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Posten

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

Fødselsdagsbørn
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.
8 år d. 23/7-2009
Freja Scheufens Bøgedal
Ørre Byvej 97, Ørre

Indlevering af stof til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: miaposten@tiscali.dk
Datoer til kalenderen: Heidi Nielsen.
Kalenderoversigt bliver tilsendt alle,
der ønsker det, til brug ved planlægning af arrangementer og møder. Vi
håber selvfølgelig, at I melder tilbage
om jeres arrangementer.
Se også: www.sinding-oerre.dk

4 år d. 7/7-2009
Julie Anine Bogh
Ørre Byvej 37, Ørre

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. November. 2009. Posten
udkommer d. 25. november 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,-.

Forside

8 år d. 25/9-2009
Mikkel Bækgaard Jørgensen
Ørre Byvej 57, Ørre

40-års jubilæum som Ørre-boer

Forside:
Rakkertur til Blicherstenen

I anledning af vort 40-års jubilæum som Ørre-boer gentager vi
fotoudstillingen, som blev vist 1999 i forb, m, 30-årsdagen (d.1
juli)
Der er endnu ikke sat dato på udstillingen, men det bliver
engang i løbet af eftersommeren/efteråret. Datoen vil fremgå af
et opslag på forsamlingshuset opslagstavle
Knud E. & Beate Skou
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling i Borgerforeningen for Sinding og Ørre
Torsdag d. 29 okt. Kl. 19.00 i Ørre forsamlingshus.
Dagsorden ifølge lovene ( kan ses på http://www.sinding-oerre.dk/ )

Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
Næstformand
Jesper Dahl Martinussen
Sinding hovedgade 7
Tlf. 33 12 94 48

Foreningen er vært ved ost og vin, samt en kop kaffe.

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

Storkerede Sydslesvig i august måned 2006.

www.sinding-oerre.dk

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

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

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i
Sports cafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt
Onsdag den 16. september 2009 kl.
19.30
Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Vi starter med spisning kl. 18.30,
tilmelding til spisning skal ske fra
hjemmesiden www.sindinggif.dk senest
den 14. Sept.
Ledelsen, Sinding GIF.

Bob
Bob turneringen starter mandag den 28.
september kl. 18.30 på Sinding skole.
Vi håber, at rigtig mange unge og
voksne igen har lyst til at være med, så
vi kan få en spændende turnering, samt
et hyggeligt samvær med hinanden.
Vi spiller mandage fra kl. 18.30 - 22.00.
Plan over spilledatoer vil være klar den

første spilleaften. Vi spiller både singlespil
og makkerspil. Husk ved tilmelding at
oplyse, hvem man har som makker.
Tilmelding senest den 24. september.
Med venlig hilsen
Linda tlf. 97 14 14 07
Dagny tlf. 97 13 68 69

Trivsel og motion
Trivsel og motion starter vintersæsonen
mandag den 5. oktober fra kl. 13.30 
16.30.
Kom og vær med. Der er mange
aktivitetsmuligheder : boccia  keglespil
 jaccolo  pool  billard dart  bordtennis  badminton  eller hvad vi ellers
kan finde på!

Mød op og vær med. Der er selvfølgelig åben for alle, som vil være med til at
tilbringe et par hyggelige timer i godt
selskab!!
Kaffe/the kan købes.
Med venlig hilsen
Trivsel og Motion.

Floorbal
Floorball starter midt i oktober og alle
tidligere spillere får nærmere besked.
Har lyst til at prøve floorball for første
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gang er du meget velkommen til at
kontakte Mikkel Scheufens Petersen på
tlf. 97210287.

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Vi har i udvalget arbejdet på højtryk siden
gymnastikopvisningen i marts, for at få den
nye gymnastiksæson stablet på benene.
Det er en rigtig spændende opgave, med
mange brikker der skal passes ind i en
stor sammenhæng.
Desværre er vi i den situation, at vi mangler instruktører til vores rytmepiger og forældre-barn holdet.
Forældre/barn.
Mandage kl. 16.30-17.30.
Pris: 350 kr.
Instruktør: Louise Dahl + ?
Håber i alle har haft en rigtig god sommer! Nu starter den nye sæson med forældre barn holdet snart igen, og det ville
være dejligt om både tidligere deltagere
som nye havde lyst til at komme, og
have det sjovt sammen med os. Sæsonen vil byde på aktiviteter der både vil
være motorisk og sensorisk udfordrende
på flere niveauer. Vi garanterer, at alle
kan være med på deres niveau, og at
forældrene er velkomne til at holde
børnene i hånden undervejs hvor aktiviteterne ellers kan være lidt svære/farlige. Hovedmålet er, at have en sjov
eftermiddag sammen. Vi glæder os til
at se jer!
Ang. vores forældre-barn hold, har vi kontakt til en rigtig sød pige, som gerne vil
være instruktør, men grundet hendes
uddannelse, er hun forhindret de første
par gange og hele december og januar.
Derfor har vi valgt kun at oprette dette
hold, hvis vi kan skaffe en instruktør
mere. Det er her, I, kære læsere kommer ind i billedet Har I lyst til at være
med til at skabe nogle gode oplevelser
for de mindste børn i Sinding-Ørre, så
hører vi MEGET gerne fra jer. Vi tilbyder relevante kurser, så I er så rustede
som muligt.

Puslinge.
Onsdage kl. 16.30-17.30.
Pris: 350 kr.
Instruktør: Heidi Hammerum Petersen
og hjælpetræner Sandra Jørgensen.
Kom og vær med til nogle hyle morsomme onsdage, hvor vi samles i
gymnastikkens tegn. Vi skal hoppe,
lege, danse, lave kolbøtter og andre
krumspring på de tykke madrasser. Lege
med hula-hop ringe og lave stopdans
til sjove sange. Er du 4-6 år, håber vi
du kommer og leger med Seje Sandra
og Elektriske Heidi. VI SES!

Spilopperne. 0-2. kl.
Torsdage kl. 16.30-17.30.
Pris: 350 kr.
Instruktør: Thea Høher-Thomsen med
hjælpeinstruktører.
Nu starter gymnastiksæsonen snart igen.
Derfor vil det glæde os at se alle piger
og drenge, fra 0. klasse til 2. klasse,
komme og give den gas i hallen sammen med os! Vi vil have en masse udfordringer parat til jer i form af bevægelse, musik og lege. I vil blive introduceret til både rytmisk gymnastik og
spring. Vi lægger stor vægt på, at vi alle
sammen har det sjovt når vi er til gymnastik. Så kom og vær med til nogle
gode timer i hallen.
Venlig hilsen
Thea, Ida, Malene og Jeanett.
Turbo jumpers. Fra og med 3. kl.
Torsdage kl. 17.30-19.00.
Pris 450 kr.
Instruktør: Jesper Dahl og en hjælper.
Dette hold er et springhold, for dig der
har lyst til at lave en masse spring på
måtter og trampolin. Om du har prøvet det før, eller er helt ny, er du velkommen til nogle gode timer i
springgymnastikkens tegn.
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Pilates v. Karen Slots.
Onsdage kl. 19.00-20.15.
Pris: 650 kr.
PILATES-STYRKE-SMIDIGHED
Effektiv træning, hvor du styrker og
strammer op på alle muskler. Alle kan
deltage - uanset alder og træningsniveau, og der trænes individuelt, så
alle får det optimale ud af det. Programmet består af nogle grundlæggende
basisøvelser, og resten af øvelserne er
skiftende. Vi bruger pilatesbolden til
mange af øvelserne. Således kan vi
træne flere muskelgrupper samtidig og
gøre træningen mere effektiv. Vi udfører øvelserne til spændende musik.
Aerobic v. Rikke Due.
Mandage kl. 20.00-21.15.
Pris: 300 kr.
10 gange aerobic en power-fuld træning der giver sved på panden.
Efter jul bliver der udbudt Stor Bold
træning også med Rikke Due.
Alle tilmeldinger og betalinger skal ske
fra
vores
hjemmeside:
www.sindinggif.dk
Alle hold starter op i uge 38.
Der trænes ikke i skolernes ferier
Vores lokale opvisning bliver d. 20
marts kl. 10.00.
Har I spørgsmål, ideer til instruktører
eller kommentarer i øvrigt, hører vi
gerne fra jer.
Med sportslig hilsen
Gymnastikudvalget.
Elin: 51921506
Lotte: 97143735
Heidi: 41102716

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Slagerparade 2010
Når dansk Slager Parade 2010 slår dørene
op i Sinding/Ørre Midtpunkt, bliver det
igen med humoristisk opvarmning til
Paraden. Denne gang er det lagt i
hænderne på ingen ringere end direktøren
for Sønderborg Revyen, Leif Maibom. For
28. år i træk står han i spidsen for den
populære revy, både som medvirkende og

tekstforfatter. Udover at væren en
fortræffelig komiker, har han gennem
årene skrevet hundredevis af tekster til en
stor del af de danske sommerrevyer. Han
var også manden der sidste år stod bag
teksten til  Juledrømmen som blev opført
i Herning Messecenter med stor succes.
Ingen tvivl om, at det bliver et festligt

indslag, når Leif Maibom betræder scenen
i Sinding til februar, som altid med hans
trofaste følgesvend ,THORLEIF.
Billetsalget til Dansk Slager Parade starter
lørdag den 3. oktober, hvor bestilte
billetter også skal være betalt.

Dansk

Slager Parade 2010
& Leif Maibom
Sinding-Ørre Midtpunkt
27. feb. 2010 kl. 18.00-01.00
Billet inklusiv en lækker menu

kun kr. 325,-

Billetsalg starter den 3. okt.
kl. 10.00 - 13.00 i Sinding-Ørre Midtpunkt
Billetbestilling fra d. 3. okt. på tlf. 2086 6424 el. www.SindingEvent.dk

Arr.: Sinding G.I.F.

& Leif Maibom

Dario Campeotto, Keld & Hilda Heick, Klaus Strand-Holm (fra Servants) og 17 årige Louise.
Akkompagneret af GEMALERNE
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Kirkesiden
Vikarierende sognepræst i Ørre-Sinding
Jeg hedder Anders Fuglsang og skal
vikariere i Ørre-Sinding pastorat i september og oktober måned dette efterår. Jeg har fungeret som sogne- og sygehuspræst i Vium-Lysgård pastorat og
på Kjellerup/Viborg sygehuse fra 1997
– 2006. I efteråret 2006 forlod jeg
præsteembedet for primært at arbejde
som psykoterapeut.
Jeg driver en privat praksis som terapeut – men siger i kortere perioder
også ja til præstevikariater. Det er
spændende og rart at komme omkring

i det midt- og østjyske som vikarpræst.
Jeg glæder mig til at være præst for jer
i denne periode. Jeg bestræber mig
altid på at formidle det kristne budskab, så det giver mening ind i det almindelig, daglige menneskeliv.
Privat lever jeg i Kjellerup sammen
med min kone og mine to børn på
henholdsvis 10 og 18 år. Hvis man har
lyst til at se lidt om mit øvrige virkefelt
kan man se på www.fuglsangterapi.dk
Anders Fuglsang

Mursten er ikke kirke - mennesker er!
mange mennesker kom forbi
smilende glade
eller triste og tyngede
frejdigt talende
eller tavse og alvorsfulde
med tro og tvivl kom de
med angst og håb
med liv
nogle sang
andre lyttede
der var brug for dem alle
og forhåbentligt kommer de igen…
alle aldre kom
nogle legede
råbte
løb måske ligefrem rundt
andre sad pænt stille
alt har sin tid
alt har sin plads
på hver deres måde
med hver deres stemme
gjorde de kirken levende
sprudlende
fyldte den med det,
de hver især var
og er
tomme rum skal fyldes
for at give mening
og mursten er ikke kirke
mennesker er

Hosstående fine, lille digt af Kurt Jeppesen beskriver meget rammende essensen i den samtale, vi i menighedsrådet er meget optagede af. Nemlig
hvordan vi skal være kirke netop her i
Ørre-Sinding sogn, så vi alle føler kirken som vores, et sted, vi føler os tilpas og altid velkomne.
Kirken bliver først kirke, når den bruges, uden mennesker er det blot en
kulturhistorisk bygning, som skal forvaltes. Vor opgave som menighedsråd
er langt større end forvaltning af kulturminder. Vi skal arbejde på at skabe
liv og vækst i Ørre-Sindings kirker.
Denne helt essentielle opgave har vi
sat fokus på, og vi har bl.a. sammen
med medarbejdere haft en meget givende dag, hvor vi drøftede alle vore
tanker, gode ideer og visioner for,
hvordan vi bedst muligt kan løfte opgaven. Der kom mange gode tanker
frem, som vi nu i den kommende tid
arbejder videre med.
Intet skal ændres blot for ændringens
skyld. Rigtig meget er godt og meget
værdifuldt af det, der allerede gøres,
men vi skal også se med åbne øjne på,
om noget kan gøres anderledes eller
bedre til gavn for livet i og omkring
vore kirker.
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Anders Fuglsang vikarierer for sognepræst Lise Edelberg under hendes
orlov i september og oktober.

Vi er også fortsat meget interesserede
i at høre fra enhver i sognet om ideer,
tiltag
eller tanker om noget, som kunne
løses bedre eller anderledes. Derfor
kom endelig frem med det, enten til
et af rådsmedlemmerne, eller evt. put
en seddel i en af postkasserne ved
kirkerne.
Tanken om at kirken skal være et sted
vi føler os altid velkomne og tilpas, er
også ledetråden i vort arbejde for en
indvendig restaurering af Ørre kirke,
hvor vi tænker i både nyt alterparti og
en lysere farvesætning, der kan lette
det noget tunge indtryk, Ørre kirke
har, når man træder ind i den.
Det er en meget stor opgave, som
kræver grundigt forarbejde.
Vi har været på et par studie-rundture
til nyrestaurerede gamle og mindre
kirker.
Det gav mange givende indtryk, både
af hvor smukt sådan en opgave kan
løses, og også tilfælde, der måske
mest tjener som advarsel.
Vi er ikke så langt i den meget omfattende proces endnu, men sammen
med arkitekt Fuusgaard og relevante
kirkelige myndigheder vil vi i den
kommende tid arbejde med projektet.
Anne Marie Nørgaard

Kirkesiden
Den Store Gartner

En læser anbefaler...

Septemberluften er så klar og stille,
og solen spejler sig i hver en bille,
hvert edderkoppespind blir fyldt med dråber
og glitrer som en dejlig dronnings kåber.
Det Skabte foldes ud i al sin glans
i efterårets gyldne blomsterkrans.

I rækken af læsere, der anbefaler gode
bøger eller film, der skal ses, giver vi
denne gang ordet til Katrine Nørgaard, som fortæller om filmen ”A
Beautiful Mind.”

Vi går i dugvådt græs i æblehaven,
i tætte træer hænger sommergaven,
på jorden ligger overmodne blommer
og minder om den sødmefyldte sommer.
Så er det ved at være efterår,
et klart og køligt solskin står og spår.
Vi høster nu agurker og tomater
og skærer dem i skiver som oblater,
vi lægger dem på brødets grove kerner,
så de til vinter os mod sygdom værner.
Vi ruster os med forråd og med høst,
de fulde lader er vor vintertrøst.
Du Store Gartner som har vandet kloden
og nu har gjort at al vor høst blev moden,
hjælp os at række lidt af denne gave
ud over hækken rundt om Danmarks have.
Du gav et rystet, presset, topfuldt mål,
så vi kan fylde mange sultnes skål.
Esther Bock

Der er en stemning af forundring og glæde,
af taknemlighed og gavmildhed i Esther
Bocks skønne efterårssang. Hun gir os øjne,
som virkelig kan se. Øjne, der kan se storheden i det sirligt byggede edderkoppespind,
æblerne der hænger tungt på træets grene
og den overflod af gode grønsager, som enhver med køkkenhave kender til. Hvor forunderligt det er.
Ved siden af det mærker man taknemligheden: hele denne overdådighed er ikke nogen selvfølge, skønt vi måske ofte tager det
som en selvfølge. Når vi ser det, sådan rigtigt
indser det, da må vi blive gavmilde og give –
i det mindste en lille del af vores overflod –
til de, som trænger. Den Store Gartner har
sørget for os i overflod.
Lise Edelberg

A beautiful mind
Min Bedstemor var helt fantastisk til
at fortælle historier. ”Fortæl noget fra
gamle dage”, bad jeg hende ofte om.
Og så fortalte hun så levende, at jeg
tydeligt så det samme som hun – vi
var på en rejse i tiden. På Sinding
Skole lagde min dansklærer, Wagn
Christensen, sig på hjul af Bedste.
Når han læste eller fortalte, så var der
(også) stille i klassen. Fælles for Bedste og Wagn var for mig i mit barndommens land ikke kun den fantastiske evne til at fortælle, men også deres evne til få øje på historien i historien, hvilket for mig gjorde det fortalte endnu mere vedkommende.
Den gode historie har jeg jagtet lige
siden – i alle dens afskygninger. Den
film, jeg her vil opfordre jer til at se,
hedder ”A beautiful mind” – ”Et
smukt sind”. Den fortæller virkelig en
god historie – og endda en historie i
historien. Delvist er den autentisk, og
hovedpersonen, nobelprismodtageren John Nash, har selv bidraget til
filmens tilblivelse. Den er fra 2001 og
har modtaget hele fire Oscars –
blandt andet for bedste film.
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”A beautiful mind” er svær at fortælle en masse om uden at røbe for
meget. Og når jeg så alligevel vælger
den film, er det fordi, den er én af
mine absolutte favoritter. Filmen
tager sin begyndelse i 1947, hvor
John Nash starter på Princeton. Han
er matematiker og enegænger. Han
er et geni og vil være et stort geni!
Hans eneste mål med tilværelsen
synes at være at finde en virkelig
original idé, så han herigennem kan
vinde anerkendelse og betyde noget. Matematik er for ham en kunstform – han tror på det, der kan bevises. I mødet med den smukke
Alicia lærer han, at troen kan være
kærlighedens bevis – at troen gør
kærligheden sand.
Men John Nashs liv tager en drejning. Han bliver nødt til at finde en
formel, der kan ændre hans opfattelse af verden. Det er her, det
kommer ind i billedet det med det
smukke sind – og det smukke hjerte. Man har før set de to følges ad.
Det er en film, der sætter spørgsmålstegn ved begreber som logik og
fornuft. Det er en velfortalt og gribende historie om små og store sejre, om mod og triumf og naturligvis
om kærlighed. Og uden at afsløre
for meget, kan jeg vist godt slutte af
med at sige, som Steffen Brandt ville
ha’ sunget det, at en af filmens moraler må være, at kærligheden overvinder alt. Eller måske endda at
med den kan alt overvindes…
Kathrine Nørgaard

Kirkesiden

Årets minikonfirmander 2009
Så er der igen i ØrreØrre - Sinding sogn gennemført et forløb med minikonfirmandundervisning.
En tirsdag midt i marts troppede
11 friske drenge og piger fra 2. og
3. Kl. op i konfirmandstuen i Ørre
og blev i døren budt velkommen
af sognepræsten, Lise og sognemedhjælperen, Anne Mette.
Nu skulle det blive spændende at
se hvad det her var for noget.
Indenfor ventede der saft, grovbrød og hjemmelavet marmelade
og efter at have hilst på hinanden
gik turen over til kirken. Her skulle
vi holde ”minigudstjeneste” Der
blev der tændt stearinlys, sunget i
salmehæftet, bedt fadervor, læst i
børnebibel og talt om det vi havde
hørt. Højdepunktet herefter var at
den store kasse med klæd-ud-tøj

På besøg i Viborg Domkirke

blev fundet frem og nu skulle dagens lignelse dramatiseres af børnene.
Der var rift om de ”store” roller og
de bibelske beretninger blev levendegjort med stor indleven.
”Minigudstjenesten” blev rundet af
med at synge ”Fadervor”
Sådan forløb det stort set hver
gang de 12 gange vi har været
samlet. Derudover har der været
tid til leg på plænen, at arbejde i
arbejdsmapperne, at besøge Sinding Kirke og begge kirkegårde, at
høre om Hanne og Aksels graverjob og spille på orgel. Vi har også
besøgt Viborg domkirke og der
fået indsigt i de flotte vægmalerier.

Udflugt til Momhøje
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Hanne viser rundt på kirkegården

Undervisning i det fri

Søndag d.21/6 rundede vi forløbet af i Sinding
Kirke med en festlig gudstjeneste med indslag
af minikonfirmanderne, hvor de fik overrakt et
dåbslys, en bog og et diplom.
Efterfølgende gik turen med en fyldt bus til
Momhøje v. Kibæk hvor vi nød det smukke
vejr og hinandens selskab. Fra kirken ønsker
vi minikonfirmanderne og deres familier alt
godt og siger på gensyn!
Anne Mette Amorsen

Kirkesiden
Arrangementer
Adventsgudstjeneste
og foredrag
torsdag den 26. november kl. 19.00
i Ørre kirke og Ørre Forsamlingshus
Prædikant og foredragsholder er sognepræst Lone Olsen, Vesløs. Lone Olsen er tidligere højskoleforstander og
levende optaget af litteratur. Foredraget handler om den svenske forfatter
Selma Lagerlöf, der i 2008 havde 150års fødselsdag. Selma Lagerlöf er nok
mest kendt for sine mange legender,
som f.eks. ”Legenden om juleroserne”
og ”Rødhalsen”, men hun er også forfatter til en lang række romaner, hvor
f.eks. børnebogen ”Niels Holgersens
vidunderlige rejse” er kendt af mange.
Lone Olsen er en dygtig fortæller og
denne aften vil hun udvide vort kendskab til den store svenske forfatter.
Tilmelding til kaffebordet senest 23.
november til Gitte Simonsen, 97 13 62
63 eller Dorit Andersen, 97 13 61 08.
Kaffe 40 kr.

Oversigt over arrangementer
1.
25.
26.

oktober
oktober
november

19.30 Sangaften i Sinding Forsamlingshus med Bjarne Haahr
10.00 BUSK-gudstjeneste i Sinding Kirke
19.30 Adventsgudstjeneste og foredrag i Ørre Kirke og Ørre
Forsamlingshus v/ Lone Olsen, Vesløs

Sangaften
1. okt. kl. 19.30
I Sinding Forsamlingshus
Med forfatter og komponist, Bjarne
Haahr, Brædstrup.
Forfatter og komponist Bjarne Haahr,
Brædstrup, har givet aftenen overskriften: ”Det lysner over agres felt”- efterårets sange + sange og viser med tekster af Nis Petersen , Halfdan Rasmussen m.fl.
Tilmelding senest d. 28. sept. til Gitte
Simonsen 97 136263 eller Jytte Hoffmann 97 136062. Kaffe 40 kr.

Bjarne Haahr holder sangaften i Sinding Forsamlingshus
1. oktober kl. 19.30

BUSK-gudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl. 10.00
i Sindig kirke
Børn-Unge-Sogn-Kirke – gudstjeneste.
En gudstjeneste der er tilrettelagt med
henblik på børn og unge. Konfirmanderne er med i forberedelse og afvikling af gudstjenesten.
Lone Olsen prædiker ved årets
adventsgudstjeneste og fortæller
bagefter om Selma Lagerlöf.

Glæd jer til en spændende og anderledes gudstjeneste.

- som leret i pottemagerens hånd...

Årets arrangementsfolder er klar
I år bliver folderen ikke som tidligere husstands-omdelt.
I stedet vil vi opfordre alle, der gerne vil have folderen, til at hente den i en af vore kirker
- eller finde den på vores hjemmeside: www.oerresinding-kirker.dk
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Kirkesiden
Indre Missions mødekalender
9. sept. 19.30
9. sept. 19.30
16. sept. 19.30
23. sept. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 1 hos Carl Evald Hansen, Baunevej 1
Høstfest i Missionshuset
Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

3. okt. 10.00 ca. 15.00
7. okt. 19.30
7. okt. 19.00
8. okt. 19.30
14. okt. 19.30
21. okt 19.30

Udflugt til ”Hytten”, Hodsagervej 14 i Mejrup
- sammen med ”Rødderne”
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
Oktobermøde i Aulum Kirke v/ Robert Enevoldsen, Thyborøn
Oktoberm. i Aulum Missionsh. v/ Oda Mølgaard Hansen, Ølgod
Bibelgruppe 1 hos Grete og Holger Hoffmann, Ørrevænget 14
Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

4. nov. 19.30
11. nov. 19.30
18. nov. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peder Christensen, Søvndalvej
Bibelgruppe 1 hos Edel Vang, Baunevej 43
Adventsfest i Missionshuset v/ Dorrit og Poul Jensen, Skibbild
Council Center

En børneklub med dybe rødder
I børneklubben “Rødderne 2.0” sker
der mange sjove ting.
Når vi samles hver anden lørdag formiddag i Missionshuset, er det for at
lege, være kreative, synge og lære om
Biblen. Vi hedder Rødderne, fordi børnene er i en alder, hvor de skal sætte
rødder. De skal finde fodfæste for det
liv, der venter dem fremover. Alt hvad
de hører og ser og oplever i barndommen vil være grundlaget for dem senere hen. Vi vil derfor gerne bidrage til
gode oplevelser, relationer og ikke
mindst fortællinger fra Biblen. Ved at
lære de bibelske beretninger får de
mulighed for også at slå rod i dem.

En klubdag starter som regel med små
sange og bibelhistorie, som bliver præsenteret på forskellige måder - højtlæsning, genfortælling sketch el. lign. Herefter er vi kreative, det kan være vi
maler billeder, bygger sæbekassebiler
og laver ræs, filter med uld, laver juleeller påskepynt, er på løb eller laver en
sneboldkamp. En gang om året tager vi
i svømmehallen.
Vi er en klub for børn fra 5 år og opefter. Klubben knytter til ved KFUM og
KFUK. Det foregår hver anden lørdag
fra 10 - 11.30 i Missionshuset. Vi er 7
ledere, der hjælpes ad på skift, og vi
håber at se rigtig mange børne-rødder i
løbet af den nye sæson.
Dorrit Lodahl
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Velkommen hos
KFUM-Spejderne

I Ørre-Sinding har vi i mange år haft
en spejdergruppe. Vi er en gruppe, der
tilhører de grønne KFUM-spejdere. Vi
holder til på Spejdergården på Asbjergvej, hvor vi har nogle fantastiske omgivelser til vores møder. Vi bor tæt ved
skoven og åen og har masser af plads
til både at være udendørs og indendørs.
Når vi holder vores ugentlige møder,
er indholdet meget varieret. For som
en af spejderne sagde en aften: ”Hos
os spejdere bager vi ikke bare snobrød.” At være spejder indeholder
meget mere end hygge omkring bålet,
men dette skal der bestemt også være
plads til. Hvis du har lyst til at prøve
spejderlivet er du altid velkommen til
at besøge os eller ringe til os. Dette
gælder både børn der vil være spejder
og voksne, der vil hjælpe.
Hanne Andsbjerg

Kirkesiden
Gudstjenesteliste
Dato

Ørre kirke

Høstgave

Sinding kirke

September
6. 13. søn. e. Trinitatis
13. 14. søn. e. Trinitatis

---

8.45

10.00 Fuglsang
Kirkekaffe

20. 15. søn. e. Trinitatis
27. 16. søn. e. Trinitatis

Boas

---

8.45
9.30

Høstgudstjeneste
Fuglsang

Fuglsang

11.00 Høstgudstjeneste
Fuglsang

Oktober
4. 17. søn. e. Trinitatis

---

8.45

11. 18. søn. e. Trinitatis

8.45

Fuglsang

18. 19. søn. e. Trinitatis

8.45

Provst Kobbelgaard

25. 20. søn. e. Trinitatis

---

Boas

10.00 Fuglsang
Kirkekaffe

10.00 BUSK-gudstjeneste*
Fuglsang

1. Alle Helgens Dag*

16.00

10.00

8. 22. søn. e. Trinitatis

---

8.45

10.00 Kirkefrokost

22. Sidste søn. i kirkeåret - - 26. torsdag

19.00 Adventsmøde*
Lone Olsen, Vesløs

29. 1. søndag i advent

---

Menighedspleje: Som noget nyt
vil en del af de indsamlede penge
ved høstgudstjenesten blive brugt
til støtte for mennesker i vort lokalområde, bl.a. til jul.

Jule-legat

---

November

15. 23. søn. e. Trinitatis

Traditionen tro har vi
stor indsamling i forbindelse
med høstgudstjenesterne i vore to
kirker. Alle opfordres til at give en
gave – stor eller lille – til gavn for
mennesker, der af en eller anden
grund ikke altid magter livet. I kirkerne kan man tage en høst-gavekuvert, hvori man kan give sin gave. Man krydser af / skriver, hvilket
formål man ønsker at støtte og
kuverten afleveres ved høstgudstjenesten.

Som nævnt ovenfor vil nogle af de
indsamlede midler blive brugt til
mennesker i vort lokalområde,
som har behov for særlig støtte.
Det kan f.eks. være til jul. Ved
henvendelse til undertegnede kan
man søge om jule-legat. Har nogen kendskab til familier, som har
særligt behov for hjælp, så hører
jeg gerne om det.
Lise Edelberg

--8.45

Nord Hansen

---

10.00

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

Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten

Personregistrering:

Faste aktiviteter

Lise Edelberg
Ørre præstegård
Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning
Tlf. 97 13 61 36 - Email: lea@km.dk

(registrering af fødsel, dødsfald samt
navneændringer) for alle i ØrreSinding sogn finder sted hos sognepræsten.

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.

Navneændring:
Relevante skemaer for navneændring
samt vejledning og orientering om
gebyr findes på
www.personregistrering.dk
Blanket med bilag afleveres/sendes til
Præstegården, Ørre Byvej 88, 7400
Herning.

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

1. sept. - 31. okt. henvendelse til:
Anders Fuglsang - tlf. 28 14 95 33
mail: mail@fuglsangterapi.dk
Post sendes / afleveres stadig til kontoret i Ørre Præstegård.
På præstens fridage - henvendelse til
René Nord Hansen på 9726 8031.
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 m.v. der skal bruges ved vielsen.

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.

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: Dorrit Lodahl,
Tlf. 97 13 62 87
Bibelgruppe 1
Kontaktperson: Holger Hoffmann,
Tlf. 97 13 63 75
Bibelgruppe 2
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

Kirkebetjening og menighedsråd
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
P.t. Hanne Jensen, 97 13 62 31
kragsnap@dlgnet.dk
Organist
Hanne Jensen, tlf. 97 13 62 31
Kirkesanger
Bo Inglev, tlf. 97 13 60 78

Graverafløser
Hanne og Leif Jensen, 97 13 62 31
kragsnap@dlgnet.dk
Sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen
Tlf. 29 82 57 19
sognemedhjaelper@
oerresinding-kirker.dk
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. 25. 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

Tjek vores hjemmeside: www.oerresinding-kirker.dk
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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
I skrivende stund er der 30 tilmeldt makrel turen fra Hvide Sande. Så det bliver
spændende, og må vejret være med os.
Jeg tog chancen og bestilte hele båden,
og det ser ud til at være en god beslutning, for det er sjovere at være af sted
med nogle man kender. Og når man lejer
hele båden, kan det gøres for kr. 6.000,og det vil sige, at vi kan spare en hund pr.
mand.
Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige
noget om gydebankerne i Løven å, hverken dem vi lavede sidste år, i Kilde, og de
nye vi gerne skal have lavet i år. Tilladelserne er kommet fra kommunen, selv om
jeg synes det lod vente på sig i år, men
på nuværende tidspunkt har jeg ikke hørt

fra DTU Aqua i Silkeborg. Det skyldes nok
ferietiden som i alt for lang tid har været
over os, to dage ved juletid burde være
nok. Sidste år tog det kun 3 dage. Så havde
jeg et tilsagn om kr. 10.000,- til gydegrus,
men i år har jeg allerede ventet i 14 dage,
men mon ikke det snart dukker op, så vi
kan få gydebankerne anlagt her i efteråret.
Nu jeg lige var inde på Kilde i Aulum, så
skulle vi også gerne her i august mdr. have
el-fisker de gydebanker vi anlagde sidste
år, så vi kan se om det har gavnet reproduktionen, så vi kan få den naturlige ørredyngel, og eller lakseyngel igen.
Jeg har tilmeldt mig Danmarks Sportsfiskerforbunds restaureringskursus som afholdes
i Vejle fra d. 11.-13. september. Man vil
på kurset lære om lovgivning,
restaureringsprojekter, og om hvordan og
hvor man kan søge penge til projekter. Og
som jeg skrev sidste gang, så havde DTU
Aqua ved Finn Sivebæk været på kanotur
på Storåen, og fundet over, ja, jeg skrev
vist 30, men det var over 40 steder hvor
det er oplagt at lave gydebanker, og dertil
kommer så Hernings Holm Å, og de andre små åer i området, så der er nok at
tage fat på.
Som jeg skrev sidste gang, så havde jeg
arbejdet på at samle alle foreninger langs
Storåen, og da det så kom til stykket kunne
vi ikke være med under de vedtægter,
som man var kommet frem til. Jeg har så
efterfølgende prøvet om det kunne lade
sig gøre at få SVS (Sammenslutning Ved
Storå) til at lave vedtægterne om og har i
den forbindelse skrevet til Johs. Poulsen
(radikale folketingsmedlem) om lovgrundlaget, og om det kan være rigtig, at
man kan frede laksen i Storåen, for derefter at give en forening lov at hjemtage
130 stk. laks fra Storåen. Det har resulteret i, at DTU Aqua har måtte redegør over
for ministeriet, hvordan man forvalter
bestandene af laksen, og det har de så gjort
her i foråret. Jeg har truet med at lave en
ny sammenslutning for Storåen, hvor alle
lodsejer, lystfiskere, konsortier og andre
med interesse for/i Storåen kan være medlem, og det skal være til et kontingent hvor
alle kan være med. Jeg er blevet bedt om
at holde igen med disse planer, og blevet
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bedt om at vendte på hvad SVS vil gøre
ved vedtægterne. Jeg har nu ikke tænkt
mig at holde mig tilbage, men vil lige vente
og se hvad der kommer ud af deres møde
her i august mdr. Jeg tror nu ikke, at SVS
vil lave om på deres vedtægter, for som
de er nu, har Holstebro forening lov at
hjemtage knap 70 laks, og dem vil de være
nødt til at give afkald på, for at alle lodsejer kan få del i laksekvoten på de 130
stk., men det er en af mine kæpheste, for
man kan ikke fratage lodsejeren retten til
at fange og hjemtage laksen fra sin egen
jord, for derefter at give retten til at hjemtage laksen til en forening (SVS). Jeg ved
godt at Holstebro forening (HOF) laver elfiskeri af laks, for at stryge dem, for derefter at udsætte ynglen i vandløbet, og at
det er derfor de også mener, at de skal
have en stor del af laksekvoten, men vandløbet er ingen Put & take, og da laksen er
en fisk der vandrer op gennem vandløbet,
vil den også på sin vej møde nogle som
ikke har gjort noget for at forbedre vandløbet, og sådan må det være.
Husk Stor fiskedag i Ørre d. 19-20. september, i år med sushi-kursus om lørdagen, og som vi plejer gratis morgen kaffe
begge dage. Ande-væddeløb og eftermiddagskaffe om søndag, hvor Per Ørum Jørgensen (MF) har lovet at hjælpe med at
dele præmier ud. Så der skulle gerne være
noget at se på og / eller deltage i, selv om
man ikke er lystfisker.
Der arbejdes hårdt på at få en ny hjemmeside op at stå, så man i fremtiden kan tilmelde sig på hjemmesiden, når vi fremover skal på torske- eller makrel tur, samt
andre arrangementer, evt. Aqua i Silkeborg.
Knæk og bræk Ejgil Kølbæk

Ørre
Forsamlingshus
Ferien og Ørre marked er overstået og vi er klar til at gå
efteråret i møde.
D. 8. oktober er der madaften. W.
Schreiber præsenterer sit nye foredrag.
Emnet er:
Byernes by Frederikshavn hvor han er født
og opvokset.

D. 23. oktober
er der koncert
med Rock Nalle.
Pris: 295 kr. incl.
menu

Dørene åbnes kl.17.30. Spisning kl.18.30
og koncert kl. 20.00
Billetter reserveres på tlf.: 97 13 63 27 og
kan afhentes fra d. 1.september

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

D. 29. november kl. 12.30 er der julemiddag m/pakkeleg og juletræstænding.
Menu: Flæskesteg m./tilbehør, ris a la
mande og mandel gave til hvert bord. Husk
en pakke til ca. 20 kr. Der serveres en
klejne og en kop kaffe hvorefter vi tænder juletræet.

Ole Sander
Revisorer:
Birgit Kristensen
Judith Hansen
Suppleant: Hans Hansen

Bestyrelsen.

Sinding
Forsamlingshus
Hjælp søges
Vi mangler en til at tage sig af udlejning
af Sinding Forsamlingshus, da vores
nuværende har fået mere at se til.
På længere sigt kommer vi også til at
mangle et par til at gøre rent.
Hvis det har interesse kan I henvende jer
til Jan Johansen tlf. 97136266.

Bestyrelsen

Generalforsamling
Sinding forsamlingshus
den 27/10 kl. 19.30
Det er sådan, at til generalforsamlingen
er vi kun 2 i bestyrelsen, så vi mangler
nogle der kunne tænke sig at komme ind
og gøre et stykke arbejde sammen med
os. Iflg. vedtægter skal vi minimum være
3 stk. så derfor mød op til
generalforsamlingen, så vi ikke risikerer at
må til at lukke, det ville jo være træls for
lokalbefolkningen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Bestyrelsen
Formand:
Jan Johansen
Næstformand:
Lars Jensen
Sekretær:
Diana Linholt

Sinding-Ørre Venstre
Anne Marie Søe Nørgaard
Stiller op til kommunalvalget den 17. nov., læs her hvilke områder Anne Marie
særligt vil arbejde for i Herning Byråd:

Landsbyer

Foreningsliv

Landdistrikterne skal sikres muligheder
for at udvikle sig og fremme bosætningen.
Det sker gennem god lokal service i form
af ældrepleje, skoler, daginstitutioner,
fritidsaktiviteter og transportmuligheder,
samt gode muligheder for landbrug,
mindre erhvervsdrivende og turisme.

Kommunen skal bakke op om de lokale
ildsjæle.
Det frivillige idræts- og foreningsliv er af
uvurderlig betydning.

Erhvervsliv
Uddannelse

Blå bog

Vi skal sikre gode uddannelsesmuligheder
på mange niveauer i kommunen.
Vore folkeskoler skal have et højt fagligt,
socialt og facilitetsmæssigt niveau.
Børn og unge med specielle behov,
ordblinde og andre handicaps skal sikres
de nødvendige ressourcer og relevante
hjælpemidler i undervisningen.

Anne Marie Søe Nørgaard, 45 år, bor på
Visgårdvej i Sinding og er uddannet landmand.
Gift med Leif, og har sammen 4 børn i
alderen 10 - 18 år.
Har sammen med Leif drevet selvstændig
landbrug i 19 år.
Bestyrelsesarbejde i Landboungdom,
som leder i idrætsarbejde og i idrætsforeningsbestyrelse.
Medlem af Ørre-Sinding Menighedsråd
siden 1992, heraf de sidste 8 som
formand.
Medlem af Herning provstiudvalg (20012009).

Sikre de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i hele kommunen. Den kommunale
forvaltning skal i videst mulig omfang
fungere som et service- og støtteorgan,
som sikrer erhvervslivet gode vækst- og
udviklingsmuligheder til gavn for
kommunens økonomi.

Følg med i debatten
og bliv opdateret
på mine holdninger
og synspunkter i de
lokale aviser.

Derfor stiller jeg op...
Vore ældre medborgere
har lagt grunden for
vort velfærdssamfund.
De skal sikres en god service,
et trygt miljø og en
værdig tilværelse.

Jeg har en stor interesse i lokal politik, hvor serviceniveau og økonomi hænger sammen,
og jeg har lyst og engagement til at deltage i og have indflydelse på udviklingen i
Herning kommune.
Jeg har endnu ingen erfaring i kommunalpolitik, men stiller op med min bagage som
mor til 4 børn, som landmand og selvstændig erhvervsdrivende, og som aktiv borger i
vort lokalsamfund, hvis mange kvaliteter; skole, daginstitution, foreningsliv og natur, jeg
sætter stor pris på.
Jeg kender også landsbyernes udfordringer, og vil gerne være garant for, at de ikke bliver
glemt i vor store kommune.
Anne Marie Søe Nørgaard

www.annemarie.in
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Sinding-Ørre Venstre
Vi anbefaler at stemme personligt på Anne Marie Søe Nørgaard
til Herning byråd den 17. november
Jacob Sørensen, landmand, Vildbjerg
Dorit Jakobsen, landmand, Vildbjerg,
Per Munk Valentin, bilhandler, Ørre,
Jesper Sandfeld Mortensen, agrarøkonom, Herning
Lasse Jørgensen, skiltefabrikant, Sinding,
Else Fyhring Mortensen, bogholder, Sinding,
Jens Erik Knudsen, landmand, Sinding
Lisbeth Aagaard, seniorkonsulent, Sinding
Edith Gammelgaard Hansen, medarb. hustru, Ørre
Mads Mortensen, landmand, Sinding
Dorit Andersen, medarb. hustru, Ørre
Henrik Andsbjerg, vognmand, Ørre
Mikael Dam, værkfører, Sinding
Eigil Andersen, landmand, Ørre
Jonas Mortensen, skoleelev, Sinding,
Gitte Simonsen, lærer, Sinding
Alvin Justesen, kørselsleder, Sinding
Poul Kristian Dam, driftsleder, Sinding
Poul Juel Jensen, landmand, Vildbjerg
Karen Lautrup, sygeplejerske, Vildbjerg
Helge Hammelsvang Lauridsen,Mejeriarbejder, Sinding
Lotte Henneberg, ergoterapeut, Ørre
Anne Lise Dam, pædagog, Sinding
Tove Justesen, sygeplejerske, Sinding
Ole Henneberg, driftsleder, Ørre
Peter Tolstrup Christensen, teknisk chef, Sinding
Børge Skindhøj Sørensen, arbejdsstudietekniker, Sinding
Henning Odsbjerg Pedersen, landmand, Sinding
Marianne Tolstrup Christensen, kantineleder, Sinding
Jens Simonsen, skolepsykolog, Sinding
Erik Nielsen, entreprenør, Sinding
Aage Gammelgaard Hansen, landmand, Ørre
Bodil Lodahl, efterlønner, Sinding
Henny Dam, pædagog, Sinding
Peder Foldager Jensen, landmand, Ørre
Kristian Nytoft, landmand, Sinding
Karl Ejner Bak, afdelingsleder, Sinding
Folmer Jeppesen, pensionist, Sinding
Læs mere om
Karl Åge Olesen, landmand, Sinding
Jens Peder Brunbjerg, landmand, Sinding
Anne Marie på
Bernhard Lodahl, pensionist, Sinding

hjemmesiden:
www.annemarie.in

Sådan kender jeg Anne Marie!
- Arbejdsom, grundig, sætter sig ind i tingene, er
velformulerende og en god kommunikator. Har gå på
mod, er vedholdende og evner at samarbejde. Hun er
bare et selvfølgeligt emne til Herning Byråd.
Bernhard Lodahl

Et godt aktiv for Sinding-Ørre
Til kommunevalget den 17/11 har vi mulighed for at få een
valgt ind i byrådet fra Sinding-Ørre, hvis vi står sammen
om én kandidat. Det er meget vigtig, at vi har en
repræsentant her fra området, ikke mindst efter
kommunesammenlægningen.
Vi har en dygtig kandidat i Anne Marie Søe Nørgaard. Hun
er selvstændig erhvervsdrivende (landmand), mor til fire
skolesøgende børn og har en fin alder.
Hun vil være et godt aktiv for Sinding-Ørre og hele
kommunen. Derfor vil jeg anbefale at vi stemmer på
AnneMarie til kommunevalget, hun har nr. 32 på Venstres
liste.
Jens Peder Brunbjerg

Hvorfor stemme lokalt?
Hvis et lokalsamfund skal udvikle sig, kræver det lokale
ildsjæle og politisk velvilje.
Jeg stemmer på Anne Marie, fordi hun vil arbejde for
udvikling lokalt i hele kommunen, sådan at Herning
kommune også i fremtiden er Jyllands mest fremtrædende
kommune.
Jesper Mortensen

Hvorfor stemme lokalt?
Anne Marie Søe Nørgaard stiller op til byrådet. Hun
fortjener et stort og bredt mandat, der giver
gennemslagskraft i byrådssalen. Det får hun ved at vi
stemmer personligt på Anne Marie.
Erik Nielsen

www.annemarie.in
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SindingØrre Midtpunkt
Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsens beretning 2009

Sidste år ved denne tid fortalte jeg om
muligheden for at få dagplejen tilknyttet
Hvepsereden, og at det faktisk på daværende tidspunkt så ud til at være lige om
hjørnet.
Vi har nu fået en beslutning i Børne- og
familieudvalget den 17. juni 2009 om, at
dagplejen igen tilknyttes Hvepsereden.
Det er vi meget glade for og ønsker dagplejen velkommen tilbage.

Madordning

Regeringen besluttede sidste år, at fra 1.
januar 2010 skal kommunerne landet over
tilbyde alle børn i børnehaver et sundt og
nærende måltid mad hver dag, efter at der
i flere år har været stor efterspørgsel fra
forældre og institutioner om en sådan ordning. I den forbindelse har vi også skullet
melde ind fra Hvepsereden, hvad vi ønsker at kunne tilbyde her på stedet. Vores
faciliteter gør, at vi ikke selv kan lave maden, hvilket resulterer i, at vi nu er med i
den licitationsrunde Herning Kommune i
øjeblikket har i gang, og vi vil bestræbe os
på at finde den løsning, der vil være bedst
for vore børn og stedet her. Der er dog
ændret på opstartstiden, da det i forhandlingerne mellem KL og regeringen blev
besluttet, at seneste igangsættelse for
madordningerne nu er 1. januar 2011.

Et godt liv

Vi har nu kørt Et godt liv i et skoleår, og
vi har en smule svært ved at få armene
ned igen, for vi synes, det har været - og
stadig er - rigtig godt.
Det er selvfølgelig svært at måle over ét
år, hvad resultatet og dermed udbyttet er,
men vi har kunnet se ud fra evalueringsskemaerne, som blev sendt ud i foråret,
og ud fra den evaluerings-cafe, vi havde,
at I forældre også synes, det giver børnene
en bedre, en sjovere, en mere udfordrende og dermed en mere lærerig skoledag. Børnene har 29 lektioner og ugen,
og det kan godt, - set med forældreøjne synes som lang tid, men vi tror på, at samarbejde mellem lærere og pædagoger i
form af fælles tid er en rigtig god måde at
skabe sammenhæng i børns hverdag på
og dermed øge deres indlæring og trivsel.
Det er et resultat, vi fra bestyrelsen er
meget begejstret for, da der selvfølgelig
har været store overvejelser inden, vi satte
sådan et projekt i gang. Selvfølgelig har
vi også viden om, at der efter indskolingen (team A) kommer mellemtrinnet
(team B) og dermed et nyt team, hvor vi i
sagens natur ikke længere kan have pædagoger med.
Vi ser derfor meget frem til, at vi fra næste år får en tid i team B kaldet fokus tid,
hvor det er meningen, at den enkelte elev
arbejder med netop det, der synes svært
for ham eller hende. Der vil også, når dette
synes naturligt, være holddeling på tværs
af klasserne i dansk og matematik, da det
er de grundlæggende fag, faglærerne i
team B har lagt meget stor energi i at få
struktureret, noget, vi i bestyrelsen forventer os rigtig meget af. Vi håber, at vi med
disse tiltag vil få en naturlig overgang fra
team A til B. Dermed kan man sige, at
ringen er sluttet eller rettere undervisningen bliver mere målrettet det enkelte barn.

Idrætsinstitutioner

Vi har i år som skole og Hvepserede fået
mulighed for at tilmelde os Idrætsskole-
og Idrætsinstitutionsprojekter.
Vi mente i bestyrelsen, at det var en helt
naturlig ting, at vi tilmeldte os som Midtpunkt (d.v.s. både daginstitution og skole).
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Det har vi gjort, og vi har også haft lærere
og daginstitutionsleder på besøg i Svendborg kommune for at se, hvordan de gør
der. Det betyder i alt sin enkelthed, at
idræt/bevægelse skal drages mere ind i
både hverdagen, men også i måden,
hvorpå der undervises. Det er vi meget
spændte på.

Huset

Jeg fortalte sidste år om, at vi skulle være
hjemsted for en klasse med op til 6 børn
med vanskeligheder omkring adfærd, trivsel og kontakt. Det har vi været, og det er
vi stadig, og også her nydes der rigtig
meget godt af det samarbejde, der er
mellem pædagoger og lærere her på stedet - et samarbejde vi kan være rigtig stolte
af. Det går rigtig godt i huset, hvilket vi
også så til skolefesten, som de selvfølgelig også var en del af, ligesom de deltager
i meget andet, der foregår i Midtpunktet blandt andet morgenmotionen.

12 års analysen

Som det nok er kommet de fleste for øre,
har Herning Kommune lavet en 12 års
analyse. Det er en analyse, der har til hensigt at belyse, hvordan prognoserne ser ud
for Herning Kommunes skolevæsen - et
stort værk, der blandt andet klarlægger,
hvor børnetallet og befolkningstætheden
stiger, men også omvendt, og det er det
omvendte, der er lidt interessant for os,
idet det ser ud til at børnetallet falder hos
os.
Men ét er prognoser, ét andet er fakta, og
vi håber da på, at Sinding-Ørre Midtpunkt
også fremover vil have en god og velanset skole og daginstitution, vi alle med stolt-

SindingØrre Midtpunkt
Fællesbestyrelsen

hed vil værne om, og et Midtpunkt der
også fra politisk side kendes på mange
gode tilbud lige fra dagtilbud, skole,
specialklasse til idrætsforening. Jo, vi forstår virkelig, at for at få helhed i et hus,
må vi gøre tingene sammen.
Det er dejligt, at vi har et virkelig engageret personale, der forstår at arbejde sammen og at løfte i flok. Det gør en forskel,
også når vi færdes rundt omkring. Andre
landsbyskoler retter ofte henvendelse til
os, fordi de gerne vil have indblik i, hvad
og hvordan vi gør for at få et større samarbejde på tværs af skole og daginstitution,
hvilket jo falder godt i tråd med kommunens målsætning. Derfor skal vi ikke sætte
os hen, men vi skal hele tiden prøve at se
tingene fra nye vinkler og derved til stadighed udvikle os.

Lidt om Midtpunktet

For forældre der ikke kender så meget til
Sinding-Ørre Midtpunkt vil jeg gerne her
benytte lejligheden til kort at fortælle, hvad
vi gerne vil kendes på.
Hvepsereden, Sinding-Ørre er en aldersintegreret daginstitution med børn fra 2
år til og med 4. klasse, en aftenklub for
børn / unge fra 5. klasse, specialtilbuddet
Huset, som er et fælles projekt sammen
med skolen, for 6 indskolingsbørn med
vanskeligheder omkring Adfærd, Kontakt
og Trivsel.
Desuden, som tidligere beskrevet, kommer dagplejen til at høre under Hvepsereden.
Sinding Skole omfatter 0. - 6. klasse herunder specialklassen Huset med 6 elever.
Der er ligeledes en multihal med mødelokale og cafè, og således er Sinding-Ørre
Midtpunkt områdets kulturcentrum.
Midtpunktet har en fællesbestyrelse, der
har det overordnede bestyrelsesmæssige
ansvar for dagpleje, daginstitution, skole
og den samlede drift af Sinding-Ørre Midtpunkt.
Ledelsesmæssigt er der en Fællesledelse,
hvor skolelederen er leder af Midtpunktet, og dagtilbudslederen er souschef i ledelsen.
Personalet i Midtpunktet har et fælles personalerum, der holdes fælles personale-

møder, og der samarbejdes på tværs af
skole og dagtilbud ved f.eks lejrskoler, hvor
hele Midtpunktet med børn fra 2 år til og
med 4. kl. er af sted sammen hvert andet
år. I år gik turen til Livø. 5.-6. kl. tager til
Bornholm.
Ligeledes er førskolebørnene med i børnehaveklassen nogle timer hver uge hele
skoleåret, hvor personale fra Hvepsereden
indgår.
Der er fælles morgensang i skolen hver
morgen. Her synges sange, der er af og til
optræden af elever, eller der fremlægges
for hinanden.
Skolen er opdelt i selvstyrende team med
en helhedsaftale, og der er niveaubaseret
holdundervisning på tværs af årgangene.
Indskoling har 29 lektioner om ugen,
hvoraf 7 lektioner er emnetimer, og hvor
der arbejdes på tværs af fagene i samarbejde med pædagoger fra Hvepsereden.
95 % af eleverne er med i en frugtordning,
og 60% køber sund skolemad. Alle løber
1. km hver dag, og skolen og Hvepsereden er tilmeldt et nyt idrætsskoleprojekt i
Herning Kommune.
Vi har i 2 år i skolen og Hvepsereden haft
fokus på et ordentligt sprog, hvor vi ikke
accepterer bandeord og fucksprog i timerne. Ligeledes har vi lagt vægt på sundhed og bevægelse.
Midtpunktet er velholdt og fremtræder
indbydende, idet børnene oplæres til at
passe på huset og hele området.

Hal

Der skal til stadighed udvikles på idrætsområdet, og vi skal følge med tiden, så
alle de unge, der kommer hjem fra efterskoler og lignende, kan fastholde deres
tilknytning til Sinding-Ørre og bruge deres viden og kunnen på børnene. Derfor
er det vigtigt, at vi har de faciliteter, der
skal til, for at dette kan lykkes. Vi har derfor ansøgt kommunen om lov til at udvide vores depotplads, så vi ikke skal bruge
gangarealer og deslige til depot. Dette
arbejder vi videre på efter sommerferien.

Ansatte

Vi har i dette skoleår taget afsked med
Lotte Koch, der efter mange år på Sinding
Skole valgte at gå på efterløn. Vi vil her
fra bestyrelsen gerne endnu en gang rette
en stor tak for de mange år Lotte Koch
har været her på stedet. I stedet har vi
ansat Berit Markowski fra Aulum, der har
været vikar for Lotte den resterende del
af det skoleår. Velkommen til Berit. Janne
Remwil, ansat i Huset, valgte i efteråret at
søge nye udfordringer. Vi har i stedet ansat Johnny Hansen, og vi vil også til ham
byde velkommen til Sinding-Ørre Midtpunkt.
Til slut vil jeg gerne med ønsket om en
rigtig god sommer ferie til alle rette en
stor tak til ledelse og ansatte ved SindingØrre Midtpunkt for det store engagement,
der er udvist det sidste år.
Formand for Fællesbestyrelsen for
Sinding-Ørre Midtpunkt
Alvin Justesen.

19

KALENDEREN

September

03. 17:00

Høstfest

Hvepsereden

05. 10:00

Vi bygger drager...

KFUM & K

08. 19:30

"Lev livet når du lever." Er det rimeligt, vi lider og har smerter?

SØ Folkeuniversitet

10.

Forældremøde i 6. klasse

Sinding Skole

14. 16:30

Opstart: Forældre-barn gymnastik

Sinding GIF

14. 20:00

Opstart: Aerobic

Sinding GIF

15.

Forældremøde i 5. klasse

Sinding Skole

15. 14:00

Besøg på Kroghøj Gl. Skole

ØS Pensionistklub

16. 16:30

Opstart: Gymnastik - Puslinge

Sinding GIF

16. 19:00

Opstart: Pilates

Sinding GIF

16. 19:30

Generalforsamling i SGIF

Sinding GIF

17.

Forældremøde 3.-4.klasse

Sinding Skole

17. 16:30

Opstart: Gymnastik - Spilopper

Sinding GIF

17. 17:30

Opstart: Gymnastik - Turbo Jumpers

Sinding GIF

19.

Stor fiskedag i Ørre 19.-20. september

ØS Lystfiskerforening

19. 10:00

Tema

KFUM & K

21.

Samtaler i 1. klasse (hjemmebesøg) 21. - 24. sept.

Sinding Skole

22. 19:30

Og mangler jeg kærlighed? En fortælling om Paulus.

SØ Folkeuniversitet

23.

Turbodag 2. klasse

Sinding Skole

25. 16:30

Fest for fritidshjemsbørn

Hvepsereden

28.

Samtaler i 2. klasse

Sinding Skole

28. 18:30

Opstart: Bob

Sinding GIF

29.

Samtaler i 2. klasse

Sinding Skole

29. 14:00

Foredrag ved Aslaug Sæby Bach.

ØS Pensionistklub

Oktober
02.

Efterårsfest for børnehavebørn

Hvepsereden

02. 18:00

Åben fredag i Sinding-Ørre Midtpunkt

Sinding GIF

03. 10:00

Udflugt

KFUM & K

05.

Emneuge (hele uge 41)

Sinding Skole

05. 13:30

Opstart: Trivsel og motion

Sinding GIF

06. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

06. 19:30

Limfjordsdigterne Knud Sørensen og Knud Erik Pedersen

SØ Folkeuniversitet

08. 18:30

Madaften

Ørre Forsamlingshus

09. 07:45

Skolernes motionsløb

Sinding Skole

10.

10. - 18. oktober: Skolernes efterårsferie

Sinding Skole

13. 14:00

Oplæsning, sang, gætteleg og samvær.

ØS Pensionistklub

19.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

20. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

20. 19:30

Genfortælling og tolkning af Anne Marie Løns roman "Sekstetten."

SØ Folkeuniversitet

22.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

23.

Koncert med Rock Nalle

Ørre Forsamlingshus

27. 14:00

Tjørringpensionisterne kommer på besøg. (Forsamlingshuset)

ØS Pensionistklub

27. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

27. 19:30

Generalforsamling

Sinding Forsamlingshus

29.

"Åbent hus" -forældredag

Sinding Skole

29. 19:00

Generalforsamling Borgerforeningen

Borgerforeningen
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