Nr. 1
19. årgang
Februar
2012

Luftf
oto o
ver Sinding
Luftfoto
ov
år?

Indhold:
Side 2:
Fødselsdagsbørn,
Rullende skolestart
Side 3:
Sinding-Ørre
Folkeuniversitetet
Side 4:
Ørre Skytteforening
Side 5:
SGIF
Side 6:
Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Side 7, 8, 9, 10, 11
og 12:
Kirkesiderne
Side 13:
Annoncer
Side 14 og 15
Borgerforeningen
Side 16 og 17:
Sinding-Ørre Midtpunkt
Sise 18
æ Sinding daw
Side: 19 og 20:
Kalenderen

Se det rigtige årstal på side 20.

1

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

3 år den 28. januar 2012
Oliver Bækgaard Lindholt
Rosmosevej 8, Sinding

10 år den 26. februar 2012
Laura Kloster Lodahl
Nybyvej 20, Sinding

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 1. maj 2012. Posten udkommer uge 21, 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,-.

6 år den 3. marts 2012
Sidsel Riis Thøgersen
Sofiendalvej 1, Sinding

7 år 8. Feb 2012
Jonas Scheufens Bøgedal
Ørre Byvej 97, Ørre

„Rullende Skolestart“
Forsidemotiv:
Årstal?

Den 1. februar 2012 blev det endelig første skoledag for disse fire glade børn.
Således blev Sidsel, Kristian, Andrea og Sebastian „rullende skolestarts“ første hold
på Sinding Skole.
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ØRRE SKYTTEFORENING rammer „ i
centrum „ - og får det mest moderne
udendørs baneanlæg i Herning Kommune
Ørre Skytteforening har i årenes løb markeret sig kraftigt både indenfor det nationale samt det internationale, men også
hvad angår
faciliteter er Ørre Skytteforening nu helt
med i front.
I den forbindelse skal der bl.a. rettes en
speciel tak til
Herning Kommune
De Danske Skytteforeninger
Dansk Skytte Union
Michael Jensens Fond
Hans Foxby‘s Fond
Ege Fonden
Nordea Fonden
Handelsbankens Fond
Roslev Herning Tømrergård
for både økonomisk og administrativt at
være med til at realisere og bakke op
omkring Ørre Skytteforening‘s fremtidsplaner.

12 elektroniske markeringsanlæg tilkoblet
skærme i
opholdslokalerne, således at hver enkelt
skyttes resultater kan ses her. Ud over
dette får 50 meter banerne også et „ face
lift „. Et
mangeårigt samarbejde med De Danske
Skytteforeninger bliver nu også udvidet til
at omfatte et samarbejde med Dansk
Skytteunion,
Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark, der bl.a. udvælger skytter til EM /
WM samt til OL.
Ørre Skytteforening er derfor blevet udvalgt til at deltage i et samarbejdet, der
går under navnet „ Talentcenter Vest „ hvor
Trehøje
Skytteforening, Lind Skytteforening samt
Herning Jagtcenter også er deltagere i tillige med Herning Kommune. Initiativtager til dette
nye samarbejde er Dansk Skytte
Union og her igennem også Danmarks Idræts-Forbund og Team
Danmark. Ørre Skytteforening vil
derfor også fremadrettet danne
rammen omkring landsholdssamlinger etc.

Det nye tiltag er i år er at 50 meter banerne bliver renoveret og opgraderet med
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Vi starter sæsonen mandag d. 02.04.2012
kl. 19.00 og vi håber at lokalområdets unge
mennesker sammen med deres forældre
vil kikke
og af prøve skydesportens udfordringer.
Træningen foregår herefter hver mandag
aften kl. 19.00 – 21.00.
Mandag d. 23.04.2012 kl. 19.00 vil vi –
mere officielt - markere indvielsen af de
nye 50 meter baner – herom senere.
Se iøvrigt vores hjemmeside på:
www.oerre-skytteforening.dk
Med venlig hilsen
ØRRE SKYTTEFORENING
Nybro Møllevej 9
Ørre
7400 Herning

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Trivsel og motion

Ledelsen

Hver mandag eftermiddag fra kl. 13.30 er vi en lille flok som hygger os med
forskellige aktiviteter i hallen og i lokalerne ovenpå.
Hvis du har lyst til at være med – eller bare se, hvad vi laver er du velkommen.
Vi slutter indendørs mandag den 2. april.

Petanque
Mandag den 16. april begynder vi Petanquesæsonen og der er
altid plads til en til!! Petanque spiller vi også mandage fra kl.13.30.
Alle er velkomne – også bare for at se på !!

Gymnastik
SGIF afholder gymnastikopvisning lørdag d. 17/3 kl. 10.00.
Kom og se de lokale hold give den gas til vores opvisning i Midtpunktet.
Der er blevet arbejdet hårdt i hallen med lege, rytmeserier og spring, og alle
glæder sig til at fremvise hvad de har lært. Vi har 4 børnehold og får desuden
besøg af Bøvlingbjerg idrætsefterskole. Entre: 40 kr for voksne og børn over
konfirmationsalderen.
Vel mødt til nogle gode timer i gymnastikkens tegn.

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
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
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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
Endnu er generalforsamlingen overstået, kan
bare ikke i skrivende stund sige hvordan,
så det må tiden vise. Jeg håber i skrivende
stund, at vi har fået den sammenslutning
op at stå efter generalforsamlingen, så vi
har en sammenslutning der kun vil samarbejde til/for fælles interesse i vandpleje, så
vi kan få flere fisk i vores vandløb.
Vi havde et ønske om at lave rugekasser i
samarbejde med Ørre Naturskole, men det
er afvist af NaturErhverstyrelsen, som har
fået indsigelse fra Danmark Teknisk Undersøgelse i daglig tale DTU. Desværre så er
det kun et spørgsmål om penge, for DTU
får så mange penge ind på fisketegnet, som
skal gå til yngel pleje og udsætning af fisk,
at det guld æg vil de ikke give slip på. Det
er bare ærligt at penge skal ødelægge den
alm. borgers frie og kreditiv inder, bare fordi

man ikke er intellektuel og har gået 30 år i
skole, bare for at læse hvad andre har skrevet, i stedet for at se på rugkassens mulighed, men nu har det jo heller ikke taget
flere år, samt kostet en formue at udvikle.
Det samme sker ved kystsikring, nu er det
jo også kun en simpel entreprenør der har
udviklet rørene til kystsikringen, han kan
ikke sige med sikkerhed hvad der er, der
får det til at virke, men kun at det virker. Så
laver man et forsøg, mest for at vise at
manden er komplet idiot, men desværre
for de intellektuelle, så se det ud til at virke.
Så efter kun 4 års forsøg skal det fjerens
igen, selv om borgerne kan se det virker.
Der kan man tale om, at pengene er roden
til alt ondt, det er som at smide gode penge
efter dårlig, som at fylde statskassen for at
de kan ødelægge staten. Men vi kæmper
videre med vores rugekasser, folket kan se
idéen og støtter den gode sage. Nu har
man i 80 år udsat fiskeyngel i danske vandløb, ja, dog uden at det har den virkning
man kunne ønske sig, det eneste man har
opnået, de steder hvor det har givet flere
havørreder (Karup Å) er, at man så har udryddet åens bækørred bestand. Bækørreden
er også gået tilbage alle andre steder, dog
uden at man så har fået havørreder i stedet for, af den simple grund, at dambrugsyngel, har smagen af dambrug og ikke af
det vandløb, der bliver udsat i, jeg kalder
det skavføde, for havørreden kan finde tilbage til det vandløb hvor den er
smoltifiticeret, men ikke det vandløb den
er udsat i. Derfor er den eneste rigtig måde
at lave yngel på ved at klæge æg i det vandløb de kommer fra, det vil sige fang bækørreder i Løven å og udklæk æggene i
rugekasser i løven å, så vil fisken vende
tilbage til Løven å om 3 – 4 år, som havørreder, fordi rugekassererne er gode til at
starte fiskebestanden op med, af den
simple grund, at man kan nå en
klægningsgrad af æggene på ca. 90 %, hvor
i mod man i gydegrus regner med at kun
ca. 10 % bliver til noget. Rugekasserne er
kun for at hjælpe bestanden i gang igen,
en 3 – 4 år. Ved ikke hvad målet med
dambrugsyngel udsætning er, eller var, men
ved kun, at det er en stor pengetank for
DTU, som desværre ødelægger vores vandløb, så fisketegnet skal afskaffes, vi betaler
til vores egen grav, eller i hvert fald tages
pengene fra DTU og lad pengene gå i
NaturErhvervstyrelsen, så kommunen kan
søge om penge til vandpleje i samarbejde
med fiskeforeningerne langs vandløbet.
Penge er gode, når de bliver brugt rigtig,
så det er med glæde vi igen har udlagt ca.
140m3 gydegrus til fiskene i åen. Kommunen gav pengene til gruset, så har vi selv
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betalt, sammen med lodsejeren og Posten
hul ved Vemb, for at få det udlagt i åen.
Jeg havde godt nok en aftale med en entreprenør om at låne en gummiged til at
køre gruset til åen, men havde et problem
med hvordan jeg skulle få det ud i åen, og
havde mange spændende forslag til at få
det ud. Men vi endte op med at få Ørre
maskinstation til at køre gruset i åen, så
havde vi Henrik Andsbjerg til at udlægge
gruset, som han jo har prøvet før. Det er
sku også med stolthed i hjertet, når folk
siger de har set fisk på gruset, under træbroen i Ørre, eller ved broen i Sinding, det
viser jo bare, at det er det der skal til. Kommunen gav pengene til gruset, fordi vi var
ude at el-fiske i august måned og fangede
lakse yngel, så kan man bare sige laks, så
kan man få, lige som hvis man kan sige
Co2.
Jeg/vi skal bruge 15 frivillige d. 5. maj i
Herning til Giro-start 2012 Herning-Horsens. 5 til at stå i bod og sælge øl og vand,
samt 10 til at hjælpe med at tømme skraldespande mm. Håber der er nogle der vil
bruge en dag eller to i bededagene, man
håber på at der kommer mange tilskuere
til Herning disse dage. Målet er, at ingen
skal gå fra Herning og sige det var sku et
godt cykelløb, men hold op hvor er jeg
tørstig og eller sulten. Overskuddet deles
lige imellem alle de foreninger der har en
bod, så vi skal ikke være bekymret for at få
en dårlig standplads. Pengene går selvfølgelig i foreningens kasse, så om der er kr.
1.000,- eller kr. 100.000,- kan vi nok bruge
pengene til vandpleje, men mere info sidst
i februar måned.
Jeg har også søgt OK om godkendelse til
sponsoraftale, så vi kan hjælp din lokale
fiskeforening til bedre forhold. For hver liter benzin, du tanker, giver OK 6 øre til
din fiskerforening, så der kommer flere
penge til nyt udstyr og vedligeholdelse.
Begrundelsen for ansøgning har jeg sagt,
at vi holder fiskeskole i sommerferien, hvor
der var ca. 45 unge ud at fiske sidste sommer, med forældre/bedsteforældre, men
mere her om senere, om vi kan godkendes.
Nå ja, laksesagen er slut, jeg tabte, men
problemet er ikke løst ved det, så debatten kører videre og jeg må sige, at
landbrugsrådgivningens Landboretskonsulent har sovet i timen, hvis ikke de
har sendt ændringsforslag ind til høringssvar på nu Lovtidende A bekendtgørelse
om særlige fiskeriregler i de Jyske vandløb,
som er laksførende, men man kan åbenbart få lov at gøre alt, bare man siger LAKS.
Knæk og bræk
H ejgil

Kirkesiden
Pilgrimsvandring
2. påskedag bliver gudstjenesten en udendørs og aktiv oplevelse.
I samarbejde med Tjørring arrangerer vi en pilgrimsvandring på
cirka 6 kilometer fra Tjørring gamle kirke til Sinding kirke.
Grib en vandrestav og gå med

Karsten Holm

2. påskedag – mandag den 9. april – flyttes gudstjenesten ud i det fri; som en
pilgrimsvandring mellem Tjørring kirke
og Sinding kirke. Det er et samarbejde
mellem Tjørring og Ørre-Sinding sogne.
Vi mødes i Tjørring kirke (den gamle
kirke) kl. 14.00, hvor vi efter en indledning til dagens vandring begiver os af
sted. På vejen mellem de to kirker vil vi
gøre stop, med eftertanke over påske.
Når vi kommer til Sinding kirke afrunder
vi vandringen i kirken. Efterfølgende vil
der være en portion varm suppe i kirkehuset. Returkørsel til Tjørring kirke med
kirkebilen. Suppen koster 20 kr.

Til Emmaus går vejen tit
i følgeskab med sorgen.
I mørket går vi skridt for skridt,
der er så langt til morgen!
Klar op vort mod,
lys for vor fod,
stå op, gå os i møde,
stå op for os af døde!
Luk skriften op og hjertet med,
lad påskesolen skinne,
så uforstand og tungnemhed
som tåger må forsvinde!
Da skal al trods
forgå i os
som sten fra graven vælte,
som dug for solen smelte.
Johannes Johansen 1976 og 1990
DDS nr. 245, v. 3-4

Nyt fra Menighedsrådet
De sidste måneder har budt på forskellige ting oppefra i det kirkelige system,
som vi har skullet forholde os til.
- Der har været foreslået fra provstiets
side, at der skal dannes et fælles
præstegårdsudvalg, som så skal tage sig
af drift og vedligehold på alle præstegårde i provstiet. Vores opfattelse er, at
det ikke vil kunne få de ønskede fordele,
samt at der er flere svagheder/problemstillinger, der ikke er tænkt igennem end
de få gevinster, det vil kunne medføre.
Alt andet lige, så er der på nuværende
tidspunkt meget forskel på den stand
præsteboligerne er i rundt i provstiet og der vil være stor forskel på, om det er
et parcelhus i byen eller en gammel præstegård. Nærheden og de lokale værdier
vil der ikke kunne tages højde for. Ja, der
er mange grunde til at vi var enige om,
at det ikke er et udvalg som vi ønsker
oprettet.
- Og længere oppe har den tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech iværksat en arbejdsgruppe som har arbejdet

med provstiets rolle. Vores opfattelse er,
at det er de mennesker, der bor i ØrreSinding der ved, hvordan der skal være
kirke her hos os. Det er lokalt, der mærkes og opleves initiativer og engagement,
som sætter præg på den kirke vi har her.
Vi mener ikke, at det er noget et provstiudvalg eller et større forum, hvor der
både er bysogne og landsogne blandet,
kan eller skal bestemme. Det er godt
med samarbejde på tværs og det er fint
med erfaringsudveksling, men der er vidt
forskellige forudsætninger og muligheder i hvert enkelt sogn.
De lokale værdier, idéer og engagement
lagde også grunden til en rigtig god og
givtig aften, da vi var samlet til „Sognets
Aften“ i januar. Her fik menighedsrådet
rig mulighed for at få del i menneskers
tanker om, hvad der er vigtigst i vores
kirke. Der blev bygget „kirker“ - men
mest af alt, blev der drøftet kirkens sammensætning - ud fra nogle overordnede
emner: gudstjenester og forkyndelse,
fællesskab og diakoni, undervisning,
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kunst og kultur, sang og musik samt de
ydre rammer.
Og selv om der naturligvis er delte meninger om, hvor stor vægtning de forskellige ting har, hørte vi mange udsagn om,
at der er meget godt i vores kirke. At der
også her er plads til og brug for forskellighed, samt at der er mange muligheder for at være med i et fællesskab, som
udspringer fra kirken i Ørre-Sinding.
Stor tak til de deltagende denne aften,
for engagement og for de mange idéer.
Vi glæder os til at arbejde videre med de
mange idéer som inspiration. Og vi vil
gerne understrege, at nye idéer eller respons på noget af det, der allerede sker,
altid er velkomne. Når alt kommer til alt,
så er projektet med at udvikle og præge
kirkelivet i Ørre-Sinding sogn den mest
spændende del af menighedsrådets arbejde - og det er en opgave, vi er taknemmelige for, vi ikke står alene med.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Forskellighed - ja tak!
Kære læser
Der kastes mudder og graves grøfter lige
for tiden. I al fald i den kirkelige debat.
Kirkeminister, biskopper og præster bliver skældt ud; skælder hinanden ud og
dømmer hinanden ude for ikke at have
den rette tro. Det handler bl.a. om folkekirkens forhold; f.eks. hvem der skal
beslutte de små sognes fremtid. Det
handler også om teologi; f.eks. om den
bibelske begrundelse eller mangel på
samme i forhold til vielse af homoseksuelle. Hvem træffer hvilke beslutninger?
Ofte tænker jeg: hvor er anerkendelsen
af hinandens forskellighed? Mennesker
er forskellige. Heldigvis for det. Lad os
bruge vores forskellighed i stedet for at
bekæmpe den!
I Johannes Værges seneste bog „Det betroede menneske“, læste jeg for nylig

dette, som er gengivet herunder. Det er
skrevet af Efraim, som levede år 306-73,
altså en gammel herre. Det handler om
forskellige tilgange til bibellæsning. Læs
med, selvom det er skrevet for mange år
siden, for det er kloge ord, som vi stadig
kan lære meget af.
„Hvem kan fatte omfanget af det, der findes i blot én af dine sætninger? For vi
efterlader mere end vi modtager, ligesom
når man slukker tørsten ved en kilde (…)
Gud har skjult alle mulige skatte i sit ord,
så hver enkelt af os kan blive beriget af
det ud fra det aspekt, han mediterer over
(…) Den, der altså møder Skriften, skal
ikke mene, at den rigdom, han har kunnet finde i den, er den eneste, som findes, men skal erkende, at han selv kun
er i stand til at opdage én ud af de mange
rigdomme, som er i den (…) Den tør-

stige glæder sig over, at han har drukket;
man han er ikke bedrøvet over, at han
ikke var i stand til at tømme kilden. Lad
kilden overvinde din tørst, men lad ikke
din tørst overvinde kilden! (..) Sig tak for
det, du har taget med dig, og klag ikke
over det, som er tilovers. Det, du har
modtaget og har fået med dig, det er din
del og det, som er blevet tilbage, kan stadig blive din arv.“
Efraim
Mennesker er forskellige. Vi hører, sanser, forstår og tænker forskelligt. Må det
aldrig blive en begrænsning. Må det være
en styrke. Såvel i kirkeliv, som i skolehverdag, arbejdsliv, foreningsliv …. ja, i
alle fællesskaber. Jeg er overbevist om,
at det er en gevinst for alle.
Lise Edelberg

En at tale med… og et tilbud om lån af gode bøger...
Har man brug for en at tale med står jeg
som præst til rådighed for samtaler. Det
kan være samtale om livet. Det kan være
samtale om trosspørgsmål. Eller hvad det
nu er som trænger sig på. Som alle andre præster har jeg tavshedspligt.
Ring eller send en mail, så kan vi lave en
aftale om tid og sted.
I forlængelse af det vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg har en række bøger,
som kan lånes. Bøger, der f.eks. behandler trosspørgsmål og sorg. Her er lidt om
nogle af dem:
„SORG. Den dybeste ære glæden kan
få“ af Lise Trap. Forfatteren skriver ud af
hjertet. Hun har oplevet at miste en søn
og skriver om, hvordan sorgen aldrig forsvinder. Sorgen kan dog med tiden ændre sig, så den ikke hele tiden fylder hele
ens opmærksomhed. Ønsker man at
være et nærværende medmenneske er
det også god læsning om, hvordan man
oprigtigt kan være støttende medmenneske for den, som sørger.

„SIG FARVEL – hvad præster ved om
sorg“ af Julia Lahme.
Det er en helt anderledes bog om sorg.
Det er en interview bog, hvor forfatteren har talt med 6 forskellige præster om
emner, der knytter sig til sorg. Emnerne
er: „Hvorfor sørger vi“ – „Sorg og glæde“
– „De forbudte følelser“ – „Hvad kan jeg
gøre?“ – „Det evige liv“ – „Hvordan klarer jeg andres sorg?“
„Katekismus i kristendom – børnelærdom for voksne“ af Jan Lindhardt.
Som titlen angiver ønsker Lindhardt at
fortælle om kristentro for voksne. I forordet skriver han: „Enhver der kan sit
fadervor, har kørekort til kristendom. Der
er mange, der kan mere end deres fa-

dervor og det er fint. Der er også nogle
der kan mindre og det er en skam. Dem
er denne bog tilegnet...“ Altså en bog for
den, som ønsker at fordybe sig i, hvad
kristendom handler om.
„Skæld ud på Gud – sjælesorg i det
moderne samfund“ af Preben Kok.
Med troen som udgangspunkt går Preben Kok i clinch med skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte
menneske. Han giver
mennesker mulighed
for at dele ansvaret
med Gud, når livet gør
ondt. I forordet siger
han „Mit eget udgangspunkt er kristendommen, men jeg er ikke ude på at ændre
folks overbevisning. Hvis man kan klare
sig uden Gud, er det fint. Men i mit arbejde oplever jeg ofte, at mange, også
folk der ellers ikke opfatter sig selv som
troende, kan bruge Gud til noget.“
Lise Edelberg
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Kirkesiden
Konfirmander 2012
Den 6. maj skal vi fejre konfirmation i
vore to kirker.

Konfirmeres søndag d. 6. maj:

Disse unge mennesker er i gang med
konfirmationsforberedelse og glæder sig
til deres konfirmation.

Ørre kirke kl. 9.00
Sille Børlum Stoubæk, Foldagervej 12
Sinding kirke kl. 11.00
Camilla Lindholm Andersen, Ørrevej 21
Natalie Jensen, Sinding Kirkevej 1
Emma Møllebjerg Stanley, Romvigvej 2A
Mikkel Ahler, Ørre Byvej 81
Tobias Andersen, Nybyvej 19
Jonas Ostersen Lindholdt, Nøvlingvej 12

Læs hvad konfirmanderne siger om gudstjeneste og om at gå til konfirmationsforberedelse.
Hvad er det bedste ved en gudstjeneste?
·
Det bedste ved gudstjenesten er
når man synger og hører prædiken. Når
man synger bliver man glad, for det spreder glæde. Og prædiken, fordi det er lærerigt og nogle gange sjovt og spændende.
·
Nadver eller prædiken, fordi prædikenen er lærerig.
·

Nadveren, fordi det smager godt.

Hvad er det bedste ved at gå til præst?
·
Det bedste er hyggen, og forberedelserne til man skal konfirmeres. Og man
lærer noget om Jesus og alle mulige andre ting.
·
Når vi laver gruppearbejde og lidt
pausen! Fordi vi lærer ting om Jesus ved
at arbejde. Men pausen er bare god.

På konfirmationsdagen kan man aflevere
telegrammer m.v. i kirkehusene ved de
to kirker.
Det er en stor dag for konfirmandfamilierne. Må I alle få en rigtig dejlig
dag. Jeg vil gerne opfordre alle til at flage
for konfirmanderne på den store festdag.
Lise Edelberg

·
Det bedste ved præst er hyggen.
Det er hyggeligt.
·

Pause… fordi det er sjovt at gynge.

Nøjj - det’ for børn
Josef var blevet en rig mand, og derfor fik
han sig disse to smukke kjortler. Først troede han, de var helt ens - men der er faktisk forskel på dem. Kan du finde de 10
forskelle?
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Kirkesiden
Arrangementer
Musikalsk legestue

Oversigt over arrangementer

Hej alle 2-5-årige i Ørre-Sinding Sogn.
I kan nå det endnu - at være med til
musikalsk legestue. 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
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, der
også gerne vil med, er de også velkomne.
Tilmelding kan ske til sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen på 29 82 57 19.

22.

marts

18.00

SogneBio i Sinding Kirkehus - FILM: Apostelen

5.

april

17.00

Skærtorsdagsgudstjeneste med spisning - Sinding

9.

april

14.00

Pilgrimsvandring fra Tjørring til Sinding kirke

15.

maj

19.30

Sang- og fortælleaften i Ørre Forsamlingshus

Tidsbillede af 50´erne og forårssange
Tirsdag d. 15. maj kl. 19.30 - 21.30 i Ørre Forsamlingshus.
Velkommen til en aften med en god blanding af fællessang og fortælling. Organist
Hanne Jensen og lærer Wagn Christensen blander denne forårsaften dejlige forårssange med et historisk tilbageblik. Kaffe kr. 40,Tilmelding senest 13. maj til Birgit Christensen på 9713 6167 / 4097 6167 eller
birgit-steen@ofir.dk eller til Gitte Simonsen på 9713 6263.

Vi glæder os til at lege med jer!
Venlig hilsen Hanne og Anne Mette.

SogneBio i Sinding Kirkehus
Torsdag d. 22. marts kl. 18.00
- inviterer vi igen indenfor i Sinding Kirkehus til en ny omgang SogneBio.Denne
aften gælder det filmen, Apostelen, af og
med Robert Duvall. Duvall spiller prædikanten, Sonny, som brænder for at
bringe mennesker til tro, men privat er
en værre skørtejæger med et voldsomt
temperament.
"Apostelen" er sådan en slags film, man
ikke så tit løber på. Duvall bekender sig
som kristen, og det personlige kendskab
til den kristne tro skinner klart igennem i
filmen. Han har et dybt og intimt kendskab til, hvordan det kan være at vandre
med Gud, og portrættet af prædikanten
bliver derfor uhørt realistisk og stærkt.
(fra hjemmesiden Film & Tro)
Som sædvanlig begynder vi kl. 18.00
med at spise sammen, og derfor beder
vi om tilmelding senest 19. marts til Jytte
Hoffmann på jytte.bjarne@mail.dk eller
4014 9419 eller Kurt Jeppesen på 4215
2244 eller kleoneliner@gmail.com

Indre Missions mødekalender
29. feb.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10

12. - 15. marts
12. marts 19.30
13. marts 19.30
14. marts 19.30
15. marts 19.30

Møder i kredsen:
Bording Missionshus. Henrik Dideriksen + Tina Lynderup
Skarrild Missionshus. Henrik Dideriksen + sang
Aulum Missionshus. Henri A. Jensen + solosang
Timring Missionshus. Henri A. Jensen + solosang

16. marts

18.00 Familieaften i Missionshuset med fællesspisning.
Tilmelding til Dorrit Lodahl på 9713 6287 senest 13. marts.
Pris 40,- kr. for voksne, 20,- kr. for børn.
19.30 Møde ved Villy Sørensen, Hammel

21. marts

19.30 Bibelgr. 1 hos Ingrid og Thomas Andersen, Gildmoseparken 39

28. marts

19.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

11. april

19.30 Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51

11. april

19.30 Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

25. april

19.30 Generalforsamling i Sinding Missionshus

9. maj

19.30 Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

16. maj

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

23. maj

19.30 Soldatervennerfest i Missionshuset
Tale ved Dorthe Lundgaard Jeppesen, Sørvad
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Kirkesiden
Sogneindsamling

Gudstjenesteplan
Ørre kirke

Søndag d. 4. marts

Sinding kirke

Marts
4.

2. søndag i fasten

10.00

Scot Christen- - - sen
Sogneindsam.

11.

3. søndag i fasten

---

8.45

18.

Midfaste

---

10.00 Kirkekaffe

25.

Mariæ Bebudelsesdag

8.45

1.

Palmesøndag

8.45

10.00 med børnekirke

5.

Skærtorsdag

---

17.00 med spisning

6.

Langfredag

10.00

---

8.

Påskedag

9.30

11.00

9.

2. påskedag

---

14.00 Pilgrimsvandring fra Tjørring til Sinding*

15.

1. søndag efter påske

8.45

---

22.

2. søndag efter påske

---

10.00

29.

3. søndag efter påske

10.00

Nord Hansen - - -

April

Kirkekaffe

---

Maj
4.

Bededag

---

10.00 Scot Christensen

6.

4. søndag efter påske

9.00

Konfirmation 11.00 Konfirmation

13.

5. søndag efter påske

8.45

Nord Hansen - - -

17.

Kristi himmelfartsdag

---

8.45

20.

6. søndag efter påske

---

10.00 Kirkekaffe

27.

Pinsedag

11.00

9.30

28.

2. pinsedag

8.45

---

Trinitatis søndag

---

8.45

Juni
3.

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.
Ring til Taxa på 20 13 25 13.
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Sogneindsamlingen 2012 går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde i kampen mod sult i verden.
Det kan være svært at forestille sig, hvordan det må være at leve med sult hver
eneste dag. Det er noget de færreste kan
gøre sig begreb om i vores del af verden.
Men vender vi blikket mod verdens fattigste lande, er mangel på mad en del af
hverdagen mange steder. Omkring en
milliard mennesker lever i daglig sult det er hvert syvende menneske.
Ørre-Sinding sogn vil igen i år være med,
når Folkekirkens Nødhjælp holder sogneindsamling. Menighedsrådet er ansvarlig for indsamlingen, og vi vil forsøge at
nå rundt i hele sognet.
Hvis du har lyst til at hjælpe os som indsamler, er du meget velkommen til at
henvende dig hos Jytte Hoffmann på 97
13 60 62 eller en af de andre fra menighedsrådet. Indsamlingen starter ud fra
Ørre Kirkehus ca. kl. 11.00.

Påske i Ørre-Sinding kirker
I lighed med tidligere år, udsender vi en
påskefolder, hvor de forskellige arrangementer og gudstjenester i påsken står
omtalt nærmere. Igen i år bestræber vi
os på at gøre lidt ekstra ud af påsken i
vore kirker, blandt andet med fællesspisning Skærtorsdag aften.
Så hold øje med folderen - og glæd jer
til påske i Ørre-Sinding kirker!
Lise Edelberg

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

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: 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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Bentley udlejes
Gør din egen eller en anden
såsom et familiemedlem, dit
barns konfirmation, transport
til og fra lufthavnen, ven/venindes, arbejdskollegas mærkedag til en endnu større oplevelse ved at blive transporteret
rundt i en af motorverdenens
mest luksuriøse køretøjer.
For priser og reservation ring

6016 8034

Tatiana Almskov

Har du tjek på din kloak???
•
•

Renovering af nuværende anlæg
Nyanlæg: Nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg, beplantet anlæg

Ring og få en uforpligtende snak om dit kloaksystem er lovpligtig godkendt og
hvilke muligheder du har for evt. renovering eller nyanlæg

Vi tilbyder som altid også:

Tilbud til alle Landmænd
Spuling af dræn, tømning af brønde ved bestilling inden 1. april 2012
Første time normal pris 680 kr. de efterfølgende timer koster KUN 640 kr.
Alle priser er eks. moms

Ring

TLF. 2330 6099 V. Kristian Nytoft
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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
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

Nyt fra borgerforeningen
Arbejdsgrupper
„Sti-gruppen“ der arbejder med stier i ØrreNybro har haft møder med kommunen i
løbet af vinteren. Her er det besluttet at
der bliver lavet 3 ruter, alle med udgangspunkt i Nybro. En kort rute der går til Ørre
omkring kirken og tilbage ad kirkestien til
Nybro. En lang rute der går ud over
Ovstrup Hede og Ørre Hede til Nygård
Skole og tilbage til Nybro, og en 3. rute
der går ud i skovområdet ved Tosmose og
Vestermose. Nu skal der tælles op på hvor
mange markeringspæle der skal til, og
hvordan informationsskiltene skal fordeles.
Gruppen der arbejder med Hvepsebyprojektet har også haft møde med kommunen. Det er et mere omfattende projekt der vil blive delt op, så det kommer til
at blive gennemført over nogle år. Det vi

søger penge til i år er, etablering af sti så
Hjortehøjen får en direkte stiforbindelse
gennem området til Søvndalvej, en lille
kælkebakke til de små børn og renovering
af de bestående bygninger og legehuse.
Der har også været kontakt til kommunen
om at få etableret en mountainbikebane i
kommuneskoven der skal have start i Sinding. Om den kommer ved vi i skrivende
stund ikke, men kommunen var meget
positive omkring det.
Nu kunne man måske tro at kommunen
er ved at synes Sinding-Ørre fylder for
meget i deres planlægning, men det er
faktisk sådan at det er lige før de forskellige folk vi har herude for at se på området og hjælpe os er mere begejstret end
vi selv er. Vi møder en meget positiv og
konstruktiv indstilling fra myndighederne,
så det gør jo det hele lidt nemmere og
sjovere.

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
Stemningsbillede
fra Ørre

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

Sinding-Ør
re bo
gen
Sinding-Ørre
bog
- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sinding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til
Ørre-Sinding Sognearkiv, Skoletoften 7, Sinding
v/Wagn Christensen, Tlf. 13 62 26
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Carl Ejnar Jacobsen,
olie på lærred, Ørre
Hede.

Ørre Hede
På Ørre Hede har kommune planlagt at
bruge en del midler til at få renoveret
husene derude, så der bl.a. kan blive mere
formidling i dem, ligesom stien der går bag
ind til Nygård Skole skal reetableres. Det
falder jo alt sammen i god tråd med de
nye stiruter. Vi har gjort kommunen opmærksom på at vi synes der skal ryddes
op i skoven ved Nygård Skole, da den er
ved at falde sammen, især ud til asfaltvejen.

Meld din nabo
Vi vil forsøge at lave en velkomstpakke til
nye tilflyttere. Det er meningen at foreninger og firmaer i området kan lægge materiale og evt. tilbud i en kuvert der så kan
afleveres til nye naboer. Det praktiske om
hvor det skal lægge er ikke på plads endnu.
Når det kommer i gang vil det blive sådan
at man selv kan afhente en velkomstpakke
og tage den med ind til den nye nabo,
eller man kan ringe til borgerforeningen
der så sørger for at der bliver afleveret en.
Der vil også komme til at stå en fast rubrik
i SØ-Posten omkring dette. Fra
borgerforeningens side vil vi, udover en
generel velkomst, lægge de forskellige
foldere fra området i ligesom vi vedlægger en indmeldelsesblanket med et gratis
første års medlemskab. Når den bliver afleveret kan vi samtidig holde vores medlemskartotek opdateret.

Lokalarkivet
De friske og meget dygtige folk i lokalarkivet har fået lidt mere plads i forbindelse med en omrokering på biblioteket. I
den forbindelse er der købt et arkivskab
mere. Lokalarkivet er åbent hver mandag
fra 17.00 til 19.00.

Frivilligt engagement
Det er utrolig dejligt at se den opbakning
og støtte der på alle mulige måder er i
hele området. Det er på mange forskellige plan, og det er umuligt at komme
omkring alle der gør en frivillig indsats for
at tingene fungerer i vores område. Men
til alle skal der lyde en stor tak for det arbejde I hver især kommer med.
I samarbejde med Dansk
Naturfredningsforening
Sinding: Vi mødes d. 21.04 til kaffe
og rundstykker kl. 09.30 i grillhytten

Affaldsindsamling
og forskønnelse
af byerne

Ørre: Vi mødes d. 22.04 til kaffe og
rundstykker kl. 09.30 i Naturskolen
Mvh
Peder

Besøg på TV MIDTVEST
Onsdag den 25-4 2012 har vi arrangeret en aftentur til TV MIDTVEST.
Vi skal være der præcis kl. 19.00 da vi skal overvære TV-Avisen.
Derefter er der en rundvisning og kaffe/the med brød. Prisen er 75,00 kr, som betales ved
tilmeldingen eller sidste dag den 3-4 2012.
Tilmelding : Tlf. 97136226 eller 97136119. Vi skal være mindst 30 og max. 60.
Alle kan deltage.
Ørre – Sinding Seniorklub.
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Sinding–Ørre Midtpunkt

Skolen
Det er okay at lære noget!
Denne sætning blev sagt af DR journalist
Anders Agger ved foredraget i Sinding
Forsamlingshus den 19. januar. Her fortalte han blandt andet om sine dokumentarudsendelser fra Herlufsholm kostskole,
hvor skolegangen er noget anderledes,
end den han oplevede ved en forældredag på sin søns folkeskole. Disciplin og
fokus på viden er ifølge Anders Agger
kendetegnende for kostskolen, hvor enhver ikke kan blive optaget.

Anders Agger
I Folkeskolen er betingelserne anderledes,
men det er samtidig Folkeskolens styrke,
at alle børn har mulighed for at deltage.
Børnene lærer at tage hensyn og udvikler
en empati for andre mennesker, som vort
samfund bygger på. Sammmenhængskraften i Danmark er betinget af en velfungerende Folkeskole, som jeg ser det. Folkeskolen har altid været under pres. Alle har
en mening, da de fleste har gået der, men
jeg synes faktisk, at Folkeskolen har udviklet sig positivt i de 29 år, jeg har været
med. Ved at satse på kreativitet og det at
lære at lære er Danmark fortsat et rigt land,
som indtil nu har klaret den økonomiske
krise nogenlunde. Min egen personlige
holdning er dog, at under de nye undervisningsmetoder, hvor IT er blevet en naturlig del af undervisningen, er den tidligere paratviden til dels gået fløjten. Det
er ofte rystende lidt de kære unge mennesker ved om historien, andre lande, naturen, politik osv. Vi googler det bare, som
de siger, men jeg synes, det er utrolig

dejligt at vide, hvad træerne, blomsterne
og dyrene hedder, når jeg går en tur. Ikke
at jeg kender alle dyr, blomster og træer,
men i min skoletid skulle jeg fx lære 40
blomster og træer udenad, og det er jeg
glad for i dag.
På Sinding Skole er vi begyndt med engelsk fra 0. klasse, og det er en fornøjelse
at se, hvordan de små suger viden til sig.
Det har indtil nu været en succes. Samtidig er vi i Hvepsereden begyndt at have
mere fokus på tal og bogstaver. Det er
nemlig okay at lære noget. Som leder af
Sinding-Ørre Midtpunkt er det mit mål at
trække en endnu tydeligere grøn tråd fra
dagplejen over børnehaven til skolen, så
der er sammenhæng mellem læreplanerne
i Hvepsereden og årsplaner og elevplaner
i Skolen. Samtidig har vores fælles fokus
på idræt og bevægelse gjort, at vi har nogle
børn, som godt kan lide at røre sig, ikke
er så pivsede over nogle udfordringer og
er gode til at klare dem. Alt i alt synes jeg,
vi er inde i en god udvikling i Midtpunktet, hvor der er plads til endnu flere børn.
Og så til noget helt helt andet: Jeg vil
gerne opfordre til, at man ikke parkerer
foran dobbeltdøren ind til hallen og heller
ikke på brandvejen op bag om hallen, da
brandmyndighederne lægger stor vægt på
fri adgang, hvis det uheldige skulle ske.
Faktisk er det bedst at parkere på parkeringspladserne.
Med venlig hilsen
Kurt Stoustrup
Leder af Sinding-Ørre Midtpunkt

Hvepsereden
Vi skriver nu januar 2012 i kalenderen og
i Hvepsereden er den nye fællesledelse
trådt i kraft. For en god ordens skyld vil
jeg gerne præsenterer mig overfor jer forældre.
Jeg er 37 år, og bor i Snejbjerg sammen
med Allan og sammen har vi 2 børn Laura
på 4 år og Mathilde på 5 år. Hver anden
weekend er jeg „bonus“ mor for Allans
dreng Jonas.
Som den nye pædagogisk leder vil jeg
gøre alt for, at bevare den enestående
kultur, der er i Hvepsereden. Samtidig med
vil jeg gerne, at vi fortsat arbejder for at
skabe de bedste udviklings muligheder for
børnene, som har deres daglige gang i
Hvepsereden Sinding-Ørre. Jeg ser nye
muligheder for, at videre udvikle vores
samarbejde med skolen, og derudover skal
der skabes en endnu mere synlig og større
sammenhæng fra dagplejen over i Hvepsereden og skolen.
Vi er i Hvepsereden kommet godt i gang
efter nytår. I børnehaven bliver der blandt
andet arbejdet med alfabetet, og alle børn
har været på jagt efter bogstaverne a og b
i parken. Til samling bliver der sunget og
rimet og alle børn er meget interesseret i
det og nyder at deltage. I Mælkebøtten/
Grotten er aktiviteter i hallen i højsædet,
samtidig med at børnene også nyder at
slappe af og lege med sine kammerater
efter skoledagen er omme. I den kommende tid skal vi holde vores årlige
fastelavnsfest sammen med skolen. Derudover skal vi den 6. marts afholde gymnastik karavanen, et nyt og spændende
initiativ i samarbejde med SGIF.
Med venlig hilsen
Merete Ortmann Sørensen
Pædagogisk leder i Hvepsereden SindingØrre
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Sinding–Ørre Midtpunkt

Fællesledelse i Sinding
Ørre Midtpunkt
Så lykkedes det endeligt at få den fællesledelse, der i lang tid har været ansøgt
om. Vi sendte ansøgning til Herning kommune den 13-10-2010 og her pr. 1-1-2012
er den fælles ledelse en realitet. Da vi i
sin tid søgte om fællesledelse var det for
at vi kunne se en økonomisk besparelse i
Midtpunktet og samtidig ville skole, børnehave, fritidshjem, huset og dagpleje
blive endnu tættere knyttet til hinanden.
Da Bodil efter lang og tro tjeneste stoppede pr 31-12-2011, så skulle der findes
en ny leder af Hvepsereden. Det var efter aftale med forvaltningen, at vi fik muligheden for i første omgang af opslå stillingen internt i Hvepsereden. Den nye
leder skal være pædagogisk leder for Hvepsereden og det betyder, at det er skolelederen, der har det overordnede ansvar for
økonomi og personale.
Vi valgte at lave et internt opslag til stillingen, for at se om en af de nuværende
ansatte ville søge stillingen.

Forventningerne til den fællesledelse er
bestemt til stede hos fællesbestyrelsen. Vi
ser at samarbejdet på tværs i Midtpunktet
kan styrkes og udbygges yderligere til gavn
for børn og ansatte.
Vi tror, at tiltaget kan være med til at styrke
vores Midtpunkt og samtidig
sænke de økonomiske omkostninger, der
er forbundet med at drive ledelse i Midtpunktet.
På vegne af fællesbestyrelsen
Ilse, Mikkel og Peter

Vigtig dato!!
Sinding Centralskole har 50 års jubilæum i år
og det fejres den 1. sept. 2012 . Mere i næste nr. af
POSTEN

Det endte med at vi ansatte Merete
Ortmann Sørensen som har været i hvepsereden i omkring 10 år. Vi føler, at vi i
Merete har fået en leder, der har visioner
for fremtiden og som selvfølgelig kender
børnene og forældrene i hvepsereden.
Vi er overbevidste om at det tætte samarbejde mellem de to ledere kommer til at
fungere på bedste vis i hverdagen. Det er
en vigtig parameter for at Sinding Ørre
Midtpunkt også fremover bliver et rart sted
at være for børn og ansatte.
Da vi slog stillingen op, var det meningen
at de to ledere skulle være stedfortrædere
for hinanden i henholdsvis skole og hvepsereden. Det er dog efterfølgende ændret
af forvaltningen, så der nu bliver udpeget
en stedfortræder blandt lærerne og blandt
pædagogerne. Årsagen til ændringen ligger i de forhandlinger som forvaltningen
har haft sideløbende med de faglige organisationer.
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Fra den 5. juni til den 10. juni 2012
Det levende telt.
Lokale kunstnere arbejder og udstiller deres værker. Har du lyst til at vise din Hobby/håndværk/
kunst, er muligheden der lørdag den 9/6. Kontakt et af udvalgsmedlemmerne.

Udvalgsmedlemmer:
Jan Johansen og Peder Gundestrup, Sinding Forsamlingshus
Johannes Pedersen og Preben Thomsen, Borgerforeningen
John Lauridsen og Peder Pedersen, Jagtforeningen
Bodil Jensen og Bent Andersen, Sinding Gymnastik- og Idrætsforening
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KALENDEREN
Februar
19. 14:00

Fastelavnsfest

Borgerforeningen

20.

Fastelavnsfest

Midtpunktet

21. 14:00

John Ørum Jørgensen, Gjellerup: Mit liv.

ØS Seniorklub

21. 18:30

Aftenklub i Hvepsereden

Hvepsereden

23.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

25.

Slagerparade

Sinding GIF

25. 10:00

snesjov

KFUM & K

Marts
05.

Emneuge: TA Pulsen

Sinding Skole

06.

Gymnastik caravanen

Hvepsereden

06. 18:30

Aftenklub i Hvepsereden

Hvepsereden

10. 10:00

vi bygger med lego

KFUM & K

13. 09:30

Café: Nyt liv - forår og Maria Bebudelse

Menighedsrådet

13. 18:30

Aftenklub i Hvepsereden

Hvepsereden

14.

Informationsmøde for forældre og kommende 7. klasse på Lundgårdskolen

Sinding Skole

14. 14:00

Besøg hos Tjørring pensionisterne

ØS Seniorklub

15.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

17. 10:00

Gymnastikopvisning

Sinding GIF

20. 14:00

At være pårørende til en dement/alzheimer v. Marianne Paluszewski

ØS Seniorklub

20. 18:30

Aftenklub i Hvepsereden

Hvepsereden

22. 18:00

SogneBio

Menighedsrådet

24. 10:00

Tema

KFUM & K

27. 18:30

Aftenklub i Hvepsereden

Hvepsereden

28. 12:45

Påskeløb for Mælkebøtten og Grotten

Hvepsereden

29.

Påskefrokost for dagplejen

Hvepsereden

29. 19:00

Skolefest

Sinding Skole

30. 09:30

Påskefrokost for Violen og Anemonen

Hvepsereden

April
02.

Påskeferie 2.-9. april

Sinding Skole

02. 19:00

Sæsonstart

Ørre Skytteforening

03. 14:00

Jonna Møllemand fortæller om socialt udsatte

ØS Seniorklub

07. 10:00

påskeløb

KFUM & K

10. 19:30

Hvorfor er der hjemløse i Danmark? Og hvem er de?

SØ Folkeuniversitet

16.

Opstart: Petanque

Sinding GIF

17. 13:30

Besøg i Hvepsereden

ØS Seniorklub

21. 10:00

Tema

KFUM & K

23. 19:00

Officiel indvielse af nyt baneanlæg

Ørre Skytteforening

24.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

24. 19:30

På landet - forfatterne: Ida Jessen, Jens Smærup Sørensen og Henrik
Pontoppidan

SØ Folkeuniversitet

25. 19:00

Besøg på TV MidtVest (se annonce i SØ-Posten)

ØS Seniorklub

26.

Dagplejen på gårdbesøg

Hvepsereden

30.

Skole/hjem samtaler 0.-1. klasse

Sinding Skole

Maj
01.

Skole/hjem samtaler 0.-1. klasse

Sinding Skole

01. 14:00

Sangeftermiddag

ØS Seniorklub

02.

Skole/hjem samtaler 2. klasse

Sinding Skole

03.

Åbent hus

Sinding Skole
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05. 10:00

afslutning hos Grethe

KFUM & K

08. 19:30

Gud, sex og mad. Lidenskab i livet.

SØ Folkeuniversitet

10.

Bedsteforældredag i dagplejen

Hvepsereden

14.

Samtaler 3., 4., 5. og 6. klasse

Sinding Skole

15.

Samtaler 3., 4., 5. og 6. klasse

Sinding Skole

15. 14:00

Besøg i mosen

ØS Seniorklub

15. 19:30

Tidsbillede af 50'erne og forårssange - Ørre Forsamlingshus

Menighedsrådet

16.

Bedsteforældredag i Midtpunktet

Skolen og Hvepsereden

22. 19:30

Sange og deres fortællinger, sangens digtere og komponister

SØ Folkeuniversitet

24.

Dagplejen besøger Misse

Hvepsereden

24.

Fællesbestyrelsesmøde

Fællesbestyrelsen Midtp.

29.

Udflugt

ØS Seniorklub

Juni
05.

Æ Sinding Daw - 5. til 10. juni.

De Fem

05. 19:00

Kirkekoncert i Sinding Kirke med "Klezmerduo"

Menighedsrådet

08. 13:30

Pow-Wow

Hvepsereden

10.

Spillemandsgudstjeneste

Menighedsrådet

14.

Svømmedag for 4. klasse

Sinding Skole

20.

Fællesbestyrelsens årsberetning

Fællesbestyrelsen Midtp.

25.

6. klasse besøger Lundgårdskolen

Sinding Skole

27.

Fællesbestyrelsesmøde

Sinding Skole

29. 07:45

Sidste skoledag før sommerferien

Sinding Skole

Det rigtige årstal på forsidefoto er
1985
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