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Posten

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

Fødselsdagsbørn
Hjertelig tillykke...

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

5 år d. 10/11-2009
Sebastian Duelund sørensen
Foldagervej 21

7år d. 14/11-2009
Stine Duelund sørensen
Foldagervej 21

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. februar. 2010. Posten
udkommer uge 7-8, 2010.

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

1 år d. 26/10-2009
Silas Tyrsted Pedersen
Sinding Hovedgade 15

1 år d. 26/10-2009
Jonatan Pettersen
Sinding hovedgade 31

Ændring i omdeling af Posten
Så har Post Danmark atter ændret i omdelingsugerne.
Deadlines og udgivelser hedder derfor:

Forside:
Lene Kidde, Sinding

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
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Deadline
1. februar
26. april
1. august
1. november

Udgivelse
uge 7-8
uge 19-20
uge 33-34
uge 46-47

SindingØrre Midtpunkt
Hvepsereden, Sinding-Ørre og Sinding
Skole.
I dette nummer af SØ-Posten har vi en
del at orientere og fortælle om. Vi har gang
i en hel del forskellige projekter, og selv
om vi har mange bolde i luften, synes vi
overordnet set, at projekterne matcher og
supplerer hinanden, så det giver helhed
og sammenhæng til glæde og gavn først
og fremmest for børnene.
Skolen:
Emneuge:
Skolen deltog i arrangementet Mørket.
I uge 41 blev der produceret Mørkemænd
her på skolen, Mørkemænd, som i skrivende stund står opstillet ved Kunstmuseet
i Herning sammen med 580 andre Mørkemænd. Eleverne arbejdede på hold på
tværs af klasser, en form elevrådet havde
ønsket.
Elevrådet:
Elevrådet har planer om at tilbyde de små
klasser leg i hallen i det store frikvarter en
dag om ugen.
Rådet har deltaget i et kursus for elevråd
og her kom ideen på bordet. I øvrigt har
elevrådet indkøbt 10 waveboards inkl.
hjelme. De bliver flittigt brugt.
I øvrigt:
- holder skolen klippedag den 27. november om formiddagen, og tirsdag den 22/
12 holder vi juleafslutning med efterfølgende gudstjeneste i Sinding kirke.
- har indskolingen været i Løvbakkerne til
naturdag, og 2. klasse har været til legedag i Sunds
- har skolen omlagt løberuten, så den går
omkring den nye legeplads.
- skal 4-5.kl. til gymnastikdag i Aulum
- skal 6. klasse til skøjtedag i Herning
Hvepsereden:
Dagplejtilknytning:
Siden 2002 har der været arbejdet på, at
dagplejen i lokalområdet igen blev tilknyttet Hvepsereden. Dette er nu blevet en
realitet, da dagplejen igen blev tilknyttet
pr. 1. oktober, hvilket er rigtig dejligt.
Julegudstjeneste:
Torsdag den 17. december klokken 10.00
skal vi alle til julegudstjeneste i Ørre Kirke.
Vi er sikre på, at det bliver en god og hyggelig oplevelse, og efter gudstjenesten skal
vi vanen tro tilbage i Hvepsereden og have
risengrød til frokost.

Dagplejen holder heldagslegestue i Ørre
Kirkehus den dag, hvor der er kaffe til forældrene, når de afhenter børnene.
Julefrokost for børn og personale:
Fredag den 18. december holdes den traditionelle julefrokost for børn og personale
i Sinding Forsamlingshus.
Denne dag glæder vi os rigtig meget til,
hvor vi alle er i festtøjet, skal nyde dejlig
mad, optræde for hinanden, danse og lege
og gad vist, om ikke julemanden kommer
forbi igen dette år.
Tilsyn:
Der er i Herning Kommune oprettet en
uvildig instans Tilsynsenheden. Denne
skal tage både på anmeldt og uanmeldt
tilsyn i alle kommunale enheder. Det være
sig blandt andet daginstitutioner, på plejehjem, døgninstitutioner og lignende.
I Hvepsereden var der den 2. september
et sådant tilsyn, og der er efterfølgende
udarbejdet en rapport af Tilsynsenheden.
Vi faktisk ret stolte over rapporten, da der
i konklusionen blandt andet står:
At
- Tilsynet vurderer, at den organisatoriske
sammensætning med Fællesbestyrelsen
og fællesledelsen kommer institutionen
og brugergruppen til gode. Ideen om
en helhed synes at fungere og gør tingene lettere, både i forhold til samarbejdet personalet imellem og i forhold
til det man kan tilbyde børnene og forældrene.
- Tilsynet vurderer, at der er en tilfredsstillende borgerrettet kvalitet, og at børn
og forældre er tilfredse med tilbuddet.
Institutionen har fokus på det enkelte
barn og dets behov og prøver ligeledes
at få det til at gå op i en større helhed.
Der er bevidsthed omkring omgangstone, samarbejdet og tavshedspligten
- Tilsynet vurderer, at den faglige kvalitet
der er på institutionen er tilfredsstillende,
og at der er bevidsthed omkring den
- Tilbuddet er veldrevet og velfungerende. Det observerede under tilsynet
lever op til lovgivningen, forvaltningens
regler, instruktioner, rutiner, værdier og
alment faglige standard.
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Der var kun ét påbud, hvilket var, at der
skal være et justerbart puslebord, og dette
er allerede opsat.
Hele Tilsynsenhedens rapport er på
Hvepseredens
hjemmeside
www.hvepsereden.com.
Sundt frokostmåltid:
Som omtalt under Fællesbestyrelsens indlæg i forrige nummer af SØ-Posten,
opstarter Hvepsereden med Sundt
frokostmåltid for børnehavebørnene fra
den 1. januar 2010 jævnfør beslutning i
Fællesbestyrelsen.
Det skal understreges, at det vi på ingen
måde hverken nu eller tidligere har oplevet, at børnene ikke har haft sunde madpakker med, men vi glæder os alligevel
til, at vi som en af de første daginstitutioner skal starte med Sundt frokostmåltid.
I samarbejde med Herning Kommunes
Indkøbskontor er der udarbejdet tilbudsmateriale til firmaer, der ønsker at give
tilbud på at levere sundt frokostmåltid til
Hvepsereden. I dette tilbudsmateriale er
beskrevet hvilke krav, der skal opfyldes i
forhold til, at maden indholdsmæssigt skal
være ernæringsrigtigt kost, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens publikationer
vedrørende sund og nærende kost til
børnehavebørnenes aldersgruppe. Desuden er det et krav, at der kan leveres rugbrød med pålæg, små lune retter, madpakker, bål-mad og lignende, så der ikke
bliver nogen form for begrænsninger i de
aktiviteter, der foregår i Hvepsereden.
Tilbudsmaterialet har været annonceret På
Herning Kommunes hjemmeside, så alle
de firmaer, der ønsker at afgive tilbud på
opgaven, har mulighed for det. På det tidspunkt, hvor bladet udkommer, er der taget stilling til, hvilken leverandør, der skal
varetage opgaven.
Det bliver meget spændende, hvordan
børnene synes om, at de ikke mere skal
have madpakker med, men ud fra vores
erfaringer med Smør-selv-dage, er vi ret
overbevidste om, at børnene vil synes, det
bliver dejligt.

SindingØrre Midtpunkt
Fælles for Hvepsereden og Sinding skolen:
Køkkenrenovering:
I forbindelse med levering og måske senere egneproduktion af et Sundt frokostmåltid er det sådan, at det nu tidligere
hjemkundskabslokale skal total renoveres.
Alt inventar er taget ned, og der opsættes
helt nyt køkken. Dette er godt på vej, når
bladet udkommer, og vi glæder os meget
til at få et nyt køkken, hvilket selvfølgelig
også gælder for skolen, Sinding Gymnastik- og Idrætsforening og andre brugere
af Sinding-Ørre Midtpunkt.
Igen er det nye køkken et bevis på, at vi
når vi står og går sammen kan få endnu
mere ud af de midler, vi hver især har til
rådighed  dejligt igen at opleve, at vi når
og får meget ved at trække på samme
hammel.
Idrætsinstitution og idrætsskole projekter:
Både Hvepsereden og Sinding skole har
meldt sig til at blive dels idrætsinstitution

Kære Misse!
Selvom det er 6½ år siden kommunen
lavede en skilsmisse mellem dagplejen
og Hvepsereden har du, Misse, holdt fast
i vores årlige tradition, mens vi ventede
på, at alt skal blive som før, med besøg
af dagplejere og dagplejebørn. Så derfor
kridtede vi skoene, pumpede cyklen og
drog af sted torsdag den 4. juni, til
Nordmark på Ljørringvej. I solskin ankom
vi, hvor du ventede. Vel ankommet, så
børnene dig lige lidt an, men du blev
hurtigt godkendt. Og snart blev der
adgang til den store, meget spændende
skattekiste, hvori du har legesagerne.
En tradition mere: Du bagte vafler til os,
som blev serveret med hjemmelavet
syltetøj og saftevand. UhmJ der guffes.
Alle måtte spise alt det, de kunne og ville.
Mere leg. Hvor der er indtægt, er der
udgift, og da det var ordnet, var det ud og
se på bedriften. Dit legehus og trækvogn,
store grønne græsplæner og gemmeleg
mellem grantræerne i skoven. Bedst er
næsten maskinhuset, hvor du har (eller er

og idrætsskole, som én af fire daginstitutioner af 84 mulige samt én af de 7 skoler,
der af det samlede antal skoler på 37.
Der har været afholdt indledende møder
i forbindelse med disse idrætsprojekter, og
i løbet af 2010, vil der blive afholdt en
kursusrække med en periode imellem, hvor
vi skal arbejde i praksis med at sætte
endnu mere fokus på bevægelse og idræt
 kort kan vi måske sige, at vi i henholdsvis i pædagogikken i Hvepsereden og undervisningen i skolen skal medtænke bevægelse endnu mere.
Temadag for Fællesbestyrelsen, ledelsen
og alle medarbejdere i Sinding-Ørre
Midtpunkt:
Fredag den 20. november afholdes en
fælles temadag for ovennævnte parter. De
ting, der denne dag blev drøftet var fælles
overordnede kommunale værdier for samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler sammenholdt med de fælles værdier,
der er besluttet for Hvepsereden og Sinding Skole, idrætsprojekter samt læringsstile.

det Knud?) 3 traktorer i 3 størrelser! Hurtigt
blev der kø for at komme op at sidde. Ikke
alle havde tid til at vente på tur og kravlede
selv op.
Tiden går stærkt, når det er så hyggeligt.
Vi gik tilbage til gårdspladsen. En lille sky
blev utæt, men fik hurtigt en tør ble på. I
skal altså, siger Misse, Have en is at tage
hjem på. Uhm! Nu var klokken blevet
middagssøvnstid, og vi begyndte
hjemturen. Der er jo ca. 4 kilometer og
benene er små, men hjem kom vi, og
børnene nåede at få en god lur.
Kære Misse!
Tusind tak for denne gang og mange
gange før. Vi kommer, så længe du vil se
os.
Kærlig hilsen og knus
Dagplejen i Sinding-Ørre
Lene med Sebastian, Emma Sofie, Vilhelm,
Sofie og Tobias.
Inga med Karim, Marie, Oliver og Marie.
Lillian med Sille, Sofus, Katrine og Oscar.
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Temaaften med Niels Villemoes den 28.
januar 2010
Igen startes et nyt år op med en temaaften, vi er sammen med andre foreninger og råd om at arrangere.
Denne gang bliver det Niels Villemoes,
der kommer  se omtale på Menighedsrådets sider.
Vi vil fra Hvepsereden og Sinding skoles
side gerne kraftig opfordre til at alle og
specielt forældre deltager denne aften, da
vi ikke har oplevet, at der kommer så
mange af forældregenerationen.
Sluttelig ønskes alle nogle rigtig gode
vintermåneder, en glædelig jul og et godt
nytår.
Med venlig hilsen
Fællesledelsen i Sinding-Ørre Midtpunkt
Kurt Stoustrup og Bodil Jensen.

Ørre
Forsamlingshus

Bestyrelsen
Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72
Tlf.: 97136168
Næstformand:
Herdis Ahler
Ørre Byvej 81
Tlf.: 97136327

Året går på held og vi vil gerne sende en
stor tak alle der har givet en hånd med,
når vi har haft behov for det. En stor tak
skal også lyde til Anna og Henning
Andsbjerg for de flotte borde og bænke,
de har skænket til terrassen. Der er
foregået en del i huset i år. Sidst var det
Rock Nalle der gav koncert. Det var helt
fantastisk hvad den ældre herre præsterede
og han kunne få hele salen til at glemme
tid og sted. De der ikke var der, gik virkelig
glip af en rigtig god aften.
Det sidste der sker i år er jo vores julemiddag med pakkeleg og juletræstænding.
Generalforsamlingen d. 28 januar er det
første i det nye år. Vi byder på lidt godt til
ganen kl. 18.30 og 19.30 starter
generalforsamlingen.

Kasserer:
Jens Arne Mikkelsen
Ørre Byvej 81
Tlf.: 97 13 63 27
Medlem:
Leo Lisby
Ørre Byvej
Tlf.: 97 13 63 73
Ole Sander
Revisorer:
Birgit Kristensen
Judith Hansen
Suppleant: Hans Hansen

Bestyrelsen

Glædelig
jul
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Ledelsen
Formand:
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf. 97136187
jimmy@sindinggif.dk
Aktivitetsformand:
Martin Jørgensen
Kampmannsgade 6, 1. Sal
7400 Herning
Tlf. 29827253
Mail: martin_sinding@hotmail.dk
Økonomiformand:
Jens Peter Kjærulf-Hoop
Brændgårdvej 19, 3.th.
7400Herning
Tlf. 21281439
Mail: jpk@sindinggif.dk
Øvrig ledergruppe:
Lizette Skov Nielsen
Sinding Hovedgade 8
7400 Herning
Tlf. 35117435
Mail: lizette@energimail.dk
Jens Arne Mikkelsen
Ørrebyvej 43
7400 Herning
Tlf. 97136327
Mail: jensarne@sindinggif.dk
Kiosk og kontor:
Dorit Andersen
Vestermosevej 40
7400 Herning
Tlf. 97136108
Anni Olesen
Kvindvadvej 11
7400 Herning
Tlf. 97136251

Slager Parade.
Der plejer hvert år at være en stor annonce
for Dansk Slager Parade i november
udgaven af Posten. I år har vi blot det
problem at der kun er ganske få billetter
tilbage. Ved redaktionens slutning var der

ca. 50 ledige pladser. Mangler du stadig
at få købt billetter, kan du på
www.sindingevent.dk følge med i om der
er flere ledige pladser.

Generalforsamling
Den 16. September afholdte foreningen
ordinær genralforsamling. Regnskabet viste et meget pænt resultat så foreningens
formue nu nærmer sig ½ mill. kr. Det fremtidige projekter der arbejdes med vil også
koste mange penge, bl.a. arbejdes der på
renovering af køkkenskole i samarbejde
med Skole og Hvepsreden, elektronisk
låsesystem til hallen, udvidelse af depot-

plads med mulighed for at indrette
motionscenter, bedre faciliteter for fodbold, kroket og petanque. Efter generalforsamlingen består ledelsen af formand
Jimmy Damgaard, økonomiformand Jens
Peder Kjærulff-Hoop, aktivitetsformand
Martin Jørgensen og de 2 supplerende
medlemmer i ledergruppen er Lizette
Skov Nielsen og Jens Arne Mikkelsen.

Årets leder pokal
Esben Lindholt modtog
vandrepokalen som Årets
leder, Esben fik pokalen for
sit store arbejde med at
samle trådene i Dansk Slager
Parade. Esben har været
med som initiativtager til
Dansk Slager Parade helt fra
starten og har været en klar
garant for høj kvalitet i
arrangementet. Gæsterne
skal have oplevelsen af et
professionelt arrangement
hvor der også er kælet for
de små detaljer.

Forretningsfører:
Else Mortensen
Schæferivej 11
7400 Herning
Tlf. 97136019
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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
Medlem:
Ib Hartvig Jensen
Sinding Kirkevej 1
Sinding
Tlf. 97 21 64 90
Ørre-Sinding Sognearkiv:
Åbent hver mandag
kl. 17.00-19.00.
Arkivleder Vilhelm S.
Østergaard
Tlf.: 97 13 11 17
www.sinding-oerre.dk

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

FASTELA
VNSFEST
FASTELAVNSFEST
Husk fastelavnsfesten i Sinding
Forsamlingshus søndag d. 14. februar 2010
kl. 14.
Kom udklædt og vær med til at slå katten af
tønden!
Sinding Forsamlingshus
Borgerforeningen for Sinding og Ørre

Ørre Englaug?

Onsdag d. 28. oktober var der debat aften
om engarealerne langs åerne i Ørre.
Mødet foregik i Ørre Forsamlingshus og
godt 20 interesserede deltog i aftenen.
Ejgil Kølbæk havde taget initiativet og indledte med at fortælle om, at den ny bro
over Løven Å var sat op af Borgerforeningen, og engarealerne var blevet ryddet
for buske og træer, så der igen er en flot
udsigt over ådalen.
Hvordan skal vi så vedligeholde områderne
fremover?
Er det muligt at afgræsse arealerne? Kan
vi danne et englaug?
Initiativet fik opbakning fra Borgerforeningen, der havde haft engene i tankerne,
og den lokale repræsentant for Danmarks
Naturfredningsforening, Leo Lisby, roste
initiativet, der falder godt i tråd med naturprojektet omkring Nybro Mølle.

De fremmødte nød kaffen og diskuterede
mulighederne.
Det besluttedes at nedsætte et udvalg, der
skal arbejde videre med at undersøge de
mulige arealer og tage kontakt til ejerne.
Udvalget begynder med engene tæt på
Ørre by og skal inden foråret komme med
et eventuelt forslag til dannelse af Ørre
Englaug.
Udvalget består af Ejgil Kølbæk, Leo Lisby,
Henrik Andsbjerg og Allan Christensen.
Interesserede er meget velkomne til at
kontakte udvalget.

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

Referat af generalforsamlingen d. 29 nov.
2009 i Ørre Forsamlingshus
Dagsorden:
 Valg af dirigent.
 Formanden aflægger beretning.
 Beretning for sognearkivet.
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 Virksomhedsplan - det kommende års
virke.
 Indkomne forslag.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter, der vælges for 1 år.
 Valg af revisorer i henhold til paragraf 6.
 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for
sognearkivet.
 Kontingentfastsættelse.
 Eventuelt
Referat:
Jens Peter Brunbjerg blev valgt som dirigent.
Beretning se andetsteds
Sognearkivet har lidt pc problemer, men
ellers kører det!
Regnskabet viste et lille overskud - og blev
godkendt.
Virksomhedsplan: se andetsteds
Der blev drøftet problemet med at finde
folk til at tage bankovagter - vi prøver at
udvide kredsen!
Forslag om hjertestarter i Ørre.
Bodil foreslog at købe motionsredskaber til
de nye stier i området, og evt. plante træer
hvor bålpladsen i Sinding nu ligger.
Valg til bestyrelsen: Erik Nielsen og Ib Jensen,
1. sup.Preben Thomsen
2. sup. Wagn Christensen
Revisor: Sigfred Bach
Sognearkivet: Schreiber og Østergaard
Kontingent blev sat til 20 kr.
Indledning.
Det har været et travlt år i borgerforeningen, hvor der hele tiden har været mange
bolde i luften. Det er vi nu ikke kede af, da
det jo vidner om aktivitet og engagement i
vores lokalområde. Jeg vil komme ind på
de forskellige punkter senere, men her indledningsvis sige tak for opbakningen til de
faste arrangementer vi har afholdt, som fa-

stelavn og Skt. Hansfest. Herudover byfesten som vi jo holder i de 5 regi. Det var jo
traditionen tro en fantastisk uge.
Tunnel.
Det der har taget mest tid og som vi i det
hele taget har brugt mest krudt på er tunnelprojektet. Her fandt vi hurtig ud af at vejdirektoratet ikke ville eller kunne lave en
tunnel til os. Argumentet var at der ikke er
sket nok uheld i krydset. At vores modargument med at det jo er fordi vi ikke bruger den i den udstrækning vi gerne ville,
gjorde ikke indtryk på dem.
Vi har så siden kørt den politiske vej. Vi
startede med at lave et lille hurtigarbejdende udvalg der skulle indhente tilbud på hvad det kunne koste at etablere
en tunnel under hovedvejen, så vi havde
et konkret tilbud at komme til politikkerne
med. Det tilbud blev afleveret til formanden for Teknik og Miljøudvalget. Vi har også
skrevet direkte til alle medlemmer af Teknik og Miljø Udvalget i kommunen. Vi føler vi har fået en god opbakning og en god
dialog med lokalpolitikkerne, og vi er da
kommet så langt at cykelstien mellem Ørre
og Sinding er kommet et skridt nærmere.
Problemet er at staten ejer ca. 40 meter
jord, som gør at der ikke kan laves en gennemgående cykelsti, og det er dybt frustrerende at det kan sætte alt i stå. Det besluttede vi at konfrontere Transportministeren
med, så det sidste er så at vi har skrevet et
åbent brev til ham, og bedt om at han tager stilling til det rimelige i det. I skrivende
stund har vi ikke hørt fra ham.
Nu holder vi en pause og venter på hvad
der sker.
Al korrespondance og indslag i tv og radio
om sagen, kan ses på vores hjemmeside.
Bredbånd
Alle inden for byskiltene og nogle få udenfor har fået tilbud om at få fiberbredbånd
lagt ind. Der var 59 der benyttede sig af
tilbudet umiddelbart. Det svare til ca. 30 %
tilslutning, det er rigtig flot skulle jeg hilse
og sige fra Energi Midt. Det gav da også
lige omkring 11.000 kr. i borgerforenings
kasse. Der kan være mange meninger om
hvordan man skal være koblet på nettet,
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og hvordan man skal modtage tv, osv. Det
er bare sådan at jo flere tilbud og muligheder der er, jo større udvalg og konkurrence
er der. Og det vil alt andet lige være til
gavn for forbrugeren. Hvordan de så vil få
økonomi i det, bliver deres problem.
Amerikanergrund
Vi har købt en plæneklipper så dem der
slår græs på amerikanergrunden, ikke skal
ud at låne hver gang, eller selv skal lægge
klipper til.
Hundeskov
Hundeskoven er ved at være færdig. Det
har hele tiden været meningen at det skal
være et areal, der kan bruges af så mange
som muligt. Der er tarzanbane for børnene,
indhegnet skov til hundeluftning uden at
man behøver at have den i snor, bordbænkesæt med grillplads så man kan sidde
og slappe lidt af mens børnene leger. Man
kan også sætte sig på en af de nye bænke
der er sat op på højen ved kælkebakken,
her er der bænke på begge sider nu. Vi har
også fået lavet en handikapvenlig grussti
lagt igennem fra Søvndalvej, op igennem
den nye skov og ned mellem boldbanerne
igen, så der er mulighed for at de mange
der er gangbesværet eller sidder i kørestol
også kan benytte området. Der bliver sat
mange forskellige arter af træer, så skolen
også kan bruge den som skoleskov, de har
da også allerede allerede taget den i brug,
da den daglige løberute er lagt om så de
hver dag løber på den nye grussti. Der bliver også plantet nogle æbletræer, til fri afbenyttelse. Det koster selvfølgelig en del
at få det lavet. Vi har søgt 86.500kr. hjem
fra Lag Herning, 30.000kr. fra Lokale og
Anlægsfonden, også har vi fået 30.000 fra
Natur og Grønne områder i Herning Kommune. Herudover skal vi lægge 200 frivillige timer i det. Så det har ikke direkte kostet os noget. Der mangler lige at blive plantet træer, her har skolen fået 800 træer fra
Skov & Naturstyrelsen. Dem planter skolen med hjælp fra børnehaven og dagplejebørnene først i november. Den dag der
skal plantes er det pensionisterne der står
for forplejningen, så det er endt med at

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

blive et fælles projekt, til fornøjelse for alle
håber vi.
Efter det sidste træ er plantet bliver der holdt
indvielse, og her er alle naturligvis velkomne.
Sinding-Ørre Naturpark
Nu ser det ud til at der kommer gang i
forskønnelsen af Nybro området. Kommunen har fået bevilliget penge fra Lag Herning, Friluftsrådet og Skov Og Naturstyrelsen. Nu skal resten af pengene bevilliges fra Økonomiudvalget, og det må regnes for en formalitet.
Projektet startes op i november med en
oprydning af træopvækst i den gamle åslyngning så den igen bliver synlig. Det gule
hus der fungere som formidlings- og
madpakkehus bliver frisket op. Det gamle
sommerhus skal fjernes, og erstattes af en
lille grusplads til personbiler og bord- bænkesæt. Der skal ryddes træer så der bliver udsigt
over ådalen fra pladsen. Der bliver lavet
bedre forhold for kano turister bla. med nye
shelters. Anlægsarbejdet forventes afsluttet til sæsonen 2010.
Det største projekt bliver dog omlægningen af dambruget. Her skal Sunds Nørreå
lægges tilbage i den gamle slyngning, og
hele engen bliver indhegnet og afgræsses.
Området mellem Herningholms å og
Aulumvej bliver også reetableret, så der
bliver helhed i den generelle tilstand. Der
bliver lagt et stisystem ind i området, og
muligvis en ny sø.
Det bliver det største naturgenopretningsprojekt nogensinde i vort lokalområde, og
der kommer måske heller aldrig noget
større. Det vil helt sikkert værdiforøge hele
området, både på huspriser, men også på
livskvalitet.
Det
er
Danmarks
Naturfredningsforening og Herning Kommune der har sat det hele i gang. Borgerforening har så hægtet sig på, da vi ser
mange muligheder i Sinding-Ørre Naturpark ideen, og gerne ser den genstartet.
Bro i Ørre.
Der er sat en ny bro op i Ørre. Det er et
led i synliggørelsen af den gamle vejføring
fra før 1870. Det er også et led i et evt.
større stisystem i Ørreområdet. Vi søger

penge til nye bord-bænkesæt og grill faciliteter på Ørresiden af broen. Der er også
fældet en del træer i ådalen så man får
bevaret det åbne landskab. Det bliver forsøgt at lave et englaug, så hele engen bliver græsset af.
Hjemmeside.
Vi gør meget for at informere så meget
som muligt om hvad vi laver i borgerforeningen. Vi lægger vores korrespondance
med myndigheder og lign. ud på vores
hjemmeside, så det er tilgængelig for alle
med det samme. Der lægger links til andre
medier, der har haft indslag fra vores område, og der har da været en del det sidste
års tid. Internettet gør det jo muligt at
komme ud med en masse information, stort
set gratis. Er der nogen der ikke har mulighed for at se det hjemmefra endnu, er jeg
sikker på at man er velkommen til at besøge lokalarkivet og få hjælp.
Vi vil blive ved med at skrive i Sø-Posten
som hidtil, men jeg kan kun opfordre alle
til at bruge vores hjemmeside som hedder
www.sinding-oerre.dk
Dagpleje.
Vi har sponseret 2000kr. til en bus til Jyllands Park Zoo. De havde en rigtig god dag
derude. Det kan vel betegnes som en investering i fremtiden.
Grundudsalg.
Kommunen har sat nogle af deres grunde i
landsbyerne på udsalg. Heriblandt 3 i Ørre
og 3 i Sinding. Det synes vi var en rigtig
god ide, da det faldt i god tråd med vores
fokus på bosætning i vores område. Vi støttede op omkring det ved at lægge gratis
håndværkerhjælp oven i hatten. Det blev
til 8 dages hjælp fra forskellige håndværkere, og en gratis klipning til hele familien.
Vi fik noget ekstra presseomtale af det, og
ville gerne sende det signal, at her kan man
hurtig blive integreret og ikke nødvendigvis skal være andengenerationstilflytter før
man falder til.
Der blev desværre kun solgt en grund i
første omgang, men tilbuddet fra kommunen kører videre, og man kan stadig handle
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om prisen. Der skal huse på grundene herude.
Skilte ved indfaldsvejene.
Der er måske nogen der har lagt mærke til
at der er kommet skilte i de eksisterende
rammer, ved indfaldsvejene. Vi har vores
hjemmesideadresse på den ene side, og
skrevet Fremtidens Landsby, på den anden.
Der er sat udråbstegn efter, men man kan
jo også prøve at sætte spørgsmålstegn efter.
Er vore landsbyer fremtidens landsby? Vil vi
være fremtidens landsby? Kan vi blive fremtidens landsby? Har vi en fremtid?
Ja, selvfølgelig har vi en fremtid. Det tror
jeg også min beretning vidner om.
Afslutning.
Til slut vil jeg på borgerforeningens vegne
takke alle der har hjulpet til. Kun med den
frivillige hjælp kan det lade sig gøre at få
gennemført alle de ting vi får i vort lille
samfund.
Virksomhedsplan 2010
Vi søger penge i landsbykontaktudvalget
til renovering af Hvepseby området. Den
er ved at trænge til en opdatering. Det bliver meget brugt, både af lokale, men der
kommer også en del udefra. Det er også et
naturligt samlingssted for mange af de unge
i området.
Der er sat penge af til en vvm undersøgelse af en motorvej til Holstebro. Her vil
vi tage kontakt til dem der skal lave den,
og finde ud af hvordan det kommer til at
påvirke os, hvis den bliver bygget.
Vi vil fortsætte vort mål med at få udbygget stisystemerne i området.
Vi skal finde et projekt vi skal søge penge
til i 2010 til etablering i 2011. Forslag modtages.
Det har taget mange kræfter ud af borgerforeningen at dække bankovagter, så det
trækker vi os ud af ved årsskiftet, medmindre der er nogen der vil stå for at sætte folk
på.

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
Det har været en forrygende travl sensommer/efterår vi har haft gang i. Se det hele
på hjemmesiden med masser af billeder
og lidt tekst.
Nu jeg er ved hjemmesiden, så har vi fået
lavet en ny, hvor det bliver muligt at tilmelde sig ture og ikke mindst at betale
for deltagelse. Man kan også gå ind og
rette sine data, tlf., mobil nr., mail adr.,
fødselsdato, mm. Håber alle vil gøre brug
af det og gå ind hjemmesiden og under
Kontingent/Tilmelding, så alle data er
opdateret.
Danmarks Sportsfiskerforbund afholdt i samarbejde med DTU Aqua i Silkeborg grundkursus i vandløbsrestaurering i weekenden

den 12-13. september. Kurset forgik i Vejle,
hvor Vejle sportsfiskerforening lagde vandløb til, så man kunne komme ud og prøve
det i praksis. Men først lidt kendskab til
ørredbiologi, vandløbsøkologi og lovgivning, inden turen gik til åen, for at se elfiskeri i praksis, for ved selvsyn at se det
virker at hjælpe vandløbet med ny stryg,
gydebanker og omlægning af vandløb omkring kunstige søer. Lystfiskere fra hele landet var samlet, så nu kommer der gang i
handlingsplaner for vandløbsrestaureringer
rundt om i hele landet, og med de
udsætningsplaner der er lavet for udsætning af ørredyngel, så er der også nok at
tage fat på, og selvfølgelig var jeg som
formand for lystfiskerforeningen med på
kurset.
Det kursus har bevirket, at jeg har søgt
DTU Aqua om penge til grus, når nu kommunen ikke vil lave det jeg har bedt dem
om og udpeget som oplagte restaurerings
projekter i Ørre, så må vi selv lave det.
DTU Aqua har givet et tilsagn om kr.
15.000,- + moms. På kurset hørte jeg om
www.fffd.dk hvor man kunne søge penge
til maskinleje, så jeg ansøgte om kr. 8.000,+ moms, og det er også godkendt. Da jeg
her i efteråret har været i praktik ved kommune teknik og miljø, havde jeg en god
kontakt til Winnie Post ved teknik og miljø
og havde sagt til hende, at hvis jeg søgte
pengene til gruset, så skulle kommunen
betale for at få det lagt ud i åen, og det
var Winnie indstillet på, og havde også fået
et overslag fra Jysk Naturpleje på kr. 10 
15.000,- Men nu havde jeg jo søgt penge
til maskinleje, og havde et par dage fri så
jeg selv kunne køre med gravmaskinen,
så måtte kommunen lægge mere gydegrus til, og hvis de 8.000,- i maskinleje ikke
slog til, så måtte kommune også betale
lidt ekstra her. Så det bliver et projekt til
omkring kr. 40.000,- uden at vi selv skal
betale en krone for det; og det er da ikke
så ringe endda at få en gydebanker på ca.
125 m eller ca. 500 m2. Det hele er klar i
skrivende stund, gravmaskinen er kommet
og står på engen og de ca. 150 m3 gydegrus er bestilt og bliver lagt ud først i november mdr., lige inden gydesæson for
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ørreder og laks, så nu blive det rigtig spændende at følge med i, hvilke tiltag der vil
ske i Holstebro ved vandkraftsøen.
Det er med stor beklagelse, at jeg ikke
har hørt noget fra SVS (sammenslutning
Ved Stor Å) så der er nok ikke andre veje
at gå end at starte en ny forening for alle
lodsejer og foreninger langs Storåen, for
som Søren Brandt fra Herning kommune
fortælle mig, da vi var ude for at el-fiske i
Løven Å, så har de en stor opgave i Karup
Å, fordi der ingen fælles indsat er lavet,
for hvem der laver hvad og hvor, og det
skulle vi gerne undgå. Det vil jo være tåbeligt, at vi søger penge til et restaureringsprojekt i Stor Åen, og året efter er der en
anden forening eller kommune, der laver
noget det samme sted, fordi man ikke har
kontakt til hinanden og kommunerne indbyrdes.
Nu ser det ud til, at der endelig sker noget i Nybro ved det gl. dambrug. Kommunen har købt foderkvoten af Tom Sørensen og lavet en lejeaftale for området, så
der bliver offentlig adgang. For at projektet bliver til noget, skal der laves et stykke
frivilligt arbejde i området. Leo Lisby fra
Danmarks Naturfredningsforening, Erik
Nielsen fra Borgerforening og Ørre  Sinding Lystfiskerforening, skal til møde på
kommunen den 19. november, for at høre
nærmere omkring planerne, så det glæder vi os rigtig meget til at få gang i.
Der er taget initiativ til at starte et Englaug
op i Ørre, se andet sted i posten. Alle interesserede er velkommen til at kontakte
mig og eller det øvrige udvalg.
Husk at bruge hjemmesiden og se hvornår vi holder klubaftner her i vinter halvåret.

Husk Generalforsamling i
Ørre forsamlingshus d. 27.
januar 2010 kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægter.
Knæk og bræk Ejgil Kølbæk

Kirkesiden
Fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus
Torsdag d. 28. januar, 2010 kl. 19.30
Med Nils Villemoes, Århus Handelshøjskole
Hvordan er SAMFUNDET skruet sammen?
HVORFOR skal alting hele tiden laves om?
Hvor går UDVIKLINGEN hen, mens vi sover?
Til den årlige fælles foredragsaften,
som arrangeres i samarbejde mellem
Sinding Skole, Hvepsereden, SGIF,
Borgerforeningen, Sinding Forsamlingshus og Menighedsrådet i ØrreSinding, kan vi i år byde på et både
muntert og tankevækkende foredrag
med Nils Villemoes fra Handelshøjskolen i Århus.
Nils Villemoes vil gerne tegne: "Giv
mig en tavle og to stykker kridt eller
en væg, der alligevel snart skal males
- og jeg skal tegne og berette, hvordan verden ser ud"

Livet er ikke lutter lagkage, det er
tværtimod fyldt med udfordringer og
bøvl. Måske er det ét af vore problemer: at der ikke er bøvl nok til alle?
BØVL er jysk og betyder "bryderi, vi
nødigt vil undvære". Uden bøvl bliver
livet tomt og meningsløst. Mennesket
har brug for noget at gå op i og noget
at slås for, det er bøvl.
Bøvl er også en by midt i Jylland, fire
en halv kilometer nord for Sdr. Omme. Midt i byen slår vejen et knæk.
Det er bøvl.
Bøvl betyder bøjet - i modsætning til

alt det, der er lige ud ad landevejen og
derfor ofte er alt for kedeligt. Mennesket lever ikke af brød alene, som
skrevet står.
Vi har også brug for bøvl!

Nils Villemoes

Nyt fra Menighedsrådet
Restaureringsarbejder på
Sinding kirke
Som en del sikkert har bemærket har
vi de seneste måneder måttet igangsætte en større udvendig renovering
af Sinding kirke. Det viste sig nødvendigt at omfuge kirken, fordi fugerne
mellem kirkens kvadresten over årene
var blevet efterrepareret med cement,
et materiale, der ikke som mørtel kan
arbejde sammen med kvadresten. Det
har medført fugtophobning i hulmuren og sætningsskader, så en total
omfugning nu var nødvendig. Dette
arbejde er nu færdigt, og har i øvrigt

med de smukke, lyse mørtelfuger kun
højnet kirkens udseende.
I forbindelse med dette arbejde fandt
arkitekten imidlertid ud af, at der var
et omfattende og meget alvorligt angreb af Egens borebille i bjælkekonstruktionen over koret. Bjælkerne
ligger skjult mellem loftbrædder og
isolering, så borebillerne gennem årtier har kunnet arbejde, uden nogen
har fundet dem. Heldigvis er skaden
kun lokaliseret til koret, mens trækonstruktionen over kirkens skib er
helt i orden.
Reparationen af denne skade betyder,
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at hele tagkonstruktionen over koret
skal af og bygges op på ny og til sidst
pålægges nyt blytag. Arbejdet betyder
desværre også, at det bliver nødvendigt at lukke for kirkens brug, mens
det står på.
I denne situation må vi så glæde os
over, at vi i sognet er så heldige at
have hele 2 smukke middelalderkirker, så vi får nu i en tid blot muligheden for at bruge Ørre kirke lidt mere,
når den i byggeperioden skal lægge
rum til alle sognets gudstjenester og
kirkelige handlinger.
Forventningen er, at arbejdet vil
strække sig over et halvt års tid, og
arkitekt og menighedsråd håber, at
det kan foregå henover sommeren
2010, men endnu kender vi desværre
ikke tidsplan eller starttidspunkt.
Som menighedsråd vil vi gøre alt,
hvad vi kan for, at arbejdet kommer til
at genere så lidt som muligt, og vi vil
naturligvis informere om det, så snart
vi ved mere.
Anne Marie Søe Nørgaard

Kirkesiden
Længsel ...
Kære læser! Hvad længes du efter?
Prøv, før du læser videre, at give dig
selv et øjeblik til at overveje, hvad du
længes efter i dit liv!
Man kan længes efter fællesskab med
andre mennesker. Man kan længes
efter accept og tolerance. Man kan
længes efter tryghed. Man kan længes efter et ubekymret liv. Man kan
længes efter forsoning med mennesker, man har en konflikt med. Man
kan længes efter en mening med livet.
Man kan længes efter glæde. Man kan
længes efter rolige stunder i en travl
hverdag. Man kan længes efter at få et
arbejde. Man kan længes efter at det
igen skal blive forår med lys og varme, fordi mørket gør en trist og modløs.
Længslen kan gå i mange retninger.
Men mon ikke mange kender til at
blive påvirket af mørket og dermed

længes efter lyset? Jeg tror det. I november og december mærker man
tydeligt, at mørket bliver tættere for
hver dag. Nogle dage forekommer det
én, at det slet ikke bliver rigtig lyst.
Heldigvis har vi advent og jul at se
frem til. En tid, hvor vi tænder lys ude
og inde, fordi vi trænger til lys. Vi har
brug for lyset. Vi har brug for at tænde lys, så mørket ikke bliver for dominerende.
ĚǀĞŶƚƐŬƌĂŶƐĞŶƐ ĨŝƌĞ ůǇƐ ǀŝƐĞƌ ĨƌĞŵ ƚŝů
ũƵůĞŶƐ ŚƆũƚŝĚ͘ :ƵůĞŶ Ğƌ Ğƚ ŵǇƐƚĞƌŝƵŵ͕
ƐŽŵ ĨŽƌŬǇŶĚĞƌ͕ Ăƚ ĚĞƚ ůŝůůĞ ďĂƌŶ͕ :ĞƐƵƐ͕
ĞƌůǇƐĨŽƌŽƐŵĞŶŶĞƐŬĞƌ͘ĂƌŶĞƚďůĞǀŚĞůƚ
ďŽŐƐƚĂǀĞůŝŐƚĨƆĚƚŝŵƆƌŬĞƚ͗ĚĞƚǀĂƌŵƆƌŬ
ŶĂƚ͕ ĚĂ ŚĂŶ ďůĞǀ ĨƆĚƚ ŝ ĚĞŶ ůŝůůĞ ƐƚĂůĚ ŝ
ĞƚůĞŚĞŵ͘ DĞĚ ŚĂŵ ďůĞǀ ůǇƐ ƚčŶĚƚ ŝ
ŵƆƌŬĞƚ͘,ĂŶďůĞǀĨƆĚƚƚŝůĞƚůŝǀ͕ŚǀŽƌŚĂŶ
ƐŬƵůůĞ ŬŽŵŵĞ ƚŝů Ăƚ ŽƉůĞǀĞ ĚĞ ŵĂŶŐĞ
ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞĨŽƌŵĞƌĨŽƌŵƆƌŬĞ͕ƐŽŵŵĞŶͲ

ŶĞƐŬĞƌ ŬĞŶĚĞƌ ƚŝů͗ ĞŶƐŽŵŚĞĚ͕ ƐŽƌŐ͕ ƐǇŐͲ
ĚŽŵ͕ ďĞŬǇŵƌŝŶŐĞƌ͕ ŬŽŶĨůŝŬƚĞƌ ŽƐǀ͘ sŝ
ǀĞĚ͕ĂƚŚĂŶƐĞůǀŬŽŵƚŝůĂƚŵčƌŬĞŵƆƌͲ
ŬĞƚ ŝ ĨŽƌŵ ĂĨ ŚĂĚ͕ ŵŝƐƚƌŽ ŽŐ ŵŽĚƐƚĂŶĚ͘
DĞŶ ŚĂŶ ŚŽůĚƚ ĨĂƐƚ ŝ ůǇƐĞƚ͗ Ăƚ ůŝǀĞƚ Ğƌ
ƚčŶŬƚ ƚŝů ŐůčĚĞ͕ ƚŝů ŽŵƐŽƌŐ͕ ƚŝů ĨčůůĞƐͲ
ƐŬĂď͘>ŝŐĞƐĊǀŝŐƚŝŐƚĞƌĚĞƚ͕ĂƚŝŶŐĞŶďůŝͲ
ǀĞƌ ĚƆŵƚ ƵĚĞ ŚŽƐ ŚĂŵ͕ ĨŽƌĚŝ ƚŝůŐŝǀĞůƐĞ
ŽŐ 'ƵĚƐ ŶĊĚĞ ŐčůĚĞƌ ĂůůĞ͘ ĞƌĨŽƌ Ğƌ
ũƵůĞŶŝŬŬĞŬƵŶĨŽƌĚĞŐůĂĚĞ͕ĨŽƌďƆƌŶŽŐ
ďĂƌŶůŝŐĞ ƐũčůĞ͊ :ƵůĞŶ ƐǀĂƌĞƌ ƉĊ Ăů ǀŽƌ
ůčŶŐƐĞů͕ĂƚǀŝŵĊůčŐŐĞǀŽƌĞďĞŬǇŵƌŝŶͲ
ŐĞƌ ŽŐ ƵƌŽ ĨƌĂ ŽƐ͕ ĨŽƌĚŝ ǀŝ ŝŬŬĞ ƐŬĂů ŵĞͲ
ƐƚƌĞůŝǀĞƚĂůĞŶĞ͘ĞƚǀĞĚǀŝǀĞůĚǇďĞƐƚƐĞƚ
ŐŽĚƚ Ăƚ ǀŝ ŝŬŬĞ ŬĂŶ͘ / ƐƚĞĚĞƚ ĨŽƌ ŵĊ ǀŝ
ŚĂǀĞ ƚŝůůŝĚ ƚŝů͕ Ăƚ 'ƵĚ ďĞŬǇŵƌĞƌ ƐŝŐ Žŵ
ŽƐ͕ůŝŐĞŚĞƌ͕ŚǀŽƌ ǀŝ Ğƌ͘ Ğƚ ŵĊǀčƌĞĞƚ
ůǇƐĨŽƌŽƐʹŽŐƐĞůǀŝĚĞƚĚǇďĞƐƚĞŵƆƌŬĞ
ƐŬŝŶŶĞƌ ĚĞƚ ůǇƐ͘ :ĞŐ ǀŝů ŚĞƌŵĞĚ ƆŶƐŬĞ
ĂůůĞĞŶŐůčĚĞůŝŐũƵů͘
Lise Edelberg

En læser anbefaler...
I rækken af læsere, der anbefaler bøger
eller film, der har gjort indtryk på dem,
giver vi denne gang ordene og spaltepladsen til Lotte Koch, som anbefaler:
Leif Davidsen:
udkig
efter
Hemingway”
”På
Leif Davidsen, født 25/7 1950, har i
mange år arbejdet som journalist for
DR, og han har siden 1999 levet som
fuldtidsforfatter. Han udtaler, at han
altid har villet skrive om mennesker i
sin samtid, men også om de politiske
og sociale problemer, som optager
ham.
Spændingsromanen ”På udkig efter
Hemingway” fra 2008 er ingen
undtagelse. Den udspiller sig i Cuba
på sammenbruddets rand, og i denne

roman får vi indblik i John C.
Petersens liv på godt og ondt.John C.
Petersen, som er gymnasielektor i
spansk og historie på Ringkøbing
gymnasium, har efter sin elskede
kones død og en efterfølgende
depression taget orlov og rejst til Key
West i Florida for at komme sig og
har valgt at gå i sin store ”helt”
Hemingways fodspor.
En eksilcubaner kommer ham til
undsætning i en nødsituation, og det
møde udvikler sig til et nært venskab.
Da han i sin videre færd efter
Hemingway skal til Cuba, lover han at
medtage et brev til eksilcubanerens
datter, der er bosiddende på Cuba, og
som af politiske grunde har afbrudt
forbindelsen til sin far.
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Denne
brevudveksling
udvikler sig til et
sandt drama, hvor
John C. Petersen
bliver introduceret i
en verden af
dobbeltspil og forræderi.
Udover at blive involveret
i
en
hemmelig
mission foranlediget af
eksilcubaneren og CIA, bliver han
også ført dybt ind i den cubanske
jungle på jagten efter en hemmelig
skat og senere ud på dybt vand drevet
af kærlighed og selvopholdelsesdrift.
En virkelig spændende roman krydret
med politiske intriger, kærlighed,
erotik og salsarytmer.
Lotte Koch

Kirkesiden
Babysalmesang i Ørre-Sinding sogn
Vi har nu i to omgange gĊet til babysalmesang i Trre Kirke.
Vi tror bƆrnene nyder det lige sĊ meget som de voksne. Det er utrolig
hyggeligt og vores bƆrn er meget optaget af de fagter, danse og ikke
mindst alle de forskellige rekvisitter
som Anne Mette og Hanne trofast har
med hver gang.

Nogle gange har vores bƆrn včret sĊ
heldige at de mĊ dyppe fƆdderne i
dƆbefonten ʹ hvilket de synes er včldig sjovt.
Selv bƆrn med krudt i en vis del kan
sidde stille og fƆlge med i det der forgĊr, og ellers sĊ har man lov til at gĊ
en tur op til Hanne ved orgelet.

Rekvisitterne spčnder over alt lige fra,
sčbebobler, bamse, balloner, og
raslečg til paraply og tčpper og alle
disse skƆnne ting indgĊr i de salmer/
sange vi synger.

Efter en times tid i kirken med sang
og leg, gĊr vi over i kirkehuset. Der
bliver snakket om lƆst og fast og erfaringer deles, mens at vi spiser vores
medbragte madpakker.

Derefter gĊr turen hjem, med et par
trčtte bƆrn.
Det eneste vi kunne Ɔnske os var lidt
mere opbakning fra de lokale.
Nu er vores drenge desvčrre blevet
for gamle til at komme med til en ny
omgang til forĊret.
Betina og Jonathan
Camilla og Silas
Begge mƆdre og bƆrn fra Sinding

Fordeling af årets høstoffer

Hverdagsgudstjeneste med fælles spisning
Nyt navn til spaghettigudstjenester
Gennem de sidste år har der i vores
sogn været inviteret til spaghettigudstjeneste – et tiltag, der også findes i
mange andre sogne i landet.
Der er først en børnevenlig gudstjeneste i Ørre Kirke, og så er der fælles
spisning bagefter i forsamlingshuset
eller - som i sommer - bag kirkehuset,
hvor gudstjenesten så foregik på plænen.

Der er god tilslutning, der er en afslappet stemning og – måske er der
lige en times luft i travle børnefamiliers dagligdag, når de kommer hjem
bagefter.
Har man lyst til at følge med sine
børn og børnebørn, om de er 5, 14
eller 30 år, eller har man bare lyst til
at komme, hvad enten man har børn,
børnebørn eller ej, er man hjertelig
velkommen til hverdagsgudstjeneste
med fælles spisning, som arrangementet fremover vil hedde.
Gudstjenesteudvalget
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Årets høstoffer i Ørre-Sinding kirker
indbragte i alt 5.855,- kr. som blev
fordelt således:
Folkekirkens Nødhjælp:
450,- kr.
Søndagsskolerne i Danmark 450,- kr.
Kristelig Handicap Forening 450,- kr.
Kirkens Korshær, Herning 450,- kr.
KFUMs Soldaterhj, Holstebr. 450,- kr.
Dansk Kirke i Udlandet
450,- kr.
Møltrup Optagelseshjem
905,- kr.
Dansk Røde Kors
450,- kr.
KFUM-Spejderne i Sinding 450,- kr.
KFUM og KFUK i Danmark 450,- kr.
Rødderne 2.0
450,- kr.
Frelsens Hær
450,- kr.
Tak til alle, der bidrog til høstofferet!

Kirkesiden
Arrangementer
Nytårsmusikgudstjeneste

Oversigt over arrangementer

Fredag den 1. januar kl. 15.30
i Ørre kirke.

8. dec.
10. dec.
1. jan.
28. jan.

Også dette år tager vi hul på det nye
år med en højtidelig musikgudstjeneste. Denne gang med sanger Dorte
Vestergaard-Poulsen. Hun er uddannet i klassisk sang fra Vestjysk Musikkonservatorium og har sunget ved en
lang række koncerter i ind- og udland.
Efter gudstjenesten bydes på en forfriskning i kirkehuset.

14.00
19.00
15.30
19.30

Samvær i Præstegården med fællessang, fortælling og kaffebord
Julekoncert i Sinding Kirke med Vildbjerg Gospelkor
Nytårsmusikgudstjeneste i Ørre med Dorte Vestergaard-Poulsen
Fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus
med Nils Villemoes
6. feb. 10.00 Temadag om demens i Sinding Forsamlingshus
med Pia Østergaard og Karsten Jansfort
14. feb. 13.00 Fastelavnsgudstjeneste i Sinding Kirke
23. feb. 19.30 Foredrag i Sinding Kirkehus om ”Åbne Døre” v/ Jørn Bloom
Knudsen (arrangeres i samarbejde med Indre Mission i Sinding)

Julekoncert
Torsdag d. 10. december 2009 kl. 19.00 i Sinding Kirke
Vi får besøg af Vildbjerg Gospelkor under ledelse af Lydiah Wairimu
Wairimu, som er
kendt fra ” Scenen er din” i TV 2005. Lydiah er født i Kenya, men har boet i Danmark siden 1997. Hun leder i dag kor i Vildbjerg, Haderup, Lemvig, Horne og
Klitmøller. Vi skal denne aften lytte til gospel og danske salmer/sange.
Bagefter bydes på kaffe knas og klejner i kirkehuset.

TEMADAG om demens i Sinding Forsamlingshus
Lørdag d. 6. februar kl. 10.00 - ca. 15.00

Dorte VestergaardVestergaard- Poulsen

Samvær med fællessang, fortælling og kaffebord
Tirsdag den 8. dec. kl. 14.00
i præstegården, Ørre Byvej 88
Traditionen tro holder pensionistforeningen det sidste møde inden jul i
præstegården. Eftermiddagens program byder på samvær omkring fællessang, fortælling og kaffebord. I år vil
Schreiber causere om løst og fast, sjov
og alvor.
Arrangementet er åbent for alle, menighedsrådet er vært ved kaffen.

Med TV-serien ”Sommer” fik vi som
seere et indblik i de mange problemstillinger omkring demens. En sygdom, som rigtig mange af os kommer
i berøring med og hvor mange står
ganske famlende. Hvordan skal man
forholde sig? Forhåbentlig kan denne
dag hjælpe os til at blive lidt klogere
på demens.
Om formiddagen vil Pia Østergaard
give os et indblik i, hvad demens
er.
er Pia Østergaard er sygeplejerske,
tidligere demenskonsulent i IkastBrande kommune og fra august 09
leder af nyt plejecenter for demente i
Viborg.
Hun er levende optaget af, hvordan
man bedst håndterer demenssygdom, både i forhold til den syge og
i forhold til de pårørende.
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Efter frokost skal vi høre skuespiller
Karsten Jansforts personlige beretning om at være pårørende til en Alzheimerpatient. Han brænder for at
give sine egne erfaringer videre og i
det hele taget støtte pårørende til demenspatienter.
Tilmelding senest 1. februar til Birgit
Christensen, 97 13 61 67 eller Dorit
Andersen, 97 13 61 08.
Pris: 125 kr. for
foredrag, formiddagskaffe og
smørrebrød.
Øl og vand kan
købes.

Kirkesiden
”Sinding Kirke jævnet med jorden i nat”
… Nej - sådan står der ikke om
de danske kirker i aviserne. Men
det er vilkårene for kristne mange andre steder i verden.
19. september i år stod der følgende i
Kristelig Dagblad:
”Politiet rydder uautoriseret kirke i
Nordkina og sender flere af kirkegængerne på hospitalet. De kristne er udsat for diskrimination og forfølgelse.
Det går især ud over kristne, der ikke
indordner sig under de statsanerkendte kirker, men i stedet mødes under
private former, ofte betegnet som
huskirker. Den slags private menigheder er i voldsom vækst i Kina.
I Kina ser myndighederne det som
deres pligt at forhindre folk i at bygge
en kirke. De mistænker troende for at
ville gøre oprør, siger en kvindelig kirkegænger.

En præst i Beijing blev tilbageholdt af
politiet som optakt til 60-års-jubilæet
for folkerepublikkens oprettelse den 1.
oktober. De kristne ledere er under
skærpet overvågning og betragtes som
potentielle uromagere.”
For tusindvis af kristne verden over er
det med friheden og nogle gange livet
som indsats, at de tror på Jesus og
samles med andre kristne. De kan
blive udsat for anholdelser, chikane,
blive nægtet rent drikkevand, blive
tvangsgift eller kidnappet. Fængslet
for at eje en boghandel, eller se sig
nødsaget til at flygte. Kristen litteratur
er en mangelvare og bibler er svære
at skaffe.
Foreningen Åbne Døre arbejder for at
bringe bibler og andet litteratur ind i
de ”lukkede” lande, til glæde og op-

muntring for de kristne der. Og de
bringer mange beretninger med hjem
til os om, hvordan forholdene er der.
Beretninger om de personer, som
dette drejer sig om, de virkelige personer. De mennesker som hver dag
må vælge en hel del fra, for at kunne
vælge Jesus til. De mennesker for
hvem det at være kristen ikke bare er
en selvfølgelighed, men et livsfarligt
valg.
Den 23. februar 2010 får vi i SindingØrre mulighed for at høre nogle at
disse beretninger, for da får vi besøg
af generalsekretær i Åbne Døre,
Jørn Blohm Knudsen.
Knudsen Han vil
fortælle om foreningens arbejde og
vise videoklip om de forfulgte kristne.

ØrreØrre- Sinding Menighedsråd og Indre Mission i Sinding er sammen om at
arrangere denne aften, som kommer til at forgå i Sinding Kirkehus d. 23.
februar kl. 19.30. Du kan læse mere om Åbne Døre på www.forfulgt.dk

Indre Missions mødekalender
2.
9.
16.
29.

dec. 19.30
dec. 19.30
dec. 19.30
dec. 19.00

Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Kr. Jensen, Kvindvadvej 15
Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Julefest i Missionshuset. Tale v/ Thorkild Bjerregård, Herning

6. jan. 19.30
12. - 14. januar
12. jan. 19.30
14. jan. 19.30
15. jan. 19.30
20. jan. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
Evangelisk Alliances bedeuge
Skriftemålsgudstjeneste i Sinding Kirke v/ Frode Leth Larsen
Bedemøde i Missionshuset
Bedemøde i Missionshuset
Fælles bibelgruppeaften i Missionshuset. Oplæg v/ Carlo Brondbjerg, Herning

3. feb. 19.30
10. feb. 19.30
17. feb. 19.30
23. - 26. februar
23. feb. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Bibelgruppe 1 hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken 68
Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Christensen, Søvndalvej 10
Missionsuge i Sinding
Foredrag i Sinding Kirkehus v/ Jørn Bloom Knudsen fra foreningen Åbne Døre.
Arrangeres i samarbejde med menighedsrådet. Se omtale ovenfor.
Møde i Missionshuset v/ Ulrik Baun, Herning
Familieaften i Missionshuset v/ Jørgen Toft, Hemmet

25. feb. 19.30
26. feb. 19.30

af Dorrit Lodahl
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Kirkesiden
På hyttetur med spejderne
Hos os spejdere er der tid til andet
end de ugentlige møder. Vi er både på
sommerlejr og hyttetur og næste år i
sommerferien er der landslejr for alle
KFUM-spejdere som går i 5. klasse
eller over. På hytteturen i år lavede vi
græskar og fakler og det så vildt flot
ud om aftenen. Vi var på gps-løb og et
normalt løb. Et løb går ud på at der er
lagt nogle opgaver/poster ud, som
man får at vide hvor ligger, og så går
man ud i nogle hold og løser opgaverne/posterne og vender tilbage med
flest rigtige svar så hurtigt som muligt.
Så hvis du går i 2. klasse eller over og
har lyst til at gå til spejder så kom
endelig.
Vi mødes om mandagen fra 19.00 til
20.30
Skrevet af Marie Hvolbøl

Rødderne 2.0 på familieudflugt til Hytten ved Mejrup
En ny sæson er godt i gang - med ca.
15 børn i klubben, så der er liv og
glade formiddage.
Følgende billeder er fra en udflugt til
”Hytten” ved Mejrup. Der var 40
børn, unge og voksne der var med på
dagen:

Introduktion og regler til en ny og
for mange ukendt leg

Der leges flaskehalsen peger på…
med en lidt fantasifuld flaske

Der findes ikke dårligt vejr
- når blot udstyret er i orden...
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Kirkesiden
Årets særlige navne

Gudstjenesteliste
Dato

Ørre kirke

Sinding kirke

December
6. 2. søndag i advent

8.45

13. 3. søndag i advent

---

8.45 Nord Hansen

17. torsdag

10.00 Julegudstjeneste for
de yngste børn

20. 4. søndag i advent

10.00 Kirkekaffe

22. tirsdag
24. Juleaften
25. Juledag

14.45

---

11.00 og
16.00

Døde og/eller begravede/bisat

--19.30 Gudstj. med nadver v/ Leth Larsen

Ørre
Johanne Marie Johansen
Jørgen Mortensen
Holger Egon Kyndesen
Sinding
Klara Lyngs
Liss Aagaard
Ellen Karoline Tolstrup
Jan Bergkjær
Johanne Filippa Laugesen
Bent Preben Jensen
Karsten Bak

10.00 Kirkefrokost

FastelavnsFastelavns- gudstjeneste

8.45

for børnefamilier og alle andre
14. febr. kl. 13.00 i Sinding kirke
En gudstjeneste tilrettelagt for børn,
men alle er naturligvis velkomne. Vi
skal synge salmer, høre bibelfortælling
og bede Fadervor. Man må gerne
komme udklædt til gudstjenesten.
Efter gudstjenesten kan man fint nå til
fastelavnsfest i forsamlingshuset.

16.00

---

27. Julesøndag

---

8.45 Nord Hansen

Januar
15.30 Musikgudstjeneste*

10. 1. søn. eft. helligtrek. 8.45
12. tirsdag
--17. 2. søn. eft. helligtrek.
19. tirsdag

24. Sids. søn. eft. h.trek.
31. Septuagesima sønd.

16.00 *
Nord Hansen

--17.00 Hverdagsgudstjen.
med fællesspisning*
(spaghettigudstj.)
--10.00 Lennart Jessen

Februar
7. Seksagesima søndag
14. Fastelavn

--10.00

Viede

10.00 Julegudstjeneste
for skolebørn

26. 2. juledag

---

Ørre kirke
Stine Rahbæk Nielsen
Malene Freja Kjærulf-Hoop
Victoria Frøsig Sørensen
Oliver Bækgaard Lindholt

Sinding kirke
Hanne Andsbjerg Andersen og Bent
Andsbjerg Andersen

10.30

3. Helligtrekongers søn.

Døbte

Sinding kirke
Marie Sand Pedersen

---

1. Nytårsdag

1. nov. 2008 – 31. okt. 2009

10.00 Kirkekaffe

Helligtrekongers dag

13.00 Gudstj. For børnefamilier*

”Julen varer lige til …” nej ikke påske,
men til helligtrekonger. Fortællingen
om de tre vise mænd / de hellige tre
konger, som hører denne dag til, markerer julens afslutning. De vise mænd
gik efter stjernen, fandt barnet, gav
det gaver og drog hjem derfra med
stor glæde i hjertet. Vi bærer lyset
med os hjem fra kirke, ud i hverdagen.

21. 1. søndag i fasten

---

8.45

28. 2. søndag i fasten

8.45 Nord Hansen

---

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
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.
(For ikke at gå forgæves, anbefales det
at træffe aftale på forhånd, når man
ønsker at mødes med sognepræsten.)

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

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.
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. 30 63 58 30

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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Navnet er nyt, men vi levere stadig det samme håndværk til dig.
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KALENDEREN
November
26. 19:00

Adventsgudstjeneste og foredrag om Selma Lagerløf.

Menighedsrådet

27. 07:45

Klippedag

Sinding Skole

28. 10:00

Tema

KFUM & K

29. 12:30

Julemiddag og juletræs tænding

Ørre Forsamlingshus

December
01. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

08.

Julearrangement -indskolingen

Sinding Skole

08. 14:00

Julehygge i præstegården.

ØS Pensionistklub

08. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

10. 19:00

Julekoncert i Sinding kirke med Vildbjerg gospelkor.

Menighedsrådet

11.

Luciadag -optog.

Sinding Skole

12. 10:00

Vi starter julen

KFUM & K

15. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

17. 10:00

Julegudstjeneste for børnehavebørn i Ørre kirke

Hvepsereden

18.

Julefrokost for børn og personale

Hvepsereden

22. 07:45

Juleafslutning.

Sinding Skole

29. 19:00

Julefest i missionshuset

KFUM & K

Januar
01. 15:30

Nytårsmusikgudstjeneste

Menighedsrådet

04.

Første skoledag efter juleferien.

Sinding Skole

08. 18:00

Åben fredag i Sinding-Ørre Midtpunkt

Sinding GIF

12. 14:00

Generalforsamling.

ØS Pensionistklub

13.

Infomøde for kommende 7. klasse

Sinding Skole

16. 09:30

vi tar i svømmehal

KFUM & K

21.

Skøjtedag for 6. klasse.

Sinding Skole

26. 14:00

Pensionisternes egen dag.

ØS Pensionistklub

27. 19:00

Generalforsamling i Ørre-Sinding Lystfiskerforening.

ØS Lystfiskerforening

28. 18:30

Generalforsamling

Ørre Forsamlingshus

28. 19:00

Foredragsaften. Nils Villemoes, Århus Handelshøjskole.

Menighedsrådet

Februar
01.

Legedag 0. - 1. klasse.

Sinding Skole

01.

Deadline SØ POSTEN

Redaktionen

05. 18:00

Åben fredag i Sinding-Ørre Midtpunkt

Sinding GIF

06. 10:00

Temadag om demens.

Menighedsrådet

09. 14:00

W. Schreiber fortæller om sin barndomsby Frederikshavn.

ØS Pensionistklub

12.

Fastelavnsfest i Midtpunktet.

Skolen og Hvepsereden

13.

13. - 21. februar: Skolernes vinterferie.

Sinding Skole

14. 14:00

Fastelavnsfest i Sinding Fors. hus. Medarr.: Borgerforeningen.

Sinding Forsamlingshus

23. 14:00

Foredrag v. Inga Matthiesen om: Familien på farten.

ØS Pensionistklub

23. 19:30

Foredrag om "Åbne døre" v. Jørn Bloom Knudsen

Menighedsrådet

27.

Slagerparade

Sinding GIF

20

