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Posten

Fødselsdagsbørn
Hjertelig tillykke...

Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 97 13 66 01
Heidi Nielsen, tlf. 97 13 64 74
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

Lærke Skou Mikkelsen,
Ørrevej 15, Sinding
2 år den 4. august 2011

Freja Petersen
Ørre Byvej 97, Ørre
10 år den 23. juli 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

Julie Anine Bogh
Ørre Byvej 37, Ørre
6 år den 7. juli 2011

Emma Bundgaard Jeppesen
Sinding
8 år den 8. oktober 2011

Mikkel Bækgaard Jørgensen
Ørre Byvej 57, Ørre
10 år den 25. september 2011

Lea Bundgaard Jeppesen
Sinding
6 år den 5. november 2011

Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 7. november 2011. Posten
udkommer uge 49, 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,-.
Forsidemotiv:
Motiv fra Ørre Hede:
Grethe Andersen Ørre
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Ørre
Forsamlingshus
Sommeren går på held og det bliver tid til
indendørs aktiviteter igen.
Den 8. september kl.18.30 er der
spisning og koncert med Søren Krogh:
„Krogh synger Aakjær“ og han
fortæller gode historier. Se og lyt på
hans hjemmeside:
www.sorenkrogh.dk

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

Pris: 295 kr. inkl. menu.
Billetter reserveres på tlf. 97136327.
eller mail herdis@vipcom.dk.

Ole Sander Ørre Byvej 42,
Tlf. 97136423

Event udvalget er atter på banen med eftermiddagskaffe og hyggeligt samvær
følgende datoer:
• den 4. september
• den 2. oktober
• den 6. november

Bestyrelsen

2011 kl. 14
2011 kl. 14
2011 kl. 14

Revisor:
Judith Hansen.
Birgit Kristensen

Der vil være forskellige aktiviteter for børn og barnlige sjæle og prisen er kun 25 kr.
pr. pers. inkl.kaffe og kage samt en sodavand til børnene.
Dog max. 100 kr. pr. familie (børn,børnebørn og bedsteforældre).
Der kan købes øl, vin, vand, popcorn m.m.
Tilmelding senest 2 dage før på tlf. 97136327, 97136423 eller herdis@vipcom.dk
Vil nogen medbringe en kage eller andet brød til kaffebordet, hører vi gerne fra
jer.
Eventudvalget og bestyrelsen

Jeg runder 50 år ....!
Derfor inviteres familie, naboer, venner og
forretningsforbindelser til

Åbent Hus
Lørdag den 10. sept. kl. 13.00
Sinding Hovedgade 3, 7400 Herning

Få presset frisk most
af jeres æbler på
Simmelkjær
Landsbymuseum
I september og oktober, ring
på tlf. 35117529
Aftal tid og vi står til rådighed
med ny mostpresser
DER MÅ GERNE NYDES
MEDBRAGT KAFFE OG MAD I
LOKALET
(gå evt. sammen nogle
stykker og lav en hyggedag/
aften ud af det)
Mvh Mona lise og John
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Ledelsen
Formand
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 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

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 14. september
2010 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.
Ledergruppen Sinding GIF.

Bob
Bob turneringen starter mandag den 26.
september kl. 18.30 på Sinding skole. Vi
glæder os til at se rigtig mange unge og
voksne, så vi kan få en spændende
turnering, samt et hyggeligt samvær med
hinanden.
Vi spiller mandage fra kl. 18.30 - 22.00.
Plan over spilledatoer vil være klar den
første spilleaften. Vi spiller både singlespil

og makkerspil. Husk ved tilmelding at
oplyse, hvem man har som makker.
Tilmelding senest den 21. september.
Med venlig hilsen
Linda tlf.: 97 14 14 07
Dagny tlf.: 97 13 68 69

15-årig gymnast hædret

Supplerende medl.:
Gitte Jensen
Sinding Hovedgade 40
7400 Herning
Tlf.: 97127876
Mobil: 30844582
gitjensen@gmail.com
Supplerende medl.:
Mads Høher-Thomsen
Ørre Byvej 44
7400 Herning
Tlf.: 97136312
Mobil: 61651741
lima@email.dk

Stine
Rudmose
Christensen

Af Snorre Brandt Kærgaard
sbk@herningfolkeblad.dk
Sinding GIF indstillede ung gymnast til
DGI’s ærespris for unge, der har gjort noget særligt for deres forening.
Mennesker, der gør en forskel for andre,
fortjener ros. Nogen gange får de endda

4

en medajle. Det er tilfældet for 15-årige
Stine Rudmose Christensen, for hun er
netop blevet hædret af sin idrætsklub, Sinding GIF, der har indstillet hende til en
fortjenstmedajle. Medajlen er fysisk i form
af DGI’s gymnastiktur, Vingsted-ugen, og
sammen med 99 andre unge fra hele landet, der også er blevet indstillet til prisen,
tager Stine Rudmose Christensen søndag
af sted på en næsten ugelang gymnastiktur.
Sinding GIF’s formand er ikke i tvivl om,
hvorfor valget lige faldt på hende.
- Hun er blevet indstillet, fordi hun er dygtig - både som gymnast og også som træner for de yngre gymnaster, forklarer
Jimmy Damgaard.

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Aktiviteter i Gymnastikafdelingen sæson 2011- 2012

I skrivende stund arbejder vi ihærdigt på
at finde instruktører til nogle af holdene.
Man skal derfor være opmærksom på at
der fortsat kan forekomme ændringer
m.h.t. instruktører og træningstidspunkter.
Vi håber og regner med at følgende hold
kommer op at køre.
FORÆLDRE/BARN (onsdag kl. 16.4517.30)
Så er der igen forældre-barn gymnastik,
hvor vi skal have det sjovt med sang, musik, redskabsbane og motorisk leg.
Håber på stor opbakning og glæder mig
til at møde alle børn, samt forældre.
Med venlig hilsen
Gitte Altmann Balle

SPILOPPERNE (0.-2. klasse) ( Torsdag
16.30-17.30 (?))
Nu starter gymnastiksæsonen snart og vi
står klar med en masse udfordringer til
både piger og drenge, der går i 0. til 2.
klasse.
Vi skal lave en masse gymnastik, både rytmisk og spring, samtidig med at vi skal
lege, bevæge os og have det sjovt til noget godt musik. Vi lægger vægt på, at vi
alle sammen skal have det sjovt samtidig
med vi lærer en hel masse. Så kom og
vær med til nogle gode timer i hallen.
Venlig hilsen
Hovedansvarlig instruktør (?)
Hjælpeinstrutører Frederikke og
Amanda
SPRING-MIX fra 3. kl. og opefter (Torsdag
17.30-19.00)
Så er vi igen klar til en sæson med masser
af spring for drenge og piger.
Hvis vi er rigtige heldige kommer vi igen
i år, et par gange i springgrav..:-)
Springhilsener fra
Jesper Dahl og Preben Thomsen
Hjælpeinstruktører x 2 (?)

PUSLINGE (tirsdag 16.30-17.30)
Sommeren er på hæld, og det er atter tid
til at lave gymnastik.
Derfor skal alle hoppeloppetøser og seje
tarzandrenge fra 4-6 år da med til puslingegymnastik.
Vi skal rigtig have det sjovt, danse, hoppe,
løbe, lege med redskaber og så småt snuse
til både rytmisk gymnastik og spring.
Vis hvad du kan - vis hvad du tør!

Alle hold forventes at starte op i uge
38
Lokalopvisning i Sinding-Ørre Midtpunkt Lørdag d. 17.marts 2012 kl. 10
Der er ingen træning i skolernes ferier.

Vel mødt
Heidi H. Petersen
Hjælpeinstruktør Sofie og Stinne

Tilmelding skal ske online via
idrætsforeningens hjemmeside:
www.sindinggif.dk inden uge 39
Vi håber på at se rigtig mange herlige gymnastik-unger i den kommende sæson.
Mange varme sommerhilsener fra
gymnastikudvalget :
Elin Frederiksen (51921506),
Heidi H. Petersen (41102716)
Lotte B. Henneberg (24624297)
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Motion
Trivsel og Motion
Vi starter indendørsaktiviteterne mandag den 3.
oktober fra kl. 13.30 –
16.30.
Kom og vær med og få motion, latter og godt samvær.
Vi spiller boccia – billard –
wii–badminton – bordtennis.
Du er selv med til at få et
par gode og hyggelige timer,
og du kan spille det, du har
lyst til.

Floorball
Floorball starter 5. oktober kl.
19.30 til 20.30 i Sinding-Ørre Midtpunkt, alle tidligere spillere vil modtage mail i god tid inden, nye spillere kan finde yderligere oplysninger på www.sindinggif.dk

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

Åben fredag
Fredag den 7. oktober:

Pulled Pork med tilbehør.

Fredag den 4. november: Hamburgerryg med gemüse, kartofler og bearnaisesauce.
Fredag den 2. december: Flæskesteg med rødkål, kartofler og
sauce.

Slager Parade
Alle billetter til næste udgave af Dansk
Slager Parade den 25. feb. 2012, er
reserverede og skulle der være ikke
afhentede billetter efter den 15. sept.
vil disse blive sat til salg på
www.sindingevent.dk
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Kirkesiden
Sogneudflugt 3. september
Velkommen til en dag med Storm P, gamle kjoler og en helt ny kirke.
Turen går til Lemvig, Thyborøn og Humlum - vi håber, du har lyst til at tage med!
Lørdag d. 3. september genoptager menighedsrådet en gammel tradition. Her
inviterer vi nemlig alle interesserede med
på årets Sogneudflugt.
Vi har sammensat en tur, som vi håber
mange vil have lyst til at tage med på.
Turen går først til Lemvig, hvor vi besøger Museum for religiøs kunst, som i øjeblikket har en udstilling med Storm P. Vi
får en guide til at fortælle os lidt om udstillingen og om Storm P, og vi får naturligvis også tid til at se lidt på museets
andre værker.
Herefter drikker vi kaffe i Lemvig Kirkehus, før turen går til Lemvig Museum.
Her har man i samarbejde med det
nærmest legendariske Damernes Magasin lavet en udstilling om kjolemode gennem de sidste 50 år.

Næste stop på turen bliver Thyborøn
Karsten
Holm har man bygget en helt
Kirke.
I Thyborøn
ny kirke som erstatning for den gamle,
og den er bestemt et besøg værd. Nogle
vil måske have set Jan Gintbergs besøg i
kirken, da han var rundt i „udkants-Danmark“ og også besøgte Thyborøn. Vi har
fået den lokale sognepræst til at fortælle
os lidt om kirken og vise os rundt.

Af hensyn til bus og mad, bedes du tilmelde dig til Birgit Christensen på 9713
6167 eller 4097 6167 eller birgitsteen@ofir.dk - eller til Gitte Simonsen på 9713 6263 senest torsdag d. 25 .
august.

Efter turen til Thyborøn vil vi runde dagen af med aftensmad på Humlum Kro,
før vi vender næsen hjemad til Ørre og
Sinding igen.
Da menighedsrådet betaler bussen,
kan vi tilbyde hele turen inkl. bus,
kaffe, mad og entréer til 200,- kr. Der
er afgang fra Ørre Kirke kl. 12.30 og
fra Sinding Kirke kl. 12.35. Vi forventer at være hjemme igen kl. 21.30.

Nyt fra Menighedsrådet
Soklen på Ørre Kirkehus har gennem et
stykke tid set noget afskallet ud. Det er
nu blevet renoveret, men mangler dog
den sidste finish. Derudover er gavlene
på begge kirkehuse svære at holde. De
er blevet sandblæst - mangler dog også
finishen.
Sagen omkring klokkestablen fik før ferien nyt liv. Den nye klokkekonsulent var
herude for at se og høre klokken, vore
ønsker og spørgsmål - og han var positiv
stemt. Det er jo sådan at når der kommer nye øjne og ører på tingene, så kommer der også vinkler frem, som ikke tidligere har været fremme. Vi glæder os til
at tage fat på opgaven igen.
Efter nogle hårde stramninger på det
økonomiske område i 2011 budgettet,
kan vi glæde os over at de udmeldinger
vi har fået ikke tyder på yderligere stramninger i 2012.

Det er jo altid svært at
prioritere, derfor er det
også væsentligt at vi har
roen til at få drøftet hvad
det er vi vil med vort
sogn og vore bygninger.
Vi har derfor afsat to årlige visionsmøder, hvor
der er tid og rum til at
lufte idéer og tanker - og
ikke mindst finde frem
til hvad der skal arbejdes med den næste periode.
Som der blev omtalt i sidste nummer af
posten, er der sket ændringer i morgengudstjenesterne, således der nu er nadver. Det er vel altid sådan, at nye måder at gøre tingene på, skal have sin tid.
Det kan være forvirrende, men forhåbentligt også givende. På bænkene lig-
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ger der en folder over gudstjenestens
forløb - både når det er morgengudstjeneste og når det er højmesse, så
man kan følge med der.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Snegl eller rosenhæk ?
Kære læser.
Sommer er ferietid for mange af os. Familiebesøg, en tur til hovedstaden, koncerter og museumsbesøg er noget af det,
som har fyldt mine feriedage. Frem og
tilbage i landet, som regel i bil, alt imens
jeg har lyttet til gode programmer i radioen. Jeg har det som Niels Hausgaard,
som jeg har hørt sige, at han kører langsomt de sidste kilometer for at høre programmet færdigt.
Blandt andet hørte jeg to programmer,
som egentlig ikke havde noget med hinanden at gøre, men som måske har meget med hinanden at gøre. I det ene program blev der taget udgangspunkt i en
undersøgelse som viser, at det danske folk
er på vej til at blive immune overfor verden. Forstået på den måde, at vi ikke
bekymrer os om verden. Vi blev beskrevet som hårdhudede, ligegyldige, kyniske. Vi trækker på skulderne, når vi hører om katastrofer af forskellig slags. For
vi har ingen værdier og interesserer os
mest for vores nye fladskærm og det rigtige udstyr til Weber-grillen. Forhåbentlig er det ikke en rigtig beskrivelse!

grupper var repræsenteret. Arbejdsløshed og skilsmisse blev nævnt som faktorer, der spiller ind. Ligesom der blev talt
om, at vi med hård hånd sorterer i, hvilke
mennesker vi vil have fællesskab med.
„Pligt“ og „skal“ er helt forsvundet til fordel for, hvem vi har lyst til at være sammen med.
Det har fået mig til at tænke på HC Andersens eventyr „Sneglen og rosenhækken“. Sneglen og rosenhækken taler om livet og verden. Rosenhækken er
begejstret, den sætter knopper, den
blomstrer, fordi den ikke kan andet. Den
giver alt det bedste den har.

Sneglen derimod venter på bedre tider.
Den vil udrette noget stort. Men ingenting sker, den bliver fornærmet, den er
skuffet, den spytter af verden. Ja, det
ender med, at den går ind i sit hus og
kitter det til. „Jeg går ind i mig selv, og der
bliver jeg. Verden kommer ikke mig ved!“
siger den. „Skal vi læse historien forfra
igen? – Den bliver ikke anderledes.“ slutter HC Andersen med at spørge.
Snegl eller rosenhæk.? Selvfølgelig kommer verden og andre mennesker os ved.
Naboen, kollegaen, Norge, Afrikas Horn
og ... !
Lise Edelberg

Nå, men til den anden udsendelse. Den
handlede om, at op imod en halv million danskere er ensomme. I en tid, hvor
det er så let at kommunikere som aldrig
før, oplever et stigende antal mennesker
ensomheden snige sig ind. Alle alders-

Café Årets Gang
Menighedsrådet vil gerne indbyde til
fællesskab omkring sang, traditioner og
fortælling, der knytter sig til Årets Gang.
For den kommende sæson er der planlagt 4 café-formiddage. Efterfølgende vil
vi tage stilling til, om caféen skal fortsætte
næste sæson.
Hver gang vil der være et tema, hvor vi
vil synge sange og salmer samt lytte til
traditioner og fortællinger, som knytter
sig til temaet.

Der er planlagt følgende 4 café-formiddage:
· „Efterår og løvfald“ d. 11. oktober
· „Allehelgen og eftertanke“ d. 8. november
· „Vinter og kyndelmisse“ d. 31. januar
· „Nyt liv – forår og Maria Bebudelse“
d. 13. marts
Det foregår i Sinding Kirkehus, tirsdag for-
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middag, kl. 9.30 - ca. 11.30.
Til kaffen (der koster 20,- kr.) vil der blive
serveret franskbrød / en bolle m. marmelade.
Caféen bestyres af sognemedhjælper Anne
Mette Amorsen og undertegnede. Vores
organist, Hanne, vil spille til fællessang.
Velkommen til Café Årets Gang. Invitationen gælder alle.
Lise Edelberg

Kirkesiden
En læser anbefaler
I rækken af anbefalinger af gode bøger
eller film, giver vi denne gang ordet til
Dorrit Kloster Lodahl, som har læst
Narnia-bøgerne af C.S. Lewis:
I 1948 gik forfatteren C.S. Lewis i gang
med at skrive den første af Narnia bøgerne, med en ide om at ville skrive en
børnebog. Han blev til grin blandt sine
forfatterkollegaer, for hvordan kunne
han, som var 40 år og stadig ungkarl,
skrive bøger for børn. Hvad vidste han
overhovedet om det. Det faldt ham dog
ikke svært, for som han sagde, havde han
dog selv været barn engang.
Og det er netop med udgangspunkt i sin
barndoms fantasiverden og kendskab til
folkeeventyr, overleveringer og legender,
at han kunne skabe dette fantastiske
univers med egne figurer og mytologi.
„Løven, heksen og garderobeskabet“ var
første udgivelse og skønt Lewis ikke fra
starten havde planlagt flere bøger om
Narnia, var inspirationen så stærk, at han
i løbet af de følgende år skrev yderligere
seks fortællinger. Indtil videre er også tre
af bøgerne blevet filmatiseret.
Det er fantastisk læsning, som egner sig
både som højtlæsning for børnene og til
egen fordybelse. For selvom historierne
var tænkt som børnebøger, så har de dog
deres egen stærke mytologi flettet ind,

som giver flere paraleller til kristendommen.
I „Løven, Heksen og Garderobeskabet“
møder vi de fire børn Peter, Susan,
Edmund og Lucy. De kommer ind i
Narnia via Garderobeskabet, og her bliver Edmund lokket af Heksen Jadis til at
være forræder. Hun har taget magten i
Narnia og Løven Aslan kæmper imod
hende for at redde forræderen og vinde
landet tilbage. Jeg kan se mange paralleller til Biblens fortællinger om Jesus, og
det gør læsningen af bogen mere spændende, for hvor mon C.S Lewis næste
gang har lagt en drejning ind i historien,
der får os til at standse læsningen og forundres.

dre ikke gå med hende. Aslan tager igen
kontakt til Lucy, og hun spørger til, hvad
der ville være sket, hvis de havde fulgt
Ham. Hertil svarer Aslan, at Han aldrig
fortæller mennesker, hvad der ville være
sket, men at han gerne vil vise hvad der
sker, hvis de tør følge Ham. Det siger mig
at jeg ikke skal kigge bagud i mit liv, og
hele tiden sprøge „hvad nu hvis jeg havde
gjort det og det anderledes ... osv“ Det
gives der ingen svar på, men vi må derimod leve livet fremadrettet, og Gud har
lovet at gå med os. Han vil hjælpe os på
vejen mod målet.
Mvh. Dorrit Kloster Lodahl

Bogen „Troldmandens nevø“, skrev C.S.
Lewis først bagefter, og den handler naturligt nok om skabelsen af Narnia. Der
er nogle helt fantastiske beskrivelser af,
hvordan det må have været på skabelsens morgen, da Gud skabte alt ud af
ingenting. Smukt, betagende, storslået,
stille og alligevel med en masse lyde på.
I andre af bøgerne er det kristenlivet, der
får sine historier med på vejen. Nogle
steder mere tydeligt end andre.
Jeg blev især glad for den passage i „Prins
Caspian“, hvor Aslan forsøger at lede børnene en bestemt vej. Men fordi det kun
var Lucy, der havde set ham, ville de an-

Indsamling og julehjælp
I Ørre og Sinding kirker har vi ikke indsamling hver søndag. Menighedsrådet
har besluttet følgende indsamlinger:
1. og 2. søndag i advent: julehjælp
Nytårsdag (obligatorisk indsamlingsdag):
Bibelselskabet
Påskedagene: KFUM og KFUK
Pinsedag: Folkekirkens Nødhjælp
Høstgudstjenester: forskellige formål;
giveren beslutter selv formålet.

Derudover fastholder vi sogneindsamling
i marts til Folkekirkens Nødhjælp
Hvad der lægges i kirkebøsserne på alle
andre dage, går til julehjælp.
Julehjælp er økonomisk håndsrækning til
mennesker i sognet. Den gives, som udtrykket siger, op til jul. Ønsker man at give
et bidrag til julehjælpen kan man indbetale på kontonr. :
9621-6879 122 072 (Nordea).
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Tak for alle bidrag; der er god brug for
hjælpen. Det er undertegnede, som uddeler julehjælpen.
Er nogle vidende om mennesker, som har
behov for bidrag fra julehjælpen, så sig
det endelig til mig. Der kan være mennesker, som jeg ikke er opmærksom på
har brug for hjælp, og jeg vil være meget
glad for at få det at vide.
Lise Edelberg

Kirkesiden
Arrangementer
Sogneaften i Ørre Forsamlingshus d. 21. sept. kl. 19.30
Jørgen Carlsen, Testrup Højskole:
Rend mig i kompetencerne.
„Et spøgelse går gennem verden.
Kompetenceudviklingens spøgelse. Det
har fra slutningen af 80’erne bredt sig
fra USA til hele den vestlige verden. Fra
midten af 90’erne har det hjemsøgt
planlægningskontorerne i centraladministrationen, diverse offentlige institutioner,
uddannelsestænkningen og hele det
pædagogiske felt, hvor det er pædagogens opgave er at drage omsorg for børnenes kompetenceudvikling.
Kompetenceudvikling er kort og godt
blevet et hurra-ord, som synes hævet
over enhver kritik. Netop derfor er det
nødvendigt at stryge dette begreb mod
hårene. Det er nemlig knap så troskyldigt, som det kunne se ud ved første øjekast. Faktisk bærer det kimen til en
undertrykkende magttænkning i sig.
Nogle er af den opfattelse, at begrebet
er for ambitiøst på menneskets vegne.
Jeg mener tværtimod, at det ikke er ambitiøst nok.“

Oversigt over arrangementer
3. september 12.30-21.30
18. september
21. september 19.30

Sogneudflugt
Høstfest i Præstegårds-haven
Sogneaften i Ørre Forsamlingshus

6. oktober
11. oktober

SogneBio i Sinding Kirkehus: Hævnen
Café årets gang i Sinding Kirkehus

18.00
9.30-11.30

8. november 9.30-11.30
14. november 18.00
24. november 19.00

Café årets gang
SogneBio i Sinding Kirkehus: Forbrydelser
Adventsgudstjeneste i Ørre Kirke og Forsaml.

6. december 19.00

Julekoncert i Sinding Kirke med Henriette og
Anders Hald

SogneBio i Sinding Kirkehus
Efteråret byder på to ture i SogneBio. I
efteråret er der danske film på programmet. 6. oktober gælder det Susanne Biers Oskar-vinder, Hævnen og 14. november viser vi filmen „Forbrydelser“ af
Anette K. Olesen.
Som tidligere indledes aftnerne med
fællesspisning til 60,- kr. - og derfor beder vi om tilmelding senest 4 dage før til
Bodil Ericsen på 9713 6200 eller Jytte
Hoffmann på 4014 9419 eller
jytte.bjarne@mail.dk

Adventsgudstjeneste i Ørre
Torsdag d. 24. nov. kl. 19.00
Peter Hedegaard, valgmenighedspræst i
Holstebro, er en gudbenådet fortæller.
Han besøger Ørre-Sinding til årets
adventsgudstjeneste, hvor vi begynder
med gudstjeneste i Ørre Kirke. Herefter
vil der være et adventsforedrag i Ørre
Forsamlingshus med titlen“ Fra Balder til
Jesus og videre til vores nutid“.
Kaffe á 40,- kr. Tilmelding 4 dage før - se
arrangementsfolderen.

Ny omgang Babysalmesang
Sinding Kirke og kirkehus vil dette efterår
danne rammerne for endnu en omgang
babysalmesang i vores sogn.
Børn mellem 0-12 mdr indbydes sammen med en voksen til dejligt og livsbekræftende samvær, hvor vi skal lære hinanden, de smukke salmer og vores kirke
bedre at kende. Med øjenkontakt, fagter, bevægelse og dans samt brug af feks.
sæbebobler, faldskærm, lagner og småinstrumenter, vil vi synge og bevæge
salmerne ind i kroppen.
Jørgen Carlsen er mag. art. i idéhistorie
og forstander for Testrup Højskole.
Der serveres kaffe á 40,- kr. Tilmelding.

Bagefter er det muligt at hygge sig i kirkehuset med hinanden over en kop
kaffe.En dejlig mulighed for at få en intens hyggestund med dit barn og være
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sammen med andre, der også har små
børn.
Dette løber af staben onsdage kl.9.30
fra uge 40 til og med uge 48. Det er ganske gratis.
Børn, der er født og/eller døbt i sognet i
løbet af det sidste år, vil få en skriftlig
indbydelse.
Andre udenfor sognet er også velkomne.
Vi glæder os til at se jer!
De varmeste sommerhilsner
fra organist Hanne Jensen
og sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen.

Kirkesiden
Indre Missions mødekalender

Nøjj - det’ for børn

AUGUST:
31. aug.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

SEPTEMBER:
9. sep.

11.00 - 16.00

Reception i Indre Missions Hus i Fredericia.

10. sep.

10.00 - 14.00

Åbent hus i Missionshuset i anledningen af, at IM i
Danmark fylder 150 år - se omtale herunder...

13. sep.

19.30 Fødselsdagsfest - tale v/ Finn Najbjerg

21. sep.

19.30 Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51

28. sep.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

OKTOBER:

Hvad står der mon her? Herunder står
der omkvædet af en af de salmer, vi plejer at synge om efteråret. Men du skal
først løse koden:
@-A

=-D

+-E

8. okt.

13.00 - 22.30

Årsmøde og Jubilæumsfest i Dronning Margrethe hallerne i Fredericia i anledning af de 150 år.

£-G

8-H

*-I

&-J

:-K

~-L

12. okt.

19.30 Bibelgruppe 1 hos Karen og Lars Laugesen, St. Lundgaardvej 2

3-M

<-N

2-O

12. okt.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

() - R

>-S

25. okt.

Bibelkursus i Hammerum v/ Leif Andersen

26. okt.

Bibelkursus i Hammerum v/ Morten Mouridsen

26. okt.

X - det må du selv gætte…

19.30 Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

@~~+

9. nov.

19.30 Bibelgruppe 1 hos Grete og Holger Hoffmann, Ørrevænget 14

£ @ X + ()
=+
2X+<<+=

9. nov.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Christensen, Søvndalvej

25. nov.

19.30 Adventsfest i Missionshuset

NOVEMBER:

Indre Mission 150 år
Den 13 september er det 150 år siden at Den kirkelig forening for Indre Mission i
Danmark blev stiftet.
Det skete i den lille sjællandske landsby Stenlille, hvor en gruppe præster og menige
folkekirkemedlemmer blev enige om at skabe en forening for kirkelig mission i Danmark. Det vil blive fejret rundt omkring i hele Danmark med Åbent hus arangementer
i weekenden før, og på selve dagen med reception på Indre Missions Hus i Fredericia. Dertil kommer en kæmpe jubilæumsfest, som bliver afholdt i Dronning Margrethe Hallerne i Fredericia den 8. oktober.
Her hos os i Sinding fejrer vi fødselsdagen ved et Åbent Hus arrangement den
10. september 2011 fra kl 10.00 til 14.00 i Missionshuset.
Alle der har tid og lyst er velkommen til at kigge indenfor til
* kaffe og rundstykker
* kunstudstilling ved lokale kunstnere
* mulighed for børn og voksne til selv at udfolde sig kreativt.

11

£2=+

>X
X@:
&@
X () * >
X 2 ()
@~
: X () ~* £ 8 + =

: 2 3 3 + ()
=@
=2£

£X=
£X=
8@<>

Velkommen i Rødderne 2.0
Lørdag d. 27. august kl. 10.00 starter vi
op igen i Rødderne 2.0. i Sinding Missionshus. Vi glæder os til en ny sæson med
masser af sjove aktiviteter, sang og fortælling om Gud og Jesus.
Klubben er for børn fra 5 år (eller det år,
de fylder 5) og op.
Har du lyst til at
være med, er du
velkommen til bare
at kigge indenfor eller ringe til Bjarne
Hoffmann på 9713
6062 for at høre
mere.

Kirkesiden
Gudstjenesteplan

Høstfest 18. september
Traditionen tro holder vi høstfest med
gudstjeneste i vore to kirker og efterfølgende frokost. Sidste år blev Sinding kirke
genåbnet efter istandsættelse, derfor var
teltet sat op v. Sinding kirke. I år vil frokosten igen være i præstegårdshaven.
Vi skal være sammen om frokost, fællessang, sanglege og kaffe. Pris for voksne:
60,- kr. - Gratis for børn op til
konfirmationsalderen.
Der omdeles kuvert til denne dags indsamling. Ekstra kuverter vil ligge i begge
kirker. Tak for en god høst-gave. Der er
stort behov for al den hjælp vi kan formidle videre.
Lise Edelberg

BUSK-gudstjeneste 30. oktober
Den sidste søndag i oktober er BUSK–
dag (børn-unge-sogn-kirke)
Også i år er konfirmanderne med i planlægning, så her er der en alle tiders mulighed for at opleve og være sammen
med disse unge mennesker.
BUSK-dagen understreger særligt, at kirken er et fællesskab for alle aldre. Jeg
kan ikke opfordre nok til, at alle bakker
op om denne dag. Husk vintertid.

Ørre kirke

Sinding kirke

September
4.

11. søn. eft. trinitatis

---

8.45

Nord Hansen

11.

12. søn. eft. trinitatis

8.45

---

18.

13. søn. eft. trinitatis

9.30

Høstgudstj. 11.00 Høstgudstj.
frokost i
frokost i
præstehaven
præstehaven

25.

14. søn. eft. trinitatis

---

10.00

Oktober
2.

15. søn. eft. trinitatis

8.45

Nord Hansen - - -

9.

16. søn. eft. trinitatis

---

10.00 Lennart Jessen

16.

17. søn. eft. trinitatis

8.45

---

23.

18. søn. eft. trinitatis

---

8.45

30.

19. søn. eft. trinitatis

---

10.00 BUSK-gudstj.

10.00

November
6.

Allehelgens dag

16.00

13.

21. søn. eft. trinitatis

10.00

20.

Sidste søn. i kirkeåret

---

24.

torsdag

19.00

27.

1. søndag i advent

---

Kirkekaffe

8.45
P. Hedegaard

Kirkebil kan bestilles til alle

Lise Edelberg

gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.
Ring til Taxa på 20 13 25 13.

Allehelgens dag 6. november
Allehelgens dag er en helt særlig dag. En dag med en
særlig eftertænksomhed over livet, med mindet om
de mennesker vi var knyttet til, men som nu er døde.
Umiddelbart efter prædikenen læses navnene op, på
de som er døde siden sidste års Allehelgens dag. Kirkerne pyntes med hvide blomster og levende lys.
I lighed med sidste år vil der være lys, som man kan
tage med på kirkegården.
Lise Edelberg
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---

10.00

Nord Hansen

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
arbejder p.t. sammen med Tjørring
Spejdergruppe. Se mødetid og -sted
på www.spejdernet.dk/tjørring

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.

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. 27 52 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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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:

Generalforsamling Borgerforeningen

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

Ordinær generalforsamling i Borgerforeningen

Næstformand
Jesper Dahl Martinussen
Sinding hovedgade 7
Tlf. 97382448

Foreningen er vært ved ost, rødvin og kage - vel mødt.

Torsdag d. 27. okt. kl. 19.00
i Ørre forsamlingshus

Der er mulighed for genvalg til alle poster - så mød bare op og giv dit bidrag til
Borgerforeningens fremtidige virke!

Kasserer:
Johannes Pedersen
Sinding Hovedgade 9
Sinding
Tlf. 97136064

Vel Mødt

Sekretær:
Peder Lundby
Ørre Byvej 88, Ørre
Tlf. 97136136
Mail: lundby-p@post3.tele.dk

Sankt Hans 2011

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

14

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Til Vejdirektoratet

Høringssvar i forbindelse med udbygning
af motorvejen Herning-Holstebro fra Sinding-Ørre Borgerforening.
Vi glæder os over at vi nu får en stitunnel
mellem Sinding og Ørre. Vi har nogle forslag omkring den lokale trafik her hos os.

1. Ørrevej bliver ført under motorvejen og over i Sinding Hovedgade. Det er
også fint, men her kan vi se en stor trafiksikkerhedsmæssig forbedring hvis den
kommer til at gå ud i en rundkørsel i Sinding Hovedgade hvor Hjortehøjen er det
fjerde ben. Problemet er at afkørslen er
lige over en bakketop hvor der i forvejen
bliver kørt stærkt og hvis man skal holde
og dreje til venstre kan der opstå farlige
situationer. Vi har tidligere drøftet med
Herning Kommune om der kan laves 60
km. begrænsning, men nu når der skal
laves om, vil det være oplagt at lave det
til rundkørsel så problemet bliver løst en
gang for alle.
2. Sindingvej mod Tjørring bliver omlagt op i Trehøjevej. Vi vil meget gerne
at der kan etableres en stiforbindelse
mellem Sinding og Tjørring så man på
sigt kan få separeret bløde trafikanter fra
bilerne.. Den gamle vej må kunne stribes
op så der bliver en slags cykelbane i den
ene side, og når man kommer til det sted

hvor den nye vej til sygehuset skære
Sindingvej bør der være en stitunnel. Hvis
man kigger på det fra Herningsiden bliver hele området nordvest for Tjørring,
det kommende futopiaprojekt, „fanget“ i
en lomme hvor man ikke kan komme
over på den anden side. Set fra Sindingsiden synes vi det er bekymrende, at vi
nu risikere at stå i den samme situation,
som vi har haft mellem Sinding og Ørre,
hvor der kommer en ny vej, der skære en
skolevej over så det bliver besværligt at
cykle til skole. Det er sådan at børnene
fra og med 7. klasse i hele Sinding, Ørre,
Nybroområdet i dag går i skole i Tjørring.
Her får de nye kammerater og de vil naturligvis gerne besøge hinanden også
udenfor skoletiden, hvor det ikke lige
passer med bus. Der vil helt sikkert også
komme en del bosætning i vores område
hvor beboerne arbejder på sygehuset, her
er det da også vigtigt at der er en mulighed for at man kan tage cyklen på arbejde.

3. Støjmæssigt går vi ud fra at der er
nogle overordnede begrænsninger for
hvor meget det må støje når motorvejen
bliver udbygget ind mod Sinding. Vi vil
gerne foreslå at det bliver undersøgt om
der kan etableres en støjvold mellem
Ørrevænget og motorvejen. Det vil samtidig give et bedre visuelt indtryk fra
Sindingsiden, ligesom der også kan

deponeres overskydende jord. Vi håber
endvidere at der bliver taget mest mulig
hensyn til de husstande i det åbne land,
der ligger tæt på den kommende motorvej mht. beplantning og lign. så støjgenerne bliver begrænset så meget som
muligt.
4. Hvis der er spørgsmål til dette
høringssvar, eller andet vi kan bidrage
med er I meget velkomne til at kontakte
borgerforeningen.
Med venlig hilsen
Erik Nielsen
Formand for Sinding-Ørre Borgerforening

Sidste nyt om motorvejen
Lige før deadline på SØ-Posten har vi
fået at vide, at den nye vej til sygehuset
bliver ført over Sindinggårdvej. Det
betyder så, at vi fortsat vil få en direkte
vej til Tjørring for biler, busser og
cykler. Den nøjagtige vejføring kender
vi endnu ikke, ligesom det ikke endnu
vides om der kommer en motorvej
eller en alm. vej vest om Herning.

Arbejdsgrupper.
Forlængelse af udviklingsplanen bliver der
arbejdet videre med planerne omkring
Hvepsebyområdet. Det bliver forskellige
aktiviteter der har udspring ved grillhytten
og de skal naturligvis være til fri
afbenyttelse. I planerne indgår der ikke et
areal til aflæsning af grenafklip og lignende
så det forventes at pladsen bliver nedlagt
til nytår. Der vil stadig gennemføres Sankt
Hans aften ved grillhytten, men blot med
et mindre bål.
En anden gruppe arbejder med stisystemer.
De arbejder med at markere allerede

eksisterende veje og stier op så man kan
finde rundt i området hvis man kommer
som turist. Der bliver sat todimensionale
skilte op forskellige steder hvor man kan
hente oplysninger med en smartphone
eller lignende hvor man kan få forskellige
oplysninger om hvad man står overfor i
form af tekst, billeder eller film. Det er
især i Ørre-Nybro der bliver arbejdet på
dette, men der er også lavet en lille sti
mere i Sinding. Den går i læbæltet bag
hallen og er forbundet med stisystemet
ud i grusgraven. Der er endnu ikke grus
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på men det arbejder vi med at få inden
vinter ligesom vi vil forsøge at lave den
handicapvenlig så den også kan benyttes
af kørestolsbrugere.
Foldergruppen har lavet en lille
oplysningsfolder der skal ligge forskellige
steder så udefrakommende i store træk
kan se hvad vi kan tilbyde. Mange har
allerede set den til byfesten hvor vi uddelte
den, og den vil begynde at blive sat ud
forskellige steder, ligesom den også kan
ses på hjemmesiden.

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

Sommeren er over os og med masser af
vand i åen, så håber jeg, at alle har fået
fisket noget.Selv er det ikke blevet til
meget fiskeri, men håber at tage revanche hen på efteråret.
Der skal lyde en stor tak til alle dem der
igen i år hjalp med sommerferie „2011“
for alle skolebørn i Herning kommune. Der
var ca. 40 børn ude at fiske de 3 tirsdage
ved grill pladsen i Ørre og flere der gerne
ville, så vi bliver nok nødt til at afsætte 3
dage igen til næste år.
Vi har også hjulpet i 2 børnehaver her i
foråret, en i Kibæk og en i Gjellerup, så

de kunne få det grønne flag fra Friluftsrådet. Her skal der også lyde en stor tak
for hjælpen.

at lave frivilligt arbejde, der kommer andre til gode, skal man nok blive hjemme
og se tv.

Og for fjerde gang er vi at finde på landsskuepladsen i Herning til Grøn inspirationsdag, hvor der plejer at komme mellem
1200-1500 børn og pædagoger gennem
hele dagen.Vi plejer at have så meget at
se til, at vi slet ikke når at få noget at spise
denne dag, men måske vi skal have en
hjælper mere med, for 6 timer uden mad
er længe, men det er sjovt og spændende.
I sidste Poster skrev jeg lidt om projektet
vi har kaldt „ørred på heden“ og siden har
det været oppe på mødet i paragraf 7 udvalget under fødevareministeriet, hvor man
har godkendt projektet til undervisningsbrug i naturskoler. Så det bliver spændende
at følge fiskeæggenes udvikling på nært
hold.Så håber vi at få lavet et“gydebankprojekt“ sammen med skoleklasserne på
Sinding-Ørre Midtpunkt, Nøvling skole og
Aulum Byskole, der er i hvert tilfælde
bække nok at lægge grus ud i.

Vi tager lige en tur mere med Maagen,
denne gang skulle det gerne være fra
Vorupør strand, nu trækværket er blevet
lavet igen. Denne gang skal vi på fladfiskeri
og i skrivende stund er der 11 tilmeldte
og kun plads til 13, så båden skulle gerne
blive fyldt helt op denne gang, har i alt
fald bestilt hele båden.

Med alle disse spændende arrangementer for børn og unge mennesker, vil det
undre mig meget, hvis ikke vi får skabt
nogle flere lystfiskere her til lands, nogle
der vil være med til at passe på vores natur.
Nu skal det ikke være for børn det hele,
så her den 10. august skal vi gerne havde
været ude for at el-fiske i vandløbet på
nogle af disse stryg (gydebanker), vi har
anlagt i tidernes morgen.Vi skal se om der
er yngel på disse, så vi igen kan søge flere
penge til gydegrus. Nu jeg er ved gydebankerne, så håber jeg, vi får lavet et større
projekt i Storå til næste år ved
Bredvig.Projektet kalder vi ny vadested,
der skal bruges ca. 900 m3 grus, så det er
ikke et helt lille projekt, men et spændende et af slagsen, som gerne skulle
gavne alle fiske- og dyrearter i vandløbet,
til gavn for hele Storå, selv om der nok er
den nedstrøms Bredvig, der vil mærke
mest til det, men sådan er det jo med det
meste af det vi går og laver, det kommer
også andre til gavn, så kan man ikke lide

16

Sidst, men ikke mindst, så afholder vi igen
i år Stor fiskedag i Ørre, den 10-11. september, så hvem mon i år skal bære den
fornemme titel at være en prominent person fra Ørre? Husk der er gratis morgenkaffe både lørdag og søndag, plus det store
kaffebordtil præmieoverrækkelsen
omsøndagen.
Den 28. september kl. 10.00 skal formanden så møde op i retten i Holstebro, for
at få en afklaring om grundloven og
menneskerets konventionen, om foreningsfriheden også gælder for lystfiskere
og lodsejere i Danmark. Ellers bliver man
vel nødt til at stille op til valget igen her til
efteråret, en gang når det kommer, jeg
har jo før været bagud og alligevel tabt til
sidst, så jeg gør det sku nok alligevel.
Husk at kikke på hjemmesiden for at følge
slagets gang i og omkring Ørre/Danmark
Knæk og bræk fra min taburet
i Sønder Omme
Hilsen Ejgil ;-)

Sinding–Ørre Midtpunkt
Skolen
Livø 2011
Torsdag aften gik tredje kl. ned til sømands kløften og så gik vi ned til stranden.
Og vi havde en vidunderlig tur. Vi skulle
gå i op til flere sumpe og vi gik i buske
der stikkede. Vi kunne se Jylland. Det var
en smuk udsigt. Vi fandt også mange hulsten til vores klasselærer. Og jeg bar tre af
de store hullede sten, helt uden at klynke.
Da vi kom hjem havde vi alle fået et par
skrammer.
Lavet af Kirstine og Freja
Vi kyssede frøer for at se om de blev til
prinse da vi gik en tur i skoven.
Den sti vi fulgte førte ned til sømandskløften. Den var super stejl. Men vejret
var ikke godt. Det øste ned. Men da vi
kom hjem var vi næsten alle sammen
henne hos købmanden og købe slik og
figurer.

2. klasse og 3. klasse fik lov til at være
oppe og høre gyser om sømandskløften
og den var uhyggelig. vi hørte også gåder, som vi skulle løse.
Lavet af Lea, Signe og Louise R.K
Onsdag eftermiddag gik alle 2. og 3.klasses eleverne en vildmarkstur til sømandskløften i øsende regnvejr. Vi gik igennem
skoven, hvor der var masser af frøer. Vi
fangede frøer, og skulle ase og mase os
igennem krat og skov. Da vi endelig kom
frem til sømandskløften, så skulle vi lege
på skrænterne. Det var kæmpe skrænter
med masser af sand og mudder. Vi kravlede op af skrænterne og kurrede ned i
mudderet. Det var super sjovt.

Mathias 3. klasse
cirkus
vi fik af vide hvad vi skulle lave vi skulle
lave akrobatik først sku vi gå ind og lave
et træks hver især efter det skulle vi op og
sidde på hinandens skulder imens vi gik i
krys så skulle Lasse op stå på Emils skulder
så skulle nogen af os stå ved siden af hinanden og bøje deres ben nogen skulle stå
på deres ben så skulle vi lave en pyramide
Eilin skulle stå på Emils skuler så skulle
nogen sidde på andres skulder fire par en
på hver side dem som sad på skulderne
skulle støtte Eilin og så var der nogen der
stod op og støttede dem der sad på
skulderne så var der nogen der sad på knæ
og rørte ved dem der stod op
Lavet af Anni, Daniel og Louise T.C
Om eftermiddagen fandt vi også ca. 90100 frøer og tudser 2 af frøerne fandt vi
over på legepladsen og resten i skoven da
vi gik tur. Inden vi var ude af gå var der
nogle der skulle ordne mad til hele banden. Det var bl.a. frugt – boller og saftevand. Dem der skulle lave det var Kirstine
– Louise T.C. og Anne de skulle også vaske op bag efter. Vi var også over i butikken der kunne man næsten købe hvad som
helst både slik og små søde ting der handlede lidt om Livø.
Lavet af Emil, Laura og Anne
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HVEPSEREDEN

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Kære alle sammen
Nu er det over 10 år siden, jeg trådte ind
af døren til Hvepsereden for første gang.
Tiden er fløjet af sted, og den tomme „rygsæk“, jeg ankom med, er nu blevet fyldt
op af erfaring og rigtig mange gode minder.
Jeg husker specielt, hvordan det varmede
mit hjerte at møde så mange sunde og
dejlige børn, der var optaget af naturen,
udelivet og ikke mindst landbrug og landbrugsmaskiner. Jeg fik i løbet af ganske
kort tid udvidet mit ordforråd med ord som
„frontlæsser“, „rendegraver“ og lærte, at
den sejeste traktor hedder en John Deere,
hvilket ikke var det mest naturlige samtaleemne i Herning by, hvor jeg kommer
fra.

En anden ting, der gjorde stort indtryk på
mig, var den måde, jeg blev mødt af lokalbefolkningen på. Det kom virkelig bag på
mig, at der blev nikket, hilst eller lettet på
hatten, når jeg passerede folk til/fra arbejde, da jeg tænkte „hold da op, hvor er
det stort, at alle de flinke mennesker kender mig“ !!
Det har været en så fantastisk oplevelse
at være vidne til det sammenhold, der
hersker i og omkring Sinding/Ørre Midtpunkt. Her tænker jeg især på jeres hårde
arbejde, der gjorde, at hallen blev en realitet, hvilket er noget, vi alle har nydt så
stor glæde af, men også på den massive
opbakning vi fik, da vi besluttede os for at
opføre skuespillet/musicalen „Svanen“,
hvilket vi aldrig ville have klaret uden jeres hjælp.

Jeg føler mig privilegeret, fordi jeg har fået
lov til at være en del af lokalsamfundet,
skønt det kun har været på deltid, og jeg
har altid følt mig velkommen. Tak for det
og til alle de forældre, der har haft tilknytning til dagplejen, Hvepsereden og skolen gennem de foregående 10 år, vil jeg
sige tusind tak for lån af nogle helt fantastiske børn. Jeg vil til sidst også rette en
stor tak til både tidligere og nuværende
kolleger – det har været en fornøjelse at
arbejde sammen med jer.
Nu er tiden inde til at sige farvel og tak
for denne gang, og den 1. september 2011
tiltræder jeg som souschef i en daginstitution i Herning, hvor jeg håber på at få fyldt
endnu en rygsæk op med nye erfaringer
og gode minder.
Mange
varme hilsner Sascha

Det var dengang - Hvepsereden for 10 år siden
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KALENDEREN
August
20. 09:00

Ørremarked

Ørre Forsamlingshus

23.

Fællesbestyrelsesmøde Midtpunktet

Fællesbestyrelsen Midtp.

27. 10:00

Vi starter op

KFUM & K

September
01. 17:00

Høstfest

Hvepsereden

03. 12:30

Sogneudflugt

Menighedsrådet

04. 14:00

Eftermiddags kaffe

Ørre Forsamlingshus

05. 19:00

Forældremøde 5.-6. klasse

Sinding Skole

06. 14:00

Besøg på Kroghøj gl. Skole

ØS Seniorklub

08. 18:30

Koncert med Krogh

Ørre Forsamlingshus

08. 19:00

Forældremøde 3.-4. klasse

Sinding Skole

10.

og 11. sept. Store Fiskedag i Ørre

ØS Lystfiskerforening

13. 19:30

Mennesket bag forbrydelsen

SØ Folkeuniversitet

14.

O-løbsdag i Søndre anlæg for 5.-6. klasse

Sinding Skole

14. 19:30

Generalforsamling

Sinding GIF

15. 19:00

Forældremøde i indskolingen 0.-2. klasse

Sinding Skole

18.

Høstfest i Præstegårds-haven

Menighedsrådet

19.

Opstart i uge 38: Gymnastik

Sinding GIF

20. 13:00

Halvdagsudflugt - Tjæreovnene i Skarrild

ØS Seniorklub

21.

Teaterforestilling for 0.-5. klasse

Sinding Skole

21. 19:30

Foredrag med Jørgen Carlsen i Ørre Forsamlingshus

Menighedsrådet

22.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

26.

Skole/hjem samtaler 1.-2. klasse

Sinding Skole

27.

Skole/hjem samtaler 1.-2. klasse

Sinding Skole

27. 19:30

Frit valg på alle hylder

SØ Folkeuniversitet

28.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

30. 16:30

Fritidshjemsfest

Hvepsereden

Oktober
02. 14:00

Eftermiddags kaffe

Ørre Forsamlingshus

03.

Skole/hjem samtaler 0. klasse

Sinding Skole

03. 13:30

Opstart: Trivsel og Motion

Sinding GIF

04.

Skole/hjem samtaler 0. klasse

Sinding Skole

04. 14:00

Rejsebeskrivelser fra Alaska

ØS Seniorklub

05. 19:30

Opstart: Floorball

Sinding GIF

06.

Fotografering af børnene i Midtpunktet

Skolen og Hvepsereden

06. 18:00

SogneBio i Sinding Kirkehus: Hævnen

Menighedsrådet

07.

Åben Fredag

Sinding GIF

07.

Fest for børnehavebørn

Hvepsereden

10.

Emneuge - TA Pulsen

Sinding Skole

11.

Skole/hjem samtaler 3.-4. klasse

Sinding Skole

11. 09:30

Café: Efterår og løvfald

Menighedsrådet

11. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

11. 19:30

Forundring: Livet er ikke det værste, man har

SØ Folkeuniversitet

12.

Skole/hjem samtaler 3.-4. klasse

Sinding Skole

14.

Skolernes motionsløb

Skolen og Hvepsereden

17.

Skolernes efterårsferie - uge 42

Sinding Skole

18. 14:00

Besøg fra Lokalarkivet

ØS Seniorklub

25. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden
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25. 19:30

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

SØ Folkeuniversitet

26.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

26. 18:30

Opstart: Bob

Sinding GIF

27. 19:00

Generalforsamling

Borgerforeningen

November
01.

Skole/hjem samtaler 5.-6. klasse

Sinding Skole

01. 14:00

Besøg af Tjørring Pensionisterne (i Forsamlingshuset)

ØS Seniorklub

01. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

02.

Skole/hjem samtaler 5.-6. klasse

Sinding Skole

03.

Bamse-dukkefest i dagplejen

Dagplejen

04.

Åben Fredag

Sinding GIF

06. 14:00

Eftermiddags kaffe

Ørre Forsamlingshus

08.

Teater for 4.-6. klasse i Gullestrup

Sinding Skole

08. 09:30

Café: Allehelgen og eftertanke

Menighedsrådet

08. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

14.

Deadline SØ-Posten

Redaktionen

14. 18:00

SogneBio i Sinding Kirkehus: Forbrydelser

Menighedsrådet

15.

Åbent hus

Sinding Skole

15. 12:30

Julefrokost i Forsamlingshuset

ØS Seniorklub

15. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

22. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

24.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

24. 19:00

Adventsgudstjeneste i Ørre Kirke / Forsamlingshus

Menighedsrådet

25. 07:45

Juleklippedag

Sinding Skole

29. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

December
02.

Åben Fredag

Sinding GIF

06. 14:00

Besøg i Præstegården

ØS Seniorklub

06. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

06. 19:00

Julekoncert i Sinding Kirke med Henriette og Anders Hald

Menighedsrådet

13. 07:45

Luciaoptog

Sinding Skole

13. 18:30

Aftenklub

Hvepsereden

14.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

15.

Julegudstjeneste i Ørre Kirke for Dagplejen, Violen og Anemonen

Hvepsereden

15.

Julehygge i indskolingen

Sinding Skole

16. 12:00

Julefrokost i Forsamlingshuset

Hvepsereden

21. 07:45

Juleafslutning

Sinding Skole

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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