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Posten

Fødselsdagsbørn

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

Hjertelig tillykke...

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.

5 år den 9/10-2012
Oliver Einar Bogh
Ørre Byvej 37
Ørre

Indlevering af stof til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: miaposten@tiscali.dk

Generalforsamling i Ørre-Sinding
Seniorklub

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.

Tirsdag den 8. januar kl. 14.00.
Efter generalforsamlingen er der pakkespil.
Medbring en gave til min. 25,-kr.
Ørre-Sinding Seniorklub

Generalforsamling i Ørre Forsamlingshus

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Torsdag den 31. Januar 2013
Næste deadline: Afleveringsfrist er
11. februar. Posten udkommer uge
10, 2013.

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,-.

8 år den 16/12-2012
Marie Boelskifte
Nøvlingvej 32
Sinding

Vi starter med lidt til maven og ganen kl. 18.30
Generalforsamling starter kl.19.30
Tilmelding til mad senest
tirsdag den 29. januar på
Tlf. 97136168 el. 97136327
Mvh. Bestyrelsen.

Forsidetegning: Lise Schreiber

2

BORGERFORENINGEN
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Beretning
Borgerforeningen 2012
Der har været gang i rigtig mange projekter det sidste års tid. Det er ikke alle Borgerforeningen har været direkte involveret
i. Nogle har Borgerforeningen været med
til at starte op, også trukket sig ud af igen,
medens andre kører som grupper under
Borgerforeningen.
Det bliver meget spændende at se hvordan linjeføringen af den nye motorvej bliver. Ud for Sinding ligger den fast, men
det er endnu ikke besluttet om motorvejen skal vest om Herning. Det må være
sikkert nu at den under alle omstændigheder kommer, da stort set alle politikere nu
har været i pressen og lovet at den står
færdig samtidig med det ny sygehus. De
to investeringer tilsammen her i vores lokalområde kan slet ikke undgå at give en stor
tilflytning på lidt længere sigt også, her i
vores lokalområde. Det er ikke noget der
sker fra det ene år til det andet. I 2011 kom
Sinding ind på førstepladsen i kommunen i
procentvis stigning i indbyggertal, det er
ikke sikkert vi kan det igen i 2012. Men på
langt sigt er der ikke tvivl om at vi kommer
til at ligge meget attraktivt med fuld tilslutning i begge retninger på motorvejen lige
udenfor vores dør. Der vil blive bygget bro
over motorvejen til biler, og gravet en tunnel under til cykler og gående. Vi vil presse
på med at der så samtidig bliver etableret
cykelsti mellem Sinding og Ørre, og prøve
at få den forbundet med stisystemerne inde
i Tjørring. Vi har naturligvis indsendt høringssvar til vvm redegørelsen, den har været i
sø-posten og kan også læses på hjemmesiden
En af de allervigtigste opgaver i den nærmeste fremtid bliver at støtte op om vores
skole. Her er jeg rigtig glad for at der har
været stor forældreopbakning til at lave en
støtteforening til Midtpunktet. Det er naturligvis mest skolen og daginstitutionen der
vil få direkte støtte fra foreningen, men det
vil jo indirekte også støtte op om idrætsforeningen. Styrken i Midtpunktet ligger i at
der både er daginstitution, skole og idrætsforening i det samme hus. Falder et af de
tilbud væk udvander det resten af huset.
Så der skal trækkes på samme hammel.

I Hvepsebyen er der lagt rigtig meget frivilligt arbejde fra forældre hen over sommeren. Vi har fået penge til renovering og udbygning fra kommunen, mod at vi lægger
timer i det. Der er lavet en ny lille bakke af
det jord der blev gravet af kanterne ved
søen, ligesom det jord der blev gravet væk
til de nye stier også er kørt på bakken. Her
i efteråret bliver der plantet rundt om bakken så den, på længere sigt, kommer til at
ligge ind i træerne.
Et helt fantastisk projekt er „Kunst i bevægelse“. Det er et projekt der har trukket en
utrolig masse energi til sig. Der er blevet
aktiveret nye kræfter der har sat nye tiltag
og arrangementer i gang. For lige at nævne
nogle, foredrag med Bitten Damgård, aften med Ørrefilm og Helge Sander,
facebook, gennemskrivning af teksterne på
hjemmesiden og indsamling af historier fra
området. Det hele vil kulminere med et
stort kulturarrangement i september 2013
hvor alle vil blive inddraget og få en oplevelse ud over det sædvanlige.
Kunst i bevægelse blev sat i gang stort set
samtidig med at kunst og kaffe blev etableret i idrætsforeningen. Det var tilfældig men
de to tiltag supplere hinanden rigtig godt
og der er et rigtig godt samarbejde på tværs
til fælles fordel. Det er et rigtig godt initiativ der er taget i kantinen. Der er meget
mere lokal produceret kunst og kreativitet
der kan komme ud til fælles glæde nu. Det
er et udstillingsvindue både for den enkelte
men det er da helt sikkert også et rigtig
godt vindue til vore gæster om at kreativiteten blomstrer her i området. Dette vindue kunne man godt udbrede til flere lokaliteter her i området.
Der har været arbejdet på at lave nye stiforløb i Ørre-Nybro området. Det var tænkt
som stier med formidling af de forskellige
natur og kulturminder der er i området. Det
har desværre ikke kunne lade sig gøre at få
det etableret i det forløb som der var tænkt.
Vi arbejder nu videre med en alternativ løsning, da vi meget gerne vil have formidlet
de utrolig flotte og historiske perler der er i
området.
Der har været god afsætning på vores nye
velkomstpakke. Det består af en kuvert med
en generel velkomst til området og alle de
foldere der er her fra området. Vi vil gerne
at alle hjælper med at byde nye tilflyttere
velkommen, ved at man giver velkomst-
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Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
erik@skovognaturpleje.dk
Næstformand:
Preben Thomsen
Talundvej 13
Tlf.: 97143288
Kette-pr@hotmail.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:
Phillip Nielsen
Asbjergvej 4
Tlf.: 97471245
Anna-phillip@jubii.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
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pakken til nye naboer eller giver den til de
nye ejere hvis man sælger sit hus. Kuverten kan hentes i Hvepsereden eller hos Borgerforeningen.
Hjemmesiden er en stadig vigtigere
informationsplatform, det er her mange søger information om hvad der sker og findes i området. Her trænger vores fælles
hjemmeside til en modernisering, så der
kommer flere muligheder og liv på siden.
Det er et stort arbejde der skal foregå på
tværs af flere foreninger og vil blive taget
op på næste lokalrådsmøde.
I udviklingsplanen der blev lavet for et par
år siden, var et af forslagene, at der skal
lave et midtbyløft i Sinding omkring Skoletoften. Det er et projekt vi vil se om vi kan
tage hul på nu. Det vil komme til at inddrage de der bor på Skoletoften, Forsamlingshuset, Missionshuset og Midtpunktet.
Det er ikke sikkert det lykkes at få enderne
til at nå sammen, men vi gør forsøget nu.
Der bliver arbejdet videre med at få etableret mountainbike i Sinding Kommuneplantage. Forvaltningen er meget positiv og
der er lokale kræfter der vil lægge det fornødne arbejde i det, så forventningen er at
det bliver realiseret i løbet af vinteren. Det
er samtidig en magnet i vores område der
tiltrækker folk fra omegnsbyerne.
Der er kommet lidt flere husstande med
på fiberbredbånd det sidste års tid. Vi vil
meget gerne have de sidste med så hurtigt
som muligt og vi prøver at skubbe på hos
Energi Midt.
Vi har søgt støtte fra landdistriktsmidlerne i
Herning Kommune til at renovere køkkenet i Ørre Forsamlingshus. Der skal midler
til fra flere forskellige fonde da det er en
ret stor og omfattende renovering der skal
til for at komme på højde med kravene til
et moderne køkken. Vi ved i november om
vi får tilsagn om støtte.
Der skal lyde en tak til alle der på den ene
eller anden måde har hjulpet til ved de forskellige arrangementer. Uanset om man har
lagt mange timer i det frivillige arbejde, eller blot har deltaget i nogle af de mange
arrangementer, så er alle jo en brik i det
store sammenhold der kendetegner hele
Sinding-Ørre området. Jesper Dahl har valgt
ikke at stille op til en ny periode, til Jesper
og den øvrige bestyrelse skal der lyde en
tak for godt samarbejde.

HUSK fastelavnsfest
jovt!
ligt og s
t
s
e
den 10. februar
f
t
e
Gør d
lædt!
k
d
u
m
2013 kl. 14
-Ko

i Sinding
Forsamlingshus
Mvh
Borgerforeningen!

Bak op om sinding-Ørre
Midtpunkt

Meld dig ind i foreningen
50 kr. pr. person eller 100 kr. for hele husstanden.
Sæt pengene ind på konto nr. 7514 2020411
HUSK at skrive, navn og adresse og evt. mail adr.
Mvh.: Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt
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Mountainbike bane i Sinding

Lørdag d. 17/11. Det var koldt og fugtigt,
men allerede klokken 8 var der aktivitet i
skoven i Sinding.
Gennem snart et år har der været planer
om en mountainbike bane i Sinding, og
efter de sidste tilladelser var på plads var
initiativtagerne ikke sene til at komme i
gang. Herning kommune har gennem
længere tid været på udkig efter
omgivelser der kunne rumme en
mountainbike bane. Og da lokale kræfter
sendte ansøgning af sted om muligheden
for at lave den i Sinding blev projektet
taget godt imod.
Invitationen til at hjælpe var sendt vidt
omkring, og der var mange der troppede
op for at støtte projektet. Hele
formiddagen blev der arbejdet med skovle
og river, motorsave og busk ryddere.
Hjælpende hænder sørgede for servering
af kaffe og friskbagte boller, suppe og
senere på dagen kage og kaffe igen.
Dagen blev afsluttet med en fyraftens øl
sponsoreret af Per P cykler i Snejbjerg.

Der er blevet lavet en fantastisk rute på
omkring 4 kilometer. Vi har gjort os umage
for at lægge ruten så den ikke kommer til
at genere skovens øvrige brugere. Ruten
er således, stort set, lagt på andre steder
end de gængse stier og veje. Turen er
teknisk temmelig vanskelig, men enormt
sjov med stejle bakker, skarpe sving og
andre vanskelige udfordringer som får
pulsen helt i top. Skovbundens mos gør,
at den lige nu er meget blød og krævende
at køre på, men så meget desto sjovere.
Og der er ingen tvivl om at banen vil blive
brugt. Allerede klokken 10 søndag morgen
var der mountainbikere både fra Aulum,
Vildbjerg og Sinding på banen. Så til alle
jer med lyst til udfordringer og hang til
„lavt dæktryk“: Op af sofaen og ud på
cyklen, den her bane er værd at køre efter.
Alle er velkomne til at komme og prøve
kræfter med den nye bane, som tilmed
ligger i fantastisk smukke omgivelser. Kig
også efter en annonce senere på Året. Vi
håber på at kunne holde indvielse af banen
i december eller januar.

Kunsten i bevægelse
Efter 2 meget vellykkede arrangementer i
henholdsvis Sinding og Ørre i løbet af i år,
har landsbygruppen nu fuld fokus på, at få
de forskellige beskrivelser af området
færdiggjort, ligesom der er fuld gang i
interviews af beboere i området, hvilket
resten af 2012 og et stykke ind i 2013 vil
gå med.
I starten af det nye år forventer vi, at projektets jury vil udpege de kunstnere, som
Sinding-Ørre får besøg af, når projektet
starter i den 1. september.
I løbet af foråret og sommeren vil vi gøre
en indsats for at få børn, unge, voksne
som seniorer aktiveret gennem forskellige
fora, så vi sammen kan være godt forberedte til at modtage alle de spændende
mennesker, der vil indtage lokalområdet i
den første uge af september.
Beboere eller tidligere beboere fra vores
område, der har lyst til at fortælle en
historie på skrift eller i tale, eller har

forslag, ønsker og ideer til nutid eller
fremtid, kan kontakte os i Landsbygruppen, hvis mailadresser fremgår her på
siden.
Ligeledes vil vi meget gerne fortsat have
gode amatørfotos fra området til vores
blog.
Borgerforeningen for Sinding-Ørre
Landsbygruppen

Og til alle skovens øvrige brugere. Tag
endelig et kig på banen, måske kunne I få
lyst til at prøve kræfter med cykel og natur.
En stor tak til alle jer der hjalp med til at få
banen realiseret. Flot at I kom fra både
Aulum og Vildbjerg. Det er dejligt at vi
kan stå sammen om sådanne projekter.
Tak til Herning kommune for at have blik
for, at dette sted var det perfekte til at
lave en bane, og dermed tilgodese
tilbuddene i yderområderne.

Landsbygruppen
Conny Stjernholm: 22283704
conny-stjernholm@fiberpost.dk
Birgit Jensen:
20772591, bija@jensen.mail.dk
Bodil Jensen:
30635825, bjensen51@gmail.com
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

Følg med på nettet
- bloggen bliver løbende opdateret:
http://sinding-oerre.blogspot.com/
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Kom og hør om fremtiden
ved årets store fællesarrangement
Sinding-Ørre i fremtiden!
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
kommer og giver os et bud på
fremtidens landsbysamfund

torsdag d. 24. januar 2013
kl. 19.00 i Sinding Forsamlingshus
Det er fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, der er tidligere Herning dreng, som
kommer og giver os et bud på fremtiden. Jesper Bo Jensen er en meget foretrukken
foredragsholder, der på sin humoristiske facon og letforståelige fremstillingsevne
vil gøre os klogere.

Hvordan ser fremtiden ud for et landsbysamfund som Sinding-Ørre?
Herunder generelt om udviklingen i et landsbysamfund, som ligger tæt op af en
købstad som Herning, dvs. befolkningsmæssigt, skole, børneinstitution, erhverv
m.v., og hvordan kan vi tiltrække flere unge familier?

Børn, unge og ældre i fremtidens landsbysamfund?
Han vil også give os bud på, hvordan vi skal ruste vore børn og unge
uddannelsesmæssigt til fremtiden, ligesom Jesper Bo Jensen vil give et bud på,
hvordan den ældre generation vil klare sig i fremtidens landsbysamfund.
Han vil sikkert i sit indlæg skelne til Sinding-Ørres beliggenhed i forhold til
Herning, nyt storsygehus og motorveje.
Der bliver i det hele taget lagt op til en særdeles inspirerende og levende aften,
hvor der udover Jesper Bo Jensens indlæg efterfølgende vil blive inviteret til
spørgsmål og debat med publikum.Kom og hør om vores fremtid og deltag i
efterfølgende spørgsmål/debat!
Entrè kr. 80 inkl. kaffe, unge under 18 kr. 40.
Af hensyn til kaffebordet, bedes man tilmelde sig senest d. 20. januar - til Bodil
Jensen på tlf. 30635825 eller mail: bjensen51@gmail.com.
Arrangører:
Borgerforeningen for Sinding-Ørre - Sinding Gymnastik og idrætsforening
Ørre-Sinding menighedsråd - Sinding-Ørre Midtpunkt - Sinding Forsamlingshus
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Jesper Bo Jensen
- stammer fra Herning og er en kendt
foredragsholder med mange års
erfaring i at kombinere viden med en
fængslende og humoristisk fremstilling. Har holdt foredrag om
fremtiden siden begyndelsen af
1990'erne, og siden da gjort det til en
dyd at tilpasse hvert foredrag til den
enkelte kunde med den specifikke
sammensætning af viden, inspiration
og udfordringer, der er brug for i
netop det konkrete tilfælde.
Uddannelse
Jesper Bo Jensen er uddannet forsker
med en ph.d. i statskundskab og postdoctorate studier fra Stanford
University. Mange års undervisning af
blandt andet humanister i statistik har
dog gjort ham til en strålende formidler, der gerne påtager sig opgaver,
der ser umulige ud fra starten.
Han har mange års erfaring i strategisk
planlægning i den finansielle sektor og
med strategisk tænkning for en lang
række større og mindre danske
virksomheder og offentlige institutioner. Han har også stået for en del
analyser af fremtiden udarbejdet for
ministerier, regioner, amter og kommuner.
Fokus og erfaring
Jesper Bo Jensen er forfatter til en
række bøger og har gennem årene
skrevet et utal af artikler til tidsskrifter,
aviser og antologier.
Det er mennesker, der er den usikre
faktor i fremtiden. Alt det andet herunder den teknologiske udvikling
- har vi nogenlunde check på indenfor
de nærmeste 10-25 år. Men mennesker ændrer retning hele tiden. Det
er omdrejningspunktet for Jesper Bo
Jensens arbejde med fremtiden og
kan genfindes i de emner, han er mest
kendt for at arbejde med.

Sinding–Ørre Midtpunkt

Om jubilæumsfesten
„Mennesker mødes tilfældigvis, hvor
vejene krydses, og hjerterne slår…“
Sådan synger Lars Lilholt. Hvis jeg husker
rigtigt, er det en landsstævnesang. Den
handler om, at man skal gribe de chancer,
man får, for sådan – og måske endda kun
sådan kan man finde begejstringens rige.
Det var vi mange, der gjorde den første
dag i september i år, da Sinding Skole,
Hvepsereden og Hallen fejrede henholdsvis 50, 25 og 10 års jubilæum. Vi greb en
chance, der blev serveret for os – og jeg
tror, jeg taler på cirka alles vegne, når jeg
siger, at vi fandt et stykke af begejstringens rige…
Dagen startede i skolegården med lidt at
spise og drikke kl. cirka eftermiddag. Der
var hyggesnak på kryds og tværs og i massevis. „Nej, er det ikke…!?“ „Kan du huske
dengang…!?“ „Det er godt nok længe siden…!“ „Go’daw, Wagn – kan du huske
mig?“ Og det kunne Wagn! Hvis ikke
prompte så efter et øjebliks betænknings-

tid eller et lille hint. Eller med hjælp fra sin
Birthe. Imponerende…
Efter fine taler og lykønskninger kunne vi
trisse ind på skolen og se på billeder fra
de gode, gamle dage. Særligt
konfirmationsbillederne, som kørte som
dias på en tv-skærm, vakte stor jubel. Meget spændende med sådan en veltilrettelagt trip down memory lane.
Så kom den store finale: Fest i hallen! Go’
mad, go’ musik og mere go’ snak om den
der fælles fortid såvel som tiden derfra til
nu.
Det var en helt igennem særlig og enestående oplevelse at være under samme
himmel og samme tag med så mange mennesker, som man har en fælles fortid sammen med. Eller i hvert fald en fælles skole
med. Meget har forandret sig siden dengang. Skolen har forandret sig, vi har forandret os, tiden har forandret sig... Men
der var en stærk følelse af fællesskab i luften. Vores veje krydsedes denne
septemberdag – tilfældigvis der, hvor vores hjerter slog og slår. Det var magisk.

Og da jeg i ægte folkeskolestil cyklede
hjem til bondegården på en af Fars gamle
cykler med noget så autentisk som en
dymanolygte, var jeg overbevist om, at
„… livet går videre, men aldrig som før
– det er op til os selv, hvad vi gør – og
tør!“
Natten var (modsat dynamoen) uendeligt
stille, og det støvregnede. Jeg havde
(gen)fundet et stykke af begejstringens
land. Et stykke lykke. Jeg bestemte mig
straks for at passe godt på det – gemme
det et sikkert sted. Hvem ved, hvornår man
igen får serveret sådan en chance – sådan
et stykke lykke…!?
Det er mit held, at jeg greb den chance –
den mulighed, som jubilæumsfesten var.
En mulighed for at gense og genopleve
gamle kendinge og svundne dage. Jeg tror,
vi der var med allerede glæder os til næste jubilæum! Det kan I andre i øvrigt også
roligt gøre…
Tusind tak for en vidunderlig dag og aften!
Kathrine Nørgaard
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Sikke en dejlig aften!
Det er lige de ord der kommer frem, når
jeg tænker på Jubilæumsfesten den 1 September.
Det passede tilfældigvis med at jeg var
hjemme i Danmark da Jubilæumsfesten
skulle foregå og Heidi Christensen havde
gjort et storslået forsøg på at samle årgang
89. Vi blev fem fra klassen – og sikke en
hyggelig eftermiddag og aften vi havde.
Vi startede med en øl sammen med årgang 90 og flere deromkring. Jeg nød at
være sammen med alle dem jeg engang
delte hverdagen med. Det var en skøn
oplevelse at dele vores historier fra „dengang på Sinding Skole“ og høre nye fortællinger om hvad alle sammen egentlig
var blevet til. Det var en pudsig fornemmelse at sidde der og langsomt acceptere
at alle de kendte ansigter faktisk ikke hørte
til i 6.-7. klasse mere. Men selvom de gamle
venner var blevet voksne, fået eget hus
og familie, ja så var stemningen heldigvis
lige så herlig som den var ’dengang’.
Eftermiddagen fortsatte i skolegården med
velkomst og taler i det skønneste solskin.

Ja skolen ligner jo sig selv, så det var nemt
at føle sig hjemme, selv blandt de mange
nye ansigter man nu skulle til at genkende.
Skolegården summede, Hvepsereden var
fuld a hygge, de gamle billeder var hængt
op og hallen var klar til alle tiders fest. Jeg
startede lidt reserveret, gik på udkig og
langsomt dannede mig et overblik over
forsamlingen, samtidig med at jeg lagde
en snedig plan over hvem der skulle snakkes med og hilses på. Snakken gik og eftermiddagen blev hurtigt til aften, hvor de

forskellige årgange fandt sammen ved
bordene inde i hallen. Jeg snakkede lidt
med sidemanden, så lidt på tværs af bordet og inden så længe gik snakken over
det hele. Der dannede sig en dejlig afslappet stemning, og efter vi havde spist
var alle klar til at gå på opdagelse igen.
Langsomt blandede bordene sig, man fik
sig en god snak ved baren eller man mødtes på midten til en snaksaglig svingom.
Det var en aften fyldt med godt humør
og sådan en aften er desværre aldrig lang
nok. Selvom Facebook har gjort afstand og
tid mindre, ja så var der stadig mange mennesker jeg gerne ville have snakket med,
og så mange ansigter jeg ville ønske jeg
kunne nå at genkende. Jeg nåede slet ikke
rundt før aftenen var omme og den sidste
dans var danset, men det blev til mange
gode grin og en dejlig oplevelse at være
med. Både fordi det var sjovt og spændende at møde så mange igen, men også
fordi det er så sjældent at jeg er med til
sådan en god dansk fest.
Så stort tak til festudvalget og alle der var
med til at arrangere. Det var en fantastisk
sjov og stemningsfuld aften som jeg vil
huske på længe.
Lise Schreiber
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Kirkesiden
Nyt fra Menighedsrådet
Her er Ørre-Sinding sogns
nye menighedsråd
1. søndag i advent tiltrådte det nye menighedsråd i Ørre-Sinding sogn. Det er
fra venstre mod højre: Karl Ejnar Bak
(kontaktperson og næstformand), Lillian
Høher-Thomsen (kirkeværge i Ørre),
Jette Nørgaard (kasserer), Jytte Hoffmann
(formand) og Kurt Kleon Jeppesen (sekretær). Det nye råd har desuden genvalgt Alvin Justesen som kirkeværge i
Sinding.

Forventningens tid…
Vi har været i forventningens tid gennem
et stykke tid - i forhold til klokkestablen.
Klokken er bestilt og støbt i Frankrig. Vi
glæder os til at se den - og ikke mindst
høre den. Men opførelsen er endnu en
gang udsat. Vi har måttet vente på byggetilladelsen som først blev frigivet i november. Det våde vejr og årstiden gør
derfor, at jorden ikke er til at køre på,
grave i og bygge på før til foråret. - Men
nu føler jeg mig (igen) overbevist om, at
der ikke kan komme mere i vejen før
den står klar.
Overraskelsernes tid…
Der er forskellige former for overraskelser. Vort præstepar kom på gyngende
grund, når de gik i køkkenet. En vandskade under gulvet blev konstateret. Det
har givet flere overraskelser - som den
slags ofte gør.
For at få stoppet skaden, blev der gravet
op i gårdspladsen - og der viste sig et alt
for smalt kloakrør, efter nutidens forskrifter. Det var ikke kun gulvet der havde
taget skade. Store dele af soklen og nogle
af lågerne var ligeledes skadet. Desuden
fremkaldte det en meget dårlig luft, som
gav gener i både hoveder og luftveje, så
det gamle køkken blev fjernet ekstra hurtigt. Da vi kom ned under gulvet for at
kigge, viste det sig at der ikke var isole-

ret, samt at fugt gennem længere tid har
givet råd og begyndende svamp i bærende bjælker under gulvet.
Nye kloakrør, et isoleret gulv og et nyt
køkken er nu en realitet.. - Det skal nok
blive rart for præsteparret efter godt 1
måned uden køkken. Godt at der findes andre muligheder for madlavning
end kogeplader og ovn.
Valgets tid…
Siden sidst har der også været valg til
menighedsrådet. Da det stod klart at der
ikke kunne findes en liste på det første
opstillingsmøde, var der flere der tog
affære. Stor TAK til jer der lavede noget
benarbejde, men også TAK til alle jer der
bakkede op til opstillingsmødet og dermed var med til at lave en kandidatliste
med 10 navne på. Vi har mærket opbakningen gennem hele den sidste valgperiode. Der har været og er stadig,
mange frivillige hænder i gang, med den
ene eller den anden opgave. Der er også
stor opbakning til de arrangementer der
afholdes. Og den opbakning mærkede
vi så igen - TAK.
Jeg vil her gerne sige stor TAK til de rådsmedlemmer, som gennem den sidste
periode har lagt stort engagement og
energi i hvervet. Det har været en spændende og givtig periode. Vi har haft
mange gode og konstruktive drøftelser.
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Jeg oplever at viften af muligheder for at
møde kirken hos os, er blevet bredt ud.
Jeg vil i samme omgang byde velkommen til de nye i rådet - og jeg glæder
mig til at komme i gang med opgaverne.
Jeg håber at vi også i den næste periode
kan være „Kirke i tiden“ og „Kirke for
ALLE“.
Lars Busk Sørensen beskriver meget fint
hvad Kirken er:
Kirken er folkets værested,
ikke de fornemme dødes,
Kristus har indbudt os, hans fred
er, hvor de levende mødes.
Afvist af landets mægtige
lader Guds Søn sit under ske:
- kirken er besat af fortabte.
Kirken er mere end kalk og sten,
højtid og korset i koret,
kister af marmor, døde ben,
kirken er kærlighedsordet
talt ud fra verdensdybets bund
af denne mand, der var Guds mund
blandt os, der snubler og lider.
Kirken er, hvor et folk i fred
samles for Gud og bekender
menneskelivets værdighed,
ny som fra Skaberens hænder.
Mennesker rørt ved af Guds Ånd
rejser sig og går hånd i hånd
mod den befriede Kristus.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Retræte / stilledag
Sinding kirke og kirkehus lørdag den 19. januar
Ordet retræte betyder „at trække sig tilbage“. Vi kender ordet i forskellige sammenhænge og det betyder altid noget
med at trække sig tilbage, at gå til ro.
I kirkens sammenhæng er en retræte et
fællesskab, hvor man i kortere eller læn-

gere tid trækker sig tilbage fra hverdagen. Formålet med retræten er at støtte
mennesket i dets længsel efter at lytte til
Gud og dermed lede til livsfornyelse. Når
man trækker sig tilbage fra den vante
hverdag, gives der ro og fred til at orientere sig klarere mod det, man længes efter. Derfor spiller stilhed en væsentlig
rolle på en retræte. Det vil sige, at man
er sammen, uden at tale sammen. Deltagerne har dog mulighed for at tale med
retrætelederen, hvis der er behov for det.
Stilheden giver mulighed for at fordybe
sig i meditation og bøn, i betragtning over
sit liv, forhåbentlig med en klarhed til
følge. Eller ro til at hvile og være, uden
krav. Retrætelederen introducerer stilheden og leder meditationer og gudstjeneste.
Gennem en del år har jeg selv haft stor
glæde af at deltage i retræter. Derfor har
jeg nu valgt at uddanne mig til retræte-

leder, med ønske om at give retrætens
fornyelse videre til andre. Det er et
uddannelsesforløb, som er knyttet til Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster,
som bl.a. er kursus- og efteruddannelsessted for præster i folkekirken.
Den 19. januar 2013 er der mulighed
for at deltage i en retræte. Jeg har valgt,
at den skal finde sted i Sinding kirke og
kirkehus, fordi der er en naturlig stilhed.
Det er en én-dags retræte. Mit håb er, at
det vil opleves som mere tilgængeligt end
en hel weekend, hvis man ikke tidligere
har været på retræte.
Er man interesseret i at høre mere om
retræten, så er man velkommen til at
kontakte mig.
Tilmelding er nødvendig, senest 12. jan.
Max 12 deltagere. Pris: 150 kr.
Prisen dækker forplejning hele dagen.
Lise Edelberg

En læser anbefaler
I rækken af læsere, der anbefaler gode
bøger eller film, giver vi denne gang
orden til Dagny Jensen, som har læst
CLARAS KRIG af Clara Kramer.
I en verden hvor krig og ødelæggelse er
en del af nyhederne – hvor forfølgelse af
mindretal og anderledes tænkende er
dagsorden – eller er det misundelse, der
får mennesker til at ligge artsfæller for
had – er en bog som CLARAS KRIG god
til at minde os om, at ondskaben starter
med os selv, og der fra skal den bekæmpes.
Bogen er et sidestykke til ANNE FRANKS
dagbog, men modsat Anne Frank, der
døde under krigen, overlever Clara
rædslerne og i 2008, hvor bogen udkommer, er Clara Kramer 80 år, bosat i USA,
hvor hun har viet sit liv til at udbrede
oplysning om holocaust især til børn.

Clara Kramer var en hel almindelig pige
på 15 år, da Anden verdenskrig brød ud.
Men hun var også polak og jøde. – Da
tyskerne invaderede polen, boede der
omkring 5.000 jøder i Claras hjemby. Da
krigen var slut, var der blot 60 tilbage.
Clara og hendes forældre overlevede
mirakuløst – takket være en etnisk tysker, der var en berygtet alkoholiker, skørtejæger og højrøstet antisemit.
Atten mennesker levede sammen i en
jordhule, der var gravet ud i familien
Becks kælder. Den 15-årige Clara førte
dagbog i de tyve rædselsvækkende måneder, hun tilbragte under jorden, om
alt fra mad, toilet, kulde, varme, lus, sygdom og sparsom plads – til hr. Becks
skæbnesvangre affære med hendes veninde og SS-folkenes natlige drukture i
rummet over dem.
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CLARAS KRIG er en gribende, uafrystelig og dybt personlig fortælling om en ung
piges enestående kamp for at overleve.
Bogen er samtidig et sjældent historiskdokument, der minder os om, at venner
kan blive til fjender – og selv en fjende
kan blive din eneste ven.
Dagny Jensen

Kirkesiden
Årets særlige navne
November 2011 - oktober 2012

Døbte

Ørre kirke
Festligt dåbsjubilæum for årgang
2006 og 2007 i Sinding Kirke

Clara Marie Ejstrup Schreiber Bang
Boris Erichsen
Sinding kirke

Musikalsk legestue i Sinding Kirkehus
Så starter vi op igen …
Fra tirsdag d. 19. marts kl.16.15 - ca.kl .
17 mødes vi i Sinding Kirkehus.
Vi skal synge, spille på små instrumenter, bevæge kroppen og lege de spændende historier fra Bibelen.
Organist Hanne spiller klaver til vores
sange.
Musikalsk legestue er for dig mellem 2
og 5 år sammen med en voksen. Har du

en lillebror eller lillesøster under 2 år,
må de gerne være med.
Det er 8 gange i alt og det er gratis at
være med.

Sinding Kirke
Vi glæder os til at lege med jer!
På gensyn fra Hanne og Anne Mette.

Heidi Næstholt Jensen (nu Christensen)
og René Østergaard Christensen
Tina Kopp Jensen (nu Holmgaard
Lindholt) og Tommy Holmgaard Lindholt

Julehjælp

Kig forbi vores hjemmeside
www.oerresinding-kirker.dk og tilmeld
dig vores sms-service. Herefter vil du få
en sms, hver gang der sker noget i vore
kirker (dog ikke søndags-gudstjenester).

Igen i år vil vi gerne hjælpe mennesker,
der står i en økonomisk trængt situation med en håndsrækning her op til
jul. Vores julehjælp er naturligvis omfattet af min tavshedspligt, så der sker
ikke noget ved at spørge.

Servicen er naturligvis ganske gratis. Hvis
du ikke har internet-adgang, kan du tilmelde dig ved at sende en sms til Kurt
Jeppesen på 4215 2244.

Viede

Tilmelding senest 10 marts til sognemedhjælper Anne Mette på 29825719.

Tilmeld dig vores sms-service

Du kan vælge at få sms’er, når der er
børnevenlige arrangementer, eller vælge
at blive mindet om mere voksen-mindede arrangementer som f.eks. foredrag , café-formiddage, koncerter,
sognebio og aftengudstjenester.

Elisa Brøgger Lindholm
Naia Tannebæk Mortensen
Alexander Skov Kloster

Derfor hører jeg gerne fra jer, hvis I selv
eller nogen I kender, har brug for hjælp
til at klare julen.
Hvis du i stedet ønsker at give et bidrag til julehjælpen i vort sogn, er du
selvfølgelig også meget velkommen til
at henvende dig til undertegnede.
Bidrag kan indbetales på :
reg. 9621 - konto: 6879 122 072

Menighedsrådet

Lise Edelberg
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Rasmus Telling Frederiksen og Jane
Sandfeld Mortensen (nu Fyhring
Hessellund)

Døde og
begravede
Ørre
Niels Verner Kyndesen
Hans Erik Kresten Havshøj Kristensen
Sinding
Mette Johanne Sander
Jens Peter Brunbjerg
Svend Ove Kristensen Bach
Ruth Christensen

Kirkesiden
Arrangementer
Nattergalen fra Wittenberg
Tirsdag 26. februar kl. 19.30.
Foredrags- og salmeaften i Sinding Forsamlingshus med Marianne Christiansen, sognepræst Løgumkloster.
Luther blev kaldt ”Nattergalen fra
Wittenberg”, dels fordi han selv skrev
salmer, dels fordi sangen med reformationen fik en helt ny betydning i gudstjenesten.

Marianne Christiansen
Kaffe 40 kr. Tilmelding senest 24.febr. til
Birgit Christensen på birgit.steen@ofir.dk
eller 4097 6167 - eller til Gitte Simonsen på 2393 8432.

SogneBio
7. febr. og 21. marts kl. 18.00
i Sinding Kirkehus
Foråret byder på endnu to aftner med
fællesspisning, film og en god snak.

Oversigt over arrangementer
12. dec.

19.00

Julekoncert i Sinding Kirke med „Soul Mates“

1.

jan.

15.30

Nytårsmusikgudstjeneste i Sinding Kirke

22. jan.

9.30

24. jan.

19.00

Fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus

29. jan.

17.30

Hverdagsgudstjeneste med fællesspisning i Ørre

7.

febr.

18.00

SogneBio i Sinding Kirkehus

26. febr.

19.30

Foredrags- og Salmeaften Sinding Forsamlingshus

6.

marts

19.30

Ønskekoncert i Sinding Kirkehus

19. marts

9.30

21. marts

18.00

Café Årets Gang

Café Årets Gang
SogneBio i Sinding Kirkehus

Ønskekoncert

Vil du med i Luthers fodspor?

Onsdag d. 6. marts kl. 19.30 inviterer vi
igen til Ønskekoncert i Sinding Kirkehus.
Velkommen til en aften, hvor deltagerne
selv vælger, hvad der skal synges - fra Salmebog og Højskolesangbog.
Kom og syng med.

HUSK at vi d. 27.-31. maj arrangerer
Sognerejse i Luthers fodspor. Turen er
arrangeret af Historiske og kulturelle
studieture i Viborg, som her laver denne
tur for 17.gang.

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

Torsdag d. 7. februar viser vi den danske
film, Hvidstensgruppen, om modstandsfolkene under 2. verdenskrig. Vi synger
så tit, „kæmp for alt, hvad du har kært,
dø om så det gælder“ - men det er sjældent, vi helt forholder os til, hvad det vil
sige...

Café Årets Gang

Torsdag d. 21. marts gælder det filmen
Luther - en film om et menneske, som
forandrede verden og satte sit markante
præg på den kirke, vi er en del af.

Foråret byder på endnu 2 udgaver af
Café Årets Gang med fællessang, fortælling, gamle og nye traditioner.

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

Ørre-Sinding Menighedsråd har reserveret 20-25 pladser, og vi skal helst være
ca. 40, hvorfor turen er åben for andre
interesserede.Tilmelding til arrangøren/
menighedsrådet snarest. Programmer
ligger i kirkerne og kan fås ved henvendelse til Birgit Christensen 4097 6167.

Sct. Valentin
– venskab og kærlighed
22. jan. kl. 9.30-11.30
19. marts. kl. 9.30 - 11.30

I januar bliver temaet „Nytår og livsvandring“, mens overskriften over caféformiddagen i marts hedder „Et historisk tilbageblik“.
Vi håber, at mange har lyst at være med.
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Hverdagsgudstjeneste i Ørre kirke
Tirsdag den 29. januar kl. 17.30.
Hvad er det med Valentin? Hvem var
han? Kom og hør historien om det første
Valentinskort, blomster på Valentinsdag
osv. Det handler om venskab og kærlighed.
Efter gudstjenesten er der aftensmad i
forsamlingshuset...

Kirkesiden
Nøjj, det’ for børn

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Hvad mon der står her ?

Søndag d. 10. marts

(det kan være en fordel kun at bruge
hvert tredje bogstav)

Traditionen tro deltager vi i Ørre-Sinding
sogn i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling, som i år finder sted søndag
d. 10. marts.

ENRTSL BIÆAHERÆNNIS EOFRÆS FOPØDSDTITAA ISO
BRAEÆHTLLLEDEALHESEOSMAS. DIAEÆTTSA EKRROS JSOOFE
DAREIJRZSFLKOKHRÆS VOSIDS FOJEKÆJSIROKELSRÆL JPÆUXCLSC.
RKJIAÆGSHTLOIDBGÆR GPOLÆSÆUHDKSEPÅLJFIBJGSD
JHAUÆOLDA OÅLGSN GPEOSNDLETSÆ NXVYSNTÆPÅKERAS

Efter gudstjenesten kl. 10.00 i Ørre Kirke
mødes indsamlerne i kirkehuset, hvorfra de sendes ud på ruterne. Vi håber på
indsamlere nok til at kunne nå hele sognet rundt - så hvis du har lyst til at samle
ind, er du meget velkommen til at kontakte Jytte Hoffmann på 4014 9419 eller jytte.bjarne@fibermail.dk en uges tid
før indsamlingen.

Husk vores fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus torsdag d. 24. januar kl. 19.00
med fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen. Se omtale andetsteds i bladet.
Nyt maleri i Ørre Kirkehus

Indre Missions mødekalender
12. dec. 19.30
29. dec. 19.00

Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
Julefest i Sinding Missionshus v/ Birger Pedersen

Menighedsrådet har indkøbt et nyt maleri til kirkehuset i Ørre. Maleriet er malet
af Merete Breum Bech, som er tidligere
præstedatter i Ørre Præstegård.

8.
9.
10.
16.
16.
30.

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Skriftemålsgudstjeneste i Sinding Kirke v/ Lise Edelberg
Bedemøde i Missionshuset
Bedemøde i Missionshuset
Bibelgruppe 1 hos Karen og Lars Laugesen, St. Lundgaardvej 2
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
Fælles bibelgruppeaften i Sinding Missionshus
Oplæg ved Martin Christoffersen, Lemvig

Merete var inden sin død i august 2011
i gang med at male et forslag til en ny
altertavle til Ørre Kirke. Vi havde i menighedsrådet et stærkt og godt samarbejde med hende, og vi var naturligvis
meget berørte af, at hun ikke skulle få
lov til at gøre arbejdet færdigt.

13. feb. 19.30

Bibelgruppe 1 hos Grete og Holger Hoffmann, Ørrevænget 14

Uge 8
19. feb. 19.30

Missionsuge i Sinding Missionshus
Møde i Missionshuset v/ korshæsrpræst, Søren Nielsen, Holstebro
Efter kaffen vil Marie Madsen, Vildbjerg fortælle om
Netværksarbejdet i Herning Kommune.
Møde i Missionshuset v/ Johan Smith Larsen, som taler over
emnet, „Tro til hverdag“
Familieaften v/ Jens Christian Plougmann fra Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.

Vi ville så gerne have set hendes færdige
maleri, men når det nu ikke lod sig gøre,
blev det vigtigt for os, at samarbejdet
med Merete skulle huskes - og derfor
opstod idéen at købe et af hendes andre malerier til Ørre Kirkehus.

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

21. feb. 19.30
22. feb. 19.30
27. feb. 19.30

Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

13. mar. 19.30
13. mar. 19.30

Bibelgruppe 1 hos Edel Vang, Baunevej 43
Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10

Det flotte farvestrålende maleri fortjener
ikke at blive trykt i en sort-hvid gengivelse her, så I må selv lægge vejen forbi
kirkehuset i Ørre for at se maleriet. Det
er vort håb, at maleriet vil skabe både
glæde og eftertanke på sin nye plads.
Menighedsrådet
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Kirkesiden
Lucia-optog

Gudstjenesteplan

16. dec. kl. 16.00 i Sinding Kirke

Ørre kirke

Sinding kirke

10.00

16.00 Lucia-optog*

December
16.

3. søndag i advent

21.

fredag

23.

4. søndag i advent

8.45

24.

Juleaften

15.45

11.00
14.30

25.

Juledag

---

10.30

26.

2. juledag

8.45

---

30.

Julesøndag

---

8.45 Nord Hansen

1.

Nytårsdag

---

15.30 Musikgudstj.*

6.

Hellig tre konger søndag 16.00*

---

8.

tirsdag

19.30 Skriftemålsguds.
ifbm. bedeugen

13.

1. s. efter helligtrekonger - - -

17.

torsdag

20.

s. s. efter helligtrekonger 8.45

---

27.

Søndag septuagesima

---

10.00 Kirkekaffe

29.

tirsdag

17.30 Hverd.gudstj.
med spisning*

10.00 Julegudstjeneste
for skolebørn
Nord Hansen - - -

Januar

---

20.00

8.45 Nord Hansen
Aftengudstj.

Februar
3.

Søndag seksagesima

---

8.45

10.

Fastelavn

10.00

13.00*

17.

1. søndag i fasten

8.45

24.

2. søndag i fasten

---

10.00

3.

3. søndag i fasten

---

8.45

10.

4. søndag i fasten

10.00

Nord Hansen

I år skal vi fejre Lucia-dag 3. søndag i
advent, den 16. december 2012. Elever
fra skolen vil gå Lucia. Gudstjenesten
begynder kl. 16.00 og mens mørket falder på skal vi være sammen om det stemningsfulde Lucia-optog, synge adventssalmer og høre bibelfortælling. Bagefter
vil der være en forfriskning til alle. Det
foregår i Sinding kirke.
Nytårsmusikgudstjeneste
1. januar kl. 15.30 i Sinding Kirke
Nytårsdag hilser vi det nye år velkommen med musik-gudstjeneste. Denne
gang i Sinding kirke kl. 15.30. Vi skal
nyde musik af Sverre og Hanne Bødker,
sopran og trompet.
Der bydes på en forfriskning i kirkehuset
efter gudstjenesten.

Helligtrekonger
6. januar kl. 16.00 i Ørre Kirke
Med helligtrekonger rundes julefesten af
med en eftermiddagsgudstjeneste i Ørre
kirke. Vi skal være sammen om salmer,
biblens beretning om de 3 vise mænd
og fortælling af Niels Knudsen. Traditionen tro er der et helligtrekonger lys til
hver husstand.
Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe
eller te. Vi vil gerne opfordre til, at man
medbringer de sidste småkager og konfekt af julelækkerierne, hvis man har
mere tilbage, så vi også på den måde
runder julefesten af.

Marts

Indsamling til
Folk. Nødhj.

Fastelavns-børnegudstjeneste
10. februar kl. 13.00 i Sinding Kirke

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.
Ring til Taxa på 20 13 25 13.
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Fastelavns søndag er der traditionen tro
børnegudstjeneste i Sinding kirke kl.
13.00. Man må meget gerne komme
udklædt. Gudstjenesten er planlagt således, at man kan nå at komme til
fastelavnsfest i forsamlingshuset.

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.

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
Stof til kirkesiderne
kan sendes til Kurt Jeppesen på
kleoneliner@gmail.com

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

Menighedsrådet
Jytte Hoffmann (formand)
4014 9419 - jytte.bjarne@fibermail.dk
Karl Ejnar Bak (næstfor., kontaktperson)
5053 6249 - keub@mail.dk
Jette Nørgaard (kasserer)
6176 8500 - noergaard53@hotmail.com
Lillian Høher-Thomsen (kirkeværge Ørre)
6165 1641- lillian.thomsen@hotmail.com
Kurt Kleon Jeppesen (sekretær)
4215 2244 - kleoneliner@gmail.com

Tjek vores hjemmeside: www.oerresinding-kirker.dk
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Sinding GIF Kroket
Ledelsen

Formand
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf.: 97136187
Mobil: 23709215
jimmy@sindinggif.dk
Økonomifmd.
Gitte Jensen
Sinding Hovedgade 40
7400 Herning
Tlf.: 97127876
Mobil: 30844582
gitjensen@gmail.com
Aktivitetsfmd.
Jesper Dahl Martinussen
Sinding Hovedgade 7
7400 Herning
Mobil: 31350108
jesperdahlmartinussen@live.dk
Supplerende medl.
Vibeke Andersen
Nybyvej 19
7400 Herning
Tlf.: 97136348
Mobil: 22949701
5xand@mail.dk

Nok en dejlig kroket sæson er gået og de
væsentlige aktiviteter er vel overstået. Sidst
fortalt i Søposten, var der mulighed for 2
par, at deltage i LM for par, i Køge. Dette
lykkedes og begge par spillede sig til en 3.
plads. Ligeledes var der mulighed for 1
hold, at deltage i LM for hold i Vildbjerg.
Det lykkedes også, og efterfølgende kunne
vi smykke os som Landsmestre for hold i
række A1, hvilket giver os ret og pligt til at
spille i næsthøjeste række i næste sæson.
Vi spillede sammenlagt 20 kampe over 2
dage, og vandt samtlige kampe.
LM var afslutning på den mere officielle
del, men kroketsæsonen er ikke nødvendigvis slut med det. I egen afdeling har vi
afviklet privatturnering, hvor spillerne har
været inddelt i 2 puljer, og her spillet alle
mod alle. Tage Lauritsen og Jørgen Friis
Poulsen blev vindere i hver sin pulje.
Traditionen tro, inviterede Simmelkær til
mixturnering, som blev afviklet den 15.
oktober. En rigtig hyggelig dag, hvor vinderne fordelte sig ligeligt mellem Simmelkær og Sinding.
Også traditionen tro, blev Simmelkær geninviteret til lyskroket, som blev afviklet tirsdag den 6. november. Som vanlig, startede
vi kl. 16.30 med dyresteg på Jægerbjerg ,
hvor ikke spillende ægtefæller og kære-

ster, også var inviteret med. Kl. 18.30 gik
vi på lysbanen, hvor vi var 7 hold, som spillede mixstævne til kl. 22.00. Foruden Simmelkær, havde vi også besøg af spillere fra
Køge, Lind og Sunds . De ikke spillende
hyggede sig hjemme i varmen og udforskede bobspillets finesser. Spillerne vendte
tilbage til Jægerbjerg til kaffe og præmieuddeling. Også her blev der en pæn fordeling af vinderne klubberne imellem.
For de spillere, som ikke kan få nok af kroket, er der mulighed for at deltage i stævner i henholdsvis region Nordvest og region Sydvest, igennem hele vinteren, kun
snemasser kan stoppe kroketspillere.
Hvis vejr og vind tillader det, fortsætter vi
træningen i Sinding hver torsdag fra kl.
13.00 og til mørkets frembrud, og vi nyder
i den grad at kunne gå ind i Krokethuset,
nyde vores medbragte kaffe og få overstået dagens drillerier.
Har man lyst til at holde sig i form og holde
sig i gang, så kom og spil kroket. Vi har
simpelthen ikke tid til dårligdom eller dårligt humør. Skulle man føle sig lidt utilpas
går det bare helt over, når vi først har tag i
køllerne.
Grethe Buus Poulsen, 28512503

Supplerende medl.
Mads Høher-Thomsen
Ørre Byvej 44
7400 Herning
Tlf.: 97136312
Mobil: 61651741
lima@email.dk

Landsmestrene Jens
Boelskifte, Poul E.
Olesen, Grethe
Buus Poulsen, Jørgen Friis Poulsen
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Byt en bog!

Kunst & Kaffe
- og kreative tilbud!
Workshop - Nyt liv til gamle smykker og genbrugssmykker
Onsdag d. 30. januar kl. 19.00 – 21.30
Onsdag d. 6. februar kl. 19.00 – 21.30
Få idéer til at genbruge smykker, som måske er gået i stykker eller blevet umoderne.
Medbring nogle af dine egne smykker, som trænger til at blive piftet lidt op. Få også
idéer til at lave helt nye smykker af genbrugsmaterialer.
Connie Egeberg og Birgit Fastrup
Sted: Sports Caféen
Pris: 50,- kr. incl. kaffe
Tilmelding: SGIF's hjemmeside: www.sindinggif.dk " Kunst & Kaffe

Blomster til påske og forår
Torsdag d. 14. marts kl. 19.00 – 21.30
Inspiration til forårets og påskens blomsterarrangementer og -dekorationer.
Lindvigs Blomster
Sted: Sports Caféen
Pris: 100,- kr. incl. kaffe og brød
Ingen tilmelding - betaling ved indgangen.

Åben

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!

Strikkecafé
Efter nytår vil vi lave nogle månedlige
strikke-/nørklecafé-dage. De endelige
datoer bliver udsendt i vores Nyhedsmail
(husk at tilmelde dig), eller du kan se dem
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!

Fredag
Fredag den 1. februar
Stegt flæsk og persillesovs.

Dansk Slager Parade

Fredag den 1. marts
Kyllingeoverlår, sovs og
kartofler og hjemmelavet
agurkesalat.

Fredag den 4. januar
Boller i karry.
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Alle billetter der var
forhåndsreserveret, til næste
udgave af Dansk Slager Parade
den 23. feb. 2013, er nu blevet
betalt og udsendt.
De få resterende billetter er sat til
salg på www.sindingevent.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

Husk generalforsamling i Ørre Forsamlingshus
torsdag den 28. februar 2013 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan læses
på foreningens hjemmeside. Man kan også
se hvem der er på valg i år, hvem der genopstiller og indkomne forslag til generalforsamlingen og husk, hvis du/I har et forslag der skal til behandling på generalforsamlingen, skal dette være formanden i
hænde 8 dage før generalforsamling, altså
seneste den 20. februar.
Den 9. november 2012 kom der svar på
ansøgning om brug af rugekasser til
undervisningsbrug hvor de fastholder deres afslag.
Afslaget fastholdes på grund af DTU Aqua,
som er den institution, der er udpeget til
at yde myndighederne videnskabelig og
teknisk bistand.
I nærværnede sag har vi (Fødevareministeriets Klagecenter)bl.a. henvist til
DTU Aquas videnskabelige anbefalinger i
artiklen „DTU Aqua fraråder klækkerbakker
og rugekasser i vandløb“ af 13. marts 2012
fra hjemmesiden www.fiskepleje.dk
Jeg ser nu ikke meget videnskabelig og
teknisk bistand i, at DTU Aqua „fraråder“
klækkerbakker og rugekasser i vandløb.
Men det var dette afslag vi fik i 2011, så
nu må vi se om de stadig fastholder denne
påstand, i det jeg/vi har sendt en ny ansøgning til brug af rugekasserer i år, sammen med Ørre Naturskole og Herning
kommune.
Der er kommet afslag på tilladelsen, men
Holstebro kommune og Dansk Fritidsfiskerforbund støtter forsøget i Løven Å. Holstebro kommune udtaler ligeledes, at
rugekassemetoden kan anvendes til at
kickstarte en bestand før det overlades til
fiskene, at klare sig selv med hjælp fra
restaureringsprojekter, (altså det vi gør,
med udlægning af gydegrus på egnede
steder i vandløbet.
DTU Aqua udtaler – „at afprøve en teori
om evnen til at fisken finder tilbage til
fødestedet, opstår på et meget tidligt stadium i en fisks udvikling“. Teorien vurderes ikke mulig at efterprøve i lystfiskerregi.
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Jeg ser det nu heller ikke som en teori der
skal efterprøves, da det er en meget anerkendt teori, at fiskene finder tilbage til deres fødested (gydebank) selv efter at de
har været en tur i havet og svømmet rundt
omkring ved Grønland.
En anden ting er at vi kan henvise til et
projekt i Skjern Å, ved Blåkilde efterskole
ved Tarm, hvor rugekasserne er afprøvet i
2011/12 med stor succes og at forsøget
blev gennemført igen i de 3 følgende år,
som et selvstændig projekt.
Sidst men ikke mindst, så har Aalborg universitet sagt at de vil gå ind i projektet, for
om de kan bevise denne anerkendte teori
om at fisken på et tidligt stadie (allerede
ved første celle deling) får smag på vandet, så de finder tilbage til deres fødested.
Med alt det i hånden, så håber jeg at
Fødevareministeriets Klagecenter denne
gang gir os medhold, så vi kan komme i
gang, så vi igen får nogle flere fisk i vores
vandløb og at vi bedre forstår hvorfor vi
ikke skal ødelægge vores skrøbelige natur
med udvaskning af okker i det tidlige forår,
at når landmanden spuler eller får spulet
sine markdræn, hvor ynglen lige er kommet ud af gydegruset.
Vi opnår den største effekt, når vi samarbejder, så lad det være et opråb til DTU
Aqua, at gå ind i dette samarbejde.
Hvad end der sker i det nye år, vil jeg håbe
at foreningen fortsætter i samme ånd.
Med disse ord, vil jeg ønske alle en glædelig jul, samt et godt nytår.
Ejgil

En hobby med køretøjer
Bentley, Rolls-Royce, Jaguar osv. er nogle
af de engelske bilmærker som de fleste
kender som værende eksklusive bilmærker og dermed heller ikke køretøjer man
normalt ser i dagligdagen. For nogle er
køretøjerne en hobby som betyder, at de
på gode sommerdage trækkes frem og
kører en tur ud i landskabet.
Rolls-Royce og Bentley var tidligere en og
samme bil, med den forskel at Bentley var
for den som selv ville køre og Rolls-Royce

Udover at bilerne kan lånes til mærkedage,
så kører ejeren Tatiana Almskou også i dem
til og fra arbejdet i Ikast i sommermånederne. Bilerne har godt af at komme ud at
køre og da det desværre koster mange
penge at holde de „store“ køretøjer og
pleje f.eks en Bentley, er muligheden for
at tage bilen på ferie i Sydeuropa for kostbart med et forbrug på mellem 3-4 kilometer pr. liter brændstof.

må på ønskesedlen. Dog skal samlingen
ikke udvides før andet er solgt og det er
et meget ugunstig marked for den slags i
øjeblikket, hvor Danmarks motorentusiaster har fyldt garagen op med det
eller de køretøjer de ønskede.
Det er en spændende interesse og det
giver en masse oplevelser når hele familien er interesseret i køretøjer som disse.
Vi møder mange spændende mennesker

Gør dagen helt speciel
Overrask konfirmanden med en tur i ét af disse smukke køretøjer,
og den store dag bliver med garanti endnu bedre.
Pris kun kr. 500,- pr. person.
Kontakt allerede nu
Tatiana Almskou, Sinding, Tlf. 60168034

for den som ville transporteres med chauffør. Kongehuse over hele verden var tidligere den store kundekreds for RollsRoyce fabrikken.
I dag er mærkerne blevet solgt og dermed
opdelt, hvilket betyder at Volkswagen koncernen har overtaget Bentley og BMW har
overtaget Rolls-Royce. Dog produceres
køretøjerne fortsat samme sted i England
og da det har stor betydning på det asiatiske og russiske marked at der står „Made
in England“, så vil bilmærkerne fortsat produceres i deres hjemland.
De engelske bilmærker som tidligere
havde store økonomiske problemer er i
øjeblikket i vækst som aldrig før. Markedet i fjernøsten har sat liv i samtlige engelske bilfabrikker. Fabrikker som Jaguar
har faktisk svært ved at følge med efterspørgslen for tiden.
I Sinding kan man i sommermånederne
opleve både Rolls-Royce, Bentley, Jaguar
og Daimler m.fl. og endda bestille en køretur til sit bryllup, konfirmation, runde fødselsdag eller anden mærke dag, som fortjener at blive husket som noget særligt.

Kilometerprisen indregnet med forsikring
til 6.000 km årligt, vægtafgift og en benzinpris på kr. 12,- så er prisen pr. kilometer kr.
9,- og så er der ikke medregnet nogen
former for service og vedligeholdelse.
I samlingen af køretøjer mangles der ifølge
Tatiana Almskou et køretøj. I stedet for at
køre motorcykel vil hun gerne køre en
cabriolet og gerne en Jaguar XK8, så den
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på vores udflugter. Vi håber også at få mere
tid til at nyde nogle ture på vejene i det
kommende år, hvor vores husbyggeri
stilner af. Desværre har dette år været uden
nydelse af køretøjerne i det omfang vi
gerne ville…….
Mike Nielsen, Sinding

KALENDEREN
December
04. 14:00

Besøg i præstegården

ØS Seniorklub

07.

Åben hal

Sinding GIF

13.

Luciaoptog (4. - 6. klasse)

Sinding Skole

13.

Julehygge i indskolingen

Sinding Skole

15. 10:00

vi julehygger

KFUM & K

21.

Sidste skoledag inden jul

Sinding Skole

Januar
03. 07:45

Første skoledag efter juleferien

Sinding Skole

04.

Åben fredag

Sinding GIF

08. 14:00

Generalforsamling og pakkespil

ØS Seniorklub

12. 09:30

vi svømmer en tur i Herning Svømmehal

KFUM & K

15.

Skøjtedag for 6. klasse

Sinding Skole

17. 20:00

Aftengudstjeneste i Ørre Kirke

Menighedsrådet

22. 09:30

Café Årets Gang i Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

22. 14:00

Seniorernes egen dag

ØS Seniorklub

24. 19:00

Fællesarrangement med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

Se omtale i bladet

30. 19:00

Workshop - Nyt liv i gamle smykker I - Kunst & Kaffe

Sinding GIF

31. 19:30

Generalforsamling Ørre Forsamlingshus

Se omtale i bladet

Februar
01.

Åben fredag

Sinding GIF

05. 14:00

Sang og musik v. Grethe og Bent Kristensen, Ørnhøj

ØS Seniorklub

06. 19:00

Workshop - Nyt liv i gamle smykker II - Kunst & Kaffe

Sinding GIF

07.

Heldagslegestue i Hvepsereden med fastelavnsfest

Dagplejen

07. 18:00

SogneBio i Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

11.

Uge 7: Skolernes vinterferie

Sinding Skole

18. 09:45

Fastelavnsfest

Skolen og Hvepsereden

19. 14:00

Lysbilleder v. Gudrun og Viggo Brusen, Sunds

ØS Seniorklub

23.

Slagerparade

Sinding GIF

26. 19:30

Foredrags- og salmeaften i Sinding Forsamlingshus

Menighedsrådet

28. 19:00

Generalforsamling i Ørre Forsamlingshus

ØS Lystfiskerforening

Marts
01.

Åben fredag

Sinding GIF

04.

4. - 8. marts: Ta pulsen uge

Sinding Skole

06. 19:30

Ønskekoncert i Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

07.

Hockeydag for 3. klasse

Sinding Skole

10. 11:00

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Menighedsrådet

19. 09:30

Café Årets Gang i Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

19. 13:20

Påskeløb for Mælkebøtten og Grotten

Hvepsereden

21. 18:00

SogneBio i Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

22.

Legestue i Sinding Kirkehus - Påskefrokost

Dagplejen

22. 09:30

Påskefrokost for Violen og Anemonen

Hvepsereden

28.

Skolens påskeferie 28.marts - 1. april
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Sinding Skole

