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Posten

Fødselsdagsbørn

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
Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Hjertelig tillykke...

1 år
29. august 2012
Rebekka Pettersen
Sinding Hovedgade 31
Sinding

7 år
5. november 2012
Lea Bundgaard
Jeppesen
Asbjergvej 12
Sinding

3 år
4. august 2012
Lærke Skou
Mikkelsen
Ørrevej 15
Sinding

9 år
8. oktober 2012
Emma Bundgaard
Jeppesen
Asbjergvej 12
Sinding

5 år
2. september 2012
Isabella Ahler Flindt
Jørgensen
Nøvlingvej 3C
Sinding

11 år
23. juli 2012
Freja Scheufens
Bøgedal
Ørre Byvej 97,
Ørre

Næste deadline: Afleveringsfrist er
senest d. 19 november 2012. Posten
udkommer uge 50, 2012.

BEMÆRK

7 år
7. juli 2012
Julie Anine Bogh
Ørre Byvej 37
Ørre

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,-.

Møllen på heden „Finn Kristensen, Ørre“
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11 år
25. september 2012
Mikkel Bækgaard
Jørgensen
Ørre Byvej 57
Ørre

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Aktiviteter i Gymnastikafdelingen sæson 2012- 2013
ROLLINGER (onsdag 16.45-17.30)
Så er det tid til at vi skal have rørt vores
rollinger igen og det vil ske igennem sang
og leg.
Håber I er klar til at tumle, for det er jeg
Med Venlig hilsen Betina Pettersen
PUSLINGE (tirsdag 16.30-17.30)
Så er tiden inde til endnu en gang gymnastik for alle 4-6 årige drenge og piger. Vi
skal hoppe, danse, løbe, lege med redskaber og ha‘det sjovt med hinanden. Vi vil
også snuse lidt til både rytmisk gymnastik
og spring.
Håber I har lyst til at være med !
Venlig hilsen Iben Pedersen og Lotte Bak
Henneberg
SPILOPPERNE (0.-2. klasse) ( Torsdag
16.15-17.15 )
Så er vi igen klar til en masse friske drenge
og piger som elsker sjov og leg. Vi skal
både lege, springe og lave noget rytmisk
gymnastik,så vi kommer til at bevæge os
rigtig meget. Vi glæder os til at se jer alle
og have det rigtig sjovt med jer !
Lærke Jensen, Sandra Jørgensen og Jeanet
Lauridsen

SPRING-MIX fra 3. kl. og opefter (Torsdag 17:15-18:45)
Så er vi igen klar til en sæson med masser
af spring for drenge og piger. Hvis vi er
rigtige heldige kommer vi igen i år, et par
gange i springgrav..:-)
Springhilsner fra Jesper Dahl, Preben Thomsen & Hj.instruktør
Alle hold starter i uge 38
Lokalopvisning i Sinding-Ørre Midtpunkt
Lørdag d. 17.marts 2012 kl. 10
Der er ingen træning i skolernes ferier.
Tilmelding skal ske online via idrætsforeningens hjemmeside : www.sindinggif.dk
inden uge 39
Vi håber på at se rigtig mange herlige gymnastik-unger i den kommende sæson.
Mange varme sommerhilsener fra gymnastikudvalget :
Elin Frederiksen (51921506), Heidi H. Petersen (41102716) og Lotte B. Henneberg
(24624297)

Generalforsamling
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag
den 19. september 2012 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre
Midtpunkt. Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

Trivsel og motion
Mandag den 1.oktober kl. 13.30 starter sæsonen for indendørsaktiviteterne.Kom og vær med og få nogle gode timer sammen med en flok glade
mennesker.Alle kan deltage : førtidspensionister – efterlønnere – pensionister –
eller har dubare fri den dag, så er du/I velkommen.

Åben Hal
Åben Hal
Fredag den 5.oktober: en overraskelse!
Fredag den 2. november: Farsbrød med soja og bacon
Fredag den 7. december: Flæskesteg med det hele !
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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

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kroket
Siden sidst er der såmænd sket mange ting
i vores kroketafdeling. Indvielse af krokethuset den 8. maj, foregik i silende regnvejr, så heldigvis var det kun under navngivelsen, at vore gæster måtte være udenfor. 50 mennesker stuvet godt sammen i
både åben og lukket afdeling fik serveret
gullasch suppe, hvilket jo var uhyre passende til vejret. Kun nogle få stykker havde
lyst til at udfordre regnen og kroketbanen.
Lørdag den 2. juni blev der afviklet enkeltmandsturnering i Sinding. 2 spillere fra
Sinding GIF deltog og kvalificerede sig til
Landsmesterskaberne, som afvikles i
Møldrup den 28. juli
Og så nåede vi til Æ Sinding Daw kroketstævne, hvor vi talte i alt 72 spillere, fordelt på 18 baner. Regn til start, men solskin og rigtig lunt vejr, inden stævnet sluttede. En dejlig dag med efter-følgende
mange positive tilkendegivelser fra vores
gæster.
Hold – og parturnering er færdigspillet
midt i august. I parturnering har 2 hold
deltaget og begge hold har kvalificeret sig
til regionsmesterskaberne, som finder sted
den 18. august i Them og hvis alt går vel
her, går turen til Køge den 15. september, hvor der er landsmesterskaber.

Det nye krokethus blev
indviet den
8. maj
Et hold har ligeledes kvalificeret sig til
regionsmesterskaberne, som afvikles i
Snejbjerg den 23. august. Og giver det
positivt resultat er der billet til landsmesterskaberne i Vildbjerg den 22.- 23.
september.
Ellers har alle medlemmer deltaget i stævner og kroketcamping´s og derved forsøgt
at gøre Sinding berømt. Flere flasker vin
og andre fine præmier er hentet hjem.
Onsdag den 18. juni, havde kroket-

BOB

Slager Parade

Bob turneringen starter mandag den 24.
september kl. 18.30 i hallen. Vi glæder
os til at se rigtig mange spillere, så vi kan
få en spændende turnering, samt
hyggeligt samvær med hinanden.
Vi spiller mandage fra kl. 18.30 – 22.00.
Plan over spilledatoer vil være klar den
første spilleaften. Vi spiller både singlespil
og makkerspil. Husk ved tilmelding at
oplyse, hvem man har som makker.
Tilmelding senest den 20. September på
www.sindinggif.dk eller til Anders nr.
21650583 Dagny tlf. 97136869 mobil
29708292
Med venlig hilsen
Anders og Dagny.

Næsten alle billetter til næste
udgave af Dansk Slager
Parade den 23 feb. 2013, er
reser-verede og skulle der
være ikke afhentede billetter
efter den 15. sept. vil disse
blive sat til salg på
www.sindingevent.dk

afdelingen besøg af 9 gæster, som i forbindelse med en familiesammenkomst i
Ørre, havde lyst til at prøve kræfter med
kroketkøller. Vi stillede selvfølgelig op med
baner, buer, køller, kugler og lidt instruktion og tilsyneladende fik de et par hyggelige timer ud af det.
Vi træner fortsat tirsdag aften kl. 18.00 og
torsdag eftermiddag kl. 13.00 og vi kan
sagtens være flere i afdelingen. Har du lyst
så kom eller kontakt
Grethe Buus Poulsen på tlf. 28512503

23. februar 2013 kl. 18.00 - 01.00 i
Sinding-Ørre Midtpunkt
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Byt en bog!

Kunst & Kaffe
- og kreative tilbud!
Kom og vær med i efterårets aktiviteter i Kunst & Kaffe:
Workshop - Genbrugspynt
Torsdag d. 20. september kl. 19.00 – 21.30
Lørdag d. 29. september kl. 10.00 – 15.00
Få idéer til at genbruge det som måske skulle være kasseret - f.eks. gardinringe til
pynteophæng, æsker og papir af bøger, stjerner af rudekuverter, bord-skånere af
stofstrimler og meget mere. Og lær at håndstøbe papir af gamle aviser og bøger.
Maja Bang og Marianne Damgaard
Sted: Sports Caféen. Pris: 50,- kr.

Workshop - Papirflet og origami
Torsdag d. 15. november kl. 19.00 – 21.30
Jeg vil vise, hvordan man fletter små kurve med strimler af papir. Medbring
kontorclips, blyant, lang lineal, saks, avis- eller indpakningspapir.
Origami er en japansk foldeteknik. Medbring tyndt papir.
Gitte Simonsen
Sted: Sports Caféen. Pris: 50,- kr.
Kaffe, brød og lign. købes i Sports Caféen/kiosken, som er åben ved alle arrangementer.

Der er opstillet en reol i Sports Caféen
med forskellige bøger og magasiner. Her
kan du aflevere en bog, som du er færdig
med og ikke selv vil have stående
længere, og så tage én af de andre bøger,
som en anden har afleveret. En bog for en
bog!
Der er også andre inspirationsbøger, samt
magasiner og aviser, som ikke er til udlån,
men gerne må læses i Sports Caféen.

Strikkecafé
Vi vil også forsøge at lave nogle strikke/nørklecafé-dage. Når det er fastlagt, kan
du se datoerne på vores hjemmeside.
www.sindinggif.dk " Kunst & Kaffe

Nyhedsmail
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret
med de forskellige aktiviteter. Følg med
her eller få tilsendt en nyhedsmail!
Du kan tilmelde dig nyhedsmailen ved at
sende dit navn og din mailadr. til
marianne@vipcom.dk.

Udstilling
Vil du også gerne udstille noget, som du
selv har lavet, så er meget velkommen til
at kontakte én fra udvalget!

Lær at tegne – for børn
Går du i 2. - 6. kl. og kan lide at tegne?
Så er dette lige noget for dig. Vi tegner efter det
vi ser og øver os i perspektiv og skyggelægning.
Vi arbejder med både blyant, kul og farver.
Underviser: Linda Damgaard
Start: 1. oktober - mandage kl. 14.15 – 15.45
14 lektioner fordelt over 7 gange.
Sted: Sports Caféen/Multiværkstedet. Pris: 350,- kr. + materialer.

Kunst & Kaffe
Café-udvalget:
Birgit Jensen - 20772591
bija@jensen.mail.dk
Marianne Damgaard - 97136187
marianne@vipcom.dk

Tilmelding
Gældende for alle aktiviteter, tilmelder og betaler du på SGIF's hjemmeside under
Kunst & Kaffe:
www.sindinggif.dk " Kunst & Kaffe

Dorthe Sørensen - 30136253
rosenkrans.dorthe1@gmail.com
Lene Kidde - 30137003
kiddekunst@live.dk

Arrangementer i 2013
Workshop: Nyt liv i gamle smykker
Blomsterinspiration: Påske

Tove Jørgensen - 30286036
toveaj@live.dk
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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
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

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

Motorvej
Høringssvaret fra borgerforeningen til
VVM rapporten er ved deadline på søposten endnu ikke færdig. Fristen er d. 27.
august så den kan læses på Sinding-Ørre
hjemmesiden senest denne dato.
De punkter vi vil pege på i høringssvaret
vil være :
• En rundkørsel hvor den nye Ørrevej
kobles i Sinding Hovedgade ved
Hjortehøj.

• Få ændret ved cykelstien hvor den
kommer op på Sindingsiden, så den
bliver ledt ud på den gamle Ørrevej
og derved kan komme ind over
Amerikanergrunden og direkte til
Skoletoften.
• Spørge ind til en beplantning langs
motorvejen fra Herningholms å og
mod Herning så den „forsvinder“ bag
en evt beplantning.
• At der bliver tænkt en cykelsti ind i
projektet hvis man vælger vejføringen
vest om Herning.

Tilflytterpakker
Vi har allerede delt mange tilflytterpakker
ud. Vi er glade for at så mange har taget
imod tilbuddet og hjulpet med at byde
nye beboere velkommen på denne måde.
Husk at alle kan få lagt materiale i pakken,

det er bare at henvende sig til
borgerforeningen. Pakken vil også komme
til at ligge i Hvepsereden, så man kan få
den udleveret ved henvendelse der.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Borgerforeningen
Torsdag d. 25 okt. kl. 19.00
i Sinding forsamlingshus
Foreningen er vært ved ost, rødvin og kage - vel mødt.
Mød op og giv dit bidrag til Borgerforeningens fremtidige virke!

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

Helge Sander og
Ørre filmen

Kunsten i
bevægelse
i Sinding-Ørre

Mandag d. 29. oktober kl. 19.00 i Ørre Forsamlingshus
Vi vil vise Ørre filmen, som er lavet af Helge Sander og Oskar
Krogsgaard. Helge Sander vil fortælle om tilblivelsen af filmen,
samt om sin barndom og ungdom i Ørre.
Der vil også være en kort orientering fra Landsbygruppen om
projektet Kunsten i bevægelse.
Entré 50,- kr. incl. kaffen. Tilmelding til Bodil Jensen, 30635825,
bjensen51@gmail.com, senest d. 24. oktober.
Borgerforeningen for Sinding-Ørre
Landsbygruppen

Sinding-Ørre
i tekst og billeder

Den første uge i september 2013 får vi
besøg af 3-4 kunstnere, både
nationale og internationale, samt
nogle elever fra kunstskolen i
Holstebro. De vil sammen med alle
interesserede i vores område lave et
eller flere kunstværker til os. Hvad der
skal laves, hvordan og hvor, bliver
først besluttet af kunstnerne i løbet af
næste år. Forslag er meget velkomne,
dog er der ingen garanti for, at de
bliver valgt. I år er vores opgave at
indsamle så mange oplysninger om
området som muligt. Oplysninger
som bedst muligt beskriver os, vores
egn og hvad vi sådan går og laver. Alt,
hvad der bliver skrevet og fortalt i
løbet af de næste 4-5 måneder, vil
blive lagt ud på vores blog:
www.sinding-oerre.blogspot.com

En god historie

Sinding-Ørre i billeder

Har du en god historie eller fortælling
om eller fra Sinding-Ørre, så er chancen
her nu!
Vi søger unge som ældre, til at fortælle
om både "gamle dage", hændelser i
nyere tid, hvad der sker lige her og nu,
og om dine ønsker til fremtiden.
Fortællinger fra det virkelige liv og helt
nede på jorden, også selv om du måske
ikke synes det er noget særligt - det kan
faktisk være ret så interessant for andre.
Du kan skrive din fortælling til os eller
optage den på bånd, og har du brug for
hjælp, kan du altid kontakte én fra
Landsbygruppen.
Vi skal have alle historierne færdige sidst
i november i år. Alt, hvad vi får fortalt om
Sinding-Ørre, vil danne grundlag for
udvælgelsen af kunstnere til vores område, samt give inspiration og indblik i
områdets særlige kendetegn.
Skriv eller ring til Bodil Jensen,
30635825, bjensen51@gmail.com

Som en del af projektet ”Kunsten i
bevægelse” kunne vi i Landbysgruppen
godt tænke os at samle en Fotogruppe.
Gruppens opgave vil være at fotografere
vores område under forskellige
overskrifter, det kunne for eksempel
være ord som bølge, oppe fra, vand,
heden, ect. der vil være ca. 6 temaer og
det løber hen over efteråret.
Alle billeder i samme tema vil blive
samlet og løbende lagt ud på projektets
blog.
Alt kontakt vil foregå på mail, men der er
selvfølgelig ingen krav til udstyr, en
mobiltelefon er fin, det handler om at
fortælle en god historie med billeder.

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
Benny Jeppesen:
21723475, bennyjeppe@mail.dk
Birgit Fastrup:
28115712, gylham@mail.dk

Har du lyst til at være med, kontakt:
Maja Bang, bang_maja@hotmail.com
og følg med på bloggen og facebook.
Borgerforeningen for Sinding-Ørre
Landsbygruppen
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Følg med på nettet - bloggen bliver
løbende opdateret:
http://sinding-oerre.blogspot.com/

Støtteforeningen
for Sinding–Ørre Midtpunkt

En lille Institution med en stor betydning.
Bestyrelsen
En ny forening har set dagens lys i Sinding-Ørre.
Vi er en gruppe forældre som er gået sammen om at starte Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt.
At have en aktiv skole og gode pasnings
tilbud til Sinding-Ørres børn, tror vi på er
vigtigt for vores område.
Vi mener det har høj prioritet, at også vi i
Sinding-Ørre får gjort opmærksom på os
selv, som et driftigt lokal samfund med en
aktiv skole med høj faglighed og gode og
trygge pasningstilbud til vores børn.
Med et sygehusbyggeri i baghaven og
dermed nye arbejdspladser, mener vi, at
tiden er til, at få sat fokus på de muligheder og tilbud vi har i netop vores område.
Alt dette taget i betragtning, håber vi på
bred opbakning fra lokalbefolkningen til
vores nye forening.

Meget kort er formålet med foreningen:
At bakke op om Sinding-Ørre Midtpunkt,
som en velfungerende og attraktiv
kommunal Institution.
At udbrede kendskabet til Sinding-Ørre´s
tilbud af dagpleje, børnehave, fritidshjem
samt skolen, udover disses naturlige virkeområde.
At arbejde positivt for Sinding-Ørre Midtpunkt, som et naturligt aktivitets- og samlingssted for lokalbefolkningen.

Anna Brøgger Lindholm
annabj@live.dk
Torben Skou Christensen
k-t@c.dk
Henrik Boelskifte
hboe@holstebro.hth.dk
Lars Lodahl
lodahl@heaven.dk
Grethe Jeppesen
gretheogkurt@privat.dk

Vi har allerede mange bolde kastet op i
luften og nu er det et spørgsmål om at få
dem grebet i den rigtige rækkefølge.
Hvis der er forældre, som har ønsker eller
ideer til støtteforeningens arbejde, modtages de meget gerne.
Kontakt da en fra bestyrelsen.

Ole Henneberg
ole@henneberg-byg.dk
Maja Bang
bang_maja@hotmail.com

Morten Korch Høstfest
Så er der fest igen!!

Har du/i lyst til en fest, hvor det er ok at have halm i og under træskoene, beholde kasketten på hovedet
og at have et halmstrå i munden hele aftenen, så må du/i ikke gå glip af årets fest.
Vi afholder en Morten Korch Høstfest, lørdag den 6. oktober 2012 fra kl. 18.00 til 01.00.
Billetter kan købes hos Salon Ciba, til 225,- kr. og er inkl. velkomstdrink og 3-retters menu.
Du må selvfølgelig gerne komme udklædt.(Der vil være præmier til de bedste udklædte)
Et evt. overskud vil gå ubeskåret til Sinding Forsamlingshus.

Håber vi ses til et brag af en fest.

Arr.: Sinding Forsamlingshus & FNIS
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Kirkesiden
Aftengudstjenester
Et nyt tiltag i Ørre-Sinding kirker
En af de idéer, der opstod på Sognets
Aften i januar var, at vi kunne holde
aftengudstjenester på hverdagsaftener.
Dels var der ønsker om et pusterum i
hverdagen, en lille stille stund med tid
og plads til ro og eftertanke. Dels blev
det nævnt, at nogle måske bedre ville
kunne komme af sted til gudstjeneste en
hverdagsaften end den sædvanlige søndag formiddag.
Vi synes, det er en spændende idé, og
derfor har vi nu i et lille udvalg arbejdet
videre med idéen. Vi har fastlagt 3 gudstjenester her i efteråret som et forsøg,
og så vil vi se, hvordan det bliver modtaget. Senere vil vi så tage stilling til, om
det er noget, vi skal fortsætte med.

Aftengudstjenesterne bliver målrettet
voksne, og tanken er at det skal være
korte,
stilleHolm
gudstjenester, hvor man bare
Karsten
kan komme som man er - med det, man
nu er fyldt af den dag.
Gudstjenesterne er placeret på onsdag
aftener kl. 20.00 - med tilbud om en kop
kaffe i våbenhuset før gudstjenesten kl.
19.45. Så sæt kryds i kalenderen - eller
tilmeld dig vores nye sms-service. Så ses
vi til Aftengudstjeneste i Ørre-Sinding
kirker:
19. sept. i Sinding kirke
24. okt. i Ørre kirke
21. nov. i Sinding kirke.
- alle aftener kl. 20.00

Som altid vil vi meget gerne høre reaktioner og kommentarer om det nye tiltag. Måske skal formen rettes til undervejs, så kom med gode idéer og tanker.

Nyt fra Menighedsrådet
Så er en stille sommer igen ved at være
forbi. Der er dog flere ting som presser
sig på - og nogle er vi heldigvis ved at
kunne se tilbage på. På flere af områderne har Ørre Kirke og kirkehus været
om-drejningspunktet.
Kirkehuset i Ørre.
Gavlen fik en omgang med sandblæsningen sidste år - og med så flot et resultat, at facaden har fået samme omgang.
Det er sammen med den fine sokkel,
blevet rigtig godt. Vi håber, ved at gå så
kraftigt til værks, at have et fint hus som
holder i mange år uden revner og afskalninger.
Telgtaget på Ørre Kirke
Taget er langt om længe lagt - noget er
lagt om igen, da de folk der byggede kirken, ikke tænkte så meget på at taget
skulle være samme bredde foroven og
forneden.. Det giver nogle udfordringer
i fht. at få tagsten til at passe i rækker.
Men nu er det lagt og mangler blot understrygningen, som klares til efteråret.
Flot ser det ud - og med en forventet
levetid på mere end 5 år…

Klokkestabel
De endelige afgørelser i klokkesagen er
afgjort og tilladelserne foreligger med
blot en lille tilpasning i fht. det indsendte
projekt. Det betyder at, hvis alt flasker
sig, så har vi en klokke der kan ringe til
1. søndag i advent. Vi har søgt AP Møllers fond om støtte til udgifterne til klokken, men de har desværre ikke imødekommet vores ansøgning. Det betyder
at vi selv skal finansiere hele projektet så vi må gribe fat i den rygdækning, vi
havde uanset udfaldet af ansøgningen.
Nye skibe i søen
I forbindelse med Sognets Aften i januar,
kom der flere forslag op. Nogle af disse
er ønskekoncert og aftengudstjenester som vi har valgt at prøve af i løbet af
efteråret. Der vil være nærmere omtaler af disse i arrangementsfolderen som
også er husstandsomdelt - og andet steds
på kirkesiderne. Vi håber at I vil tage godt
imod disse tiltag, men også gerne
komme med tilbagemeldinger på om
der er brug for justeringer hertil. Vi glæder os til at få disse skibe sat i søen.
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Menighedsrådsvalget
Menighedsrådsvalget ligger lige om hjørnet. Med orienteringsmødet torsdag d.
13. september kl. 19.00 - hvor vi håber
på at se rigtig mange. Alle som har lyst til
at høre mere om hvad der arbejdes med
i et menighedsråd, hvad der er sket i den
forgangne periode på 4 år og hvad der
er i kikkerten fremadrettet, er meget velkomne. Derudover lægges der også op
til, at der i forlængelse af orienteringsmødet vil blive et opstillingsmøde. Der
er mere information om denne aften i
den husstandsomdelte folder - ligesom
der også vil være orientering om reglerne
for opstilling af kandidater andet steds
på kirkesiderne og på hjemmesiden.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Livet er relationer
Kære læser
Når dette læses er ferietiden ovre for
denne gang. Forhåbentlig har sommeren
budt på ro og hvile til alle travle. Ligesom det er mit håb, at sommeren har
været fyldt med godt samvær mellem
mennesker. For jeg vil mene, at det netop
er samvær med andre, der for alvor giver livet dybde og glæde.
„Livet er relationer.
Resten er bare detaljer.“

- som jeg tidligere har citeret fra Gary
Smalley. Ikke at det så betyder, at det
altid er let, det med relationerne. Det
ved vi godt, at det ikke er. Vi kender alt
for godt til små og større gnidninger,
skarpe bemærkninger mellem mennesker. Med alt, hvad det kan føre med sig
af uro og smerte. Nogle gange kan man
tænke, at det er nemmere slet ikke at
involvere sig. Og ja, det er sikkert nemmere, men det er næppe dét, som man
for alvor ønsker. En for mig ukendt forfatter har skrevet det følgende. Her siges
det så fint, at vi er nødt til at gribe livet
med alt, hvad det indebærer. Fordi vi ikke
ønsker andet og ikke mindst, fordi vi dermed gror, ændrer os og således bliver til
som levende og nærværende mennesker.
At le er at risikere at fremstå som et fjols.
At græde er at risikere
at fremstå som sentimental.

At række ud efter en anden person
er at risikere involvering.
At blotte sine følelser
er at risikere afvisning.
At fremføre sine drømme for mængden er at risikere at blive til grin.
At elske er at risikere
ikke at blive elsket igen.
Men risikoen må tages, fordi det største vovestykke i livet er ikke at risikere
noget. Den person, der aldrig risikerer
noget, gør intet, har intet, er intet. Vel
undgår de smerte og sorg, men de kan
ikke lære, føle, ændre sig, gro og elske. Lænket fast til deres visheder er
de slaver. De har forspildt denne frihed: Kun den person, der tager risikoen, er fri. (Ukendt forfatter)
Dette være hermed givet videre.
Lise Edelberg

En læser anbefaler
I rækken af læsere, der anbefaler gode
bøger eller film, giver vi denne gang
ordet til Holger Hoffmann, som anbefaler bogen „Forsoning i kløfternes
land“ af Jørgen Hedager Nielsen :

Jeg har i vinter læst en spændende og
meget aktuel bog med titlen, „Forsoning
i kløfternes land“. Den handler om konflikten i Mellemøsten, især mellem Israel
og Palæstinenserne.
Bogen er skrevet og samlet af journalist,
Jørgen Hedager Nielsen, som har været
dernede og talt med 18 forskellige mennesker, der har ladet sig interviewe og
fotografere, uden at deres efternavne
blev oplyst (af sikkerhedsgrunde). De
arbejder alle gennem en organisation ved
navn, Musalaha, der har til formål at forene de forskellige befolkningsgrupper. Israelere, palæstinensere og arabere.
Kristne, muslimer og jøder.
Jørgen Hedager Nielsen fortæller om,
hvor spændende det er at få lov at rejse
f.eks. på Vestbredden og om, hvordan
Musalaha arbejder. De tager på ture ud
i ørkenen - altid med et lige antal personer fra begge grupper - hvor deltagerne
er afhængige af hinanden for at overleve.
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Her får deltagerne den opgave på skift
at fortælle, hvad de har imod hinanden,
og hvilke problemer de oplever i
hverdagen.Det er spændende læsning
om, hvad der kan være svært, når den
anden bliver regnet for fjende. Det gælder både for kristne og muslimer, der har
meget forskellige syn på forsoning.
Der er en, der har sagt, at der ikke kan
være forsoning uden tilgivelse. Men der
er ikke automatisk forsoning, selv om der
er tilgivelse.De kristne jøder, der er bosat i Israel, kommer fra mange forskellige lande og kulturer. Og en ting er, hvad
pressen oplyser om, hvad der sker dernede. Det er ikke altid det samme, som
de mennesker der lever midt i det, oplever.
SHADIA skriver: „Jeg er israeler, men jeg
er også palæstinenser, og mit land besætter mit folk. Det er ikke nogen nem
kombination.“
Holger Hoffmann

Kirkesiden
Menighedsrådsvalget 2012
www.oerresinding-kirker.dk

Tirsdag d. 13. november er der valg til
landets menighedsråd. Her i Ørre-Sinding er vi i fuld gang med forberedelserne - og vi håber at se rigtig mange til
Orienteringsmødet i Sinding Forsamlingshus torsdag d. 13. september kl.
19.00. Der er ingen tilmelding til aftenen, og Menighedsrådet giver kaffen.

I den husstandsomdelte folder om
Menighedsrådsvalget kan du læse mere
om denne aften - og finde en række gode
grunde til at deltage. Her på siden kan
du læse mere om de forskellige regler
omkring opstilling og valg.

Tirsdag d. 13. november skal der vælges
5 medlemmer af Ørre-Sinding menighedsråd

evt. blanket til anmeldelse af liste-/valgforbund fås samme steder.

Lillian Høher-Thomsen
Ørre Byvej 44 - tlf. 61 65 16 41

Kandidatlisterne kan afleveres fra tirsdag d. 25. september kl. 19.00 til tirsdag d. 2. oktober kl. 19.00. Listerne
skal afleveres personligt til enten:

eller

- Listen kan indeholde mellem 1 og 10
kandidatnavne.

- Kandidater kan kun opstilles på én liste.

- Navnene (både kandidater og stillere)
skal være det fulde folkeregisternavn,
bopæl og personnummer. Alle (både
kandidater og stillere) skal være medlem
af folkekirken.

- Der kan opstilles sideordnet eller prioriteret. Dette skal være anført på
kandidatlisten.

- Der skal være mellem 5 og 15 stillere
(disse kan ikke tilføjes efter afleveringsfristen). Der vælges en stiller, som valgbestyrelsen kan kontakte.

- Kandidaterne skal være angivet i den
rækkefølge, som de ønskes opført i på
stemmesedlen – uanset om de er opstillet sideordnet eller prioriteret.

- Er kandidaterne sideordnet opstillet, og
indeholder listen navne på flere kandidater end det antal, der skal vælges, skal
stillerne have bestemt, hvilke af listens
kandidater, der skal være medlemmer af
menighedsrådet, hvilke, der skal være
stedfortrædere, samt hvem der betragtes som først valgt i tilfælde af, at afstemningen aflyses som følge af, at der kun er
indleveret denne ene kandidatliste til
valget.

- Man kan kun være stiller for én
kandidatliste – og ikke en man selv står
på som kandidat.

- Listerne kan anmelde valgbestyrelsen
at ville støtte hinanden (liste-/ valgforbund)

Kandidatlisterne skal indgives på en særlig blanket, som fås hos valgbestyrelsen
eller kan findes på www.oerresindingkirker.dk og www.menighedsraad.dk -

Og hvis du har spørgsmål af nogen art
omkring valget, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til en af os fra
valgbestyrelsen (se nederst på siden)
Med venlig hilsen
Menighedsrådets valgbestyrelse,

Opstillingslisterne kan fås hos valgbestyrelsen eller via vores hjemmeside,

Birgit Christensen
Kragsnapvej 4 - 40 97 61 67
- bedst mellem 16.30 og 17.30,
men ring gerne i forvejen.

Udfyldelse af kandidatlisten:

- Der skal være skriftligt samtykke fra alle
kandidaterne.

Husk orienteringsmødet
Torsdag d. 13. september kl. 19.00
i Sinding Forsamlingshus
Her vil menighedsrådet orientere om arbejdet de sidste 4 år
og se frem mod de nye opgaver i den kommende periode.
Efter mødet vil der, hvis de fremmødte ønsker det, være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister
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Bemærk at valghandlingen aflyses, hvis
der ved tidsfristens udløb kun er indleveret én liste. I det tilfælde vil kandidaterne på denne liste automatisk
være valgt.

Oplysninger og vejledning om valget
og opstilling hertil kan fås ved valgbestyrelsen:
Bodil Erichsen - 97 13 62 00;
Kurt Kleon Jeppesen - 42 15 22 44
eller Jytte Hoffmann (formand), Kroghøjvej 4 – 97 13 60 62 / 40 14 94 19
eller jytte.bjarne@fibemail.dk

Kirkesiden
SMS-service

Kirkerne har fået ny hjemmeside

Vi lever i et aktivt sogn, hvor der sker
meget for både børn og voksne - og det
kan være svært at nå det hele. Det kan
også være svært at huske det hele...
Derfor har vi i Ørre-Sinding kirker nu
oprettet en sms-service. Det går i al sin
enkelhed ud på, at man får tilsendt en
sms nogle dage i forvejen, hver gang der
sker noget i kirkerne (dog ikke til de almindelige gudstjenester).
Der er to grupper, du kan melde dig på.
I den ene, får du en sms, hver gang der
er et tilbud til børn og børnefamilier - og
i den anden gruppe, får du en sms, når
der er et arrangement for voksne. Er du
interesseret i begge dele, skal du naturligvis bare tilmelde dig begge grupper.
Ordningen er ganske gratis og helt anonym - og det bliver muligt at tilmelde sig
de arrangementer, der kræver dette, blot
ved at besvare den tilsendte sms. Husk
venligst at oplyse navn og antal personer, du ønsker at tilmelde.
Tilmeld dig via hjemmesiden
www.oerresinding-kirker.dk
Hvis du ikke har adgang til internet, kan
du tilmelde dig ved at sende en sms til
Kurt Jeppesen på 42 15 22 44. Husk da
at oplyse, hvilke(n) gruppe(r) du ønsker
at tilmelde dig.

Vi har gennem længere tid ønsket os en
ny og mere moderne hjemmeside. Derfor er vi glade for, at det nu er lykkedes.
Adressen er den samme www.oerresinding-kirker.dk - så kig forbi
og se, hvad der sker i dine kirker.

SMS-service
I forbindelse med den nye hjemmeside
har vi oprettet en gratis sms-service, som
du kan læse mere om her ved siden af.
mvh. Menighedsrådet

Babyknus og salmesus
I efteråret har vi et tilbud til dig, som er
forælder eller bedsteforælder til et lille
barn.
Vi har i flere år tilbudt babysalmesang
med stor succes og til glæde for både
store og små.
Vi har nu besluttet os for at ændre lidt
på konceptet og udvide det med babymassage som Anne Mette, sognemedhjælper og ergoterapeut, vil instruere i. Hertil vil Hanne, organist, spille
salmer på orglet og vi andre synger og
nynner dertil.
Mange års forskning på området med
babymassage viser klart positive effekter
ved at give sit barn babymassage og du
vil som voksen lære nogle grundlæggende teknikker som øger barnets velvære, mens kontakten imellem barn og
voksen styrkes.

For børn fra 3-6 mdr. kl. 9.00 – 9.45
For børn fra 6-12 mdr. kl.10.30–11.15.
Vi mødes i ugerne
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 og 49.
Efterfølgende er der hver gang mulighed
for en hyggesnak i kirkehuset .
Desuden deltager vi så vidt muligt i gudstjenesten i Ørre kirke søndag d. 25. nov.
kl 10.00
Det er gratis at deltage, og også børn
udenfor sognet er velkomne. Der er begrænset deltagerantal, så det gælder om
at komme„først til mølle ...“

Som kirke har vi også det ønske at gøre
børn og voksne fortrolige med vore
salmeskat og derfor vægter vi salmesangen højt undervejs.

Nærmere info og tilmelding på
sognemedhjaelper@oerresindingkirker.dk,eller på tlf 29 82 57 19,
hvor barnets alder og navn oplyses.

Vi starter hold op tirsdag i uge 41 i Ørre
kirke

De venligste hilsner
Hanne og Anne Mette
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Kirkesiden
Arrangementer
Oversigt over arrangementer

Foredragsaften

13.

sept.

19.00

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
i Sinding Forsamlingshus

27. sept. kl. 19.30 i Sinding Forsamlingshus med Ruth Østergaard Poulsen.

27.

sept.

19.30

Foredrag med Ruth Østergaard Poulsen, Ålborg:
„Hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden,
når livet gør ondt.“ Sinding Forsamlingshus.

3.

okt.

19.30

Ønskekoncert. Sangaften i Sinding Kirkehus.

11.

okt.

18.00

SogneBio i Sinding Kirkehus: „En familie“

16.

okt.

9.30

Café Årets Gang i Sinding Kirkehus:
„Efterår, fred og frihed“.

1.

nov.

18.00

SogneBio i Sinding Kirkehus: „Drageløberen“

13.

nov.

27.

nov.

Menighedsrådsvalg (i tilfælde af afstemningsvalg)
19.00

Adventsmøde i Ørre Kirke og Kirkehus
Foredrag ved Jens Holger Schørring.

Emnet er „Hvordan hjælper vi bedst os
selv og hinanden, når livet gør ondt?“.
Et livsnært emne, fordi alle kender til, at
livet gør ondt og har brug for nærværende
mennesker. Ruth Østergaard Poulsen er
sygehuspræst og underviser. Har desuden skrevet en lille bog om bøn: „Fra
det dybe råber jeg til dig!“
Kaffe 40 kr. Tilmelding 24.9.
Tjørring Menighedsråd er medarrangør.

Ønskekoncert

Café Årets Gang

Julekoncert

Onsdag d. 3. oktober, inviterer vi til en
ny slags sangaften i Sinding Kirkehus. Det
bliver en aften, hvor deltagerne selv vælger, hvad der skal synges - fra Salmebog
og Højskolesangbog. Desuden har vi
bedt vore ansatte om hver at sige noget
om en sang, de godt kan li’. Så kom og
syng med.

16. okt. kl. 9.30-11.30
4. dec. kl. 14.00-16.00

med SOUL MATES, Århus
12. dec. kl. 19.00 i Sinding Kirke

Kaffen koster 25,- kr. - tilmelding er ikke
nødvendig.

4.

dec.

14.00

Adventshygge i Præstegården
Café Årets Gang: Advent og forventning

12.

dec.

19.00

Julekoncert i Sinding Kirke med „Soul Mates“

Efteråret byder på endnu 2 udgaver af
Café Årets Gang med fællessang, fortælling, gamle og nye traditioner.. Den første foregår som normalt i Sinding kirkehus kl. 9.30 – ca. 11.30. Det sker tirsdag
d. 16. oktober, hvor temaet er „Efterår,
fred og frihed“. Formiddagskaffe 20 kr.
Den anden Café er henlagt til Præstegården, Ørre Byvej 88 tirsdag d. 4. dec.
kl. 14.00 - 16.00, hvor menighedsrådet
giver kaffen. Denne eftermiddag er temaet „Advent og forventning“

SogneBio
Efteråret byder på to aftner med fællesspisning, film og en god snak. Det sker
første gang d. 11. oktober, hvor vi skal
se den danske film „En familie“. En gribende fortælling om en almindelig familie, der rystes af de dilemmaer, livet
stiller dem overfor.
Årets julekoncert finder sted i Sinding
kirke den 12. december kl. 19.00. Vi får
besøg af den århusianske vokalgruppe
Soul Mates, under ledelse af Aase Collin.
Det er en blandet buket af soul, pop og
jazz. Koret har hjemme i Århus, men er
dog også lidt lokalt, da Julie Nørgaard
synger med i koret.
Efter koncerten bydes på kaffe, knas og
klejner i kirkehuset.
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Torsdag d. 1. november viser vi „Drageløberen“, som er bygget på Khaled
Hosseinis fantastiske roman af samme
navn. Drageløberen er en fortælling om
venskab, svigt og tilgivelse - og filmen har
meget på hjerte.
Begge aftener begynder med fællesspisning á 60,- kr. Derfor venligst tilmelding
senest 4 dage før til Bodil Erichsen på tlf.
9713 62 00 eller Kurt Jeppesen på 4215
2244 eller kleoneliner@gmail.com

Kirkesiden
Dåbsjubilæum

Høstfest i Præstegården

Lørdag den 8. september kl. 11.00
i Sinding kirke.

Søndag d. 23. september kl. ca. 12.30 - 15.00
Der vil være en god frokost, kaffe og
kage; musik, fællessang, sanglege. Der
bliver også mulighed for snobrødsbagning og / eller havevandring som man
nu har lyst til det.

Hvert andet år fejrer vi dåbsjubilæum.
Det er en kort gudstjeneste, tilrettelagt
for børn. I år er det for børn født i 2006
og 2007. Børnene får en invitation tilsendt pr. post. Forældre, søskende, bedsteforældre og faddere indbydes også til
at deltage.

Frokosten koster 60 kr. for voksne, mens
det er gratis for Børn op til konfirmationsalderen.

Alle er naturligvis velkomne til at være
med.

Høstgave

Efter gudstjenesten er der en forfriskning
i kirkehuset.

Nøjj - det’ for børn

I år fejrer vi høstfest den 23. september.
Der er gudstjeneste i begge vore kirker,
Ørre kirke kl.9.30 og Sinding kirke kl.
11.00. Derefter indbydes alle til frokost
i telt i præstegårdshaven, Ørre Byvej 88.

Igen i år har vi indsamling i kirken ved
høstgudstjenesterne. Tak for en god gave
til mennesker, der på den ene eller anden måde er kommet i klemme og har
brug for hjælp. Kuverter hertil blev omdelt sammen med arrangementsfolderen. Der vil desuden ligge kuverter
i begge kirker.

Adventsmøde i Ørre kirke og Forsamlingshus
Tirsdag 27. november kl. 19.00.
I år får vi besøg af teolog og kirkehistoriker, Jens Holger Schjørring, Århus,
som er en levende og engageret fortæller. Efter gudstjenesten i kirken, vil Jens
Selv om der stadig er længe til jul, har
drillenissen allerede været i gang her.
Navnene på 7 personer fra Bibelen er
gået helt i kludder - men måske kan du
finde ud af, hvad de hedder ved at bytte
rundt på bogstaverne.
Når du har fundet alle 7 navne, danner
deres forbogstaver navnet på et europæisk land:
1.

LUSA

2.

UPSULA

3.

MAAD

4.

ANO

5.

SKIA

6.

AVE

7.

ANTAN
Rigtig god fornøjelse!

Holger Schørring holde foredrag om Luther og Reformationen.Læs mere i
arrangementsfolderen eller på
www.oerresinding-kirker.dk
Kaffe 40 kr. Tilmelding 23.11

Indre Missions mødekalender
12. sep. 19.30
19. sep. 19.30
26. sep. 19.30

Høstfest i Sinding Missionshus.
Tale ved Anette Ingemansen, IMT
Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Chr. Jensen, Bymarksvej 21
Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

1.-4.okt.
10. okt. 19.30
10. okt. 19.30
23. okt. 19.30
24. okt. 19.30
24. okt. 19.45

Oktobermøder i Kredsen
Bibelgruppe 1 hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken 68
Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Bibelkursus i Hammerum ved Leif Kristiansen, Silkeborg
Bibelkursus i Hammerum ved John Ørum Jørgensen.
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12.
(begynder med Aftengudstjeneste i Ørre)

7. nov. 19.30
14. nov. 19.30
21. nov. 19.45
30. nov. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Bibelgruppe 1 hos Ingrid og Thomas Andersen, Gilmosepark. 39
Bibelgruppe 2 mødes til Aftengudstjeneste i Sinding Kirke
Adventsfest i Sinding Missionshus.
Tale ved Henrik Dideriksen, Esbjerg

5. dec. 19.30
12. dec. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
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Kirkesiden
BUSK-gudstjeneste

Gudstjenesteplan
Ørre kirke

28. oktober kl. 10.00 i Sinding Kirke

Sinding kirke

September
2.

13. søndag eft. trinitatis

8.45

Nord Hansen - - -

8.

lørdag

---

11.00 Dåbsjubilæum
for 5-6 årige

9.

14. søndag eft. trinitatis

---

16.

15. søndag eft. trinitatis 8.45

10.00 Konfirmandvelkomst
---

19.

onsdag

20.00 Aftengudstj.

23.

16. søndag eft. trinitatis 9.30

30.

17. søndag eft. trinitatis - - -

--Høstgudstj.

11.00 Høstgudstj.
8.45 Nord Hansen

Oktober

10.00

I lighed med tidligere år vil der være
gravstedslys, som man kan tage med på
kirkegården.

---

14.

19. søndag eft. trinitatis

8.45 Nord Hansen

21.

20. søndag eft. trinitatis 8.45

24.

onsdag

20.00

28.

21. søndag eft. trinitatis

---

-----

November
4.

Alle helgens dag

16.00

11.

23. søndag eft. trinitatis 8.45

18.

24. søndag eft. trinitatis - - -

8.45

21.

onsdag

Nord Hansen - - -

20.00 Aftengudstj.

25.

Sidste søndag i kirkeåret 10.00

Babysalmesang er med.
Kirkekaffe

27.

tirsdag

Adventsmøde

---

19.00

4. nov. - 10.00 i Sinding - 16.00 i Ørre

10.00 BUSK. Kirkekaffe

18. søndag eft. trinitatis 10.00

Aftengudstj.

Alle helgens dag
Allehelgens dag er en helt særlig dag. En
dag med en særlig eftertænksomhed over
livet, med mindet om de mennesker vi
var knyttet til, men som nu er døde.
Umiddelbart efter prædikenen læses
navnene op, på de som er døde siden
sidste års Allehelgens dag. Kirkerne pyntes med hvide blomster og levende lys.

7.

---

Igen i år vil konfirmanderne være med i
planlægningen af BUSK gudstjenesten.
Bak op om denne dag og oplev denne
særlige gudstjeneste med vore konfirmander.

December
2.

1. søndag i advent

---

10.00

9.

2. søndag i advent

8.45

---

13.

torsdag

---

10.00 Julegudstj. for
de mindste

16.

3. søndag i advent

10.00

16.00 Lucia-optog

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.
Ring til Taxa på 20 13 25 13.
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Lucia-optog
16. dec. kl. 16.00 i Sinding Kirke
I år skal vi fejre Lucia-dag 3. søndag i
advent, den 16. december. Elever fra
skolen vil gå Lucia. Det er en stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi skal se det
stemningsfulde Lucia-optog , synge
adventssalmer og høre bibelfortælling.
Bagefter vil der være en forfriskning til
alle.

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
Der henvises til Tjørring
Spejdergruppe. Se mere
på www.tjorringspejder.dk
eller kontakt Lars Lodahl,Nybyvej 20,
tlf. 2083 6287

Træffes bedst:
Tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 11.00
Torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30
Lørdag og søndag efter aftale.
Mandag er fridag.
(For ikke at gå forgæves, anbefales det
at træffe aftale på forhånd, når man
ønsker at mødes med sognepræsten.)
På sognepræstens fridage, ferier, kurser
m.v. kan man henvende sig til
sognepræsten i Tjørring, René Nord
Hansen på tlf. 97 26 80 31. Der vil
være henvisning på telefonsvareren.
Dåb:
Dato for dåb aftales med præsten, som
kommer på besøg forud for dåben.
Vielse:
Dato for bryllup aftales med præsten,
som desuden orienterer om, hvilke attester m.v. der skal bruges ved vielsen.

Navneændring:
Relevante skemaer for navneændring
samt vejledning og orientering om
gebyr findes på personregistrering.dk
Blanket med bilag afleveres/sendes til
Præstegården, Ørre Byvej 88, 7400
Herning.
Fødsel:
Fødselsanmeldelse til personregisterføreren sker gennem hospitalet.
Forældre skal derfor ikke længere
aflevere fødselsanmeldelse. Er
forældrene ikke gift, kan faderskab
registreres derved, at forældrene
afleverer omsorgs- og ansvarserklæring til personregister-føreren,
senest 14 dage efter barnets fødsel.
Afleveres erklæringen ikke til
personregisterføreren behandles
faderskabssagen i Statsforvaltningen.
Dødsfald:
Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes
bopælssogn efter senest 2 dage og der
træffes aftale om begravelse.

Rødderne 2.0
Er en børneklub under KFUM og
KFUK, der kører hver anden lørdag kl.
10.00 - 11.30. Vi mødes i
Missionshuset på Skoletoften.
Kontaktperson:
Bjarne Hoffmann, tlf. 97 13 60 62.
Sinding Missionshus
Kontaktperson: Dorrit Lodahl,
Tlf. 97 13 62 87
Bibelgruppe 1
Kontaktperson: Holger Hoffmann,
Tlf. 97 13 63 75
Bibelgruppe 2
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.
Graver
Aksel Hvergel
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk
Gravermedhjælper
Hanne Jensen, 97 13 62 31
mobil 27 52 62 31
kragsnap@dlgtele.dk
Organist
Hanne Jensen, tlf. 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
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

Efter en forhåbentlig veloverstået „kom til
storfiskedag i Ørre“ hvor resultaterne selvfølgelig ikke er kendt i skrivende stund,
går vi efteråret i møde med håb om, at vi
igen får anlagt nogle gydebanker i vore
vandløb i og omkring Ørre. Jeg var med
biolog Finn Sivebæk fra DTU Aqua i Silkeborg igennem Løven Å sidst i maj måned,
for at se om ikke det vil være muligt at
anlægge nogle gode gydebanker her. Vi
gik fra Ljørring til Ørre og fandt muligheder for at anlægge gydebanker 8 steder, 4
rigtige gode steder, 2 mulige steder og 2
mest for at prøve om ikke det kunne blive
godt, da det er ren sandbund. De 4 steder
regner jeg med at søge om tilladelse ved
lodsejerne her i efteråret, så vi kan nå at
få gydegruset ud, inden fiskene går på lej
ved juletid. Kommunen er med på ideen,
DTU plejer at give penge til gruset, så skal
vi selv stå for udlægning, måske kommunen gir lidt til maskinleje, men den tid den
glæde. Det eneste jeg kan sige til det er,
at det virker. Var ved Storå en lørdag aften her i sommeren, (hvor den end blev
af) og fangede 2 stallinger en på ca. 38
cm og en på ca. 15 cm. Da stallingen er
totalfredet i hele Danmark, på grund af, at
bestanden har været i tilbagegang i flere
år, er det en nyhed der har spredt sig som
ringe i vandet og det skyldes alt sammen,
at vi laver meget vandpleje i Ørre. For at
gøre fisketuren færdig, så fangede jeg også
en flot bækørred på ca. 27 cm og havde
laks på krogen, godt nok en lille en på ca.
15 cm, men en dejlig nyhed, da man ikke
udsætter lakseyngel oven for vandkraftsøerne i Holstebro, så er det også et resultat af vores arbejde.
Sidste efterår, søgte vi om lov til at lave
rugekasser i Løven Å i samarbejde med
Ørre Naturskole. Kommunen syntes godt
om ideen, „Ørred på heden“ men Dan-

marks sportsfiskerforbund og DTU Aqua i
Silkeborg var/er modstander af rugekasserne, da de mener man flytter fokus
fra udlægning af gydegrus over på en nemmere og billigere måde at lave yngel på.
De kan have ret i, at man ikke må lave
rugekasser i stedet for udlægning af gydegrus. Men problemet er nok mere, at det
er en langt billigere måde at lave yngel
på, end dem man laver i dambrug og udsætter med vandkande i vandløbet, hvor
skaden er større for den naturlige yngel,
da man udruger fiskeæggene i varmere
vand, end vandet er i vandløbet om vinteren, så vil udsat fiskeyngel være længere
fremme end den naturlige yngel. Det
næste problem med dambrugsfiskeyngel
er, at de ikke har fået smagen af det vandløb de er udsat i, men af vandet i dambruget, så de ikke finder tilbage til det vandløb de er udsat i. Den naturlige yngel, vil
finde tilbage til den gydebank de er udklækket i inden for 5 meter. Derfor sender vi igen en ansøgning til fiskerikontrollen
på Mors om lov til at bruge rugekasserne
i undervisningsbrug, selv om der ikke er
kommet svar på anken, der blev sendt i
foråret, på afslaget om brug af rugekasserne
i undervisningsbrug sidste år. Så vore børn
kan lære at forstå behovet for udlægning
af grus i vore vandløb, specielt her i ØrreSinding området, da vore vandløb i området er reguleret i en tid hvor man bare
skulle af med vandet og ikke havde tankerne på dyrelivet i vandløbet, for de var
der jo bare.
Jeg vil gerne sige tak til alle dem der gir
en hånd med ved alle de aktiviteter vi laver. Var selv med en dag i sommerfiskeskole for første gang, selv om det er 3. år
vi er med i sommerferie aktiviteter for skolebørn i Herning kommune. Det er en
fornøjelse at se de mange unger og forældre/bedsteforældre boltre sig ved åen. Tror
der var ca. 35-40 unger tilsammen de tre
dage vi holdt fiskeskole.
Husk at fiskeriet slutter i Storå den 15.
oktober, for først at starte igen den 15.
april.
Knæk og bræk
Ejgil
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Sinding–Ørre Midtpunkt
Fællesbestyrelsen
Årsberetningen for 2011/2012
Efter at der er gået et år, hvor jeg har
modtaget ca. 250 e-mail, samt et utal af
dokumenter, ja så er det ved tiden hvor I
skal lægge øre til FB’s årsberetning. Det
glæder mig at så mange er mødt frem og
at vejret er med os.
Det sidste år har også betydet at vi FB har
været i arbejdstøjet og det er dejligt, at vi
har noget at arbejde med.
Ledelsesstruktur:
Vi har i det forløbne år taget hul på en ny
ledelsesstruktur i Sinding Ørre Midtpunkt.
Vi havde søgt om fællesledelse, og fik det
efter lang tid og mange forhandlinger på
plads lige omkring nytåret. Det har betydet at Kurt Stoustrup nu er overordnet leder for hele Midtpunktet. Godkendelsen
kom samtidig med at Bodil Jensen gik på
efterløn. Det gav lidt ekstra udfordringer
med, at vi lige skulle have fundet en ny
leder til Hvepsereden.

skuddet, så det er rigtig glædeligt. Det
skyldes især en stor indsats af Kurt og
Merete, men ikke mindst en forståelse og
velvilje fra de ansatte, som vi håber varer
ved, indtil vi er kommet af med gælden.
Samlæsning i skolen
Det er første skoleår hvor samlæsningen i
mellem de enkelte årgange har været så
massiv. Det skyldes de besparelser, vi blev
pålagt fra august 2011. Det har givet udfordringer for elever og ansatte, men vi
tror og håber, at det vil være til mere
glæde end bøvl. Der er ikke noget i de
nationale test, der tyder på at det har påvirket det faglige niveau.
Huset
Vores fantastiske børn i huset trives og har
det godt. De udvikler sig konstant og tager imod de udfordringer de får. Vi har
fået 2 af dem over i skolen og det går fint
med at integrerer dem. Det er en lille solstråle historie, det der sker for disse drenge.

Ny Leder til Hvepsereden.
Da Bodil gik på efterløn, var det helt naturligt, at der blev afholdt en afskedsreception. For efter 20 års virke, har der jo
været en del børn og forældre igennem
Hvepsereden, som gerne ville komme
forbi og sige tak. Rigtig mange mennesker var mødt op og vi er sikre på, at Bodil
havde en god dag.

Kage og slik i skolen
Da vi er en „Ta Pulsen“ skole med fokus
på bevægelse, så har vi været i gang med
at se på politikken omkring slik, kage og
andre usunde ting. Det har medført, at det
nu kun er tilladt med slik og kage til skolefesten og sidste skoledag. Hvad der serveres af eleverne til fødselsdage, er bestemt
af forældrene i de enkelte klasser.

Samtidig var vi i gang med at se os om
efter en ny leder til Hvepsereden og det
blev, som alle sikkert og forhåbentlig ved,
Merete Sørensen. Hun er jo kendt af de
fleste, da hun jo har været hos os i rigtig
mange år. Vi er glade for, at Merete valgte
at søge stillingen og vi har allerede set
nogle af de fingeraftryk, som hun vil
komme til at sætte på Hvepseredens hverdag til glæde og gavn for børn og ansatte.

Solpolitik
Der har i FB været arbejdet med at få udformet en solpolitik så I som forældre trygt
kan sende jeres børn af sted i Hvepsereden eller Skolen. Der er udarbejdet retningslinjer for hvordan børn og ansatte gør
i tilfælde af solskin. Håber, at vi får det
afprøvet i år (kræver solskin).

Kort om økonomi
Grundet et overforbrug i Hvepsereden er
vi nød til at lave en del besparelser hen
over de næste 2-3 år. Det er vi blevet pålagt af forvaltningen. Det kan virke hårdt i
hverdagen, men jo før vi får det ryddet af
vejen, jo før kan vi komme videre. Det
går rigtig godt med at nedbringe under-

Fremtidig retning for skole og dagtilbud
Det er besluttet i Herning kommune, at
alle skoler og daginstitutioner skal finde
et pædagogisk værktøj til at arbejde efter.
Det har for skoledelen betydet, at vi fik 3
valgmuligheder: PLAS, LP og så den 3. vej,
hvor vi selv beskriver det, vi vil bruge som
værktøj. Vi valgte den 3. vej, da vi er overbevidste om, at vi pt. har en skole med en
adfærd og holdning til tingene som gør,
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at vi sagtens kan måle os med de 2 andre
kendte værktøjer. Det er endnu ikke godkendt af forvaltningen.
For Hvepsereden har vi valgt at bruge det
der hedder DUÅ (De utrolige år). Det ligger sig meget tæt op af det, vi allerede
gør. Der er også ansøgt, men ikke godkendt endnu.
FB valg
Der har været valg til FB, om end det blev
et fredsvalg. Der var 4 pladser at kæmpe
om. 3 har valgt at stoppe, og det er Mikkel, Susanne og Ilse, vi vender tilbage til
jer lidt senere.
Der er også kommet 3 nye ind i bestyrelsen og de har første arbejdsdag i august
måned. Det er Maja, Henrik og Karina.
Erik genopstillede og blev også valgt, men
er i arbejdstøjet.
Der blev senere uddelt blomster og rosende ord til de 3 afgående medlemmer.
Årlige aktiviteter
Jeg vil ikke bruge meget tid på at fortælle
om disse mange aktiviteter, men blot sige
at der er mange og rigtig gode aktiviteter
for alle børnene i Sinding Ørre Midtpunkt.
Rullende skolestart
Sidste år vedtog vi at indføre rullende skolestart og vi har nu fået det afprøvet. Vi
har været i gang med at evaluerer det og
der kommer nogle justeringer på, hvordan
det skal virke. Det er vigtigt for os som
bestyrelse, at tingene virker i dagligdagen
og ikke bare ser smart ud på papiret.
Hvepsebyen
Har i mange år været et attraktivt plus for
børnene i Sinding og Ørre. Det er bestemt
ikke blevet mindre af at en stor forældregruppe, har været i gang med at udfolde
deres kreative evner. Det er blevet rigtig
godt og vi kan glædes over det i mange
år.
Musikskole
Der arbejdes lige pt. på at undersøge
muligheden for at lave en musikskole i
Midtpunktet. Hvordan og hvornår det
eventuelt kan finde sted er endnu uvist.

Sinding–Ørre Midtpunkt
Stordagpleje i Sinding og Ørre.
Vi har i FB drøftet muligheden for at lave
en stordagpleje i forbindelse med Hvepsereden og har også ansøgt om en sådan,
men sagen er endnu ikke behandlet i BFU.
Vi tror, at vi med dette tiltag kan være
med til at give en større sikkerhed for at
områdets børn, kan blive passet herude.
Samtidig kan vi se, at der blandt de yngre
forældre er et ønske om vuggestue. Det
kan vi ikke tilbyde, men en stordagpleje
kunne være et rigtig godt alternativt.

Jubilæumsfest
Der afholdes som de fleste af jer måske
ved en jubilæumsfest den 1/9 2012, og
jeg vil gerne opfordre jer til at tilmelde jer
arrangementet. Programmet ser rigtig
spændende ud.
Afslutning
Det var så fællesbestyrelsens årsberetning
og jeg håber ikke at alle er faldet i søvn.
Vi ser frem til de udfordringer vi står over
for de kommende år. Vi vil fortsat se på
muligheder og udvikle nye ideer til hvor-

dan vi kan drive børnehave, skole og fritidshjem.
I den forbindelse vil vi fra fællesbestyrelsen
gerne sige tak for den store indsats som I
ansatte ligger i Midtpunktet. Det er vi
meget taknemmelige for.
Samtidig vil jeg gerne sige tak til fællesbestyrelsens medlemmer for indsatsen i
det sidste års tid. Det er dejligt når I vil
engagere jer i arbejdet.
På vegne af fællesbestyrelsen
Peter Tolstrup Christensen
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