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Posten

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

Fødselsdagsbørn
I ønskes hjertelig tillykke...

Korrektur:
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26
Oplag: 550 stk.
Posten udgives af Lokalrådet for
Sinding og Ørre og udsendes til
samtlige husstande i Sinding-Ørre,
samt til dem, der bor udenfor området
og ønsker den tilsendt.

4 år d. 16/12-2008
Marie Boelskifte
Nøvlingvej 32, Sinding

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. februar. 2009. Posten
udkommer d. 25. februar 2009.

1 år d. 9/10-2008
Oliver Einar Bogh
Ørre Byvej 37, Ørre

1 år d. 11/10-2008
Marie Hornshøj Brunbjerg
Skoletoften 3, Sinding

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,-.

Deadline

Posten 2009

1. februar
1. maj
1. august
1. november

Forside

Udgivelse

25. februar
27. maj
26. august
25. november

V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil. 23 30 60 99 og 51 36 13 97

•
•
•
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Forside: Lene Kidde, Sinding
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Ørre
Forsamlingshus
Vinteren er på vej efter en dejlig sommer
og efterår. Vi har fået malet huset udvendig og taget har også fået en omgang så
det har pyntet gevaldig. Da det jo er sangens år har vi afholdt sangaften som var en
stor succes hvor der blev sunget og fortalt. Det var rigtig hyggelig aften syntes
vi. Det sidste arrangement vi har haft var
Ib Grønbech. Det var en helt fantastisk
aften og vi kan bare ringe så kommer han
igen, men nu må vi se hvad vi finder på til
næste år. Det sidste for i år bliver julemiddagen med efterfølgende juletræstænding d. 30. november kl.12.30. Der er

en lille ændring fra de foregående år. Vi
laver nu pakkeleg da banko er lidt for kedeligt for børnene og måske også for nogle
voksne. HUSK TILMELDING SENEST D.
28.november på tlf. 97136168 ell.
97136327. Vi starter 2009 med generalforsamling d. 29.januar. Vi serverer lidt mad
og drikke kl. 18.30 og 19.30 starter generalforsamlingen. Til maden er der tilmelding på 97136168 ell. 97136327 senest
d. 27. januar.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt
et lykkebringende nytår.
En aften i selskab med Ib
Grønbech SKAL bare opleves.
Skøn nordjysk humor krydret
med musik på bl.a. el-hegn;
det kan da kun blive en succes. Og det var det så afgjort!
Her blev uddelt gode tips til
hvordan man fx fjerner næsehår og brænder cd´er i
nordjylland, samt at rejsegilde kan ha´ flere betydninger. Underholdning i verdensklasse. Så tak for endnu et
godt arrangement i Ørre Forsamlingshus.
Mia, Ørre

Stemningsbilleder
fra sommerfesten den
17. maj 2008
Arrangementet blev omtalt i forrige nr.,
men billederne var på ferie
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Bestyrelsen
Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72
Tlf.: 97136168
Næstformand:
Herdis Ahler
Ørre Byvej 81
Tlf.: 97136327
Kasserer:
Jens Arne Mikkelsen
Ørre Byvej 81
Tlf.: 97 13 63 27
Medlem:
Leo Lisby
Ørre Byvej
Tlf.: 97 13 63 73
Revisorer:
Birgit Kristensen
Judith Hansen
Suppleant: Hans Hansen

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

Nattergal til Sinding
Når Dansk Slager Parade, med et sandt
overflødighedshorn af Dansktoppens
bedste kunstnere, rammer Sinding/Ørre
Midtpunkt ,Lørdag den 28 Februar 2009,
er der igen sørget for fin opvarmning til
dansen. Det er lykkedes at få arrangeret
komikeren og intertaineren Carsten
Knudsen til at komme og fyre op under
festen. Carsten Knudsen er jo kendt, som
ham den lille fra De Nattergale, og
mange af hans figurer er velkendte, som

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
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f.eks. svineavler Gert Regnborg, og ikke
mindst Gertrud Sand fra The
Julekalender, så der er ingen tvivl om at
lattermusklerne får frit løb denne aften.
Efterfølgende er der så mulighed for en
svingom, og opleve Kisser & Søren,
Richard Ragnvald, Susanne Lana, Klaus (fra
Klaus og Servants) Lis & Per, med musikalsk
ledsagelse af orkestret Gemalerne, så
mon ikke der bliver fest i Sinding - DET
TROR VI !

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Oversigt over
bestyrelsen:

FASTELA
VNSFEST
FASTELAVNSFEST
Husk fastelavnsfesten i Sinding
Forsamlingshus søndag d. 22. februar 2009
kl. 14.
Kom udklædt og vær med til at slå katten af
tønden!

Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
Næstformand
Jesper Dahl Martinussen
Sinding hovedgade 7
Tlf. 97382448

Sinding Forsamlingshus
Borgerforeningen for Sinding og Ørre

Konkurrence

Vores skilte v. indgangsvejene til byerne
står tomme meget af tiden !
Borgerforeningen har ønsket at der
kunne stå noget permanent på dem, som
man så, når der var et specielt arrangement kunne udskifte.

Skiltet har 2 sider  der må gerne stå
noget forskelligt på de 2 sider.
Afleveres personligt til formanden, eller
mailes til vores mailadresse
kontakt@sinding-oerre.dk
Senest d. 20.01.09.

Derfor igangsætter vi en konkurrence
med følgende kriterier:

Der gives et par flasker god rødvin til
vinderen.

Et læsevenligt logo for området, gerne
med en kort tekst og gerne indeholdende vores hjemmesideadresse
www.sinding-oerre.dk

Referat af generalforsamlingen i Borgerforeningen for Sinding  Ørre d.
30.10.2008
1.
2.
3.

Jens Peter Brunbjerg blev valgt
som dirigent.
Formandens beretning: se andetsteds.
Vilhelm Østergaard fortalte om
sognearkivet. SLA sammenslutning af lokalarkiver her lavet et
ny registrerings program Arkibas
4, som på sigt gerne skulle lette
registreringen og søgning. Der er
stadig åbent i sognearkivet på skolen hver mandag fra 17-19, med
kaffe på kanden !.

4.
5.
6.

Regnskabet blev godkendt.
Virksomhedsplan: se andetsteds.
Genvalg til Johannes og som ny
blev Jesper Dahl valgt ind i bestyrelsen.
7. Lars Lodahl, og Chr. Nytoft, blev
suppleanter.
8. Som revisorer blev valgt Sigfred
Bach og Elly Knudsen
9. Til bestyrelsen i sognearkivet blev
valgt Wagn Christensen og Wilhelm Schreiber.
10. Fremtidig kontingent blev sat til
kr. 20,00
Ref. Peder Lundby
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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

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

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Beretning til generalforsamlingen i borgerforeningen d. 30-10-08
Jeg vil fortælle lidt om hvad vi har lavet i
borgerforeningen siden den foregående
generalforsamling. Jeg vil først fortælle om
de forskellige projekter vi har igang, og
de arrangementer vi har afholdt i årets løb.
De mere fremadrettede planer fortæller
jeg om under punktet virksomhedsplan det kommende års virke. Det burde måske være ´de´ kommende års virke, da vi
nok ikke får alt det gennemført vi gerne
vil på et år.
Vi har afholdt 11 bestyrelsesmøder, som
alle er afholdt i Midtpunktet. Vi besluttede
efter generalforsamlingen sidste år at vi i
fremtiden ville holde vores møder der.
Fordi der er nogle gode rammer til det,
og for at vi gerne vil være med til at øge
aktiviteten i Midtpunktet. Herudover har
vi deltaget i diverse møder i bl.a. landsbykontaktudvalget, og holdt 2 lokalrådsmøder.
Fastelavnsfest
Vi holdt fastelavnsfest, hvor vi som
sædvanelig havde en rigtig god opbakning
fra børn og forældre. Det kniber næsten
at vi kan være i Forsamlinghuset. Det var
en rigtig hyggelig eftermiddag.
Borgermøde
Ca. 70 mødte op til at diskutere områdets
fremtid. En fantastisk aften hvor mange
ideer kom på bordet. Nogle gamle emner
og mange nye. Vi arbejder med en del af
dem i bestyrelsen. bl.a. tunnellen under
hovedvejen, og en udbygning af stisystemerne i området. Vi havde også besøg af Alex Wurts fra lag-Herning, der fortalte om hvad lag midlerne er og hvad de
kan støtte.
Amerikanergrunden
I foråret inviterede vi til møde omkring
vedligholdelsen af Amerikanergrunden. Vi
lagde op til at vi gerne ville have en selvstyrende gruppe der fremadrettet tager sig
af den daglige pasning af parken. Det må
man sige lykkedes. Der er mange der
gerne vil tage en tørn med det. Da vil var
færdige med kaffen gik vi i krig med at få
tyndet ud i træerne og beskåret en hel
del af buskene. Det så måske lidt voldsomt ud lige da det stod på, og det så
måske ud til at vi fældede lidt for meget.
Men her efterfølgende tror jeg alle er
enige i at det er blevet en noget pænere
park vi har fået ud af det. Efterfølgene har
vi overladt det til Knud Erik Jensen at ko-

ordinere arbejdet med at holde parken.
Det har han klaret til ug sammen med hans
hjælpere. Vi vil prøve at spare penge sammen til en plæneklipper til næste år, så vi
ikke skal ud og låne hver gang der skal
klippes græs.
Imedens vi arbejdede på Amerikanergrunden havde de også travlt i Ørre. Her
fik de renoveret og rengjort trafikchikanerne på Ørre Byvej, det trængte de
også til.
Sø-grillen
Der er lavet en del forbedringer i Hvepsebyen. 2 nye hytter er sat op istedet for
bussen der var ved at være udtjent. Hvepsereden kan nu lægge de mindste børn
ind i den ene hytte når de skal sove til
middag. Den anden skal skolen bruge til
bl.a. natur og teknik undervisning. Der er
lagt nyt gulv på i Sø-grillen, og sat bagbeklædning på vestsiden. Meget af det er
lavet med frivillig arbejdskraft, der er brugt
mange timer på det. Mange tak til alle for
det. Vi har købt 6 nye bord-bænkesæt, de
er med galvaniseret stel så de kan holde i
rigtig mange år. Vi kan få nogle i børnestørrelse i samme design, så det vil se om
vi kan få råd til at købe næste år. Vi forsøgte at søge penge i bonusbankens fond
til dem, men vi fik desværre afslag på det.
Sankt Hans
Traditionen tro har vi arrangeret Sankt Hans
fest i Sø-grillen. Der var et godt fremmøde
af både børn og voksne. Der var livlig snak,
gang i grillen og god stemning. Der var
også godt gang i blæsten, men vi mente
godt at vi kunne forsvare at tænde bålet.
Det var nok et af de største bål der har
været, måske hjulpet på vej af den store
oprydning på Amerikanergrunden. Vi fik
indviet de nye bænke og vi fik sunget
nogle sange fra det nye Sankt Hansfestsangblad som et hurtigtarbejdende
udvalg havde lavet til aftenes anledning.
Æ Sinding Daw
Vi har afholdt byfest sammen med de øvrige foreninger i området. Det var som altid
en meget vellykket byfest. Der var et tætpakket program der ramte et meget bredt
publikum. Det er en uge hvor der bliver
festet igennem og hygget og snakket på
tværs af de daglige omgangskredse vi færdes i. For de fleste er det en uge med
underholdning og afslapning. Men vi må
ikke glemme dem der arbejder i kulissen.
Der er nogle der trækker et stort læs. Jeg
er nogle gange kommet ind i køkkenet i
Forsamlingshuset og set hvordan det ser
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ud når det er stablet op med opvask, og
der så står en midt i det hele og prøver at
arbejde sig igennem det. Der kan
underholdningsværdien ikke være ret høj.
Der er også mange der tager nogle mindre vagter i diverse boder, og hjælper med
at rydde op osv. Alle skal have en stor tak
for en rigtig god byfest.
Sø-posten
Det er vigtig vi har Sø-posten som lokalt
foreningsblad. Selvom det kan klares hurtigere og billigere med hjemmesider og
internet og mail, er det stadigvæk rart at
man får et blad ind af døren en gang imellem. Det har borgerforeningen valgt at
understøtte ved at garantere sideantallet.
Rekreativt område
Vi er i gang med planlægningen af et rekreativt område på den øverste boldbane
ved Midtpunktet. Det er aftalt med kommunen at vi går igang efter nytår. Der bliver træer og buske i grupper, gravet et
lille vandhul og sat bord og bænke op. Vi
vil også finde plads til nogle forskellige
frugttræer. Vi vil prøve på at få etableret
en junglesti så der er en aktivitet for de
lidt større børn. I det hele taget vil vi forsøge at gøre området så attraktivt som
muligt for så mange som muligt. Derfor
vil vi få det hele hegnet ind så man kan
bruge det som hundeskov også. Det er
mange aktiviteter på et forholdsvis lille
sted, men vi tror på at hvis alle viser hensyn til hinanden så kan det sagtens lade
sig gøre.
Stisystem
Der arbejdes på at lave et oplæg til et stisystem der binder landbrugsparcellerne,
Ørrevænget, Hjortehøj og stisystemet ud
til grusgraven sammen. Det system skal
også knyttes sammen med det nye rekreative område.
Skilte
Vi er igang med at udskrive en konkurrence om at lave et skilt der skal sidde i
skilterammerne ved indfaldsvejene. Det er
meningen at de skal sidde der permanent,
og at man så sætter sine egne skilte
udenpå når man vil reklamere for et arrangement. Konkurrencen er udskrevet i Søposten der kommer sidst i November.
Midler fra landsbypuljen
Man kan en gang om året søge om penge
i landsbypuljen, der er en pengekasse som
landsbyerne i Herning kommune selv
administrererer. Vi har i år søgt om penge

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

til en bro over Løven Å i Ørre. Vi vil dermed prøve at genskabe en bid af den
nedlagte vej gennem Ørre. Vi vil gerne
være med til at bevare nogle af de gamle
kulturspor omkring os. Så nu håber vi at
de øvrige deltagere i landsbykontaktudvalget vil stemme for vores projekt.
Trafik
Vi har fået sat et skilt op ved rundkørslen
ved Trehøjevej hvorpå der står gennemkørsel forbudt for lastbiler til rute 18. Det
har taget en del af den tunge trafik igennem Sinding. Vi arbejder i øjeblikket på
højtryk med at forsøge at få etableret tunnel under rute 18 til bløde trafikanter. Vi
forsøger også at få prioteret en cykelsti
langs Ørrevej. Vi har skrevet til vejafdelingen på kommunen, og bedt om at
få lavet bump på Ørrevej. Vi har ligeledes
bedt om at få flyttet byskiltet på Sinding
Hovedgade op til udkørslen fra
landbrugsparacellerne, og her vil vi også
gerne have et bump op.
Vi har trukket på mange frivillige til mange
forskellige opgaver i årets løb. Senest har

vi haft mange til at hjælpe med at kræve
kontingent op. Det er sådanne pligter der
kan være svære at nå alene for bestyrelsen. Uanset hvad vi har bedt om hjælp til,
har vi altid fået fuld opbakning, og det er
vi rigtig glade for. Tak til alle for det.

have lagt en sti ind igennem det nye rekreative område.
Vi vil gerne fremme bosætningen i Ørre
ved at støtte legepladsmulighederne for
børn og unge, og støtte projekter der fremmer natur og fritidsliv i området.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et
rigtig godt samarbejde, I har alle haft jeres
forskellige opgaver, og dem har I løst på
bedste vis.

Vi vil undersøge om vi kan forenkle indsamligen af materiale til lokalhistorisk arkiv. Efterhånden foregår meget
korrenspondance imellem foreningerne og
eksempelvis kommunen på mail, ligesom
alle referater bliver rundsendt elektronisk.
Så er der måske mulighed for at arkivet
også for en kopi af det materiale der cirkulerer, og kan få det registreret med det
samme.

Tak for ordet.
Virksomhedsplan
Vi vil fortsat presse på for at få lavet en
tunnel under rute 18, og samtidig prøve
at få etableret en cykelsti langs Ørrevej til
Ørre.
Vi vil også forsøg at få stisystemerne i
området bundet lidt bedre sammen. Der
mangler lidt lys mellem landbrugsparcellerne og Ørrevænget. Hjortehøj har endnu ikke nogen sti ned til skolen, og vi skal

Vi vil gerne være mere aktive med at søge
penge hjem fra div. fonde og lign. Vi tror
at der kan være gode muligheder for at vi
kan få lidt flere penge ud af dem, hvis vi
er lidt mere aktive på det felt. I den sammenhæng har vi allieret os med Jesper
Søgård. Vi glæder os over at han har indvilliget i at hjælpe os, og han er allerede
igang med at søge penge til forskellige
ting, bl.a. til omforandringen af den øverste boldbane.

38 år ved Sinding Centralskole
Kære læsere af SØ-Posten!
Det har været 38 fantastisk udfordrende
og spændende år med masser af dejlige
og videbegærlige børn. Det har ikke altid
været en dans på roser, men ingen roser
uden torne. Det har været hårdt arbejde,
men det har helt klart været arbejdet værd.
Jeg har bl.a. været klasselærer for 7 hold.
Tre hold fra 1.-7. klasse, et hold fra 6.-7.
klasse, to hold fra 1.- 6. klasse og her til
sidst et hold fra 1.- 4. klasse.
Tak til alle elever og forældre. I har givet
mig mange positive og uforglemmelige
oplevelser i årenes løb.
Blandt de mange skønne oplevelser jeg
har haft sammen med jer, vil jeg nævne
bornholmerturene, som var afslutningen på
jeres skoleforløb i Sinding og dernæst
skolekomedierne, som I opførte enten i
gymnastiksalen, i forsamlingshuset eller i
hallen.
Senere da Hvepsereden og Skolen blev
til Sinding-Ørre Midtpunkt, vil jeg nævne
Rakkerturen til Ørre Hede, Bøvlingbjergturen, opbygningen af den store legeplads,

Livøturene og Svanen som store uforglemmelige fælles-oplevelser.
Tak til mine 3 skoleledere, som altid har
været synlige, fremsynede og åbne for at
lade os afprøve nye pædagogiske ideer.
Tak til mine tidligere og nuværende kolleger, som altid har været og er omsorgsfulde, engagerede og gode sparringspartnere med højt til loftet.
Det er vemodigt at sige farvel, men det
er bedst at holde, mens legen endnu er
god.
Sidste skoledag i Sinding-Ørre Midtpunkt.
Fredag d. 31. oktober var min sidste skoledag. Jeg blev på fornemste vis kørt i skole
i en Ford Mustang af Kurt og Poul Erik, og
jeg fik på denne smukke frostklare solskins
efterårsmorgen en køretur rundt i Sinding
og Ørre. Turen endte i skolegården, hvor
den røde løber var rullet ud i dagens anledning, og alle børn og voksne i Midtpunktet stod med flag og gav mig en varm
velkomst.
Derefter gik vi alle ind til morgensang, en
morgensang som var helt speciel. Alle
børnene havde digtet en afskedssang til
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mig på melodien Jeg ved en lærkerede,
og bagefter spillede og sang 4. klasse en
afskedssang, som de selv havde digtet og
selv havde komponeret melodien til. Det
var helt over-vældende.
Desuden fik jeg mange flotte gaver fra
både børn og voksne. Mange tusinde tak
for sange, gaver og for en helt fantastisk
og uforglemmelig sidste skoledag.
Receptionen om eftermiddagen blev også
en stor oplevelse for mig. Rigtig mange
var kommet for at ønske mig et godt
otium, og heriblandt var mange af mine
tidligere elever også mødt op. Det var en
stor glæde og fornøjelse at se dem alle
igen.
Tak for alle de pæne ord, jeg fik med på
dagen og tak for alle gaverne. Jeg er meget glad og rørt over, at så mange kom og
gjorde dagen til en festdag.
Tak til Skolen og Hvepsereden for en fantastisk afslutning på mit skoleliv.
Med venlig hilsen Lotte Koch

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

Generalforsamling

Torsdag den 22-01.2009 kl. 19,00 i Ørre
forsamlingshus, afholdes ordinær generalforsamling i Ørre - Sinding lystfiskerforening med dagsorden iflg. Vedtægterne
Dagsorden og forslag kan læses på
www.hedens-lystfiskeri.dk ca. en uge før
generalforsamlingen.
Stk. 2 Kun de på dagsordenen opførte
punkter kan komme til afgørelse. Forslag
fra medlemmerne skal, for at optages på
dagsordenen, skriftligt være formanden i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Storfiskedag i Ørre gik godt, dog kunne
der godt havde været lidt flere deltagere,
men dejlig at der kommer så mange til
præmie overrækkelsen om søndagen, nu
man har fået en prominent person til Ørre.
Det lyder selvfølgeligt naturlig at der blev
fanget færre fisk i år, når nu der ikke var så
mange ude at fiske, men det kan også skyldes dette, at mange havørredsmolt var trukket ud af å-systemet for at blive til havørreder. Danmarks Sportsfiskerforbund har
ved selvsyn konstateret store problemer
for de nedtrækkende smolt, store stimer
af smolt svømmede i foråret rundt i den
vestlige ende af vandkraftsøen i deres forsøg på at finde ud af søen. Foran
afgitringen ind til turbinen stod i tusindvis
af smolt, indtil de ikke længere var i stand
til at svømme og led til sidst kvælningsdøden på risten.
Danmark Sportsfiskerforbund har nu officielt anmodet Holstebro Kommune om
snarest at få iværksat tiltag, der kan forhindre en forsat massiv dødelighed af smolt
ved kraftværkets indløbsgitter, og jeg kan
kun opfordre Herning Kommune til det
samme, i det ca. 50 % af Storå-vandsystemet ligger i Herning kommune, og
da det gerne skule gavne turismen i Midtjylland, og Herning Kommune på længer
sigt.
Nu er det jo ikke kun en spørgsmål om at
kommunen iværksætter tiltag, nej lystfiskerne må også på banen, og det er vi
godt i gang med, idet vi gerne skulle have
lavet et Storå Sammenslutninger for alle
foreninger og konsortier med fiskevand i
Storåsystemet, vi er 13 foreninger/konsortier på nuværende tidspunkt, men flere kan
komme til, når bare de har fiskeret i Storåsystemet. Det vil sige at vi tilsammen
repræsenter ca. 3000 lystfiskere, dertil skal
så lægges dagkortsalg, som er turister ude
fra, som gerne skulle komme igen år efter
år, men det gør de kun hvis der er noget
at komme efter.
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En ting er hvad vi kan bruge en sammenslutning til, en andet men lige så vigtig
ting er hvad vi selv kan gøre for fiskebestanden, og der er vi godt med, med
udlægning af gydegrus, fældning af piletræer, mm. men det er ikke slut med det,
for vi skulle gerne have fældet noget mere
i løbet af vinteren, og gerne have udlagt
mere gydegrus til næste år, og måske også
nogle skjulesteder, så fiskene har nogle
steder de kan stå i skjul.  I alt for lang tid
har vi gjort os umage med at fjerne enhver ting, der kan sinke vandet i at nå havet, derfor er vi nødt til at indtænke nogle
stabile skjul, altså det vi kalder årstidstabile
skjul, og her er sten simpelthen mantraet,
her er der tre ting der er vigtig.: Det er
sten, sten og atter sten.
En ting er at lave skjul til fiskene, men et
andet er om der er fisk at lave skjul til, så
derfor havde vi her sidste i oktober mdr.
besøg at Morten fra Aqua i Silkeborg, for
at el-fiske. Dels for at se om der var fisk,
og hvilke arter der var tilstede, også for at
følge det hver år, for at se de tiltag vi laver også bære frugt. Der var lige lidt nok
bækørreder i vandløbet, og det kan skydes det store udtræk af smolt vi havde været vidne til foråret, der var en god bestand af el-ris og strømskaller, det er selvfølgelig ikke noget for lystfiskere, men er
en sundhedstegn, og godt for rovfiskene i
vandløbet, som så kommer os til gode, og
sidst men ikke mindst blev der fanget en
havørred på 46 cm. og sammenlagt med
at Aulum Haderup Sportsfiskerforening,
havde fanget havørreder og laks på deres
fiskevand, så er det gode tegn på at havørrederne og laksen et på vej tilbage til
Ørre.
Der arbejdes i øjeblikket på at få lavet nye
kort over fiskevand, i det der er kommet
en del til siden vi i startede for godt 5 år
siden.
Knæk og bræk Ejgil

Kirkesiden
Ørre

Sinding

Menighedsrådsvalget 2008
Ved Menighedsrådsvalget den 11. november 2008 blev følgende kandidater valgt til rådet:

Jytte
Hoffmann

Anne Marie
Søe Nørgaard

Kurt
Kleon Jeppesen

Benedikte
Lohfert Würtz

Bodil
Leth Erichsen

Kære beboere i Ørre-Sinding Sogn
Pr. 1/10 er jeg ansat som sognemedhjælper 10 timer ugentligt ved jeres
kirker.
Derfor vil jeg gerne her lige skrive lidt om,
hvem jeg er.
Jeg hedder Anne Mette Amorsen, er 36
år, gift med Hans Henry og vi har sammen 3 børn i alderen 7-11 år. Vi bor i
Holstebro.
Jeg er uddannet ergoterapeut og har
arbejdet som sådan indenfor forsk.
områder. Desuden er vi som familie engageret i kirkeligt arbejde som frivillige,
hvilket vi nyder meget.

Ny teamordning – igen
Der er blevet ændret på præsternes
samarbejds-teams i de to Herningprovstier. Således at præsterne i ØrreSinding sogn og Tjørring sogn fremover
hører sammen med præsterne fra Sct.

Johannes sogn. Det betyder, at
præsterne derfra af og til har tjeneste hos
os. Det er Lennart Jessen og Scot
Christensen.

Jeg er blevet rigtig godt modtaget af
kirkens personale og sognemedhjælperudvalg og jeg glæder mig meget til
arbejdet i jeres sogn. Dette vil primært
bestå af hjælp til tilrettelæggelse af anderledes gudstjenester og arbejdet blandt
børn og unge, både det allerede eksisterende og hvad vi ellers finder på. Dette,
samt træffetid/telefontid vil senere blive
omtalt her på siderne.
På gensyn. Anne Mette Amorsen

Jule-legat
Ved henvendelse til undertegnede kan
man søge om julelegat. Har nogen
kendskab til familier, som er særligt
trængte, så hører jeg gerne om det.
Ligeledes kan man give et bidrag ved
henvendelse til undertegnede.
sognepræst Lise Edelberg
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Kirkesiden
Ørre
Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 2. december 2008 i Ørre
kirke kl. 17.00
Vi har netop åbnet de 2 første låger i
julekalenderen – og ser frem mod jul.
Derfor er temaet denne gang
ADVENT. Advent betyder komme...,
hvad er det som skal komme? Hvad
venter vi på?
Gudstjenesten er tilrettelagt for børn
og deres familier. Efter gudstjenesten
er der fælles aftensmad for alle i
forsamlingshuset.
Vi slutter ca. 18.30.
Det er gratis og alle er naturligvis
velkomne.
Julekalender til alle børn.
Bemærk ændret dato.

Sinding
Oversigt arrangementer
2. december
9. december
11. december

Ørre Kirke Spaghettegudstjeneste
Advents-hygge i Præstegården
Sinding Kirke. Julesangaften med Annette Kjær

1. januar
15. januar
7. februar

Sinding Kirke, Nytårs-musikgudstjeneste med Tina Lynderup
Sinding Forsamlingshus, Benny Jeppesen fortæller om Jeppe Åkjær
Sinding Forsamlingshus, Overlæge Knud Aage Møller oplæg til samtale
og debat ”Nar tæppet trækkes væk” og Eva Jørgensen ”Vi ses i morgen”
Fastelavnsgudstjeneste i Sinding kirke

22. februar

Adventshygge i præstegården
tirsdag den 9. december 2008
kl. 14.00 – 16.00
Traditionen tro holder pensionistforeningen det sidste møde inden jul i
præstegården. Eftermiddagen er åben
for alle interesserede. Vi skal synge
årstidens sange og salmer og derudover
skal vi i år være sammen med Willy
Stampe, Herning, som kommer og
fortæller om ”Sølle-Søren”. Willy
Stampe er optaget af lokal-historie, så en
spændende fortælling er helt sikkert i
vente.
Menighedsrådet er vært ved kaffen

Nytårsmusikgudstjeneste

Julesangaften
torsdag den 11. dec. kl. 19.30 i
Sinding Kirke
Operasanger og organist Anette
Kjær, Sabro synger i anledning af Sangens År – julen ind sammen med
os.
Højskolesangbogen og den danske
sang har for Anette Kjær altid været en
hjertesag. Hendes store formidlingsglæde og baggrundsviden har gjort
hende til en hyppig gæst på højskoler, i
kirker, Folkeuniversitetet og foreninger.
Vi benytter denne aften den nye Højskolesangbog.
Bagefter er der kaffe, knas og klejner i
kirkehuset.
Vel mødt til en dejlig aften med stor
sangglæde.

1. januar 2009 kl. 15.30 i Sinding
kirke
Traditionen tro hilser vi det nye år
velkommen med en højtidelig musikgudstjeneste nytårsdag. I år med
sanger Tina Lynderup og vor egen
organist Hanne Jensen.
Efter gudstjenesten inviteres alle til en
forfriskning i kirkehuset.
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Kirkesiden
Ørre

Sinding

Jeppe Aakjær på jysk
Torsdag d. 15/1 2009 kl, 19.00
kommer Benny Jeppesen fra Ørre til
Sinding Forsamlingshus. Han vil denne
aften fortælle og læse op af Jeppe
Aakjærs forfatterskab.

fortællingerne herfra, der bydes på
denne aften.
Entre+ kaffe 80 kr.
Tilmelding senest d.8/1 på tlf. 97136266
eller 97136167.

De fleste her i området kender jo nok
Benny, og er klar over at det, der bydes
på, er af den humoristiske skuffe og på
klingende uforfalsket jysk.

Menighedsrådet, Sinding Skole,
Hvepsereden, Idrætsforeningen,
Borgerforeningen og
Sinding Forsamlingshus

I 2002 lavede Benny sammen med nogle
af vennerne, kabareten "Rundt om
Aakjær", og det vil hovedsaligt være

Temadag

Fastelavnsgudstjeneste
for børnefamilier

Lørdag den 7. februar 2009 kl. 10.00 –
ca. 15.00 i Sinding Forsamlingshus
På dette års temadag tager vi et alvorligt
emne op: ”Den svære samtale om
døden.” Dagen kommer til at handle
om at miste, om sorg, om at støtte og
hvordan vi bedre kan tale om det hele.
Om formiddagen vil Knud Aage Møller,
overlæge på onkologisk afdeling på
regionshospitalet i Herning, komme
med et oplæg til samtale og debat, ud fra
titlen: ”Når tæppet trækkes væk”.

Efter frokost vil Eva Jørgensen, journalist
på DR, tale ud fra bogen ”Vi ses i
morgen”, der er hendes personlige og
meget ærlige beretning om at miste.
Tilmelding senest 1. februar til
Birgit Christensen 97 13 61 67 eller
Dorit Andersen 97 13 61 68
Pris 125 kr. inkl. kaffe og frokost.
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22. februar 2009 kl. 13.00 i Sinding
kirke
”Kan du gætte hvem jeg er? Kan du
gætte hvem jeg er? For jeg har fået
maske på….”
Ja, man må gerne komme udklædt til
denne fastelavnsgudstjeneste.
Det vil være en kort gudstjeneste
tilrettelagt for børn.
Efter gudstjenesten kan man fint nå at
komme til fastelavnsfest i forsamlingshuset kl. 14.00.

Kirkesiden
Ørre
Sogneindsamling
d. 1. marts 2009

Menighedsrådet vil igen være med når
Folkekirkens Nødhjælp holder sogneindsamling.
Der er 854 millioner mennesker, der
dagligt lever med udmarvende sult.
Omkring 160 millioner børn – eller cirka
hvert fjerde af verdens børn under fem år
- er underernærede. Sult dræber hvert år
flere mennesker end AIDS, malaria og
tuberkulose tilsammen. Hvert 6. sekund
dør et menneske af sult eller sultrelaterede sygdomme – dvs. 25.000
mennesker om dagen.
Når mennesker sulter, skyldes det ikke, at
der mangler mad i verden, men at vi
fordeler den mad, vi producerer, meget
skævt. At bekæmpe sult er dermed ikke
en umulig opgave, det kræver blot politisk
vilje.
Bekæmpelse af sult har været en af
Folkekirkens nødhjælps kerneopgaver de
sidste 100 år Derfor har sogneindsamlingen 2009 fokus på sult.
Menighedsrådet er ansvarligt for indsamlingen og vi vil forsøge at nå rundt i
hele sognet. Hvis du har lyst til at hjælpe
os som indsamler, er du meget velkommen til at henvende dig hos:
Jytte Hoffmann på 97 13 60 62 eller en af
de andre fra menighedsrådene.
Indsamlingen starter ca. kl. 10.00, hvor vi
starter ud fra Ørre Kirkehus.

Sinding
Høstfrokost i Præstegården

Søndag d. 21. september var der Høstfrokost i Præstegården - alle havde en rigtig
dejlig dag.

Høstoffer 2008
Høstoffer september Ørre 2008
Folkekirkens Nødhjælp
KFUM Spejderne i Sinding
Møltrup optagelseshjem
Blå Kors
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

996,00
786,00
636,00
635,00
3.053,00

Høstoffer september Sinding 2008
Folkekirkens Nødhjælp
Danmission
KFUM Spejderne i Sinding
Lokalt børne og ungdomsarbejde
Møltrup optagelseshjem
Dansk Røde Kors
Dansk Kristelig gymnasium
KFUM Soldaterhjem
Søndagsskolerne i Danmark
Danske Sømands- og Udl.kirker
Mødrehjælpen
I alt

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

1.175,00
1.000,00
400,00
400,00
1.175,00
425,00
300,00
325,00
400,00
550,00
300,00
6.450,00
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Kirkesiden
Ørre

Sinding

Indre Missions mødekalender
December
3. kl. 19.30
10. kl. 19.30
17. kl. 18.00
29. kl. 19.00

Bibelkreds 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12.
Bibelkreds 1 hos Carl Evald Hansen, Baunevej 1, Tjørring
Bibelkreds 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej
Julefest i missionshuset med indslag ved børneklubben, Rødderne,
tale samt sang og leg omkring juletræet.

Januar
7. kl. 19.30 Bibelkreds 2 hos Marianne og Peder Christensen, Søvndalvej
Evangelisk Alliances Bedeuge
13. kl. 19.30 Skriftemålsgudstjeneste i Sinding Kirke v/ Bent Østergaard, Herning
15. kl. 19.30 Bedemøde i missionshuset
16. kl. 19.30 Bedemøde i missionshuset
21. kl. 19.30 Bibelkreds 1 hos Grete og Holger Hoffmann, Ørrevænget
21. kl. 19.30 Bibelkreds 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Ørrevænget
28. kl. 19.30 Fælles bibelgruppeaften i Sinding Missionshus
Februar
4. kl. 19.30 Bibelkreds 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
11. kl. 19.30 Bibelkreds 1 hos Edel Vang, Baunevej 43
Missionsuge i Sinding
16. kl. 19.30 Møde v/ Henning Hollesen, Aulum
18. kl. 19.30 Møde
19. kl. 19.30 Familieaften

Dåbs-jubilæum for 5-6-årige.

En festlig dag med glade børn, forældre og bedsteforældre. Her er jubilarerne
fotograferet i kirken efter gudstjenesten.
Det er: Nanna, Maria, Mathias, Niels, Laura, Martin, Emma og Eilin.
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Advent - jul
helligtrekonger
Når bladet udkommer er vi tæt på 1.
søndag i advent. Nogle elsker tiden frem
mod jul og nyder alle forberedelserne til
højtidsfejringen. Andre har det knap så
nemt med december og jul. Ikke alle føler
sig som en del af hygge, glimmer og andre
julerier eller synes måske, at der bare er
for meget af det hele.
I kirken tæller vi ned mod jul fra 1. søndag
i advent, hvor det første lys tændes i
adventskransen. ”Det folk, der vandrer i
mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for
dem, der bor i mørkets land”… som det
forjættende lyder til os. Advent er håbets
tid med forventningen om, at lyset vil
komme. Derfor er advent netop en
forberedelsestid og selve julens fejring
begynder juleaften, når vi i kirkerne
synger ”Det kimer nu til julefest”. Julen
varer som bekendt ikke lige til påske, men
i 12 dage – fra juleaften til helligtrekongersdag. Gennem juledagene hører vi
på forskellig vis om julens lys, som er
kommet til os, i det lille barn, som fødes til
verden.
I Ørre kirke vil julekrybben blive stillet op
igen i år; i Sinding flytter Josef, Maria og
det lille Jesus-barn i år fra kirken til
kirkehuset, hvor vi kan have glæde af udsmykningen ved de forskellige arrangementer i december.
Helligtrekongers søndag den 4. januar
rundes julen af. Ved gudstjenesten i
Sinding kirke kl.19.00 vil vi særligt
markeret dette ved at bære julens lys med
os, fra kirke og ud i verden. Der pyntes
med fakler og levende lys.
Må advent og julen frem til helligtrekonger blive en dejlig tid for alle.
Lise Edelberg

Kirkesiden
Ørre

Sinding

Navne i sognene
1. november 2007 - 31. oktober 2008
Døbte
Ørre kirke
Sille Emil Jensen
Oliver Einar Bogh
Marie Hornshøj Brunbjerg
Emma Sofie Bang Møller Jespersen
Jens Wilhelm Gjødesen Schreiber Bang
Malthe Bjørn Ebdrup
Mette Louise Theil
Kasper Theil
Josefine Strøm Hansen
Sinding kirke
Isabella Ahler Flindt Jørgensen
Kristian Klejnstrup Dam
Mette Marie Odsbjerg Vach
Conrad Bak Torp
Jeppe Krath Lassen
Sebastian Almann Alstrup Nielsen
Mads Altmann Balle

Viede
Ørre kirke
Betina Hornshøj Brunbjerg og Heino
Brunbjerg
Gitte Søndergaard Olesen og Karsten
Madsen
Bettina Brunbjerg og Jimmy Brunbjerg
Mette Emil Jensen og Jesper Emil Jensen

Døde og begravede
Ørre
Hilda Kathrine Mathiasen
Anders Hans Andersen
Gustav Nielsen
Jeppe Johannessen
Lotte Børlum Stoubæk
Sinding
Anna Marie Sørensen
Peder Christian Hovmark
Else Elvira Flindt Borup
Ole Sandfeld Mortensen

Gudstjenesteliste
Dato

Ørre kirke

December 2008
2.
tirsdag
7.
11.
14.
18.
21.
22.
24.
25.
26.
28.

2.s.i advent
torsdag
3.s.i advent
torsdag
4.s.i advent
mandag
Juleaften
Juledag, Kristi
fødsels dag
2. juledag,
Skt. Stefans dag
Julesøndag

17.00 Spaghettigudstjeneste *
-

16.00

8.45
19.30
10.00
10.00
8.45
10.00
11.00

11.00
-

9.30
8.45

19.00
-

8.45 Nord Hansen

Januar 2009
1.
Nytårsdag
Helligtrekongers 10.00 Kirkekaffe
4.
søndag
11.
1.s.e. hlg.3.kg
13.
tirsdag
18.
25.

2.s.e.hlg.3.kg.
3.s.e.hlg.3.kg

Februar
1.
s.s.e.hlg.3.kg
8.
Septuagesima
15.
Seksagesima
22.
Fastelavn

Marts
1.
1. s. i fasten

Sinding kirke

8.45 Nord Hansen

10.00

Julesangaften *
Julegudstj. de yngste børn
Nord Hansen
Julegudstj. for skolebørn
og 14.45

-

15.30 Musikgudstjeneste *
19.00
8.45
19.30 Skriftemålsgudstjeneste
v. Bent Østergaard
10.00 Lennart Jessen
-

8.45
10.00 Kirkekaffe
8.45 Nord Hansen
13.00 Familiegudstjeneste,
kom evt. udklædt *

8.45 Sogneindsamling
Folkek. Nødhjælp*

-

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester
og arrangementer, som menighedsrådene indbyder til.
Ring til Taxa 20 13 25 13
Ved mærket * er der en særlig omtale andetsteds på kirkesiderne.
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Kirkesiden
Ørre

Sinding

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
Se sammensætningen af Rådet på side
9. Formanden vælges på Rådets første
møde.
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. På hjemmesiden kan
lige nu læses om Folkekirkens Missions
mange gode initiativer.
www.oerresinding-kirker.dk

KALENDEREN
November
26.

Udgivelse SØ Posten

Redaktionen

27. 19:00

Adventsgudstjeneste i Ørre kirke

Menighedsrådet

27. 19:30

Ekstra ordinær generalforsamling

Sinding GIF

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

05. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

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

Januar
01. 15:30

Nytårsmusikgudstjeneste i Sinding kirke

Menighedsrådet

05.

Første skoledag efter juleferien

Sinding Skole

06. 14:00

Generalforsamling.

ØS Pensionistklub

08.

Informationsmøde for kommende 7. klasse

Sinding Skole

09. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

10. 09:30

Vi kører i svømmehal afg. 9.30

KFUM & K

15. 19:00

Fælles foredragsaften med Benny Jeppesen

Arr: se i bladet

20.

Skøjtedag for 6. klasse -isstadion

Sinding Skole

20. 14:00

Pensionisternes egen dag.

ØS Pensionistklub

22. 19:00

Generalforsamling Ørre-Sinding Lystfiskerforening

ØS Lystfiskerforening

29.

Legedag for bh.kl. og 1. klasse i Hammerum

Sinding Skole

29. 18:30

Generalforsamling

Ørre Forsamlingshus

Februar
01.

Deadline SØ POSTEN

Redaktionen

03. 14:00

Foredrag v. feltpræst Alex Dahl Nielsen, Herning.

ØS Pensionistklub

06. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

07.

7. feb. - 15. feb.: Skolernes vinterferie

Sinding Skole

07. 10:00

Temadag med Knud Aage Møller og Eva Jørgensen

Arr: se i bladet

17. 14:00

Foredrag om SOS børnebyerne v. Hanna Viberg.

ØS Pensionistklub

20.

Fastelavnsfest i Midtpunktet

Skolen og Hvepsereden

22. 13:00

Fastelavnsgudstjeneste for børnefamilier i Sinding kirke

Menighedsrådet

25.

Udgivelse SØ POSTEN

Redaktionen

28. 18:00

Slagerparade

Sinding GIF

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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