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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
Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Marie Hornshøj Brunbjerg
3 år den 11. Oktober 2010 og
Julie Hornshøj Brunbjerg
1 år den 11. November 2010
Skoletoften 3, Sinding
Silas Tyrsted Pedersen
Sinding Hovedgade 15
7400 Herning
2 år den 26. oktober 2010

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. februar 2011. Posten
udkommer uge 7-8, 2011.

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,-.
Jonathan Pettersen
Sinding Hovedgade 31, Sinding
2 år den 26. oktober 2010

Lærke Skou Mikkelsen
Ørrevej 15, Sinding
1 år den 4. august 2010

Marie Boelskifte
Nøvlingvej, Sinding
6 år den 16. december 2010
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Ørre
Forsamlingshus

Bestyrelsen
Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72,
Tlf. 97136168.
Næstformand:
Herdis Ahler Ørre Byvej 81,
Tlf. 97136327.
Mail. herdis@vipcom.dk

Vinteren er på vej og vi har ikke det helt
store på programmet, men vi minder lige
om vores julemiddag d. 28. november,
hvor vi starter med at tænde juletræet
kl.16.30.
Vi har haft storskærmsaften hvilket var
rigtig godt. Der kunne have været flere,
men vi vender tilbage, så kom og oplev
det næste gang. Koncert aftenen blev jo
desværre aflyst pga. sygdom. Vi arbejder
på en ny koncert til foråret, men mere
herom senere.
Vi har fået renoveret kælderen, så der er
blevet mere lyst og indbydende.
HUSK generalforsamling d. 27. januar
2011, hvor vi starter med lidt mad og drikke
kl.18.30. Der er tilmelding til maden på
mail herdis@vipcom.dk tlf. 97136327 el.
97136168 senest d. 25. januar.
Generalforsamlingen starter kl.19.30. Alle
er velkommen.

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 siger tak til alle de frivillige,
der hjælper os når vi kalder.
Hermed ønsker vi alle en glædelig jul, samt
et godt og lykkebringende nytår.

OH Byg- & vikarservice





Bjælkehuse
Nybyggeri
Reparationer
Renovering

 Tømrerarbejde
 Vikarjobs
 & meget mere

Har du en opgave, så tøv ikke med at
kontakte mig.
Tlf.: 21455735 eller mail:
ole.henneberg@skylinemail.dk
Med venlig hilsen
Ole Henneberg
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Hærværk ved Ørre Kirke
I løbet af efteråret har vi desværre oplevet
et par tilfælde af hærværk omkring Ørre
Kirke.
Først blev maskinhuset overmalet med
graffiti og senere blev opslagstavlen ved
vejen ødelagt.
Vi er naturligvis kede af, at det sker, og
håber at det må stoppe.
Hvis nogle ser noget, hører vi meget gerne
fra dem.
mvh. Menighedsrådet

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Ledelsen
Formand
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 37400
Herning
Tlf.: 97136187
Mobil: 23709215
jimmy@sindinggif.dk
Økonomifmd.
Jens Peter Kjærulf-Hoop
Brændgårdvej 19, 3.th.
7400 Herning
Tlf.: 97136417
Mobil: 21281439j
pk@sindinggif.dk
Aktivitetsfmd.
Lizette Skov Nielsen
Sinding Hovedgade 8
7400 Herning
Tlf.: 35117435
Mobil: 29404041
lizette@energimail.dk
Supplerende medl.:
Gitte JensenSinding
Hovedgade 40
7400 Herning
Tlf.: 97127876
Mobil: 30844582
gitjensen@gmail.com
Supplerende medl.:
Mads Høher-Thomsen
Ørre Byvej 447400
HerningTlf.: 97136312
Mobil: 61651741
lima@email.dk

Åben fredag
Plan for kommende Åben fredag arrangementer:
Menu:
3. december:Flæskesteg med tilbehør.
7. januar:
En overraskelse!
4. februar: Provencestegt svinekam med bearnaisesauce, kartofler
og grøntsager.
4. marts:
Boller i karry

Mountainbike
Har du lyst til at køre mountainbike
og mangler nogen at køre med 
eller måske lidt råd og vejledning i
hvordan man kommer i gang, så har
du chancen nu. Vi mødes hver Søn-

dag kl. 10.00 ved Sinding-Ørre Midtpunkt
Herfra kører vi nogle ruter i den dejlige
natur omkring Sinding og Ørre for at slutte
igen ved Hallen, evt. med en forfriskning.
Har du spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Ivan Kjær på tlf. 20665546.

Slagerparade
Næsten alle billetter til næste udgave af Dansk Slager Parade den 27. feb.
2011 er nu solgt. Se på www.sindingevent.dk om der evt. kan være flere
ledige pladser.

Ungdomsfodbold!

Der har i efterårssæsonen været to fodboldhold, U-12 drenge som deltog i turnering og et U-7 drenge/pige hold som
kun har trænet. U-12 drengene trænes af
Peder Pedersen og de har klaret sig rigtig
godt. Vi regner med at de forsætter til foråret.
U-7 holdet har kun været 3 - 5 spillere og
de har trænet to gange om ugen. Da de
næste årgange er ganske små, STOPPER
vi med U-7 fodbold.
Vi håber på at kunne starte noget NYT til
foråret, for de små, i stedet for fodbold.
Vi vil fra udvalgets side lægge op til at
starte nogle aktiviteter, som er interessante
for både drenge og piger. Det er HER vi
håber I kan hjælpe os. Er der nogen der
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har nogle GODE IDEER, og er der nogen
som har lyst til at HJÆLPE med at træne.
Vi regner med at de skal træne to gange
om ugen. Ole Henneberg regner med at
være der hver gang, men det vil være rigtig godt hvis der kunne være en eller to
mere, således at vi kan dele os og tilbyde
flere forskellige aktiviteter. Hjælperne behøver IKKE kommer hver gang, men kun
når de har tid.
Har I GODE IDEER eller har i lyst at HJÆLPE
kan i kontakte udvalget
Ole Henneberg tlf. 21455735 mail.
ole.henneberg@skylinemail.dk
Hans Ole Thorsen tlf. 50836141 mail.
hot@vipcom.dk

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Årets lederpokal
Årets lederpokal til Tage Lauridsen.
På generalforsamlingen den 15.
september blev årets lederpokal uddelt,
pokalen uddeles hvert år til en leder eller
træner der har gjort en særlig indsats for
Sinding GIF.
I år blev den til delt Tage Lauridsen, i
begrundelsen lød det at Tage har været
en pioner for kroket spillet i Sinding. Han
har være drivkraften bag at flytte legen
ind i idrættens verden og har gennem 10
år, uge efter uge samlet en flok spillere
på fodbold banerne. Tage lavede selv en
cykelvogn indrettet til at have alt
nødvendigt udstyr til kroket spillet. Tage
har også altid været vaks til at stille op med
spillet til sportsfester og andre
arrangementer hvor kroket har kunnet
deltage. Tage har valgt nu at overgive roret
til et nyt ungt udvalg på 3 personer som
har taget over.

Sinding blev dobbelt landsmestre i krocket.
For andet år i træk er Sinding GIFs krocket
spillere vendt hjem fra landsmesterskaber
som vindere - i år ligefrem med 2 første
pladser.
I weekenden den 25. og 26. september,
blev der afviklet landsmesterskab i krocket
i Vildbjerg.144 krocketspillere dystede
imod hinanden. Som i andre sportsgrene,
er spillerne inddelt i forskellige
kvalifikationsrækker, strækkende sig fra C2
til M1, i alt 8 kvalifikationsrækker.For at nå
til landsmesterskabet, skal man have vundet den lokale turnering og derefter
regionsmesterskabet, som strækker sig
over hele region Midtjylland, hvilket vil
sige, Møldrup mod nord, Vildbjerg mod
vest, Them mod øst og Brande mod syd.Af
en lille klub som Sinding GIF, som kun

tæller 17 medlemmer, er vi noget stolte
over at kunne brillere med 2
landsmesterskaber.C2 holdet spillede 8
kampe, hvoraf de vandt de 5. Nærmeste
konkurrenter vandt 3 kampe.B1 holdet
spillede 20 kampe, hvoraf de 15 blev vundet. Nærmeste konkurrenter vandt 11
kampe.Med afviklingen af landsmesterskabet er krocketsæsonen officielt
slut for dette år. Men for at holde formen,
har krocketspillere i Sinding og Simmelkær planlagt en privatturnering, som begynder onsdag den 29. september og som
slutter den 18. november. Privatturneringen er inddelt i 3 puljer og spilles
skiftevis i Sinding og Simmelkær.Udover
denne turnering, holder vi en aften med
lyskrocket og social hygge. Vi starter med
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at få lidt godt at spise, hvorefter vi går på
fodboldtræningsbanen og spiller i skæret
af lysstanderne, hvilket er ren hygge, men
ingen spillere går på banen uden mål for
at vinde.Vinderholdet i C2 rækken er:Tage
Lauridsen, Dagny Jensen, Aage Kristensen
og Erik Jacobsen.Vinderholdet i B1 rækken
er:Anne Margrethe Nielsen, Linda Nielsen,
Jørgen Friis Poulsen og Grethe Buus Poulsen.

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Fra den gamle gymnastiksal til Tokyo!
Rejsebrev fra Japan af Sofie Rudmose
Sushi, blitzende kameraer, templer og
travle japanere, var bl.a. nogle af mine tanker da jeg fik at vide, at jeg var blevet
udvalgt til et ophold i Japan udsendt fra
Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Og nu sidder jeg så her i Tokyo og tænker tilbage
på hvor det hele startede.
Det er efterhånden mange år siden, jeg
havde mine første gymnastiktimer i den
gamle gymnastiksal´ i det nuværende
Midtpunkt, og dengang var jeg ikke klar
over, hvor langt og hvorhen gymnastikken
kunne bringe mig. Indtil nu har gymnastikken bragt mig væk fra Midtpunktet og helt
over til metropolen Tokyo, hvor jeg er
gymnastiklærer på en japansk privatskole.
Foråret 2010 tilbragte jeg på Gymnastikhøjskolen i Ollerup sammen med 180
andre unge mennesker med samme interesse som mig, nemlig GYMNASTIK. Gymnastikhøjskolen i Ollerup har et samarbejde med nogle forskellige internationale
skoler, som hvert år sender elever til
Ollerup og Ollerup sender ligeledes undervisere til nogle af
skolerne. Her var jeg
så heldig, at blive
udvalgt sammen
med en kammerat til
at undervise i dansk
gymnastik på den japanske skole Jiyu
Gakuen.
Vi ankom til Tokyo
den 5. august, hvor
de første tre uger
blev brugt på at opleve Tokyo, en rundrejse i Nordjapan og
vi fik besteget Mount
Fuji. Derefter begyndte skolen, og vi
startede på gymnastikundervisningen,
som skulle munde ud
i en stor gymnastikfestivals dag med opvisninger.

Der er ingen tvivl om, at dansk og japansk
gymnastik er meget forskellig fra hinanden, både i udførelsen, men også i hele
opfattelsen omkring gymnastik og generel sport. I gymnastiktimer, styret af de japanske lærer, får eleverne ikke rigtig sved
på panden og glæden ved gymnastik er
ikke let at se i elevernes øjne. Et af mine
mål med en gymnastiktime, er nemlig at
eleverne skal have det sjovt og kan gå fra
timen med et smil på læben. Så her har
bestemt været noget at arbejde på, hvilket kun har været endnu en spændende
udfordring.
Så nu består mit dagsprogram af gymnastik, gymnastik, gymnastik og en enkelt
japansk time i ny og næ. Jeg underviser
fra junior high (12 år) til college (22 år), så
hver time kræver forberedelse, opfindsomhed, nytænkning, kreativitet og en lærer
til at oversætte fra engelsk til japansk.
Netop sproget er en af de største barriere, vi har mødt her i Japan. Mange japanere kan slet ikke tale engelsk, hvilket ofte
har givet nogle små problemer. En anden

Sofie på arbejde.
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barriere er forståelsen af kroppen og kroppens bevægelser, hvor jeg har oplevet, at
nogle øvelser er næsten umulige for en
japaner at lave, og omvendt for en dansker. Derfor er det også lærerigt for mig,
både som underviser, men også som gymnast, og der er mange ting, som jeg vil
kunne tage med mig hjem i bagagen og
udnytte i fremtiden.
Der er ingen tvivl om, at jeg savner Danmark, rugbrød, dansk gymnastik, familien
og vennerne, men det har været så utrolig
spændende at opleve en kultur så forskellig fra den danske. Derfor bliver det helt
sikkert også et Mata aimashou ´ (på gensyn) når jeg sætter mig ind i flyet den 22.
december efter 4,5 måned her på den
anden side af jorden.

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Sinding sikrede 1. plads
Sinding sikrede 1. plads og oprykning til
serie 4.Efter en forrygende sæson kunne
Sinding GIFs senior herre hold i fodbold,
sikre sig første pladsen i serie 5 der samtidig giver oprykning til serie 4. Sinding sluttede med en 4-0 sejer over Vildbjerg, på
hjemmebane den 17. oktober.

Bagerst fra venstre: Træner Heino Brunbjerg, Daniel Damgaard, Lars Jørgensen,
Ruby Søgaard, Martin Jørgensen, Thomas
Sørensen, Jesper Brunbjerg, Rene Thomsen, Holdleder Lars Birkebæk. Forrest: Bent
Andersen, Rasmus Jensen, Henrik Andsbjerg, Brian Balle, Søren Jensen Kasper
Grønbæk.Brian Kjær og John Jørgensen har
også spillet i år, men kunne ikke deltage i
den sidste kamp mod Vildbjerg.

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Virksomhedsplan 2011

Vi vil i samarbejde med Midtpunktet og
kommunen forsøge at gøre området omkring grillhytten og Hvepsebyen endnu
mere spændende og med mulighed for
aktivitet. Dette vil indebære at fodboldbanen bliver lavet om til andre formål, og at
bålpladsen bliver nedlagt. I den proces vil
vi gerne lave aktiviteter og inddrage så

mange brugere som muligt. Hvis vi får det
gennemført vil der efterhånden blive for
meget pres på toiletfaciliteterne, så vi vil
prøve at få indarbejdet rigtige toiletter i
projektet.
Vi skal snart søge om penge i
landsbykontakudvalget igen, her vil vi søge
om infotavler hvor foreninger og private
kan sætte opslag op. Herudover søger vi
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om penge til legeredskaber der skal stilles
op ved tarzanbanen, Hvepsebyen og ved
broen i Ørre.

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

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

Referat af generalforsamlingen 2010
 Valg af dirigent.
Jens Peter Brunbjerg valgt
 Formanden aflægger beretning.
Se andetsteds
 Beretning for sognearkivet.
Ingen fremmødte, men det kunne
oplyses at Marianne Damgaard
hjælper til også!
 Fremlæggelse af det reviderede
regnskab.
Regnskabet viste et overskud på 6000
kr. og blev godkendt
 Virksomhedsplan - det kommende års
virke.
Se andetsteds
 Indkomne forslag: Ingen
 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter, der vælges for 1 år.
Genvalg til Jesper Dahl, Johannes
Pedersen og Peder Lundby.

1. suppleant: Lars Lodahl, 2. sup. Jens
Peter Brunbjerg
 Valg af revisorer i henhold til paragraf
6. Wagn Christensen
 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
for sognearkivet. Schreiber og
Østergaard
 Kontingentfastsættelse. 20 kr.
 Eventuelt.
Der blev drøftet hvad der sker med
Nygaard gl. skole.
Skilte som viser vej til hjertestarteren i
Sinding
Indkøb af hjertestarter til Ørre i samarbejde med Naturskolen og Forsamlingshuset.
Drøftelse af om vi kan undvære bålpladsen/affaldspladsen  og evt. lave en
permanent bålplads andetsteds.
Ref: Peder

Formandens beretning 2010
Indledning
Det har igen været et travlt år i
borgerforeningen, synes vi selv. Vi har som
sædvanligt været med til at afholde
fastelavn, byfest, skt.hansbål og
borgermøder. Vi har også prøvet at lave
en åben grill aften sidst i august i
Hvepsebyen, hvor der kom ca. 40
deltagere, selv om det blev annonceret lidt
sent. Der er mange gode ideer vi ikke fik
tid til at tage fat i, men det vi har involveret
os i vil jeg gennemgå her.

området i almindelighed. Det gjorde vi på
baggrund af at skolen ikke må reklamere
for sig selv, ved at det er en folkeskole,
men de omkringliggende friskoler må
gerne. Det vil vi gerne dæmme lidt op
overfor, da vi mener at det er meget vigtigt
at prøve at bevare skolen og børnene her
i lokalsamfundet. Ikke for at byen ellers
dør ud, men fordi det er en god skole,
hvor børnene trives og der er en god
indlæring!

Opbakning til skolen
Vi satte en annonce i lokalavisen op til
indskrivningen af elever til skolen.
Overskriften var Kom til Sinding-Ørre
Her reklamerede vi i særdeleshed for
skolen og daginstitutionen, men også for

Sø-posten
Sø-Posten er meget vigtig at holde fast i
som informationskilde imellem de
forskellige foreninger og generationer. Jeg
kan kun opfordre til at så mange som
muligt laver indlæg til den, så den kan blive
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

så alsidig som mulig. Her skriver man jo
ikke kun til dem der kommer i et bestemt
forum, men her kan man berette om stort
og småt, så man eks. stadig kan følge med
i hvad der sker i børnehaven, selv om man
ikke har børn her mere. Vi vil som noget
nyt forsøge at lave en fast rubrik til
tilflyttere. Her skal der stå nogle praktiske
oplysninger og der kan være nogle tilbud
fra forskellige foreninger og evt. lokale
erhvervsdrivende. Det kan være en god
og let måde at komme i kontakt med nye
indbyggere, og det skulle gerne signalere
at de er velkomne.
Kanoplads i Nybro
Vi har været til mange møder omkring
renoveringen af kanopladsen i Nybro. Vi
synes selv at vi har haft et rigtigt godt
samarbejde med kommunen, og har fået
mange af vores ønsker gennemført. Hele
projektet har kun kunnet lade sig gøre ved
at der har været en stor lokal opbakning
fra naboerne til området. Både i
planlægningen og også i det efterfølgende
praktiske arbejde med at fælde træerne
og rydde op. Her var den langvarige vinter
ved at rykke på tidsplanen, men på
forunderlig vis var træerne pludselig
ryddet, og det endte med at vi stort set
var færdige til tiden. Her i sommer var der
så indvielse af projektet med
repræsentanter fra kommunen og
pressedækning. Interessen for Nybro
kunne ses i fremmødet hvor vi var omkring
80 personer. Meget imponerende.
Det har jo så også efterfølgende givet
mange flere overnatninger og noget mere
trafik i lokalområdet. Det er ikke gået helt
uden problemer, men der har været holdt
møde mellem kommunen og naboer til
kanopladsen. Her er der aftalt nogle tiltag
så vi håber det i fremtiden bliver justeret
til, så der helst ikke skulle være nogen der
føler sig generet af pladsen næste år.
Dambruget i Nybro
Der har været holdt mange møder
angående nedlæggelse af dambruget i
Nybro. 1. prioritet fra borgerforeningen har
været at få området ryddet op og lagt åen

tilbage i slyngninger. 2. prioritet har været
at få det lavet så oprindelig som muligt.
Her blev kompromiset at åen bliver lagt
tilbage i næsten det oprindelige forløb,
men også sådan at der bliver gravet 2 søer
der kan bruges til put and take. Dette
kompromis har borgerforeningen valgt at
anbefale.
Sinding-Ørre Naturpark
Vi har prøvet at relancere begrebet
Sinding-Ørre Naturpark, i samarbejde med
kommunen. Det var Friluftsrådet der
eftersøgte nogle lokaliteter der skulle gå
foran med et naturparkkoncept, der skal
bruges som skabelon i evt. fremtidig
mærkningsordning. Det synes vi jo vi var
selvskrevne til, og havde opbakning fra
forvaltningen, politikere og grønt råd.
Friluftsrådet synes desværre det lå lidt
udenfor deres målsætning. Det er rigtig
ærgerligt da vi er helt sikre på at det kunne
have givet et endnu større fokus på vores
område, og et godt kort på hånden når
der skal søges fondspenge.
Kontaktudvalgsmidler
Vi har brugt vores ansøgte udvalgsmidler
på en ny flagstang til Amerikanergrunden,
den gamle er sat op i Hvepsebyen.
Herudover har vi hentet jorddyngen der
lå ved mejeriet, og flyttet det op til
Hvepsebyen. Her skal det bruges til en
jordhule, vi skal prøve at få lavet i vinterens
løb. Der er lagt fliser rundt om grillhytten,
skiftet nogle stolper i hytten, og ryddet
lidt op rundt omkring, ligesom vi har fjernet
et udtjent hus på byggelegepladsen.
Fremtidsaften
I foråret indbød vi til en aften i Sinding
Forsamlingshus, hvor temaet var SindingØrre 2020. Her havde vi indlæg fra en
fremtidsforsker fra Syddansk Universitet
der overordnet fortalte om hvilke
muligheder og udfordringer et
landsbysamfund som vores står overfor.
Herudover havde vi besøg af en lokal
ejendomsmægler fra Herning der mere
fortalte om hvordan Sinding-Ørre ser ud
fra Herning. Alt i alt var konklusionen at vi
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er i det rette spor, og har rigtig mange
kvaliteter. Vores udfordring er at
markedsføre os som et attraktivt sted at
bosætte sig.
Udviklingsplan
Vi står lige nu midt i et forløb med en ny
udviklingsplan, hvor det er kommunen og
Niras der kommer med et færdigt koncept,
forstået på den måde at de laver et katalog
med de ideer der er kommet frem på de
to borgermøder der skal danne grundlaget
for planen. Herefter er det op til os selv at
gennemfører det vi har mulighed for og
kræfter til. Der kommer helt sikkert til at
ske en udvikling her hos os de næste år, vi
skal bare prøve at styre den i den retning
som vi gerne vil have den.
Afslutning
Til slut kan jeg oplyse at vi blev kontaktet
af Vejdirektoratet, der bad os om at tage
skiltestativet der stod ved hovedvejen ned.
Det gjorde vi selvfølgelig, vi var jo godt
klar over at det ikke var helt i
overensstemmelse med reglerne. Vi har
investeret i en buskrydder så det er lidt
nemmere at få passet de hjørner rundt
omkring, der står og gror til. Den står
sammen med plæneklipperen, og er til fri
afbenyttelse på vores fællesarealer.
Også vil jeg afslutningsvis gerne sige tak
til alle de der har hjulpet til med stort og
småt i det sidste års tid.

Vidste du?
at firmaer og selvstændige erhvervsdrivende kan tegne sponsorater i Sinding Skole

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

Der skal lyde en stor tak til alle lodsejer og
sponsorer til dette års kom til stor fiskedag i Ørre og en stor tak til Kurt H. Jørgensen fra De radikale, fordi han vil være
den næste prominente person fra Ørre. Vi
fra bestyrelsen syntes godt om deltagelsen,
hvor end der gerne måtte komme nogle
flere, så vi vil gerne vende tilbage igen til
næste år, ca. samme tid, men mere her om
til næste år, hvor alle igen vil blive inviteret
til morgenkaffe med rundstykker og eftermiddagskaffe om søndagen, hvor vi igen
vil finde en ny prominent person fra Ørre.
Det var et noget nedslående resultat af elfiskeri i Stor Å fra Sejlsigvej til Holstebro
den første weekend i oktober. Først de

dårlige nyheder: fiskebestandene i Storå fra
Sejlsigvej til Holstebro har det meget dårligt bedømt ud fra elfiskeriet efter laks. Stalling, skalle, strømskalle, grundling, aborre,
gedde, elritse osv. var MEGET fåtallige. Visse
strækninger var nærmest fisketomme.
Så de små lyspunkter: Vi fangede 3 laks
(den største 115 cm) og 23 havørred (den
største godt 6 kg). En af laksene fangede vi
ved Sejlsigvej, men ellers næsten alle de
store fisk mellem Brohus og Rotvig. På strygene så vi yngel af både laks og ørred og
forresten også en enkelt kildeørred og sporadisk nogle få stalling. I det hele taget synes stalling-bestanden at have det meget
dårligt.
Så det bedste man kan sige om det er, at
det hjælper at lægge gydegrus ud og forhåbentlig har vi her i efteråret fået udlagt
ca. 90 m3 i Sinding, et projekt vi satte i
værk her i foråret, men desværre lod tilladelsen fra offentlig sted vente på sig, så
det kom først her i efteråret engang, efter
at jeg havde rykket for svar flere gange, øv,
øv. Men håber vi får det lavet snart.
Men det er ikke ligegyldigt hvordan man
lægger gruset ud, det måtte AulumHaderup Sportsfiskerforening sande i det
de lavede en gydebanke ved Brohus ved
Hallundbæk. Resultatet var ikke godt nok i
forhold til prisen på gydebanken, så nu håber DTU på, at vi vil gå sammen med lodsejer opstrøms Brohus, for at lave et nyt forsøgsanlæg, hvor kommunen betaler 50 %
og EU betaler den sidste 50 %. Det ser jeg
meget frem til, så må vi jo håbe at SVS
(Sammenslutning Ved Stor Å) kan se formålet med at lave sammenslutning, så vi
kan lære af hinanden og høste frugt af de
gode resultater, der kommer af de forskellige projekter der bliver lavet for at fremme
fiskebestanden i StorÅen.
Nå, men til den mere alvorlige del af det at
være lystfisker i Ørre. Jeg har fået en bøde
på kr. 2.500,00 for at fange en laks og hjemtage den fra Stor Åen. Det vil jeg selvfølgelig ikke finde mig i, i det jeg mener det
er i strid med grundloven. Det er fint man
freder en fiske art, for at beskytte den mod
udryddelse, men man kan ikke give nogle
lov at fange en kvote på 130 stk. uden, at
det skal komme alle lystfiskere og lodsejere
til gode som har fiskeret i Stor Åen. Den
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ene ting er, at vi har foreningsfrihed i Danmark, så man kan ikke bestemme, at man
skal være medlem af en bestemt forening
for at fange og hjemtage en laks. Det næste bliver vel, at man vil til at bestemme
hvem der må skyde vildtet på marken.
Danmarks Sportsfiskerforbund havde en 2
siders artikel om min laksefangst i oktober
bladet og samme dag bladet udkom, blev
jeg ringet op af en lodsejer fra Varde Å,
som fuldt ud støttede mig. Han har den
bedste strækning i Varde Å, men er ikke
medlem af sammenslutningen i det han
mener, at laksen burde totalfredes, men det
vil sammenslutningen ikke, så de har fået
en kvote af fiskeridirektoratet på vist nok
100 laks. Efterfølgende har man så søgt om
at få del i laksekvoten, nu der er frigivet en
kvote, men han har kun ca. 800 m å-bred,
og for at få en laks, skal man have 1,3 km.
å-bred. Det vil sige, at selv om han er lodsejer, så må han ikke lande en laks uden, at
han går sammen med andre lodsejere i et
konsortium eller at han lejer sin å-bred ud
til en fiskerforening der er med i sammenslutningen.
Det samme er gældende i Skjern Å, men
der får de at vide, at der kun er 2 i Stor Åen
som er utilfreds med laksekvoten, så det
ender med, at der skal laves en underskriftindsamling for at vise, at vi ikke kun er 2
der er utilfredse, men nu venter vi lige og
ser hvad advokaten finder ud af.
Knæk og bræk - vi ses forhåbentlig til generalforsamling i februar måned.
Ejgil Kølbæk

Generalforsamling
Ørre-Sinding lystfiskerforening

fredag d. 4. februar
2011 kl. 19.00
i Ørre forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne, dagsorden, indkomne forslag og hvem der
er på valg, kan ses på hjemmesiden.
www.hedens-lystfiskeri.dk
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SindingØrre Midtpunkt
Nyt fra Fællesbestyrelsen

Som Fællesbestyrelse glæder vi os over at
være kommet i gang med en ny periode
på enten 2 eller 4 år. Vi er ret sikre på, at
det bliver en periode med udfordringer,
men også med mange gode oplevelser
med børnene og de ansatte.
Som noget nyt vil vi gerne øge informationen omkring Fællesbestyrelsens arbejde.
Det vil vi så gøre her i Posten, hvor vi
forsøger at skrive lidt om det der er aktuelt her og nu.

1. Reduktion i åbningstiden
2. Reducering i personaletimer
3. Frit valg for den enkelte institution til
at finde besparelserne på anden vis.

Fællesledelse:
Som I måske har læst eller hørt, så har vi
søgt om at få fælles ledelse i Midtpunktet. Det betyder at dagpleje, børnehave,
skole og fritidshjem får en fælles leder.
Samtidig vil der være en pædagogisk leder af dagpleje, børnehave og fritidshjem.
Vi har valgt at søge om denne ændring,
da vi ser det som en naturlig og sund proces, at vi tilpasser vores omkostninger efter den størrelse vi har. Vi har sammen
med den nuværende ledelse set på, om
det kan give en hverdag, der kan hænge
sammen. Det er vores vurdering, at det
godt kan lade sig gøre, om end det vil
betyde flytning af nogle opgaver internt i
de 4 områder. Vi skal i gang med konkrete
forhandlinger med forvaltningen i den
kommende tid for at se, hvordan det hele
kan skrues sammen, så det bliver en gevinst for alle parter. Der kommer selvfølgelig mere info om dette emne, enten i
mødereferaterne, i posten eller i form af
brev/mail til alle hjem.

Hvepsereden

Økonomi:
Som alle kan læse så har kommunen været nød til at skære voldsomt i budgetterne
og det har også betydning for vores område. Vi har valgt at tage det som en udfordring og dermed har Fællesbestyrelsen
også en holdning til hvor og hvordan der
skal spares. Pengene fra kommunen er delt
op i børnepasning og skole. Det er især
pasningsområdet der må holde for. Så det
bliver en udfordring for os, hvor der skal
spares. Der er fra kommunen lagt op til 3
muligheder:

Har I noget som I gerne vil spørge Fællesbestyrelsen om, eller noget I gerne vil bidrage med er I altid velkomne til at kontakte et af medlemmerne.
På Fællesbestyrelsens vegne
Ilse, Mikkel og Peter
I dette nummer vil vi fortælle lidt om, hvad
vi har lavet siden sidste nummer af SØPosten udkom.
I Violen-Anemonen har været i legeland i
to uger i august måned, hvor børnene på
forhånd havde malet indianerdragte. Disse
blev brugt om torsdagen i den første uge,
hvor Hvepsebyen blev indtaget af en stor
flok indianer. Børnene fik indianernavne,
blev malet i ansigterne og fik fjerpragt på
hovedet. Så skulle der findes guld, som
cowboyerne havde tabt.
Derudover blev der i legeland lavet majspandekager, bagt rødbede-, squasch- og
rødbedeboller over bål. Der blev også klatret i træer, leget i huler, bygget sandslotte
og meget meget mere.
To meget gode og spændende uger i legeland, som børnene nød meget. Det er dog
også dejligt igen at vende tilbage til Hvepsereden, hvor der blandt andet har været
børnehavefest. En rigtig god fest hvor
børnene havde medbragt et stykke legetøj. Om formiddagen blev der leget og
hygget, og børnene var i grupper oppe
og synge forskellige sange. Festen sluttede
med kødsauce og pastaskruer.
De kommende 0. klassebørn er nu rykket
i Mælkebøtten-Grotten.
Vi er nu begyndt at tænke lidt på julen og
forberedelserne til denne.
Da Violen-Anemonen var færdige i legeland, var det fritidshjemsbørnene tur i uge
36+37, hvilket var noget, de havde set
meget frem til.
Der blev hamret, sømmet og savet og
børnene fik bygget nogle flotte tømmer-
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flåder, som blev søsat i søen. Efterårsvejret satte ind i legelandsugerne, og blæsevejret var det perfekte dragevejr. Børnene
brugte rigtig meget tid på at flyve med
drager på fodboldbanen. Vi fik ligeledes
mad over bål nogle dage, hvor børnene
havde til opgave selv at få vasket deres
eget service op, når de var færdige med
at spise.
Den 2. september blev vores årlige høstfest afholdt. Vi havde en rigtig hyggelig aften sammen med børn og forældre. Som
de foregående år startede aftenen med forskellige aktiviteter, derefter fælles spisning
og til sidst den årlige rundboldkamp. Som
afslutning sang vi Jeg ved en lærkerede.
Den 8. oktober afholdte vi vores årlige
fritidshjemsfest, som er et af årets højdepunkter for fritidshjemsbørnene. Det fine
tøj blev fundet frem, håret var sat, og der
blev danset til den helt store guldmedalje.
Vi spiste pizza og legede forskellige lege i
hallen. En rigtig sjov og god aften.
I hverdagen har vi meget fokus på fysiske
aktiviteter, som er en del af det, at blive
certificeret til at blive idrætsinstitution. Der
tilbydes mange forskellige aktiviteter og
lege både ude og inde, som mange af børnene nyder at være med til.
De kommende 0. klassebørn børn er flyttet i Mælkebøtten pr. 25. oktober. Om
formiddagen laver vi forskellige aktiviteter og lege, og om eftermiddagen er de
sammen med fritidshjemsbørnene, hvor
børnene har rig mulighed for at lege på
tværs af alder og køn.
Vi vil indtil juleferien lave forskellige små
juleaktiviteter, julebagning og ikke mindst
julehygge. Vi skal til julegudstjeneste og
holder vores årlige julefrokost for børn og
personale i forsamlingshuset. Vi vil forsøge
at være ekstraordinært kreative i forhold
til at finde på ting, der ikke koster noget.
Grunden hertil er selvfølgelig, som det
også er fremgået af diverse artikler i Herning Folkeblad, at der sker reduktioner i
alle dagtilbuddene og dermed også her i
Hvepsereden, Sinding-Ørre.
Med venlig hilsen
Hvepsereden, Sinding-Ørre,
Bodil Jensen.

SindingØrre Midtpunkt
Skole

Sinding skole er pr. 1. august 2010 sammen med 5 andre skoler i kommunen blevet en Ta´Pulsen skole. Dette indebærer,
at skolen har en yderligere forpligtelse på
sundhed og bevægelse for 0-6 klassetrin.
Skolen har med deltagelse i projektet forpligtiget sig på at have et øget fokus på
sundhed samt et øget fokus på bevægelse
i såvel undervisningen som frikvartererne.
Der er flere argumenter for, hvorfor sundhed og bevægelse er sat på skoleskemaet.
Sunde, aktive og glade børn er børn i trivsel, og disse børn er i stand til at lære. Et
andet tungtvejende argument er læringsstile og elevernes tilgang til læring, idet
nogle børn lærer bedre gennem kroppen,
og dermed er bevægelse en vigtig forudsætning for deres læring. Endvidere er der
også argumentet om, at daglig motion og
bevægelse skærper elevernes opmærksomhed og koncentration og dermed
bedrer deres indlæring.
Vi har på skolen valgt at sparke
Ta´Pulsen projektet i gang ved at med-

inddrage eleverne i beslutningen om, hvad
dette øgede fokus så skal indebære for
Sinding Skole. Eleverne er på alle klassetrin blevet taget med på råd om, hvad de
mener dette kan få af betydning for vores
skole, ligesom forældrene også er inddraget på forældremøder m.m. Dette med
henblik på at skabe en fælles platform og
et fællesskab på skolen, hvor alle har medindflydelse og er medbestemmende og
dermed sammen gør noget for at ændre
vores livsstil. Hvis eleverne inddrages og
kan tage udgangspunkt i deres egen sundhed og hverdag, så bliver det meningsfyldt
og vedkommende for dem, hvilket er vigtigt for, at de fremadrettet bliver i stand til
at udvikle handlekompetencer i forhold til
deres egen sundhed og livsstil.
I uge 41 havde vi på skolen en fælles sundheds- og bevægelsesuge, hvor alle lærere
og elever på skolen bl.a. testede deres
egen sundhed og udarbejdede deres egen
sundhedsprofil. Efterfølgende opsatte alle
nogle sundhedsmål for egen sundhed med
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udgangspunkt i den udarbejdede profil.
Disse mål skal så evalueres til foråret.
Ugen blev også brugt til masser af leg og
bevægelse i form af høvdingebold-turnering, vilde lege, og et x-tremeløb, hvor
eleverne på mellemtrinnet skulle igennem
flere udfordringer bl.a. op og ned i grusgraven og lave mave- eller armbøjninger
ude midt i søen. Vi havde ligeledes en
fællesdag med børnehaven, hvor vi alle
var på forhindringsløb rundt på hele skolens område. Ugen blev på traditionel vis
afsluttet med den fælles motionsdag, hvor
eleverne henholdsvis skulle løbe og/eller
cykle med mulighed for at tage sø- og en
supersømand. Skolen cyklede og løb
denne dag tilsammen 1009 km. En dejlig
uge med såvel trætte børn som voksne.
Med venlig hilsen
Pernille Rosa
Lærer på Sinding Skole

KALENDEREN
November
25. 19:00

Adventsgudstjeneste i Ørre med sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen
fra Ålborg

Menighedsrådet

26. 07:45

Juleklippedag

Sinding Skole

27. 10:00

Tema

KFUM & K

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

11. 10:00

julestart

KFUM & K

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

Januar
01. 15:30

Nytårs-musik-gudstjeneste i Sinding Kirke

Menighedsrådet

04.

Første dag efter juleferien

Sinding Skole

07.

Åben fredag

Sinding GIF

08. 09:30

vi tar´i svømmehal. Afg. kl. 9.30

KFUM & K

11. 14:00

Generalforsamling

ØS Seniorklub

18.

Skøjtedag for 6 .klasse

Sinding Skole

25. 14:00

Seniorernes egen dag!!!

ØS Seniorklub

27. 18:30

Generalforsamling

Ørre Forsamlingshus

27. 19:30

Fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus

Arr: se i bladet

31.

Legedag 0. - 1. klasse

Sinding Skole

Februar
04.

19.00

Ørre-Sinding lystfiskerforening Generalforsamling

04.

Åben fredag

Sinding GIF

05. 10:00

Temadag

Menighedsrådet

08. 14:00

Hanne Risager og Agnethe Hastrup underholder os.

ØS Seniorklub

14.

14. - 20. februar: Skolernes vinterferie

Sinding Skole

22. 14:00

Besøg af Gerda Højgaard: "Mit arbejde i Røde Kors".

ØS Seniorklub

27.

Slagerparade

Sinding GIF

Marts
04.

Åben fredag

Sinding GIF

04.

Fastelavnsfest

Sinding Skole

07.

Uge 10: TA pulsen - uge

Sinding Skole

07.

Unihockeydag 3. klasse

Sinding Skole

08.

Åbent hus

Sinding Skole

19. 10:00

Gymnastikopvisning
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Sinding GIF

