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Posten

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

Fødselsdagsbørn
I ønskes hjertelig tillykke...

Korrektur:
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26
Oplag: 550 stk.
Posten udgives af Lokalrådet for
Sinding og Ørre og udsendes til
samtlige husstande i Sinding-Ørre,
samt til dem, der bor udenfor området
og ønsker den tilsendt.
Indlevering af stof til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: miaposten@tiscali.dk
Datoer til kalenderen: Heidi Nielsen.
Kalenderoversigt bliver tilsendt alle,
der ønsker det, til brug ved planlægning af arrangementer og møder. Vi
håber selvfølgelig, at I melder tilbage
om jeres arrangementer.
Se også: www.sinding-oerre.dk

4 år d. 8/2-2009
Jonas Scheufens Bøgedal
Ørre Byvej 97, Ørre

Født d. 28/1-2009
Oliver Bækgaard Lindholt
Rosmosevej 8, Sinding

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

3 år d. 3/3-2009
Sidsel Riis Thøgersen
Søvndalvej 1, Sinding

Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. maj. 2009. Posten udkommer d. 27. maj 2009.

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,-.

Hvorfor udkommer vi en uge før?
Post Danmark har lavet flg. omdelingsuger i 2009: Uge 8, 22, 36 og 48.
Derfor udkommer dette nummer en uge før.
Resten af 2009 ser derfor således ud.

Deadline

Forside

Udgivelse

1. maj
1. august
1. november

27. maj
2. september
25. november

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

•
•
•
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Forside: Billedkollage, fastelavn
Foto: Marianne Damgaard
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Sinding-Ørre
Folkeuniversitet
Program for 2009
Forår

Efterår

1. I lysets tjeneste, nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark

5. «Lev livet, når du lever.» Er det rimeligt, vi lider
og har smerte?

Lærer: Ph. d. René Dybdal Pedersen
Tid: 21.04. kl. 19.30

Lærer: Sognepræst, cand. theol. Flemming Rishøj
Tid: 08.09. kl. 19.30

2. Göran Tunström: Juleoratoriet

6. Og mangler jeg kærlighed? En fortælling om
Paulus

Lærer: Fortæller, cand. theol. Doris Ottesen
Tid: 05.05. kl. 19.30

Lærer: Læge Knud Jacobsen
Tid: 22.09. kl. 19.30

3. Hvordan være sig selv uden at være sig selv nok?
7. Limfjordsdigterne Knud Sørensen og Knud Erik
Pedersen

Lærer: Producent, fhv. højskoleforstander Svend R. Thorhauge
Tid: 19.05. kl. 19.30

Lærer: Sognepræst, cand. theol. Lone Olsen
Tid: 06.10. kl. 19.30

4. Tradition og fornyelse i Højskole-sangbogen fra
17. til 18. udgave

8. Genfortælling og tolkning af Anne Marie Løns
roman «Sekstetten»

Lærer: Fhv. højskoleforstander Jens Grøn
Tid: 09.06. kl. 19.30

Lærer: Niels Knudsen
Tid: 20.10. kl. 19.30

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

Man kan tilmelde sig:
Forår: nr. 1, 2, 3, 4Efterår: nr. 5, 6, 7, 8Enkeltaftener:

kr. 200
kr. 200
kr. 70

I priserne indgår der kaffe/te og brød.
Da der altid melder sig flere, end der er
plads til, er vi nødt til at anvende «først til
mølle» - princippet.

Komitemedlemmer:
Inge Madsen
Birthe Christensen
Malte Dalsgaard
Birgit Christensen
Wagn Christensen
Niels Knudsen
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
Næstformand
Jesper Dahl Martinussen
Sinding hovedgade 7
Tlf. 97382448
Kasserer:
Johannes Pedersen
Sinding Hovedgade 9
Sinding
Tlf. 97136064
Sekretær:
Peder Lundby
Ørre Byvej 88, Ørre
Tlf. 97136136
Mail: lundby-p@post3.tele.dk

2. - 7. juni 2009

Tirsdag d. 2. juni:

Kirkekoncert i Sinding Kirke

Onsdag d. 3. juni:

Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus

Torsdag d. 4. juni:

Byfestpladsen er åben med alle aktiviteter
Æ Sinding Daw Løb - Bobturnering - Koncert

Fredag d. 5. juni:

Byfestpladsen er åben med alle aktiviteter
Westernaften - Trinity Countryband med traditionelt
countrymusik

Lørdag d. 6. juni:

Byfestpladsen er åben med alle aktiviteter
Wellness i teltet - Trædrejeri - Stenhugger og
glassliber - Lokale kunstnere udstiller deres værker
Havetraktortræk - Byens Bedste Kage - Helstegt dyr
aften - Musik i teltet - og mange andre aktiviteter.

Søndag d. 7. juni:

Gudstj. ved SØ-grillen - Gratis kaffe og rundstykker i
forsamlingshuset - Byfestpladsen er åben med alle
aktiviteter - “Andejagt” på åen - Rundboldkamp
Auktion

Medlem:
Ib Hartvig Jensen
Sinding Kirkevej 1
Sinding
Tlf. 97 21 64 90

Læs mere på www.sinding-oerre.dk

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

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

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

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

FASTELA
VNSFEST
FASTELAVNSFEST

ØV-ØV-ØV

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

Borgermøde om en fodgængerbro
over Løven å, samt efterfølgende
klimamøde
Torsdag d. 26. febr. kl. 19.00 i Ørre forsamlingshus
Borgerforeningen har søgt landsbykontaktudvalget og fået penge til at lave en
bro over Løven Å,
Placeringen er tiltænkt hvor den gamle vej har gået ( v. bålpladsen).
Senere vil vi arbejde på at få den koblet sammen med stisystemet i Sinding
og Ørre.
Kom og hør om projektet, samt kom med gode råd!

Senere samme aften:

Kom og få svar på energispørgsmål, f.eks:
 Hvad kan jeg spare ved at efterisolere huset?
 Er der tilskud til udskiftning af det gamle fyr?
 Hvad siger loven og er der god økonomi i at udskifte fyret?
 Hvilken varmeform skal jeg vælge: jordvarme, pillefyr, fast brændsel
eller andet?
 Kan jeg spare på el-forbuget og hvad er et normalt forbrug?
 Hvordan kan jeg skrue ned for min CO2 udledning og samtidig spare
penge?
Arrangementet er gratis. Der serveres kaffe og brød / vin og ost
Venlig hilsen
Borgerforeningen Sinding/ Ørre.
I samarbejde med: Energitjenesten Vestjylland, Klimanetværk Herning
Tjek: www.herning.dk/klima Herning Kommune
Eller http://www.sinding-oerre.dk/
Hør mere v. Borgerforeningen v. Peder Lundby 97136136 eller Line Thastum,
Herning Kommune ngolt@herning.dk
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Nu skete det igen!!!
Fredag den 16. januar gik jeg en tur på
kirkestien i Ørre med mine dagplejebørn.
Der er meget hyggeligt, de elsker det og
behøver ikke holde fast ved klapvognen,
som de ellers skal gøre, når vi går på
fortovet.
Men at gå tur på kirkestien (og andre stier),
får man ikke altid det ud af, der er
meningen: at se og nyde naturen, lytte
efter fugle og se dem i luften.
Nej, det er også meget nødvendigt at
kigge mod jorden, ja hele tiden, da der er
mange, mange hundelorte!!!
Denne dag skete det igen, der var et barn
der faldt i en hundel...!!!
ØV, det er meget, meget ulækkert, med
en lille fyr der er smurt ind i en sådan.
Jeg vil derfor opfordre alle, der lufter
hunde, til at samle deres efterladenskaber
op.
Lillian.

Borgerforeningen
kommenterer dette med
følgende:

Borgerforeningen arbejder sammen med
kommunen om at opsætte standere med
hundeposer både v. kirkestien i Ørre og v.
grusgravstien i Sinding.

SindingØrre Midtpunkt
Her ses placeringen af hjertestarteren i Midtpunktet. Den
er placeret udenfor hovedindgangen til hallen.
Hjertestarteren sidder i en metalkasse indbygget i muren,
og der er fri adgang, så alle har mulighed for at hente
den i nødstilfælde. Hjertestarteren fortæller selv, hvad du
skal gøre og kan ikke bruges forkert. Læs mere på www.
hjertestarter.dk
Redningskæden
Denne kæde viser i hvilken rækkefølge,
du skal handle for at hjælpe en person,
der er faldet om med hjertestop. Hvert
led i redningskæden er lige vigtig, når
der skal reddes liv.

Tidlig konstatering og alarmering
I tilfælde af hjertestop er det vigtigt at få stillet diagnosen og slå alarm så hurtigt som overhovedet
muligt. Forsinkes alarmeringen, falder chancen for overlevelse. Det vil sige, at du bør ringe 1-1-2
og/eller råbe efter hjælp, så snart du har mistanke om, at der er tale om et hjertestop. Når du
alarmerer, skal du prøve at bevare roen. Husk at det altid er alarmcentralen, der afslutter samtalen, når de vurderer, at de har fået alle nødvendige oplysninger.
Giv hjertemassage
Du kan vinde tid ved at give kunstigt åndedræt og hjertemassage. Hjertemassage får tilstrækkeligt med blod til at cirkulere, så skade på de livsvigtige organer modvirkes.Selvom kunstigt åndedræt og hjertemassage i de fleste tilfælde ikke kan få hjertet til at slå normalt igen, er det muligt
at fordoble chancen for overlevelse.
Brug Hjertestarteren
I de fleste tilfælde af hjertestop flimrer hjertet på grund af elektrisk kaos. Den eneste effektive
behandling er at give et elektrisk stød til hjertet, også kaldet defibrillering eller hjertestart. For
hvert minut der går inden hjertestart, falder overlevelseschancen med ca. 10%.Derfor er det
vigtigt, at personer med hjertestop modtager hjertestart hurtigst muligt. Hvert sekund tæller.
Professionel hjertestopbehandling
I flere tilfælde er kunstigt åndedræt, hjertemassage og hjertestart ikke tilstrækkeligt til at genstarte hjertet. De professionelle fortsætter hjertestopbehandlingen med medicin mm. i ambulancen og på hospitalet for at forbedre chancen for overlevelse og for at øge livskvaliteten hos de
personer, der overlever.
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SindingØrre Midtpunkt
-Skolen-

Skolesekretær/vikar på Sinding-Ørre
Midtpunkt Skolen.
Min arbejdsplads er delt mellem 2 skoler
 nemlig Sinding-Ørre Midtpunkt Skolen,
herunder også Hvepsereden, og Gullestrup
Skole. Arbejdstiden er 30 timer/uge fordelt med 10 timer i Sinding og resten i
Gullestrup.
Det er et meget spændende og alsidigt
arbejde, hvor ikke 2 dage er ens.

Mine arbejdsområder er primært fakturering i ØSweb. Det hele foregår elektronisk (dvs. at fakturaerne kommer elektronisk og ikke på papir). De bliver så konteret,
stemt af og bogført. Dernæst udskrives
forskellige journaler og saldolister m.m.
Regnskab og meget andet.

Diverse opgaver såsom mails, korrespondance, telefonpasning og opgørelse vedr.
EU-mælk laves og indsendes. Derudover
alm. forefaldende arbejde. Engang imellem køres i banken med penge fra frugtog madordningen, som så bogføres den
næste dag.

Elevadministration foregår i Tabulex TEA,
hvor der opdateres ved ny adresse eller
telefonnummer. Mødelister udskrives og
fravær for elever indtastes / ajourføres.

Mit vikariat udløber til sommerferien, så
må vi se hvad fremtiden byder.
Alt i alt et spændende og varierende job
med gode kollegaer og søde og rare børn.
Tonny Eriksen

Ørre Forsamlingshus
Bestyrelsen takker!

Vi i bestyrelsen vil gerne takke alle der giver en hjælpende hånd til vore
arrangementer.
Det varmer alle i bestyrelsen når I vil hjælpe med at holde huset i gang.Tak
til Anni for samarbejdet gennem årene og det arbejde du har lagt i
huset.Vi håber du fortsat vil hjælpe os til fordel for huset.
Bestyrlsen.

Thai mad aften den 26. marts kl.18.30
Tilmelding senest d.23. marts
på tlf. 97136168 el. 97136327

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

Phen fra Sinding står for menuen

Revisorer:
Birgit Kristensen
Judith Hansen
Suppleant: Hans Hansen
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Bestyrelsen
Formand:
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf. 97136187
Mail: jimmy@sindinggif.dk
Aktivitetsformand:
Martin Jørgensen
Ørrevænget 47
7400 Herning
Tlf. 29827253
Mail: martin_sinding@sindinggif.dk
Økonomiformand:
Jens Arne Mikkelsen
Ørrebyvej 43
7400 Herning
Tlf. 97136327
Mail: jensarne@sindinggif.dk
Øvrig bestyrelse:
Jens Peter Kjærulff-Hoop
Brændgårdsvej 19.3 th.
7400 Herning
Tlf. 97136417
Carsten Johannessen
Ljørringvej 63
7400 Herning
Tlf. 97136170
Kiosk og kontor:
Dorit Andersen
Vestermosevej 40
7400 Herning
Tlf. 97136108
Anni Olesen
Kvindvadvej 11
7400 Herning
Tlf. 97136251
Forretningsfører:
Else Mortensen
Schæferivej 11
7400 Herning
Tlf. 97136019

Gymnastik
Gymnasternes forårsopvisninger
Snart rinder gymnastiksæsonen 2008-2009 ud.
Det er nu tid til at fremvise hvad vi har arbejdet med i de efterårs- og
vintermånederne. Vi deltager i flere opvisninger dette forår.
Den første opvisning er i Herning kongrescenter d. 14./15. Marts, med
deltagelse af vores lokale Turbo Jumpers og Rytmepiger.
Desuden deltager vores Rytmepiger i en opvisning på Brejninggård efterskole.
Som afslutning på en god sæson, afholder vi vores egen lokale opvisning
lørdag d. 21. marts kl. 14.00 i Hallen.
Entre: 35 kr. for voksne og børn over konfirmationsalderen.
Ud over vores egne dygtige gymnaster, får vi besøg af
DGIs mini juniorholdet, som gæstehold. Der er flere lokale gymnaster på
dette hold.
På gensyn til en masse god gymnastik.
Mvh. Gymnastikudvalget.

Petanque/krocket
Petanque starter udendørs mandag den 30. marts kl.13.30.
Hvis der er ønsker om at spille en aften, kan dette også lade sig gøre.
Hvis man ønsker at spille om aftenen bedes man ringe til Birthe Christensen på tlf. 97136226.
Krocket starter torsdag den 2. april kl. 13.00.
Husk  Alle er velkomne!
Hilsen Trivsel og motion.

Dansk

Slager Parade
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& Carsten Knudsen
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Kirkesiden
Nyt fra Ørre-Sinding menighedsråd
Det nyvalgte menighedsråd for ØrreSinding sogn har nu konstitueret sig og er
begyndt på sin funktionsperiode.

de for rådet, og idet kirkeværgerne deltager ved menighedsrådets møder, er rådet
løbende godt orienteret.

De valgte medlemmer af rådet er:
Anne Marie Søe Nørgaard (formand)
Bodil Leth Erichsen (næstformand)
Kurt Kleon Jeppesen (kasserer)
Jytte Hoffmann (sekretær)
Benedikte Lohfert Würtz
(kontaktperson).

Kurt Jeppesen er valgt som menighedsrådet kasserer, dvs. den person i menighedsrådet, som har den løbende kontakt til
forretningsføreren, fører tilsyn og fremlægger økonomien på rådsmøderne.
Som mange vil vide, var det hensigten , at
den daglige regnskabsføring skulle henlægges til kordegnen i Tjørring. Imidlertid
er man her i skrivende stund midt i en
nyansættelse. Indtil dette formodentlig
meget snart er på plads, har vor tidligere
kasserer Else Mortensen været så velvillig
at tilbyde sig som forretningsfører i denne
korte periode.

Menighedsrådet har valgt at tilknytte 2
kirkeværger udenfor rådet.
Lillian Høher-Thomsen er ny kirkeværge
for Ørre kirke og kirkegård samt varetager
tilsynet med præstegårdens bygninger.
Jens Boelskifte, som har været kirkeværge
i fire år, har sagt ja til at fortsætte som
kirkeværge for Sinding kirke og kirkegård.
Vi er meget glade for, at de to ville påtage
sig hvervet, det frigør en stor arbejdsbyr-

Der er mange opgaver at sætte sig ind i og
tage fat på for det nye menighedsråd.
Samtidig er vi nu fremover væsentlig færre rådsmedlemmer end før.

Ny skulptur ved Sinding Kirke
Hvis man er kommet forbi Sinding Kirke for nylig vil man helt sikkert have
bemærket den nye skulptur, som nu
står tæt ved nedgangen til p-pladsen.
Måske er det ikke helt korrekt at tale
om en ny skulptur, for der er tale om et
træ, der vel omtrent har stået på samme plads de sidste 100 år. Det nye er,
at træet er blevet skåret ned, og at det
takket være kyndige hænder nu står
som en flot skulptur ”på vej til kirke”.
Baggrunden for arbejdet skal findes i,
at det på et tidspunkt blev opdaget, at
træet havde en stor revne, så det ifølge
fagfolk ”kunne vælte hvornår det skulle
være”. Det stod så tæt på kirkehuset,
at det ikke kunne undgå at ramme det,
hvis eller når det væltede, og da provstiet blev forelagt situationen, gav de
selvfølgelig straks besked om, at træet
skulle fældes, så huset kunne bevares.
Da var det, at vores graver, Aksel Hvergel, foreslog, at der kunne skabes et

kunstværk ud af træstammen. Da han
oven i købet kendte en mand, der kunne
gøre det, blev idéen taget op, og arbejdet
sat i gang.
Aage Hindkjær fra Vind blev kontaktet,
og fik til opgave at skabe en skulptur,
der passede til træets solide størrelse, og
aftalen blev, at han fik ret frie hænder i
udformningen. Hvis menighedsrådet så
efterfølgende ikke brød sig om resultatet, ville han i stedet tage skulpturen
med sig hjem…
Skulpturen forestiller en mor, en far og
deres lille barn, som er på vej til dåben.
De lidt pudsige udvækster i mandens
pande har både fået folks tanker hen på
horn i panden og TinTin, men ifølge
kunsteren selv er meningen nu bare, at
manden har en ung og moderne frisure.
Det siges jo, at kært barn har mange
navne, så det vil vise sig, hvad figuren
kommer til at hedde - endnu har den i
hvert fald ikke noget officielt navn.
Kurt Jeppesen
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Menighedsrådet er privilegeret ved, at vi
har vor lille gode stab af dygtige og engagerede medarbejdere, som gør, at vi ved,
at den daglige drift af vore to kirker og
kirkegårde altid er i de bedste hænder.
Samtidig er vi meget glade for, at der er
flere frivillige fra sognet, der i forbindelse
med menighedsrådsvalget har skrevet sig
på lister med tilbud om at hjælpe - enten i
et udvalg, eller som personer, vi må ringe
til, når der mangles hænder til praktiske
opgaver. Flere har således allerede været i
aktion, og vi får brug for alle.
Dette netværk af frivillige udenfor rådet
er en forudsætning for , at vi fortsat kan
have et bredt og højt aktivitetsniveau omkring Ørre og Sinding kirker, og det gør
os meget fortrøstningsfulde i arbejdet i det
nye menighedsråd, at vi ved, der er hjælp
at hente i sognet.
Anne Marie Søe Nørgaard

Kirkesiden
Babysalmesang i Ørre-Sinding sogn
Som noget nyt vil vi dette forår tilbyde
babysalmesang i vores sogn.
Initiativet udspringer på baggrund af
andre kirkers gode erfaringer med dette
tilbud, samt lysten til som kirke at give
unge forældre med småbørn en mulighed for at mødes.
Tilbuddet vil i første omgang være til
forældre sammen med de børn, der er
født i sidste halvdel af 2007 og hele
2008.

Her synger man med den stemme man
har, det er den barnet elsker og samtidig
kan man nyde øjenkontakten og kropskontakten, mens salmerne synges og
leges ind.
At synge salmer med sit barn, er at give
dem del i en rig salmeskat, som de vil
kunne bære med sig resten af livet.
Babysalmesangen kommer til at foregå i
Ørre Kirke, hvor vi igennem 45 – 60
min. Vil synge salmevers ledsaget af musik, dans, fagter, bevægelser og rekvisitter. Hver gang vil det være muligt at
benytte kirkehuset til bleskift mm, samt
madpakkespisning og hygge.
Forløbet vil blive varetaget af organist
Hanne Jensen og sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen.
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Forløbet strækker sig over 8 torsdage fra
10.30-11.30 med start i uge 13.
Skulle man have et kørselsproblem finder vi ud af noget samkørsel.
Tilbuddet er gratis og man er
velkommen til også at invitere
nogle med, som ikke bor i sognet.

Fra FASTELAVN til PÅSKE...
Året har forskellige tider. Som naturen har sine forskellige tider med vinter, forår, sommer og efterår har også
kirken sine forskellige tider. Nogle af
dem kender vi ganske godt: tænk
bare på advent og jul, som ingen kan
undgå at lægge mærke til. Her vil jeg
give lidt opmærksomhed til én af de
tider i kirkens år, som er en mere
stille tid, nemlig fasten.
Tiden mellem fastelavn og påske kaldes for FASTEN. Som advent er en
forberedelse til jul, er fasten en forberedelsestid til påske. Som advent har
den lilla farve, således også fasten.
Lilla / violet er en blanding af blå og
rød: blå er evighedens farve, rød er
blodets og kærlighedens farve.

1) For-fasten som vi særligt kender
med dagene med de højst mærkelige navne: septuagesima og seksagesima.
Navnene henviser til, hvor længe der
er til påske, med faste- og bodsdage;
der er en lang indviklet baggrund for
ordene og betydningen relaterer til
70 dage og 60 dage forud for påskefejringen.
...fortsættes næste side
Farvernes symbolik pejler os ind på
hvilken slags fest, denne tid er forberedelse til: nemlig påskefesten, der er et
drama på liv og død, hvor alle de store
spørgsmål kommer i spil.
FASTEN er en forberedelse til påske
FASTEN har indbygget en tre-deling:

10

Kirkesiden
Fra FASTELAVN til PÅSKE...fortsat...
2) Fastelavn, som vi kender med fastelavnsboller, udklædning, børnene slår
katten af tønden og vi klipper gækkebreve. En festdag, hvor der i gammel tid
blev spist og drukket godt, for derefter
skulle der fastes.
3) Den egentlige fastetid; som begynder onsdag (kaldet askeonsdag) efter
fastelavn og varer i 40 dage indtil påskedag. De 40 dage er en henvisning til
Jesu 40 dage i ørkenen. Den sidste uge
op til påske kaldes ”den stille uge”.
Hvad kan fasten betyde for os i dag?
Mit svar skal være, at kirkens fastetid
lægger op til en refleksion over menneskelivet; at turde stå ved den ufuldkommenhed og de svigt, som enhver af os
bærer med os i vort liv. Og det vel at
mærke med påsken for øje. For da behøver vi ikke være tynget af det, men
kan lægge det fra os. For påsken skænker os en ny begyndelse. Ikke blot efter
døden, men her og nu. En ny begyndelse til et barmhjertighedens og forsoningens liv sammen med vore medmennesker. For påsken er en nyskabelse, der
giver mod til at tage forsoning og tilgivelse med ind i livet, som det der for alvor
bærer vort liv.

Jeg vil citere et afsnit fra bogen
”Tradition og liv”, fra kapitlet ”Faste”
med overskriften ”Eftertanke og kamp”.
Her uddybes fastens betydning.
”Adam og Eva fandtes ikke – men de
findes! Navnet Adam er et hebraisk ord,
der betyder ”menneske” mens Eva kommer af et ord, der betyder ”leve”. Adam
og Eva kan ses som symbolske personer,
der fortæller om menneskers vilkår på
jorden. Fortællingen beretter ikke om,
hvad der skete engang for længe siden,
men om hvordan det er i dag: Vi lever
midt mellem godt og onde.
Fasten er tiden for kampen mod det onde; det som ødelægger fællesskabet mellem mennesker og Gud. Det er det, vi
kalder synd. Det onde er ikke en privatsag, men virker ødelæggende for mig og
for mennesker omkring mig. Synd er
sjældent menneskets velovervejede valg
om at skade andre, men kan være forårsaget af uforstand, frygt og fortvivlelse.
Men min synd kan, når jeg krænker en
anden, føre til, at vedkommende gør
ondt mod en helt tredje. På den måde
forplanter det onde sig i cirkler, som når
en sten kastes i vandet.
…..

Begge vore altertavler har påskemotiver. I Ørre kirke skildres Jesus i Getsemane Have
skærtorsdag aften, mens altertavlen i Sinding Kirke, viser Jesus på korset langfredag.
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Fasten er forårets alvorstid, hvor vi forsøger at tegne et realistisk billede af os
selv på godt og ondt. Vi spørger efter
det sande, værdifulde og gode liv, og
derfor er fasten også en tid, hvor man
taler om det vanskelige. Glæden og
festen har sin tid, men eftertanken og
omprioriteringen har også sin tid. Vi
minder os selv om, at vi ikke skal bruge
tid og kræfter på det, som ikke betyder
noget. Sådanne eftertanker behøver
ikke ende i selv-plageri, men kan give
den enkelte mulighed for at vokse som
menneske.” (Tradition og Liv, Unitas
forlag; redaktion: Tine Illum, Christel
Eyermann, Inge Lindhardt Mikkelsen og
Niels Rosgaard Mose)
Med fasten når vi frem til PÅSKE
Den bibelske fortælling af påskens begivenheder er ganske dramatisk. Her
er alle de store spørgsmål i spil.
Det gælder modløshed såvel som håb
– det gælder svigt såvel som tilgivelse
– det gælder ensomhed og fællesskab
– det gælder død og liv
– det gælder blod og tårer, tårer af
både smerte og befrielse. Det er menneskelivet det handler om. Med den
nyskabelse som påsken skænker os.
Lise Edelberg

Kirkesiden
Konfirmation
I skrivende stund, hvor nattefrost og
vintermørke hører hverdagen til, forekommer der at være længe til forår
med blomster i haven og grønne blade
på træerne. Men et blik på kalenderen
fortæller os, at vi om 3 måneder er
nået til maj og dermed skal fejre konfirmation for en række unge mennesker.
Konfirmation er en stor fest! Både for
de unge, som skal konfirmeres og for
søskende og forældre – og vil jeg sige:
for os alle! Der er noget ganske særligt
over disse forårsdage, som involverer
så mange familier med forberedelser af
mange slags. Forventningens glæde er
helt åbenbar og glæden spreder sig
som ringe i vandet. Lad os endelig dele
glæden med hinanden og med de familier, som i år skal fejre konfirmation.
Jeg vil gerne, igen, opfordre alle med
mulighed for det til at flage på konfirmationsdagen.
Telegrammer m.v. kan som altid afleveres i kirkehusene på konfirmationsdagen den 10. maj. Der vil være nogle
som sørger for, at alle får det rigtige
med sig hjem.

Årets konfirmand-årgang er spredt på
mange skoler og jeg er ikke bekendt
med alle konfirmationsdage. Jeg vil
gerne beklage, hvis nogen således ikke
er med på denne liste:
Søndag den 3. maj, Hedeagerkirken:
Frederik Madsen, Ørre Byvej
Fredag den 8. maj, Aulum kirke:
Karen Steffensen Bach, Ljørringvej
Emilia Cebula, Aulumvej
Louise Buch, Ljørringvej
Fredag den 8. maj, Baunekirken:
Dan Kidde Blæsbjerg, Sinding Hovedgade 7
Søndag den 10. maj i Sinding kirke kl. 9.00
Mikkel Dejgaard Dam, Søvndalvej 9, Sinding
Jannik Bjørn Carlo Jensen, Sinding Hovedgade 44
Simon Nikolaj Andreas Lindholdt, Nøvlingvej 10, Sinding
Jesper Søe Nørgaard, Visgårdvej 3
Casper Engmark Wraae, pt. Oxford
Søndag den 10. maj i Ørre kirke kl. 11.00
Ida Hvam, Visgårdvej 18, Sinding
Ninna Høher-Thomsen, Ørre Byvej 44, Ørre
Lærke Grønbæk Jensen, Visgårdvej 6, Sinding
Malene Freja Kjærulf-Hoop, Sinding Hovedgade 52
Steen Nicolai Elbrønd Kølbæk, Foldagervej 8, Ørre
Michael Staversbøl Flindt Petersen, Ørre Byvej 46
Heidi Louise Theil, Tjørring Hovedgade 97

Jeg vil gerne ønske alle konfirmander og konfirmandfamilier TIL LYKKE med festdagen! Lise Edelberg

Læsernes spalte
For nogen tid siden, havde kirkesiden
for vane at give spalteplads til en læser,
som havde det ene eller det andet at
sige om kirken her hos os eller det at
være kirke i det hele taget. Gennem
mange gode indlæg, som hver på sin
måde tog fat på vigtige problemstillinger, fik vi på den måde sat gang i snakken i sognet.
Vi tror ikke, den snak er forstummet, for
det er heldigvis stadig sådan, at der er
mange mennesker i Ørre-Sinding sogn,
som er optaget af, hvad vi vil og skal

med vore kirker. Og det er vigtigt. Desværre har det dog vist sig vanskeligt at
finde mennesker, der har lyst til skrive
”læsernes spalte” i POSTEN. Derfor
bringer vi her en efterlysning.
Har du - eller én du kender - lyst til at
skrive læsernes spalte og være med til at
sætte dagsordnen for, hvad det er vi skal
tale om i sognet. Har du noget, du
brænder for, har du en idé eller et forslag til noget, der kunne gøres bedre og
anderledes, eller har du lyst til at gøre
opmærksom på et problem, vi måske
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har overset midt i den travle vanetænkning? Så henvend dig blot til sognepræst, Lise Edelberg eller undertegnede.
Hvis du gerne vil bidrage, men ikke har
mod på selv at skrive dit indlæg, kan det
også lade sig gøre at optage det, du siger
- så jeg bagefter kan sætte det på papir.
Du kan så selvfølgelig bagefter få lov at
rette i det, før det går i trykken.
Vi glæder os til at læse, hvad du har på
hjerte!
Kurt Jeppesen

Kirkesiden
Arrangementer
Påsken 2009

Oversigt over arrangementer
1. marts
19. marts
24. marts
26. marts
9. april
10. maj

10.00
19.30
17.00
10.30
17.00

Sogneindsamling - starter ud fra Ørre kirkehus
Musikaften om Mozart v/ Angela Marinescu, Holstebro
Spaghettigudstjeneste
Babysalmesang begynder i Ørre Kirke
Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i
Sinding kirkehus
9.00 Konfirmation i Sinding Kirke
11.00 Konfirmation i Ørre Kirke

I skrivende stund er ikke alle aftaler på
plads i forhold til påskefejringen.
Gudstjenesterne er fastlagt og kan ses i
gudstjenestelisten. Derudover arbejder
vi på følgende:

Udstilling
med kors og pilgrimsstave
af Niels Kjeldsen
og

Velkommen til MUSIKAFTEN om Mozart
Med Angela Marinescu
Torsdag d. 19. Marts kl. 19.30
i Sinding Kirkehus
Den rumænsk fødte musikpædagog,
Angela Marinescu fra Holstebro, fortæller om Mozart og viser lysbilleder
fra Wien og Salzburg , som hun har
besøgt under tilrettelæggelsen af foredraget. Den dygtige pianist spiller også
nogle af Mozarts værker.

Fælles skærtorsdags-måltid
med lammesteg i kirkehuset
efter gudstjenesten skærtorsdag.
Ved den lejlighed vil der være Børnehjørne med aktiviteter for børnene.
Sidste år aflyste vi; det har vi besluttet
ikke at gøre igen! Tak for tilbagemeldinger om det.
Alle dage i påsken vil kirkerne være
pyntet i forhold til dagens særlige
præg.

Velkommen til en dejlig musikaften
Kaffe: 25,- kr

i lighed med tidligere år omdeles en
folder med ”PÅSKEN”. Heri vil det
hele fremgå mere præcist. Så vær opmærksom på den.
Lise Edelberg

Indre Missions mødekalender
25. februar

19.30

Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

11. marts
11. marts
13. marts

19.30
19.30
18.00

25. marts

19.30

Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Chr. Jensen, Kvindvadvej 15
Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Familieaften med fællesspisning - møde kl. 19.30. Pris 40,- kr. for voksne - 20,- kr. for børn
Tilmelding til spisning til Dorrit på 9713 6287 eller Eva på 9713 6002 senest 9. marts.
Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Christensen, Søvndalvej 10

8. april
8. april
22. april

19.30
19.30
19.30

Bibelgruppe 1 hos Gunda og Leo Madsen, Frøstrupparken, Tjørring
Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Generalforsamling i Missionshuset

6. maj
14. maj (torsdag)
20. maj

19.30
19.30
19.30

Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Bibelgruppe 1 hos Ingrid og Thomas Andersen, Tjørring Hovedgade 74, Tjørring
Soldatervennerfest v/ Bodil og Kristian Nielsen, Nr. Nissum
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Kirkesiden
Mini-konfirmander
Fra midt i marts til sommerferien indbydes børn i 2. og 3. klasse til at blive
mini-konfirmander. Det er samvær
omkring vore to kirker, den bibelske
fortælling, salmer og sange og leg. Vi
skal gå på opdagelse i kirkerne og lære om kirke og kristendom. Børnene
får invitation gennem skolen.

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 24. marts kl. 17.00
Denne gang handler det om PÅSKE,
mini-konfirmanderne er med og alle
er naturligvis velkomne. Kort gudstjeneste tilrettelagt for børnefamilier;
fælles aftensmad i forsamlingshuset
efter gudstjenesten.

Gudstjenesteliste
Dato

Ørre kirke

Sinding kirke

Marts
1. 1. søndag i fasten

8.45

Sogneindsamling* til
Folkekirk. Nødhjælp.

8. 2. søndag i fasten

-

8.45

15. 3. søndag i fasten

-

10.00 Scot Christensen

22 Midfaste

10.00 Kirkekaffe

24. Tirsdag

17.00 Spaghettigudstjeneste

29. Mariæ bebudelse

Nord Hansen

-

-

8.45

5. Palmesøndag

19.00

10.00

9. Skærtorsdag

-

April
17.00 Efterfølgende
spisning *

Sogneindsamling d. 1. marts
10. Langfredag

10.00

-

12. Påskedag

11.00 Indsamling til KFUM
og KFUK

9.30

Indsamling til
KFUM og KFUK
Nord Hansen

13. 2. Påskedag

-

8.45

19. 1. sønd. efter påske

-

8.45

26. 2. sønd. efter påske

8.45

Nord Hansen

-

Maj
3. 3. sønd. efter påske
Søndag d. 1. marts deltager vi i ØrreSinding i Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Bekæmpelse af sult har været en af
Folkekirkens Nødhjælps kerneopgaver
de sidste 100 år. Derfor har sogneindsamlingen 2009 fokus på sult.
Menighedsrådet er ansvarlig 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 til:
Jytte Hoffmann på tlf. 97 13 60 62
- eller en af de andre fra menighedsrådet. Indsamlingen finder sted søndag
d. 1. marts, og vi starter ud fra Ørre
Kirkehus ca. kl. 10.00.

8. Bededag
10. 4. sønd. efter påske

-

10.00 Kirkekaffe

10.00 Nord Hansen

-

11.00 Konfirmation

9.00

17. 5. sønd. efter påske

-

8.45

21. Kr. Himmelfartsdag

-

10.00

24. 6. sønd. efter påske

8.45

31. Pinsedag

9.30

11.00

-

8.45

Nord Hansen

Konfirmation

-

Juni
1. 2. pinsedag

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til. Ring til Taxa på 20 13 25 13.
Ved mærket * er der en særlig omtale andetsteds i bladet.
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Kirkesiden
Kirkelig vejviser
Sognepræsten

Faste aktiviteter

Sådan gør man:

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, kurser
m.v. kan man henvende sig til sognepræsten i Tjørring, René Nord Hansen
på tlf. 97 26 80 31. Der vil være henvisning på telefonsvareren.
Personregistering (registrering af fødsel,
dødsfald samt navneændringer) for alle i
Ørre-Sinding sogn finder sted hos sognepræsten.

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 adresse øverst)

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.
Kontaktperson: Hanne Andsbjerg,
Nøvlingvej 19, tlf. 2963 9262
Rødderne 2.0
Er en børneklub under KFUM og
KFUK, der kører hver anden lørdag kl.
10.00 - 11.30. Vi mødes i Missionshuset på Skoletoften. Kontaktperson:
Bjarne Hoffmann, tlf. 97 13 60 62.
Sinding Missionshus
Kontaktperson: Kurt Jeppesen,
Tlf. 97 13 61 02

Dåb:
Dato for dåb aftales med præsten, som
kommer på besøg forud for dåben.

Bibelgruppe 1
Kontaktperson: Holger Hoffmann,
Tlf. 97 13 63 75

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

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

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.

Kirkesanger
Bo Inglev, tlf. 97 13 60 78

Graver, Sinding Kirke
Aksel Hvergel
Tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk

Graverafløser
Hanne og Leif Jensen, 97 13 62 31
kragsnap@dlgnet.dk

Graver, Ørre Kirke
P.t. Hanne Jensen, 97 13 62 31
kragsnap@dlgnet.dk

Sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen
Tlf. 97 21 00 10
sognemedhjaelper@
oerresinding-kirker.dk

Organist
Hanne Jensen, tlf. 97 13 62 31

Klik ind på vores hjemmeside:

www.oerresinding-kirker.dk
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Menighedsrådets formand
Anne Marie Søe Nørgaard
Visgårdvej 3, tlf. 97 13 63 14
visgaard@hkcpost.dk

Materiale til Kirkesiden
Af hensyn til arbejdet med kirkesiden,
beder vi om, at alt hvad der ønskes
bragt på Kirkesiden, afleveres senest
d. 20. i måneden forud for den endelige deadline på ”Posten”. Tips og
gode idéer modtages gerne.
Stof afleveres til sognepræst Lise Edelberg (se adresse ovenfor) eller Kurt
Jeppesen, Asbjergvej 12, - allerhelst
pr. mail til kleoneliner@gmail.com.

HVEPSEREDEN

Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Hvepsereden

Hermed lige en lille hilsen fra Hvepsereden. I skrivende stund er vi kommet godt
i gang igen efter en lang juleferie. Det er
altid rart at starte dagen i Hvepsereden,
hvad enten det er en almindelig hverdag
eller efter en ferie eller weekend, da man
som regel bliver mødt med små søde bemærkninger fra glade og aktive børn. Så
er man en lille smule træt og uoplagt, forsvinder dette lyn hurtigt, som dug for solen.
Hvis vi ser tilbage på specielle ting der
foregik ind under jul, startede vi traditionen tro med at fritidshjemmets børn tog
turen ud til Misse for at hente juletræ og
gran. Efter en rask travetur i strid blæsevejr, var det utrolig dejlig at nå frem, og
blive trakteret med varm kakao og æbleskiver. Både børn og voksne havde en
dejlig eftermiddag, som sluttede med at
børnene løb om kap det sidste stykke af
vejen hjem. Senere på måneden fik også
de yngste børn i Hvepsereden mulighed
for at aflægge et besøg hos Misse. De
mødte julemanden derude, og han dansede og sang sammen med børnene omkring juletræet, som står ude på gårdspladsen.

Månedens højdepunkt i Hvepsereden er
nok den store julefrokost i forsamlingshuset. Også i år havde vi en dejlig dag, med
god mad, leg og underholdning, som de
forskellige børnegrupper selv stod for at
fremvise, og traditionen tro sluttede dagen med et besøg af julemanden, som
delte juleposer ud til alle børn.

En af de sidste dage før juleferien travede
børnene så op til Sinding kirke hvor de
deltog i en hyggelig lille børnegudstjeneste og efterfølgende spiste risengrød i Hvepsereden.
Januar måned er en rigtig vintermåned og
det er helt sikkert at børnene kunne ønske sig, at vejret var præget af mere snevejr. Men indtil nu har vi været så heldige
at de yngste børn sammen med de voksne
har haft en enkelt dag hvor slæderne kom
med på kælkebakken. Vi havde alle en
fornøjelig tur, og både børn og voksne
susede ned af bakken for efterfølgende
møjsommelig at trække slæden op igen,
men det gør man gerne for en sjov oplevelse.
Når bladet udkommer vil vores årlige
fastelavnsfest, som vi holder sammen med
skolen være løbet af stablen, men forinden vil der være foregået en masse forberedelser ,som for eksempel at bage boller, klippe briller, masker og katte, og vi
oplever at det altid er sjovt at have noget
at arbejde hen imod.
Ellers går hverdagen med forskellige aktiviteter, både de planlagte og dem der bare
opstår hele tiden. De kommende
børnehaveklassebørn nyder at komme op
i børnehaveklassen et par timer hver tirsdag, hvor de lærer og leger omkring de
forskellige følelser og leger forskellige
sproglege. Vi kan rigtig se og mærke at
der som skoleåret skrider frem, sker en
positiv udvikling.
Fritidshjemsbørnene hygger sig mest med
indendørs aktiviteter, og de fleste gør flittigt brug af hallen. Her i vinterhalvåret har
de mulighed for at melde sig på forskellige planlagte boldspil, og der er altid godt
fyldt op på de forskellige aktiviteter. Ellers
nyder specielt pigerne at sidde og tegne
og klippe/ klistre, og drengene at spille
playstation og computer, og vi oplever at
de kan være svære at lokke udendørs, men
en gang suppe eller pandeboller over bål
er nu altid et godt trækplaster.
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Ting vi her i foråret ser frem til og også
skal have forberedt, er det årlige besøg af
pensionisterne, vores bedsteforældredag
og ikke mindst i dette forår, vores fælles
tur med skolen til Livø.
God forår til alle, Birte Jarrar  Hvepsereden.

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Vi er jo ikke herre over for sygdomme, så
derfor måtte vi aflyse generalforsamling i
januar mdr. og først afholde det i februar
mdr. Så i skrivende stund kendes bestyrelsens sammensætning ikke, men mon der
er sket den store udskiftning.
Jeg havde et møde med Winnie Post fra
Herning kommune, ved åen her først i januar mdr. og vi aftalte, at vi kunne søge
midler til udlægning af gydegrus og skjulesten, så vil kommunen hjælpe med at lægge
det ud. Vi fik også en snak omkring fældning af pil langs åen, og at vi havde et problem med at få det fjernet. Det lovede
Winnie også at være behjælpelig med, så
nu skal vi bare søgt DTU om støtte til grus
og store sten. I den forbindelse har jeg i
skrivende stund en aftale med Finn Sivebæk fra DTU, om at kikke på åen, så vi kan
sætte mængde og pris på hvor meget vi
skal bruge, og i første omgang er det planen, at vi vil lave gydebanke og skjule steder, hvor vi i efteråret el-fiskede. Så kan vi
se om det har en effekt på fiskebestanden,
når vi igen el-fisker på strækningen og mit
håb er, at vi kan nå at få det på plads her i
vinter, eller først i marts mdr., så Stallingerne
kan gyde her i foråret. De er jo på leje fra
den 15.marts til den 15.maj; det er i hvert
fald fredningstiden for Stallinger. Når vi så
er der ude kan vi jo lige så godt få fældet
noget mere pil, inden køerne skal på græs,
så der vil bliv sendt mail og sms ud, omkring hvornår der er nogle ved åen, så vi
kan hjælpes ad. I den forbindelse vil jeg
gerne om I vil sende mig en mail eller sms,
så jeg har de rigtige mail og mobil nr. på
jer.
Der arbejdes i øjeblikket på at lave nogle
nye kort over fiskevand, samt nogle skilte
til at sætte op hvor vi har fiskeret, så her
skal vi også bruge nogle frivillige til at
hjælpe.
Der er afholdt 4 møder i Sammenslutning
Ved Stor å (SVS) og et nyt møde er planlagt. Alle møderne er for at få lavet nogle
vedtægter, som vi alle kan godkende, og
på sidste møde kom Holstebros forening
(HOF) så lige med nogle helt nye forslag
til vedtægter, som vi så lige skulle hjem og
tygge på, og vende i vores bestyrelser hver

i sær. Vi skal mødes igen lige efter vinterferien, for at se om vi kan blive enige om
nogle vedtægter, så vi kan holde stiftende
møde for sammenslutningen her i marts
mdr. Så kan vi få valgt en bestyrelse eller
en ledergruppe for SVS inden åen igen
åbner for fiskeri den 1. april og dette er
ikke en aprilsnar. Der er på nuværende tidspunkt ingen forening langs Stor åen, som
ved noget om hvordan kvoten for laksen
bliver. Det eneste man ved er, at Fiskeriinspektorat Vest ikke vil have en ansøgning
fra hver forening, men at hvis der bliver
givet nogle laks fri, kun vil forhandle med
en instans, en sammenslutning eller andet.
Dette er endnu en god grund til at få SVS
op at køre inden sæsonstart d. 1.april. Holstebro forening fortalte på sidste møde, at
der var gået godt 280 laks op i vandkraftsøen i Holstebro, og at en del af dem havde
været på leje i Tvis å. På mødet blev der
også fortalt, at Holstebro kommune godt
er klar over, at der skal ske noget ved
vandkraftsøen i april, maj mdr. når det store
træk af smolt (fiskeyngel af havørreder og
laks) er på vej mod havet, så de ikke igen i
år, vil stå ved indløbet til turbinen, men får
mulighed for at følge strømmen i
omløbsstryget. Hvordan kommunen vil løse
opgaven er ikke endelig endnu, men der
er snak om at lukke for turbinen i denne
periode, for derved at lukke mere vand i
omløbet. Det vil blive rigtig spændende at
følge i år, men det gør også at vi ikke bare
kan sidde stille og se på. Nej vi skal ud med
skovle og trillebør, og lave gydebanker, for
når fisken kommer for at gyde, skal forholdene være dertil, så det er godt vi fik lave
noget i Kilde sidste sommer, for der er en
stor sandvandring i Kilde, som vi skal have
på plads inden havørrederne og laksen kommer for at gå på leje. Kommune havde regnet med at de havde fået styr på hvor sandet kom fra, med det var der ikke. Det
meste af det vi lavede i Kilde bæk, er sandet til, så vi skal derud igen til sommer.
Poul Thomsen arbejder på en dato til fiskeog familietur til Herning Fiskepark. Der arbejdes på datoen lørdag d. 13.juni, men
mere herom senere.
Knæk og bræk
Ejgil Kølbæk
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Bestyrelsen
Formand:
Ejgil Kølbæk,
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 9713 6110
20 68 29 87
ejgil@hedens-lystfiskeri.dk
Næstformand:
Poul Thomsen
97221150
poul@hedens-lystfiskeri.dk
Kasserer:
Arne Kølbæk
97143097
arne@hedens-lystfiskeri.dk
Sekretær:
Erland Petersen
97142615
erland@hedens-lystfiskeri.dk
Bestyrelsesmedlem:
Søren Peter Killerich
97136603
soeren@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

Ørre-Sinding
Jagtforening
Forårsprogram 2009

Bestyrelsen
1.
Formand:
Peter Vestergaard
Tlf: 40933947
Mail: pvservice@hkcmail.dk
Næstformand:
Bent Jensen
Tlf: 97145410
Mail: bejn@danishcrown.dk
Kassere:
Alf Jacobsen
Tlf: 97225097
Mail: alfj@privat.dk
Jagtforeningen@mail.dk

Februar Markprøve træning

7.
12.
14.
15.

Marts
Marts
Marts
Marts

Flugtskydning Starter træning kl. 13.0016.00
Klub aften hos Seatrout
præmie skydning Bindstowvej Ørre
Markprøve

7.
14.
18.
19.

April
April
April
April

Starter skydningen om Tirsdagen
Mærke skydning.
Indskydning af Riffel og Sporting
Feltskydning Ulfborg

2.
4.
5.
16.

Maj
Maj
Maj
Maj

24.
26.

Maj
Maj

Område skydning i
By match mod Sunds i Sunds
Beretta Roadshow på skydebanen
Bukkepral ved Klubhuset Bindstowvej Ørre kl. 9.30
alle er velkommen
Regions skydning i
By match mod Sunds i Ørre ( Hjemmebane )

13.
23.
30.

Juni
Juni
Juni

Liga Skydning i Ørre / Sinding
Åben Præmie skydning på Bindstowvej Ørre
By match mod Timring / Vildbjerg & Aulum / Haderup

24.
25.

Juli
Juli

Træning DJ Klasse A.
DJ Mesterskabs skydning.

5.
8.
17.
18.
25.

August
August
August
August
August

Bymatch mod Timring / Vildbjerg & Aulum / Haderup
RAHS. Afslutning på holdskydning.
Bymatch mod Timring / Vildbjerg & Aulum / Haderup
Lukket Præmieskydning for medlemmer. Bindstowvej Ørre
Handicap Skydning. Bindstowvej Ørre

Sept.

Trofæ-aften

5.
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KALENDEREN
Februar
26. 19:00

Borgermøde

Borgerforeningen

28. 18:00

Slagerparade

Sinding GIF

Marts
01. 10:00

Indsamling til folkekirkens nødhjælp

KFUM & K

03. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

04. 14:00

Vi besøger Tjørring pensionisterne

ØS Pensionistklub

06. 18:00

Åben fredag i hallen

Sinding GIF

07. 10:00

Sang og musik

KFUM & K

10.

Hockeydag for 3. klasse

Sinding Skole

10. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

17. 14:00

På besøg i Hvepsereden

ØS Pensionistklub

17. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

19. 19:30

Musikaften i Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

21. 10:00

Tema

KFUM & K

21. 14:00

Gymnastikopvisning

Sinding GIF

24. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

26. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

26. 18:30

Thai madaften

Ørre Forsamlingshus

31. 14:00

Freddy Boysen fortæller om: Originaler fra Herning egnen.

ØS Pensionistklub

31. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

April
01.

Påskeløb for fritidshjemsbørn

Hvepsereden

02.

Påskeløb for børnehavebørn

Hvepsereden

02.

Skolefest

Sinding Skole

02. 13:00

Opstart: Petanque og krocket

Sinding GIF

04.

4. april - 13. april: Påskeferie

Sinding Skole

04. 10:00

kreativ påskeaktivitet

KFUM & K

14. 14:00

Preben Klausholm fortæller om: Livet indenfor murene.

ØS Pensionistklub

18. 10:00

Tema

KFUM & K

20.

Uge 17: Fælles emneuge for "Landsbyskoler i net"

Sinding Skole

21. 19:30

I lysets tjeneste. Nye religiøse og spirituelle grupper i DK.

SØ Folkeuniversitet

23.

Lokalrådsmøde I Ørre Forsamlingshus

Lokalrådet

27.

Samtaler i bh. kl.

Sinding Skole

28.

Samtaler i bh.kl.

Sinding Skole

28. 14:00

Musik og historier.

ØS Pensionistklub

Maj
01.

Deadline SØ POSTEN

Redaktionen

02. 10:00

Vi løber... medbring udetøj

KFUM & K

05.

Samtaler i 5. klasse

Sinding Skole

05. 19:30

Göran Tunström: Juleoratoriet.

SØ Folkeuniversitet

06.

Samtaler i 5. klasse

Sinding Skole

08.

8. maj - 10. maj: St. Bededagsferie

Sinding Skole

10. 09:00

Konfirmation i Sinding kirke

10. 11:00

Konfirmation i Ørre kirke

12.

Samtaler i 1. klasse og 4. klasse

Sinding Skole
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13.

Samtaler i 1. klasse og 4. klasse

Sinding Skole

13. 09:30

Heldagstur til Fur.

ØS Pensionistklub

16. 10:00

Sommerafslutning

KFUM & K

18.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

19.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

19. 19:30

Hvordan være sig selv uden at være sig selv nok?

SØ Folkeuniversitet

20.

Bedsteforældredag

Skolen og Hvepsereden

21.

21. maj - 24. maj: Kr. Himmelfartsferie

Sinding Skole

25.

Forældremøde i ny bh.kl.

Sinding Skole

26. 14:00

Besøg i Ørre Skytteforening

ØS Pensionistklub

27.

Udgivelse SØ POSTEN

Redaktionen

27.

27. - 29. maj: Hvepsereden + 0. - 4. kl. på Livø

Skolen og Hvepsereden

30.

30. maj - 1. juni: Pinseferie

Sinding Skole

Juni
02.

2. - 7. juni: Æ Sinding Daw

De Fem

05.

Grundlovsdag (skolefri)

Sinding Skole

09. 19:30

Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen fra 17. til 18. udg.

SØ Folkeuniversitet

15.

Svømmedag for 4. klasse

Sinding Skole

18. 17:30

Fællesbestyrelsens årsberetning - i SØ grillen

Fællesbestyrelsen Midtp.

19.

Klassemøde, nye 7. klasser

Sinding Skole

21.

21. - 25. juni: 5. og 6. klasse på Bornholm

Sinding Skole

26. 07:45

Sidste skoledag inden sommerferien

Sinding Skole

August
01.

Deadline SØ POSTEN

Redaktionen

12.

Første skoledag efter sommerferien

Sinding Skole

22. 10:00

opstart efter sommerferie

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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