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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
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

4 år den 9. oktober 2011
Oliver Einar Bogh
Ørre Byvej 37, Ørre

3 år den 26. oktober 2011
Jonathan Pettersen,
Sinding Hovedgade 31, Sinding

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
4 år den 11. oktober 2011
Marie Hornshøj Brunbjerg
2 år den 11. november 2011
Julie Hornshøj Brunbjerg
Skoletoften 3, Sinding

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. februar 2012. Posten
udkommer uge 8, 2012.

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:
Linda Damgaard, Sinding

Generalforsamling i Ørre Forsmlingshus

torsdag den 26. januar 2012
Vi starter med lidt til maven og gane kl. 18.30.
Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30.
Tilmelding til maden senest tirsdag den 24. januar på
tlf. 9713 6168 eller 9713 6327
Mvh Bestyrelsen
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
erik@skovognaturpleje.dk
Næstformand
Jesper Dahl Martinussen
Sinding hovedgade 7
Tlf. 97 38 24 48
jesperkiddekunst@mail.dk

Fastelavnsfest i Sinding Forsamlingshus
Søndag den 19. februar kl. 14.00
Kom udklædt og støt denne tradition!
Arrangør:
Sinding Forsamlingshus og
Borgerforeningen

Kasserer:
Johannes Pedersen
Sinding Hovedgade 9
Tlf. 97 13 60 64
johop@fiberfart.dk
Sekretær:
Peder Lundby
Ørre Byvej 88
Tlf. 97 13 61 36
lundby-p@post3.tele.dk
Medlem:
Preben Thomsen
Talundvej 13
Tlf. 97 14 32 88
ketty-pr@hotmail.dk
Ørre-Sinding Sognearkiv:
Åbent hver mandag
kl. 17.00-19.00.
Arkivleder Vilhelm S.
Østergaard
Tlf.: 97 13 11 17
www.sinding-oerre.dk

Referat fra generalforsamlingen i Borgerforeningen
2011 i Ørre Forsamlingshus

• Formanden aflægger beretning:
Se andetsteds i Posten
• Beretning for sognearkivet.
Mangler plads, arbejder med materiale
om broen i Nybro, samt møllen - der
blev spurgt om man evt. ville arbejde
på en permanent udstilling af ting af
lokalhistorisk interesse.
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet viste et overskud på 20.000
kr. og blev godkendt

Flaghejsning
Sinding:
Henv. Tonny Tulstrup,
tlf. 97 13 64 15
Ørre:
Ejgil Kølbæk
tlf. 20 68 29 87

Evt. lave en støtteforening til skolen
forankret i Lokalrådet!

• Valg af dirigent.
Jens Peter Brunbjerg valgt

• Virksomhedsplan - det kommende års
virke:
Se andetsteds i Posten
Kommentarer til beretningen:
Vi skal have en plan med hensyn til
nye byggegrunde, så snart der kommer
forespørgsel på flere.
Vi skal støtte op om skolen med markedsføring, økonomi og gode ideer.
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• Indkomne forslag: Ingen
• Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
2 suppleanter, der vælges for 1 år.
Formanden fortalte om vores bestyrelsesmedlem Ib Jensens død og om hans
virke for foreningen.
Genvalg til Erik Nielsen og nyvalg af
Preben Thomsen, Talundvej 13.

•

•

•
•

1. suppleant: Lars Lodahl, 2. sup. Ejgil
Kølbæk
Valg af revisorer i henhold til paragraf
6. Genvalg af Wagn Christensen og Sigfred Bach
Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
for sognearkivet. Schreiber og
Østergaard
Kontingentfastsættelse. 20 kr.
Eventuelt.

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Beretning fra generalforsamling i Borgerforeningen for Sinding og Ørre 2011
Indledning.
Det sidste års tid har der ikke været de
helt store projekter i gang fra
borgerforeningens side. Men noget er der
da sket og jeg vil her kort løbe det sidste
års aktiviteter igennem.
Forskellige arrangementer.
Vi har afholdt de sædvanlige arrangementer som fastelavn, sankthans aften og sammen med idrætsforeningen, forsamlingshuset og jagtforeningen har vi lavet en hel
uges byfest. Alle med en rigtig god opbakning fra lokalområdet.
Skolen og Hvepsereden har holdt åbent
hus i efteråret og her har vi støttet op ved
at lave en annonce der har været i de lokale aviser hvor vi har prøvet at markedsførere vort område, men med hovedvægten på at vi har lokale pasningsmuligheder
og en lokal skole. Sådan en annonce sætter vi også i her i november.
Høringssvar til motorvej.
Vejdirektoratet har haft motorvejsplanen i
høring. Her har vi lavet høringssvar hvor
vi især har anket over den plan der var
omkring Sindinggårdsvej vejføring mod
Tjørring. Der var nok også andre der synes det så underligt ud, i hvert fald var
blækket knap nok tørt inden vi fik at vide
at der ville blive bygget en tunnel ved Trehøjevej så vi får en direkte vej til Tjørring.
Hele høringssvaret kan ses på vores
hjemmeside eller læses i SØ-Posten nr. 3

Ny bro i Nybro.
Det er ikke kun rundt omkring i verden
der bliver bygget broer. Her kan Nybro
også være med. Den gamle bro var efterhånden i så dårlig stand at den ikke kunne
repareres og der var kun en nedrivning
som mulighed. Resultatet er blevet rigtig
godt da der nu står en moderne og
fremtidssikret bro men miljøet omkring
den er bevaret så stedet stadig bærer præg
af at være historisk. Det er tankevækkende
at stå på broen og vide at det i sin tid har
været den gamle hovedvej fra hele Nordvestjylland og til Horsens.
Arbejdsgrupper.
Der bliver arbejdet på forskellige områder
af små grupper. Det er i forlængelse af
udviklingsplanen vi fik lavet for et par år
siden. Der bliver arbejdet på stier i ØrreNybroområdet, omkring Skoletoften, og
der bliver arbejdet på en plan til nye aktiviteter i Hvepsebyområdet. Herudover har
vi lavet en lille folder der opsummere de
ting og muligheder vi har i vort lokalområde. Det er en vi vil sætte de steder

hvor der kommer gæster udefra for eksempel forsamlingshusene og det gule hus i
Nybro.
Beretning 2011
Grundsalg.
Det er gået fint med grundsalget i det sidste års tid her i vores område. Når man
tænker på at der er finanskrise og grund
og bolighandel nogle steder er gået helt i
stå, så er det ikke helt ringe at der er solgt
3 grunde i Ørre og 1 i Sinding. Der er
bygget et nyt hus både i Sinding og Ørre,
og hermed er vort mål om at vi gerne skal
have bygget 2 nye huse om året opfyldt
også i år.
Der må godt snart komme mere omsætning af de huse der står til salg, men det
er jo ikke et isoleret problem her hos os,
sådan er det alle steder.
Bredbånd.
Det er rigtig dejligt at der nu er gravet
bredbånd ned i store dele af de landområder der indtil nu har manglet det tilbud. Vi kan kun opfordre til at slå til når
man får muligheden for at få en fremtidssikret it forbindelse. Selv om man måske
ikke lige selv synes man har så meget brug
for det så kan det jo være at evt. købere
på et tidspunkt sætter pris på at det er
installeret.
Vi vil nu prøve at finde nu af hvor mange
der mangler, også se om ikke vi kan få
Energimidt til at tilbyde de sidste at komme
med så vi kan få opfyldt vores ønske om
at samtlige husstande i Sinding-Ørre kan
få lynhurtigt bredbånd.

Virksomhedsplan 2012
De nye tiltag i Hvepsebyområdet skal gennemføres i 2012 og der vil også skulle indvies nogle nye stier i Ørre-Nybroområdet. Vi skal
også være klar til at støtte op om skolen hvis der bliver brug for det. Det er rigtig dejligt at der mange der har lyst til at lave nogle
aktiviteter og kommer med nye ideer og det vil vi naturligvis støtte i det omfang vi kan.
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Bestyrelsen
Formand:
Ejgil Kølbæk,
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
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

Husk generalforsamling som afholdes i
Ørre forsamlingshus den 9. februar 2012
kl. 19.00 Dagsorden iflg. Vedtægter. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden, og
husk sidste frist for indkomne forslag skal
være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Nu vi er ved generalforsamlingen, så skal
forsamlingen igen i år tage stilling til eksklusion af medlem for ulovligt fiskeri og
igen er det formanden som er
omdrejningspunkt i sagen om hjemtagelse
af laks fra Storå. Det er den samme laks
som sidste år, men sagen er den, at sagen
har været for en byretsdommer i Holstebro, hvor dommeren mente at:
Rettens begrundelse og afgørelse
Det følger af § 4, stk. 1, jf. § 1, i bekendtgørelsen nr. 680 af 27. juni 2008, at det
er forbudt at fiske laks i Storåens vandsystem. Fiskeridirektoratet kan dog i medfør af bekendtgørelsen § 4, stk. 3, give
dispensation til et begrænset fiskeri efter
laks i perioden fra den 1. april til og med
den 30. september.
De tiltalte har erkendt, at de hver har fanget en laks i Storå, og da ingen af de tiltalte havde dispensation til dette, er de
skyldige i overensstemmelse med tiltalen.
Det bemærkes, at det forhold, at de tiltalte anfægter gyldigheden af den dispensation, som Fiskeridirektoratet havde meddelt Sammenslutningen ved Storå ikke kan
føre til et andet resultat, idet de tiltalte,
uanset gyldighed heraf, ikke selv havde
dispensation, da fiskeriet fandt sted.
Thi kendes for ret:
Ejgil Kølbæk skal betale en bøde på 2.500
kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.
Ja, sådan lyder dommerens afgørelse, det
skal dog lige siges, at vi havde søgt om
tilladelsen, men dog ikke fået svar tilbage
fra Fiskerikontrollen på Mors, og ej heller
fra SVS, plus det at dommeren slet ikke
har hørt efter hvad sagen i grunden drejede sig om, nemlig at man ikke kan tvinge

5

nogen til at være medlem af en bestemt
forening for at opnå nogle bestemte rettigheder.
Da bøden er under kr. 3.000,- kan man
ikke bare få lov at anke sagen, men man
skal søge om det i Civilretsdirektoratet.
Procesbevillingsnævnet har anmodet anklagemyndigheden om at få tilsendt sagens akter.
Det sidste jeg så har hørt er, at man har
på mødet i Paragraf 7-udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje
har vedtaget at lave fælles regler for fiskeri efter laks i alle vestvendte lakse førende åer, så at man får lov at hjemtage
en laks uanset om man er medlem af en
bestemt forening eller ej, man skal bare
sørge for at indrapportere sin fangst på en
hjemmeside. Så hvis man går ind på vores
hjemmeside, så kan man jo se, at det er
det jeg har foreslået hele tiden. Det sidste
komma eller punktum er nok ikke sat i
denne sag endnu, men nok for denne
gang.
Men tilbage til generalforsamlingen, så er
der jo valg af mindst 2 til bestyrelsen, Asger og Chris Madsen. Begge stiller gerne
op igen, men skulle der være nogle, der
ønsker at være en del af den nye bestyrelse, så hører jeg gerne fra jer, men ellers mød op til generalforsamlingen. Efter
generalforsamlingen vil jeg se om ikke jeg
kan få en til at komme og fortælle lidt om
spændende fiskeri, ude fra den store verden, for der er også en verden uden for
Ørre, tro mig jeg har selv været der, men
dog altid vendt hjem til Ørre igen.
Vi har fået en procedure i kommunen, der
kræver en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven forud for at vi udlægger
gydebanker. Det er jo så frustrerende at
forbedring af vandløbene ikke nødvendigvis hænger sammen med forbedring af de
vandløbsnære tørre natur typer... og hvem
havde regnet med, at man kan køre på
engene i den vådeste sommer nogen
sinde, siden man har lavet målinger af
vejret i Danmark.
Knæk og bræk
H ejgil

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Ledelsen

Formand
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
97 13 61 87
23 70 92 15
jimmy@sindinggif.dk
Økonomifmd.
Gitte Jensen
Sinding Hovedgade 40
7400 Herning
97 12 78 76
30 84 45 82
gitjensen@gmail.com

Åben fredag
Fredag den 2. december: Flæskesteg med kartofler og rødkål.
Fredag den 6. januar: Boller i karry
Fredag den 3. februar: Bøf stroganoff m/kartoffelmos
Fredag den 2. marts: Frikadeller med stuvet hvidkål/kartofler og brun sovs.

Dansk Slagerparade
Alle billetter der var forhåndsreserveret, til næste udgave af Dansk Slager Parade den 25. feb. 2012, er nu blevet betalt og udsendt.
De få resterende billetter er sat til salg på www.sindingevent.dk

Aktivitetsfmd.
Lizette Skov Nielsen
Sinding Hovedgade 8
7400 Herning
35 11 74 35
29 40 40 41
lizette@energimail.dk
Supplerende medl.
Chris Flindt Petersen
Ørre Byvej 46
7400 Herning
97 13 60 66
61 71 69 54
chankoz@live.dk
Supplerende medl.
Mads Høher-Thomsen
Ørre Byvej 44
7400 Herning
97 13 63 12
61 65 17 41
lima@email.dk

I sidste udgave af Posten var der et forkert billede med, det rigtige er her
med Dario Campeotto, Hilda & Keld Heick, Claus Strand-Holm og Anne
Herdorf akkompagneret af Gemalerne.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Sinding GIF Kroket.
Nok en sommersæson er gået på held. Igen
i år har vi haft en rigtig god sæson., med
mange spændende kampe og gode oplevelser.
Ud af 19 medlemmer har 12 deltaget i
holdturnering og 6 i parturnering og 2 i
enkeltmandsturnering. Alle har deltaget i
stævner og mange flasker vin er bragt til
Sinding.
Vi fik ingen landsmestre i år, men et hold
blev puljevindere. Et mesterskab blev det
dog til. Dagny og Tage blev kommunemestre .
Udover turnering og stævner har vi været
vidt omkring i landet..
Vi var 7 spillere + 1 ægtefælle fra Sinding,
på weekendtur til Rømø. Vi syv spillede
strandkroket, hvilket er en noget speciel
form for kroket. Bare vinden blæser lidt,
kan det være meget svært at holde styr på
kuglerne. Men sjovt er det.
Kroketspil kan give rigtig mange gode
oplevelser og venner og bekendte i hele
landet.

Vi er 2 par, som har deltaget i kroketlejr i
henholdsvis Give, Ølgod og Krunderup. Til
disse stævner møder vi kroketspillere fra
hele landet.
Eksempelvis havde vi på Jægerbjerg fået
rigtig god kontakt med spillere fra Køge,
hvilket resulterede i, at vi husede 8 mennesker i forbindelse med Landsmesterskaberne i Vildbjerg. Spillerne fra
Køge var selvfølgelig i træningslejr i Sinding kroketklub, hvilket formodentligt var
årsagen til at de blev Landsmestre. Spøg
til side.
Højdepunkterne herhjemme var helt klart
vores kroketstævne i forbindelse med Æ
Sinding daw. Forhåbentlig kan det blive
en fast tradition fremover.
Vores første onsdagsstævne i mange år,
blev også en rigtig dejlig dag, hvor der var
96 deltagere.

Kroketklubben har i flere år leget med tanken om et krokethus. Omsider er det en
realitet. Dette dels på grund af mange
velvillige sponsorer, tilskud fra Sinding GIF
og dels, ikke mindst utroligt arbejdsomme
kroketspillere, som allerede nu har brugt
rigtig mange timer på huset, det endda
både „piger“ og „drenge“.
Jens Boelskifte har været den koordinerende i.f.t . at fremskaffe arbejdskraft og
hvilke opgaver, der skulle løses. Med ganske lidt professionel hjælp til El, jord, kloak,
opbygning af skelet og tag, er alt det øvrige arbejde udført af kroketspillere. Så de
kan andet end spille kroket.
Efter kroketturneringen sluttede, har vi
spillet klubmesterskab. Spillerne var delt
op i 2 grupper og nogenlunde fordelt efter „kunnen“.
Jørgen blev klubmester i gr. 1 og Egon
Nors blev klubmester i gr. 2. Desuden har
vi besøgt Simmekjær, hvor vi spillede på
kryds og tværs de 2 klubber imellem.
Tirsdag den 1. november har vi inviteret
Simmelkjær til at spille lyskroket. Vi starter aftenen med lidt godt til ganen. Spiller
derefter kroket i 3 timer og slutter aftenen med kaffe og hygge.
Hvis vejr og vind tillader det, fortsætter vi
med at spille kroket hver torsdag kl. 13.00.
Nye medlemmer er meget velkomne.
Hilsen Kroketafdelingen
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Byfesten 2011


Efter en lidt længere periode
med regn, lykkedes det igen at
få en rigtig flot byfest, „æ Sinding daw „ 2011. Vejrguderne
var nogenlunde med os, men
især den lokale opbakning var i
top. Dette betød fyldte borde
og god stemning. Vi vil gerne i
byfestudvalget takke alle, der var
med til at gøre dette muligt. Tak
til alle der hjalp under byfesten

og alle de „usynlige“ hjælpere før og
efter byfesten – ingen nævnt ingen
glemt.

Udvalget består stadig af nogle
erfarne kræfter, så man behøver
ikke have andet end lysten. Udvalget står for at arrangere byfesten. Der er ca. 4-6 møder på et
år, og så selvfølgelig selve byfesten. Kontakt gerne Bent tlf. 20
15 91 56 eller mail: ba@kde.dk
med eventuelle spørgsmål.

Vi mangler lidt friske kræfter i byfestudvalget, og
vi søger derfor et
par nye ansigter i
.LUNHNRQFHUW%DQNR²0RGHOIO\YHU
udvalget, hvis vi
&RXQWU\DIWHQ²%¡UQHWLYROL*ULOODIWHQ
skal have en by+DYHWUDNWRUWU
N²5LQJULGQLQJ0XVLN²
fest i 2012.

)RGEROG²*ODVVOLEHU²:'RJPHJHWPHJHW
PHUH«
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HVEPSEREDEN

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Sinding-Ørre Midtpunkt
Jeg vil gerne sige tusind tak til alle for en
fantastisk, dejlig og uforglemmelig dag fredag den 28. oktober, hvor der blev holdt
afskedsreception for mig.

Dagen startede med, at jeg blev afhentet
hjemme af Anker med havetraktor og
dertilhørende vogn, som var rigtig flot
pyntet – ja nærmest en „dronning“ værdig!!
Alle børn og personale i dagplejen, Hvepsereden, Sinding-Ørre og Sinding Skole
stod i opkørslen til Midtpunktet. Jeg
tænkte, at Anker ville køre mig op i skolegården med børn og personale på hver
side. Men sådan var det ikke. Nej turen
gik mod Sinding Hovedgade, Skoletoften,
hvor børn og personale „stod af“ ved Midtpunktet og Anker kørte videre til
Nøvlingvej, hvor han ventede med at køre
op i skolegården til alle havde lavet to
lange rækker og stod og viftede med flag,
som vi kørte op igennem.
Der var rød løber og flag, og børn og personale dannede en kreds omkring mig,
hvorefter de sang „jeg ved en lærkerede“,
som jo for mig og mange andre er en sang
der vækker dejlige minder fra den fanta-

stiske „Rakkertur“, hele Midtpunktet havde
i forbindelse med 100 års jubilæum for
Ørre Forsamlingshus og Ørre Missionshus
for en lang årrække siden.
Derefter gik alle i hallen, hvor børn og
personale sang en sang til mig, som en
kreativ medarbejder havde digtet. Jeg takkede for sangen og fortalte,
at denne dag
var noget helt
specielt for
mig, da det nu
var min tur til at
sige farvel og
på gensyn. Det
med at sige
goddag og ikke
mindst farvel
og på gensyn,
er noget vi i
Hvepsereden
altid har lagt
vægt på, at
børn og personale har fået
gjort på bedste
vis, da det jo
også er noget,
alle kommer til at skulle kunne mestre hele
livet.
Børnene fik en velfortjent is, og jeg sagde
til dem, at jeg synes, de er de heldigste
børn, da de i Sinding-Ørre Midtpunkt har
nogle forhold og muligheder, som ikke på
samme måde findes andre steder. De har
nemlig voksne, der vil dem det allerbedste, de går i en idrætsinstitution og
„Bevægelsesskole“, hvor det er vægtet
højt, at børn og voksne er i fysisk aktivitet i leg og undervisning – her må man løbe på gangene, lege i møblerne, drøne
rundt i skolegården på diverse
køretøjer, klatre i træerne
(nogle gange, så de voksne
nærmest ikke kan holde ud at
se, hvor højt der klatres), ligge
på maven, sidde i en hule og
meget andet i skoletimerne og
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meget mere. Alt sammen med til, at børnene ved at bevæge sig bliver klogere og
klogere i deres hjerner.
Jeg fortalte også, at et barn havde spurgt
mig tidligere på ugen om, hvem der skulle
bestemme, når jeg skulle stoppe. Dertil
svarede jeg, at det skulle Kurt og de andre
voksne i Midtpunktet. Hertil spurgte barnet, om jeg nu troede det ville gå, hvortil
jeg svarede, at det ville helt sikkert gå, og
at der jo heldigvis er så mange voksne,
der er så faglig og personlig dygtige og
søde, samt en masse børn, der er rigtig
gode til at være med til at sørge for, at
alle har det godt.
Da isene var spist var denne del af dagen
slut, og alle vendte tilbage til „dagligdagen“, og jeg gik hjem for at få tiden til at
gå indtil klokken blev 14.30, hvor afskedsreceptionen startede.
Da jeg vendte tilbage til Midtpunktet omkring klokken 14.00 var det tydeligt, at alle
de voksne havde haft travlt med at omdanne den lille del af hallen til en festsal
med flot pyntede borde m.m samtidig
med, at de havde taget vare på børnene i
Hvepsereden og skolen.
Det blev en fantastisk overvældende eftermiddag, hvor vore børnebørn, børn og
svigerbørn samt rigtig mange andre mødte
op for det ene at være med til at gøre
min sidste rigtige arbejdsdag til en fest
inden tiden på efterløn går i gang.
Der var rigtig mange taler fra forskellige
personer og indslag fra det nuværende personale. Jeg oplevede meget tydeligt, at

HVEPSEREDEN

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

værdierne: „ Humor og alvor“ var stærkt
fremherskende. Disse værdier har, sammen med mange andre værdier, gennem
rigtig mange år været en del af værdierne
og kulturen i Hvepsereden, så det afspejler for mig, at børn, personale, forældre

forskellige aldre fortæller om, hvordan de
ser på livet i vores lokalområde – et „tidsbillede“, som det er beskrevet i Herning
Folkeblad lørdag den 29. oktober 2011.
Jeg har ligeledes planer om at tage på
Danrail med mig selv for at genopleve ste-

„gå op med“ arbejde. Jeg har også en tanke
om, at jeg vil igennem de efterhånden
tusinde af billeder, der er taget i Hvepsereden i forskellige sammenhænge, have
skrevet omkring forskellige projekter og
ikke mindst have det „forbi“ Sognearkivet.
Jeg har også en tanke om, at nogle af tingene vil komme her i SØ-Posten som indslag til opsamling af lokalhistorien i vores
lokalområde. Ja og så kommer der helt sikkert meget mere til undervejs.
Jeg vil gerne slutteligt sige, at jeg ikke en
eneste dag har været træt af at skulle på
arbejde i Hvepsereden, at møde glade og
dejlige børn, forældre kollegaer er fantastisk, og som jeg sagde til Herning Folkeblads journalist: „Det at bruge energi giver energi“. Endnu engang vil jeg takke
for at være så heldig at være født, opvokset og bo på dette dejlige sted SindingØrre og opfordre til, at der tænkes på de
ting, der står i sangen „De nære ting“, da
jeg synes, det rigtig meget er den tilgang
til livet, jeg oplever, vi i Hvepsereden, Sinding-Ørre og lokalområdet har.

og beboere i lokalområdet Sinding-Ørre
alle er medvirkende til, at vores lokalområde er et rigtigt godt sted at leve og
være.

der, jeg tidligere har været samt opleve
nye steder i Danmark. Jeg glæder mig selvfølgelig også til at kunne deltage i de
mange aktiviteter og tilbud, der er lokalt
uden at skulle tage hensyn til, om det kan

Jeg vil af hele mit hjerte sige tak for en
dejlig dag til Jer alle sammen.
Jeg vil gerne endnu en gang sige mange
tak for et fantastisk dejligt arbejdsliv til alle
de mange børn, forældre og kollegaer, jeg
har været så heldig at være og arbejde
sammen med gennem de 24 år i SindingØrre Midtpunkt - hvor har jeg dog være
heldig at have så mange, mange stjernestunder sammen med børn, forældre, kollegaer og andre beboere i lokalområdet,
det er for mig det, der er livet i fest og
glæde samt i sorg og krise.
Og hvad skal jeg så få tiden til at gå med.
Ja, jeg har rigtig mange ting, som jeg gerne
vil bruge den kommende periode af mit
liv på. Jeg vil helt klart bruge mere tid sammen med mine børnebørn, børn og svigerbørn. Jeg har meget lyst til at lave en
opsamling af, hvordan børn og voksne i
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Med venlig hilsen
Bodil Jensen.

Kirkesiden
Ørre

Sinding

Anders Agger: „Når forundring bliver til fjernsyn“
Årets „fælles foredragsaften“ i Sinding Forsamlingshus er lagt i hænderne på DRs journalist, Anders
Agger! Det sker torsdag d. 19. januar kl. 19.00 i Sinding Forsamlingshus.
Anders Agger er manden bag nogle af
de seneste års mest spændende, mest
sete og mest roste dokumentarserier.
Mange af os har siddet klistret til skærmen og fulgt med i dokumentarserier
som ”Sømanden & Juristen”, hvor Anders Agger i seks uger på Anker Fjord
hospice i Hvide Sande fulgte mennesker,
som forberedte sig på at dø. For at
komme helt tæt på, lod Anders Agger
sig ansætte som frivillig på hospicet,
mens han lavede serien. Det kom der
en meget rørende og tankevækkende
serie ud af, som gjorde stort indtryk på
mange af os.
Af andre af Anders Aggers programserier

kan nævnes ”Kongehuset indefra”, ”HerKarsten Holm
lufsholm”
og ”3z – gensyn med vennerne”.
Om alle disse dokumentarserier og meget mere, vil Anders Agger fortælle denne
aften. Vi får et lille indblik i programmernes tilblivelse og i de mange oplevelser og erfaringer, Anders Agger har
høstet undervejs i sit arbejde som
journalist.Gå ikke glip af denne aften!
Den fælles foredragsaften arrangeres
som sædvanligt i et samarbejde mellem
Sinding Forsamlingshus, Borgerforeningen, Hvepsereden, Sinding Skole, SGIF
og Menighedsrådet.

Anders Agger
Entréen er igen i år 80,- kr. og af hensyn
til kaffebordet, bedes man tilmelde sig
senest d. 12. januar - til Bente Johansen
på 9713 6266 eller Johannes Pedersen
på 9713 6064 eller 2941 0364 eller på
mail til joh_o_p@fiberfart.dk

Nyt fra Menighedsrådet
Der har hen over forår og sommer været iværksat renoveringsarbejder på
kirkehusene. Gavlene som har været
sandblæst har nu fået den hvide farve
igen. Soklen på Ørre kirkehus er også
færdig - i denne omgang…
Nogle af jer har oplevet meget svingende
varme i Ørre Kirke. Det har været lige
fra en kirke uden varme til en kirke hvor
man næsten ikke har kunnet sidde på
bænkene. Det er derfor besluttet at udskifte styringen på varmeanlægget i Ørre
Kirke. Vi håber at det løser de store ud-

sving der har været.
På kirkegården i Sinding har der været
en del lyngplanter, i det smukke lyngbed, der var gået ud. Disse er blevet skiftet ud - således der igen er blomstringer
på flere forskellige tidspunkter i løbet af
året. Jeg kan kun opfordre til at man vender en tur forbi.
Vi er blevet kontaktet af menighedsrådet i Tjørring, som godt kunne tænke
sig et samarbejde med os. Det er i første omgang tænkt på nogle arrangementer, som arrangeres i fællesskab. Det er

stadig i planlægningsfasen, men bl.a. er
vi blevet enige om, at vi hver især meddeler når der er arrangementer det andet sted. I vore kirker ligger der derfor
en folder om en række foredrag i Tjørring, som på papiret ser rigtig spændende
ud. I Tjørring har de ligeledes vore
arrangementsfoldere til at ligge.
I januar i år havde vi en aften - „Kan du
lide din Kirke - sognets aften“ hvor der
blev taget hul på nogle snakke om Kirken i Ørre-Sinding sogn. Der bliver igen
til januar mulighed for at komme med
idéer til ændringer eller nye tiltag, eller
for at høre om nogle af vore tanker om
de ting, der er i gang eller på tapetet i
den næste periode.
Vi vil derfor gerne bede jer sætte kryds i
kalenderen torsdag d. 26. januar kl.
19.00. Arrangementet vil foregå i Ørre
Kirkehus, hvor menighedsrådet vil fortælle lidt om, hvad de arbejder med og
lægge op til en snak om kirkelivet i ØrreSinding sogn. Vi glæder os til at se jer!
Jytte Hoffmann
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Styr på dit liv
Kære læser.
Hvis du nu et øjeblik skal tænke efter,
hvad hører så til det allervigtigste i dit
liv? Er det din familie og dine venner?
Dit arbejde og dine kollegaer? At du engang imellem lader dig opsluge af en god
bog, går i teatret, tager på rejse eller udvikler dit kunstneriske talent? Din sport,
hvis du er passioneret sportsudøver? At
du holder dig i form, så du er sund og
tillige ser godt ud? Rigtig kost? At du holder haven og dyrker dine egne grønsager? At du tillader dig selv en pause fra
det hele, eller……? Har du mon styr på
det hele? Måske der er andre end undertegnede, som kender til, at det ikke
altid er nemt at nå det hele, som man
gerne vil. Nogle gange er det nødvendigt at prioritere og vælge fra. Rigtig irriterende! For hvem vil ikke gerne have et
liv, hvor man kan overkomme det hele?
På den gode måde, hvor man har styr på
det hele. Med et spændende arbejde,
hvor man lever op til forventningerne og
kan gøre karriere; et liv med en velfun-

gerende familie, hvor man servere nybagte boller med varm kakao til børnene
og deres kammerater og naturligvis følger med i deres skolegang og fritidsliv;
et liv, hvor man dyrker motion og spiser
sundt, så man undgår at blive forkølet
og dét, der er værre; et liv, hvor man har
overskud til at invitere naboer og venner og „lige“ lave maden og pudse vinduerne…! Hvor lang kan listen med forventninger til os selv mon blive….?
Findes der mennesker, som altid overkommer det hele og som har kontrol over
alt i deres liv? Min påstand er, at det ikke
kan lade sig gøre at have styr på alting.
Det kontrollerede liv er en umulighed.
Uanset hvor meget man anstrenger sig,
så kan man ikke have kontrol over sit liv.
Fordi sådan er livet ikke. Meget ofte går
livet ikke op; meget ofte kommer der
noget i vejen for de planer, man har lagt.
Det kan være små ting, der vender op
og ned på dagene eller det kan være dramatiske hændelser, som ændrer livet for

altid. Det har ingen af os kontrol over. Vi
er nødt til at se det i øjnene.
Når man indser, at man aldrig opnår kontrol, da tror jeg, at man bedre kan leve
med sin manglende formåen. Da kan
man give sig selv lov til at være den man
er. Med dage fyldt med overskud, men
også med dage, hvor man bare ikke får
gjort noget af alt det rigtige, som man
gerne vil. Kan man få den rummelighed
i forhold til sig selv, mon så ikke den smitter af i mødet med andre? Jeg tror det.
Til sidst et citat til eftertanke. Det er vist
John Lennon, som har sagt: „Livet er det,
der sker, mens du har travlt med at lave
andre planer“.
Lise Edelberg

En læser anbefaler:
I rækken af læsere, der anbefaler gode
bøger eller film, giver vi denne gang
ordet til Jeanette Thøgersen, som har
læst Regine Deforges’ roman „Pigen
med den blå cykel“ fra 1981:
En dag så jeg pludselig, at en af mine
yndlingsbøger, var på tilbud i en forretning. Det fik mig til at tænke tilbage til
dengang jeg var først i tyverne, og læste
bogen/bøgerne første gang . Den/de
handler om pigen Lea Delmas „Pigen
med den blå cykel“ . Serien består af
bøgerne: ‘Pigen med den blå cykel“,’ ‘I
Krig og Kærlighed,’ ‘Djævlen ler stadig,’
‘Sort Tango,’ ‘Silkevejen,’ ‘Det sidste
højdedrag,’ ‘Cuba libre“,’ Algier - hvid
by,’ og ‘Tusmørkets generaler`. Senere,
da jeg var i slut tyverne læste jeg bøgerne
igen, og da jeg var i midten af trediverne
læste jeg alle 9 på ny. Det er bøger, som

har gjort et stort indtryk på mig. Jeg tænker tit på handlingen, på de malende beskrivelser i 40’ernes Frankrig under krigen, og på hvordan man levede sit liv i
en meget svær tid. I bøgerne beskrives
også den politiske del af Frankrigs historie, som jeg ikke vil komme ind på her...
Bøgerne beskriver bl.a. knaphed, rædsler, familiers desperate forsøg på at overleve – og frem for alt KÆRLIGHED! Vi
følger den 17-årige Lea igennem mange
år og får et fantastisk indblik i en ung piges historie og svære liv.
Bøgerne handler om den franske pige, Lea
Delmas, som er utrolig smuk, og som alle
mænd vil have. Hun er ilter, stædig og får
næsten alt det, hun sætter sig for at få.
Før 2. verdenskrigs begyndelse tror Lea
Delmas, at hun er forelsket i en mand ved
navn Laurent, men en anden, lidt ældre
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og mere barsk, er ligeså stædig som Lea,
bliver forelsket i hende, og bestemmer sig
også for at få hende. Hans navn er
Francois Tavernier.
Men det er ikke så let. Krigen bryder ud,
og det er ikke sikkert at være i Frankrig.
Deres familie, der før i tiden var respekteret, bliver nu vanæret, da en af Delmas-søstrene gifter sig med en tysker.
Lea, der er ivrig efter at opleve noget,
melder sig ind i Røde Kors.

Kirkesiden
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En læser anbefaler ...fortsat...
Hun tager til Tyskland lige før krigen slutter og redder en af sine veninder fra en
koncentrationslejr. Veninden, Sarah
Mulstein, har oplevet så grusomme ting i
lejren, at hun sværger at hævne sit folk
og myrde alle nazisterne, hun kan finde.
Francois Tavernier, der er hendes ven, vil
hjælpe den jødiske gruppe.
Lea Delmas, stædig som hun er, vil også
hjælpe til.
Under og efter krigen når Lea at ændre
sig; de ting, hun har oplevet, krigen, som
hun troede ville være spændende, var
overhovedet ikke, som hun havde forventet. Hun er mærket for altid, og derfor
virker Francois Tavernier som en beskytter og elsker, hun har brug for.
Jeg er imponeret af, at en forfatter kan

henføre sine læsere i en grad, hvor man
næsten kan se sig selv gå rundt i de små
gader, sludre og drikke kaffe på de små
fortovscafeer, vandre rundt for at købe
de allermest nødvendige fornødenheder,
leve med bekymringen om ens elskede
stadig er i live, måske skal man ha’ et
barn (udenfor ægteskabet), eller man er
måske gift, men går med bekymringen,
om ens barn nogensinde lærer sin far at
kende, danse om aftenen, (som en kæmpestor pendant) til hverdagens trummerum, føle med de dræbte og sårede,
samt deres familier og alligevel er nød
til, at få hverdagen til at fungere...

storie, som kan være og er så svær at
forstå. Kun ved hjælp af disse fantastiske
fortællinger, kan vi blive klogere på os
selv, hinanden, verden, og i det hele taget tiden som vi lever i! Gid flere ville
læse skildringer fra lande med krig, så
kunne det være, at små uskyldige børn,
kunne være fri for at opleve disse horrible rædsler. For mit vedkommende,
kommer jeg til, når jeg læser bøger af
denne karakter, at blive meget mere taknemmelig for det liv, som er blevet mig
givet!
Jeanette Thøgersen

Jeg vil sige, at jo ældre jeg bliver, jo mere
lærer jeg, af den del af vores historie,
som vi er opvokset med, en periode som
jo er skildret i vores egen Danmarks hi-

Læsernes spalte
Til „læsernes spalte“ har vi modtaget følgende indlæg fra Grethe Jeppesen:

Det hjælper mig at tage medicin!
Jeg burde være glad. Har haft en dejlig
tryg barndom på landet. Jeg var en glad
pige. Jeg har rigtig gode venner, mand,
familie og arbejde. Mangler ikke noget.
Men jeg slæber mig af sted, ingen energi,
ingen overskud. Er tungsindet og nedtrykt. Kan finde på at komme hjem fra
arbejde om eftermiddagen og gå direkte
i seng. Græder meget. Let irritabel. Lægens undersøgelser siger, at jeg har et fint
helbred. Hvad er der i vejen med mig.?
Hvorfor er jeg ikke bare glad?
Sådan kunne jeg have det. Det var hårdt
for mig og garanteret også for mine nærmeste.
Jeg begyndte, at have faste samtaler og
samvær med en kollega. Kunne sige alle
min tanker højt og få dem vendt rundt
og måske se dem fra en anden vinkel.
Senere samtaler med psykolog. Vi fik to

dejlige piger. Wauv, jeg blev mor. Det forandrede min hverdag totalt. Det forandrede også mig. Men jeg havde stadig
nedturene med mit sind. Jeg var blevet
mere bevidst om at „mit syge jeg“ ligesom
kunne tage helt over og forandre mig.
Kunne mærke når jeg var ved siden af mig
selv. Ind imellem mistede jeg troen på bedring. Men det skulle altså ikke gå ud over
vore børn og mine nærmeste længere.
Ville jeg tage medicin? Jeg var meget skeptisk. Det lød så voldsomt. Hvordan ville
det virke? Ville det ikke gøre mig følelsesløs og nærmest bedøve mig? Hvad ville
folk tænke? Var det ikke svagt? Kunne jeg
ikke finde en naturlig måde? Var det dyrt?
Prøvede samtaler med en anden psykolog. Hun anbefalede mig at tage medicin,
for at have kræfter til at forandre min
tankemåde. Jeg ville prøve at få det bedre,
så jeg „tog springet“. Jeg har nu taget medicin i fire et halvt år. Folk omkring har
bakket mig op i det. Det er faktisk ikke så
unormalt som jeg troede. Der er jo flere
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der tager medicin.
Depression, lavt stemningsleje eller hvad
– medicinen har i hvert fald haft en meget god virkning på mig. Og jeg fortsætter med at tage det. Jeg er ikke blevet til
et „elite“ menneske. Jeg har stadig svært
ved nogle sociale ting. Men min sindsstemning begynder i plus, hvor den før
ligesom begyndte i minus. Jeg ser det
som at min krop mangler et stof og det
får jeg så gennem medicin. Ligesom man
gør ved andre sygdomme. Jeg har det
godt, er taknemlig over rigtig mange ting.
Dette er ment som en opfordring til at
søge hjælp, hvis du går rundt og har det
skidt psykisk. Tag dig selv alvorligt, tal
med din læge. Tro på bedring.
Grethe Jeppesen
Hvis du har lyst til at bidrage med et
indlæg i „læsernes spalte“, er du altid
velkommen til at kontakte Lise Edelberg
eller Kurt Jeppesen.

Kirkesiden
Ørre
Årets særlige navne
(1. nov. 2010 – 31. okt. 2011)

Døbte
Ørre kirke
Noah Thomsen
Gabriella Dalgaard Kaspersen
Sinding kirke
Sofia Burgos Dam
Stine Lynderup Madsen
Jacob Andsbjerg Andersen
Caroline Skov Kloster
Amalie Ball Nielsen
Albert Ball Nielsen
Samuel Kousgaard Jørgensen
Aya Rosenlund Juul Jensen
Katrine Eskesen Bramming
Kasper Eskesen Bramming

Sinding
Et bidrag til andre...

Sæt præg på din kirke...

Ikke alle har lige god økonomi, slet ikke
i tider med krise og stor arbejdsløshed.
De 2 første adventssøndage samler vi i
begge kirker ind til mennesker i vort sogn,
som har brug for en økonomisk håndsrækning.

Torsdag d. 26. januar kl. 19.00 inviterer
vi igen til „Sognets Aften“ i Ørre Kirkehus. Det bliver først og fremmest en aften, hvor vi har tid til at snakke om, hvad
vi vil med kirken i vort sogn.

Der er også mulighed for at indbetale et
bidrag til formålet på Nordea-kontoen:
reg. nr. 9621 kontonr. 6879 122 072
- mærk gerne indbetalingen „julehjælp“.
Ved henvendelse til undertegnede kan
man søge om julehjælp / julelegat. Er
nogen vidende om mennesker i vores
nærområde, som er økonomisk trængte,
så lad mig det vide.

Musikalsk legestue
Hej alle 2-5-årige i Ørre-Sinding Sogn.

Ørre kirke

Allerede nu vil vi gerne invitere dig og
din mor eller far(eller anden voksen) til
at være med til musikalsk legestue til foråret. Det kommer til at foregå i Sinding
Kirkehus fra torsdag d. 1 marts og de efterfølgende 8 torsdage (med undtagelse
af påskeferien) fra kl.16.15 - ca kl. 17.00

Sinding kirke
Gitte Berg Jensen og Lars Duelund Sørensen
Lene Kidde og Jesper Dahl Martinussen

Døde og begravede

Menighedsrådet

Lise Edelberg

Viede / kirkeligt velsignede
Hanne Kristine Lund Pedersen og Carlo
Jørgensen

Vi håber, at mange igen i år vil bakke op
om aftenen og være med til at forme
fremtiden i vores kirke og vort sogn.
Undervejs vil vi servere et par stykker
smørrebrød og en kop kaffe - og derfor
vil meget gerne bede om tilmelding senest 23. jan. til Birgit Christensen på
9713 6167 birgit-steen@ofir.dk eller til
Jytte Hoffmann på 4014 9419.

Sammen skal vi synge, spille på små instrumenter, hoppe og danse og lege de

spændende historier fra Bibelen. Vores
organist Hanne Jensen vil spille på klaver. Det er gratis at være med.
Har du en lillebror eller lillesøster under
2 år der også gerne vil med, er de også
velkomne.
Tilmelding kan ske til sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen på 29825719.
Vi glæder os til at lege med jer!
Venlig hilsen Hanne og Anne Mette.

Ørre
Robin Kristiansen
Erik Almind Johansen (Frederiks kirkegård)
Karen Andersen
Anna Jeppesen
Holger Ejvind Skeldal Andersen
Sinding
Andreas Brandt (Rind kirkegård)
Emma Fystro
Dorthea Jensen
Egon Harry Nielsen
Jørn Ringgaard Jepsen
Ib Hartvig Jensen (Snejbjerg kirkegård)

Tak for årets høstgave i Ørre-Sinding kirker, som er fordelt således:
KFUM Soldaterhjem
Møltrup
Læger uden grænser
Danmission
Lokalt kirkeligt arb.
Julehjælp
Kirkens Korshær
Røde Kors
Folkekirkens Nødhj.
Danske Sømands- og udlandskirker
Sdr. Bork Nødhjælp
Gud TV
KIT
Sct. Nikolaj-tjenesten

750
1000
100
2300
1200
1220
1200
450
1700
150
1035
1025
1025
1000

i alt

14.155
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Arrangementer
Eftermiddag i Præstegården

Oversigt over arrangementer

tirsdag den 6. dec. kl. 14.00-16.00
6.
11.

december
december

19.00
16.00

Julekoncert i Sinding Kirke
Gudstjeneste med Lucia-optog i Sinding Kirke

1.
5.
19.
26.

januar
januar
januar
januar

15.30
19.00
19.00
19.00

Nytårsmusikgudstjeneste i Ørre Kirke
Helligtrekongers-gudstjeneste i Sinding Kirke
Fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus
Sognets Aften i Ørre Kirkehus

2.
4.
8.

februar
februar
februar

17.00
Hverdagsgudstjeneste med fællesspisning i Ørre
10.00-15.00 Temadag i Sinding Forsamlingshus
17.00
SogneBio i Sinding Kirkehus: Den grønne mil

„Det gode liv“

Café Årets Gang

Temadag i Sinding Forsamlingshus

Vi fortsætter vores Café-formiddage, når
vi er kommet ind i det nye år. Det er
fællesskab omkring sang, fortælling,
gamle og nye traditioner. Det foregår i
Sinding kirkehus kl. 9.30 – ca. 11.15.
Formiddagskaffe á 20 kr. Alle er velkomne. Tirsdag den 31. januar er temaet
„Vinter og kyndelmisse“; tirsdag den 13.
marts er temaet: „Nyt liv - forår og Maria Bebudelse“.

lørdag den 4. febr.kl. 10.00 – ca. 15.00
Hvad er „Det gode liv“? Alle ønsker sig
et godt liv. Men hvem definerer, hvad
det gode liv er? Der kan være mange steder at se hen: reklamer og aftenskoleprogrammer giver os f.eks. nogle bud på,
hvad det gode liv er. Denne februarlørdag vil vi sammen overveje, hvad det
er, som bærer det gode liv. Om formiddagen vil Svend Brinkmann (psykolog,
Aalborg Universitet) give os sit bud på,
hvad det gode liv er. Bl.a. ser han kritisk
på selvudvikling og peger i stedet for på
fællesskaberne, som stedet hvor det gode
liv kan udfolde sig.

Svend Brinkmann Erling Tiedemann
Efter frokost skal vi høre Erling Tiedemann, tidligere amtsrådspolitiker og medlem af Etisk Råd. Også han vil give sit
bud på „Det gode liv“.
Tilmelding senest 29. januar til Birgit
Christensen, 97 13 61 67 eller birgitsteen@ofir.dk eller til Gitte Simonsen 97
13 62 63. Pris 150 kr.

SogneBio i Sinding Kirkehus
Onsdag d. 8. februar kl. 17.00

Seniorklubbens sidste møde inden jul
holdes traditionen tro i Præstegården,
Ørre Byvej 88. I år skal vi se på gamle
ting sammen med Lisbet Jacobsen og
Schreiber. Derudover byder eftermiddagen som altid på fortælling, fællessang
og naturligvis kaffebord. Menighedsrådet
er vært ved kaffen, alle er velkomne.

Julekoncert
6. december kl. 19.00
i Sinding Kirke
Koncertparret Henriette og Anders
Lauersen Hald præsenterer et vidtspændende repertoire fra danske sange/salmer til opera og oratorieuddrag, krydret
med musicalnumre og fællessalmer. Et
aktuelt, kendt og elsket repertoire hvoraf
størstedelen er på dansk. En koncert
med varme og nærvær, hvor parret bygger bro fra folkekirken til operahuset.
Parret har lange klassiske uddannelser
bag sig.

I februar inviterer vi igen indenfor til
SogneBio i Sinding Kirkehus. Denne gang
er der en helaftensfilm på plakaten, så
derfor begynder vi allerede kl. 17.00.
Aftenens film er mesterværket „Den
grønne mil“, som er en stærk og barsk
film om livet på en amerikansk dødsgang. I en af cellerne sidder en kæmpestor neger, som på mange måder minder om Jesus Kristus - og det gør en
kolosal forskel for både medfanger og
betjente. Velkommen til en aften med
en fantastisk film - og et endnu mere fantastisk budskab.
Som sædvanligt indledes aftenen 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
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Anders Hald har som koncert/operasanger bl.a. optrådt på operascener i Tyskland, på Det Kongelige Teater, Den jyske Opera og Den Fynske Opera.
Efter en dejlig koncert bydes på kaffe,
knas og klejner i kirkehuset.

Kirkesiden
Ørre

Sinding

Nøjj - det’ for børn

Hvad var det nu englen sagde til
hyrderne julenat? Lav puslespillet og find
ud af det. Løsningen står i Luk. 2, v. 11.

Indre Missions mødekalender
23. nov.

19.30 Adventsfest
Irene Christiansen, tidl. lærer på Nøvlingskov Efterskole
Sangaften omkring Fællessang

7. dec.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

7. dec.

19.30 Bibelgruppe 1 hos Edel Vang, Baunevej 43

18. dec.

12.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

29. dec.

19.00 Julefest i Missionshuset med tale og sange om juletræet.
v/ Krista Lejbølle og Asker Eskesen, Tjørring

4. jan.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

10. jan.

19.30 Skriftemålsgudstjeneste i Sinding Kirke
v/ sognepræst, Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg

12. jan.

19.30 Bedemøde i Missionshuset

13. jan.

19.30 Bedemøde i Missionshuset

18. jan.

19.30 Fælles bibelgruppeaften i Missionshuset.
Oplæg v/ Erik Kloster, Kollegieleder KG, Ringkøbing

25. jan.

19.30 Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Chr. Jensen, Bymarksvej 21

1. feb.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

15. feb.

19.30 Bibelgruppe 1 hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken 68

21. feb.

19.30 Møde i Missionsugen v/ Hans Chr. Borup Jakobsen, Tjørring

22. feb.

19.30 Møde i Missionsugen v/ Nils Andersen, landssekretær på MF

24. feb.

19.30 Familieaften i Missionsugen
v/ Tinna og Esbjørn Nørgård, Tjørring

29. feb.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peder Tolstrup, Søvndalvej 10

Spejderne i Sinding
P.g.a. ledermangel har spejderne her fra
området det sidste år haft tilbud om at gå
til spejder hos Tjørring Gruppe, der holder til i et nybygget spejderhus - Tårnborg
- på Sebbesandevej.

ret med og med spændende temaer. Der
er mulighed for at begynde tidligere –
nemlig som bæver ( 0.-1. kl ), og man
kan blive ved så langt op i alderen, man
har lyst.

Gruppen har mange medlemmer p.t., og
det giver nogle flere muligheder for spejder-oplevelser. På deres hjemmeside kan
I se deres program. Her skal blot nævnes
vandreture ( 40 og 50 km ), tømmerflådesejlads på Fuglsang Sø, fælleslejre for hele
gruppen, hvor forældrene også er invite-

Næste år er der „ Spejdernes Lejr“ så tæt
på som i Holstebro fra d. 21. – 29. juli,
hvor flere spejderkorps i Danmark – og
altså også de grønne KFUM Spejdere er gået sammen om arrangementet. Der
forventes at deltage 35.000 spejdere.
Herfra skal lyde en opfordring til at be-
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søge lejren, hvad enten der ruller
spejderblod i årerne af dig eller ej. Se
nærmere på KFUM Spejdernes hjemmeside.
Ørre-Sinding Gruppe er rent formelt
„hvilende“ i en 3 års periode fra 1. nov.
Skulle nogen have lyst og interesse til
arbejdet herude – eller i Tjørring – eller
have spørgsmål af enhver art, kan de rettes til kontaktperson Lars Lodahl, tlf.
20836287.

Kirkesiden
Ørre

Sinding
Lucia-optog
Sinding kirke 11. dec. kl. 16.00

Gudstjenesteplan
Ørre kirke

Sinding kirke
---

December
4.

2. søndag i advent

10.00

Kirkekaffe
Indsamling
til julehjælp

11.

3. søndag i advent

---

15.

torsdag

10.00

18.

4. søndag i advent

---

21.

onsdag

24.

Juleaften

14.30

11.00
15.45

25.

Juledag

---

10.30

26.

2. juledag

16.00

---

Musikgudstj. - - -

16.00 Lucia-optog
Julegudst. for
de mindste
8.45

Nord Hansen

10.00 julegudstj. for
skolebørn

1.

Nytårsdag

15.30

5.

Helligtrekongers aften

---

19.00 se omtale

8.

1. søn. eft. hlg.3.kg.

8.45

---

10.

Skriftemålsgudstj.

15.

2. søn. eft. hlg.3.kg

---

8.45

22.

3. søn. eft. hlg.3.kg

---

10.00 Kirkekaffe

29.

s. søn. eft. hlg. 3 kg.

8.45

19.30 Mona Kjær
Nielsen
Nord Hansen

17.00

Vi fejrer nytåret med en stemningsfuld
musik-gudstjeneste. I år med harpenist
Maria Boelskov. Vel mødt til en højtidelig stund i kirken på årets første dag. Efter gudstjenesten bydes på en forfriskning i kirkehuset.

Helligtrekonger aften, den 5. januar,
tænder vi helligtrekongers lys for at markere, at julen er slut for denne gang. Ved
gudstjenesten skal vi bl.a. høre fortælling v. Niels Knudsen.
Tændte fakler vil byde velkommen til
kirken og der vil være et helligtrekongers
lys til hver husstand.

Nord Hansen - - -

Hverdagsgudstjeneste
Ørre kirke d. 2. febr. kl. 17.00.

Februar
Torsdag

Nytårsmusikgudstjeneste
Ørre kirke d. 1. januar kl.15.30.

Helligtrekonger
er julens afslutning.
Sinding kirke, d. 5. jan. kl. 19.00

Januar

2.

Igen i år skal vi fejre Lucia-dag i kirken.
Det sker ved gudstjenesten i Sinding
kirke 3. søndag i advent, den 11. dec.
hvor elever fra skolen vil gå Lucia. Vi
skal synge adventssalmer, høre dagens
bibel-fortælling og se det stemningsfulde
Lucia-optog. Efter gudstjenesten vil der
være en forfriskning til alle.

Hverd.gudstj.
med spisning

5.

Septuagesima

---

10.00

12.

Seksagesima

8.45

19.

Fastelavn

10.00

13.00 gerne udklædt

26.

1. søndag i fasten

---

10.00 Kirkekaffe

Linnebjerg

---

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.
Ring til Taxa på 20 13 25 13.
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En gudstjeneste for alle aldersgrupper.
Der er tænkt på børnene i tilrettelæggelsen, men det skal understreges, at det
er for alle. Der vil også være tanker og
refleksion for de voksne. Oplagt for hele
familien, man kan f.eks. invitere sine
børnebørn med denne dag. Eller omvendt kan børnene invitere deres bedsteforældre. Efter gudstjenesten er der
fælles aftensmad i forsamlingshuset. Maden er gratis.

Kirkesiden
Ørre

Sinding

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: Lars Lodahl,
Nybyvej 20, tlf. 2083 6287
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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Deadlines 2012
1. februar
1. maj
13. august
19. november

udkommer uge 8
udkommer uge 21
udkommer uge 36
udkommer uge 50

De nævnte deadlines og udgivelsesuger
er lagt på baggrund af Post Danmarks
omdelingsuger.
Årets sidste to numre ligger således lidt
atypisk, så vær opmærksom på, at næste års juleaarangementer m.v. i november/starten af december skal med i 3.
nummer af Posten, som udkommer i september (uge 36).

Redaktionen takker for året der er
gået og ønsker alle vore læsere og
annoncører en rigtig Glædelig jul
samt et godt nytår!
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KALENDEREN
December
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

17. 10:00

Juleafslutning

KFUM & K

21. 07:45

Juleafslutning

Sinding Skole

29. 19:00

vi er med til julefest i missionshuset

KFUM & K

Januar
04. 07:45

Første skoledag efter juleferien

Sinding Skole

04. 20:00

Zumba starter

Sinding GIF

10. 14:00

Generalforsamling og pakkespil

ØS Seniorklub

14. 09:30

vi tar i svømmehal

KFUM & K

16.

Pædagogisk aften for fællesbestyrelsen og ansatte

Midtpunktet

19.

Skøjtedag - 6. klasse

Sinding Skole

19. 18:00

Spisning inden generalforsamling

Ørre Englaug

19. 19:00

Fælles foredragsaften med Anders Agger

Menighedsrådet

19. 19:30

Generalforsamling

Ørre Englaug

23.

Fællesbestyrelsesmøde

Sinding Skole

24. 14:00

Seniorernes egen dag

ØS Seniorklub

26. 18:30

generalforsamling

Ørre Forsamlingshus

31. 09:30

Café: Vinter og kyndelmisse

Menighedsrådet

Februar
01.

Deadline SØ-Posten

Redaktionen

02.

Legedag for 0.-1. klasse i Hammerum

Sinding Skole

07. 14:00

Underholdning ved Grethe og Bent Kristensen, Ørnhøj

ØS Seniorklub

09. 19:00

Generalforsamling

ØS Lystfiskerforening

13.

Skolernes vinterferie - uge 7

Sinding Skole

19. 14:00

Fastelavnsfest

Borgerforeningen

20.

Fastelavnsfest

Midtpunktet

21. 14:00

John Ørum Jørgensen, Gjellerup: Mit liv.

ØS Seniorklub

23.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

25.

Slagerparade

Sinding GIF

Marts
05.

Emneuge: TA Pulsen

Sinding Skole

13. 09:30

Café: Nyt liv - forår og Maria Bebudelse

Menighedsrådet

14.

Informationsmøde for forældre og kommende 7. klasse på Lundgårdskolen

Sinding Skole

15.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

29. 19:00

Skolefest

Sinding Skole
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