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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.
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

3 år d. 30/1-2010
Lucia og Lucas Hvam Højmark
Vestermosevej 24

2 år d. 11/10-2009
Marie Brunbjerg
Skoletoften, Sinding

5 år d. 8/2-2010
Jonas Scheufens Bøgedal
Ørre Byvej 97, Ørre

1 år d. 28/1-2010
Oliver Bækgaard Lindholt
Rosmosevej 8, Sinding

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 20.april 2010. Posten udkommer uge 19-20, 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,-.

BEMÆRK
Næste deadline er
20. april 2010.
Vi arbejder på alternative
muligheder for omdeling
fremover.
Der orienteres nærmere
herom.
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Sinding-Ørre 2020!
Kom og hør om vores fremtid!!!
Den 25. marts kl. 19.00 i Sinding
Forsamlingshus.
En aften om vores
udviklingsmuligheder i fremtiden.
Annette Aagaard Thuesen fra Institut
for Forskning og Udvikling i
Landdistrikter, vil holde et oplæg om
fremtidsmulighederne for vores byer!





Er der håb?
Hvad skal vi satse på?
Får vi købmanden tilbage?
Hvad med skolen?





Kommer bussen stadig forbi?
Får vi solgt vores
byggegrunde?
Er der fritidstilbud nok til
børnene?

Der kommer en lokal ejendomsmægler
og fortæller om det lokale marked, og
de ting vi skal fokusere på for at være
en attraktiv by at bo i.
Borgerforeningen er vært ved en kop
kaffe, ost og rødvin.
Tilmelding ikke nødvendig.

Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
Mail:
erik@skovognaturpleje.dk
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

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
Bibliotekerne kommer!

Husk at man onsdag i ulige uger
kan få leveret biblioteksmateriale
til afhentning i Midtpunktet.
Biblioteket Kommer - en ordning
for dig med langt til biblioteket
Hvis du har langt til bibliotekerne i Herning Kommune kan du tilmelde dig vores
leveringsordning, der bringer biblioteksmaterialer ud til et afhentningssted i nærheden af dig.

Levering hver anden onsdag

 Online tilmelding
 Ring til biblioteket på tlf. 96 26 36 46

Materialerne leveres hver anden onsdag
inden kl. 14. Du kan derefter afhente de
materialer, du har bestilt, indenfor
afhentningsstedets åbningstider.

Bestil biblioteksmaterialer:

 Lånetiden starter den dag, materialerne
forlader biblioteket og bliver kørt til
afhentningsstedet - og altså ikke fra den
dag, hvor du henter dem.

1. Online bestillingsformular
2. Reservér materialer direkete i Herning
Bibliotekernes biblioteksbase
3. Bestil materialer via Bibliotek.dk
(landsdækkende biblioteksbase).
Husk at vælge afhentningssted ved valg
af bibliotek. Det gøres ved at vælge
Herning Bibliotekerne. Biblioteket
Kommer. Vælg sted i drop-down
menuen.
Ring til biblioteket på tlf. 96 26 36 46

Tilmeld dig til Biblioteket kommer:
Du kan tilmelde dig ordningen på
følgende måder:

Du kan bestille materialer på følgende
måder:

Arbejdsdag i
Sinding-Ørre
Lørdag d. 17 april.
Vi mødes v. Karen Margrethe
Ørrevej 5a kl. 09.00 til en kop
kaffe.

I år er der byfest
Den 3tirsdag
. juni – 8. junden
i 2008
fra
8. juni
til søndag den
13. juni.

Dernæst fordeler vi os i byerne.
Mød talstærkt op - der vil være
noget at lave for alle!

Kirkekoncert - Banko – Stafetløb – Linedance
Countryaften – Veterantraktor – Midtjysk RC
Hundeopvisning – Grill - Laserskydning
Traktortræk – Livemusik - Fodboldkamp
Glassliber og meget meget mere…
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Gymnastikopvisning i Sinding-Ørre Midtpunkt
Ledelsen
Formand:
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf. 97136187
jimmy@sindinggif.dk

Lørdag d. 20. marts kl. 10.00
Traditionen tro, afholder idrætsforeningen
gymnastikopvisning med alle vores lokale
børnehold.
I år, er vores gæstehold fra Brejninggaard
efterskole, med 115 gymnaster
- heraf flere lokale bysbørn.
Kiosken er åben.

Entré 35 kr. for voksne og børn over
konfirmationsalderen.
Holdfoto: igen i år, er det muligt at bestille
og betale holdbilleder.
Husk 15 kr. pr. billede.
Det er muligt at parkere i skolegården.
Velmødt!
Venlig hilsen gymnastikudvalget.

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
Forretningsfører:
Else Mortensen
Schæferivej 11
7400 Herning
Tlf. 97136019

Trivsel & Motion
Så nærmer foråret sig, og vi starter med
at spille Petanque mandag den 12/4 kl.
13.30.
Kom og vær med til et socialt samvær.
Tilbuddet er til alle, der har lyst til at være
med  så mød bare op.

Ledig plads i byfestudvalget!

SGIF mangler en til at repræsentere foreningen i byfestudvalget. Udvalget er sammensat at 2 repræsentanter fra hver af de
fire foreninger; Sinding Forsamlingshus,
Ørre-Sinding Jagtforening, Borgerforeningen og SGIF. I en lang periode har SGIF
kun været repræsenteret af Bent Andersen og det er ikke fordi Bent ikke gør arbejdet rigtig godt, men det er vigtigt at vi
udpeger endnu en, så SGIF opfylder foreningens forpligtelse i samarbejdet omkring Æ Sinding Daw.
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Krocket starter torsdag den 8/4 kl.
13.00.
Også her er alle, der har lyst til et sjovt
og spændende spil, meget velkommen,
så også her gælder det om at møde op!
Med venlig hilsen
Trivsel og motion
Arbejdet består i at planlægge og koordinere Æ Sinding Daw, komme med nye
spændende ideer og ved fælles hjælp føre
dem ud i livet.
Kunne denne spændende opgave være
noget for dig, eller har du spørgsmål til
det, så kontakt Bent Andersen eller Jimmy
Damgaard, tlf. 97136187.

Slager Parade

Ved redaktionens slutning var der stadig
nogle ganske få ledige pladser til årets
udgave af Dansk Slager Parade den 27.
feb. Følg med på www.sindingevent.dk

Kirkesiden
skopper, amerikanske Shane Claibourne og broder Stephen fra Taizeklosteret i Frankrig.

Ta’ til Viborg
13. - 16. maj
til Danske
Kirkedage
Kirken flytter til Viborg
Nej, ikke helt – men fra 13. – 16. maj
2010 afvikles Danske Kirkedage i Viborg. Det er en festival for hele kirkefolket på tværs af sogne, organisationer og kirke samfund.
Festivalen byder på en spændende
programbuket, hvor man bliver forpustet, hvis man bare skal nå en brøkdel
af de mange tilbud.
Gudstjenester i mange former og afskygninger, koncerter for store og
små,
foredrag,
pilgrimsvandring,
kunstudstillinger, udstillinger, cafesamtaler, værksteder...

Det er blot en del af alt det, der er at
opleve i Viborg i Kr. Himmelfartsferien. På den musikalske front bydes der
bl.a. på Sigurd Barretts nye show,
”Bibelen i ord og toner” og U2gudstjeneste i Domkirken med Die
Herren og Herning kirkes Drengekor.
Du kan også opleve Willy Egemose
trio, lytte til Fangekoret eller tage til
Spillemandsgudstjeneste.
Er du mere til foredrag og debat, kan
du bl.a. møde Preben Kok, Paul Otto
Brunstad, Kathrine Lilleør eller Ida og
Margrethe Auken.
Også en lang række internationale
gæster deltager, Mød afrikanske bi-

Som I kunne læse i sidste nummer af
POSTEN er der fundet omfattende
angreb af Egens borebiller i bjælkekonstruktionen henover koret. Desuden er der fundet store skader i murværket.
Murkronerne er fyldt med ødelagt
mørtel. Gavltrekanten har sat sig og er
ude af lod – den hælder udad. Her er
der store usikkerheder om arbejdets

Husk at vi arrangerer fælles bustransport til åbningsgudstjenesten torsdag
d. 13. maj - læs mere om dette under
Arrangementer andetsteds på kirkesiderne.

Livet er de t
de r sker med dig
mens du ha r tra
vlt med
at læ gge andr e pl
aner
John Le nnon

Nyt fra menighedsrådet:
Restaureringsarbejde
på Sinding Kirke:

Sagt med andre ord, lader det sig ikke
gøre at præsentere alle tilbuddene
her, men læs mere på hjemmesiden
www.kirkedage.dk eller hent folderen
i en af vore kirker.

omfang.
Der er nu meldt ud at arbejdet påbegyndes den 3. maj (lige efter konfirmationerne) i håb om at vi kan få lagt
taget på igen, inden efterårsvejret giver problemer.
Klokkestabel ved Ørre Kirke:
Som det også tidligere har været omtalt, har arbejdstilsynet været på besøg i Ørre – og har vurderet at støjgenerne er for store når der ringes med
klokken ved Ørre Kirke. Derfor arbejder vi på en anden løsning. Rådet ønsker en klokkestabel med automatisk
ringning. Tegningerne er på plads –
men i skrivende stund er ikke alle
godkendelser i hus.
Rokeringer i rådet:
I forbindelse med kirkens årsskifte har
der været nogle rokeringer i rådet.
Jens Boelskifte har valgt at stoppe
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som kirkeværge ved Sinding Kirke. Vi
har en stor glæde i at kunne byde
velkommen til Alvin Justesen. Jeg vil
gerne fra rådets side, benytte lejligheden til at sige Jens en stor TAK for
stort engagement og trofast indsats.
Og som de fleste sikkert ved, fik Anne
Marie Nørgaard et flot valg til kommunalvalget – hun har derfor valgt at
trække sig som formand for menighedsrådet. I stedet er jeg, Jytte Hoffmann, valgt. Jeg håber, at jeg løbende
kan holde jer orienteret om de store
arbejder, der i den kommende tid skal
ske ved vore kirker.
Arkitekten opfordrer alle som har lyst
til at følge arbejdet – til at kigge forbi.
Jeg håber desuden, at vi kan få lagt
nogle billeder af forløbet ind på hjemmesiden www.oerresinding-kirker.dk
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Kærlighed koster...
Hvad koster din kærlighed? Man kan
synes det er noget underligt noget,
men de nære relationer i livet koster.
Fællesskab, venskab og kærlighed
koster. Nej, det koster ikke penge,
men det koster af os selv. Det koster
os nærvær, det koster os opmærksomhed, det koster os af vores dyrebare tid…! For kærlighedens modsætning er måske nok had, men vel i lige
så høj grad ligegyldighed. Findes der
noget, som er mere dræbende end
ligegyldighed?
Påskens historie er en fortælling om,
at Gud har valgt fællesskabets og
kærlighedens vej. Selvom det koster.

Her spares der hverken på nærvær,
på opmærksomhed eller på tid. Alt
sættes ind. Man kan undre sig over
hvorfor. Hvorfor i alverden skal et
menneske betale med sit liv, som Jesus gør det langfredag, da han korsfæstes? Svaret er, at ligegyldighed og
død ikke skal vinde – kærligheden
skal vinde! Selvom det koster. At det
er vigtigt kender vi også fra de mange
fortællinger om, hvordan Jesus forholder sig til mennesker han møder. Altid er han imødekommende. Nogen
hader ham for det og vil ham til livs.
Men Guds kærlighed til mennesker, ja
til hele skaberværket er så stærk og
intens, at alt sættes ind. Derfor er det

væsentligt at fejre påske. For da bliver
vi, igen, mindet om, at kærligheden
ikke er nogen selvfølge, men at den
trues af ligegyldighed. Det kender vi
kun alt for godt fra vores eget liv.
Påsken er en fest for livets og kærlighedens sejr. Vi indbydes til det måltid, der viser os vidden af det fællesskab som Kristus indbyder os til. Her
er der virkelig plads til alle. Som et
billede på den kærlighed, der sætter
alt på spil og som triumferer med at
sejre over døden. Jeg vil hermed ønske alle en GLÆDELIG PÅSKE.
Lise Edelberg

Drømmen
skrivelse af den sandfærdige historie
om en 13-årig drengs store mod og
ligeså store frihedsdrømme.

I rækken af læsere, der anbefaler
gode og tankevækkende bøger eller
film, som har gjort indtryk på dem,
giver vi denne gang spaltepladsen til
Hanne Lynderup Madsen, som anbefaler den danske film, Drømmen:

Den 13-årige – det er Frits, og i 1969
starter han i byskolen, som bliver
nærmest diktatorisk styret af den tyranniske rektor, Lindum-Svendsen.
Frits er en fri og glad dreng, der ikke
trives under ”den sorte skole”, og det
er som om hans blotte tilstedeværelse
provokerer den ondskabsfulde rektor.
Efter en alvorlig konfrontation mellem
de to, hvor Frits får øret halvt revet af,
begynder en indædt magtkamp for
retfærdighed, idet Lindum-Svendsen
nægter at indrømme, at han er gået
for vidt. Godt hjulpet på vej af den
nye lærer, Freddie Svale, tager Frits
og hans forældre kampen op, men i
sidste ende er det Frits selv, der tager
det store opgør med autoriteten.

”En film til alle generationer” er et af
de mærkater, som er blevet sat på
den danske film ”Drømmen” fra 2006
- og det er en meget rammende be-

Den yngre generation vil i denne film
kunne se op til og identificere sig med
den absolutte heltefigur, Frits. Den
unge dreng, der møder problemer i
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skolen, rammes af konflikter derhjemme og også oplever lidt kærlighed til
klassens søde pige, klarer det hele,
fordi han forfølger drømmen om noget bedre og mere retfærdigt.
Men ”Drømmen” er på ingen måder
en ”ren” børnefilm! Udover kampen
mod skolesystemet drejer filmen sig
også om familielivets udfordringer,
når man rammes af modgang og sygdom. Den voksne generation kan derfor også få meget ud af at se filmen,
hvor barnets idealisme og mod stilles
overfor den voksnes usikkerhed og
autoritetstro.
Endelig vil mange i den lidt ældre generation kunne nikke genkendende til
det stykke danmarkshistorie, som
filmen også er.
Drømmen er således en særdeles
seværdig film til alle generationer
med en realistisk historie om det gode og det onde – hvor det gode heldigvis sejrer stort til sidst.
Hanne Lynderup Madsen

Kirkesiden
”At mærke livet...”
- nogle tanker fra pilgrimsvejen til Santiago
Hvordan mon det egentlig vil blive?
Som afrejsedagen nærmede sig, dukkede det spørgsmål oftere og oftere
op i tankerne. Der var en lille uro,
som dog ikke kunne overskygge den
store begejstring over at vi skulle af
sted. Vi havde hver især søgt orlov fra
vores arbejde for at vandre ad den
nordspanske pilgrimsvej med mål i
Santiago de Compostela, hvor disciplen Jakobs grav er. En længsel efter
ro til eftertænksomhed over livet i alle
dets facetter var det, som fik os til at
pakke rygsækken og drage af sted på
den ca. 800 km. lange vandring.
Det blev intet mindre end en fantastisk vandring, fyldt med indtryk. Der
var indtryk af storslået natur: bjerge,
vinmarker, højslette, enorme vidder af
høstede hvedemarker og de mest øde
steder vi ellers aldrig ville være kommet til. Så var der stærke indtryk af
kultur: alt lige fra enorme katedraler
og et væld af historiske mindesmærker til nutidens dagligdags gøremål i
såvel små landsbyer langt ude på landet som i de store byer, hvor vi lige
pludselig blev tilskuere til et tyreløb,
til gøgl og folkefester af forskellig

slags. Sikke et leben. Der var indtryk
af religiøsitet, med messer, med processioner, med noget vi følte os som
en del af og en hel masse vi ikke forstod. Vigtigst af alt var der de mange
mennesker, som vi vandrede sammen
med. Hvert år rejser tusinder af mennesker fra hele verden til Spanien for
at vandre på Caminoen (=vejen) til
Santiago de Compostela. Nogle mødte vi ganske kort, andre så vi flere
gange og andre igen fulgtes vi med i
flere dage. Vi fik fælles oplevelser på
vandringen, vi fik et fællesskab i at
vandre sammen og tale sammen om
livet. Der var en stærk samhørighed i
at vi alle var på samme vandring, med
en åbenhed som vi sjældent oplever.
En pilgrimsvandring er et billede af
livet. Ligesom man bliver træt under
vandringen og har brug for hvile – ja,
sådan har vi brug for hvile i livet. Ingen kan være aktive hele tiden. Og
ligesom man på en vandring mærker
sin begrænsning og sit behov for andres hjælp, sådan er det også med
livet: ingen kan alting, vi har brug for
hinanden. Oplevelsen af fællesskabet
med andre står stærkt. Er man for

stolt til at modtage hjælp, kan man
påføre sig selv store problemer. Sådan
er det også med livet. Vi er nødt til at
indse, at vi ikke kan alting, men har
brug for hinanden. Man opdager, at
man vinder ved det. At man bliver et
mere helt menneske af det. Der var
dage med gode samtaler, andre dage i
eftertænksomhed og stille dialog med
Gud. Det er som om man ser hele
livet i et mere klart lys på sådan en
vandring, med en taknemlighed over
at være til, en glæde over at man hver
dag kan fortsætte sin vandring og fællesskabet man oplever. Der er en ro
og en enkelhed, som nok kan udfordre det travle hverdagsliv vi kender alt
for godt, men som stadig står stærk,
her flere måneder efter vi er kommet
hjem.
En smuk oktoberdag med solskin og
blå himmel vandrede vi ind i hjertet af
Santiago, op til katedralen, ad de
gamle veje, hvor millioner af pilgrimme har gået før os. Vores første camino-vandring var slut. Mange går der
igen og igen. Det er vel et billede på,
at vi til stadighed har brug for ro til
eftertænksomhed over livet. Vi vil
altid være på vej.
Peder Lundby og Lise Edelberg
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Kirkesiden
Konfirmation - 2. maj, 2010
Hvert år, når naturen står i det smukkeste skrud, fejrer vi konfirmation.
Således også i år. Den 2. maj skal en
flok unge mennesker konfirmeres.
Om onsdagen arbejder vi med kirke,
tro og kristendom i kirkehuset i Ørre.
Mange tanker vendes. Der er en positiv og god stemning, så vi har gode
timer. Forude venter den store festdag. Det er en vigtig og dejlig dag for
alle med tilknytning til konfirmander-

ne. Jeg håber det bliver en dejlig dag
for jer alle. Som tidligere år vil jeg
gerne opfordre alle med mulighed for
det til at flage på konfirmationsdagen.
Telegrammer m.v. kan som altid afleveres i kirkehuset på konfirmationsdagen den 2. maj. Der vil være nogle
som sørger for, at alle får det rigtige
med sig hjem.
Til lykke til jer alle!
Lise Edelb
erg

Følgende unge skal konfirmeres:
Ørre kirke kl. 9.00

Sinding kirke kl.11.00

Laura Christensen, Vestermosevej 6, Ørre
Stine Rudmose Christensen, Ørrevej 44, Ørre
Ann Sofie Elbrønd Kølbæk, Foldagervej 8, Ørre
Amanda Hein Hansen, Nybro Møllevej 6
Tejs Lindgren Nielsen, Ørre Byvej 63

Iben Kastberg Skole Pedersen, Sinding Hovedgade 29
Mette Lindgaard Pedersen, Nøvlingvej 3A, Sinding
Vivian Eleonora Inga Jensen, Sinding Hovedgade 44
Frederikke Engmark Wraae, Nøvlingvej 15
Mads Overgaard Nielsen, Sinding Hovedgade 5
Nicklas Andersen, Nybyvej 19, Sinding
Anders Klejnstrup Dam, Nøvlingvej 21, Sinding
Anders Kjærgaard Tønnesen, Kragsnapvej 9, Sinding
Jordan Mjelva Søgård, Ørrevej 20, Sinding

Påske i Ørre-Sinding kirker
I skrivende stund er alle aftaler endnu
ikke på plads til påskens gudstjenester. Gudstjenesterne er fastlagt og
kan ses i gudstjenestelisten. Derudover ved vi på nuværende tidspunkt
følgende:
Palmesøndag d. 28. marts:
vil kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen gæste os med et foredrag om
nadverbilleder. Skærtorsdagsmåltidet
med Jesus og disciplene samlet til
måltid omkring bordet findes i utallige
udgaver. Denne aften bliver vi taget
med ind i nadverbilledets univers. Det
sker i efter gudstjenesten kl. 19.00 i
Ørre.
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Fællesspisning skærtorsdag 1. april:
Fælles måltid med lammesteg i kirkehuset efter gudstjenesten i Sinding kl.
17.00 Skærtorsdag. Her får vi besøg
af Liselotte Krag, som vil fortælle om
”måltidet og måltidets betydning”.
Her vil desuden være et børnehjørne
med
aktiviteter
for
børnene.
Alle dage vil kirkerne være pyntet i
forhold til dagens særlige præg.
I lighed med tidligere år omdeles en
folder med ”PÅSKEN”. Heri vil det
hele fremgå mere præcist. Så vær
opmærksom på den.
Lise Edelb
erg

Kirkesiden
Arrangementer
Oversigt over arrangementer

Påskefolderen 2010

9. marts
28. marts

Hold øje med ”påskefolderen”, som
bliver husstandsomdelt i forbindelse
med sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp d. 7. marts. I folderen
kan du læse meget mere om påskens
aktiviteter i Ørre-Sinding kirker.

19.30 Foredrag i Sinding Kirkehus v/ Angela Marinescu, Holstebro
19.00 Efter gudstjenesten i Ørre Kirke fortæller kunsthistoriker,
Hans Jørgen Frederiksen om Nadverbilleder
1. april
17.00 Fællesspisning efter gudstjenesten, hvor Liselotte Krag fortæller om ”Måltidet”
13. maj
16.00 Åbningsgudstjeneste af Kirkedage i Tinghallen, Viborg - vi
arrangerer fælles bustransport.
13. - 16. maj
Danske kirkedage i Viborg
24. maj
10.00 Babysalmesang er med ved gudstjenesten i Ørre Kirke.
8. juni
19.30 Koncert med Nees konekor m/k (omtale i næste nummer)

Mailservice

Foredragsaften

Ørre-Sinding kirker tilbyder nu, at
enhver kan få tilsendt en mail, når vi
nærmer os særlige arrangementer helt anonymt og ganske gratis!

Tirsdag d. 9. Marts kl. 19.30
i Sinding Kirkehus
v. Angela Marinescu, Holstebro.
Denne aften fortæller Angela Marinescu om sit møde med Danmark.
Om flugten fra kommunismens frygtelige terror, flygtningelejres rædsler i
Østrig, savn, overgang til demokrati,
integration, racisme og tilegnelse af
dansk skik.

Tilmeld dig ved at sende en mail til
sognemedhjælper Anne Mette Amorsen på adressen:
sognemedhjaelper@
oerresindingoerresinding- kirker.dk
Du kan også tilmelde dig via vores
hjemmeside oerresindingoerresinding- kirker.dk
Herefter vil du automatisk modtage
mails, der minder om hverdagsgudstjenester, foredrag og andre særlige
arrangementer - og om evt. tilmeldingsfrister til disse…
mvh. Menighedsrådet

”Jeg er ikke født
i Danmark, men
i Danmark har
jeg hjemme”.
Kaffe 25 kr.

Angela Marinescu

Tag med til

Åbningsgudstjeneste ved
Danske Kirkedage i Viborg
Kr. Himmelfarts dag d. 13. maj kl.
16.00 åbnes Danske Kirkedage med
en festlig gudstjeneste i Tinghallen i
Viborg. Biskop Karsten Nissen har
opfordret alle kirker i Viborg Stift til at
henlægge dagens gudstjeneste hertil,
og det har vi i Menighedsrådet besluttet at bakke op om. Vi tilbyder derfor
gratis bustransport til alle, der har
lyst til at deltage i denne festlige
gudstjeneste sammen med rigtig
mange andre fra nær og fjern.
Tilmelding (af hensyn til bus) til Lise
Edelberg på 9713 6136 eller
lea@km.dk eller Jytte Hoffmann på
9713 6062 eller jytte.bjarne@mail.dk
senest 8. maj - eller skriv dig på en af
listerne, der lægges frem i vore kirker.
Afgangstidspunkter meddeles ved
tilmelding.

Babysalmesang igen fra 7. april
For 3.gang ønsker vi fra kirkerne i
ØrreØrre - Sinding Sogn at kunne tilbyde
forældre og børn i 00 - 1 års alderen
et forløb med babysalmesang.
Det kommer til at løbe af staben fra
onsdag d.7/4 og til og med onsdag
d.26/5. Det vil sige 8 gange i alt.
Til babysalmesang synger og danser vi
salmer med børnene, plasker i døbefonten, hører orgelet bruse og triang-

lens fine lyd. Vi rasler med æg, puster
til fjer og får en snurretur i faldskærmen til velsignelsen og meget mere…
Det foregår i Ørre Kirke kl.10.00 10.45 og efterfølgende er der mulighed for en amme-og kaffetår i kirkehuset.
Forløbet er gratis og henvender sig
primært til jer i sognet men også andre er velkomne til at deltage.
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Der bliver sendt indbydelser ud i sognet til dem der er i målgruppen.
Programmet varetages af organist
Hanne Jensen og sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen som kan kontaktes på tlf. 29 82 57 19 ved spørgsmål og tilmelding.
Med venlig hilsen
Hanne Jensen og Anne Mette Amorsen

Kirkesiden
På rejse til Betlehem
De tre vise mænd på kirkestien mod
Ørre kirke, hvor stjernen lyste over
kirkedøren. Her fandt vi til sidst den
nyfødte kongesøn i staldens mørke.
Og ligesom de tre visemænd kom
med gaver til barnet, så kom børnene
med fint hjemmelavet julepynt i form
af lygter og engle som blev hængt på
juletræet i kirken under den efterfølgende børnegudstjeneste.

Tekst og foto: Anne Mette Amorsen
Før jul havde vi som sædvanligt
inviteret børnene fra Hvepsereden
og dagplejerne til julegudstjeneste men denne gang var det en helt
særlig oplevelse. For turen gik helt
til Betlehem!
Bussen fyldt med børn fra dagplejen
og Hvepsereden ankommer til Betlehemsmarker. Og hvilket syn med får
og hyrder og englen som kommer
med budskabet om den nyfødte kongesøn som ligger i en stald. (Vi var
ved familien Lodahl og fik hjælp af
Eva.

Her ser vi den tykke og trætte Maria
og Josef som trodser vinterkulden og
kæmper sig frem mod Betlehem.
Hanne og Leif var skuespillerne.

Tak til alle de børn og voksne, der var
med og tak til de mange frivillige
hjælpere, der gjorde dagen så god.

Englene dansede
rundt og sang det
glade
budskab
denne kolde vintermorgen.
Det
var Birgit og Lene
som var de glade
budbringere.

Indre Missions mødekalender
1.- 6. marts
1. - 2.
3. - 4.
5. - 6.
10. mar. 19.30
12. mar. 19.30
22. mar. 19.30
26. mar. 18.00
29. mar. 19.30

Mødekampagne i kredsen - alle aftener kl. 19.30
i henholdsvis Bording og Lind v/ Bjarne Christensen
i henholdsvis Sdr. Felding og Engesvang v/ Villy Sørensen
i henholdsvis Timring og Aulum v/ Per Weber
Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 1 hos Ingrid og Thomas Andersen, Tjørring Hovedgade 74
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
Familieaften i Missionshuset v/ Lene Larsen, Skjern. Fællesspisning kl. 18.00 til 40,- kr. pr. voksen derefter møde kl. 19.30. Tilmelding til spisning til Dorrit Lodahl på 9713 6287 eller lodahl@heaven.dk
Kredsgeneralforsamling i Nøvling Menighedshus

7. april
14. april
21. april
28. apr.

Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peder Tolstrup Christensen, Søvndalvej 10
Generalforsamling i Missionshuset

19.30
19.30
19.30
19.30

5. maj 19.30
12. maj 19.30
19. maj 19.30

Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 1 hos Karen og Lars Laugesen, St. Lundgaardsvej 2, Tjørring
Soldatervennerfest v/ Knud Nielsen, Karup

12

Kirkesiden
Sogneindsamling

Gudstjenesteliste
Dato
Marts

Ørre kirke

7. 3. søndag i fasten

10.00 Scot Christensen
Sogneindsamling til
Folkekir.Nødhjælp*

Sinding kirke

---

8.45

21. Mariæ Bebudelsesd.

---

8.45

19.00 Kaffe og ”Nadverbilleder” v/ H. J.
Frederiksen*

10.00 Børnekirke under
prædikenen*

April
1. Skærtorsdag

---

2. Langfredag

10.00

4. Påskedag

9.30 Indsamling til
KFUM og KFUK

11.00 Indsamling til
KFUM og KFUK

5. 2. påskedag

---

10.00

11. 1. søndag e. påske
18. 2. søndag e. påske

17.00 m. nadver
Fællesspisning i
Kirkehuset. ”Måltidet” v/ L. Krag.*
---

8.45 Nord Hansen
10.00 Kirkekaffe

25. 3. søndag e. påske

---

8.45

30. Bededag.

---

10.00 Nord Hansen

2. 4. søndag e. påske

9.00 Konfirmation

11.00 Konfirmation

9. 5. søndag e. påske

10.00

Maj

13. Kr. Himmelfarts dag
16. 6. søndag e. påske
23. Pinsedag

Sinding Kirke vil være
lukket pga. reparation.
Kirkedage-gudstj. Viborg* Gudstjenester og kirkelige handlinger foregår i
8.45
Ørre Kirke.
10.00

24. 2. pinsedag

10.00 Babysalmesang er
med. Kirkefrokost

30. Trinitatis søndag

8.45 Nord Hansen



---

14. Midfaste

28. Palmesøndag

Søndag d. 7. marts

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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Ørre-Sinding sogn vil igen være med,
når Folkekirkens Nødhjælp holder
sogneindsamling.
Mere end 1 milliard mennesker i verden lever i daglig sult. Omkring 160
millioner børn – eller cirka hvert fjerde af verdens børn under fem år - er
underernærede. Sult dræber hvert år
flere mennesker end AIDS, malaria og
tuberkulose tilsammen. Hvert 6. sekund dør et menneske af sult eller
sult-relaterede sygdomme – dvs.
25.000 mennesker om dagen.
Når mennesker sulter, skyldes det
ikke, at der mangler mad i verden,
men at vi fordeler den mad, vi producerer, meget skævt. Bekæmpelse af
sult har været en af Folkekirkens nødhjælps kerneopgaver de sidste 100 år
Derfor har sogneindsamlingen 2010
fokus på sult.
Menighedsrådet er ansvarlig for indsamlingen, og vi vil forsøge at nå
rundt i hele sognet. Hvis du har lyst
til at hjælpe os som indsamler, er du
meget velkommen til at henvende dig
hos Jytte Hoffmann på 97 13 60 62
eller en af de andre fra menighedsrådene. Indsamlingen starter ud fra Ørre Kirkehus ca. kl. 11.00.

Børnekirke
I forbindelse med gudstjenesten Palmesøndag kl. 10.00 i Sinding Kirke,
forsøger vi os med et nyt tilbud. Her
vil sognemedhjælper, Anne Mette
under prædikenen tage børnene med
over i Kirkehuset og lave Børnekirke
med sang, leg og fortælling sammen
med dem. Vi håber mange børn har
lyst til at være med den 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.
(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.

Kirkesanger
Bo Inglev, tlf. 3063 5830

Graver
Aksel Hvergel
Tlf.: 9713 6420
sinding.kirke@mail.dk

Sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen
Tlf. 29 82 57 19
sognemedhjaelper@
oerresinding-kirker.dk

Gravermedhjælper
Hanne Jensen
mobil 2752 6231
kragsnap@dlgnet.dk
Organist
Hanne Jensen, tlf. 9713 6231

Menighedsrådets formand
Jytte Hoffmann
Kroghøjvej 4, tlf. 97 13 60 62
jytte.bjarne@mail.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 kurt@kleon.dk

Tjek vores hjemmeside: www.oerresinding-kirker.dk
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Ørre
Forsamlingshus
I skrivende stund er det snevejr og bidende
koldt derude, men vi går lysere tider og
foråret i møde.
Vi har haft generalforsamling uden de store
ændringer i bestyrelsen.
Der blev foreslået at lave et event-udvalg og det blev vedtaget. Berit Tejls blev
valgt til at starte det op, men skal have et
par stykker mere med, hvilket hun arbejder på.
Det bliver spændende at se hvilke ideer
de kommer med for at støtte forsamlingshuset og aflaste bestyrelsen.

Som noget nyt har vi oprettet en nyhedsmail så man kan følge med i, hvad der
sker i huset.
Hvis du er interesseret i at modtage denne
og vi endnu ikke har din mailadresse, kan
du sende den til Jens Arne Mikkelsen på
post@bmt-tag.dk
Bestyrelsen

Her kan I kan se priser og lign.

Kasserer:
Jens Arne Mikkelsen Ørre
Byvej 81,
Tlf.97136327.
Mail. post@bmt-tag.dk

Revisor:
Judith Hansen.
Birgit Kristensen

Bestyrelsen
Formand:
Jan Johansen
Næstformand:
Lars Jensen

Forsamlingshuset i Sinding blev opført i
1943 og er blevet udvidet og moderniseret
i 1988. Huset er delt op i en lille sal med
plads til 50 personer og en stor sal med
plads til 100 personer, en scene til musik
og lign.

www.sinding-forsamlingshus.dk

Næstformand:
Herdis Ahler Ørre Byvej 81,
Tlf. 97136327.
Mail. herdis@vipcom.dk

Ole Sander Ørre Byvej 42,
Tlf. 97136423

Sinding
Forsamlingshus

Sinding Forsamlingshus har fået sin egen
hjemmeside som hedder:

Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72,
Tlf. 97136168.

Medlemmer:
Leo Lisby Ørre Byvej 111,
Tlf. 97136373

Der er en ny sommerfest i støbeskeen.
Den sidste var jo meget vellykket og der
var rigtig mange der deltog; unge som
gamle, så det ser vi frem til.

Nyhed

Bestyrelsen

Kasserer:
Bjarne Nielsen
Sekretær:
Diana Linholt

Damefrokost

Af arrangementer kan vi nævne, at den
4. september holder vi en
damefrokost, så piger
husk at sætte kryds i kalenderen og vær
med til at gøre det til en god fest.
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SindingØrre Midtpunkt
Huset på skitur

På vej fortsat ..
I Husets eventyr samler vi stadig på guldmønter og slår hekse ihjel. De fleste af
vores guldmønter vinder vi i dagligdagen,

dækket af hvid knitrende sne, men solen
skinnede både på landet og på os det
meste af tiden  og den varmer jo som
bekendt.

og oplevelser bandt os tæt sammen i et
hele, hvor vi fandt ud at, at hvis ikke man
deler lykkens guldmønt med andre, forsvinder den.

I landet var der høje bjerge og stejle fjelde.
Den største prøve, der mødte os, var at
lære at besejre fjeldets sider. Med små
usikre skridt og med ski på fødderne bevægede vi os en lille smule op ad fjeldets
sider for derefter igen at sætte kursen
nedad. Vi måtte forlade os på vores egen
usikre formåen og tro på, at udfordringen
ville lykkes, når vi kæmpede  og sandelig
det lykkedes.

når vi, børn såvel som voksne, slår følge
og i fællesskab finder ud af det sammen
på vej mod et for os endnu ukendt land.
Og et ukendt og for os nyt land kom vi til,
da vi en dag først i det nye år valgte at
udforske en anderledes vej mod nord.
Rygtet havde fortalt, at vejen var en kortere vej til at opnå bedre forståelse for
egen, andres og fællesskabets bedste.
Med frisk mod drog vi af sted og rejste
længere end langt vel vidende, at vi undervejs ville møde udfordringer, der ville
sætte os på hårde prøver.
Det nye land, vi kom til, var isnende koldt,
vandet var frosset til is og bjergene var

Snart var vi på vej mod større højder, vi
blev mere sikre på os selv , og vi fandt ud
af, at vi i fællesskab kunne nå endnu længere og højere. I de øjeblikke, hvor vi i
bidende kulde fulgtes ad ned ad fjeldets
sider, følte vi varmen fra fællesskabets
styrke. Ikke alle kører lige hurtigt gennem tilværelsen  det forstod vi, da vi stod
på de stejle fjeldsider, hvor det virkede
naturligt for os at stoppe op og acceptere
hinandens forskelligheder og behov. Her
bestod vi vore prøver, her vandt vi vores
sejre og følte øjeblikke af lykke, der gav
os endnu flere guldmønter.
Tilbage i vores lune hytte efter dagens strabadser erfarede vi, at rigtige sejre må vi
dele med hinanden. Vores udfordringer
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Nu er vi tilbage igen i vore vante omgivelser på den vej, vi valgte at gå. Mange udfordringer venter forude, men vi tror stadig, vi er på rette vej.
For resten! Rygtet talte sandt! Turen mod
nord var en kortere vej til at lære os selv
og vore kammerater bedre at kende og
forstå, hvad det vil sige at være en del af
et fællesskab? Og, det er ganske vist, for
det her er en rigtig historie!
Husets personale

HVEPSEREDEN

Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Hvepsereden

Så er sneen kommet, og den har faktisk
dækket landet i mere end en måned.
Dette har gjort, at der for Hvepseredens
vedkommende er stor aktivitet i skolegården, på legepladsen og på kælkebakken.
Børnene nyder at grave i sneen, bygge
hytter samt tumle i og kaste med sneen 
det er dejligt, at børnene endelig har fået
mulighed for, at sne ikke er noget, der
højest ligger en uges tid, som det jo har
været gennem en del år.

Til sidst fandt vi stalden, hvor det lille
Jesusbarn var blevet født. Stalden var
tilfældigvis våbenhuset i Ørre Kirke.
Vi siger alle, der på trods af sne og kraftig
blæst, var med til at gøre julegudstjenesten
til en rigtig god, hyggelig og oplevelsesrig
formiddag.
Julefrokosten for Hvepseredens børn og
personale blev afholdt den sidste fredag
inden jul. Sinding Forsamlingshus dannede
rammen om dette arrangement, hvor der
blandt andet blev spist masser af rugbrød
og franskbrød med forskelligt pålæg, frugtsalat, sodavand og saftevand.
Senere var der sanglege, optræden af
nogle af børnene og heldigvis kom julemanden forbi med lidt julegodter. Vi ønskede hinanden god jul og tog hjem efter
en dejlig dag.
Den 4. januar var så den første dag efter
juleferien. Børnene fortalte glade om deres julegaver, og hvad de havde oplevet i
juleferien.

Vi nyder at være ude, men har samtidig
nydt de mange aktiviteter indenfor i december måned. Der blev blandt andet
bagt småkager, lavet konfekt, pyntet op til
jul, hørt om mange drillerier, som Tiske
og Taske havde lavet hjemme hos børnene.

Her i januar måned har vi hygget os både
ude og inde, og det næste større arrangement i Hvepsereden bliver fastelavnsfesten, som vi holder sammen med skolen fredag den 12. februar om formiddagen.

Børnehavebørnene var på tur ud til Misse
og Knud, hvor de rigtig legede mellem
deres mange juletræer.
Den årlige julegudstjeneste plejer at være
meget hyggelig, men denne gang var det
helt specielt.
Der var fra Kirkens side lagt en masse
arbejde i for, at vi skulle få en rigtig god
oplevelse, hvilket virkelig også lykkedes.
Vi blev alle sammen samlet op af en bus,
der skulle køre os, så vi kunne lege, at vi
skulle på tur til Bethlehem.
Undervejs til Bethlehem så vi både får,
hyrder og engle samt de tre vise mænd.
Vi var også så heldige at se og vinke til
Josef og Maria.
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Om eftermiddagen den 12. februar fra
klokken 13.30 til 15.30 bliver der en lille
reception som markering af og indvielse
af det renoverede køkken. Alle er velkommen til at deltage i receptionen.
Derudover glæder vi os nu også rigtig
meget til forårsmånederne, hvor solen forhåbentligt vil kigge lidt mere forbi, end
den har gjort de forløbne par måneder.
Vi skal i løbet af foråret have besøg af
pensionistklubben, holde bedsteforældredag, have legeland i Hvepsebyen og
meget mere.
Med venlig hilsen
Hvepsereden, Sinding-Ørre.

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Bestyrelsen
Formand:
Ejgil Kølbæk,
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 9713 6110
20 68 29 87
ejgil@hedens-lystfiskeri.dk
Næstformand
Chris Madsen
97136296
chris@hedens-lystfiskeri.dk
Kasserer
Søren Peter Killerich
97136603
soeren@hedens-lystfiskeri.dk
Sekretær
Erland Petersen
97142615
erland@hedens-lystfiskeri.dk
Bestyrelsesmedlem
Asger Madsen
97136058
asger@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk
Generalforsamlingen er vel overstået og da
Arne og Poul, kassereren og næstformanden
ikke ønskede at forsætte, skulle der vælges
to nye til bestyrelsen. Valget faldt på
brødrene Madsen fra Ørre, Asker og
Christian (Chris) Madsen. Jeg fik lov at
forsætte som formand i endnu et år, Chris
Madsen fik næstformandsposten, Søren
Peter Killerich blev den nye kasserer, Erland
Petersen fortsætter som sekretær og Asker
Madsen alm. bestyrelsesmedlem.
Den gl. bestyrelse havde et par punkter på
dagsordenen til ændring af vedtægterne. Det
ene var muligheden for at flytte
generalforsamling til afholdelse inden
udgang af februar mdr., et ønske fra
kassereren da det kan være lidt svært at nå

at lave regnskabet færdig, så revisoren kan
gennemgå og underskrive det. Men dette
punkt har også virkning på hvornår
kontingentet så skal være betalt. Så i stedet
for at kontingentet skal være betalt inden
den 15. februar rykkes det til at kontingentet
skal være betalt inden den 20. marts. Så
skulle man også gerne kunne nå at få sit
medlemskort inden fiskeriets opstart den 1.
april.
Så var der lige en lille ændring mere i
vedtægterne vedr. indkaldelse til
generalforsamlingen, for der stod i
vedtægterne at dagsordenen skulle
offentliggøres sammen med indkaldelsen,
men da dagsordenen følger vedtægterne er
der ingen grund til at man skal bruge
spalteplads i Posten til at offentliggøre
dagsordenen, dagsordenen kan også ses på
hjemmesiden. Alt dette blev godkendt på
generalforsamlingen.
Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige tak
til Arne og Poul for deres indsats i bestyrelsen,
og velkommen til de nye.

vi om vi vil være medlem af SVS. En af
problemstillingerne er, at der ikke står noget
om i vedtægterne, hvornår indkomne forslag
til drøftelse på generalforsamlingen skal være
indkommet, så det kan være at Holstebro
helt afviser det indkomne forslag. Jeg fatter
bare ikke, hvorfor de ikke vil have et
samarbejde i hele Stor Å systemet, til gavn
for Stor Å. Hvis det er fordi de ikke vil dele
laksekvoten med andre, for selv at fange de
laks der er i Stor Åen, så er det som at tisse
i bukserne, alle ved at det varmer en kort
tid.

Jeg var lidt inde på det i sidste nr. af Posten,
at jeg ikke havde hørt noget fra SVS. Men
først i december mdr. blev jeg kontaktet af
konsortium Posten huld i Vemb, som
ønskede at jeg skulle være medlem af
konsortium og være med til SVS
repræsentantskabsmøde midt i december,
hvor jeg gerne måtte tale ØSL sag, bare ikke
i hver sætning. Det har resulteret i, at nu har
de fået noget at tænke over. Jeg sagde, at vi
fint kunne acceptere, at SVS skulle stå for
administration af laksekvoten, men at alle
der havde fiskeret i Stor Å skulle have lov at
hjemtage en laks, indtil kvoten var opfisket.
Det mener SVS ikke at vi har, så længe vi
ikke er medlem af SVS, men jeg sagde, at vi
i Danmark har foreningsfrihed, det vil sige
at man ikke kan tvinge nogen til at være
medlem af en bestemt forening og det gav
Lars Østergaard (fiskerikontrollen) mig ret i,
så nu arbejdes der hårdt på at få lavet
vedtægterne om, så vi kan godkende dem.
Jeg har så stadig min stor tvivl om hvorvidt
Holstebro vil være med til at lave
vedtægterne om, men det må vi se her til
marts. Der skulle komme et udkast til
vedtægtsændringer her først i februar, så ser

I forbindelse med natur- og friluftsprojektet i
Nybro, har jeg trukket mig fra projektet
træfældning. Jeg havde ellers sagt, at jeg nok
skulle fælde pilen så den gl. å slyngning blev
gjort fri, lige som jeg fældede en masse pil i
Ørre i efteråret for borgerforeningen.
Kommunen betalte for at få det fjernet, så
Trehøjeflis kom med deres store flismaskine
og kørte det hele igennem, uden at man
skulle røre mere ved det. Men kommunen
vil denne gang have Drift afdelingen til at
flise træer og grene, så det skal saves op i
små stykker og uden krogede grene, og det
gider jeg ikke spille min fritid på, bare for at
de vil have noget af træet at fyre med og for
at der skal bruges en masse timer på det. Så
vil jeg hellere bruge min tid ved Stor Åen,
hvor vi får noget mere fiskevand ud af det.
Det hele spidser til, da denne del af projektet
skal være udført inden 1. marts. Jeg havde
ellers håbet på, at nu der skulle bruges en
gravmaskine til at grave stød og stubbe op,
kunne vi lige låne den til at lægge grus ud i
Herningsholm å, ved udløbet i Stor å. Har
også fået tilsagn om kr. 15.000,- ekskl. moms
til gruset.
Knæk og bræk Ejgil Kølbæk
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Nu er det nye vandrammedirektiv
udkommet og er i øjeblikket til høring i
kommunen, derefter kommer det ud til
offentlig høring og i den forbindelse vil jeg
se om ikke jeg kan lave et offentligt møde i
Ørre forsamlingshus i marts mdr. med de 7
kommuner som Stor Åen berører. Men det
er nok mest Ikast-Brande, Herning og
Holstebro kommune, som har ca. 99 % af
vandløbet, der er interessant.

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
Ørre-Sinding Pensionistklub skifter navn
til Ørre-Sinding Seniorklub
og hyggeligt samvær. Mødested: Sinding
Missionshus.
Har man ikke et program, kan man henvende sig til et bestyrelsesmedlem.

Ørre-Sinding Pensionistklub har på sin
generalforsamling d. 12-01-10 vedtaget at
ændre navn til: Ørre-Sinding Seniorklub.
Klubben henvender sig til alle pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere.
Vi afholder møde hver anden tirsdag i lige
uger dvs. uge 2-4-6- osv. fra kl.14.00-16.00.
Vi håber, at så mange som mulig vil benytte sig af tilbuddet til foredrag, film, sang

Liselotte
Grethe
Eva
Holger
Birthe
Svend
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97136128
97136096
97136133
97136375
97136226
97136119

KALENDEREN
Februar
23. 14:00

Foredrag v. Inga Matthiesen om: Familien på farten.

ØS Seniorklub

23. 19:30

Foredrag om "Åbne døre" v. Jørn Bloom Knudsen

Menighedsrådet

27.

Slagerparade

Sinding GIF

27. 10:00

Vi maler på glas

KFUM & K

Marts
03. 14:00

På besøg hos Tjørring-pensionisterne.

ØS Seniorklub

05. 18:00

Åben fredag i Sinding-Ørre Midtpunkt

Sinding GIF

09.

"Åbent hus" -forældredag.

Sinding Skole

09. 14:00

Besøg i Hvepsereden

ØS Seniorklub

09. 19:30

Foredragsaften ved musikpædagog Angela Marinescu.

Menighedsrådet

13. 10:00

Vi ser en film

KFUM & K

15.

15. - 18. marts: Unihockdage for 3.-4. klasse.

Skolen og Hvepsereden

20. 10:00

Gymnastikopvisning

Sinding GIF

23. 14:00

Møde i Ørre-Sinding Seniorklub

ØS Seniorklub

25. 19:00

"Visionsaften" i Sinding Forsamlingshus. Se SØ-POSTEN

Borgerforeningen

27. 10:00

Tema om æselet og englen

KFUM & K

29.

29. marts - 5. april: Skolernes påskeferie.

Sinding Skole

April
06.

Første skoledag efter påskeferien.

Sinding Skole

06. 14:00

Møde i Ørre-Sinding Seniorklub

ØS Seniorklub

07.

Samtaler i 6.klasse.

Sinding Skole

08.

Samtaler i 6. klasse.

Sinding Skole

10. 10:00

Løb

KFUM & K

17. 09:00

Arbejdsdag i SInding-Ørre.

Borgerforeningen

20. 14:00

Møde i Ørre-Sinding Seniorklub

ØS Seniorklub

22.

Skolefest.

Sinding Skole

24. 10:00

Vi får besøg

KFUM & K

26.

Samtaler i 0. klasse.

Sinding Skole

26.

Deadline SØ POSTEN

Redaktionen

27.

Samtaler i 0. klasse.

Sinding Skole

27. 19:30

Martin A. Hansen - en digterskæbne.

SØ Folkeuniversitet

Maj
03.

Samtaler i 5. klasse.

Sinding Skole

04.

Samtaler i 5. klasse.

Sinding Skole

08. 10:00

Tema - vi går i luften

KFUM & K

10.

Samtaler i 3.-4. klasse.

Sinding Skole

11.

Samtaler i 3.-4. klasse.

Sinding Skole

11. 19:30

Græsset er altid grønnest på denne side af hækken - Eksistentielle valg.

SØ Folkeuniversitet

12.

Bedsteforældredag.

Skolen og Hvepsereden

17.

Samtaler i 2. klasse.

Sinding Skole

18.

Samtaler i 2. klasse.

Sinding Skole

18.

Udflugt. Program følger senere.

ØS Seniorklub

20.

Samtaler i 1. klasse.

Sinding Skole

22. 10:00

Afslutning hos Grethe

KFUM & K

25. 19:30

Inden for murene.

SØ Folkeuniversitet

Juni
01. 19:30

Sangen har nye vinger.

SØ Folkeuniversitet

08.

Æ Sinding Daw fra 8/6 til 13/6.

De Fem

17.

Svømmedag 3.-4. klasse.

Sinding Skole

20

