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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

Oliver Bækgaard Lindholt
Rosmosevej 8, Sinding
2 år den 28. januar 2011

Lucia
Vestermosevej 24, Ørre
4 år den 30. januar 2011

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.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. maj 2011. Posten udkommer uge 20, 2011.

Lucas
Vestermosevej 24, Ørre
4 år den 30. januar 2011

Jonas Scheufens Bøgedal,
Ørre Byvej 97, Ørre.
6 år den 8. februar 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,-.

Stensbjerg ca. 1950

Lukas Næstholt Christensen
Ørrevænget 1, Sinding
1 år den 18. februar 2011

Tristan Kold Jørgensen
Sinding Hovedgade 17, Sinding
1 år den 22. februar 2011

Laura Kloster Lodahl
Sinding
9 år den 26. februar 2011

Sidsel Riis Thøgersen
Søvndalvej 1, Sinding
5 år den 3. marts 2011
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Fastelavnsfest i Sinding Forsamlingshus
Søndag den 6. marts kl. 14.00

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

Kom udklædt og slå katten af tønden.
Arrangør:
Sinding Forsamlingshus og

Næstformand
Jesper Dahl Martinussen
Sinding hovedgade 7
Tlf. 97382448

Borgerforeningen

Affaldsindsamling samt forskønnelse
af byerne

Amerikanergrund, Affaldsindsamling m.m. lørdag d. 02.04.11 kl. 09.30 v.
grillhytten.Vi starter med kaffe og rundstykker og samler så affald i samarbejde med Dansk naturfredningsforening.

Affaldsindsamling samt forskønnelse
af Ørre den 3. april kl. 9.30
Vi mødes på Naturskolen til kaffe og rundstykker, hvorefter vi samler affald i
samarbejde med Dansk Naturfredningsforening.Vi kikker også på vores by
portaler.

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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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

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Masterplan

Som opfølgning på mødet om Masterplanen for Sinding  Ørre har vi som start valgt
4 projekter:





Området omkring Hvepsebyen, Bålplads, Boldbaner, Søvndalvej og
kælkebakken.
Stier i området Ørre, Oustrup Hede og Sinding.
Området Skolen, forsamlingshus, kaldet Torvet.
Intern/extern PR. Folder, Hjemmeside, interaktive skilte!

Vi søger ildsjæle til at være med til at arbejde videre med projekterne. Har man
interesse i det, så giv gerne en melding til bestyrelsen.
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Vidste du?
Vidste du, at man kan
tilmelde sig nyhedsbrev fra
Borgerforeningen ved at
sende en mail til
Peder Lundby
[lundby-p@post3.tele.dk].

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Ledelsen

Krocket
Sne og frostvejr har igen i år sat krocket
spillerne på stand by, så vi venter med
længsel på forårets komme.
Vi skulle have spillet lyskrocket først på
vinteren, men vejrguderne var ikke med
os. I stedet havde vi en dejlig aften, med
mad, hygge og små konkurrencer.
Arrangementet blev afholdt på Jægerbjerg, sammen med Simmelkær
krocketklub, da vi i efteråret, sammen
havde
arrangeret
en
privat
krocketturnering på tværs af de 2 klubber. Turneringen blev afviklet skiftetvis i
Sinding og i Simmelkær.

Vi afholder krocket opstartsmøde på
Jægerbjerg, tirsdag den 29. marts 2011,
kl. 19.00.
Gamle, som nye spillere er hjertelig velkomne.
Tilmeld venligst til Grethe, på tlf.
28512503.
Venlig hilsen Krocketudvalget

I turneringen havde vi delt os i 3 puljer,
hvor hver pulje spillede alle mod alle.
Vindere i de 3 puljer blev, Aage Christensen, Ejvind Kirkegård og Jørgen Friis
Poulsen.

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

Da vi er 2 små klubber, kan vi give hinanden lidt mere modstand og samtidig
lære lidt af hinanden. Om alt går som
planlagt, forventer vi igen i år at afvikle
lignende turnering.

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

Petanque
Vi starter sæsonen mandag den 4.
april kl. 13.30. Vi har 5 baner til
rådighed, så der er mange der kan
spille på en gang.
Så hvis du har tid og lyst til at være
med, så er du velkommen. Hvis du ikke
kan den dag, men har lyst til at prøve
et sjovt og hyggeligt spil, er du altid
velkommen.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag d. 19. marts kl. 10.00.

Traditionen tro, skal vi afslutte en forrygende sæson i SGIF, med gymnastikopvisning. Det er her I får mulighed for at
se resultatet af det flotte arbejde vores
instruktører har leveret aften efter aften
her i efteråret og vinteren over.
Vi har 4 børnehold, der har hygget sig og
lavet gymnastik de sidste 20 uger, så de
glæder sig til at vise resultatet til vores lokale opvisning.
Vi har i år ligeledes et gæstehold fra en
efterskole.

 Der bliver taget holdfoto, der kan
bestilles på dagen. Husk 15 kr. pr.
billede.

 Entre: 40 kr.
Børn under konfirmationsalderen:
gratis.

 Der kan købes forfriskninger i kantinen.

Velmødt til gymnastikvisning i Sinding.

 Der er mulighed for parkering i skolegården.

Gymnastikudvalget.
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Kirkesiden
Velkommen til SogneBio i Sinding kirkehus
28. marts kl. 18.00 - og 28. april kl. 18.00
Som noget helt nyt inviterer Ørre-Sinding kirker nu til SogneBio. Velkommen til aftener med
fællesspisning, film og diskussion i Sinding Kirkehus.
I de danske kirker har det ofte
været ord og klassisk musik, der
har fyldt det meste. Men det betyder jo langt fra, at der ikke findes
mennesker, der har udtrykt tanker
om kristendommen på utallige
andre måder. For eksempel findes
der et utal af film, der beskæftiger
sig med livets store spørgsmål.
I Ørre-Sinding kirker vil vi gerne
favne bredt og lave kirke, der interesserer og vedkommer alle.
Blandt andet derfor lancerer vi nu
dette nye tilbud, SogneBio.

Aftenerne kommer til at begynde kl.
18.00 med fællesspisning, hvorefter
aftenens film præsenteres. Selve filmen
vises på storskærm, og efter vi har set
den, bliver der lejlighed til at snakke
om filmen og de problemstillinger, der
er i den. Vi håber at kunne få en god
snak i gang, om nogle af de store ting i
tilværelsen.
Foråret kommer til at byde på 2 gange
SogneBio: Mandag d. 28. marts blænder vi op for en film, der nok skal sætte gang i debatten. Filmen handler om
en ung katolsk præst, som møder
enorme udfordringer både i sit job og i
sit private liv. Det er en film, der berører så forskellige emner som incest,
tavshedspligt, fordomme og tilgivelse.
Og så er det en film, der sætter diskussionen om bibelens og den kristne

kirkes syn på homoseksuelle på
dagsordenen.
Torsdag d. 28. april skal vi sammen se en film, der leger med
tanken om, hvordan det ville
være gået, hvis Jesus nu havde
valgt et almindeligt menneskeliv i
stedet for at dø for os på korset.
Hvad mon der ville være sket,
hvis Jesus havde givet efter for
fristelsen til at tænke på sig selv i
stedet for på os? En flot og tankevækkende film, der er instrueret
af selveste Martin Scorsese.
Af hensyn til spisningen er der
tilmelding - senest 4 dage før
aftenerne til Jytte Hoffmann på
9713 6062 - 4014 9418 eller på
mail til jytte.bjarne@mail.dk

Nyt fra Menighedsrådet
Som sædvanligt er der nyt fra flere
forskellige sider af arbejdet i menighedsrådet:
Ørre kirkes tag:
Tegltaget på Ørre Kirke skaller af. Det
er primært på våbenhuset - men denne vinter har også været hård ved taget
på skibet. Det er ikke helt afklaret
hvad grunden er hertil, men stenene
har ikke rundet de 5 år endnu. Der har
været kontakt til håndværkere og til
fabrikken. Der er enighed om at taget
på våbenhuset skal lægges om under
garantien. Men at det står skidt til med
skibets tag, er forholdsvis nyt, så det er
der ikke taget nogen beslutning om
endnu. Det tages der fat på, når foråret
melder sin ankomst.
Sognets aften:
I januar afholdt vi ”Sognets aften - kan
du lide din kirke?” Denne aften blev
der rig mulighed for at drøfte kirken og

kirkelivet i vort sogn. Der var lagt op til
at det meste af tiden skulle bruges til
drøftelse - og der var rigtig godt gang i
snakken rundt ved bordene. Der kom
mange gode idéer og kommentarer ud
af denne aften, så der bliver noget at
tage fat på i menighedsrådet i den næste tid. Herfra skal lyde en stor TAK til
alle jer, der var med til at fylde denne
aften med konstruktive drøftelser.
Alle der ikke havde mulighed for at
deltage denne aften, vil få muligheden
- i en eller anden form - næste år. Men
har du idéer til nye tiltag eller ændringer - eller har du kommentarer til det
der er i gang, er du selvfølgelig altid
velkommen til at komme med dem.
Farvel og goddag:
Bo Inglev - vores kirkesanger gennem
mange år, valgte før jul at opsige sin
stilling. Vi modtog opsigelsen med stor
beklagelse, da Bo gennem årene har
fyldt vore kirker med prægtig sang,
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både når kirken har dannet ramme om
festlige begivenheder, når den har givet rum til dyb sorg, og når det har
været en ganske almindelig søndag
morgen. Vi ønsker Bo alt muligt godt
fremover.
Vi har fra januar ansat en ny kirkesanger i stillingen. Anne Lise SandborgOlesen, som kommer fra Skjern Enge
er godt i gang - og vi vil gerne byde
hende velkommen i vort sogn. Vi glæder os til mange timers sang og samvær
med hende.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Øjne, der kan se
… om vintergækker og påske ...
Det var en januardag. Vi var nogle
stykker, som gik en tur i vores store
have. Jorden var hård. Selvom det var
vinter, var det som om fuglene var begyndt at synge lidt anderledes. Var
foråret mon på vej? Vi gik og snakkede
om, hvor fantastisk det er, når vintergækkerne bryder op af jorden. Så faldt
bemærkningen, som jeg siden ikke har
kunnet glemme: ”Det handler om at
have øjne, der kan se det…!” Ordene
har fulgt mig, fordi der ligger ganske
meget i de ord.
Helt konkret er man nødt til at gå ud i
vinterlandskabet for at få øje på vintergækken, den er svær at se fra en bil. Vi
må ud i haven for at se efter den, selvom det måske blæser koldt. Men der
er meget mere. For spørgsmålet er, om
man kan se alt det, som den lille hvide
blomst ”siger”, som den står der om

vinteren. Alt det, som tales til os, om
håb, om glæde og om liv. Den varsler
forår. Forår med varme og alt det andet, som det fører med sig af nyt liv.
Har vi øjne, der kan se alt det meget
mere, som den lille sarte blomst varsler?
Det er på samme måde med påsken.
Som vintergækken fortæller også påsken en historie, som man skal have
øje for, hvis man for alvor vil se den.
Har man øje for det, så kan man se, at
påske handler om mere end en række
begivenheder for ca. 2000 år siden.
For da er påskens historie en fortælling
om livet, ens eget liv. En fortælling om
fællesskab mellem Gud og mennesker.
Ja, det er en fortælling, som rækker
helt ind i ens nære liv med refleksion
over, hvordan vi lever med hinanden, i
familien, i skolen, på arbejdspladsen
osv. Her drejer det sig om vigtige temaer for livet: f.eks. svigt og tilgivelse,

Nøjj - det’ for børn!

Denne gang er opgaven at finde
ud af, hvad det var der skete på
den første af påskens helligdage.
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angst for smerte og døden; temaer,
som alle kender til. Påskemorgens fortælling om opstandelsen er umulig at
forstå med intellektet, men giver håb
om, at der er muligheder, hvor vi ikke
lige kan gennemskue det. Har vi øjne,
der kan se det?
Rigtig glædelig påske!
Lise Edelberg

Kirkesiden
Konfirmationer 2011 - søndag d. 22. maj
Selvom jorden stadig er hård af frost er
der kun nogle få måneder til, at vi igen
skal fejre konfirmation i vore to kirker.
En stor festdag venter forude for de
berørte familier.

Konfirmationsdagen er den 22. maj.
Som altid kan der afleveres telegrammer mv. i kirkehusene. Der vil være
nogle, som sørger for, at alle får det
rigtige med sig hjem.

En forårssøndag fejres konfirmander
der lyser af en ungdom li’som maj,
og ord om liv og salighed forplanter
sig til os og velsigner dig.
I kirkens kor bli’r det for os bekræftet:
Guds jaord står han alle dage ved.
For vore liv er der i Himlen hæftet
hos ham, der kun er kærlighed.

De unge mennesker som konfirmeres er:
Sinding kirke kl. 9.00
Marie Justesen, Ørrevej 6
Stine Tolstrup Christensen, Søvndalvej 10
Sara Hauge Furbo, Sofiedalvej 22
Peter Lindholm Andersen, Ørrevej 21
Ulrik Odsbjerg Pedersen, Sinding Hovedgade 9
Jeppe Frølund Jensen, Sofiedalvej 17
Nicolai Flindt Jørgensen, Nøvlingvej 3C

Til Kristus blev vi døbt, før vi det vidste
og før det første skridt på vores vej.
Hans tro er til det bedste og det sidste,
når livets løb har tegnet sig.

Ørre kirke kl. 11.00
Pernille Breinbjerg, Aulumvej 2
Laura Cebula, Aulumvej 21
Frederik Munk Valentin, Ørrevej 45
Danny Nørgaard Christensen, Schæferivej 17
Mickey Møller Petersen, Kragsnapvej 39
Mark Emil Rasmussen, Ørrevej 8
Jens Kristian Hvolbøl, Ørre Byvej 91
Joachim Holger Tejls Sander, Ørre Byvej 42

At leve er at lære og at nemme,
hvad der er altings dybeste besked:
at livet la’r sig overalt kun fremme,
når vi gør andre mindst fortræd.
Erik Klemmensen

Med ham skal vi så turde tro på livet,
og tro det tilforladeligt og godt,
og turde elske, hvad der bli’r os givet,
og ikke ville eje blot.

Med disse vers af Erik Klemmensens
konfirmationssalme vil jeg ønske alle
konfirmandfamilier hjertelig tillykke.
Må I få en rigtig dejlig dag, der bærer
glæde med sig langt ind i fremtiden.

Desuden i Aulum Kirke:
Max Kidde Blæsbjerg, Sinding Hovedgade 7

Lise Edelberg

Gamle gravsten
Når gravsteder bliver sløjfet, skal det
besluttes, hvad der skal ske med gravstenen. Menighedsrådet møder ofte
ønske fra pårørende om, at stenen kan
bevares i de såkaldte lapidarier, hvor
andre gamle gravsten står. Derfor har
vi besluttet, at der fremover skal gælde
følgende regler:
Pårørende har altid ret til at tage gravstenen med sig hjem og placere den

andetsteds. Hvis familien ønsker gravstenen placeret i lapidariet, kan de
mod betaling af et beløb få gravstenen
stillet i lapidariet i en periode på 20 år.
I modsat fald beslutter Menighedsrådet, hvad der skal ske med stenen.
Det skal understreges, at gravsten i
lapidariet ikke er beregnet til at lægge
blomster ved, da det ikke skal betragtes som et gravsted.
Menighedsrådet
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Kirkesiden
Arrangementer
Påske
- i Ørre-Sinding kirker
I påsken vil der som tidligere år være
forskellige arrangementer i tilknytning
til nogle af påskens gudstjenester. Disse ting præsenteres i den påskefolder,
påskefolder
der på et senere tidspunkt bliver husstandsomdelt - så hold godt øje med
den...

Oversigt over arrangementer
28. marts
28. april
4. maj

18.00
18.00
19.30

SogneBio i Sinding kirkehus
SogneBio i Sinding kirkehus
4. maj aften i Sinding kirkehus

Lys i vinduerne, historisk fortælling og fællessang
4. maj i Sinding kirkehus kl. 19.30 – 21.30
I år vil vi fejre 4. maj med en aften i
historiens tegn. Det bliver en aften i
Sinding kirkehus med lys i vinduerne,
fællessang og historisk fortælling.
Fællessangen ledes af Jens Simonsen.
Det vil være en blanding af noget vi
kender og noget vi kommer til at kende.
Det historiske er lagt i hænderne på
”Det lokalhistoriske arkiv”, som bl.a. vil

give os indblik i nogle lokale begivenheder fra besættelsestiden samt fortælling om alsangen. Alsang er de fællessangsstævner, der blev arrangeret
rundt i landet under den tyske besættelse af Danmark.
Af hensyn til kaffebord bedes om tilmelding senest mandag d. 2. maj til
Birgit Christensen på 97 13 61 67 eller
Gitte Simonsen på 97 13 62 63.

Indre Missions mødekalender
2. mar. 19.30
9. mar. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
Bibelgruppe 1 hos Grete og Holger Hoffmann, Ørrevænget 14

14.– 19. mar.
14. mar.
15. - 17. mar.
18. mar. 18.00

Mødekampagne i kredsen (se i dagspressen, hvor det sker) - alle aftener kl. 19.30:
v/ Søren Grysbæk
v/ Kurt Hjemdal
Kreds-familieaften i Bethania, Herning med fællesspisning. Ingen tilmelding.

16. mar. 19.30
25. mar. 18.00

30. mar. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Sinding Hovedgade
Familieaften i Sinding Missionshus med fællesspisning kl. 18.00
Tale v/ Per Dyrholm kl. 19.30
Tilmelding senest 23. marts til Dorrit på 9713 6287 eller Jens på 9713 6002
Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peder Christensen, Søvndalvej 10

6. apr.
13. apr.
13. apr.
27. apr.

Generalforsamling i Sinding Missionshus
Bibelgruppe 1 hos Edel Vang, Baunevej 43, Tjørring
Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

19.30
19.30
19.30
19.30

11. maj 19.30
18. maj 19.30
25. maj 19.30

Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Chr. Jensen, Bymarksvej, Tjørring
Soldatervennerfest i Sinding Missionshus v/ Leif Sørensen, Borris
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
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Kirkesiden
Sogneindsamling

Gudstjenesteliste
Dato
Marts

Ørre kirke

6. Fastelavn

13. 1. søndag i fasten

10.00

10.00 Scot Christensen
Indsamlingsdag til
Folkekirkens Nødhj.

Søndag d. 13. marts

Sinding kirke
13.00 Familiegudstjeneste - kom gerne
udklædt
Sogneindsamling 2011 går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde
i kampen mod sult i verden.

---

20. 2. søndag i fasten

---

8.45 Nord Hansen

27. 3. søndag i fasten

---

10.00 Kirkekaffe

April
3. Midfaste

8.45

---

10. Mariæ bebudelsesd.

---

10.00 Kirkekaffe

17. Palmesøndag

8.45

10.00 Med børnekirke

21. Skærtorsdag

---

17.00 Efterfølgende
fælles spisning

22. Langfredag

10.00

---

24. Påskedag

11.00 Indsamling til
KFUM og KFUK

9.30 Indsamling til
KFUM og KFUK

25. 2. påskedag

---

10.00 Indsamling til
KFUM og KFUK

Maj
1. 1. søndag efter påske 8.45 Nord Hansen
8. 2. søndag efter påske - - -

--10.00 Kirkekaffe

15. 3. søndag efter påske - - -

8.45

20. Bededag

---

10.00 Lennart Jessen

22. 4. søndag efter påske 11.00 Konfirmation

9.00 Konfirmation

29. 5. søndag efter påske - - -

8.45 Nord Hansen

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til. Ring til Taxa på 20 13 25 13.
Ved mærket * er der en særlig omtale andetsteds i bladet.
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Verdens bedste nyhed er, at der i år er
98 mio. færre, der vil opleve sult. Men
hver dag dør fortsat 25.000 mennesker
som følge af sult, så der er stadig meget at gøre.
Ørre-Sinding sogn vil igen være med,
når Folkekirkens Nødhjælp holder sogneindsamling. Menighedsrådet er ansvarlig for indsamlingen, og vi vil forsøge at nå rundt i hele sognet. Hvis du
har lyst til at hjælpe os som indsamler,
er du meget velkommen til at henvende dig hos Jytte Hoffmann på 97 13 60
62 eller en af de andre fra menighedsrådet. Indsamlingen starter ud fra Ørre
Kirkehus ca. kl. 11.00.

Børnekirke Palmesøndag
I forbindelse med Palmesøndags gudstjeneste kl. 10.00 i Sinding Kirke er der
børnekirke. Sognemedhjælper Anne
Mette vil under prædikenen tage børnene med over i Kirkehuset til sang,
leg og fortælling . Vi håber mange børn
har lyst til at være med den dag.

Påske 2011
Hold godt øje med
folderen ”Påske 2011”
som vil blive husstandsomdelt. Her kan du læse
om de forskellige særlige
ting, der vil ske i forbindelse
med nogle af påskens gudstjenester i
Ørre-Sinding kirker. Glædelig påske!

Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten
Lise Edelberg
Ørre præstegård
Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning
Tlf. 97 13 61 36 - Email: lea@km.dk
Træffes bedst:
Tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 11.00
Torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30
Lørdag og søndag efter aftale.
Mandag er fridag.
(For ikke at gå forgæves, anbefales det
at træffe aftale på forhånd, når man
ønsker at mødes med sognepræsten.)
På sognepræstens fridage, ferier, kurser
m.v. kan man henvende sig til sognepræsten i Tjørring, René Nord Hansen
på tlf. 97 26 80 31. Der vil være henvisning på telefonsvareren.
Dåb:
Dato for dåb aftales med præsten, som
kommer på besøg forud for dåben.
Vielse:
Dato for bryllup aftales med præsten,
som desuden orienterer om, hvilke attester m.v. der skal bruges ved vielsen.

Personregistrering:
(registrering af dødsfald og navneændringer) for alle i Ørre-Sinding sogn
finder sted hos sognepræsten.
Navneændring:
Relevante skemaer for navneændring
samt vejledning og orientering om gebyr findes på personregistrering.dk
Blanket med bilag afleveres/sendes til
Præstegården, Ørre Byvej 88, 7400
Herning.
Fødsel: BEMÆRK ÆNDRING!
Fødsel: Fødselsanmeldelse til personregisterføreren sker gennem hospitalet.
Forældre skal derfor ikke længere aflevere fødselsanmeldelse. Er forældrene
ikke gift, kan faderskab registreres derved, at forældrene afleverer omsorgsog ansvarserklæring til personregisterføreren, senest 14 dage efter barnets
fødsel. Afleveres erklæringen ikke til
personregisterføreren behandles faderskabssagen i Statsforvaltningen.
Dødsfald:
Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn efter senest 2 dage og
der træffes aftale om begravelse.

Faste aktiviteter
KFUM-spejderne i Ørre-Sinding
Spejdergården, Asbjergvej 12, Sinding.
Mandag kl. 19.00 - 20.30
Ulve: drenge og piger i 2. og 3. klasse.
Spejder: drenge og piger i 4. klasse og
opefter.
Kontaktperson: Hanne Andsbjerg,
Nøvlingvej 19, tlf. 2963 9262
Rødderne 2.0
Er en børneklub under KFUM og
KFUK, der kører hver anden lørdag kl.
10.00 - 11.30. Vi mødes i Missionshuset på Skoletoften. Kontaktperson:
Bjarne Hoffmann, tlf. 97 13 60 62.
Sinding Missionshus
Kontaktperson: Dorrit Lodahl,
Tlf. 97 13 62 87
Bibelgruppe 1
Kontaktperson: Holger Hoffmann,
Tlf. 97 13 63 75
Bibelgruppe 2
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.
Graver
Aksel Hvergel
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk
Gravermedhjælper
Hanne Jensen, 97 13 62 31
mobil 27 52 62 31
kragsnap@dlgtele.dk
Organist
Hanne Jensen, tlf. 97 13 62 31

Kirkesanger
Anne Lise Sandborg-Olesen
tlf. 60 77 54 63
Sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen
Tlf. 29 82 57 19
sognemedhjaelper@
oerresinding-kirker.dk
Menighedsrådets formand
Jytte Hoffmann
Kroghøjvej 4, tlf. 97 13 60 62
jytte.bjarne@mail.dk

Materiale til Kirkesiden
Af hensyn til arbejdet med kirkesiden,
beder vi om, at alt hvad der ønskes
bragt på Kirkesiden, afleveres senest
d. 20. i måneden forud for den endelige deadline på ”Posten”. Tips og
gode idéer modtages gerne.
Stof afleveres til sognepræst Lise Edelberg (se adresse ovenfor) eller Kurt
Jeppesen, Asbjergvej 12, - allerhelst
pr. mail til kleoneliner@gmail.com

Tjek vores hjemmeside: www.oerresinding-kirker.dk
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Ørre
Forsamlingshus
Eftermiddagskaffe i Ørre Forsamlingshus.
Søndag d. 3. april er der mulighed for hyggeligt samvær med alle, der har lyst til at
støtte huset.
Der vil være forskellige aktiviteter for børn
og barnlige sjæle.
Pris: 25 kr. pr. pers. inkl. kaffe og kage samt
en sodavand til børn.
Max 100 kr. pr. familie (børn, børnebørn
og bedsteforældre).
Der kan købes øl, vin, vand, popcorn m.m.
Vil nogen medbringe kage eller lign. til
kaffebordet, hører vi gerne fra jerJ
Tilmelding senest d.1. april på tlf.
97136327
ell.
97136423.
mail:herdis@vipcom.dk.

Storskærmsaften
Til efteråret vil der blive arrangeret storskærmsaften. Mere herom i næste nr. af
Posten.
Koncert
Vi har koncert torsdag d. 8.sept. med
Krogh synger Aakjær. Ligeledes mere
herom senere.
Bestyrelsen

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

Hilsen Eventudvalget.

Aktive landmænd
25. november blev der afholdt stiftende
generalforsamling i foreningen AKTIVE
LANDMÆND,
som er en forening for alle i Sinding-Ørre
og omegn med interesse for landbruget.
Foreningens formål er:
- at synliggøre landmændene i området
- at fremme forståelsen for landbruget i
lokalsamfundet.
- at være en stemme for landbruget i lokalsamfundet
- at arrangere udflugter med landbrugsfagligt indhold.
Det skal således også være en forening,
hvor medlemmerne sammen kan mødes
i en både faglig og fornøjelig sammenhæng om den fælles interesse landbrug.

Bestyrelsen består af:
Anne Marie Søe Nørgaard, Jens Thyssen,
Aage Gammelgaard, Søren Christensen og
Poul Søe Andersen.
Foreningens første arrangement er en udflugt, hvor vi bl.a. skal besøge Gram slot,
som både er en moderne landbrugsvirksomhed, der også driver gårdbutik og
hotelvirksomhed, og samtidig er en spændende kulturinstitution.
Du er meget velkommen til at henvende
dig til bestyrelsen og høre mere, hvis du
kunne være interesseret i at blive medlem.
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Gram Slot er en unik og meget alsidig virksomhed under stadig udvikling. Virksomheden består af et moderne, økologisk
landbrug og af en kulturinstitution med
levende formidling af historie, arkitektur,
kultur og natur.

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

Først en beklagelse, men endnu engang må
jeg beklage, at jeg ikke i skrivende stund
ved noget. Det er ikke fordi der ikke kan
skrives tykke bøger om, hvad jeg ikke ved
noget om, men i skrivende stund er jeg
formand, men når Posten udkommer ved
jeg det ikke, og det skyldes, at vi først holder
generalforsamling den 4. februar i Ørre
forsamlingshus og jo, jeg vil gerne fortsætte
som formand og prøve at være tovholder i
alle de aktiviteter vi har i ØSL. (Har lige fået
ros, for der sker da godt nok noget i ØSL).
Så tak til alle der hjælper til her og en tak til
dem der deltager, uden deltagere sker der
jo ikke noget og en stor tak til vore lodsejere,
som lægger å til, uden å, ingen ØSL og sådan
går tingene nu engang i ring.
Men jeg har et lille problem, i det jeg har
hjemtaget laks fra Stor Å, som mange nok
ved. Da vi ikke er medlem af SVS, havde
jeg ikke ret til at hjemtage laksen og har
modtaget en bøde fra politimesteren på kr.
2.500,- Det vil jeg selvfølgelig ikke
anerkende, så der skal køre en retssag, den
skulle havde været for retten d. 2.2.2011,
men sagen er udsat, fordi der kører en
lignende sag ved retten i Viborg, som også
er udsat, fordi anklagemyndigheden vil køre
de to sager sammen, da de er ens. Begge
laks er fanget og hjemtaget fra Posten huld
i Stor Å ved Vemb. Endnu engang må jeg
erkende, at jeg så ikke ved noget i skrivende
stund, i det Dommeren oplyser, at vi hører
nyt i sagen ultimo uge 5. Der er sådan set
heller ikke problemet, men problemet opstår
i forhold til vore vedtægter.
§ 8. Udelukkelse og udmeldelse.
Overtrædelse af foreningens love eller
fiskerilovene kan medføre forbud mod fiskeri
i foreningens vande eller eksklusion.
Så på generalforsamlingen må
medlemmerne tage stilling til, om de kan
have en formand, der har fået en bøde for
overtrædelse af fiskeriloven, ifølge
anklagemyndigheden. Eller om man er enig
i formandens arbejde for frit fiskeri i vore
vandløb, at man ikke kan tvinge nogle til at
være medlem af en bestemt forening, for at
få del i en evt. lakse kvote, det gælder også
for lodsejerne. For mig er det uhørt. Det
skal lige hertil siges, at bestyrelsen på intet
tidspunkt har kritiseret mit fortagende, men
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det kan selvfølgelig skyldes, at 3 af dem er
lodsejere. Det kan da også lige nævnes, at
vi har fået mere fiskevand på den konto,
mere her i området og noget på Sjælland
og jeg arbejder på at få noget i Guden Å.
Men kik på hjemmesiden, inden I skal ud at
fiske. Nå, nok om den skide laks til godt 800,kr. kg.
Lige føre jul fik vi udlagt ca. 90 m3 gydegrus
i Sinding, på tre nye gydebanker, så nu bliver
det spændende at se, om der kommer fisk
på leje her, den ene stryg er lige efter broen
i Sinding, så her kan man hvis man er heldig
se fisk på leje og hen på foråret måske se
yngel.
Endnu en gang i skrivende stund, er jeg
blevet gjort opmærksom på et møde på DTU
Aqua i Silkeborg, omhandlende stalling
førende vande. Stallingen er tilsyneladende
gået meget tilbage i de senere år, men ingen
ved præcis hvor meget eller hvorfor. Derfor
er DTU Aqua ved at starte et
fiskeplejeprojekt, som skal sikre en
systematisk indsamling af viden, så vi får det
bedst mulige grundlag for en evt.
bestandspleje. Det er vi selvfølgelig med
på, i det vi har mange eller i hvert fald har
haft mange stallinger i vore vandløb. Så
måske vi skulle satse mere på gode gyde
forhold for stallinger og bækørreder i stedet
for laks og havørreder. Det kan selvfølgelig
også være vi kan begge dele.
Jeg venter også her i skrivende stund på at
få at vide, hvornår vi kan få kikket på Stor Å
ved Brohusvej. Lodsejeren syntes godt om
ideen. Det kunne jo være super fint at være
pilot på at udforme en gydebanke ligesom
et gammelt vadested - og så følge
udviklingen på denne i forhold til de andre.
Det er noget mere omfattende ind det vi
plejer at lave, så det bliver kommune og EU,
der skal betale. Bliver det godt, har jeg store
planer ved kirke stien i Ørre, men det må
lige vente lidt endnu.
Hvad enten det bliver mig eller en anden,
så knæk og bræk i det nye år.
Ejgil Kølbæk

Sinding-Ørre
Folkeuniversitet
Program for 2011
Forår

Efterår

1. Forundring: En journalists vinkel på forundring

5. Mennesket bag forbrydelsen

Lærer: Journalist Anders Agger
Tid: 12.04. kl. 19.30

Lærer: Fængselspræst, cand. theol. Thomas Næser
Tid: 13.09. kl. 19.30

2. Frelse/fortabelse - Er der en dobbelt udgang?
Universel forsoning og alle tings genoprettelse.

6. Frit valg på alle hylder

Lærer: Sognepræst cand. theol. Kaj Mogensen
Tid: 26.04. kl. 19.30

Lærer: Højskolelærer og forfatter Astrid Søe
Tid: 27.09. kl. 19.30

3. Om Jesper Talund, Iver Holmgaard og Thyge
Pedersen

7. Forundring: Livet er ikke det værste, man har om hvordan vi kommer af sted med at være
menneske

Lærer: Museumsinspektør Christian Ringskou
Tid: 10.05. kl. 19.30

Lærer: Provst Niels Kr. Kobbelgaard
Tid: 11.10. kl. 19.30

4. Nordiske sange. Solosang og fællessang

8. Genfortælling og tolkning af Sigurd Hoels roman
«Mødet ved milepælen»

Lærer: Forfatter, sanger, cand. mag. Jeannet Ulrikkeholm
Tid: 24.05. kl. 19.30

Tilmelding på telefon:
97 13 60 30 (Kroghøj Gl. Skole)

Lærer Niels Knudsen
Tid: 25.10. kl. 19.30

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Man kan tilmelde sig:
Forår: nr. 1, 2, 3, 4
Efterår: nr. 5, 6, 7, 8
Enkeltaftener:

d. 5., 12. og 19. juli 2011 - kl. 10.00

kr. 250
kr. 250
kr. 75

I priserne indgår der kaffe/te og brød.
Da der altid melder sig flere, end der er
plads til, er vi nødt til at anvende «først til
mølle» - princippet.

Komitemedlemmer:
Inge Madsen
Birthe Christensen
Malte Dalsgaard
Birgit Christensen
Wagn Christensen
Niels Knudsen
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KALENDEREN
Marts
04.

Åben fredag

Sinding GIF

04.

Fastelavnsfest

Skolen og Hvepsereden

05. 10:00

Tema om nadver

KFUM & K

06. 14:00

Fastelavnsfest

Borgerforeningen

07.

Uge 10: TA pulsen - uge

Sinding Skole

07.

Unihockeydag 3. klasse

Sinding Skole

08.

Åbent hus

Sinding Skole

08. 14:00

"Lidt fortid - lidt nutid" v. Gunnar Pedersen, Herning

ØS Seniorklub

15. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

16. 14:00

Besøg hos Tjørring pensionisterne

ØS Seniorklub

19. 10:00

Gymnastikopvisning

Sinding GIF

21. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

22. 14:00

Rejsefilm fra Rumænien v. Ernst Spandet, Vildbjerg

ØS Seniorklub

29. 19:00

Opstart: Krocket

Sinding GIF

April
02. 09:30

Affaldsindsamling samt forskønnelse af byerne

Borgerforeningen

02. 10:00

Noget med sæbekassebiler

KFUM & K

03. 09:30

Affaldsindsamling samt forskønnelse af Ørre!

Borgerforeningen

04. 13:30

Sæsonstart: Petanque

Sinding GIF

05. 13:30

Besøg i Hvepsereden

ØS Seniorklub

12. 19:30

Forundring. En journalists vinkel på forundring

SØ Folkeuniversitet

13. 12:45

Påskeløb for Mælkebøtten og Grotten

Hvepsereden

14.

Skolefest

Sinding Skole

15. 09:30

Påskefrokost for Violen og Anemonen

Hvepsereden

16. 10:00

Tema

KFUM & K

18.

18. - 25. april: Skolernes påskeferie

Sinding Skole

19. 14:00

Min barndom og ungdom i DDR v. Gerda Schmidt

ØS Seniorklub

26. 19:30

Frelse/fortabelse - Er der en dobbelt udgang?

SØ Folkeuniversitet

28.

Samtaler i 6. klasse

Sinding Skole

30. 10:00

Afslutning

KFUM & K

Maj
02.

Samtaler i indskolingen og 3. klasse

Sinding Skole

03.

Samtaler i indskolingen og 3. klasse

Sinding Skole

03. 14:00

Jysk af Jeppe Aakjær v. Benny Jeppesen

ØS Seniorklub

05. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

09.

Samtaler i 4. og 5. klasse

Sinding Skole

10.

Samtaler i 4. og 5. klasse

Sinding Skole

10. 19:30

Om Jesper Thalund, Iver Holmgaard og Thyge Pedersen

SØ Folkeuniversitet

11.

11. - 13. maj: Hyttetur til Livø

Skolen og Hvepsereden

17.

Udflugt.

ØS Seniorklub

24. 19:30

Nordiske sange. Solosang og fællessang

SØ Folkeuniversitet

Juni
01.

Bedsteforældredag

Skolen og Hvepsereden

06.

Svømmedag for 4. klasse

Sinding Skole

06. 19:00

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

07.

7. - 12. juni: Æ Sinding Daw

De Fem
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