Nr. 3
17. årgang
August
2010
Indhold:
Side 2:
Fødselsdagsbørn,
ann. Nytoft
Side 3, 4, 5 og 6:
Borgerforening
Side 7:
Ørre
Forsamlingshus
Sinding
Forsamlingshus
Side 8, 9, og 10:
SGIF
Side 11, 12, 13, 14, 15,
15, 16 og 17
Kirkesiderne
Side 18 og 19
Sinding-Ørre
Midtpunkt
Side 19:
Hvepsereden
Side 20:
Ørre Sinding
Lystfiskerforening
Side 21:
Venstre
Side 22:
Stemningsbilleder
fra æ Sinding Daw
Side: 23 og 24:
Kalenderen

Stine Tolstrup, Sinding

1

Foto: J. Damgaard

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.
Lasse Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
Født d. 29. maj 2010

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

Julie Anine Bogh
Ørre Byvej 37, Ørre
5 år d. 7. juli 2010

Freja Scheufens Bøgedal,
Ørre Byvej 97, Ørre
9 år d. 23. juli 2010

Mikkel Bækgaard Jørgensen
Ørre Byvej 57, Ørre
9 år d. 25. sept. 2010

Emma Bundgaard Jeppesen
Asbjergvej 12, Sinding
7 år d. 8. oktober 2010

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. november 2010. Posten
udkommer uge 46-47, 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,-.

Lea Bundgaard Jeppesen
Asbjergvej 12, Sinding
5 år d. 5. november 2010
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Generalforsamling Borgerforeningen
Borgerforeningen indkalder til ordinær generalforsamling.
Torsdag d. 21 okt. Kl. 19.00 i Sinding forsamlingshus.
Dagsorden ifølge lovene ( kan ses på http://www.sinding-oerre.dk")
Foreningen er vært ved lidt vin, ost og kaffe.
Vel mødt

Udviklingsplaner

Kommunen har i samarbejde med LAGHerning bevilliget penge til at lave
udviklingsplaner for nogle landsbyer i kommunen. Her er Sinding-Ørre kommet med.
I skrivende stund kender vi ikke helt køreplanen, men der vil være nogle dage hvor
vi har besøg af nogle konsulenter, der er
på besøg herude. Så hvis der er nogle der
går og kigger lidt underligt her i efteråret
så kan det være dem. Der vil også blive
holdt borgermøde omkring planen på et
tidspunkt men vi ved ikke endnu hvordan
det skal planlægges i forhold til konsulenterne.
Hvis du har nogle ideer til hvad der skal
med i planen, kan du kontakte undertegnene.

Der har været indvielse af den nye kanoplads i Nybro. Der var repræsentanter fra
kommunen i form af embedsfolk og politikere, verdenspressen i skikkelse af Jesper Wind fra Herning Folkeblad og over
100 lokale. Jeg skulle hilse og sige at kommunens folk var imponeret over det fremmøde. Vores indlæg ved indvielsen kan
læses her i Sø-Posten.
Formand for borgerforeningen
Erik Nielsen

Vinder af konkurrencen om indbetaling af kontingent til Borgerforeningen
ved byfesten blev: Knud Erik Jensen, Ørrevej 16.
Præmien 3 fl. vin vil blive leveret af formanden!

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

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

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

Kanoplads ved Nybro har fået ansigtsløftning på initiativ af borgerne i området
Herning Folkeblad skrev følgende om projektet:
Pudset perle ved Nybro
Af Jesper Wind jwiherningfolkeblad.dk
Kanoplads ved Nybro har fået ansigtsløftning på initiativ af borgerne i området
Det lille bysamfund Nybro nær Ørre var
engang et trafikknudepunkt. Her mødes
Øst- og Vestjylland. Her løber fem vandløb sammen. Her var engang et vadested.
I dag kan Nybro udvikle sig til et knudepunkt for kanosejlads på Storåen. Ved den
brede å er en anløbsplads, men årene har
slidt på både den og de historiske bygninger ved Nybro så som missionshuset
»Nasaret« fra 1889. I aftes kunne Herning
Kommune være vært for indvielsen af en
nypudset perle.
Missionshuset er shinet op, et lille museum
om egnen og dens natur er indrettet i et
lille gult hus ved Storåen, anløbspladsen
er forbedret med nye shelters, borde og
bænke og endelig er en del af Storåen
ført tilbage i sit gamle slyngede løb.

Lokalt knofedt
Herning Kommune ejer jorden og har
stået for pudsningen af naturperlen ved
Nybro, men det var ikke sket uden knofedt fra borgerne i området.
- Den tidligere åslyngning var næsten groet
til, men I lokale ryddede området. Jeg er
dybt imponeret over jeres lokale engagement. Mange kunne lære noget af det,
sagde byrådsmedlem Finn Stengel Petersen (S), da han holdt indvielsestalen.
Initiativet til at finde pudsekluden frem kom
fra borgerforeningen i Sinding-Ørre, der i
samarbejde med Herning Kommune siden har søgt og fået midler hos blandt
andre LAG Herning, Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet til det to millioner kroner dyre projekt.
Perlen ved Nybro er endnu ikke helt ren.
Der mangler stadig dambruget ved Nybro
Mølle, som i dag er lukket ned.
Det er planen at føre Sunds Nørre Å tilbage i sine gamle slyngninger, ligesom
kommunen ligger i forhandlinger med ejeren af den gamle Nybro Mølle.
- Vi forventer, at genslyngningen af Sunds
Nørre Å ved dambruget kan starte i løbet
af sommeren, sagde Finn Stengel Petersen (S) til de 100 fremmødte ved indvielsen af den nypudsede perle ved Nybro.
Erik Nielsens tale ved indvielsen:
Indvielse af Nybro.
Som formand for borgerforeningen vil jeg
gerne benytte lejligheden til at sige tak til
kommunen for deres indsats her i Nybro.
Jeg har haft fornøjelsen af at have været
med omkring planlægningen af renoveringen af området, og jeg må sige at det har
været et særdeles konstruktivt samarbejde
vi som lokalbefolkning har haft med de
kommunale embedsfolk. Når vi er kom-
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met med nogle ideer og forslag, er vi altid
blevet mødt af nogle positive og engagerede medarbejdere ved kommunen. Tingene skal jo også rent praktisk laves og
her har der været en fantastisk opbakning
fra lokalbefolkningen herude. Det skal i
have tak for.
Nu plejer vi jo at sige Sinding-Ørre når vi
skal være officielle omkring hvor vi kommer fra. Men her er Nybro jo en vigtig
brik, og et område der er meget værdifuldt for os alle, også set i kommunalt perspektiv. Det er et af de få områder i landet hvor der er så meget kultur bevaret i
form af bygninger, natur og spor i landskabet, samlet på så lille et område. Der må
være en værdi i at f.eks. forsamlingshuset,
missionshuset, stalden, Helenes hus på
Ørre hede og Nygård gl. skole alle står på
den sokkel hvor de oprindelig er bygget.
Det kan godt være at nogen idag tænker,
 hvorfor skal vi bruge penge på at bevare
det gamle bras?, jeg tror på at det kan
blive noget folk kommer langvejs fra for
at se i fremtiden. Vi har en enestående
chance for at bevare det oprindelige, her
kan man se hvordan bygningerne har ligget i forhold til hinanden, og man kan se
perspektivet i landskabet. Det kan ikke genskabes på et frilandsmuseum. Her tror jeg
der ligger en opgave i at lave noget
markedføring af området og lave noget
interaktiv formidling ved de forskellige
kulturminder. Det kan give nogle flere
besøgende og noget omsætning herude.
Nu indvier vi Nybro idag, på sigt vil vi
meget gerne have de nye stier herude
forbundet med stierne i Sinding og i Ørre,
så man let og sikkert kan komme rundt i
landskabet.
Til slut vil jeg gerne sige tak for opbakningen til kommunens medarbejdere, politikkerne, lokalbefolkningen og naboerne herude, og sige tilykke til os alle sammen
med et rigtigt flot resultat her i Nybro.

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Klik - kig og læs på din computer om gamle dage i Ørre og Sinding
Høsttid i 1940 på Nygård,
Bredvigvej 9 ved Ørre, et af
de 97 gamle fotografier fra
Sinding og Ørre, som man
kan se hjemme på sin computer.

Flere og flere mennesker får installeret
computere der hjemme. En stor part af
beboerne her i Ørre og Sinding kigger
således med på Internettet  det der helt
nymodens elektroniske medie, der ligger
umådeligt langt fra den tilværelse, som
vore forfædre havde her på egnen for blot
få årtier siden.
Det er tidsaldre  gamle dage, som vi kalder dem - som på mange måder ligger
utroligt fjernt fra nutiden. Men er I klar
over, at I faktisk kan gå direkte ind på jeres computer og dykke ned i fortiden  at
I kan klikke jer ind på nettet og læse oplysninger og artikler om livet i gamle dage
i vore to sogne  og at I til med også kan
gå ind og se bunker af billeder her fra vores byer og vores egn, der er fotograferet
fra slutningen af 1800-tallet og frem til i
dag!
På Ørre-Sinding Sognearkiv sidder vi fire
mennesker et par timer hver mandag uden
for skoleferierne og modtager, samler og
registrerer gamle papirer og billeder samt
gamle fotografier. Da arkivet startede
omkring midten af 1990´erne, var det
næsten udelukkende gammeldags papir
arbejde, hvor vi gemte tingene i skuffer
og skabe. I dag foregår meget af arbejdet

digitalt, hvor vi både opbevarer arkivalier
og billeder på computeren, og så skriver
vi også artikler om livet forhen ind på skærmen.
Vi koncentrerer den digitale arkivering om
Ørre og Sinding, men vi er samtidig med
i et net-samarbejde mellem lokal arkiverne
i Herning Kommune, og på landsplan foregår der også et elektronisk samarbejde,
som flere og flere kommuner bliver tilsluttet..
Men vi, der bor i Herning Kommune og
derfor først og fremmest er interesseret i
Sindings og Ørres historie, kan gå ind på

Nu kan man selv gå ind
og kigge på sin computerskærm  og for eksempel
se dette familiebillede fra
en sølvbryllupsfest i Sinding i 1910 og læse den
forklarende tekst.

www.herninghistorie.dk. Her kan vi klikke
os ind og se på menuen ude til venstre.
Her står der en rubrik Historier, og her
kan I vælge historier fra hele Herning-egnen  og her under også nogle af de første artikler, som vi har skrevet ind fra gamle
dage i Ørre og Sinding. Vi vil naturligvis
følge op på dette arbejde og føje nye historier til efterhånden, som vi får samlet
og klargjort dem.
Og hvis I også gerne vil se billeder, så skriv
jer
ind
på
adressen
www.danskebilleder.dk . Her kan man
kigge på hundreder  ja på tusindvis af
billeder fra det ganske land. Vi er selv noget stolte over, at Ørre-Sinding Lokalarkiv
er blandt de kun cirka 30 byer rundt om i
landet, der er repræsenteret i dette spændende arkiv.
Vi har været med næsten fra starten for
nogle år siden, og der er samlet et hundrede fotografier fra Ørre og Sinding  ja,
helt præcist er der 97 billeder i arkivet her
fra vore to sogne! Og husk også, at man
vil kunne se 1765 gamle fotografier fra
Herning by og fra andre af byerne og egnene i kommunen.
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Derfor hedder det Amerikanergrunden

Mange Sinding-borgere har i årenes løb
ofte tænkt: Hvorfor hedder det mon det?
 når talen er faldet på Amerikanergrunden
 den store grund på hjørnet af Sinding
Hovedgade og Ørrevej.
Jo, i begyndelsen af 1950erne forærede
Jacob Pedersen området til Sinding Sogneråd,
Og hvem var så Jacob Pedersen?
Jacob var født i 1898 og blev udlært tømrer i Gødstrup. Han tog arbejde i Norge
og drog derfra videre til Brasilien. Undervejs mødte han en norsk jente,Kitty, som
han blev gift med. Fra Brasilien flyttede
de til USA, hvor han blandt andet arbejdede for den amerikanske hær med at

bygge kaserner og hangarer. Han var også
med til at bygge Verdensudstillingen i New
York sidst i 20erne.
I 1936 var han og Kitty igen hjemme i Sinding for at besøge Jacobs forældre, som
boede i Kirkehuset. Han lod da påbegynde
bygningen af en villa, Sinding Hovedgade
23, til sine forældre.

I begyndelsen af 1960erne flyttede Kitty
og Jacob Pedersen ind i huset på Sinding
Hovedgade. Jacob Pedersen døde i 1968.
Sindingboerne var hurtige til at give grunden navnet : Amerikanergrunden.

Foto: J. Damgaard

Jacob Pedersen og Kitty Faye Harris

Sinding Hovedgade 23.
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Foto: J. Damgaard

Ørre
Forsamlingshus
Efteråret nærmer sig og vi er i gang efter
ferien.
Husk storskærmsaften Fredag den 24.
september, hvor du kan komme og høre/
se dine yndlings musikdvd´er .
Pris : 25 kr. Der kan købes øl, vin og vand,
samt sandwich , pølser og suppe til en
fornuftig pris.
Dørene er åbne fra kl. 19.30.

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

Lørdag den 23. oktober er der koncert
med En stund med Mogensen. En hyldest til John Mogensen.
Dørene åbnes kl. 17.30.
Pris : 300 kr. incl. Menu. Billetter købes
på tlf. 97136327 el. herdis@vipcom.dk. og
kan afhentes på Ørre Byvej 81 fra d. 15.
september og SENEST d. 15. oktober.
Søndag den 28. november tænder vi juletræet kl. 16.30 og herefter er der middag
i huset med pakke leg.(husk gave til ca.
20 kr.)
Menu: Flæskesteg m/tilbehør, ris á la
mande, samt mandelgave til hvert bord.

Sinding
Forsamlingshus
Damefrokost

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Husk damefrokosten i Sinding forsamlingshus d. 4 sept. 2010.
Sidste tilmelding er d. 28/8-10, så skynd
dig at melde dig til
Jan Johansen på tlf. 97136266 eller
61739940.
Pris kun 180 kr. for entré, underholdning
+ en lækker frokost menu.

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
Formand:
Jan Johansen
Næstformand:
Lars Jensen
Kasserer:
Bjarne Nielsen
Sekretær:
Diana Linholt

Bestyrelsen.

Generalforsamling i Sinding forsamlingshus
tirsdag d. 26/10 kl. 19.30

Se også kalenderen på
www.sinding-oerre.dk
Kalenderen opdateres
løbende.

Dagsorden iflg. vedtægter.
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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
Forretningsfører:
Else Mortensen
Schæferivej 11
7400 Herning
Tlf. 97136019

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling onsdag den 15.

september 2010 kl. 19.30 i
Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.
Ledergruppen Sinding GIF.

Bob
Bobturneringen starter mandag den 27.
september kl.18.30 på Sinding skole. Vi
håber, at rigtig mange unge og voksne
igen har lyst til at være med, så vi kan få
en spændende turnering, samt hyggeligt samvær med hinanden.
Vi spiller mandage fra kl. 18.30 - 22.00.
Plan over spilledatoer vil være klar den

første spilleaften. Vi spiller både singlespil
og makkerspil. Husk ved tilmelding at oplyse, hvem man har som makker.
Tilmelding senest den 23. september.
Med venlig hilsen
Linda: tlf. 97 14 14 07
Dagny: tlf. 97 13 68 69

Trivsel og motion
Vi starter i hallen mandag den
4.oktober fra kl. 13.30 -16.30.
Kom og vær med, du/I kan spille badminton  petanque  pool  billard  wii.

Så kom og vær med og få nogle hyggelige timer.
På gensyn
Trivsel og motion

Floorbal
Floorball starter til oktober i Sinding-Ørre
Midtpunkt, alle tidligere spillere vil
modtage mail i god tid inden, nye
spillere kan finde yderligere oplysninger
på www.sindinggif.dk

Det er vort håb at der igen kan blive både
et hold for ungdom og et senior hold.
Mikkel Scheufens Petersen

Åben fredag
Menu for efteråret:
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Oktober :
Koteletter i fad.
November : Stegt flæsk og persillesovs.
December : Flæskesteg.

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Aktiviteter i Gymnastikafdelingen sæson 2010-2011
I den kommende sæson glæder vi os over
at have instruktører til alle holdene fra
sæsonstart. I år bliver der også mulighed
for at unge og voksne springglade mennesker kan mødes.
Som noget helt nyt kan vi tilbyde dans for
både børn og voksne, der iblandt Zumba.
Rollinger
Så er der igen forældre-barn gymnastik,
hvor vi skal have det sjovt
med sang, musik, redskabsbane og motorisk leg.
Håber på stor opbakning og glæder mig
til at møde alle børn, samt forældre.
Gitte Altmann Balle
Puslinge
Sommeren er på hæld, og det er atter tid
til at lave gymnastik igen.
Derfor skal alle hoppeloppetøser og seje
tarzandrenge fra 4-6 år da med til puslingegymnastik.
Vi skal rigtig have det sjovt, danse, hoppe,
løbe, lege med redskaber og så småt snuse
til både rytmisk gymnastik og spring.
Vis hvad du kan - vis hvad du tør!
Vel mødt.
Sandra, Sofie og Heidi

Spilopperne (0.-2. klasse)
Nu starter gymnastiksæsonen snart og vi
står klar med en masse udfordringer til
både piger og drenge, der går i 0. til 2.
klasse. Vi skal lave en masse gymnastik,
både rytmisk og spring, samtidig med at
vi skal lege, bevæge os og have det sjovt
til noget godt musik. Vi lægger vægt på,
at vi alle sammen skal have det sjovt samtidig med vi lærer en hel masse. Så kom
og vær med til nogle gode timer i hallen.
Thea, Frederikke, Amanda og Ida.
Rytmehold
Spring fra 3. kl. - 7. kl.
Hej spring mix. Så er vi igen klar til en
sæson med masser af spring. Hvis vi er
rigtige heldige kommer vi igen i år, et par
gange i springgrav..:-)
Springhilsner fra Jesper Dahl
Spring mix fra 15 år
Holdet for instruktører og andre med lyst
til spring. I år hvade jeg tænkt mig at gi´
lidt mere udfordring til de lidt ældre, med
masser af gymnastik og hyggeligt
sammenvær. Det kunne jo os være en tur
i svømmehalen og hvad der skulle være
lyst til, en tur i spring grav.:-)
Springhilsner fra Jesper Dahl

Pilates og effekt med lille bold
Med pilatesbolden styrker vi flere muskelgrupper samtidig, og derved bliver træningen meget effektiv. Alle kan deltage uanset alder og træningsniveau og der trænes individuelt, så alle får det optimale ud
af det.
Formålet med træningsprogrammet er:
Alle muskler styrkes og strammes op.
Du får en stærkere krop og sund kropsholdning.
Muskelspændinger reduceres og forebygges.
Du forebygger ledsmerter.
Større kropsbevidsthed og bedre balance.
Kroppen bliver smidigere og mere bevægelig.
Du lærer forskellige afspændingsteknikker.
Større fysisk og psykisk velvære.
Alle gymnastikholdene har opstart i uge
38
Tilmelding og betaling skal ske via
www.sindinggif.dk første træningsgang
Lokal gymnastikopvisning er lørdag den
19. marts 2011 kl. 10:00

NYT - Dans
Som noget nyt kan vi tilbyde dans. Vi har
fået danseinstruktør Per Madsbjerg til at
komme i efteråret og danse med os. Der
tilbydes både dans for børn og voksne.
ZUMBA - MGPDANS - SHOWDANCE DISCO - HIPHOP - VOKSENDANS
Så er det nu vi skal kridte skoene til en
gang herlig dans i Sinding, efter en forhåbentligt go og lang sommer.

PROGRAM:
Mgp-dans fra bh. kl ( smarte dansetrin til
mgp musik ) kl. 17.00 . 17.45
Showdance/Disco/Hiphop ( fede og seje
trin til nutidens musik) kl. 17.45 - 18.30
Zumba ( alle aldre til den hotteste
motionsform pt ) kl. 18.30 - 19.15
Voksendans/Brugsdans ( trin til fest og
ferie ) kl. 19.30 - 20.20

GRATIS PRØVETIME AFHOLDES SÅLEDES:
ZUMBA:
MANDAG D. 16. AUGUST KL. 18.30 19.15
ØVRIGE HOLD:
MANDAG D. 23 AUGUST EFTER TIDSPLANEN.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Sted: Sinding Ørre Midtpunkt
Start: Mandag d. 16 august eller mandag
d.23 august til gratis prøvetime
Slut: Mandag d. 22 november
Pris: 600,00 kr pr. elev for alle 12 gange
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Instruktør: Per Madsbjerg ( 29683095 )
Tilmelding: Efter første dansetime
Tilmelding og betaling skal ske via http://
www.sindinggif.dk/
Håber at se rigtig mange gamle samt
nye medlemmer til fysisk aktivitet og sved
på panden.
Mange sommerhilsner fra
Gymnastikudvalge

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Krocket
Tage Lauridsen, har efter 10 år, som udvalgsformand for krocket i Sinding GIF,
valgt at sende kasketten videre til Grethe
Buus Poulsen, samt udvalgsmedlemmerne
Linda Nielsen og Jens Boelskifte. En stor
tak til Tage, for god og solid indsats, som
alligevel så dejligt fortsætter både på det
aktive og praktiske plan.
Siden april måned har vi nu muntret os på
krocketbanerne. Turneringen startede i
begyndelsen af maj og slutter midt i august.
Der er 3 hold, bestående af 4 spillere, som
deltager i holdturneringen  et C2 -, C1 
og et B1 hold. Alle hold klarer sig pænt
og der er stor sandsynlighed for at mindst
et, måske 2 hold vinder puljen og derefter
skal videre til regionsmesterskab den 26.
august i Snejbjerg og forhåbentlig efterfølgende til DM i Vildbjerg sidst i september.
2 par, har deltaget i parturnering. Et par er
sikker på at deltage i regionsmesterskabet
og forhåbentlig også i DM, som finder
sted i Sig den 18. september.

Udover turneringer har krocketspillerne
deltaget i en del stævner, hvor der er hentet pænt med præmier hjem.
I begyndelsen af august, holder vi en hyggeaften med krocket og grillmad, for både
medlemmer og ægtefæller/kærester.
Når efterårsmørket falder på, finder vi en
aften, hvor vi begynder aftenen med lidt
god mad og bagefter spiller lyskrocket på
fodboldstræningsbanen. Det er ren hygge,
men krocketspillere går på banen for at
vinde, hvad enten det er lyst eller mørkt.

Vi er 16 aktive medlemmer i klubben og
vil meget gerne være mange flere. Har
du lyst til at prøve krocketspil, så mød op
på stadion på tirsdage kl. 18.00 eller torsdage kl. 13.00. Krocketkøller kan lånes, så
du behøver ikke at investere i udstyr, før
du finder ud af om spillet er noget for dig.
Har du lyst til at høre mere om krocket, er
du velkommen til at kontakte Grethe på
tlf. 28512503.

SLAGERPARADE 2011

Hilsen Krocketudvalget

Alle billetter til næste udgave af Dansk Slager Parade den
27. feb. 2011, er reserverede og skulle der være ikke
afhentede billetter efter den 15. sept. vil disse blive sat til
salg på www.sindingevent.dk
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Løsninger:

1. Ingen - det var Noas ark.
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2. Fiskene ville nok hellere have været udenfor!

3. Kain

4. Ingen - han fik 30 sølvpenge

5. Zebedeus
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SindingØrre Midtpunkt
Årsberetning 2010

Dagplejen
Som det eneste sted i Herning kommune
er dagplejen igen fra den 1/10 blevet fuldt
ud tilknyttet til Hvepsereden. Vi er glade
for at der er fuldt hus hos vores 3
dagplejere. Det er dejligt at have dem
tilknyttet hvepsereden både i det daglige,
og når der er brug for gæstedagpleje.
Allerede i dagplejen bliver børnene
fortrolige med huset og de ansatte i
hvepsereden og skiftet fra dagpleje til
børnehave bliver let og naturligt for
børnene. Dermed bliver Midtpunktet i
stand til at leve op til et af formålene nemlig sikre børnene tryghed i en
forudsigelig verden, helt fra dagplejen til
de forlader 6. klasse. Trygge børn giver
trygge forældre  især vigtigt i en tid, hvor
sparekrav og andet gør, at børnene
tidligere og tidligere bliver flyttet til næste
trin. Fællesbestyrelsen arbejder meget for,
at børnene får tilbud om pasning i SindingØrre området. Som det ser ud nu kan det
betyde, at forældre bliver opfordret til at
lade deres børn flytte lidt tidligere fra
dagpleje til børnehave, naturligvis på
forsvarlig pædagogisk vis, men det er
selvfølgelig i sidste ende forældrene, som
kender børnene bedst, der træffer den
endelige beslutning.
Hvepsereden
Både i Sinding  Ørre og i hele landet har
debatten om mad i børnehaver fyldt meget
efter at folketinget vedtog, at alle børn i
børnehaver skulle have et sundt og
nærende middagsmåltid med start 1.
august 2009 begyndte Herning Kommune
at planlægge for det og dermed også
fællesbestyrelsen for Sinding Ørre
Midtpunkt.
Som udgangspunkt havde vi ingen
betænkeligheder, da det faldt fint ind i
vores holdninger til motion, idræt og sund
kost. For skoledelens vedkommende havde
vi allerede en frivillig ordning med
bestilling af mad. Vi er stolte af disse ting,
da vi på flere områder har været/er
førende og viser andre vejen.
Tilbage til maden i Hvepsereden ønskede
bestyrelsen at få så stor en indflydelse som
muligt, og var derfor også med til at præge
det udbudsmateriale, som blev udarbejdet

af Herning Kommune indenfor lovens
rammer.
Desværre viste det sig, at ingen havde mod
på at byde ind på levering af mad, så
opgaven blev med forvaltningens hjælp
givet til Madservice Herning, som er 2
kommunale storkøkkener, som bl.a. lever
mad til flere skoler, plejehjem og ældre i
eget hjem.
Der var nogle indkøringsproblemer, da
området også var nyt for Madservice
Herning og der er nogle skrappe regler,
dels store krav til børnehavemadens
indhold og dels til, at der ikke må ske
sammenblanding af økonomi mellem
f.eks. ældremad og børnehavemad. Men
der var et fint samarbejde mellem
Madservice og Hvepsereden, så inden for
ordningens rammer var der udsigt til en
rimelig god ordning, som efterhånden var
tilfredsstillende for rigtig mange forældre
og deres børn. Desværre var prisen høj i
forhold til den mængde mad som kunne
tilbydes. Fællesbestyrelsen sendte et
spørgeskema ud til forældrene for at
afdække holdningen til ordningen.
Undersøgelsen var ikke entydig, da der var
både for og imod, men da der landspolitisk
blev stillet i udsigt, at ordningen skulle
være frivillig, besluttede fællesbestyrelsen
at opsige madordningen snarest muligt.
Dette blev muligt pr. 1/7. Madservice
Herning var opsagt allerede pr. 1/6, og den
sidste måned klarede pædagogerne i
Hvepsereden madlavningen ved en
ekstraordinær indsats.
Foreløbig status er, at vi har fået nogle
erfaring med madordning i Hvepsereden
både for børn, forældre, ansatte og
bestyrelsen. Det betyder, at den
kommende fællesbestyrelse står frit for
sammen med forældrene at træffe
beslutninger om evt. kommende
madordninger, da reglerne for øjeblikket
ser ud til at blive et valg mellem den
kendte kommunale ordning  en frivillig
ordning  eller ingenting. En madordning
skal dog under alle omstændigheder
godkendes af kommunalbestyrelsen.
Skolen / Hvepsereden
Vi vil som forældre gerne have nogle
velfungerende børn, som også får noget
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lærdom puttet på. Der har i Midtpunktet
været en rivende udvikling, som
selvfølgelig har været præget af
fællesstyrelsen, men det er først og
fremmest personalet, der fortjener stor ros
for deres store engagement og flid, som
blandt andet senest har resulteret i at
Sinding-Ørre Skole ved seneste
landdækkende test lå klart over middel.
Dette kunne man umiddelbart være fristet
til at give skolen rosen for, men det er en
helhed, hvor både forældre og
Hvepserede tæller med  for hvad hjælper
det med kloge børn, hvis de ikke kan være
i selskab med andre. Af tiltag, som har
været med til udvikling kan nævnes: Et godt
liv (indskolingen), hvor børnene modtager
niveaudelt undervisning og med
pædagoger fra Hvepsereden til fælles tid.
Fokustid (de ældste), hvor børnene selv
er med til at udvikle sig individuelt i de
svageste fag. Fælles for alle er
morgenløbeturen og fokus på et sundt
frokostmåltid. Dette bliver videreudviklet
til august, hvor skolen er med i PULS, hvor bevægelse bliver tænkt ind i
undervisningen. Hvepsereden er også med
sammen med 5 andre institutioner, hvor
bevægelse bliver en del af dagligdagen.
Flere andre tiltag ligger i støbeskeen, og
der er stor lyst til at starte, men vi skal
heller ikke have flere skibe i søen end vi
kan håndtere. Dog er der ansat ½ stilling
ekstra i det kommende skoleår med
henblik på at styrke støtteundervisningen.
Huset
Kom til Midtpunktet for nogle år siden og
er siden blev et naturligt led i aktiviteterne
i Midtpunktet. Både de ansatte og børnene
giver et meget positivt bidrag til stedet.
Der er opnået meget positive resultater
og der har til fællesbestyrelsen store glæde
været nogle positive tilbagemeldinger fra
børnenes forældre, dels vedr. børnenes
udvikling, men også den velkomst, som
de har fået i Midtpunktet. Børnene i
Sinding  Ørre har også taget imod de
nye kammerater på bedste vis og her
fortjener forældrene ros, for det viser, at
børn i Sinding  Ørre er opdraget til åbent
at tage imod andre, også hvis de kommer
fra andre byer.

Fællesbestyrelsen
I foråret blev der traditionen tro afholdt
valg til Fællesbestyrelsen med en
stemmeprocent på 48, hvilket er lidt lavere
end tidligere år. Valget er ikke udtryk for
stor uenighed, men en holdning til, at vi
ønsker at alle forældre har indflydelse på
bestyrelsens sammensætning.
Ud af bestyrelsen: Grethe Jeppesen,
Benny Furbo og Alvin Justesen
Jeg vil gerne takke Grethe og Benny for
deres store indsats i fællesbestyrelsen

HVEPSEREDEN

Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Nyvalgt: Ilse Bogh, Susanne Jespersen og
Lizette Skov Nielsen
Genvalg: Peter Tolstrup og Chresten
Frederiksen
Ikke på valg: Erik Nielsen og Mikkel
Pedersen
Velkommen til de nyvalgte - det er et rigtig
spændende arbejde der venter.
Personalerepræsentanter
i
fællesbestyrrelsen: Laila Jørgensen og
Hanne Madsen

Endnu ubekendt undervisningsassistent i
Huset, som er slået op. Der er ansættelses
- samtale den 29/6 2010
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til
takke for den opbakning, jeg føler jeg har
haft blandt jer forældre og i bestyrelsen
og takke for det gode samarbejde jeg
syntes, der har været både mellem ansatte
i Midtpunktet, bestyrelses - medlemmer
gennem tiden og Midtpunktets ledere.
Rigtig god sommer til jer alle
Fællesbestyrelsen
Alvin Justesen

Hvepsereden

Fra perleplader til mellemrubrikker
Nogle mener, at forandring er det vigtigste i livet. I så fald har de seneste 3 måneder i mit liv været essentielle, da jeg skal
bruge lup for at få øje på de ting, der i
den periode er forblevet, som de tidligere
var. Et halvt års arbejde som pædagogmedhjælper i Hvepsereden blev i februar
byttet ud med en tilværelse som journaliststuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus. Selvom jeg havde
haft lang tid til at forberede mig på den
nye situation, var den virkelighed, jeg
mødte, ikke nødvendigvis den virkelighed
som jeg havde forestillet mig, jeg skulle
ramle ind i. Men med tiden afstemmes
forventninger og virkelighed mere og
mere.
Efter gymnasiets tre år med afleveringer
og helt fantastisk inspirerende
oldtidskundskabstimer om 2500 år gamle
vaser og skulpturer, var et afbræk fra den
slags tiltrængt. Dette afbræk blev forvaltet
på nederste etage i Sinding-Ørre Midtpunkt, hvor hverdagen nu bestod af helt
andre opgaver, end jeg var vant til. Uden
mindre søskende var børnepasning ikke
lige det, jeg var mest rutineret i, men med
tiden blev fiaskoerne sværere og sværere
at få øje på. (Ja, det synes jeg da i hvert
fald selv, det kan godt være, at Bodil og

co. har en anden udlægning af sagen).
Ligegyldigt hvad har det været et lærerigt
og for mig udviklende halvt år i Hvepsereden, som jeg ikke ville have været foruden.
Men alt dette var med en begrænset tidshorisont, da jeg vidste, at kalenderen viste
studiestart til 1. februar.
Da Arriva leverer togforbindelser mellem
Herning og Århus, der kører med samme
gennemsnitsfart, som min tommelfingernegl vokser ud, var det derfor også nødvendigt at hive pløkkerne op og finde et
nyt ståsted i en ny by. Dette gik langt mere
smertefrit end forventet. Men én ting er
at finde noget at bo i, noget andet er at
finde ud af at bo. Onde tunger ville måske mene, at mine frikadeller er en anelse
mere brankede og måske også en kende
mere smagløse, end dem der blev serveret de første 20 år af mit liv af
mesterkokken hjemme på gården i Ørre.
Det kan da også godt være, at risikoen for
at løbe ind i en nullermand procentvis er
steget lidt, efter det er mig selv, der står
med rengøringen. Men alt i alt ser jeg mig
selv som vinder af udfordringen, som det
at flytte hjemmefra indebærer.
Når dette så er sagt, er der stadig udfordringer, jeg kæmper med. At være tilbage
på skolebænken i den form, jeg er kommet det nu, kræver om muligt mere til-
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vænning og tid end den forrige omvæltning. Hvor hverdagen før stod på puslespil og flyverdragter, er fokusset nu rykket
til spørgeteknikker og mediejura. Derudover er jeg som én af de yngste årgange
på journalisthøjskolen også blevet sat i
sociale sammenhænge, jeg ikke før har
været en del af. Da mine eksamener ikke
skulle skrives med fjer og blæk i modsætning til visse andre på skolen, er mit kendskab til det danske skolesystem heller ikke
helt støvet til, og det giver mig klare fordele. Derudover skal jeg også vænne sig
til snakken om forældreproblemer og køb
af andelsbeviser  emner jeg nok ikke føler mig overdrevet meget på hjemmebane
i. Men den største udfordring er nok måden hvorpå, man får sine historier i hus.
At skulle stikke snuden i historier, der for
så vidt ikke vedkommer én og holde kilden fast, så vedkommende ikke svarer i
Øst, når man spørger i Vest, kræver af og
til en dyb indånding. Eller to. Eller tre. Men
der er heldigvis luft nok i atmosfæren, så
med indåndinger nok går det den rigtige
vej mod målet. Et skridt ad gangen. Og
den vej, jeg går på, har indtil videre i skolesammenhæng indebåret mange forskellige
arbejdsområder og arbejdsformer. Så lad
os håbe, at forandring er det vigtigste i
livet.
Jacob Nørgaard

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
97136196
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
Sikke en god sommer vi har haft gang i
med masser af aktiviteter, mon efteråret
bliver lige så godt.
Familiefiske tur til Herning fiskepark, blev
igen i år et tilløbsstykke, hvor ikke færre
end 16 voksne og 5 børn deltog. Det var
godt nok et herrens vejr, med blæst og
regn hele dagen, og fisk blev der heller
ikke fanget ret mange af, men vi var da
en lille flok der holdt stand og blev for at
grille.
Så var vejret straks bedre da sommerferien slog til og vi skulle en tur på det gule
rev fra Vorupør Strand. Alle fik torsk og
en del andre fiskearter. (Jeg har desværre

i skrivende stund ikke selv set billederne
fra det gule rev, jeg var desværre ikke selv
med, idet jeg lige selv tog en uge på
vildmarkskursus i Norge, det skal jeg ikke
skrive om her, men kik på hjemmesiden).
Vi havde lidt svært ved i starten at fylde
båden op, som kun kunne tage 12 personer med, men lige pludselig var der 14
tilmeldte, så godt først til mølle princippet er opfundet.
Jeg havde tilmeldt foreningen til at holde
fiskeskole Sommerferie 2010, en aktivitet til alle skolebørn i Herning kommune.
Jeg kunne desværre ikke selv deltage de
3 tirsdage i sommerferien på grund af
noget nogle har kaldt for arbejde. Men så
er det jo godt, at man har en frisk bestyrelse og nogle friske medlemmer som kan
stå for det, så tak til dem. Det var ca. 40
skolebørn plus nogle havde taget deres
forældre med, ja, nogle sågar deres bedsteforældre. Igen så har jeg desværre ikke
set billederne endnu, men har dog set den
store artikel som var i Herning Folkeblad
fra den første dag. Jeg tror godt, jeg kan
love, at vi er med igen til næste år.
Vi kunne ikke fylde båden op til dette års
makreltur, som i år skulle være en lørdag
og ikke fredag som vi har prøvet før med
stor tilslutning. Nå, men vi var da 12 stk.
som gerne ville en tur ud fra Hvide Sande
med skibet Solea. Jeg var blevet lidt nervøs for, om vi kunne komme af sted, da
vejret havde ændret sig, det var begyndt
at regne igen og blæse en del, så som
aftalt med Korr Fritid i Hvide Sande, skulle
jeg ringe til dem fredag efter kl. 18.00 for
at være på den sikre side. De meldte alt
vel, ja, de ringede endda til mig lørdag
formiddag, for de kunne ikke se, at de
havde snakket med mig(de havde glemt
at krydse mig af), de ville bare meddele,
at de sejlede om eftermiddagen, så alt var
vel, lige ind til en time før afgang. Så ringede de, for at sige, at der desværre var
høje bølger på havet, så turen blev aflyst
og der var vi næsten fremme alle mand,
så øv, vi måtte vende om. Vi kunne så
komme med om søndagen i stedet, men
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det kunne jeg ikke lige tage stilling til her
og nu.
Jeg var kørt over Ulfborg for at tage en
fiske-ven med, så der er jo ikke langt fra
Ulfborg til Vemb (Posten hul) så hvorfor
ikke prøve om der ikke skulle være en fisk
til mig, nu det havde regnet en del den
sidste uges tid og vesten vinden havde
også presset vand op i Stor åen.
Jeg har lov at fiske på de 2 yderste stykker, så fiskeriet blev sat i gang og efter ca.
et kvarters fiskeri, var der en på den anden side der fik fisk ca. 50 m nedstrøms
mig, Yes, tænkte jeg, så er der fisk, så
måske også en til mig. Efter ca. 5 timers
fiskeri, var jeg tilbage hvor jeg startede og
i aller sidste kast, inden jeg skulle over på
stykket, jeg ikke må fiske på og helt inde i
grøden kom så hugget. Jeg troede først
lige, at det var grøden, men nej, endelig
fisk til mig. Hvor jeg stod, var der en skrant
på 1 meter, så jeg skulle også have fisken
med lidt nedstrøms, for at komme tæt på
vandet. Jeg havde jo hverken net eller
fangstkrog med, så fisken måtte håndlandes. En flot lille laks på 70 cm. og ca. 3
kg. Nu var der jo en grund til, at makrelturen blev aflyst, så jo det var på spindestang Mebs 3, men den næste bliver hel
klart på flue. Der er også en anden årsag
til at fangsten skulle i land: for at prøve af
om grundloven også gælder for lystfiskere,
eller om staten mener de kan fratage
ejendomretten fra lodsejeren, for at give
rettighederne til en anden. Jeg er også
spændt på om de vil beslaglægge fangsten, men så skal de nok skynde sig, for
dagens ret er LAKS. Historien slutter nok
ikke her, så følg med på hjemmesiden
www.hedens-lystfiskeri.dk
Ja, vi var 8 der tog på makreltur om søndagen, men fangede kun små torsk på 10
 15 cm. Så det var ikke en god makreltur.
Husk Stor fiskedag i Ørre d. 18  19. september.
Knæk og bræk
Formanden
Ejgil Kølbæk

Sinding-Ørre
Fra bestyrelsen vil vi altid gerne fortælle
om, hvad vi arbejder med, og hvilke muligheder man har som medlem af Venstre,
du er derfor altidvelkommen til at kontakte
ovennævnte medlemmer.
I vor Kommune har Venstre oprettet et
Kommunal Politisk netværk, som mødes
3  4 gange om året.
Ideen er, at hos enhver borger i et lokal
samfund fostres der nye tanker og ideer
som kan være med til at udvikle samfundet i vores Kommune.
Venstres byrådspolitikere har brug for at
høre disse tanker og også afprøve deres
ideer på medlemmerne.
Som medlem af et netværk, har du mulighed for at øve indflydelse og være sparringspartner for vores byrådspolitikere.

Der er oprettet følgende netværk i relation til de stående udvalg:
 Børn og Familie

Bestyrelsen

 Social & Sundhed og Beskæftigelse
 Teknik og Miljø
 Byplan og udvikling
 Kultur og Fritid
 Forebyggelse
Netværksgrupperne startes op til september, og du kan blot rette henvendelse til
et af bestyrelsens medlemmer, hvis du
ønsker at deltage.

Hvis du er interesseret i information omkring lokale politiske forhold eller politiske
forhold på landsplan, er der følgende hjemmesider
du kan søge på.
Herning Venstre: http://www.herning.venstre.dk
Landspolitisk:
http://www.venstre.dk
Og du kan de samme steder tilmelde dig nyhedsmail med diverse informationer.

Formand:
Poul Kristian Dam
Skoletoften 1a, Sinding
Tlf: 9713 6768
e-mail: pkd@hededanmark.dk
Næstformand:
Henrik Andsbjerg
Ørre Byvej 73 Ørre
Tlf.2166.0666
e-mail: henrikandsbjerg@gmail.com
Kasserer:
Henning Odsbjerg Pedersen
Nybyvej 4 Sinding
Tlf. 9713 6003
e-mail: henning@daniels.dk
Sekretær:
Børge Skindhøj Sørensen
Rosmosevej 7 Sinding
Tlf. 9713 6243
e-mail: plant@worldonline.dk
Bestyrelsesmedlem:
Aage Gammelgaard
Bredvigvej 5A Ørre
Tlf. 2040.6261
e-mail:
aagegammelgaard@hotmail.com
Byrådsmedlem 2010 - 2014:
Anne Marie Søe Nørgaard
Visgårdvej 3 Sinding
Tlf. 9713 6314
e-mail: visgaard@cpost.dk
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æ Sinding daw 2010

Foto: Klaus Nørgaard
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KALENDEREN
August
23. 17:00

Opstart: MGP-dans

Sinding GIF

23. 17:45

Opstart: Showdance/Disco/Hiphop

Sinding GIF

23. 19:30

Opstart: Voksendans/Brugsdans

Sinding GIF

31.

Forældremøde indskolingen

Skolen og Kirken

September
02. 17:15

Høstfest i Hvepsebyen

Hvepsereden

04.

Damefrokost i Sinding Forsamlingshus

Sinding Forsamlingshus

06.

Forældremøde i 3. klasse

Sinding Skole

07. 14:00

Besøg i Kroghøj Gl. Skole

ØS Seniorklub

08.

Atletikdag for 6. klasse

Sinding Skole

09.

Forældremøde i 4. - 5. klasse

Sinding Skole

13.

Uge 37 og 38: Alle børn cykler

Sinding Skole

14. 19:30

Er det besværet værd at blive ældre?

SØ Folkeuniversitet

15. 19:30

Generalforsamling

Sinding GIF

20. 16:30

Opstart: Rollinger

Sinding GIF

21.

Forældremøde i 6. klasse

Sinding Skole

21. 12:30

Halvdagsudflugt til Sporster A/S i Birk

ØS Seniorklub

22. 16:30

Opstart: Puslinge

Sinding GIF

22. 19:00

Pilates og effekt med lille bold

Sinding GIF

23. 16:30

Opstart: Spilopperne (0. - 2. klasse)

Sinding GIF

23. 16:30

Opstart: Rytmehold

Sinding GIF

23. 17:30

Spring fra 3. kl. -7.kl.

Sinding GIF

24. 19:30

Storskærms aften med dvd musik

Ørre Forsamlingshus

27.

Uge 39 - 41: Aktiv rundt i Danmark

Sinding Skole

28. 19:30

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

SØ Folkeuniversitet

Oktober
01.

Åben fredag

Sinding GIF

01. 16:30

Fritidshjemsfest

Hvepsereden

04. 13:30

Opstart: Trivsel og Motion

Sinding GIF

05. 14:00

Besøg af Kis Østergaard, Viborg

ØS Seniorklub

05. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

07.

Fest for børnehavebørn

Hvepsereden

07. 19:30

Foredragsaften i Sinding Forsamlingshus med Årets Helt 2009 - Ruth Brik
Christensen

Menighedsrådet

11.

Emneuge - Ta pulsen

Sinding Skole

12. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

12. 19:30

Storm P - Mennesket og humoristen.

SØ Folkeuniversitet

15.

Skolernes motionsløb

Sinding Skole

18.

Skolernes efterårsferie: Uge 42

Sinding Skole

18.

18. - 24. oktober: Skolernes efterårsferie

Sinding Skole

19. 13:30

Besøg hos I.C. Lauring, Vildbjerg

ØS Seniorklub

21. 19:00

Generalforsamling Borgerforeningen

Borgerforeningen

23. 17:30

Koncert. En hyldest til John Mogensen

Ørre Forsamlingshus

26. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

26. 19:30

Generalforsamling i Sinding Forsamlingshus

Sinding Forsamlingshus

26. 19:30

Genfortælling og tolkning af Erik Aalbæk Jensens roman "Perleporten".

SØ Folkeuniversitet
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28.

Åbent hus

Sinding Skole

November
01.

Deadline SØ POSTEN

Redaktionen

02.

Samtaler i indskolingen

Sinding Skole

02. 14:00

Besøg af Tjørring Pensionisterne

ØS Seniorklub

02. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

03.

Samtaler i indskolingen

Sinding Skole

03.

Rytmisk gymnastikdag for 4. - 5. klasse

Sinding Skole

05.

Åben fredag

Sinding GIF

09.

Samtaler i 3. klasse

Sinding Skole

09. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

10.

Samtaler i 3. klasse

Sinding Skole

11.

Bamse- dukkefest i dagplejen

Dagplejen

16. 12:30

Julefrokost

ØS Seniorklub

16. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

17.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

18.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

22.

Samtaler i 4. - 5. klasse

Sinding Skole

23.

Samtaler i 4. - 5. klasse

Sinding Skole

23. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

25. 19:00

Adventsgudstjeneste i Ørre med sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen
fra Ålborg

Menighedsrådet

26. 07:45

Juleklippedag

Sinding Skole

28. 16:30

Juletræstænding/julemiddag .Pris 75 kr.

Ørre Forsamlingshus

30. 14:00

Besøg i Præstegården

ØS Seniorklub

30. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

December
03.

Åben fredag

Sinding GIF

07. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

09. 19:00

Julekoncert med Pure Voices i Sinding Kirke

Menighedsrådet

13.

Luciadag for 4. - 5. klasse

Sinding Skole

14.

Julespil i indskolingen

Sinding Skole

14. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

16. 10:00

Julegudstjeneste i Sinding Kirke

Hvepsereden

17. 12:00

Julefrokost i SInding Forsamlingshus

Hvepsereden

22. 07:45

Juleafslutning

Sinding Skole
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