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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.

Katrine Frederiksen
Tosmosevej, Ørre
4 år den 23. maj

Lasse Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
1 år den 29. maj 2011

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.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. august 2011. Posten
udkommer uge 33, 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,-.

Cecilie Frederiksen
Tosmosevej, Ørre
7 år den 17. maj

Philip Kidde Martinussen
Sinding Hovedgade
1 år den 10. maj 2001

Sankt Hans Aften
Borgerforeningen
Torsdag d. 23. juni arrangerer Borgerforeningen
atter Sct. Hansfest.
Mød op kl. 18.00 hvor grillen vil være varm for
tilberedning af den medbragte mad.
Der vil være snobrød til børnene.
Kaffe, brød og drikkevarer kan købes til
rimelige priser.
BORGERFORENINGEN FOR SINDING-ØRRE

Forsidetegninger:
Unge kunstnere fra Hvepsereden
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Er du ung, frisk og fuld af gå på mod
Og har du interesse for entreprenør, og bygge/anlægs
branchen??????
Så har vi måske jobbet til dig, vi søger en frisk og ansvarsbevist arbejdsdreng/pige, til at hjælpe os hen over
sommeren 2011. Du skal ikke være bange for at få jord under neglene eller sved på panden.
Du skal have traktor kørekort og gerne have lidt erfaring med at køre landbrugs eller entreprenør maskiner, men
dog ikke et krav.
Hvis interessen er forsat efter sommeren er der mulighed for en eventuel læreplads.
Skriv et par ord om dig selv og send det på e-mail: nytoftservice@hotmail.com
eller ring til Kristian Nytoft på mobil 23 30 60 99
Vi ser frem til at høre fra dig hurtigst muligt, da vi har meget travlt.
Kragsnapvej 23
7400 Herning

Tlf. 2330 6099
CVR nr. 10188989

nytoftservice@hotmail.com
www.nytoftentreorise.dk

Ørre Englaug
Oversigt over
bestyrelsen:

Formand
Ejgil Kølbæk
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
ejgil@koelbaek.dk
www.koelbaek.dk
97136110
20682987

Bliv medlem af Ørre
Englaug
Ørre Englaug har holdt deres første rigtige ordinære generalforsamling i Ørre
forsamlingshus d. 29. januar 2011.
Der var mødt 50 op til slagtegildet, som
blev holdt inden generalforsamlingen.
Der var kun nogle få ændringer til vedtægterne, som kan ses på www.hedenslystfiskeri.dk under gode links Ørre

Englaug. Formandens beretning kan ligeledes ses på hjemmesiden.
Alle der er interesseret i kød fra dyr, der
har gået på økologiske græsmarker i Ørre,
er velkommen til at kontakte ledelsen, der
er plads til 8 mere i Lauget på nuværende
tidspunkt og i år satser vi på gallowayen.

Med venlig hilsen

Kasserer:
Henrik Andsbjerg

Ørre Englaug
Formand
Ejgil Kølbæk

Sekretær:
Jens Arne Mikkelsen
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SindingØrre Midtpunkt
Fællesbestyrelsen
I fællesbestyrelsen har vi været meget
optaget af den økonomiske udvikling i
forbindelse med kommunens budget for
2011. Vi er som beskrevet ovenfor ramt
af besparelser både i daginstitution og skolen. Men vi har fastholdt vores lejrture til
Bornholm og Livø, da vi anser dem for at
være en væsentlig brik i det at gå hvepsereden eller skolen.

Vi havde en aften i februar, hvor vi
brainstormede med et tema omkring det
at skaffe flere elever til skolen. Det har nu
resulteret i, at vi inden længe vil tilbyde
en skole og en daginstitution for børn, der
er overvægtige. Dette skal ses som et alternativ til at tage f.eks. på julemærkehjem.
Så kan de i stedet tage til Sinding Ørre
Midtpunkt og deltage i vores aktive skoleog børnehavedag. Der skal selvfølgelig

kobles nogle andre funktioner på disse
børn, da de har nogle udfordringer med
deres vægt. De første tilkendegivelser
blandt sundhedspersonalet, der er tilknyttet skolevæsnet, er overordentlig positive.
Så vi ser frem til, at vi efter sommerferien
kan komme i gang med dette tiltag, selvom
vi i skrivende stund stadig har nogle ting,
der skal arbejdes med.
Vi har ansøgt om fælles ledelse mellem
hvepsereden og skolen, hvilket betyder,
at der skal være én leder af begge områder og det bliver skolelederen. Så skal der
være en pædagogisk leder af hvepsereden. Det er nu godkendt af Børne- og
familieudvalget og vi forventer, at det kan
træde i kraft den 1/1 2012. Det giver nogle
økonomiske besparelser på vores budgetter, men også nogle udfordringer i dagligdagen som vi skal være med til at løse.
Vi har lige været i Herning og høre nyt fra
den rapport, der er lavet i forbindelse med
strukturanalysen på hele daginstitutionsområdet. Der skal, som det også har været
anført i Herning Folkeblad, findes 12-14
millioner på budgettet. Vi skal nu i gang
med at se på mulighederne i det pasningsdistrikt, som vi er en del af.
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Der arbejdes pt med at undersøge muligheden for en elektronisk infotavle, der skal
placeres i vinduet ved kældernedgangen
til sløjdlokalet. Det vil være et samarbejde
med idrætsforeningen. På tavlen er der
mange muligheder for info til brugerne af
Midtpunktet.
Næste gang at fællesbestyrelsen giver lyd
fra sig er den 16/6 2011 klokken 17.00 til
årsberetning i SØ-grillen
Mikkel, Ilse og Peter

SindingØrre Midtpunkt
Skolen

Vores skole har gennemgået en del forandringer i de senere år. Vi har fået færre
elever, nye lærekræfter, færre økonomiske ressourcer at gøre med og nye krav til
undervisningen, bl.a. nationale test. Alt
sammen noget som nok kunne få nogle
til at miste modet og kaste håndklædet i
ringen. Men nej  vi har konstant tilpasset
os, så vi i dag driver en skole på allerbedste vis. Det er ikke en skole som vi kender
fra dengang, hvor vi selv var børn og godt
for det. For i dag lærer børnene meget
mere, end vi gjorde, og alligevel forstår
vores lærere at bevare glæden ved at gå i
skole. Der har lige været gennemført nationale test, hvor eleverne har præsteret
et pænt stykke over landsgennemsnittet
(Læs: Det er vildt godt gået!). Hvilket vi
selvfølgelig er rigtig glade for, og vi tilskriver det gode resultat til både elever og
lærer.
Skolefesten
Vi har lige afholdt vores skolefest og hvilken fest. Der var først velkomst til alle
hundehoveder og hængerøve ved skoleleder Kurt Stoustrup. Grunden til hans ordvalg skal ses i lyset af, at vi senere skulle
se: Olsenbanden ser rødt. Først var vi dog
rundt og se skuespil og film, som var lavet
af de klaser, der ikke skulle medvirke i
Olsenbanden. Alle skuespillene havde
udgangspunkt i penge på den ene eller
anden måde. Der var mulighed for at se
Røverne fra Kardemommeby, Robin
Hood, Lucky Luck, og filmen Superheros.
Det var en rigtig god oplevelse, vi havde
med børnene rundt i klasseværelserne.
Alle skuespil og film gav tydeligt indtryk
af kæmpe engagement og masser af
glæde over at skulle optræde. Måske var
der også lidt generthed blandt nogle af
eleverne.
Bagefter gik vi ned i hallen for at se Olsenbanden ser rødt. Det var et pragtfuldt skuespil fremført af 4. og 5. klasse. Latteren og
klapsalverne fra salen vidnede om et rigtig sjovt og velspillet skuespil. På et tidspunkt kom Olsenbanden også til Sinding
Ørre Midtpunkt, helt efter bogen, sådan!
Der var en lang og stående ovation til skuespillerne efter stykket.

Når så mange forældre, søskende og bedsteforældre osv. er samlet, så brugte vi i
fællesbestyrelsen lejligheden til at sige tak
til lærerne på skolen for deres indsats. Ikke
bare med skuespil men med alt det de til
dagligt arbejder med og som vi er taknemmelige for.
Samtidig fik også vores hjælpere (Vagn og
Knud Erik med lyd og Lotte som bag scenen delte ud af erfaring fra hendes tid som
lærer), der har været i gang med skuespillet en stor tak for indsatsen - endnu en
gang. Håber vi ser jer igen til næste år.
Så var det tid til diskotek for børnene og
kaffe for de voksne og ikke mindst snak.
Som sædvanligt fejlede snakketøjet ikke
noget blandt de voksne. Til slut spillede
Bo guitar til afslutningssangen. Dermed
sluttede en rigtig god aften og med en
del trætte børn.
Ta Pulsen:
Den daglige løbetur er efterhånden blevet for nem for mange af eleverne, så det
er blevet besluttet, at der skal løbes hele
vejen, så pulsen kommer op. Samtidig blev
ruten forlænget for de store elever til 2
km. Det er ikke noget problem for vores
veltrænede elever at klare denne rute. Så
det er dejligt, at vi forsat kan holde gang i
vores tiltag på idrætssiden. Hvis vi skal tro
forskningen, så kan noget af forklaringen
på det gode resultat i de nationale test
måske ligge i vores høje fysiske aktivitetsniveau, som jo skulle forbedre indlæringsevnen.
Kids and media aften
Vi havde besøg at Jens Kristian Lynderup
fra Videbæk, der fortalte os om børns brug
af sociale medier. Herunder mobiltelefoner og chatprogrammer i forskellige
afskygninger. Det er voldsomme ting, som
vores børn kan finde på at skrive til hinanden. Vi er selvfølgelig forpligtet til at give
dem retningslinier for god opførsel, nøjagtig som når de cykler på vejen. Det var
en god og lærerig aften, hvor både forældre og lærere deltog. Vi kan kun opfordre
til at holde øje med, om der skulle være

gang i noget mobning i de sociale medier.
Næste skoleår
Som vi tidligere har skrevet, så brugte vi
lige omkring jul en masse tid på de besparelser, der var lagt op til fra politikerne side.
Det er nu faldet på plads og Kurt har regnet på tallene. Vi skal spare en del penge
til næste skoleår, men syntes også, at vi
har fundet en løsning, der kan bruges og
som også vil give nogle fordele på skolen.
Der bliver brug for mere samlæsning og
det betyder at vi deler eleverne i 3 hold.
0., 1. og 2. klasse bliver til det der i daglig
tale vil være indskolingen. 3. og 4. klasse
skal læse deres timer sammen og 5. og 6.
klasse skal læse deres timer sammen. For
5. og 6. klasse er det ikke noget nyt, da de
har gjort det længe. Det vil give nogle
større enheder, som så kan give flere
muligheder for eleverne rent
samværsmæssigt, både i skolen og i fritiden. Holdene bliver ikke større end det
der er maksimum for en klasse i folkeskolen på 28 elever. Vi forventer os rigtig
meget af dette tiltag og ser det som et
plus for skolen og dens elever. Vi tror sagtens, at eleverne kan finde ud af at være
på hold frem for at gå i en bestemt klasse.
Lejrskole og Livø:
Inden vi tager på sommerferie, så skal 4-5.
og 6. klasse til Bornholm, hvor der venter
dem en spændende og oplevelsesrig tur i
det bornholmske. De tager af sted den 19.
juni og dukker op igen den 23. juni, en
del oplevelser rigere.
Den 11. til 13. maj tager alle børnehavebørn og skolebørn til og med 3. klasse til
Livø. Der har vi været mange gange og
vores børn har haft masser af gode oplevelser der. For nogle børn vil det være
første gang, at de skal med. Det vil også
være første gang for nogle forældre, at de
skal undvære børnene i nogle dage, og
det er værst for forældrene! Men bare rolig de kommer jo hjem igen. Så til jer forældre: Husk at nyde det og brug tiden til
noget som I ikke har haft overskud til
længe!
Mikkel, Ilse og Peter
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Ledelsen
Formand
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf.: 97136187
Mobil: 23709215
jimmy@sindinggif.dk

I makker spil
blev Arne
Kølbæk og Kent
Larsen nr. 1,

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 Jensen
Sinding Hovedgade 40
7400 Herning
Tlf.: 97127876
Mobil: 30844582
gitjensen@gmail.com

Steen Nielsen og
Tommy Pedersen nr.
2 og Vagn Jørgensen
og Jens Arne Mikkelsen nr. 3. Desværre
var to af pokal
vinderne sygdomsramte ved overrækkelsen.

Supplerende medl.:
Mads Høher-Thomsen
Ørre Byvej 44
7400 Herning
Tlf.: 97136312
Mobil: 61651741
lima@email.dk

Linda blev kåret som bedste
dame spiller.
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Sparekassen Aulum
96 10 55 70
Sinding Skov & Naturpleje
20 27 87 40
PC El-service
97 25 15 00
Jyda Sign
97 47 37 66
Søren Christensen
97 13 60 40
Sinding Feriecenter og Lystfiskersø
97 13 62 51
Salon Ciba
97 20 95 20
Herning Ny Mølle
97 12 01 22
Hårtotten, Aulum
97 47 34 66
IH-Mode, Vildbjerg
97 13 32 99
DFI-gruppen
97 13 20 00
Sinding-Ørre Træpille Fabrik
97 13 63 44
Conventus
70 70 13 08
Sunds Grapo
97 14 14 66
Nic. Nielsen
96 41 11 00
Handelsbanken, Vildbjerg
44 56 57 58
ABC-Skilte
97 13 63 28
Vognmand Henning Andsbjerg
97 13 62 19
Nermi Electronic, Tjørring
97 26 73 85
Ringkøbing Landbobank
97 13 31 66

Bruno Solcenter
97 13 67 36 -20 21 99 81
Rosmosegaard Hestepension
27 42 10 80
Skibbild Smede- og maskinforretning
97 13 73 88
Ørre Maskinstation
97 13 62 01
Danske Bank
45 12 12 60
Erling Pedersen
28 76 78 03
Svends Møbler og Tæpper
97 47 20 35
Nordea
97 13 14 00
Murermester Alf Olesen
97 13 60 87
Vildbjerg Apotek
97 13 10 36
Din Handyman – Brian Falsig
21 46 54 72
C & S bygge og anlæg
97 12 32 55
Hundecenter Herning
97 26 84 78
Finn’s Autoværksted
97 14 24 80
Handelsbanken, Aulum
44 56 25 00
Nytoft Service
51 36 13 97 / 23 30 60 99
El-teco
70 25 18 45
Skræddergaard El-Installation A/S
97 12 14 99
Superbrugsen Vildbjerg
96 43 53 00
Ringkøbing Landbobank
97 13 31 66

Søren`s Tagdækning
40 46 46 97
El-teco
70 25 18 45
Bilsyn Herning
97 22 35 00
Buus Auto, Haunstrup
97 13 72 63
De Laval
97 38 13 00
Boligtekstil
97 47 24 22
Ljørring Maskinstation
97 47 23 49
Vognmand Henning Andsbjerg
97 13 62 19
Nørregaard Dambrug
97 14 45 05
Sunds Alfa
97 14 11 00
Arne Poulsen Automobiler
97 22 31 22
Asante Rengøring & Handel
97 13 63 94
ABC-Skilte
97 13 63 28
Sunds Lønsy
97 14 12 24
P.V. Biler
97 13 62 62
Jyda Sign
97 47 37 66
BMT-Tagdækning
97 13 63 88
Hedegaard Agro
97 16 13 33
Tøj-eksperten, Herning Centret
97 22 03 20
Ringkøbing Landbobank
97 13 31 66
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Kirkesiden
Elvis kommer til Sinding...
- og åbner „æ Sinding daw“ med koncert i Sinding kirke.
Det sker tirsdag d. 7. juni kl. 19.00 - 21.00
Selv den uopmærksomme læser vil sikkert indvende, at Elvis jo er død for
mange år siden. Men heldigvis lever hans
musik stadig, og mange kunstnere lever
af at synge og spille Elvis’ musik.

Pianisten Christian Spillemose
akkompagnerer en del af sangene, mens
resten vil blive sunget med kor og orkester i form af medbragt backing-musik.

Karsten Holm

Efter koncerten vil der blive budt på en
forfriskning i kirkehuset.

Årets byfestkoncert serveres af en af disse
kunstnere, idet vi får besøg af Karsten
Holm, som drager land og rige rundt
med Elvis Presleys sange.

„I believe in the Bible.
I believe that all good
things come from God.

Elvis var en særdeles alsidig sanger, hvis
repertoire spændte vidt. Denne aften bliver det Elvis’ religiøse musik, nemlig hans
gospelsange, der kommer på programmet. Imellem sangene vil Karsten Holm
fortælle om både sangene og om Elvis
Presleys livslange forhold til musikken.

I don’t believe I’d sing the
way I do if God hadn’t
wanted me to.“
Elvis

Nyt fra Menighedsrådet
Et stille forår har været over os.
Der er mange projekter som har været
eller er i gang. Det er fx konfirmandstuen, mødelokalet eller hvad man nu
vil vælge at kalde rummet i Ørre Kirkehus. Der er kommet nye borde, andet
gulv og skabe, således rummet er blevet
godt og funktionelt til de meget forskellige ting det skal bruges til.
Taget på Ørre Kirke har været igennem
endnu en lang frost-periode. Det har
medført større skader end efteråret
kunne vise. Derfor er det besluttet at
tegltaget på både våbenhus og skibet skal
skiftes helt ud.
Klokkestablen ved Ørre Kirke - som efterhånden har været nævnt flere gange,
er også et skib som stadig sejler i søen…
- Kirkeministeriet har haft ansat en
klokkekonsulent, som også har sagt op.
Der er så igen ansat en, som skal ind i
sagerne og prøve at samle trådene sam-

men. Vi får besøg af ham, så han kan se
stedet og høre om baggrund og tanker.
Vi glæder os til at sejle videre med dette
skib.
Et nyt tiltag har været SogneBio, som er
kommet godt i gang med to gode aftener. Det har været aftener med fællesspisning og et oplæg til aftenens film. Og
begge de film, vi har set har på hver deres måde givet anledning til diskussion.
Her har der været mulighed for at få drøftet nogle emner og måder at se tingene,
som vi ikke lige støder ind i hver dag.
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Vi satser på at efteråret byder på endnu
et par aftener.
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
i vort sogn var igen i år en rigtig fin indsamling. Vi kunne sende 8318 kr. af sted.
Der laves en top 100 over de sogne der
har samlet mest ind pr. husstand. Her ligger Ørre-Sinding på en flot 23. plads. Vi
vil gerne sige TAK til alle jer der brugte
timerne på denne søndag i marts. Men
vi vil også gerne sige alle jer, der gav et
bidrag, en STOR TAK.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Lad os synge ...
Kære læser
Hvilken sang er din yndlingssang?
Du har helt sikkert dine favoritter ligesom jeg har mine. Det tror jeg alle har.
Mange mennesker har også oplevelser
med at synge, som de særligt husker.
Måske endda oplevelser, som ligger
mange år tilbage. Jeg husker det f.eks.
som noget helt særligt, da jeg som pigespejder sang sammen med flere tusind
andre til de store samlinger vi havde på
de store landslejre. Jeg kan stadig få gåsehud på armene, når jeg tænker på det.
Det gjorde indtryk på mig, at så mange
mennesker trak vejret i samme rytme;
det var tydeligt, at vi var fælles om mere
end blot at synge. Ja, jeg vil sige, at den
fælles sang skabte fællesskab. Det er altid dejligt at synge, men det er absolut
bedst at synge sammen med nogen.
I Danmark er der tradition for fællessang.
Mange foreninger har deres egen sangbog: idrætsforeninger, seniorer, politiske
partier, spejdere osv. Ligesom vi har de
to „store“ sangbøger, højskolesangbogen
og salmebogen, som er kendt af de fleste. Men vi er holdt op med at synge. Det

er der i al fald nogen, som mener. Udtalelserne er ikke til at tage fejl af: „Vi er
ved at miste noget værdifuldt“ …… „Vi
smider en fælles arv på gulvet…“…. „Ingen lærer at synge mere og folk kender
færre og færre melodier..“ En undersøgelse, der viste at kun en ganske lille del
af danske skolebørn kender „I østen stiger solen op“, understøttede dette.

Da kan jeg ikke lade være med at fortælle, at jeg hver torsdag morgen har stor
fornøjelse af, sammen med organist
Hanne, at synge morgensang sammen
med skolens elever. Her synger vi de nye
salmer i salmebogen. Undersøgelsen om
de danske skolebørn passer bestemt ikke
på eleverne på Sinding skole! Børnene

kender mange sange og der er stor sangglæde.
Forhåbentlig er det ikke rigtigt, hvad der
siges! Må vi ikke miste de mange skønne
sange, som vi har fået i arv og må fællessangen ikke forsvinde. For den fælles sang
skaber fællesskab og identitet. Sangene i
højskolesangbogen handler om alt; lige fra
historie til kultur, årstider og livet. Det er
svært ikke at blive beriget, når man synger. Og det er svært ikke at opleve sig fælles med dem, man synger sammen med.
Tænk lige efter, hvad fællessang betyder:
Hvad ville en sankt hans aften være uden
„Vi elsker vort land“? Eller hvad ville en
landskamp være uden „Der er et yndigt
land“? Eller hvad med en juleaften i kirken uden „Det kimer nu til julefest“? En
nytårsaften uden „Vær velkommen“, når
uret på rådhuset har slået sit slag for det
nye år? Vi må hellere se at få sangbøgerne
støvet af og bruge dem noget mere, så vi –
og vore børn – ikke ender med kun at
kende nogle få sange. Vi bliver menneskeligt fattige, hvis vi mister vores sange. Så
lad os synge….
Lise Edelberg

En læser anbefaler ...
I serien af læsere, der anbefaler bøger
eller film, de synes andre skal have fornøjelsen af, giver vi denne gang ordet
til Ninna Høher-Thomsen, som anbefaler Klaus Lynggaards roman, Martin
& Victoria:
Bogen handler om 16-årige Martin, som
er startet på en ny skole i starten af halvfjerdserne. På den nye skole får han hurtigt en flok venner, for hvem livet mest af
alt handler om at ryge tjald og køre på
udborede knallerter. Martin falder hurtigt til, og allerede første dag på skolen,
møder han Victoria, som han med det
samme forelsker sig i. Victoria er dog ikke
nem at komme ind på livet af. Hun er
reserveret især overfor dem på sin egen

alder, så Martin har ikke en chance. Dette
slår ham dog ikke ud, men får ham til at
kæmpe endnu mere for sin Victoria.
Udover problemerne med Victoria har
Martin også problemer hjemme med sin
far, der er besat af karakterbøger, og da
Martin ikke kan hæve sit gennemsnit i
løbet af tredje real, er forholdet mellem
far og søn anstrengt.
Romanen foregår i starten af halvfjerdserne, hvor Gasolin var på vej opad og
kvinderne på vej ud på arbejdsmarkedet.
Klaus Lynggaard har skrevet den i jeg-fortæller, hvilket gør, at man nemmere sætter sig ind i Martins historie og hurtigt får
medlidenhed med ham. Til Martin & Victoria findes efterfølgeren, Victorias år.
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Jeg vil klart anbefale bogen, da den er fortalt godt og man let kan sætte sig ind i
Martins problemer. Det er svært ikke at
bliver grebet af den, også selvom man,
som jeg selv, har læst den flere gange.
Ninna Høher-Thomsen.

Kirkesiden
Konfirmationsforberedelse i forandring
Nye skolestrukturer påvirker konfirmationsforberedelsen. Når Sinding skole
slutter med 6. klasse, kommer eleverne
ofte til forskellige skoler i Tjørring, Aulum,
Vildbjerg og i Herning.
I menighedsrådet har vi drøftet, hvordan
vi bedst tilbyder konfirmationsforberedelse for de unge mennesker, som bor i
sognet.

Der er flere muligheder, alle med både
fordele og ulemper. I rådet er det besluttet, som en prøveordning der er godkendt af provst Kobbelgaard, at
konfirmationsforberedelsen den kommende sæson tilbydes som temauger i
eftermiddagstimer, altså udenfor skoletiden. Det vil sige, at konfirmanderne
møder hver dag i en uge fra kl. 15-18, 4
eller 5 uger fordelt over sæsonen.

Der følger brev i uge 22 med nærmere
information om indskrivning, forberedelse og konfirmation til de pågældende
familier. Måske har jeg ikke alle navne,
så kontakt mig, hvis I ikke får brev. Der
bliver indskrivning til konfirmationsforberedelse inden sommerferien.
I 2012 holder vi konfirmation i vore to
kirker den 6. maj.
Lise Edelberg

Til legestue med Søs, Anne Mette og Hanne
Go’ dag, hej hop,
- velkommen til alle her…
af Hanne Lynderup Madsen
I Sinding Kirkehus har dukken Søs, Anne
Mette og Hanne budt varmt velkommen
til Musikalsk Kirkelegestue otte tirsdage
i løbet af foråret. Tre drenge og tre piger
i alderen snart 2 til 5 år har sammen med
deres mor eller far eller bedstemor sunget og danset og hoppet og snurret og
trampet rundt i hele kirkehuset, mens
Anne Mette har spillet på tromme og
Hanne på klaver.
Børnene har sunget godt med på sangene, leget fint med gennem fagterne og
ikke mindst spillet både rigtig højt og ligeså stille med på alle instrumenterne,
både rasleæg, trommer og tamburin. De

voksne har så prøvet at følge med, så
godt de kunne.
Hver tirsdag er der også blevet fortalt en
historie fuld af action og tju bang, nemlig en historie fra Bibelen. Og til hver historie har der været en spændende leg
eller aktivitet, bl.a. er der blevet lavet
mus, træer og andre dele af skaberværket
– i trylledej, der er blevet fisket og sejlet
med Jesus i båden, Noas ark har lagt
ruten forbi og der har endda været mulighed for at ride på et æsel.
Efter tre kvarters sang, leg, rytmik og bibelhistorie har vi sagt farvel og tak, enten under den store paraply med sangen „Du, som har tændt millioner af
stjerner“, eller under faldskærmen med
„Velsignelsen“.

Nøjj - det’ for børn
Et stykke tid efter, at Jesus blev slået
ihjel - og blev levende igen - tog Han
tilbage til Gud i himlen. Lige før Han
tog af sted, sagde han noget meget
vigtigt - og meget dejligt - til sine venner, disciplene.
Men åh nej... nu er der gået helt kludder i bogstaverne! Byt rundt på bogstaverne i hvert ord - kan du se, hvad
det var, Jesus sagde?

JRE

GO

ELLA

SE

GADE

JGE

TNILID

RE

VREDNES

DEM

NEDE
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Både børn og
voksne har haft
det rigtig sjovt,
og sangene fra
legestuen vil
sikkert blive
sunget mange
gange hen over
sommeren, ligesom der vil
blive snakket om de mange sjove oplevelser, fortællinger og lege, som alle har
været glade for at være en del af.
Tak for nu – vi håber, vi ses igen!
Mange hilsner fra
Lærke, Lea, Sofie,
Jonathan, Silas og Vilhelm

Kirkesiden
„Rejsen til Jerusalem“
Som forberedelse til påskens begivenheder var 35 børn og lærerer fra Sinding
skole fredag før påske på en „rejse til Jerusalem“

På „Skærtorsdag“ smagte børnene nybagt
brød, druer og lammepølse til minde om

vi mødt af orgelets jubelmusik og en lyslevende engel, der hilste os med
et“Kristus er opstanden“ og en påskelilje
til hver.
Det var tid for at feste. Vi tog en glædesdans i kirken og afsluttede med påskeæg
til alle inden turen gik tilbage til skolen i
det flotte forårsvejr.

Turen som foregik i og omkring Sinding
kirke var tænkt som en „sansetur“ hvor
påskens begivenheder både blev fortalt,
sunget og følt.
Turen blev indledt „Palmesøndag“ med
palmesving efter et vaskeægte æsel, som
villigt lod sig klappe.
På „Skærtorsdag“ smagte børnene nybagt brød, druer og lammepølse til
minde om Jesu sidste måltid med sine
disciple inden han blev taget til fange.
„Langfredag“ foregik med fortællingen
foran tre store kors inden man gik ind i
den meget mørke „gravhule“ i våbenhuset. Her duftede vi til velduftende olie
mens vi længes efter lyset. Efter „3 dage
i graven“ blev det „påskedag“. Her blev

Tekst: Anne Mette Amorsen
Foto: Lise Edelberg

Minikonfirmanderne er startet

At være minikonfirmand

Vi har i denne sæson 9 friske minikonfirmander, som lørdag d. 2 april
havde opstart sammen med deres familier, hvor vi arbejdede med temaet „Påske“.

Vi bad en af minikonfirmanderne, Jeppe,
om at fortælle lidt om sin oplevelse af at
være minikonfirmand i Ørre-Sinding kirker. Fra Jeppe og hans mor, Susanne, har
vi modtaget dette:

Dette blev oplevet igennem „Rejsen til
Jerusalem“ og ved at vi sammen lavede
påskelys. Vi bringer et par stemningsbilleder fra en dejlig formiddag.

Ja, så var det 4. gang vi skulle have et
barn med til minikonfirmand. Men for
Jeppe var det jo første gang, og han glædede sig.

Fra gravens mørke og ud i lyset...

Det startede en lørdag, hvor hele familien var inviteret med til Jesus’ rejse til
Jerusalem. En meget god og levende
rejse med bl.a. et æsel, palmedans, nadver og et besøg i Jesus’ grotte. Vi sluttede af med en god frokost.

- hvor en
engel tog imod...

Siden da har børnene været af sted 2
gange, hvor de har været på opdagelse i
både Ørre og Sinding kirke. Spændende
hvad de næste gange byder på...
Jeppe og Susanne Lauridsen
Der laves påskelys

14

Kirkesiden
Arrangementer
Byfestkoncert
7. juni kl. 19.00

Oversigt over arrangementer
7. juni

19.00

Byfestkoncert - Karsten Holm synger Elvis

12. juni

9.30

Byfestgudstjeneste i Grillhuset

15. juni

17.00

Hverdagsgudstjeneste med spisning i Ørre

28. juni

18.30

Pilgrimsvandring

Tirsdag d. 7, juni synger Karsten Holm
nogle af Elvis Presleys gospelsange i Sinding kirke. Undervejs fortæller han om
Elvis og hans forhold til musikken.
Se større omtale af koncerten på den første af kirkesiderne i dette blad.

Byfestgudstjeneste i
grillhytten i Sinding

Pilgrimsvandring
Tirsdag den 28. juni kl. 18.30 – 21.00.

Pinsedag
12. juni 9.30

Kom og deltag i en dejlig aftentur på skov og grusstier i Ørreområdet. Vandringen vil
være ca. 7km. Vi mødes ved Ørre Kirke. Ved tilbagekomsten vil der være kaffe i kirkehuset og afslutning i kirken.

Igen i år er der på byfestens sidste dag,
friluftgudstjeneste i grillhytten i Sinding.
I år vil gudstjenesten være en
Spillemandsgudstjeneste.
„Spillemændene fra Lemvig“ leverer
musikken under gudstjenesten sammen
med vores organist Hanne Jensen, og
Niels Knudsen fortæller. Forhåbentlig
kommer pinsesolen også ...
Efter gudstjenesten er der morgenkaffe
og rundstykker på festpladsen.
Fra Forsamlingshuset vil der være mulighed for kørsel til og fra gudstjenesten.

Babysalmesang til efteråret
Traditionen tro vil vi i Ørre- Sinding Sogn
tilbyde babysalmesang til efteråret.
Det løber af staben fra uge 40-48, ca.
en time en formiddag om ugen i Sinding
kirke.Her vil vi, med brug af rasleæg, fjer,
faldskærm, lagner, sæbebobler mm
synge, lave fagter, danse og bevæge os
til salmer.

Der vil efter sommerferien blive sendt
indbydelser ud med nærmere omtale til
de 0-1 årige der er født eller døbt i sognet.
venlig hilsen
Hanne Jensen og Anne Mette Amorsen
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Kirkesiden
Missionshuset fylder 50
Her bringer vi et uddrag af missionshusets gamle protokol om missionshusets historie:
Sindings første missionshus blev bygget i
1906 ved Hovedgaden. Efter godt 50 år
trængte den til en grundig istandsættelse
eller udvidelse. Flere ting var ikke tidssvarende, taget skulle skiftes, køkkenet
var lille og lå på loftet, og som toilet
brugte man hestestalden på Mejeriet.
En udvidelse ville spære indkørslen til
Købmanden, så sagen var ikke så ligetil.
Da købmanden hørte om det, ville han
gerne købe missionshuset i stedet for.

Indre Missions mødekalender
JUNI
8. juni

19.30 Bibelgruppe 1 hos Ingrid og Thomas Andersen,
Gilmoseparken 39

8. juni

19.30 Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

17. juni

18.00 50 års jubilæum for Sinding Missionshus med fælles spisning
19.30 Festaften (se omtale nedenfor)

22. juni

19.30 Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Christensen,
Søvndalvej 10 (evt. aftales sommerafslutning/ udflugt)

JULI
3. - 19. juli

Bibelcamping på Lystruphave

Peder Hansen og Ejnar Pedersen spurgte
Peder Mikkelsen, om de kunne købe
hans byggegrund på Skoletoften. Han
ville dog ikke sælge dem den - i stedet
måtte de få den!

21. - 30 juli

Bibelcamping i Haderup

22. - 30. juli

Bibelcamping på Holmsborg

Det gamle missionshus blev så solgt til
købmanden for 12.000,- kr., og man gik
i gang med at samle penge ind til at bygge
det nye hus på Skoletoften. Mange gav
et bidrag, så indsamlingen skaffede yderligere 21.000,- kr.

10. august

19.30 Bibelgruppe 1 hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken

10. august

19.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

24. august

19.30 Fælles bibelgruppeaften med Bjarne Lindgren Christensen

31. august

19.30 Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

AUGUST

INVITATION TIL 50 ÅRS JUBILÆUMS FEST.
Sinding Missionshus fejrer 50 års jubilæum
fredag den 17. juni 2011
Der er fællesspisning kl 18.00
og herefter festaften fra kl 19.30
med indslag for både børn og voksne.
Det nye missionshus blev så bygget i
1961. Alfred Jeppesen var murer, Chr.
Sørensen tømrer og resten var frivillig
arbejdskraft. Tømmeret blev leveret af et
par landmænd i sognet og stenene blev
købt på Visgård Teglværk og hentet i hestevogn.
Det nye missionshus blev indviet d. 20.
juni 1961. Det kom til at koste 43.000,kr, hvoraf de 33.000,- var indkommet
ved salg af det gamle hus og ved de
mange private bidrag.

Hjertelig VELKOMMEN til alle,
der har lyst til at være med til at fejre dagen.

Tilmelding til spisning senest den 9. juni til enten
Holger Hoffmann 97 13 63 75 eller
Dorrit Lodahl 97 13 62 87 / 29 82 70 84
(pris for spisning: 50,- kr.)
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Missionhuset
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Kirkesiden
Gudstjenesteplan

Morgengudstjenester
med nadver

Ørre kirke

Sinding kirke

Juni
2.

Kr. Himmelfart

---

10.00

5.

6.s.e. påske

10.00

---

12.

Pinsedag

---

9.30

13.

2. pinsedag

---

10.00

15.

onsdag

17.00

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen, se omtale

Ændringerne vil være:
1) der vil kun være én læsning foruden
evangelielæsningen

Hverdagsgudstjeneste
med fælles
spisning

2) der vil være en salme mindre før prædikenen

19.

Trinitatis søndag

8.45

---

26.

1. søndag e. trinitatis

---

8.45

Nord Hansen

Juli
Linnebjerg

På „Kan du li’ din kirke“-mødet i januar
blev der drøftet mange ting omkring vores kirker og gudstjenester. Blandt andet
nadveren, hvor der er et stærkt ønske
om, at også de tidlige gudstjenester kan
have nadver. I menighedsrådet har vi
drøftet muligheden for dette og besluttet, at ændre gudstjenesten så det kan
lade sig gøre.

3.

2. s. e. trinitatis

10.00

---

10.

3. s. e. trinitatis

---

17.

4. s. e. trinitatis

8.45

24.

5. s. e. trinitatis

---

10.00 Kirkekaffe

31.

6. s. e. trinitatis

8.45

---

10.00 Linnebjerg

8.45

Nord Hansen

Nord Hansen - - -

3) nadverliturgien vil være kortere i forhold til det vi kender ved 10-gudstjenesterne.
Ændringen træder i kraft pr. 1. juni. Der
bliver lavet en gudstjenestefolder for
morgengudstjenesterne, så man kan
følge med der. Menighedsrådet og undertegnede modtager gerne kommentarer, så sig endelig til.
Lise Edelberg

August
7.

7. s. e. trinitatis

---

14.

8. s. e. trinitatis

10.00

21.

9. s. e. trinitatis

---

10.00

28.

10. s. e. trinitatis

8.45

---

Kirkekaffe

---

Hverdagsgudstjeneste
15. juni kl. 17.00 - Ørre kirke

Kirkebil kan bestilles til alle

Hvis vejret tillader det vil det være en
udendørs gudstjeneste på plænen ud
mod engen. Gudstjenesten er afslutning
for mini-konfirmanderne, men ingen skal
være i tvivl om, at det er for alle. Efter
gudstjenesten indbydes alle til fælles spisning, denne gang skal vi have grill mad.

gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.
Ring til Taxa på 20 13 25 13.
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Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten

Personregistrering:

Faste aktiviteter

Lise Edelberg
Ørre præstegård
Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning
Tlf. 97 13 61 36 - Email: lea@km.dk

(registrering af dødsfald og
navneændringer) for alle i Ørre-Sinding
sogn finder sted hos sognepræsten.

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

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.

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:
Fødselsanmeldelse til personregisterføreren sker gennem hospitalet.
Forældre skal derfor ikke længere
aflevere fødselsanmeldelse. Er
forældrene ikke gift, kan faderskab
registreres derved, at forældrene
afleverer omsorgs- og ansvarserklæring til personregister-føreren,
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.

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-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
Jeg fik fornøjelsen af at forsætte som formand, så tak til alle de medlemmer der støtter min sag, vedr. hjemtagelsen af en laks.
Og støtten bliver større og større, som lystfisker og lodsejer begynder at kende til sagen. Nu jeg er ved sagen omkring hjemtagelse af laks fra Stor Å, kan jeg oplyse at der
ikke er sket mere i sagen end det jeg kunne
oplyse i februar måned og dog; den 29. marts
fik formanden for Postens Huld tilladelse til
at hjemtage 2 stk. laks i år, dog uden at
kornsortens Posten Huld skulle være medlem af sammenslutningen (SvS) og uden
beregning (gratis). Så nu er første fase da
hørt, at man har foreningsfrihed i Danmark
og derfor ikke kan tvinge nogle til at være
medlem af en bestemt forening. Så nu mang-

ler vi bare, at man også erkender at ejendomsretten er ukrænkelig, så det er lodsejerne der har fiskeretten og retten til at hjemtage laksen. Jeg har lavet et forslag til fordelingen af laksen (kan ses på hjemmesiden).
Man skal dog stadig indberette på SvS
hjemmeside, at man har fanget en laks, men
det vil jeg ikke, fordi de truer på deres repræsentantskabsmøde i februar måned, at
de vil have mulighed for at knalde dem de
mener fisker ulovligt. Da det er repræsentanter for de foreninger som er medlem af
SvS og ikke bare menige medlemmer, så mener jeg det er skærpet omstændighed at true
på en offentlig hjemmeside og da formanden ikke har taget afstand for udtalelsen og
sagt, at det ikke er SvS officielle holdning at
knalde nogle, har jeg overvejet at politianmelde SvS, for trusler om vold. Når de
samtidig så fortæller løgnhistorier på deres
hjemmeside og ikke vil samarbejde med foreninger der ikke er medlem af SvS, kan jeg
ikke se hvordan Fiskeridirektoratet kan bestemme, at man skal indberette på SvS
hjemmeside, fordi de kun vil have en samarbejdspartner ved Stor Å. Samtidig henviser de til særlige regler som DTU Aqua kan
fastsætte for et begrænset fiskeri efter laks i
Stor Å. Men disse regler er ikke offentlig
kendt. (Jeg kender dem i hvert fald ikke). Så
hvem der har bestemt, at man vil fordele laksen efter hvor mange m. å-bred man råder
over, står hen i det uvisse. Men et er sikkert,
at ligegyldig hvem der gør hvad, så er de
alle underlagt den Danske grundlov, som
man kan ikke bare sende aben videre, med
henvisninger til den og den paragraf, eller
henvise til særregler i en forening, ejendomsretten er ukrænkelig. Nå nok om det,
der sker heldigvis også andre spændende
ting i ØSL.
Jeg har lavet en ny forening for alle lodsejer
og foreninger langs Stor Å. Stor Å-sammenslutning. Man kan se mere om foreningens
idégrundlag og tilmelde sig foreningen på
vores hjemmeside og det er gratis at være
medlem. Så støt op alle lodsejer. Jeg havde
regnet med, at vi skulle have holdt et stormøde i Ørre forsamlingshus, for at fortælle
om gydegrusprojektet i Stor Å ved Bredvig,
men det er blevet til et lidt dyrere projekt
end kommunen havde regnet med, så i første omgang bliver det kun de berørte lodsejere vi holder et møde med, så må vi se om
vi kan få projektet op at stå i år.
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Vi havde lejet det gode skib Maagen, der
normalt sejler fra Vorupør strand. Spillet der
skulle trække os op på stranden var desværre gået i stykker i løbet af vinteren, så vi
måtte sejle fra Hanstholm. Dagen starter tidlig, da vi har ca. 2 timers kørsel til Hanstholm, så man måtte jo op kl. 3.00 om morgenen. Vi var 5 der mødtes hos mig, for at følges ad i en lille minibus, med plads til 7 personer. Hunden var frisk fra morgenen af og
den elsker når der kommer nye folk til, som
ikke kender til dens store lyst til at spise, så
der røg lige en madpakke i farten. Da manden havde sukkersyge, så måtte han lige
hjem igen, for at smøre sig en ny madpakke,
så vi kom lidt senere af sted fra Ørre end
planlagt, men vi kunne nu nemt nå til Hanstholm til kl. 6.00. Vi sejlede i 3 timer for at
komme ud til fiskepladserne. Endelig fremme
og snøren gik til bunds, første mand havde
fisk på, så havde jeg fisk på, så tredjemand,
men jeg var den første til at få den i land,
så lidt stolt har man da lov at være. Alle fik
fisk, så skipper foreslog, at vi prøvede nogle
skibsvrag, for at se om ikke vi kunne få en
stor torsk. Det gav nu ikke så mange store
torsk, så vi prøvede på revet igen, inden vi
skulle helt hjem igen. Det gav lidt flere torsk
til alle, så alle 10 mand fik torsk med hjem.
Skibet havde aftalt med folk på land, at vi
kunne få torskene fileteret, når vi kom ind.
Maskinen de bruger til at filetere med var i
mellemtiden gået i stykker, så de måtte hånd
filetere fiskene, men det havde de vist også
prøvet før. Tror at gennemsnittet lå på 20
torsk pr. mand. Så jeg havde da ca. 8
kg. torskefilet med hjem, så nu skal jeg prøve
at lave en torskeanretning. Ingen blev syge
på turen, alle fik fisk, fint vejr, kunne dog
godt havde brugt lidt mere varme, men alt i
alt en rigtig godt tur, så tak til alle mand, skibet og skibsdrengen.
Der arbejdes på at lave klækkebakker i Løven Å ved Ørre Naturskole, projektet har vi
døbt ørred på heden. Vi er blevet enige
om, at jeg i samarbejde med Lasse Mikaelsen (han fortalte om klækkebakkerne på vores generalforsamling i år)kan fortsætte vores formidlingsprojekt omkring klækkebakkerne ved Ørre Naturskole. Der skal blot
være fokus på, at systemet stadig er under
udvikling.
Vi ses den 28. maj ved Herning fiskepark kl.
13.30 til dette års familiefisketur. Se mere på
hjemmesiden.

KALENDEREN
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

07. 19:00

Byfestkoncert i Sinding Kirke

Menighedsrådet

10. 13:30

Dagplejen og Hvepsereden deltager i Pow-Wow

12. 09:30

Spillemandsgudstjeneste

Menighedsrådet

16. 17:00

Fællesbestyrelsens årsberetning afholdes i SØ-Grillen

Fællesbestyrelsen Midtp.

19.

19. - 23. juni: Tur til Bornholm

Sinding Skole

23. 18:00

Sct. Hans

Borgerforeningen

24.

Sidste skoledag før sommerferien

Sinding Skole

28. 18:30

Pilgrimsvandring

Menighedsrådet

Juli
05. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Kroghøj gl. Skole

12. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Kroghøj gl. Skole

19. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Kroghøj gl. Skole

August
01.

Deadline SØ-Posten

Redaktionen

15.

Første skoledag efter sommerferien

Sinding Skole

27. 10:00

Vi starter op

KFUM & K

September
01. 17:00

Høstfest

Hvepsereden

13. 19:30

Mennesket bag forbrydelsen

SØ Folkeuniversitet

27. 19:30

Frit valg på alle hylder

SØ Folkeuniversitet

30. 16:30

Fritidshjemsfest

Hvepsereden

Oktober
07.

Fest for børnehavebørn

Hvepsereden

07. 16:30

Fest for fritidshjemsbørn

Hvepsereden

11. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

11. 19:30

Forundring: Livet er ikke det værste, man har- om hvordan vi kommer
afsted med at være menneske

SØ Folkeuniversitet

14.

Skolernes motionsløb

Skolen og Hvepsereden

25. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

25. 19:30

Genfortælling og tolkning af Sigurd Hoels roman "Mødet ved milepælen"

SØ Folkeuniversitet

Redaktion og annoncer: Mia B. Andersen . Ørre Byvej 57 . 7400 Herning . tlf. 97 13 66 01
E-mail: miaposten@tiscali.dk
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