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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

6 år den 18. maj 2012
Kristian Bækgaard Lindholt
Rosmosevej 8, Sinding

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 13 august 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,-.
RETTELSE
Forsidebilledet i Posten nr. 1 er fra 1986,
ikke som fejlagtigt skrevet 1985.

2 år den 29. maj 2012
Lasse Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
7 år den 13. juli 2012
Kirstine My Majlund Jensen
Aulum
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Jimmy fik idrætslederprisen!
Herning Byråds idrætsleder pris for 2012,
blev d. 22. februar tildelt Jimmy Damgaard,
formand i SGIF.
Prisen uddeles efter indstilling fra foreningerne til en idrætsleder, der har ydet en
særlig indsats gennem lederarbejdet i en
forening eller for idrætten i Herning kommune i det hele taget.
Jimmy har ydet en stor indsats i foreningen og været med i SGIFs bestyrelse i flere
perioder, herunder været formand fra
1995-2002 og er nuværende formand valgt
i 2006. Jimmy har været en af hovedkræfterne omkring etablering af SindingØrre Midtpunkt, med opførelse af hallen(2002) og faciliteter, som nu er blevet
Sinding GIFs hjemsted.
En periode som bestyrelsesmedlem i
Idrætsrådet, heraf et år som formand, er
det også blevet til.

Jimmy har været primusmotor i at få
rationaliseret og forenklet ledelsen i Sinding GIF. Med nye vedtægter i 2007 blev
SGIFs bestyrelse reduceret til en daglig
ledelse på 3 personer(formand, økonomi,
aktiviteter) og med 2 medlemmer som
supplerende og hjælp til ledelsen. Med
udgangspunkt i SGIFs forhold og struktur,
har Jimmy været hovedkraften i udviklingen af „Conventus“ et administrations- og
kommunikationsprogram til stor hjælp i
foreningsarbejdet. Jimmy har ligeledes
været medvirkende til at en del nye aktiviteter er kommet i gang i Sinding GIF. Det
er både sportslige aktiviteter og „forretningsmæssige/kulturelle“ aktiviteter.
Med titlen som årets idrætsleder følger en
check på 5000 kroner fra Nordea. Et stort
tillykke til Jimmy!

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
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

Her ses Borgmester Lars Krarup der sammen med Jimmy Damgaard afslører pladen på
Herning Rådhus, hvor det står indgraveret navnet på prismodtageren.
Foto: Mads H. Thomsen.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kroket
Vinteren har været rimelig god ved os
kroketfolk, så der har været mulighed for
at starte tidligt op i år. Rent faktisk var vi 4
medlemmer, som spillede kroket på årets
første dag, for hvad skal man ellers lave,
sådan en 1. nytårsdag, når vejret er ok.
Kroketafdelingen tæller nu 20 medlemmer, men der er snildt plads til flere, som
måtte have lyst til at svinge kroketkøllen. I
håb om at blive bedre til spillet, har vi i
samarbejde med DGI og en af landets
bedste kroketinstruktører, Tommy Risum,
afholdt Kroketskole, søndag den 29. april,
hvor 6 egne medlemmer og 9 medlemmer fra fremmede klubber vil deltage.
Vi er 18 medlemmer, som deltager i turnering i år. Kroketturneringen starter den
10. maj. Men der er rig mulighed for at
deltage i masser af stævner, sommeren
over. Så har du lyst, så skynd dig og kom.

Indvielse af Sinding GIF´s nye hus, som
stort set er opført af kroketspillere, er planlagt til den 8. maj, hvor sponsorer og hjælpere er inviteret. Der serveres gullasch
suppe og efterfølgende er der mulighed
for at prøve kroketspillets finesser. Samme
dag vil huset blive navngivet.
Om alt går som planlagt, vil der blive afholdt enkeltmandturnering i Sinding lørdag den 2. juni, hvor der vil komme spillere fra hele DGI Midtjylland. Vinderne af
de enkelte puljer går direkte videre til
landsmester-skaberne, som afvikles i
Møldrup den 28. juli 2012.
I 2011 startede vi en ny tradition, hvor vi
inviterede til kroketstævne i forbindelse
med Æ Sinding daw´ .
Det følger vi naturligvis op på og afholder
kroketstævne fredag den 8. juni 2012. Vi

forventer at blive små hundrede spillere.
Kom og kig på, hvis du har tid.
Onsdag den 22. august, afholder vi
onsdagsstævne fra kl. 13.00 – 17.00, hvor
der også forventes en stor deltagelse.
Har du lyst til at lege med, så kom til vores træningsaftener og – dage. Du får minimum 5 gratis trænings-dage, inden du
afkræves kontingent. Kontingent for videre
deltagelse er 300.- kr.
Vi træner tirsdag kl. 18.00 og torsdag kl.
13.00. Sluttidspunktet kan variere afhængig af, hvor vi er i spillet.
Der hører altid en kop medbragt kaffe
med, da der jo også skal være tid til hygge
og drillerier.
For yderligere oplysninger, kontakt Grethe
Buus Poulsen på tlf. 28512503
Med venlig hilsen Kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen

Bob
Sidst i marts sluttede vi bob - sæsonen. Vi
har været 25 par. Efter 2400 kampe havde
vi fundet de tre vindende par. Nr. 1 blev
Arne Kølbæk og Kent Larsen. Nr. 2 blev
Vagn Jørgensen og Jens Arne Mikkelsen
og på 3. pladsen kom Steen Nielsen og
Tommy Pedersen.
Der har været 28 single spillere. Efter 1512
kampe havde vi point lighed i toppen, så
der måtte et par omkampe til. Vagn Jørgensen blev nr. , Kristoffer Andersen nr. 2
og Rasmus Andersen kom ind som en flot
nr. 3.
Linda og Dagny.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
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SINDING - ØRRE

MIDTPUNKT

Skolen 50 år • Hvepsereden 25 år • Hallen 10 år.

Jubilæumsfest
lørdag den 1. september 2012
Jubilæumsudvalget inviterer til festligholdelse
af jubilæerne i Sinding-Ørre Midtpunkt.
Program for dagen:
15.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Festlighederne starter
Der er mulighed for kaffe, kage, vand, øl, vin.
Officiel del af festlighederne.

18.00 - 01.00

Festmiddag med efterfølgende dans.

Pris for at deltage i aften arrangementet pr. pers. kr. 250,Tilmelding: www.sindinggif.dk og her klik på jubilæum.
Senest den 20. august.
Inviterede er:
Tidligere elever der er gået ud af Sinding Skole i perioden fra
1963 til 2007. Der tilmeldes efter årgang og man kommer dermed
til at sidde ved bord sammen med sine klassekammerater.
Ligeledes inviteres nuværende og tidligere personale i Hvepsereden
og skolen, personer der har været med i skabelsen og opførelsen af
hallen, samt alle øvrige der ønsker at fejre jubilæerne.

Jubilæumsudvalget
Sinding Skole Hvepsereden Sinding G.I.F.
PS.: Ønsker du evt. at deltage i en fælles gave, der vil gå til forskønnelse af Sinding-Ørre Midtpunkt,
kan dette gøres ved at indsætte et beløb på bankkonto 7620-2047387
Skriv i tekst feltet: Gave - efterfulgt af dit navn.
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Aktive Landmænd
Udflugt til Limfjords øen Mors
Bestyrelsen
Bestyrelsen

den 15. juni 2012.
Program:
kl. 11.30 afgang fra Sinding
Derefter rundtur med guide. Kaffe på Gullerup Strand kro.

Anne Marie Søe Nørgaard

Besøg på landbrugsmuseet Skarregaard og Molers museet.
Jens Thyssen

kl. 18.00 middag på Feggesund Kro.
Turen koster 250 kr. pr. deltager for medlemmer af Aktive Landmænd i SindingØrre.
Alle er meget velkomne i foreningen.
Medlemskab og tilmelding til turen på tlf. 97136261 eller mail
aagegammelgaard@hotmail.com

Forstening fra Moler
Museet

Gullerup Strand Kro

Aage Gammelgaard
Søren Christensen
Poul Søe Andersen

Landbrugsmuseet
Skarregaard

Ørre
Forsamlingshus

Feggersund Kro

Bestyrelsen
Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej 72,
Tlf. 97136168.
Næstformand:
Herdis Ahler Ørre Byvej 81,
Tlf. 97136327.
Mail. herdis@vipcom.dk

Sommeren er på vej og dermed også Ørre
marked. Det er den 18. august. Vi åbner
„dørene“ kl. 9 med kaffe og et rundstykke
i teltet, hvor der også er tombola med flotte
gevinster sponsoreret af lokale virksomheder og butikker.

Kasserer:
Jens Arne Mikkelsen Ørre
Byvej 81,
Tlf.97136327.
Mail. post@bmt-tag.dk

Vi gentager sidste års succes med helstegt
pattegris og den er klar ca. kl. 18. I teltet
vil der være musik der kan danses til.

Medlemmer:
Leo Lisby Ørre Byvej 111,
Tlf. 97136373

Spørgsmål eller andet, skriv til:
herdis@vipcom.dk.

Ole Sander Ørre Byvej 42,
Tlf. 97136423
Revisor:
Judith Hansen.
Birgit Kristensen

God sommer 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

Kom og hør om
KUNSTEN I BEVÆGELSE
i Sinding-Ørre
Vi vil gerne indbyde alle beboere i Sinding-Ørre området til informationsmøde om
projektet KUNSTEN I BEVÆGELSE

mandag den 18. juni 2012 kl. 19.00 i Sinding Forsamlingshus
Bitten Damgaard fra Herning vil komme og fortælle sin spændende
historie fra det virkelige liv om, hvad kunsten kom til at betyde for
Aage Damgaard og hende selv, deres virksomhed og hele Herningområdet.

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

Vidste du...
Til nye tilflyttere kan der hentes en
tilflytterpakke i Hvepsereden på skolen.
Den indeholder informationer om vore
byer samt foreninger og firmaer i området.
Hvis man kender nogen som er nye,
bedes man aflevere pakken til dem eller give Borgerforeningen besked.
Sælgere af hus bedes lægge en
tilflytterpakke til nye.
Foreninger og firmaer i området opfordres til at have materiale med i
pakken. Bedes afleveret til Borgerforeningen.

Herefter information om projektet KUNSTEN I BEVÆGELSE.
Der er fri entre, dog 25,- kr. for kaffen.
Af hensyn til kaffen, tilmelding senest d. 11. juni - til Bodil Jensen: tlf.: 30635825
eller mail: bjensen51@gmail.com.
Borgerforeningen for Sinding-Ørre
Landsbygruppen

Sankt Hans Aften
Borgerforeningen
Sankt Hansaften torsdag d. 23 juni ved SØ
grillen
Borgerforeningen afholder som vanligt Sct.
Hansfest.
Mød op kl. 18.00 hvor grillen vil være varm for
tilberedning af den medbragte mad.
Der vil være snobrød til børnene.
Kaffe, brød og drikkevarer kan købes til
rimelige priser.
Vel mødt !
Borgerforeningen for Sinding-Ørre
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BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

En enestående chance for et fantastisk
projekt i Sinding-Ørre
”En bold kom flyvende” hen over
Sinding-Ørre her i starten af 2012 og et
meget vågent og fremsynet ægtepar,
nemlig Signe og Pagh Mørup på Sindinggård kunne se, at det lige kunne være
noget for os her i lokalområdet, og wupti
nu bliver projektet en realitet for os.
Sinding-Ørre (by og land) er blevet
udvalgt til at deltage i et internationalt
billedkunstprojekt af høj faglig kvalitet.
Det er et projekt, der indgår i Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og
Kulturregion, Midt- og Vestjylland. Projektet vil over en periode på tre år
involvere 18 landsbyer med 6 udvalgte
placeringer i årene 2012, 2013 og 2014.
Projektet i Sinding-Ørre skal løbe af
stablen i 2013, og forberedelserne starter
nu.
Det er den dynamiske, tidligere leder af
Remissen i Brande samt nuværende
formand for foreningen Kultur Remissen
Brande, Birgit Vinge, vi kan takke for, at
projektet er kommet til Midt- og
Vestjylland, og hun er den administrative
leder af projektet i de næste tre år.
Projektets navn er KUNSTEN I
BEVÆGELSE
Borgerforeningen for Sinding-Ørre vil
være den forening, projektet refererer til.
Der er her nedsat en landsbygruppe, der
skal stå i spidsen for at planlægge og
igangsætte alle forberedelserne.
Det forberedende arbejde kommer til at
bestå af kortlægningsarbejde og at få
tegnet en profil af vores område, og til
dette får vi brug for borgernes involvering
og hjælp.
Projektets overordnede koncept
1) At skabe nye møder og dialog mellem
professionelle kunstnere og lokalbefolkningen i landsbyer/byområder.
2) At bringe kvalitativ kunst ud til nye
lokaliteter og utraditionelle rum i
Danmark.
3) At skabe nye rum for erfaringsdannelse
og relationer for den enkelte borger i
mødet med kunsten.

Dette betyder, at vi her i Sinding-Ørre i
perioden 1. – 7. september 2013 vil få
besøg af fire professionelle billedkunstnere (to udenlandske og to danske),
som i samarbejde med unge kunststuderende og lokalbefolkningen vil
skabe kunstneriske sociale interaktioner
over temaet BØLGEN og områdets historie i fortid, nutid og fremtid, oplevet og
fortalt af os her i området. Dette vil blive
udvidet med den dimension, og det syn
på områderne, som blandt andet de
udenlandske kunstnere vil bidrage med.
De deltagende kunstnere bliver udvalgt af
en kunstnerisk jury.
Projektet starter nu
Vi indkalder nu til et orienteringsmøde i
Sinding Forsamlingshus mandag den 18.
juni kl. 19.00.
Vi skal i gang med at beskrive bl.a.
følgende:
· Befolkningssammensætning
· Institutioner og foreninger
· Erhverv og industri
· Steder og bygninger
· Natur
· Begivenheder og særlige kendetegn
Det vil sige, at vi skal have beskrevet vores
historie i fortid, nutid og fremtid, som
borgerne her i området har oplevet og
oplever det. Dette arbejde skal gøres her i
2012, så alle beskrivelser er på plads, når
der udvælges kunstnere til vores område.
Din hjælp i 2012
Vi har behov for, at I vil hjælpe til med at
fortælle vores historie. Dette enten på
skrift eller i tale. Af hensyn til dem, der
evt. har gode historier at fortælle, men
ikke er vilde med selv at få dem nedskrevet, vil landsbygruppen være behjælpelig. Det vigtigste er, at vi kan få
historierne.
Ligeledes har vi behov for at få beskrevet,
hvordan I oplever området her i nutiden,
samt ønsker til området i fremtiden.
Alle disse historier og beretninger skal
medvirke til, at kunstnerne, der kommer
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herud kan bruge alt dette som forberedelse til det kunstneriske, der skal ske i
den første uge af september næste år.
Det vil sige, at vi her i området skal
forsøge at skabe de optimale rammer for
tilblivelsen af fantastiske kunstværker/
kunstneriske oplevelser.
Der vil i projektet desuden samarbejdes
med ”Kunst og Kaffe”, der kører i SGIF
regi, om forskellige arrangementer.
Sinding-Ørre's gevinst
I landsbygruppen ser vi uanede muligheder med dette projekt, hvis vi selv vil
herude i området.
Udover nogle fantastiske kunstoplevelser
og måske nogle blivende kunstværker, ja,
så får vi nogle enestående chancer for at
binde Sinding-Ørre sammen på en ny
måde.
Vi får mulighederne for at give SindingØrre PR for noget, der er anderledes og
måske tiltrække folk udefra. Herudover
får vi mulighed for, at vi i området får nye
netværk både nationalt og internationalt.
Vi er det første område, der er udvalgt
for KUNSTEN I BEVÆGELSE 2013.
Landsbygruppen
Conny Stjernholm

Landsbygruppen:
Birgit Jensen:
20772591, bija@jensen.mail.dk
Bodil Jensen:
30635825, bjensen51@gmail.com
Conny Stjernholm: 22283704
conny-stjernholm@fiberpost.dk
Maja Bang:
23238478, bang_maja@hotmail.com
Marianne Damgaard:
97136187, marianne@vipcom.dk

Følg med på nettet - bloggen bliver
løbende opdateret:
http://sinding-oerre.blogspot.com/

HVEPSEREDEN

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Renovering af Hvepsebyen.
Søndag den 15. april 2012, mødte der 20
forældre og 15 børn op for at hjælpe ved
en renovering og rengøring i Hvepsebyen.
Der blev arbejdet hele dagen og vi nåede
rigtig meget, blandt andet fik vi sat et nyt
legetårn med rutchebane op, anlagt ny
sandkasse, bygget et brændeskur, renoveret gyngerne og skiftet træ på nogle af de
eksisterende bygninger, fræset køkkenhave og fældet træer. Desuden blev der
gjort rent både inde og ude, så Hvepsebyen er hel klar til at blive brugt af børnene i Hvepsereden.

Projektet er endnu ikke færdigt, da alt træværk er blevet sprøjtet for alger og derfor
skal males engang hen over sommeren.
Desuden har vi fået et lille tog, som der
efter planen skal bygges en vogn til.
Vi har oplevet en hel utrolig positiv opbakning, både folk som har stillet materialer, værktøj, traktorer og ikke mindst arbejdskraft og tid til rådighed. Det var rigtig skønt at se, både store og små knokle
derud af en hel dag. Rigtig flot arbejde af
alle, og tusind tak for hjælpen – ingen
nævnt ingen glemt.

Der skal også lyde en stor tak fra SindingØrre Midtpunkt til alle, der hjalp med at
friske Hvepsebyen op – det trængte den
til, da den heldigvis bliver brugt af rigtig
mange børn og voksne. Dejligt med sådan et initiativ.
Med venlig hilsen
Kurt Stoustrup

Maibrit og Torben

Rigtig god sommer!
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Den 5. juni – 10. juni 2012

www.sindingbyfest.dk

Grundlovstale - Byfestkoncert - Banko
Live musik – Bungy-Run - Grillaften
Havetraktortræk - Gymnastikopvisning
Fodbold - Flysimulator og meget meget mere…
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Kl. 19.00

Tirsdag d. 5. juni 2012
Kl. 14.30

Grundlovstale på byfestpladsen vved Jens
Kirkeby - byrådsmedlem Herning kommune.

Kl. 15.00

Nanna Lauridsen kommer og syngger et par
sange.

Kl. 15.15

Borgerforeningen orienterer om SindingØrre og hvilke projekter, der er i vvores
lokalområde. Der vil være gratis kkaffe og
kage.
Tombolavognen er åben.

Kl. 19.00

Kom og støt de ungee mennesker.

Fredag d. 8. juni 2012

Byfestkoncert i Sinding kirke. Åreets
byfestkoncert bliver med ”Klezmeerduo”,
hvor Ann-Mai-Britt Fjord og Henrrik Bredholt
spiller klezmermusik, som er beteegnelse for
den livsbekræftende jødiske mussiktradition.
Se yderlige omtale på kirkesidern
ne.
Efter koncerten vil der blive budt på en
forfriskning i Kirkehuset.

Kl. 09.15
-15.00

Kroketstævne. SGIF´s krokethold har
inviteret andre klubb
ber til stævne.

Kl. 13.30
-15.00

Pow-Wow. Hvepsereeden Sinding-Ørre
afholder dette års Po
ow-Wow i Hvepsebyen.
Der vil være boder, hvor
h
man har mulighed
for at arbejde med leer, dryppe stearin, snitte
pinde, bage snobrød
d over bål m.m.. Der kan
købes kaffe og kage. Alle er meget
velkomne.

Kl. 17.30

Byfestpladsen er åbeen med alle aktiviteter.
Der er mulighed for at spille street fodbold i
opstillet bur.

Kl. 17.30

Grillen vil være varm
m. Kom og nyd de
specielle fredagsmen
nuer til helt utrolige
priser: Sindingmenu: 50,- / Texasbøf
specielt krydret: 60,-Begge inkl. alt tilbehør.

Kl. 18.00

Gymnastikopvisning. Sindings lokale
gymnaster fremfører en lille opvisning.

Kl. 18.00

m der er den stærkeste Bungy-Run. Se hvem
dig eller din nabo.
Hvem når længst ud
på den oppustelig
n bliver
bane, inden han/hun
revet tilbage igen.

Kl. 18.30
-20.15

Børnediskotek i forsaamlingshuset.

Kl. 20.30

Mr. Trinity byder op til en aften med musik
til det brede publikum.

Onsdag d. 6. juni 2012
Kl. 17.30
-22.00

Kl. 19.00

Dørene åbnes kl. 17.30. Der er saalg af pølser
og brød til bankospillerne. Tombo
olavognen
er åben.
Stort bankospil i Sinding Forsamliingshus.

Torsdag d. 7. juni 2012
Kl. 17.00
-23.00

Byfestpladsen er åben. Hoppepud
den er
tændt, der er kaffe- og ølbar, tom
mbola,
sandkasse, elbiler for de yngste o
og søm-blok
m.m. Grillen vil være varm, og vi sælger
oksesteaks, krydrede koteletter, æ Sinding
daw pølser, røde pølser, kartoffelsalat, salat
det
og flutes. Der kan også købes and
mundgodt.

Kl. 18.30

æ Sinding daw bobturnering. Pokkaler til de
tre bedste makkerpar. Fælles kafffebord
midt på aftenen. Pris pr. person kkr. 60,- inkl.
kaffe.
Tilmelding senest d. 5. juni. til Daagny tlf. 97
13 68 69.

Kl. 18.30

Sinding skoles 5.+6. klasse kommer og
fremfører en lille ”koncert”. 2. klaasse synger
nogle sange ledsaget af instrumenter.

Kringlegården fra Vildbjerg kommer igen i år
og giver koncert på festpladsen.
f
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Mr. Trinity er kendt for at levere den gode
musik, der altid får stemningen i ttop. Der er
naturligvis fri entre.

Kl. 15.00

Vi kårer byens bedstte kage. Vi opfordrer
både børn og voksnee til at være med. Der er
præmie til den bedstte børnekage. Tilmeld
dig senest onsdag d. 6. juni via SMS/opkald
til: Susanne L. 30 34 60 91 eller på
dk
www.sindingbyfest.d

Kl. 18.00

Nu har vores ”dream
m-team” af grillmestre
brugt hele dagen ved
d grillerne, så det er
blevet tid til at smagge, om det bliver lige så
godt, som det plejer.

Der vil være mulighed for en sen ”Pølse by
night” i pølsevognen.

Lørdag d. 9. juni 2012
Kl. 09.30
-10.30

Kom og leg. Hoppeborgen er åben for de
mindste småbørn med forældre ((og kun for
dem).

Kl. 10.30

Byfestpladsen er åben med alle aaktiviteter.
Der er mulighed for at prøve kræ
æfter med
Bungy-Run med jævne tidsintervaaller i løbet
af dagen.

Kl. 10.30

Det levende telt. Kom og se/mærrk de
forskellige arbejdende boder.

Kl. 10.30

Mandelkongen er på pladsen med masser af
lækkerier.

Kl. 10.30
-17.00

SGIF’s åbningsudstilling af den nyyindrettede
Sports Café i Midtpunktet, samt u
udstilling af
lokale kunstneres værker. Der er
ports Caféen
arbejdende værksteder i både Sp
og på byfest-pladsen.
I samme forbindelse vil der også vvære en
udstilling fra Ørre-Sinding Sogneaarkiv.

Kl. 10.30

Flysimulator. Prøv hvordan det err at flyve en
60 tons tung DC9 i opstillet simulator. Test
dine evner som pilot.

Kl. 11.00

Demonstration af turbinemotor u
ud af en
turbo (Jetmotor-princip).

Kl. 13.00

Så er vi klar til det traditionsrige o
og
spændende havetraktortræk. Kom
m med
jeres havetraktor og se, hvad den
n kan.

Kl. 14.00

Ringridning på havetraktor. Hvem
m har
falkeblik, samtidig med at der skaal styres?
Konkurrencerne er uafhængige af hinanden.
Der er også præmie for den flotteeste
havetraktor. Tilmelding i kaffebarren eller på
www.sindingbyfest.dk

Kl. 15.00

d
inkl.
Prisen for ”Helstegt dyr”-menu
tilbehør:
n under
Voksne: 75 kr. - børn
konfirmationsalderen: 30 kr.
Kl. 19.00
-01.00

ommer indslag med
Musik i teltet. Der ko
levende musik af noggle af Sindings unge
talenter.
Der vil være muligheed for en ”Pølse by
night”.

Søndag d. 10. juni 2012
Kl. 9.30

Byfest-gudstjeneste i SØ-grillen, ledsaget af
spillemandsgruppen ” Jysk på næsen”.

Kl. 10.30
-11.30

Efter gudstjenesten er der gratis kaffe og
rundstykker i forsam
mlingshuset – også her vil
”Jysk på næsen” leveere spillemandsmusik.

Kl. 11.30

Grillen er varm og alle aktiviteter er åbne.

Kl. 11.30

SGIF’s åbningsudstilling fortsætter.

Kl. 13.00

Andejagten er klar til start. Ænderne sættes
ud i åen og kommer over målstregen ved
Sinding bro. Jagten kan
k følges fra start med
fælles afgang fra pladsen (ænderne købes
på pladsen løbende gennem
g
ugen).

Kl. 14.15

Rundboldkamp. Trad
ditionen tro skal der
findes en Sinding/Ørrre-mester.

Kl. 15.15

Vinderne af ”anderace” og rundboldkamp
kåres på pladsen.

Kl. 15.30

d enden. Vi slutter af
Byfesten lakker mod
med auktion over ovverskudseffekter.

ng –
Fodboldkamp herre senior Sindin
Mejrup.
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Vel mødt til ”æ Sinding daw”
Følgende sponsorer støtter ”æ Sinding daw”:

Sparekassen Aulum
96 10 55 70
Sinding Skov & Naturpleje
20 27 87 40
PC El-service
97 25 15 00
Jyda Sign
97 47 37 66
Tøj-eksperten, Herning Centret
97 22 03 20
Sinding Feriecenter og Lystfiskersø
97 13 62 51
Salon Ciba
97 20 95 20
Herning Ny Mølle
97 12 01 22
Hårtotten, Aulum
97 47 34 66
IH-Mode, Vildbjerg
97 13 32 99
Buus Auto, Haunstrup
97 13 72 63
Sinding-Ørre Træpille Fabrik
97 13 63 44
Conventus
70 70 13 08
Nic. Nielsen
96 41 11 00
Handelsbanken, Vildbjerg
44 56 57 58
ABC-Skilte
97 13 63 28
Ringkøbing Landbobank
97 13 31 66

Bruno Solcenter
97 13 67 36 -20 21 99 81
Rosmosegaard Hestepension
27 42 10 80
Skibbild Smede- og maskinforretning
97 13 73 88
Aktive landmænd
Danske Bank
45 12 12 60
Erling Pedersen
28 76 78 03
Svends Møbler og Tæpper
97 47 20 35
Nordea Vildbjerg
97 13 14 00
Nytoft Enterprise
51 36 13 97 / 23 30 60 9
Vildbjerg Apotek
97 13 10 36
Vognmand H Andsbjerg
97 13 62 19
Aktive landmænd
Hundecenter Herning
97 26 84 78
Handelsbanken, Aulum
44 56 25 00
Nytoft Enterprise
51 36 13 97 / 23 30 60 99
El-teco
70 25 18 45
Ringkøbing Landbobank
97 13 31 66

Tøj-eksperten, Herning Centret
97 22 03 20
El-teco
70 25 18 45
Bilsyn Herning
97 22 35 00
Buus Auto, Haunstrup
97 13 72 63
De Laval
97 38 13 00
Vognmand H Andsbjerg
97 13 62 19
Sparekassen Aulum
96 10 55 70
Finn’s Autoværksted
97 14 24 80
Nørregaard Dambrug
97 14 45 05
Conventus
70 70 13 08
Arne Poulsen Automobiler
97 22 31 22
Asante Rengøring & Handel
97 13 63 94
ABC-Skilte
97 13 63 28
P.V. Biler
97 13 62 62
Jyda Sign
97 47 37 66
BMT-Tagdækning
97 13 63 88
Ringkøbing Landbobank
97 13 31 66

Arrangører:
Sinding Gymnastik- og Idrætsforening
Ørre-Sinding Jagtforening
Borgerforeningen for Sinding og Ørre
Sinding Forsamlingshus
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Kirkesiden
Byfestkoncert med Klezmerduo
Tirsdag d. 5. juni kl. 19.00 i Sinding Kirke
Den første aften i byfesten vil der være
koncert med „Klezmerduo“ i Sinding
Kirke. Vi får besøg af en duo, der spiller
klezmermusik, som er en betegnelse for
den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har rødder i Østeuropa.
I århundrederne op til 2. verdenskrig
blomstrede den jødiske kultur i Østeuropa. Her blandede den traditionelle
jødiske musik sig med balkan- og
sigøjnermusikken og blev til den musik,
vi i dag kalder klezmer.

Klezmer taler til hjertet. Det er musik som
rummer længsel og smerte – men som
samtidig
Karsteninsisterer
Holm på håbet, glæden, festen og viljen til livet. Musik der lér med
det ene øje, mens det andet græder.
Klezmerduo består af Ann-Mai-Britt
Fjord (harmonika, sang) og Henrik
Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba,
sang).
Efter koncerten vil der blive budt på en
forfriskning i Kirkehuset.

Nyt fra Menighedsrådet
Vi har stadig mange forskellige skibe i søen
i Ørre-Sinding Sogn. Her er en lille status
på nogle af dem:
Klokkestabel
Der er nogle skibe, som sejler længere i
søen end andre - og klokkestablen ved
Ørre Kirke har efterhånden „sejlet“ i lang
tid. De sidste streger er sat - og projektet
er igen sendt til stiftet, som skal søge
vurderinger fra flere instanser, inden de
kan træffe en beslutning - dog senest i
løbet af sommeren.
Efter afslaget på det første projekt var vi
ikke så optimistiske. Men det er dejligt
at kunne nå frem til et forslag, som vi
egentligt føler os bedre tilpas med. Det
skyldes primært, at placeringen er en helt
anden. Klokkestabelen skal efter planen
stå på græsplænen ned mod engen ved
siden af lapidariet (de gamle sten i halvcirklen). Her mener vi ikke, at den vil
tage udsynet til vores smukke kirke hverken fra vejen eller fra parkeringspladsen.
Ørre Kirkes tag
Taget på Ørre Kirke er også et skib som
stadig sejler… - Efter nogen diskussion
og tovtrækkeri om hvem der skulle erstatte det afskallede tag, er de nu nået

frem til en løsning. Der er lavet aftaler
med håndværkerne om, at de tager fat
på at få udskiftet tegltaget inden sommer. Den helt konkrete periode er endnu
ikke fastsat - men de holdes fast på aftalen.
Kirkesanger
Vi har ansat ny kirkesanger - Judith Hedager, som kommer fra Holstebro. Hun
kunne starte med det samme, så flere af
jer vil have mødt hende. Se en nærmere
præsentation af hende andetsteds på
kirkesiderne.
Sogneindsamling
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
i vort sogn forløb igen i år rigtig fint. Vi
kunne sende 8379 kr. af sted. Der laves
en top 100 over de sogne der har samlet mest ind pr. husstand. Her ligger
Ørre-Sinding på en flot 20. plads. Vi vil
gerne sige TAK til alle jer der brugte timerne på denne søndag i marts. MEN
vi vil også gerne sige alle jer der gav et
bidrag en STOR TAK.
Nye skibe i søen
Efter sognets aften i januar har vi været
samlet til vores halvårlige visionsmøde.
Der var mange gode idéer, som vi kunne
tage fat på. Nogle ligger lige til højrebe-
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net mens andre kræver lidt mere drøftelse. Vi glæder os til at kunne gribe fat i
nogle af de idéer, som I har været med
til at komme med. Det er et privilegium
at være i et sogn, hvor der er mange idéer
og tanker om kirkelivet - og hvor de
skibe, der bliver sat i søen ikke bare støder på grund og hænger fast der. Dejligt
at der er mulighed for, opbakning til og
accept af at prøve nyt af.
Valgår
Til efteråret er der valg til menighedsrådet. Vi er begyndt på forberedelserne og
vil gerne invitere alle til orienteringsmøde torsdag d. 13. sept. kl. 19.00.
Der vil komme mere information om
denne aften. Vores opfordring er, at du
overvejer, om det er DIG der har lyst til
at stille op til menighedsrådet - eller om
du kender en, du vil opfordre.
Alle er naturligvis velkomne til at henvende sig – enten til mig eller til en af de
andre der sidder i rådet – med afklarende
spørgsmål eller bare en snak om, hvad
det indebærer at sidde i et menighedsråd.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Sognetur i Luthers fodspor
til det tidligere Østtyskland i foråret 2013
Menighedsrådet arrangerer i samarbejde
med „Historiske og kulturelle studieture
i Viborg“ en sognetur i foråret 2013. Det
er en 5-dagestur fra mandag d. 27. maj
til fredag d. 31. maj. Her vil vi besøge en
række byer i det saksisk-thüringske Tyskland, hvor Martin Luther virkede. Praktisk rejseleder er fhv. amtsdirektør Håkon Brandt, Viborg. Som Luther specialist deltager sognepræst Torkil Jensen,
Vester Aaby.
Det overordnede tema for menighedsrådets arrangementer i efteråret 2012 og
foråret 2013 vil derfor stå i Luthers tegn.
Ved adventsgudstjeneste- og møde i
Ørre d. 27. november får vi besøg af en
præst og foredragsholder med lokale rød-

der; nemlig Jens Holger Schjørring. Han
er professor emeritus i kirkehistorie ved
Århus Universitet og vil fortælle om
Martin Luthers kristendom.
Salmesangsaftenen d. 2. februar er
lagt i hænderne på Marianne Christiansen, sognepræst i Løgumkloster. Hun
fortæller her om Martin Luthers salmer
og hans påvirkning af den danske
salmeskat.
D. 4. april er der Fortælleaften, hvor
vi får besøg af tidligere højskolelærer
Ditte Krøgholt. Hun vil genfortælle Jakob Knudsens Lutherroman „Angst –
Mod“.
I forårets Sognebio skal vi desuden se
filmen „Luther“.

Der er således mulighed for at være
velforberedt, hvis man vil deltage i
sogneturen. Men naturligvis er de enkelte arrangementer henvendt til alle.
Yderligere oplysninger om turen fås hos
Lisbet Jacobsen tlf. 97 13 63 73, Lise
Edelberg tlf. 97 13 61 36, Birgit Christensen tlf. 97 13 61 67.rg

En læser anbefaler
I rækken af læsere, der anbefaler gode
bøger eller film, giver vi denne gang
ordet til Merete Ortmann Sørensen,
som er pædagogisk leder i Hvepsereden. Merete anbefaler Sara Blædels
krimi, „Grønt støv“ :
Denne velfortalte krimi har to kvinder
i hovedrollerne, en kriminalbetjent og
en journalist.
Uden hårdtslående action lykkes det forfatteren at skabe en spændende cocktail af mord, opklaringsarbejde og
venindeforhold.
Da en sygeplejerske og en journalist
myrdes næsten samtidigt, bliver der travlhed i drabsafdelingen ved Københavns
politi. Muligvis har begge mord noget
med narko at gøre, men er det mon den
samme morder, der er på spil?
Kriminalassistent Louise Rick bliver sat
på sagen om den myrdede sygeplejerske, hvor der ikke er mange spor at gå

efter. Vi følger arbejdet med opklaringen,
afhøringerne og Louises besøg hos den
myrdedes familie.
Mordet på journalisten har straks en
meget større bevågenhed hos medierne,
og Louises gode veninde, Camilla Lind,
kendte den afdøde. Camilla er
kriminalreporter ved et dagblad og kæmper for de gode nyheder til avisens forside. Hun er en type, der tilsidesætter
alt, når først hun har fået en idé. Hun
overhører Louises advarsler om at være
forsigtig og begiver sig ud i selv at efterforske drabet på journalistkollegaen.
Endnu et mord finder sted, og Louise har
mere end travlt med opklaringsarbejdet,
da Camilla i sin iver efter at komme til
bunds i sagen sætter sit liv på spil.
„Grønt støv“ er en rigtig sympatisk femikrimi, hvor de to veninders indbyrdes
forhold fylder lige så meget i romanen
som selve krimiplottet. Det er en meget
snakkende krimi, hvor der hverken er tju-
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bang eller de store blodsudgydelser, men
til gengæld kommer man hurtigt til at
holde af Louise, der slås med de samme
problemer omkring parforhold og karriere, som mange andre unge kvinder i
30’erne. Politiarbejdet beskrives grundigt, og selve spændingen i bogen bygges meget langsomt op, mod et godt
udtænkt plot.
Dette er den første bog i en serie på 6
bøger, men den kan sagtens læses alene.
Faktisk synes jeg, Sara Blædel er en af
de bedste indenfor femi-krimibøgerne.
Hvis man er til den type bøger, så skal
man ikke lade hendes bøger stå på hylden… Jeg glæder mig til den næste bog
i rækken…

Kirkesiden
Ny kirkesanger ansat ved Ørre-Sinding kirker
Menighedsrådet har ansat Judith Hedager, Holstebro, som ny kirkesanger ved
Ørre-Sinding kirker. Da hun begyndte i
sit nye job allerede i begyndelsen af maj,
vil mange sikkert allerede have stiftet
bekendtskab med hende og hendes
sang.
Judith Hedager er 33 år og uddannet sanger på Vestjysk Musikkonservatorium i
2009. Hun arbejder på musikskoler hvor
hun underviser i sang og klaver, og er
derudover korleder for en række kor.
Hun har stor erfaring indenfor bl.a. gospel og har sunget med i det professio-

nelle kor "Gunnertoft Gospel Singers" der
har sunget back-up for bl.a James
Sampson og Martin Brygmann.
I sin fritid er hun aktiv i amatør-musicals
og har stået på scenen både i anlægget i
Holstebro og Herning Kongrescenter.
Vi er naturligvis rigtig glade for at have
ansat Judith, og vil gerne også her byde
hende varmt velkommen til Ørre-Sinding
kirker. Vi håber og tror, hun vil føle sig
godt modtaget her hos os.
Menighedsrådet

Konfirmanderne 2012

Konfirmander i Ørre og Sinding kirker, 6. maj 2012
Bagerst fra venstre: Emma Møllebjerg Stanley, Jonas Ostersen Lindholdt, Tobias Andersen, Mikkel Ahler.
Forrest fra venstre: Sille Børlum Stoubæk, Camilla Lindholm Andersen, Natalie Jensen
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Kirkesiden
Nøjj - det’ for børn

Find ud af kodeordet ved at udfylde denne
lille kryds-og-tværs:
1. Guds søn. 2. Han byggede en ark, da
verden blev oversvømmet. 3. Det første
menneske. 4. Han blev stamfar til Israels folk,
selv om han først blev far til Isak, da han var
en gammel mand. 5. Som lille dreng vandt
han over Goliat, senere blev han konge i
Israel. 6. Han har skrevet det korteste af de
4 evangelier i Bibelen. 7. Han har skrevet
det fjerde og sidste evangelium i Bibelen.
8.Den ugedag, hvor Jesus blev korsfæstet.
9. Han mødte Gud i en brændende tornebusk og førte israellitterne ud af Ægypten.
10.Den højtid, hvor vi fejrer at Helligånden
kom til disciplene. 11. Han forrådte Jesus
med et kys.

Glade børn i Musikalsk legestue
Også dette forår har vi haft 8 gange med
en flok friske børn og voksne til musikalsk legestue. Der er i Sinding Kirkehus
blev sunget, hoppet og danset, spillet på
instrumenter og leget bibelfortællinger.
Her kan I se 4 friske drenge på æslet som
blev brugt til historien om Den barmhjertige samaritaner.“
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Kirkesiden
Arrangementer
Oversigt over arrangementer
5.

juni

19.00

Byfestkoncert med Klezmerduo i Sinding Kirke.

8.

juni

09.30

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen
Efterfølgende formiddagskaffe i Forsamlingshuset
Spillemandsgruppen, Jysk på Næsen medvirker

19.

juni

17.00

Udendørs hverdagsgudstjeneste ved Ørre Kirke
Efter gudstjenesten er der grillmad til alle.

Udendørs
hverdagsgudstjeneste i Ørre
tirsdag d. 19. juni kl. 17.00

Byfestgudstjeneste
Søndag 10. juni kl. 9.30 i SØ-grillen.
Igen i år vil spillemands-musik være en
stor del af byfest-gudstjenesten. Denne
gang med spillemandsgruppen „Jysk på
Næsen“, der har spillet sammen siden
1979 og derfor er rutinerede inden for
genren.
Gudstjenesten denne sommermorgen vil
være en vekslen mellem spillemandsmusik, fællessalmer, oplæsning og refleksion.
Efter gudstjenesten er der formiddagskaffe m. rundstykker i forsamlingshuset,
hvor „Jysk på Næsen“ vil spille igen.

Indre Missions mødekalender
23. maj

1. - 2. juni

19.30 Soldatervennerfest i Sinding Missionshus.
Tale ved Dorte Lundgård Jeppesen, Sørvad
Indre Missions Årsmøde i DGI-huset i Vejle

6. juni

19.30 Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8.
Tale ved Jørgen Hedager Nielsen: „Forsoning i kløfternes land“

13. juni

19.30 Bibelgruppe 1 hos Grete og Holger Hoffmann, Ørrevænget 14

13. juni

19.30 Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

8. aug.

19.30 Bibelgruppe 1hos Edel Vang, Baunevej 43, Tjørring

15. aug.

19.30 Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10

22. aug.

19.30 Fælles bibelgruppeaften i Sinding Missionshus
En aften om mission. Oplæg ved Lotte Carlsen, Tjørring
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Traditionen tro afsluttes minikonfirmandforløbet med en festlig udendørs gudstjeneste på plænen bag ved Ørre kirke.
Mini-konfirmanderne deltager på særlig
vis i gudstjenesten. Efter gudstjenesten
er der grillmad til alle.
Alle er naturlig velkomne, uanset om
man kender nogle af minikonfirmanderne eller ej.

Kirkesiden
Gudstjenesteplan
Ørre kirke

Sinding kirke

Juni
3.

Trinitatis søndag

---

8.45

10.

1. søndag eft. trinitatis

---

9.30

17.

2. søndag eft. trinitatis

10.00

---

19.

tirsdag

17.00

24.

3. søndag eft. trinitatis

---

Hverdagsgudstjeneste

Byfestgudstjenestei SØ-grillen

--8.45

Pinsesalme
Solen skinner over sjæle
Juli
1.

4. søndag eft. trinitatis

---

10.00 Kirkekaffe

8.

5. søndag eft. trinitatis

---

8.45

15.

6. søndag eft. trinitatis

10.00

---

22.

7. søndag eft. trinitatis

---

8.45

29.

8. søndag eft. trinitatis

8.45

Nord Hansen - - -

August
5.

9. søndag eft. trinitatis

---

12.

10. søndag eft. trinitatis 8.45

Nord Hansen - - -

19.

11. søndag eft. trinitatis 10.00

Kirkekaffe

26.

12. søndag eft. trinitatis - - -

melodi: Jesus er mit liv i live...
Tekst: Kurt Kleon Jeppesen
Solen skinner over sjæle.
Hjerter rødmer mildt og ler.
Folk og fæ får mund og mæle.
Øjne åbner sig og ser:
Livet skaber nye veje,
når Guds ånd vi får i eje,
døre åbnes hvor vi går,
og vi ser, hvad Gud formår.

10.00 Nord Hansen

--8.45

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.

Solen skinner i det hjerte,
der får himmelsk åndedræt.
Lyset blegner hver en smerte,
gør den sultne dagligt mæt.
Uanset om livet lykkes
eller vi i mørket trykkes,
må vor sjæl i stort og småt
ånde frit og ånde godt.

Ring til Taxa på 20 13 25 13.
Solen skinner gennem øjne,
som har set hvad ej vi ved.
Sandhed mellem tusind løgne,
mellem grave evig fred.
Lyset sprænger hver en lænke
så vi kærlighed kan skænke.
Når med ånd vi fyldes op,
skænker Gud vor kirke krop.
GLÆDELIG PINSE
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Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten

Personregistrering:

Faste aktiviteter

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

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

KFUM-spejderne i Ørre-Sinding
Gruppen er ophørt. Der henvises til
Tjørring Spejdergruppe. Du kan 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
Judith Hedager, tlf. 61 33 65 16
jhedager@hotmail.com
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@fibermail.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

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Bestyrelsen
Formand:
Ejgil Kølbæk,
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 9713 6110
20 68 29 87
ejgil@hedens-lystfiskeri.dk
Næstformand
Chris Madsen
97136196
chris@hedens-lystfiskeri.dk

En spand kaffe her kl. 4.00 og jeg må se at
komme i gang med at skrive. Det har været lidt svært at komme i gang denne gang,
da det hele står i Giro-start 2012 HerningHorsens fra 5.-7. maj. Da jeg kom til at
tilmelde os i efteråret med et hold hjælpere på 15 mand M/K, så jeg en mulighed for at tjene en lille skilling til foreningen og samtidig være tæt på cykelløbet
Giro d’Italia, som skulle være nordens største sportsbegivenhed til dato. De 15 mand
er fundet, men i skrivende stund ved jeg
ikke helt hvor vi skal være, ud over at det
er i Herning det hele foregår. Salgsboden
er ved målområdet, så det er på plads, men
de 10 mand der skal stå flagpost, har jeg
ikke fået styr på endnu. Vi er blevet spurgt

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

om vi vil hjælpe ved 1. etape af Giro
d’Italia, og det har jeg sagt ja til, hvor planen ellers var at vi skulle hjælpe ved motionsløbet (Giro d’Italia Cycling for all). Tror
dog, at der bliver mere stemningsfuldt at
skulle hjælpe her i Herning midtby. Alt det
har jeg folk til at planlægge for mig/os,
men jeg kom også til at sende et forslag
ind om Forenings-Giromania, som nok har
trukket mere energi ud end jeg lige havde
forstillet mig i første omgang. At male en
kæmpe laks på noget presenning i lyserød kan vel ikke være så svært, men jeg er
blevet klogere med hensyn til det, så i
skrivende stund ved jeg ikke hvordan det
går med den. Har fået lov at lægge den i
svinget Vildbjergvej ved Gødstrup sø.
Kæmpe laksen skulle være en reklame for
Herning som fiskeby nr. 1, med Storå,
Skjern Å, Karup Å, Sunds sø og Gødstrup
sø. Så meget fiskevand er der hvis ingen
andre kommuner som kan prale af, så hvor-
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for ikke få lidt lystfisketurisme til Herning.
Nå, nok om Giro d’Italie for denne gang,
vi har trods alt også en forening med masser af aktiviteter i. Men tak til alle de, der
har hjulpet med at få Giro godt fra start i
Herning.
Måske jeg beder om hjælp en anden gang,
for vi har jo fiskeskolen, i skolens sommerferie, hvor vi er med for tredje gang. Så
vidt jeg husker var der 45 unger med deres
forældre/bedsteforældre ude sidste år, så
kom ikke og sig, de unge ikke vil være
lystfiskere, vi skal bare hjælpe dem til hvordan man gøre det, så måske nye medlemmer på vej. Datoerne kan ses på hjemmesiden og jeg kommer nok også til at sende
en mail ud, når vi skal bruge hjælpere.
Vi skal jo nok også bruge nogle hjælpere
til „Kom til stor fiskedag i Ørre“, den 8.-9.
september. Selv om foreningen kun kan
fejre sit niende år, så er det tiende gang vi
afholder storfiskedag i Ørre, for det var
Ørre forsamlingshus der afholdte det første gang.
Vi var på torske tur her først i april måned
fra Vorupør strand, med flot solopgang og
lidt høje bølger, men alle fik torsk med
hjem. Selvom biologerne siger, der ikke
findes torsk, så havde vi nok i gennemsnit

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
10 kg. fileter med hjem fra denne tur, så
hvorfor ikke gøre det igen. Så søndag den
17. juni tager vi på tur igen, denne gang
en Lystfisketur til det Jyske rev fra Vorupør
Strand, efter fladfisk og torsk, 10 timers
tur kr. 650,- En dags tur starter normalt ca.
kl. 6.00 hvor vi mødes ved båden. Når alle
er ombord og vi er klar, vil spejl mesteren
hale os ud fra stranden, her vil der være
mulighed for at se den teknik som er blevet brugt i Vorupør igennem de sidste 70
år. Tilmelding og betalingen forgår fra
hjemmesiden som så ofte før.
Vi har jo også her i maj måned vores årlige Familiefisketur til Herning fiskepark,
som forhåbentlig bliver i tørvejr i år, så vi
kan/har hygget os, kan jo ikke skrive så
meget om det nu, men kun krydse fingre
for en god dag der.
Skal vi også lige gøre lidt reklame for
Grøn Inspirationsdag, for vi fortsætter succesen om Grøn Inspirationsdag i 2012, Så
kom og vær med til en dejlig dag torsdag

d. 13. september fra kl. 10 - 16. Der har
de sidste år været gode erfaringer med at
invitere bl.a. lokale foreninger og daginstitutionernes leverandører af miljø- og
sundhedsvenlige produkter, med til arrangementet. Disse stande har bidraget med
en mangfoldig inspiration omkring en
grønnere og økologisk hverdag med børn.
Sammen med indskuddet fra de aktive daginstitutioner i Det Grønne Råd, bliver dagen til en overflod af spændende og inspirerende, miljøvenlig stimulering af alle
sanser - både for børn og voksne.
Inspirationsdagen afholdes, ligesom de sidste år, på Landsskuepladsen ved „Landsskue naturen“ og „4H gården“. Her er masser af plads, pileflet i mange former, et
lille økohus, en dam, små kroge og store
løbe- og legebaner. Sædvanligvis spænder
aktiviteter og udstillinger så bredt, at
videbegærlige børn og voksne kan få stillet deres nysgerrighed. De sidste år har
der blandt andet været masser af dyr, pileflet, æblemosteri, økologiske fødevare,
maling, legetøj, bål og bålmad og meget

mere. Men det er jo kun fantasien der sætter grænser for ideer til stande på
Inspirationsdagen, temaet skal blot være
indenfor en grøn, økologisk eller bæredygtig tankegang. Der bliver udsendt en invitation til forældre i daginstitutionerne og
vi forventer derfor at Inspirationsdagen bliver godt besøgt af spørgelystne og nysgerrige børn og voksne. Vi håber at I har
lyst til at bidrage til en hyggelig og aktiv
dag. Inspirationsdagen er arrangeret af Det
Grønne Råd for Herning Kommunes daginstitutioner samt kommunens grønne
guide.
Husk vi er også at finde på Ørre Marked
ved Naturskolen i Ørre til august, kom og
få en snak og en god handel.
Sidst men ikke mindst, så er der lavet en
sponsoraftale med OK, jeg har desværre
ikke haft tid at sætte mig ind i aftalen
endnu, men det drejer sig om OK-benzinkort og OK El-sponsoraftale, men mere
info senere.
Knæk og bræk
Ejgil

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
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KALENDEREN
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

09. 10:30

d. 9. og 10. juni: Kunst & Kaffe's åbningsudstilling

Sinding GIF

10.

Spillemandsgudstjeneste

Menighedsrådet

14.

Svømmedag for 4. klasse

Sinding Skole

14. 19:00

Informationsmøde om Kunsten i Bevægelse

Borgerforeningen

15. 11:30

Udflugt til Mors

Aktive Landmænd

17. 06:00

Lystfiskertur til Det Jyske Rev

ØS Lystfiskerforening

20.

Fællesbestyrelsens årsberetning

Fællesbestyrelsen Midtp.

23. 18:00

Sankt Hans fest ved SØ-Grillen

Borgerforeningen

25.

6. klasse besøger Lundgårdskolen

Sinding Skole

27.

Fællesbestyrelsesmøde

Sinding Skole

29. 07:45

Sidste skoledag før sommerferien

Sinding Skole

Juli
03. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Kroghøj gl. Skole

10. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Kroghøj gl. Skole

17. 10:00

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole

Kroghøj gl. Skole

August
14.

Første skoledag efter sommerferien

Sinding Skole

18. 09:00

Ørre Marked

Ørre Forsamlingshus

25. 10:00

opstart efter ferien

KFUM & K

September
01. 15:00

Jubilæumsfest for Skolen, Hvepsereden og Hallen

Midtpunktet

04. 14:00

Besøg på Kroghøj Skole

ØS Seniorklub

08.

d. 8. og 9. sept.: Store fiskedag

ØS Lystfiskerforening

11. 19:30

Mad og kærlighed - et tema i Anne Marie Løns forfatterskab

SØ Folkeuniversitet

18.

Halvdagsudflugt til Hospice i Hvide Sande

ØS Seniorklub

25. 19:30

Sangens fortælling og fortællingens sang

SØ Folkeuniversitet

29. 19:30

Ruth Østergård Poulsen i Sinding Forsamlingshus

Menighedsrådet

Oktober
09. 19:30

Kvindfolk og fattigfolk på landet

SØ Folkeuniversitet

23. 19:30

Hanne Marie Svendsens Roman: Unn fra Stjernestene.

SØ Folkeuniversitet

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

24

