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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.

9 år d. 25/5-2010
Sebastian Riis Thøgersen
Søvndalvej 2, Sinding

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

4 år d. 3/3-2010
Sidsel Riis Thøgersen
Søvndalvej 2, Sinding

4 år d. 18/5-2010
Kristian Bækgaard Lindholt
Rosmosevej 8, Sinding

3 år d. 23/5-2010
Katrine Frederiksen

6 år d. 17/5-2010
Cecilie Frederiksen

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. august 2010. Posten
udkommer uge 33-34, 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,-.

Født d. 22/2-2010
Tristan Kold Jørgensen
Sinding Hovedgade 17, Sinding
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Ørre
Forsamlingshus
Sommeren er på vej og det betyder Ørre
marked d. 21.august.Vi åbner kl. 9 med
gratis kaffe og rundstykker og der åbner
boderne også. I teltet er der tombola med
flotte gevinster sponsoreret af de lokale
firmaer og butikker. Kl. 18 er grillen klar
og der kan købes koteletter, bøf, pølser,
salat og kartoffelsalat til rimelige priser.
Herefter er der mulighed for en svingom
til godt danse musik.(husk at
overskuddet fra denne dag går ubeskåret
til Ørre forsamlingshus).
Vi skal have nye borde og stole og det er
en dyr omgang, så vores kasserer
modtager gerne små som store beløb der
kan overføres til kontonr. 76400002692643. På forhånd tak.

D. 24. september er der storskærms aften,
hvor du kan medbringe dine
yndlingsmusik-dvd .
Da det er Kent der står for denne aften,
bliver der meget godt musik at se på og
lytte til, så kom til billig koncert. Mere
herom i næste udgave af posten.
Vi skal jo også huske vores årlige koncert
som i år bliver d. 23. oktober. Det bliver 
En stund med Mogensen. En hyldest til
John Mogensen. Der bliver masser af sang
og fortælling så glæd jer.
Der kan allerede nu reserveres billetter
på
tlf.
97136327
ell.
mail
herdis@vipcom.dk.
Pris incl. menu: 300 kr. Flere oplysninger i
næste udgave af posten.

Bestyrelsen
Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72,
Tlf. 97136168.
Næstformand:
Herdis Ahler Ørre Byvej 81,
Tlf. 97136327.
Mail. herdis@vipcom.dk
Kasserer:
Jens Arne Mikkelsen Ørre
Byvej 81,
Tlf.97136327.
Mail. post@bmt-tag.dk
Medlemmer:
Leo Lisby Ørre Byvej 111,
Tlf. 97136373
Ole Sander Ørre Byvej 42,
Tlf. 97136423
Revisor:
Judith Hansen.
Birgit Kristensen

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
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GRÆSMARK SØGES

Som noget nyt i Sinding/Ørre kan man nu få
KST behandlinger.

Om sommeren mangler jeg en græsmark til
mellem 5 & 7 heste. Det drejer sig om perioden
ca. 1. maj  1. september.
Så har du en græsmark du vil leje ud, eller bare
et stykke jord jeg kan leje en del år fremover, vil
jeg meget gerne høre fra dig hurtigst muligt.
Det er selvfølgelig en fordel hvis det er
indhegnet, men alt har interesse. Der skal dog
være mulighed for at sætte strøm på hegnet
samt at få vand til hestene. Jeg skal nok selv
holde opsyn med dem.
Marken må gerne være så tæt på Rosmosevej 8,
Sinding som muligt, men som sagt har alt
interesse.

KST=kranio-Sakral Terapi er blid og behagelig
afspænding til naturlig genoprettelse af
skævheder, der belaster centralnervesystemet.
 KST kan blandt andet afhjælpe:
 Hovedpine/migræne
 Smerter i nakke, ryg og lænd
 Menstruationssmerter
 Skæren tænder
 Spændinger i kroppen og mange andre ting
For tidsbestilling, ring eller sms til behandler
Helle Petersen på mobil 60 17 88 03

Med venlig hilsen
Louise Lindholt
Rosmosevej 8
7400 Herning
Tlf. 27421080
Email : erik@vapti.dk

Kurser: KST I, II og III, ret ryg og nakke I og II
og tager løbende flere kurser på: KST
akademiet i Silkeborg ved Trine Rosenberg
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SindingØrre Midtpunkt
skolen
Bevægelses- og sundhedsprojekter på seks skoler i Herning Kommune
Projekt titel:
TAPULSEN med undertitlen Børn lærer
gennem kroppen.
Skoler i projektet:
Sunds Skole, Sinding Ørre Midtpunkt,
Skolen, Tjørring Skole, Vestervangskolen,
Vildbjerg Skole og Lundgårdskolen
Fælles opstart på skolerne: August 2010
Målgruppe: Alle børn fra 0.  6. klasse
Baggrund:
Videnskabelige undersøgelser viser, at
gruppen med fysisk svage børn er øget
markant. Denne gruppe er karakteriseret
ved dårlig kondition og motorik. Gruppen
har øget risiko for hjerte- karsygdomme,
diabetes 2, fedme/overvægt samt problemer med ryggen.
Ny forskning peger på, at bevægelse i
mere end en halv time pr. dag er fremmende for børns intellektuelle indlæring,
koncentrationsevne og selvtillid. Børn, der
behersker de kropslige færdigheder og
leger sammen, får et indgående kendskab
til hinanden og lærer at løse konflikter og
tage ansvar.
Desværre er der elever, der ikke deltager
i den frie leg, på grund af deres motoriske
usikkerhed eller problemer med overvægt.
Disse elever kommer til kort, bliver valgt
fra og mister lysten til at bevæge sig.
For at imødegå disse tendenser har Herning Kommune besluttet at udvikle sit
eget koncept for idrætsskoler for de yngste årgange, foreløbig på seks skoler. Projektet kaldes Ta pulsen og retter sig specielt mod 0.-6. klasses eleverne på de seks
skoler. Vi vil gøre bevægelse og sund livsstil til en integreret del af undervisningen
og dermed en naturlig del af hverdagen
for elever/familier/lærere/pædagoger og
nærmiljøet.
Processen:
De seks skoler deltager i projektet med
en klart defineret sundheds- og
bevægelsesprofil. For at opfylde mål og
visioner beskrives en fællesmængde, som
er omdrejningspunktet på samtlige skoler.

Individuelt har skolerne mulighed for at
udvide med aktiviteter fra en eller flere af
de tre delmængder, der ligeledes er beskrevet i projekt-materialet.
Visioner:
 Bevægelse er en integreret del
af undervisningen og en naturlig
del af børn og unges hverdag.
 Alle har lyst til og glæde ved at
bevæge sig og bliver på den måde
bevidste om egne evner og muligheder for udvikling.
 Læringsmiljøet er kendetegnet
ved højt engagement, øget selvværd og trivsel. Ældre børn inddrages i undervisningen som rollemodeller for de yngre årgange og
for hinanden.
 Bevægelse og sund livsstil går
hånd i hånd. Skolen bidrager til
at eleverne rører sig mere og
samtidig udvikler livslange sunde
vaner.
 Skolens inde- og udendørsfaciliteter udfordrer elevernes
lyst til at bevæge sig.
 Nærmiljøet og de lokale foreninger inddrages og deler viden og
erfaringer i forhold til børns trivsel og læring i relation til bevægelse og sund livsstil.
 Forældrene er medspillere og
samarbejdspartnere, og deltager
aktivt i implementeringen af
bevægelses- og sundhedsinitiativer i og uden for skolen.
 Skolen er aktive i forhold til indsamling af ny viden i relation til
bevægelse/sundhed og læring.
Målsætninger:
 At aktiviteter og undervisning tilrettelægges i forhold til børn og
unges parathed.
 At få flere og mere idrætsaktive
børn, der får mange og gode
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sundheds- og bevægelsesoplevelser
At gavne den enkeltes personlige, sundheds- og læringsudvikling i form af bedre velvære,
udholdenhed og koncentration
At alle børn får lyst til og glæde
af at bevæge sig mindst en halv
time hver dag
At give børn større selvtillid ved
beherskelse af de motoriske færdigheder
At idrætslærerne opkvalificeres
indenfor aldersrelateret træning

Ovenstående er et uddrag fra det fælles
arbejdspapir vedrørende bevægelsesprojektet, som er et af skolens indsatsområder næste skoleår
Med venlig hilsen
Kurt Stoustrup
Skoleleder, Sinding Skole

HVEPSEREDEN

Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Hvepsereden

Hvepsereden er i gang med et 1-årigt
procesforløb for at blive certificeret som
idrætsinstitution, hvilket også gælder for 3
andre af de ca. 80 daginstitutioner i Herning Kommune.
Vi samarbejde med Dansk Idrætsforbund
(DIF) og Peter Sabroe Seminariet i
Århus(VIA UC). De har konsulenter, der
er kursusledere på de tre kurser, der afholdes i løbet af processen, samt konsulenter vi kan trække på i løbet af processen frem til certificeringen.
Nogle af grundene til at etablere en idrætsinstitution er at:
- børnene også lærer via kroppen, derfor
skal kroppen sættes i centrum
børnenes selvværd og selvtillid stimuleres gennem oplevelser i idrætten
børnene lærer at vise omsorg, social indstilling, hensyntagen og at blive en del
af et forpligtende fællesskab

børnenes evne til at lære forbedres
 børnenes legekompetencer styrkes
børnenes bevægelssesglæde bibeholdes
og udvikles, og de får idrætskulturen ind
som en naturlig og sund del af deres liv,
som medvirker til udvikling af gode
idræts- og bevægelsesvaner
 bevægelse og fysisk aktivitet styrker
hjerte, muskler, knogler, sener og ledbånd
 børn med alsidige motoriske færdigheder har større selvværd og kan lettere
indgå i sociale sammenhænge
Idrætinstitution medvirker kort sagt til, at
barnet udvikler kompetencer, som er nødvendige, for at det kan kvalificere sig til et
aktivt liv. Gennem fysiske aktiviteter udvikles blandt andet børnenes sprog, sanser, begreber, fantasi, kreativitet og
kommunikationsevne og gør dem klar til
livets mange udfordringer. Derved dannes
fundamentet for en god fysik, psykisk ,
social og kognitiv/intellektuel udviklingscyklus.
I den pædagogiske idræt arbejdes ud fra 4
fokuspunkter.
Det er:
Fysisk: Motoriske færdigheder, kondition,
styrke, koordination, kropsudtryk, kropserfaring, krop imiterer krop, kropslig kommunikation, kropslige handleformer: øve,
prøve, mestre/kunne m.m.

børnene lærer at samarbejde, løse konflikter og mestre konkurrence
børnene lærer at tabe uden at blive tabere
 børnene udvikler deres individualitet

Social: Rollefleksibilitet, medansvarlighed, forhandlingsevne, kommunikation, samarbejde, evne til at gå
på kompromis, at føle sig solidarisk empati m.m.
Kognitiv: Forstå og acceptere
regler/normer, omstillingsevne, evne til at reflektere,
bruge hukommelsen/huske, kritisk tænkning, taktil fornemmelse og mestring m.m.
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Psykisk: Positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelser, tillid, vente på
tur, problemløsning m.m.
DIF og VIA bruger et kinesisk ordsprog som
overskrift for kurserne i forbindelse med
idrætsinstitution.
Det lyder sådan:
Fortæl mig det,
og jeg glemmer det.
Vis mig det,
og jeg husker det.
Lad mig gøre det,
og jeg forstår det.
Vi er så småt i gang med de indledende
ting for at blive idrætsinstitution, og vi tror
på, at det bliver spændende og givtigt for
både børn og voksne i den daglige pædagogiske hverdag i Hvepsereden og Midtpunktet som helhed. Vi glæder os til det
videre forløb.
Vi ønsker alle et rigtigt godt forår og sommer.
Med venlig hilsen
leder i Hvepsereden, Sinding-Ørre
Bodil Jensen.

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Slager Parade UDSOLGT!
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

Alle pladser er nu reserveret til næste års
udgave af Dansk Slager Parade i Sinding.
I sidste udgave af Posten kunne vi skrive
at der var ganske få ledige pladser til
Dansk Slager Parade den 27. februar 2010.
Nu kan vi så skrive at der blev helt udsolgt

og at alle pladser til næste års udgave også
allerede er reserveret. Alle billetter skal
være betalt den 15. sept. - evt. overskydende billetter vil blive solgt den 1. oktober.
Følg med på http://www.sindingevent.dk/

Gymnastik:
Vinteren igennem har store som små
mødtes i gymnastikkens tegn. Sæsonen
blev traditionen tro rundet af med lokalopvisningen, hvor børneholdene viste de
fremmødte hvad de havde lært af spræl
og krumspring. Vi i gymnastikudvalget vil
gerne benytte lejligheden til endnu en
gang at takke alle instruktører og hjælpeinstruktører for en spændende og inspirerende sæson, som blev rundet af med
nogle fantastik opvisninger. Derudover vil
vi gerne takke alle de frivillige der hjalp os
med at afvikle opvisningen, uden jeres
hjælp ville det ikke være muligt at gennemføre. Gæsteholdet var Brejninggård
Efterskole. De 115 elever fyldte godt på
gulvet og blæste os nærmest om kuld med
deres flotte opvisning. Det er altid spændende, om man kan spotte de lokale bysbørn samt se deres glæde ved gymnastikken og mærke fællesskabsfølelsen ved at
gå på en efterskole. Nu håber vi blot at se

Kiosk og kontor:
Dorit Andersen
Vestermosevej 40
7400 Herning
Tlf. 97136108
Anni Olesen
Kvindvadvej 11
7400 Herning
Tlf. 97136251
Forretningsfører:
Else Mortensen
Schæferivej 11
7400 Herning
Tlf. 97136019
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de unge mennesker i Sinding GIF, når de
kommer hjem til egnen igen.
I år har vi forsøgt at tilbyde sommergymnastik. Desværre var der ikke tilslutning nok til Body toning på bold. Derimod er der en flok unge mennesker som
mødes til springgymnastik hver onsdag
aften.
Næste sæson ser lovende ud, da hovedparten af vores instruktører har valgt at
fortsætte med deres respektive hold.
Hjælpeinstruktørerne stå i kø for at få en
plads på diverse hold, så vi føler os rimelig
privilegeret. Men skulle du gå rundt med
en instruktør i maven, så sig endelig til. I
skrivende stund er det uvist om vi har instruktører til Forældre/ barnholdet og
voksenholdet.
Håber at se rigtig mange gamle som nye
gymnaster i den kommende sæson.
Ha  en rigtig god sommer  VI SES!
Hilsen Gymnastikudvalget

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

Som jeg skriv i sidste POSTEN, så ønskede
SVS ikke et samarbejde til gavn for hele
Storåen. Man afviste fuldstændig de 4
forslag til vedtægtsændringer jeg havde
fremsendt. Godt nok var der et flertal af
repræsentanterne der stemte for, men da
det kræver 95 % at ændre i vedtægterne
lykkedes det ikke. Man ønsker ikke et
samarbejde i det man forsat tror, at man
kan bestemme over hvem der må
hjemtage de 130 laks, som der er frigivet
til hjemtagelse fra Storåen. De er endda
gået så vidt, at Aulum-Haderup
Sportsfiskerforening har fået tildelt 30 af
de 130 laks og da AHS kun har fiskevand
oven for vandkraft søerne i Holstebro, hvor
der kun blev fanget 2 laks sidste år og det

endda på Holstebro-stykket, så viser det
med al tydelighed, at SVS kun er blevet
en laksebørs og ikke det samarbejde jeg
havde håbet på da jeg tog initiativet til at
lave et samarbejde. Jeg har meddelt
fiskerikontrolant Lars Østergaard, at vi ikke
vil finde os i det og at vi hjemtager laks
indtil kvoten er brugt op på de 130 stk. I
det Lars har meddelt mig, at juristerne i
fiskeridirektoratet gir mig medhold i, at
man har foreningsfrihed i Danmark, så kan
SVS ikke bestemme over hvem der har
adgang til at hjemtage laksen. Jeg har også
den 29. marts meddelt Lars Østergaard at
vi ikke vil lukke vores fiskevand den 30.
september, i det jeg ikke har fået svar på
mit spørgsmål om lovligheden af at lukke
for fiskeri i Storåen for at frede en fiskeart
(laksen). Jeg mener, at der er tale om
grundlovstrid, da ejendomsretten er
ukrænkelig. Hvad foreninger indbyrdes
kan blive enige om, er op til foreningerne,
men jeg mener ikke staten kan blande sig
i ejendomsretten. Det gør selvfølgelig, at
en sammenslutning er mere vigtig end
før, men vi vil ikke bestemmes over, men
gerne samarbejde om fældes tiltag for
Storåen.
Sidst skrev jeg om det nye
vandrammedirektiv som udkom i januar
måned og var til høring i kommunerne.
Så skulle det ud i offentlig høring, men
først skal det tilbage til forvaltningen med
de kommentarer kommunerne har lavet,
så det skal først i offentlig høring til
efteråret, så det kan være vi kan holde et
offentligt møde en gang til efteråret. Søren
Brandt, Herning kommune og Finn
Sivebæk, DTU Aqua har givet tilsagn om
at komme, så vi må se hvad tid det kan
blive.
Sidste gang havde jeg trukket mig fra
natur- og friluftsprojektet i Nybro, men da
tiden nærmede sig den 1. marts hvor første
del af projektet skule være udført og der
ikke var sket noget, fik jeg overbevist
kommunen om, at Trehøje Flis kunne flise
grenene uden at vi skulle slæbe os lange
arme på. Så jeg gik i gang med at fælde
træerne i det gl. å-leje og de øvrige
borgere fulgte med. Trærødderne blev
også gravet op, vandspejlet hævet og nye
shelters er sat op; det bliver rigtig flot. Se
mere på hjemmesiden.
Lige før jul ansøgte jeg DTU om penge
til grus, til udlægning i Herningsholm Å
lige inden udløb i Stor Å.
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Det trak lidt ud med svar fra DTU, da de
lige ville se lidt nærmere på ansøgningen
og om egnethed for gydebank lige inden
udløb i Stor Å. Jeg måtte også lige rykke
kommunen en gang, da de også skal
godkende arbejdet inden projektet kan gå
i gang og minsandten om ikke kommunen
havde fået lavet en vandkvalitets analyse i
Herningsholm Å sidste forår som viser, at
vandkvaliteten er i top. Når vandkvaliteten
er i top, men der næsten ingen fisk er på
stedet, så må det jo være fordi de ikke kan
yngle der. Så det måtte da være oplagt at
lave en gydebank lige her. Så efter lidt
skriven frem og tilbage, så er arbejdet
hermed udført fredag den 19. februar
2010. Og da jorden var frossen, kunne
Andsbjerg køre med lastbilen helt ned til
åen og udlægge gruset med grab, så jeg
fik ikke brug for gravemaskinen til denne
del af arbejdet. Så kan det være at der er
nogle ørreder og laks som ikke har gydet
endnu, som vil bruge det, men ellers har
mit mål været at arbejdet skulle udføres
inden midt i marts mdr. så stallingen kunne
bruge det.
Fiske/familie tur er den 12. juni 2010. Vi
mødes på p-pladsen kl. 13.30 ved Herning
fiskepark. Der må fiskes til midnat, for dem
der ønsker det. Vi starter grillen op kl. 18.00
og spiser vores medbragte mad i teltet. Pris
kr. 100,- for voksne, børn/børnebørn gratis.
Lystfiskertur fra Vorupør Strand. T248
Skagerak sejler hver dag med lystfiskere hvis vejret tillader det. Båden bliver halet
ud og trukket op direkte på stranden i
Vorupør. Der bliver heldagsture på ca. 10
timer. Prisen er 650 kr. / person. Leje af
hele båden max. 12 pers. 7200 kr.
Specialpris ved leje af båden flere dage i
træk. Vi fisker på det gule rev og andre
fiskepladser, samt flere forskellige vrag. For
yderligere information og spørgsmål, eller
bare en god lystfiskersnak, da kontakt mig.
Makrel tur fra Hvide Sande. Først til mølle
princip, max 29 fiskere, båden har plads til
36, så det er muligt at komme med på
sejltur uden stang og bare nyde en
hyggelig aftentur på havet.
Jeg kunne godt have fyldt en side mere,
men det må vente til næste nr. af Posten.
Husk at tilmelde jer på hjemmesiden og
se billeder fra årets gang.
Knæk og bræk Ejgil

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Der er sket rigtig meget her i vinteren selv
om sneen har været ved at sættet meget i
stå.
Op rydningen af den gamle å slyngning i
Nybro er stort set færdig takket være meget frivillig arbejdskraft og nogle dygtige
maskinførere. Det er kommet til at se rigtig godt ud. Kommunen har fjernet sommerhuset og der er væltet træer så man
har udsigt ud over ådalen. Der bliver en
lille grusplads med et par bænkesæt hvor
huset stod. De har renoveret det lille gule
madpakkehus, og malet missionshuset indvendigt. Der er også sat nye shelters op
ved åen til fri afbenyttelse. Nedlæggelsen
af dambruget er sat i høring, så mon ikke
det også bliver omlagt til en eng med de
gamle å slyngninger igen. Det er meningen at der skal laves nogle stier når dambruget er væk, så man får mere adgang til
området.
I forbindelse med at friluftsrådet efterlyste nogle kommuner der ville lave nogle
pilotprojekter med lokale naturparker,
spurgte vi om ikke det var oplagt at Sinding-Ørre kunne komme med i sådan en
ordning. Det fik vi fuld opbakning til i forvaltningen og politisk. Desværre syntes
friluftsrådet at der var andre steder der var
mere kvalificeret, så vi kom desværre ikke
med i første omgang. Det lader vi os nu
ikke slå ud af, vi og kommunen mener at
det er friluftsrådet der ikke kan se mulighederne herude. Så kommunen har stadigvæk fokus på vores område, det er kun
op til os selv at komme med ideerne og
præge udviklingen. Det er nemlig meget
vigtig med en lokal forankring og opbakning for at ting lykkes.
Ved det sidste lokalrådsmøde blev der
udpeget to personer til et brugerråd der
har sit udspring i at kommunen har nedlagt Nygård Gl. Skole. Brugerrådet kommer til at bestå af Leo Lisby og undertegnede, og nogle repræsentanter fra kommunen. Det er oprettet for at vi gerne
herfra vil gøre rigtig meget for at de forskellige kulturminder som f.eks. Nygård vil
blive bevaret.
Der blev også på lokalrådet foreslået at vi
skal prøve at holde to fredag aftener over
sommeren med åben grill i hvepsebyen.
Hvem der skal stå for det og hvornår bliver meldt ud senere. Det blev også foreslået at vi har en fast rubrik i sø-posten til

tilflyttere, hvor der er forskellige oplysninger og en generel velkomst. Det skal koordineres med de forskellige foreninger,
da det er meningen at der skal være forskellige tilbud til tilflyttere f.eks. gratis mad
ved åben fredag, og andre ting fra foreningerne.
Vi havde et rigtigt godt borgermøde d.
25-3 hvor temaet var Sinding-Ørre 2020.
Der var inviteret en fremtidsforsker med
speciale i landdistrikter og en lokal ejendomsmægler fra Herning. Vi fik nogle nye
input og ideer, men langt hen af vejen er
vi på forkant med udviklingen og i det rigtige spor. En oplysning var dog vigtig for
os, og det var at når ejendomsmægleren
har et hus der skal sælges her, så er det
første de siger til evt. købere at de skal gå
ind på vores hjemmeside. Vi fik rigtig
meget ros for at det er en god og spændende hjemmeside, med meget information og den er opdateret. Det der kan
gøres bedre er at der gerne må komme
flere billeder på. Så en opfordring til alle
der har billeder af naturen, seværdigheder, eller fra begivenheder, send dem til
os så sortere vi i dem.

Her i foråret vil der blive renoveret i
hvepsebyen. Der vil blive lavet lidt om på
grill pladsen så man kan brænde bål af i
midten, så vi forhåbentlig bliver fri for at
der bliver brændt bål af i grillerne. Der
bliver også renoveret lidt på byggelegepladsen.
Så er hundeskoven færdig, alle børn fra
2år og til og med 6. klasse har været rigtig
dygtige og plantet hele arealet til med
træer. De har i lang tid brugt det til deres
daglige løbetur og der er også mange der
bruger tarzanbanen i fritiden. Det er forhåbentlig også til gavn og glæde for hundeejere, at vi har et sted man med god
samvittighed kan lade sin hund løbe frit.
Det er også lavet så kørestolsbrugere og
gangbesværede kan komme lidt ud i skoven, ved at stien er lavet handicapvenlig.
Vi søger efter nogle penge så vi kan få
gjort noget ved arealet foran den nye bro
i Ørre. Vi skal have sat nogle bord-bænkesæt op og lavet en grillplads. Vi har desværre ikke lige været heldige at få nogen
endnu, men vi arbejder videre på sagen.
Erik Nielsen
Formand for borgerforeningen

Det Kongelige Bibliotek efterlyser
Ørre-Sinding Sognearkiv har, fra en forskergruppe ved Det Kongelige Bibliotek,
fået en henvendelse om at bringe en efterlysning af billeder. Det vil indgå som
en del af et historisk projekt om folkemindesamleren Ewald Tang Kristensen. Det
drejer sig om følgende billeder:
1.

Lærer Jens V. T. Jensen, som virkede ved Nygaard og Simmelkær skoler
til omkring 1900 og som døde i Over Simmelkær. Lærer Jensen var født
1835 og døde 1906, og var gift med Ane Marie Jensen.

2.

Husmand Otto Pedersen Skibild (1824-1892) og hans kone Karen
Pedersdatter (født 1819) i Sneftrup Huse.

3.

Huskone Johanne Tygesdatter (1793-1877) gift med Jens Nielsen
Meldgaard i Sammelsted Huse. Husets seneste beboere var Helene og
Ingvard, som ligger begravede på Ørre kirkegård.

4.

Foto af ejendommen Sammelstedvej 9. I dag står kun en lille svinestald
tilbage fra 1950erne, som kommunen har indrettet til overnatningssted
for fritidsbrugere af Sammelsted hede.

Henvendelse til Ørre-Sinding Sognearkiv. Åbent hver mandag kl. 17.00  19.00.
Tlf. 97 13 11 17
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Kl. 19.00- Byfestkoncert i IHVWWHOWHW ved
Kl. 17.00- Pladsen er åben med alle aktiviteter.
forsamlingshuset. Vi får besøg af Nees
Konekor M/K, et blandet kor med ca. 20
Kl. 17.00 Fodboldturnering i bur. Sindings
sangere i alderen 40-70 år. Koret har
ungdomshold spiller her en intern
eksisteret i 15 år, de sidste 4 under ledelse af
konkurence i et 20 kantet bur - kendt fra
Heine Juul Warming. Repertoiret er bredt fra
street fodbold. Alle, børn som voksne, kan
Højskolesangbogen over viser til Loveshop.
herefter prøve at spille i buret.
Se yderligere på kirkesiderne. Efter
koncerten er der en forfriskning i teltet.
Kl. 18.00 Grillen er varm. Kom og nyd de specielle
westernmenuer til helt utrolige priser:

2QVGDJGHQMXQL

Buffalobøf med baconsvøb 50,Texasbøf speciel krydret 60,Begge incl. alt tilbehør

Kl. 17.30 Tombolavognen er åben. Grillen vil være
varm med salg af pølser m/brød fra kl.
17.30.

Kl 19.30 Linedanceopvisning. Halskou Dance Studie
fra Aulum viser hvad de kan, ledet af 3 x
Kl. 19.00 Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus.
danmarksmester Gitte Halskou. Se hvordan
Dørene åbnes kl. 17.30. Der kan også købes
den lokale danseskole på en frisk måde vise
pølser i pausen.
eksempler på linedance.

7RUVGDJGHQMXQL

Kl. 20.30- Trinity Countryband byder op til en aften
med traditionelt countrymusik når det er
Kl. 17.00- Byfestpladsen er åben.
bedst. Trinity er kendt for at leverer den
23.00
gode musik der altid får stemningen i top.
Hoppepuden er tændt, der er kaffe- og ølbar,
tombola, sandkasse, elbiler for de yngste og
søm-blok m.m. Grillen er varm, og vi sælger
oksesteaks, krydrede koteletter, Æ Sinding
Daw pølser, røde pølser, kartoffelsalat, salat
og flutes. Der kan også købes kaffe, te og
andet mundgodt.
Kl. 17.30 Vandretur i Sinding bjerge. Kom med på en
gåtur rundt i vores smukke lokale natur
sammen med en naturvejleder fra Herning
kommune. Hør om den specielle natur vi
faktisk har i Sinding. Start fra festpladsen.
Kl. 18.30 Æ Sinding Daw bobturnering.
Pokaler til de tre bedste makkerpar. Fælles
kaffebord midt på aftenen.
Pris pr. person kr. 60,- incl. kaffe.
Tilmelding senest d. 8. juni til Dagny Jensen
tlf. 97 13 68 69.
Kl. 19.30 Kringlegården fra Vildbjerg kommer igen i
år og giver koncert på festpladsen. Kom og
støt de unge talenter.

Hør musik fra Willie Nelson, Dolly Parton,
Johnny Cash og mange flere. Kom og nyd
musikken, der går lige i danseskoene.
Der er naturligvis fri entre.

Kl. 21.00 Teltet er åben for hygge og spil. Kom og få
et spil kort/brætspil/poker eller bare hygge..
Tag evt. selv spil med (pengespil er ikke
tilladt). Der er dæmpet musik i teltet.

10

Der vil være mulighed for en sen ” pølse by
night” i den opstillede pølsevogn.
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Kl. 09.30- Kom og leg. Hoppepuden er åben for de
10.30
mindste småbørn med forældre (kun dem).
Kl. 10.30- Byfestpladsen er åben med alle aktiviteter.
16.00
Kl. 10.30 Tivoli – Wittrups børnetivoli er på pladsen
med underholdning til alle børnene.

Kl. 11.00

Kl. 12.00

Kl. 13.00

Kl. 14.00

Kl. 15.00

Kl. 18.00 Nu har vores ”dream-team” af grillmestre
brugt hele dagen ved grillerne, så det er
blevet tid til at smage, om det bliver lige så
godt, som det plejer.
Prisen for ”Helstegt dyr-aften” menu inkl.
tilbehør:
Voksne: 75 kr.
Børn under konfirmationsalderen: 30 kr.

Kl. 20.00 Musik i teltet. Vi har i år fået fat i en mand
til at vende nogle plader, der normalt
Det levende telt. Kom og se/mærk de
rammer i alles smag. Der vil være mulighed
forskellige arbejdende boder. Der er
for en ” pølse by night”.
mulighed for at se de gamle håndværk, samt
få personlige forkælelser. Lokale kunstnere
6¡QGDJGHQMXQL
arbejder og udstiller deres værker. Kan du
bruge dine hænder, eller kender du nogen
der har lyst til at vise deres håndværk.
Kl. 9.00 Byfest-gudstjeneste ved SØ-grillen (i
Kontakt Bent Andersen på tlf. 20 15 91 56.
Hvepsebyen) ved gadepræst i Odense Peder
Thyssen. Der kan bestilles kirkebil, og der
Harley Davidson entusiaster kommer til
vil være opsat varme, hvis det bliver
Sinding og udstiller deres maskiner. Alle
nødvendigt. Læs mere på kirkesiderne.
med en HD motorcykel kan komme helt ind
på pladsen og parkere. Alle er velkommen Kl. 10.00 Gratis kaffe og rundstykker i
forsamlingshuset. Foredrag med Peder
Terrænkørsel i 4WD. Se de store 4-hjulsThyssen om hans opsøgende gadearbejde
trækkere køre på anlagt bane. Få evt. en tur
blandt Odenses hjemløse og
med rundt på banen(ved SØ-grillen).
marginaliserede. Hans arbejde med at nå
”menigheden udenfor” og give dem
Så er vi klar til det traditionsrige og
værdighed og håb. Peder Thyssen er
spændende havetraktortræk. Kom med jeres
uddannet teolog og er ansat ved Domkirken i
havetraktor og se, hvad den kan.
Odense som korshærs, gade- og
arresthuspræst samt gøglerpræst. Han er
Ringridning på havetraktor. I år er det ikke
kåret som Årets fynbo samt kåret til
kun rå power man kan konkurrere om, da
æreshåndværker i Odense. Se yderlige
konkurrencen er udvidet med ”ringridning”
omtale andetsteds i bladet.
på havetraktor. Hvem har falkeblik, samtidig
med at der skal styres? (Konkurrencerne er Kl. 10.45 Byfestpladsen er åben.
uafhængige af hinanden). Der er også
præmie til den flotteste havetraktor.
Kl. 12.00 Andejagten er klar til start. Se hvem der har
satset på den rigtige and. Ænderne sættes ud
Tilmelding til begge konkurrencer i
i åen og kommer over målstregen i åen ved
kaffebaren eller til Bent på tlf. 20 15 91 56.
Sinding bro. Jagten kan følges fra start med
fælles afgang fra pladsen.(Ænderne købes på
Som sædvanlig skal vi kåre byens bedste
pladsen løbende gennem ugen).
kage. Vi vil prøve både med en
børnekonkurrence. Derfor opfordrer vi så
Kl. 13.15 Rundboldkamp. Traditionen tro skal der
mange børn som muligt til at være med.
findes en Sinding/Ørre-mester.
Præmier til den bedste den bedste børnekage. Tilmeld dig senest onsdag 9/6 hos:
Kl. 13.45 Vinderne af ” Anderace ” og program kåres
Eva Thyssen tlf. 97 13 60 02
på pladsen.

Kl. 15.00 Fodboldkamp. Sindings herre seriehold
møder her Hodsager. Der kan købes lettere
forfriskninger på stadion.

Kl. 14.00 Byfesten lakker mod enden, og vi slutter af
med auktion over overskudseffekter.
Vi opfordrer alle til at flage under byfesten.
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Leverandørforeningen for SØ-Biogas
Kitchn Herning
97 13 60 02
97 26 74 63
Sinding Skov & Naturpleje
Rosmosegaard Hestepension
20 27 87 40
27 42 10 80
PC El-service
Skibbild Smede- og maskinforretning
97 25 15 00
97 13 73 88
P.V. Biler
Ørre Maskinstation
97 13 62 62
97 13 62 01
Søren Christensen
Danske Bank
97 13 60 40
45 12 12 60
Sinding Feriecenter og Lystfiskersø
Erling Pedersen
97 13 62 51
28 76 78 03
Salon Ciba
Svends Møbler og Tæpper
97 20 95 20
97 47 20 35
Herning Ny Mølle
BK VVS
97 12 01 22
21 49 52 08 – 97 15 23 63
Hårtotten, Aulum
Murermester Alf Olesen
97 47 34 66
97 13 60 87
IH-Mode, Vildbjerg
Vildbjerg Apotek
97 13 32 99
97 13 10 36
DFI-gruppen
Din Handyman – Brian Falsig
97 13 20 00
21 46 54 72
Jensen`s Pille Fabrik
C & S bygge og anlæg
97 13 63 44
97 12 32 55
Conventus
Hundecenter Herning
70 70 13 08
97 26 84 78
Sunds Grapo
Finn’s Autoværksted
97 14 14 66
97 14 24 80
Tjørring Hair Design
Arne Poulsen Automobiler
97 26 82 86
97 22 31 22
Handelsbanken, Vildbjerg
Nytoft Service
44 56 57 58
51 36 13 97 / 23 30 60 99
ABC-Skilte
El-teco
97 13 63 28
70 25 18 45
Vognmand Henning Andsbjerg
Skræddergaard El-Installation A/S
97 13 62 19
97 12 14 99
Nermi Electronic, Tjørring
Superbrugsen Vildbjerg
97 26 73 85
96 43 53 00
Sparekassen Aulum
Jysk Miljø Sanering
96 10 55 70
97 13 63 00
Nic. Nielsen
Nordea
96 41 11 00
97 13 14 00
Bruno Solcenter
97 13 67 36 -20 21 99 81
Ringkøbing Landbobank
Ringkøbing Landbobank
97 13 31 66
97 13 31 66





Søren`s Tagdækning
40 46 46 97
Ejner Hessel A/S
72 11 62 00
Bilsyn Herning
97 22 35 00
Buus Auto, Haunstrup
97 13 72 63
De Laval
97 38 13 00
Boligtekstil
97 47 24 22
Ljørring Maskinstation
97 47 23 49
Vognmand Henning Andsbjerg
97 13 62 19
Nørregaard Dambrug
97 14 45 05
Sunds Alfa
97 14 11 00
Ejner Hessel A/S
72 11 62 00
Lind Slagter
97 12 40 12
ABC-Skilte
97 13 63 28
Sunds Lønsy
97 14 12 24
Asante Rengøring & Handel
97 13 63 94
Jyda Sign
97 47 37 66
BMT-Tagdækning
97 13 63 88
Hedegaard Agro
97 16 13 33
Tøj-eksperten, Herning Centret
97 22 03 20
HB Connection
97 47 22 21
Handelsbanken, Aulum
44 56 25 00
El-teco
70 25 18 45
Ringkøbing Landbobank
97 13 31 66
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Hvordan vil du beskrive, hvordan sne
lyder?
Og hvordan lyder smældende flag?
Og hvordan vil du beskrive det med
tegnsprog?
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KALENDEREN
Maj
12.

Bedsteforældredag

Skolen og Hvepsereden

17.

Samtaler i 2. klasse.

Sinding Skole

18.

Samtaler i 2. klasse.

Sinding Skole

18. 10:00

Udflugt. Afgang fra Missíonshuset.

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

26.

26. og 27. maj: Lejrskole for Huset.

Sinding Skole

Juni
01. 19:30

Sangen har nye vinger.

SØ Folkeuniversitet

02. 17:00

Høstfest

Hvepsereden

03.

Tur til Haunstrup Dyrepark

Dagplejen

03. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

08.

Æ Sinding Daw fra 8/6 til 13/6.

De Fem

08.

Byfestkoncert med Nees Konekor

Menighedsrådet

12. 13:30

Fiske/familietur

ØS Lystfiskerforening

13. 09:00

Byfestgudstjeneste

Menighedsrådet

17.

Svømmedag 3.-4. klasse.

Sinding Skole

17. 17:00

Fællesbestyrelsens årsberetning afholdes i SØ-Grillen

Fællesbestyrelsen Midtp.

21.

Klassemøde, nye 7. klasser.

Sinding Skole

25.

Sidste skoledag før sommerferien.

Sinding Skole

Juli
06. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Kroghøj gl. Skole

13. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole.

Kroghøj gl. Skole

20. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Kroghøj gl. Skole

August
01.

Deadline SØ POSTEN

Se omtale i bladet

11.

Første skoledag efter sommerferien.

Sinding Skole

21. 09:00

Ørre Marked

Ørre Forsamlingshus

September
04.

Damefrokost i Sinding Forsamlingshus

Sinding Forsamlingshus

07. 14:00

Besøg i Kroghøj Gl. Skole

ØS Seniorklub

14. 19:30

Er det besværet værd at blive ældre?

SØ Folkeuniversitet

21. 12:30

Besøg hos Sporster A/S

ØS Seniorklub

24. 19:30

Storskærms aften med dvd musik

Ørre Forsamlingshus

28. 19:30

"I Danmark er jeg født..." Om danske værdier.

SØ Folkeuniversitet

HUSK: Sct. Hans aften v
ed Sø-gr
illen
ved
Sø-grillen
20

