskaber og løbe
rundt som racerbiler fulde af fart. Vi skal
høre masser af godt børnemusik og lave
seje og vilde hop og spring til.
Håber alle piger og drenge fra 4-6 år kommer og fræser afsted med os.
På gensyn i uge 3.
MVH
Jeanet, Simone og Heidi

Spilopperne (Bh. Klasse  3. Klasse):
Går du i Bh. Klasse til 3. Klasse og har du
lyst til at blive udfordret med masser af
bevægelse, spring og rytmisk gymnastik?
Så er det her lige noget for dig. Vi skal
have sved på panden, samtidig med vi leger og har det sjovt sammen. Vi glæder
os til at se jer alle sammen, både piger og
drenge til nogle sjove timer i hallen, hvor
vi giver den gas til noget godt musik
.
Venlig hilsen
Thea, + ekstra instruktør?,
Malene, Ida og Betina.
Rytmepiger 4 kl. og opefter
Så er vi klar til en ny sæson med masser af
sjov og udfordrende rytmisk gymnastik for
dig, der gå i 4. Kl. eller opefter. Vi vil arbejde med en masse områder indenfor
gymnastikken som fx redskaber, sving,
funk, forskellige udtryk og selvfølgelig skal
vi også lege en masse sjove lege. Der er
udfordringer for enhver gymnast uanset
niveau. Tag dine veninder under armen
og mød op til nogle sjove timer med rytmisk gymnastik. Vi har ca. 3 opvisninger
til foråret.
Vi glæder os til at se dig!
Rikke Mortensen og Eva Olesen
Turbo Jumpers
Hej friske piger & drenge.
Har du masser af energi og elsker du,
at bruge din krop, så skynd dig, at melde
dig til på et udfordrende spring hold.
Spændstige hilsner Jesper & Sune

Med ønske om en rigtig god gymnastiksæson for alle !
Venlig hilsen Gymnastikudvalget :
Elin Frederiksen 97136333
Heidi H. Petersen 97471621
Lotte Henneberg (97143735
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
PILATES  STYRKE  SMIDIGHED
Effektiv træning, hvor du styrker og strammer op på alle muskler. Alle kan deltage
og der trænes individuelt, så alle får det
optimale ud af det uanset alder og
træningsniveau.
Der indgår øvelser fra bl.a. pilates og effect.
Programmet består af nogle grundlæggende basisøvelser, og der suppleres med
forskellige andre øvelser.

Pilatesbolden bruges meget, så vi kan
træne flere muskelgrupper samtidig og
gøre træningen mere effektiv.
Formålet med træningsprogrammet er:
Alle muskler styrkes og strammes op.
Du får en stærkere krop og sund kropsholdning.
Kroppen bliver smidigere og mere bevægelig.
Muskelspænding reducerer og forebygges.

Bob

Bob turneringen starter mandag den 29.
september kl. 18.30 på Sinding Skole.
Vi håber, at rigtig mange unge og voksne
igen har lyst til at være med, så vi kan få
en spændende turnering, samt et hyggeligt samvær med hinanden. Vi vil gøre
vort bedste, for at få det til at køre godt.
Vi spiller mandage fra kl. 18.30  22.00.
Plan over spilledatoer vil være klar den

Vi udfører øvelserne til spændende og
varieret musik
Vi ses!
Karen Slots

www.
første spilleaften. Vi spiller både singlespil og makkerspil. Husk ved tilmelding
at oplyse, hvem man har til makker.
Tilmelding senest den 25. september
2008.08.04
Med venlig hilsen
Linda tlf. 97 14 14 07
Dagny tlf. 97 13 68 69

Trivsel og motion

Trivsel og motion starter vintersæsonen
mandag den 29/9 fra kl.13.30  16.30.
Kom og vær med. Der er mange
aktivitetsmuligheder : boccia  keglespil
 jaccolo  pool  dart  bordtennis 
badminton og hvad vi ellers kan finde på
af spil.

Større kropsbevisthed og bedre balance.
Du lærer forskellige afspændingsteknikker.
Større fysik og psykisk velvære

www.SindingGIF.dk
På hjemmesiden kan du hele tiden
følge med i hvad der sker og hvilke
aktiviteter der tilbydes. Under knappen: Kalender, kan du finde i kampe
og møder og ved at klikke på Hallen, kan du altid se hvad der foregår
i hallen.

www.SindingGIF.dk

Mød op og vær med. Der er selvfølgelig
åben for alle, som vil være med til et
par hyggelige timer.
Kaffe/te kan købes.
Med venlig hilsen
Trivsel og motion

7

SindingØrre Midtpunkt
Fællesbestyrelsens beretning 2008
Hvepsebyen har fået en overhaling  bussen er væk og der er lagt gulv i søgrillen
og der er kommet yderligere 2 hytter til 
i dette er lagt både lokale midler og ikke
mindst lokal arbejdskraft. En stor tak til alle,
som har brugt fritiden på at gøre Hvepsebyen bedre.

og fællesbestyrelse deltog. Til slut er der
sket en finpudsning på møder med pædagoger og lærere hver for sig. Og endeligt
har lærer/pædagog -teamet bag selve undervisningen foretaget og vil foretage de
sidste justeringer.
Desuden har der været afholdt infomøde
for interesserede forældre.

Dagplejer
I Herning kommune er der igen lukket op
for, at dagplejerne bliver tilknyttet de lokale daginstitutioner, som det også var tilfældet i Sinding for nogle år siden. Hvepsereden har med glæde taget imod denne
ordning og søgt om at få dagplejerne tilknyttet. Alt så ud til at skulle lykkes, men
desværre har sygdom i den kommunale
administration sat den endelige afgørelse
i bero, men vi tror på det.

Samarbejde
Samarbejde har også præget huset med
Hvepserede og Skole, hvor den faglige
sparing mellem pædagog og lærer næsten
bliver større for hver dag. Alle har vist sig
dygtige til at udnytte andres faglige ekspertise til fordel for et højt fagligt niveau
til glæde for alle, ikke mindst vores børn.
Om dette alene er årsagen til, at Midtpunktet efter sommerferien bliver hjemsted for en klasse med indtil 6 børn med
vanskeligheder omkring adfærd, trivsel og
kontakt, må stå hen i det uvisse, men et
faktum er, at klassen får hjemsted i Huset
(inspektørboligen) og at der i den anledning er ansat 2 lærere og 2 pædagoger.

Et godt liv
For flere år siden havde Fællesbestyrelsen,
personalet og ledelsen arbejdet med et
projekt i forhold til udvidet samarbejde
mellem skolen og Hvepsereden, som kaldes Et godt liv. Af flere årsager var projektet ikke muligt dengang. På Sinding
skole har der i det forløbne år være samlæsning mellem 1 og 2. klasse. Årsagen
var mest, at der var meget få elever i klasserne, men resultatet har været så godt,
at fællesbestyrelsen, personalet og ledelsen har valgt at tage projektet Et godt liv
frem fra mølposen, tilpasset det og sat det
i værk. Det omfatter børnehaveklasse og
1. 2. og 3. klasse. Kort kan Et godt Liv
beskrives sådan, at der lægges nogle timer fra Hvepsereden til en fælles tid for
Hvepsereden og Skolen. Disse timer bruges af pædagoger i samarbejde med teamlærerne til at fremme støtten til børnene i
forhold til at få det sociale i gruppen til at
fungere endnu bedre, ligesom det kreative felt også søges højnet.
Der vil flere være lektioner, hvor børnene
ikke er delt i klasser, men i hold. Derved
får vi en bedre skolegang for den, som
har lidt svært ved det, men også for den,
som er meget foran, Et godt liv er grundig gennemarbejdet på den fællespædagogiske dag, hvor pædagoger, lærere

Princip: Kost og motion.
Skolen fik efter ansøgning bevilget 3 måneders gratis frugtordning, som er fulgt op
med en forældrebetalt ordning. Til fællesbestyrelsens store glæde har alle forældre
bakket op om ordningen, så alle børn er
med. Madordningen har trods en turbulent periode nu fundet stabilitet, idet maden bliver leveret efter samme ordning,
som på Nøvling skole. Ordningen har nu
fungeret i nogle måneder til fuld tilfredshed. Frugt og mad er på skolens initiativ
fulgt op med en daglig motionstur på 1
km efter anden time. Dette har ført til, at
Sinding skole har opnået positiv opmærksomhed helt op til undervisningsministeriet.
Skole  hjem
Skolehjemsamtalerne er også under udvikling. Således bliver første samtale i 1.
klasse nu afholdt i hjemmet. Erfaringen er
indtil nu positiv både fra forældre og lærers
side. Elevplanerne sendes hjem, så der er
mulighed for at møde forberedt til skolehjemsamtalerne. Disse samtaler er ændret
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lidt, så den ene af 2 samtaler årligt bliver
længere.
Overbygning
Lundgårdsskolen er overbygningsskole for
Sinding og Tjørring Skole fra 7. klasse. De
3 skoler har derfor et naturligt samarbejde.
En gang årligt mødes skolernes bestyrelser til gensidig information og debat om
fælles emner.
Landsbyskoler i Net
Sinding skole var i Herning gamle kommune med i LIN, Landsbyskole i Net, som
var et samarbejde mellem lærer og skoleinspektører i landsbyskolerne. Dette er nu
udvidet dels med flere skole, så antallet af
skoler nu er 14, og dels i form af et samarbejde mellem skolebestyrelserne, som indtil nu har resulteret i flere henvendelser til
byråd og påkaldt sig positiv opmærksomhed, som har ført til, at der flere steder i
landet er interesse for at lave et lignende
samarbejde.
Valg til Fællesbestyrelsen
Der er i den forløbne periode afholdt valg
til fællesbestyrelsen for Midtpunktet. Hvor
andre steder havde svært ved at opstille
kandidater nok, er det dejligt, at Sinding Ørre området havde så mange kandidater, at der skulle afholdes valg. Jytte Andersen, Leif Nørgaard og Henrik Bak forlod efter eget ønske bestyrelsen og skal
have tak for deres store indsats. De blev
erstattet af Christian Frederiksen, Grethe
Jeppesen og Mikkel Pedersen. Velkommen. Resten af bestyrelsens medlemmer,
samt konstituering fremgår af Midtpunktets hjemmeside
www.sinding-oerre-midtpunkt.dk
Til slut vil jeg endnu engang ønske Hvepsereden tillykke med 20 års jubilæet, der
blev fejret i januar samt takke vores 2 ledere Bodil og Kurt og det øvrige personale for en stor og flot indsats i det forløbne år.
Med venlig hilsen
Fællesbestyrelse Sinding  Ørre
Midtpunkt

Sinding
Forsamlingshus
Herrefrokost i
Sinding forsamlingshus

Lørdag d. 20.
september
kl 18.00

X

Formand:
Jan Johansen
Næstformand:
Lars Jensen

menu + underholdning
175 kr.
Tilmelding på tlf. 97136266 eller 97136237
senest 14. september
Så mænd, sæt et

Bestyrelsen

Kasserer:
Majbrit Rusbjerg
Sekretær:
Diana Lindholt

i kalenderen og mød op.
M.v.h. bestyrelsen

Tosmose Vinhandel
holder Tosmose by night 1. Fredag i hver måned
kl. 19.00  22.00. på adressen Tosmosevej 9, Ørre

Kom og smag nogle skønne vine fra Australien, Chile, Italien, Frankrig
Vi tilbyder: Kvalitetsvin · Vinsmagning · Anderledes julefrokoster
Tosmose by night resten
af 2008:
6. september 2008
4. oktober 2008
1. november 2008
6. december 2008

vinen
k
s
u
H
nytår
g
o
l
til ju
Tosmose Vinhandel
Tosmosevej 9, Ørre
Tlf. 4019 3100
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Kirkesiden
Det er ikke bare for sjov!
11. november er en
vigtig dato

Er kirken bare for sjov?
Dit valg! Menighedsrådsvalg 2008

Landsforeningen af menighedsråd
udskrev sidste år en konkurrence om
valgplakaten til det kommende menighedsrådsvalg 11. november 2008. Vinderen blev en meget utraditionel og
provokerende plakat, som spørger ”Er
kirken bare for sjov?” og viser en præst
som en kegle med rød næse. Det synes vi
selvfølgelig ikke – hverken at kirken er for
sjov, eller at præsten er en klovn.
Men plakaten tvinger os til at svare, hvad
vi egentlig mener, kirken er.
Kirken er det, vi alle sammen gør den til,
ved at deltage og blande os i det, der
foregår. Den er de mange aktiviteter, der
tilsammen skaber en levende, menneskelig og social kirke, og udfylder de bygninger, der er kirkens ramme. Kirken bliver
kun til en levende kirke, når vi bruger den
og vil arbejde for den. Uden mennesker,
er den blot et kulturhistorisk monument,
som vi ser det ved kirker, der ikke længere
er i brug.

Den 11. november 2008 er der valg til
alle landets menighedsråd - således også i
Ørre-Sinding.
For første gang skal vi nu vælge et menighedsråd med 5 medlemmer i vort nye
sammenlagte sogn.
I menighedsrådet har vi drøftet det kommende valg. Det viser sig, at der er lagt op
til en stor udskiftning, dog er der en del af
de nuværende medlemmer, som også
fortsat vil gøre et stykke arbejde – ikke i
menighedsrådet, men i de mange udvalg
under menighedsrådet. Når der ikke
længere skal være så mange medlemmer
direkte i menighedsrådet, bliver der rigtig
meget brug for mennesker i de mange
udvalg under menighedsrådet. På de
næste sider fortæller vi mere om arbejdet
i de enkelte udvalg. Ved at gå ind i et
udvalg har man muligheden for at arbejde
med lige det område, man særlig
brænder for, eller måske hvis tiden er
knap, at give sin hjælp til en afgrænset
specifik opgave.
Forhåbentlig er der til den kommende
valgperiode i Ørre-Sinding både mange,
som har lyst til arbejdet direkte i
menighedsrådet, eller som medlem i et
udvalg.
Demokratiet i Folkekirken er et enestående nærdemokrati, som nu har fungeret
i over 100 år.
Folkekirken er en institution, som vel de
fleste mener, vi skal have, og som derfor
er værd at bruge tid og kræfter på.

Hvad laver vi i
menighedsrådet
Arbejdet i menighedsrådet er meget
alsidigt og spændende, og faktisk har du
som menighedsrådsmedlem ganske store
beføjelser.
Du har mulighed for at sætte dit
fingeraftryk på den lokale kirke og livet i
og omkring den.
Hvilke aktiviteter skal vi have? Hvordan
gør vi os synlige for de mange, der kan
have glæde af at komme til det ene eller
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andet, men som endnu ikke har gjort
kirken til en del af deres hverdag?
Hvad nyt skal vi gå i gang med og er der
noget af det gamle, der skal tages af
programmet?
Skal vi have flere aftengudstjenester? Skal
vi holde flere familie- og børnegudstjenester, musikgudstjenester? Skal vi
arrangere foredrag, temadage, og hvilke
emner skal tages op?
Hvordan fornyer vi gudstjenesten her hos
os, samtidig med at vi fastholder
traditionen?
Hvordan bevarer vi vore 2 kirker sådan, at
vi alle har lyst til at komme der, og de ikke
blot står hen som kulturhistoriske monumenter fredet af Nationalmuseet?
Som menighedsrådsmedlem eller frivillig
i et udvalg har du indflydelse på disse ting,
for det er naturligvis sådan, at en meget
stor del af de tiltag og arrangementer, der
sættes i gang, afspejler arrangørernes
smag og værdier.
Menighedsrådet er også arbejdsgiver for
det kirkelig personale – minus præsten,
der er ansat direkte under Kirkeministeriet. Ved præsteansættelser indstiller
menighedsrådet, hvem der ønskes som
præst for sognet
Menighedsrådet har et stort økonomisk
og administrativt ansvar, som ansvarlig for
vedligeholdelse af kirker, kirkegårdene og
præstegården.
Ved kirkerne i Ørre-Sinding har vi et
meget dejligt og kompetent personale, og
takket være dem er kirker og kirkegårde
velholdte og dejlige at komme i.
Som menighedsrådsmedlem er du med i
et både spændende og givende fællesskab og et samarbejde med kirkens
personale, hvor målet for alle er at skabe
de bedst mulige vilkår for præstens
arbejde, konfirmand/minikonfirmandundervisning og sognearrangementer.
I år har menighedsrådet arbejdet meget
med sammenlægningen af sognene, og
denne rationalisering har frigivet økonomiske midler, så vi nu har fået tilladelse
til at ansætte en sognemedhjælper i foreløbig 10 timer ugentligt. En ansættelse, vi
håber er på plads, inden det nye råd
tiltræder, og som vil kunne give nye
spændende muligheder for kirkelivet her
hos os fremover.
fortsættes på næste side
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Orienteringsmøde 28.
august som optakt til
valget
Du er altid meget velkommen til at sige
din mening eller komme med ideer til
menighedsrådet, men i år har du en særlig
mulighed for at være med til at bestemme
udviklingen nemlig ved at interessere dig
for menighedsrådsvalget den 11. november. Som optakt til valget vil der blive
afholdt en orienteringsaften torsdag den
28. august kl. 19.00 i Sinding forsamlingshus, hvor alle er meget velkommen.
Her vil der blive fortalt meget mere om,
hvordan menighedsrådet arbejder. Hvordan kirken er organiseret og hvordan det
kommende valg finder sted. Det er en
god lejlighed til at sætte sig nøjere ind i
tingene, og forhåbentlig giver det nogen
lyst til at blande sig og være med.
Efter orienteringsmødet vil der, hvis forsamlingen ønsker det, være mulighed for
at opstille én eller flere lister med
kandidater til valget.
Der vil også være mulighed for en snak
med de enkelte nuværende menighedsådsmedlemmer om arbejdet og muligheden for at være med i et afgrænset
udvalg.
Har du lyst til at deltage i et udvalg eller
praktisk arbejde kan du henvende dig til
Lise Edelberg eller skrive dig på listen som
ligger fremme til opstillingsmødet.

Aktivitetsudvalg
Her arbejdes der blandt andet med at
arrangere spændende tilbud, det kan
være foredrag, koncerter med videre. Det
er et rigtig spændende udvalg at være
medlem af, hvor målet er at tilbuddene
skal gives til alle i sognet.

Gudstjenesteudvalget
I udvalget har vi i den forløbne periode
arbejdet med gudstjenestens form og
forsøgt, at få de forskellige typer
gudstjenester fordelt henover kirkeåret,
så der er noget for alle aldre året igennem.
Det drejer sig specielt om spaghettigudstjenesterne, gudstjenesterne til vore
højtider og høstgudstjenesten.
Vi har siddet 6 i udvalget, og vi har haft 45 møder om året. Jeg kan kun sige, at det
er en dejlig, afgrænset opgave at påtage
sig, når man bliver spurgt om at deltage
som almindelig medlem af sognet. Det er
en god anledning til at lære nyt og være
sammen med andre i en måske ny
sammenhæng.
Tove Justesen

Postudvalg
Postudvalget er redaktør på kirkesiderne i
Posten. De modtager informationer fra
alle udvalg og har derfor mulighed for at
følge kirkelivet i Sognet på tæt hold.
Derudover får man lejlighed til at arbejde
sammen med andre i ny sammenhæng.

Der er cirka 4 møder årligt – i forbindelse
med hver deadline på Posten.

Kirkeværge
Har ansvar for tilsyn med kirke, kirkegård
og tilhørende bygninger og at disse holdes
i tilbørlig stand både hvad angår
vedligeholdelse og renholdelse.
Kirkeværgen sørger for iværksættelsen af
menighedsrådets beslutninger om
vedligeholdelsesarbejder eller anskaffelser vedr. Bygninger og kirkegård og har
kontakten til håndværkere. Har ansvar for
kirkegårdskort, - vedtægter og –protokoller er ajour.
Gennemgår årligt sammen med graveren
inventarlisten. Deltager i årligt syn og
fører synsprotokol.

Praktiske opgaver
Høstgudstjeneste: Opsætning af telt,
mad, borddækning.
Spagettigudstjeneste: Borddækning ,
oprydning.
Kirkekaffe og kirkefrokost: Indkøb,
kaffebrygning, borddækning.
Andre arrangementer: Indkøb af forfriskning og servering.
Eksempelvis Jule- og nytårskoncert
Byfest:
Kirkekoncert: Indkøb af forfriskning og
servering.
Friluftsgudsjneneste: Pyntning af søgrillen.

Menighedsrådsvalg i Ørre-Sinding sogn
tirsdag d. 11. november 2008
– vil der blive afholdt valg af 5 menighedsrådsmedlemmer til Ørre-Sinding
sogns menighedsråd.

Kandidatlisterne kan afleveres
fra tirsdag d. 23. september kl.
19.00 til tirsdag d. 30. september kl. 19.00, til:
Bodil Erichsen, Ørre Byvej 93,
tlf. 97 13 62 00, eller

Jens Boelskifte, Sindinggårdvej 13,
tlf. 97 13 62 32
Kandidatlisterne skal indgives på en særlig
blanket, som fås hos valgbestyrelsen eller
kan findes på www.km.dk. – evt. blanket
til anmeldelse af liste-/valgforbund fås
samme steder.

Udfyldelse af kandidatlisten:
- Den kan indeholde mellem 1 og 11
kandidatnavne.

- Navnene (både kandidater og stillere)
skal være det fulde folkeregisternavn,
bopæl og personnummer. Alle (både
kandidater og stillere) skal være medlem
af folkekirken.
- Der skal være mellem 5 og 15 stillere
(disse kan ikke tilføjes efter afleveringsfristen). Der vælges en stiller, som
valgbestyrelsen kan kontakte.
- Man kan kun være stiller for én
kandidatliste – og ikke en man selv står på
som kandidat.

fortsættes på næste side
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- Kandidater kan kun opstilles på én liste.
Der kan opstilles sideordnet eller
prioriteret. Dette skal være anført på
kandidatlisten.
- Der skal være skriftligt samtykke fra alle
kandidaterne.
- Kandidaterne skal være angivet i den
rækkefølge, som de ønskes opført i på
stemmesedlen – uanset om de er
sideordnet eller prioriteret.
- Listerne kan anmelde valgbestyrelsen at
ville støtte hinanden (liste-/ valgforbund)

Afsked med
graver
Anni Andersen
Vor graver ved Ørre kirke gennem
mange år Anni Andersen har været
sygemeldt gennem det seneste år, og
det har desværre vist sig, at lægernes
dom lyder, at Anni ikke fremover vil
blive i stand til at varetage jobbet som
graver.
Anni fratræder derfor sin stilling pr. 1.
december.
Hanne og Leif Jensen vikarierer fortsat
i graverstillingen, hvilket vi i menighedsrådet er meget glade for.
Da dette derfor er det sidste nummer
af kirkebladet inden Annis fratræden,
vil vi i menighedsrådet også gerne på
denne plads sige dig, Anni, stor tak for
de mange års virke ved Ørre kirke og
kirkegård.
Du har ikke ønsket nogen afskedsreception og derfor skal takken også lyde
her. Vi er naturligvis meget kede af på
dine vegne, at du skal døje med de
helbredsmæssige problemer og håber
meget, at det må bedres for dig.
Vi ønker dig alt det bedste fremover.

- Er kandidaterne sideordnet opstillet, og
indeholder listen navne på flere kandidater end det antal, der skal vælges, skal
stillerne have bestemt, hvilke af listens
kandidater, der skal være medlemmer af
menighedsrådet, hvilke, der skal være
stedfortrædere, og hvem der betragtes
som først valgt i tilfælde af, at afstemningen aflyses som følge af, at der kun er
indleveret denne ene kandidatliste til
valget.

Oplysninger og vejledning om valget og
opstilling hertil kan fås ved valgbestyrelsen:
Bodil Billeskov - 97 13 62 02
Bodil Erichsen - 97 13 62 00
Svend Birkebæk - 97 13 61 56 eller
Jytte Hoffmann (formand), Kroghøjvej 4
97 13 60 62 / 40 14 94 19
mail: jytte.bjarne@mail.dk

Ugentlig fridag
Alt personale ved vore kirker og
kirkegårde har en fast ugentlig fridag.
Hidtil har de enkelte haft forskellige
ugedage for denne fridag.
Menighedsrådet har ønsket, at denne
fridag kunne lægges fælles for alle om
mandagen. For menigheden vil det mest
kunne mærkes ved, at kirkelige hand-

linger fremover ikke vil kunne finde sted
om mandagen, til gengæld vil man nu
ved fx en begravelse på en af de øvrige
ugedage kunne få hele det gode
personale, vi kender.
Fra 1. september holder præst, gravere,
kirkesanger og organist derfor deres
ugentlige fridag mandag.

Indre Missions Mødekalender
September
10. kl. 19.30
10. kl. 19.30
17. kl. 19.30
24. kl. 19.30

Bibelgruppe 1 hos Ingrid og Thomas Andersen, Tjør. Hovedgade 74
Bibelgruppe 2 hos Mona og Jørgen Lassen, Merrildvej 24.
Høstfest i Missionshuset. Tale v/ Aase Stoltenberg, Hjerm
Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

Oktober
Oktobermøder i kredsen
7. kl. 19.00 I Snejbjerg Kirke v/ Erik Bjørn, Sevel
8. kl. 19.30 I Snejbjerg Menighedshus v/ Anders Jørgen Jensen, Aars
8. kl. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
8. kl. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Christensen, Søvndalvej 10
21. - 22.
Bibelkursus i Hammerum v/ Kurt Kristensen, Børkop
Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
November
5. kl. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
12. kl. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Karen og Lars Laugesen, St. Lundgaardvej 2, Tjør.
19. kl. 19.30 Adventsfest i Missionshuset v/ Lis Andersen, Holstebro
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Oversigt arrangementer
21. september
25. september
27. september
26. oktober
2. november
27. november

Høstgudstjenester og høstfest
Sangaften i Ørre, se omtale andet sted i bladet
Dåbsjubilæum for 5-6-årige
BUSK-gudstjeneste
Allehelgens Dag
Adventsgudstjeneste og møde

Høstgudstjenester og høstfest
m. frokost i præstegårdshaven
Søndag den 21. september 2008 Ørre
kirke kl. 9.30, Sinding kirke kl. 11.00.
Traditionen tro skal vi fejre årets høst.
Spejderne er med og har fanen med ved
gudstjenesten. Indsamling til årets
høstoffer, som en hjælpende hånd til
mennesker, der særligt har brug for
ekstra støtte.
Frokost og kaffe kl. ca. 12.15 for alle i et

telt i præstegårdshaven. Igen i år bydes
på røget ørred, skinke, ost, brød og frugt
- kaffe og kage. Vi skal synge fra højskolesangbogen, harmonikamusik, børneklubben har et indslag og spejderne
underholder med sketchs.
Frokosten koster 30 kr. for voksne.

Sangaften
Torsdag d. 25. september 2008 kl.
18.30 i Ørre forsamlingshus.
I anledning af sangens år, arrangeres der
sangaften. Der kommer et spillemandsorkester. Desuden vil der være
fællessang fra højskolesangbogen, Bo
Inglev vil synge akkompagneret af
Hanne Jensen på klaver.

Tilmelding senest d. 15. september til
Anni Andersen 97 13 63 31 eller Ruth
Pedersen 97 13 61 68.
Pris: 65 kr. inkl. spisning

Adventsgudstjeneste
og møde
Adventsgudstjeneste og møde i Ørre
kirke og forsamlingshus, torsdag
den 27. november kl. 19.00
Prædikant og foredragsholder er
Werner Fischer-Nielsen, sognepræst i
Haslev.
Aftenens gæst har skrevet en bog om
Astrid Lindgrens forfatterskab. Han
siger således om foredraget:
”Børnebogs-forfatteren Astrid Lindgren, som ville være fyldt 100 år den
14. november 2007, fortæller sjove
historier, som alle børn (og voksne)
elsker! 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 tømrer-svend, 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 stammer fra hendes egen historie. Men de
formidler almengyldige værdier, som
stadig er bæredygtige.”

I samarbejde med Ørre Forsamlingshus.
Tilmelding til kaffebordet senest 24.
nov. til:
Birgit Christensen 97 13 61 67 eller
Dorit Andersen 97 13 61 08

BUSK-gudstjeneste
søndag den 26. oktober kl. 10.00 i
Sindig kirke
Børn-Unge-Sogn-Kirke – gudstjeneste.
En gudstjeneste der er tilrettelagt med
henblik på børn og unge.

Konfirmanderne er med i forberedelse
og afvikling af gudstjenesten. Glæd jer til
en spændende og anderledes gudstjeneste.
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Dåbs-jubilæum
for 5-6 årige, lørdag den 27. september
kl. 11.00 i Sinding kirke og kirkehus.
En barnedåb er en dejlig begivenhed både for kirken og for familien som barnet
hører hjemme i.
Vi vil gerne understrege, at det var en
særlig begivenhed, som fandt sted, da
børnene blev døbt, selvom de ikke selv
kan huske det.
Derfor inviteres alle børn, som blev døbt
for 5-6 år siden til jubilæumsgudstjeneste i Sinding kirke. Vi mødes i kirken
til en ganske kort gudstjeneste, som er
tilrettelagt for denne alders-gruppe. Efter
gudstjenesten spiser vi frokost sammen i
kirkehuset.
Jubilæums-gudstjenesten er for alle børn i
Ørre og Sinding, som blev døbt for 5-6 år
siden. Invitation sendes ud til børnene og
deres familier.

Gudstjenesteliste
Dato

Ørre kirke

September
7.
16. s. e. trin
14.
17. s. e. trin
21.
18. s. e. trin

Sinding kirke

8.45
10.00
9.30 Høstgudstjeneste 11.00
frokost i præstegårdshaven *
11.00

27.

lørdag

28.

19. s. e. trin

10.00

Oktober
5.
20. s. e. trin
12
21. s. e. trin
19.
22. s. e. trin
26.
23. s. e. trin

10.00
-

provst Kobbelgaard
Høstgudstjeneste
frokost i præstegårdshaven *
Dåbsjubilæum for
5-6-årige *

-

10.00 Kirkekaffe
8.45
8.45
10.00 BUSK-gudstjeneste *

Alle er naturligvis velkomne.

Allehelgens Dag
søndag den 2. november. Allehelgens
Dag er den dag, hvor vi i kirken særligt
mindes vore kære, som er døde.
Mennesker med tilknytning til vore to
sogne, som er døde siden sidste års
Allehelgens dag, vil vi særligt mindes
denne dag; deres navne læses op
umiddelbart efter prædikenen. Kirkerne
pyntes med hvide blomster og levende lys
til gudstjenesterne denne dag.

November
2.
Allehelgens dag 16.00
10.00
9.
25. s. e. trin
10.00 Kirkekaffe
16.
26. s. e. trin.
10.00
23.
s. s. i kirkeåret
8.45 Nord Hansen
27.
torsdag
19.00 Adventsmøde
m. Werner Fischer-Nielsen
30.
1. s. i advent
10.00 Frokost i kirkehuset
December
3.
onsdag

17.00 spaghettigudstj.

-

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

En dåbssalme
Du kommer, Jesus, i vor dåb.
Her rækker du os mod og håb.
Alene er vi svage.
Nu lover du at være med,
at være med os hvert et sted
i dag og alle dage.

Nu tager du os i din hånd.
Du skænker os din gode Ånd
i ordet og i vandet.
Du vil, at ingen skal gå tabt.
Til frelse blev vi alle skabt
og af Guds finger dannet.
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Al magt i Himmel og på jord
blev givet dig. Kun med et ord
gør du for Gud os rene.
Plant kærlighed i vore sind,
og pod os, Herre, i dig ind
som dine nye grene!
Johannes Johansen 1992

Kirkesiden
Kirkelig vejviser
Sognepræsten
Lise Edelberg
Ørre præstegård
Ørre Byvej 88, Ørre,
7400 Herning
Tlf: 97 13 61 36
E-mail: lea@km.dk
Træffes bedst:
Tirsdag og onsdag kl. 10.00-11.00
Torsdag og fredag kl. 8.30-9.30
Lørdag og søndag efter aftale
Mandag er fridag.
(For ikke at gå forgæves anbefales det at
træffe aftale på forhånd, når man ønsker
at mødes med sognepræsten.)
På sognepræstens fridage, ferier, kursus
m.v. kan man henvende sig til sognepræsten i Tjørring, René Nord Hansen
97 26 80 31. Der vil være henvisning på
telefonsvareren.
Personregistrering (registrering af fødsel
og dødsfald samt navneændringer) for
alle i Ørre-Sinding sogn finder sted hos
sognepræsten.

Faste aktiviteter

Sådan gør man:
Fødsel
Fødselsanmeldelse udfyldes og underskrives af moderen, hvorefter den afleveres eller sendes til præsten senest 14
dage efter barnets fødsel. Er forældrene
ikke gift kan desuden vedlægges omsorgs- og ansvarserklæring.
Dødsfald
Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes
bopælssogn efter senest 2 dage og der
træffes aftale om begravelse.
Navneændring
Relevante skemaer for navneændring
samt vejledning og orientering om gebyr
findes på www.personregistrering.dk.
Blanket med bilag afleveres / sendes til
Præstegården (se adr. øverst).
Dåb
Dato for dåb aftales med præsten, som
kommer på besøg forud for dåben.
Vielse
Dato for bryllup aftales med præsten,
som desuden orienterer om hvilke
attester mv. der skal bruges ved vielsen.

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. 97 26 87 70
Rødderne 2.0
Er en klub under KFUM og KFUK der
kører hveranden lørdag 10 – 11.30. Vi
mødes i missionshuset på Skoletoften.
Kontaktperson Bjarne Hoffmann
Tlf.: 97 13 60 62
Sinding Missionshus
Kontaktperson Kurt Kleon Jeppesen
Tlf.: 97 13 61 02
Bibelkreds 1
Kontaktperson Holger Hoffmann
Tlf.: 97 13 63 75
Bibelkreds 2
Kontaktperson Jens Thyssen
Tlf.: 97 13 60 02

Materiale til Kirkesiden

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
Kirkebetjeningen har alle fast fridag om
mandagen.
Graver, Sinding kirke
Aksel Hvergel
Tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
Sinding.kirke@mail.dk
Graver, Ørre kirke
Pt. Hanne Jensen, 97 13 62 31
Kirkesanger
Bo Inglev, 97 13 60 78

Organist
Hanne Jensen, 97 13 62 31
Graverafløser
Hanne og Leif Jensen
97 13 62 31
Menighedsrådets formand
Anne-Marie Søe Nørgaard
Tlf.: 9713 6314
Visgaard@hkcpost.dk
Menighedsrådsmøder (er åbne for alle)
afholdes på skift i de to kirkehuse.
Datoer kan ses på opslag ved kirkerne.
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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.

Ny hjemmeside
Det nye sogn får også en ny
hjemmeside. Den er endnu ikke helt
færdig sat op, men du kan gå ind og
finde gudstjenestelisten og omtaler af
arrangementer.
Den vil blive udbygget hen ad vejen og
findes nu på:
www.oerresinding-kirker.dk

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
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

Efter et travlt forår/sommer med masser
af aktiviteter for alle, besøg hos Aqua i
Silkeborg i april, Familiefisketur til Herning
fiskepark i juni, udlægning af gydegrus i
Kilde ved Aulum sidst i juli mdr., og sidst
men ikke mindst vores makreltur til
Hvidesande den 1. august, og ja, jeg tror
de spiser makreller i nu i Ørre, vi skal jo
heller ikke glemme Ørre marked, som jeg
også regner med at vi har været med på,
hvor vi plejer at sælger fiskegrej fra BK
grejbiks i Aulum. Men alt det og mere til
kan man se på vores i forvejen godt
besøgte hjemmeside www.hedenslystfiskeri.dk

Ørre-Sinding lystfiskerforening og Aulum
Haderup sportsfiskeforening er gået
sammen for om vi kan lave en samarbejdsgruppe for alle foreninger og
konsortier langs Storå systemet, for at vi i
gennem et samarbejde kan forbedre
fiskenes muligheder i Storå systemet, og
det hele skule gerne udmunde i at vi (og
nu skriver jeg vi, som om jeg selv har
prøvet at fange laks i Stolen) igen skulde
kunne fange laks i Ørre. (skulle der være
nogle af vores læsere som har et billede
af laks, fanget i Ørre-Sinding, vil jeg/vi
gerne låne dette, til vores hjemmeside).
nu vi er ved samarbejdet med Aulum
Haderup sportsfiskerforening, så lavede vi
en ansøgning om lov til at hjemtage 8 stk.
laks fra vores fiskevand i Storåsystemmet,
men det kunne man ikke ansøge om
sammen, så vi måtte dele kvoten mellem
os, så Aulum Haderup fik 5 og vi fik 3 stk.
resten af året, og regnet efter medlemmer
og fiskevand, så er vi ikke blevet snydt.
Nu vi er ved resten at året, så efter at hele
Storåsystemmet er blevet klasifiiseret
laksevand, så er der kommet nye
fredningstider for hele Storåsystemmet, og
som de skriver med tilløb til Nissum fjord,
§ 2. I det i § 1 nævnte områder er fiskeri
ikke tilladt i perioden fra den 1. oktober til
og med den 31. marts. Dog er fiskeri i
Vandkraftsøerne tilladt. Så jeg ved ikke om
Sunds sø og Gødstrup sø også er omfattet
af fredningen, men I kan læse mere på
vores hjemmeside. Dog står der i vores
Dispensation til fiskeri efter laks i Storåens
vandsystem i 2008, at vi må fange laks fra
den 14. juli- 31. oktober 2008, og om det
er en skrive fejl fra Fiskeridirektoratet har
jeg ikke fået afklaret i skrivende stund, eller
om det i år er tilladt af fiske til den 31.
oktober.
Senest 4 dage efter fangst skal oplysninger
om for- og efternavn, adr. fangstdato,
laksens størrelse og køn samt fangststed
være Ørre-Sinding Lystfiskerforening i
hænde. Senest 3 dage herefter skal
oplysningerne om for- og efternavn,
fangstdato og antal for de fangede laks
være offentlige tilgængelige på en
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hjemmeside på Internettet. Der indføres
stop for fangst af laks når Ørre-Sinding
Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er opfisket 2 stk. laks.
Dette stop meddeler foreningen til
Fiskeriinspektorat Vest, afdeling i Nykøbing
Mors, og til sine medlemmer, dagkortkøber mv. samt forenings lodsejere.
Så kære medlemmer og lodsejer, dette
bedes overholdt, og indberettes til mig,
så jeg på vores vegne kan ansøge om lov
til at hjemtage flere laks til næste år. Jo
flere lodsejere vi har, des flere laks kan vi
også søge om at hjemtage, så kære
lodsejer, slip for besværet med at ansøge,
lad os låne åen, og du/I kan også få del i
laksekvoten.
Sidst men ikke mindst så afholder vi Stor
fiskedag i Ørre, den 13-14.september
2008, se programmet på hjemmesiden,
eller bare mød op i Ørre forsamlingshus,
kl. 9,00 til morgen kaffe, jeg har hørt at
der kommer en lille flok fra Aarhus, ja sågar
helt fra Bornholm, og så ved jeg
selvfølgelig ikke om det er fordi Kristen
Touborg (SF) kommer forbi søndag
eftermiddag til kaffetid og overrækker
præmierne i år, eller om det er fordi vi har
et smukt landskab i Ørre. Så kik forbi Ørre
forsamlingshus til gratis kaffe med kage
til, der vil også være mulighed for
at vinde fine præmier, fra
vores mange sponsorer.
Med venlig hilsen
Formand Ejgil Kølbæk

BORGERFORENINGEN
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Information fra borgerforeningen

Hundeskov i Sinding

Der har været mange planer omkring den
øverste boldbane i Sinding, men der er aldrig blevet gennemført noget af det. Banen bliver aldrig brugt, mest fordi den er
meget vandlidende, især langs den ene side.
Vi synes imidlertid at det er synd den ikke
bliver brugt til et eller andet, da den ligger
meget centralt i forhold til kælkebakken og
stisystemet der går ud i skoven. Vi har besluttet at vi vil have en hundeskov på arealet, vi tror på at det kan være til gavn og
glæde for mange mennesker og selvfølgelig for de mange hunde der bor her i området. Erfaringen fra andre steder der bliver
etableret hundeskove er at der også kommer en del fra andre byer. Det kan jo være
at nogle af dem kommer til at holde så
meget af området at de vil slå sig ned her.
Det er ikke det der er målet men det kunne
jo være en sidegevinst.
Banen er i forvejen indhegnet halvvejs rundt
så det er rimelig nemt at hegne resten. Det
bliver sådan at vi får lavet en trampesti fra
hvepsebyen op langs kælkebakken og ind
igennem læhegnet til hundeskoven. Derinde bliver der så lavet et stisystem der går
lidt rundt på arealet. Det ender på den anden side mod midtpunktet og bliver her
koblet på stien til grusgraven. Vi vil gerne
lave det sådan at det også er et sted man
gerne går en tur selv om man ikke har hund
med. Vi får lavet et lille vandhul i det hjørne
der er mest vandlidende, og i det modsatte
hjørne bliver nogle af de gamle bordbænkesæt fra grillhytten sat op. I det hjørne
bliver der plantet frugttræer og her skal træerne stå mere spredte så man kan se imellem dem. Langs syd og vestkanten skal det
være mere lukket. Vi har aftalt med kommunen at de levere materialerne og træerne, også skal vi lave arbejdet. Vi har været i gang med at få lavet huller i læhegnet,
og få græsset slået. Vandhullet bliver gravet hurtigst muligt.
Vi skulle helst kunne indvie hundeskoven i
løbet af efteråret, hvis alt går vel.

Trådløst bredbånd

Det er besluttet at alle skal kan modtage
trådløst bredbånd på landsplan. Opgaven
er givet til energiselskabet Elro fra Randers.
Inden 1-8-08 vil de kunne dække hele
Herning kommune og altså også alle
adresser i Sinding-Ørre området. Du kan
læse mere på www.skyline.dk ,eller
henvende dig til borgerforeningen.

Fiberbredbånd

Vi vil prøve at få lavet et informationsmøde
med energi midt her til efteråret. Det er
dem der skal levere fiberbredbånd i området
hvis det er det vi vil have. Det kan vi bedst
finde ud af hvis de kommer og viser hvad
de kan og hvad det koster. Vi vil gerne
kunne lave det sådan at hvis de vil levere
her hos os, så skal de tilbyde det til alle
husstande også udenfor byskiltene. Det
bliver måske sådan at man selv skal grave
det sidste stykke fra kommunevejen, men
det er også til at overse for de fleste.

Trafik

Det er endelig lykkes at få et gennemkørsel
forbudt for lastbiler, sat op ved rundkørslen
ved Trehøjevej. Det er rart at se de tager
det alvorligt i trafikforvaltningen. Nu vil vi
prøve at få lavet bump på Ørrevej, Det har
der været arbejdet på i mange år men vi
bliver ved til det lykkes.

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
Ørre-Sinding Sognearkiv:
Åbent hver mandag
kl. 17.00-19.00.
Arkivleder Vilhelm S.
Østergaard
Tlf.: 97 13 11 17
www.sinding-oerre.dk

Kontingent

Det er snart tiden til at forny medlemsskabet
af borgerforeningen, så hvis ikke vi har været
hos dig kommer vi snart. Hvis ikke du er
blevet opkrævet inden 30-10 og du gerne
vil være medlem kan du henvende dig til
en fra bestyrelsen.

Flaghejsning
Sinding:
Henv. Tonny Tulstrup,
tlf. 97 13 64 15
Ørre:
Ejgil Kølbæk
tlf. 97 13 61 10
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Situationsrapport fra Ørremarked 1989

Foto: Nils Lund

Foto: Nils Lund
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KALENDEREN
August
27.

Udgivelse SØ Posten

Redaktionen

28. 19:30

Orienteringsaften i Sinding Forsamlingshus vedr. menighedsrådsvalget.

Menighedsrådet

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.

Forældremøde 4. klasse

Sinding Skole

02. 14:00

Besøg i Gjellerup Kirke

ØS Pensionistklub

04. 17:00

Høstfest

Hvepsereden

06. 10:00

Tema

KFUM & K

08.

Forældremøde indskolingen

Sinding Skole

09. 19:30

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

SØ Folkeuniversitet

10.

Forældremøde 5. klasse

Sinding Skole

11.

Fællesbestyrelsesmøde Midtpunktet

Sinding Skole

11.

Teater for 0. - 6. klasse (Nøvling Skole)

Sinding Skole

15.

Forældremøde i 6. klasse

Sinding Skole

15. 17:00

Pædagogisk møde personalet Hvepsereden

Hvepsereden

16. 14:00

Hygge-eftermiddag i Kroghøj Gl. Skole

ØS Pensionistklub

20.

Herrefrokost

Sinding Forsamlingshus

20. 10:00

Vi forbereder os til høstfest

KFUM & K

21.

Vi deltager i høstfest i præstegårdshaven

KFUM & K

23. 19:30

Trusselbilledet -en koldkriger taler ud!

SØ Folkeuniversitet

25. 18:30

Sangaften

Ørre Forsamlingshus

26. 16:30

Fest for fritidshjemsbørn

Hvepsereden

27.

Fælles pædagogisk dag for Midtpunktet

Midtpunktet

27.

Dåbsjubilæum for 5-6 årige

Menighedsrådet

29. 13:30

Opstart: Trivsel og motion

Sinding GIF

29. 18:30

Opstart: Bob

Sinding GIF

30.

Cyklistprøve for 6. klasse

Sinding Skole

30. 14:00

Besøg af Røde Kors genbrugsbutik fra Herning

ØS Pensionistklub

Oktober
03.

Efterårsfest for børnehavebørn

Hvepsereden

03. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

04. 10:00

Tema

KFUM & K

06.

Fællesbestyrelsesmøde Midtpunktet

Fællesbestyrelsen Midtp.

07.

Samtaler i 4. klasse

Sinding Skole

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

09.

Samtaler i 4. klasse

Sinding Skole

10. 07:45

Skolernes motionsløb

Sinding Skole

11.

11.okt - 19. okt: Skolernes efterårsferie

Sinding Skole

11. 09:00

Loppemarked

Ørre Forsamlingshus

14. 14:00

Sang og oplæsning.

ØS Pensionistklub

21. 19:30

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

SØ Folkeuniversitet

24.

Pædagogisk week-end personalet Hvepsereden

Hvepsereden

26. 10:00

BUSK gudstjeneste i Sinding kirke

Menighedsrådet
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27.

Samtaler i 2. - 3. klasse

Sinding Skole

28.

Samtaler i 2. - 3. klasse

Sinding Skole

28. 14:00

Foredrag v. Per Hansen fra TV Midt-Vest.

ØS Pensionistklub

30. 19:00

Generalforsamling i Borgerforeningen

Borgerforeningen

31. 18:30

Koncert med Ib grønbech

Ørre Forsamlingshus

November
01.

Deadline på SØ Posten

Redaktionen

01. 10:00

Mini OL

KFUM & K

04.

Fællesbestyrelsesmøde Midtpunktet

Fællesbestyrelsen Midtp.

07. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

08. 09:00

Foreningsdag for alle trænere og ledere

Sinding GIF

11.

Menighedsrådsvalg

11. 14:00

Besøg af Tjørring-pensionisterne. Foredrag: Et liv i frihed

ØS Pensionistklub

12.

Samtaler i 5. klasse

Sinding Skole

13.

Samtaler i 5. klasse

Sinding Skole

13. 17:00

Pædagogisk møde for personalet Hvepsereden

Hvepsereden

15. 10:00

Tema

KFUM & K

18.

Samtaler i bh.kl.

Sinding Skole

19.

Samtaler i bh.kl.

Sinding Skole

19.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

20.

Samtaler i 6.klasse

Sinding Skole

25. 12:30

Julefrokost

ØS Pensionistklub

26.

Udgivelse SØ Posten

Redaktionen

27. 19:00

Adventsgudstjeneste i Ørre kirke

Menighedsrådet

28. 07:45

Klippedag

Sinding Skole

29. 10:00

Maleværksted

KFUM & K

30. 12:30

Julemiddag i Ørre Forsamlingshus

Ørre Forsamlingshus

December
05.

Julefrokost for personalet Hvepsereden

Hvepsereden

08. 17:00

Pædagogisk møde for personalet Hvepsereden

Hvepsereden

09.

Julearrangement indskolingen

Sinding Skole

09. 14:00

Julehygge i præstegården.

ØS Pensionistklub

10.

Fællesbestyrelsesmøde Midtpunktet

Fællesbestyrelsen Midtp.

11. 19:30

Julesangaften i Sinding Kirke

Menighedsrådet

12.

Julefrokost for børn og personale

Hvepsereden

12.

Luciadag -optog i hallen

Sinding Skole

13. 10:00

Vi juler

KFUM & K

18. 10:00

Julegudstjeneste for børnehavebørn i Sinding kirke

KFUM & K

22. 07:45

Juleafslutning

Sinding Skole

29. 19:00

julefest

KFUM & K

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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