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FødselsdagsbørnPosten
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 planlæg-
ning 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

Næste deadline: Afleveringsfrist er 1.
maj Posten udkommer uge 22,  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,-.

Silas Tyrsted Pedersen
4 år den 26. oktober 2012
Sinding Hovdgade 15, Sinding

Marie Hornshøj Brunbjerg
5 år den 11. Oktober 2012
Skoletoften 3, Sinding

Thomas Lodahl
8 år den 26. november 2012
Nybyvej 20, Sinding

Lukas Næstholt Christensen
3 år den 18. februar 2013
Ørrevænget 1, Sinding

Tristan Kold Jørgensen
3 år den 22. februar 2013
Sinding Hovedgade 17, Sinding

Laura Lodahl
11 år den 26. februar 2013
Nybyvej 20, Sinding

Sidsel Riis Thøgersen
7 år den 3. marts 2013
Søvndalvej 1, Sinding

Hjertelig
tillykke...
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Ørre
Forsamlingshus

Bestyrelsen
Formand:
Ruth Pedersen
Ørre Byvej  72,
Tlf. 97136168.

Næstformand:
Herdis Ahler Ørre Byvej 81,
Tlf. 97136327.
Mail. herdis@vipcom.dk

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

Medlemmer:
Leo Lisby Ørre Byvej 111,
Tlf. 97136373

Jeppe Schriber
Tlf. 26270114

Revisor:
Judith Hansen.
Birgit Kristensen

Hvorfor?
Vores forsamlingshus er fra 1889 – og det
ældste registrerede i det gamle Hamme-
rum Herred, og dermed med til at skrive
kulturhistorie i vores lokalsamfund.

Huset er løbende blevet vedligeholdt, men
det er nu nødvendigt at foretage en total-
renovering af vores nedslidte køkken, så
det kan leve op til myndighedernes krav
og dermed fremtidssikre huset og dets
funktioner.

Hvordan?
Vi har indhentet tilbud fra håndværkere –
og på inventar, og det giver en samlet pris
på    675.000,-kr. + vi skal have lavet no-
get frivilligt arbejde.

Vi har søgt fonde m.v. med følgende re-
sultat:

LAG Herning 150.000,-kr. Herning kom-
munes landdistriktspulje 44.000,-kr.

Støt Ørre Forsamlingshus

Herning kommunes jubilæumsfond
197.298,-kr.
I alt: 391.298,-kr.
Vi mangler derfor p.t. 283.702,-kr.

Vores tilsagn fra fonde er betinget af, at vi
selv kan skaffe det der ca. svarer til
restbeløbet.Vi håber derfor meget, at I vil
bidrage, så vi kan bevare vores forsamlings-
hus.

Det kan I gøre ved at indbetale et beløb
på vores  kontonr.  7670 –4723388      i
Ringkøbing Landbobank i Vildbjerg – el-
ler ved henvendelse til bestyrelsen.
NB:  Firmaer i området, der har givet et
bidrag, kan kontakte bestyrelsen, hvis de
er interesseret i at komme på en sponsor-
liste – opsat i forsamlingshuset.

Hvornår?
Da vi skal have lavet aftale med håndvær-
kere m.fl. vil vi bede jer om at indbetale
jeres bidrag hurtigst muligt og gerne in-
den d. 1. april.

I er altid velkommen til at kontakte os.

Vi vil være taknemmelige for ethvert be-
løb.

Med de bedste forhåbninger
- og venlig hilsen

Bestyrelsen
Ørre Forsamlingshus
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

  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

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

Lokal gymnastikopvising i Sinding-
Ørre Midtpunkt

Lørdag den 16. marts kl. 10:00

Program:

kl.10:00 Indmarch

Forældre/Barn holdet: v. Betina Petterson

Puslinge - v. Lotte Henneberg, Iben Pedersen og Amalie Wraae

Spilopperne - v. Jeanet Lauridsen & Lærke Jensen.

Spring Mix - 3. kl. og opefter v. Jesper Dahl, Preben Thomsen og Iben
Pedersen

Tak til instruktørerne

Gæstehold - Idrætsefterskolen Lægården, Holstebro

Entré: 40 kr. fra konfirmationsalderen.Kantinen er åben(billede fra
opvisningen 2012)Vel mødt!Med venlig hilsenS.G.I.F.
Gymnastikudvalget, Lotte Bak Henneberg & Elin Frederiksen
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Petanque
Vi starter sæsonen mandag den 15. april
kl.13.30.

Kom og vær med til at spille et sjovt og
udfordrende spil.
Alle kan være med, uanset alder, til dette
sociale spil.
Hvis der er ønske om eventuelt at spille
om aftenen, kan man henvende sig til
Birthe på tlf.. 97136226.

Vel mødtTrivsel og Motion

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Spillet petanque er ikke mere end knapt 100
år gammelt - og stammer fra Sydfrankrig. Det
blev  af en gammel gut i kørestol, som ikke
magtede at kaste kuglerne ud på de store
længder over 20 meter.
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Fra den 4. juni til den 9. juni 2013

Traditionen tro afholdes æ Sinding daw igen i år.
Der arbejdes med et program, som dels kommer til at bestå af kendte aktiviteter
og traditioner, men der bliver også nye aktiviteter og tiltag.

Det endelige program udsendes med næste nummer af SØ-Posten.

Med venlig hilsen
„De Fem“

Se mere på www.sindingbyfest.dk
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HVEPSEREDEN

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding

Tlf. 97 13 62 16

Lidt nyt fra dagplejen-
Årets gang-Tilbageblik til
2012

Dagplejerne i Sinding/Ørre er kommet
„hjem“. Dvs. vi er igen kommet under
Hvepseredens „vinger“. Det er jo ikke nyt,
men har fungeret et par år. Vi er nu fast-
tømret og har et dejligt arbejdsklima med
det øvrige personale i Midtpunktet. Sam-
tidig har vi mere kontakt til vores dagpleje-
pædagog (Merete) end vi havde da vi var
under Herning Kommunes dagpleje-
pædagoger. Vi dagplejere har deltaget i
Idræt institutions kurset. Vi har meget fo-
kus på at børnene selv går/bevæger sig, i
stedet for at blive transporteret/båret. Selv-
følgelig ud fra deres formåen.
Vi følger og deltager stort set i Hvepse-
redens traditioner, men holder flere ting
selv da „vores“ børn har et andet tempo
og ting tager tid. Vi holder heldagslegestue
hver uge, for det meste i Hvepsereden.
En gang om måneden er vi „ude af hu-
set“. Vi er besøger gerne kirkehusene.
Disse legestuer har ofte et tema.

Januar: Vi havde en dag hvor børnene
måtte medbringe det legetøj som de
havde fået i julegave. Hvert barn måtte
medbringe 3 stk. legetøj. Der var megen
hygge og bytte.

Februar: Fastelavn.
I foråret 2012 havde vi mange „store små“
børn. Vi valgte at prøve en tur til Herning
Musikskole „en go’ halv time – de små
synger“. Det er et tilbud musikskolen har
sidste onsdag i september-oktober-novem-
ber/februar-marts-april.

Onsdag den 29. februar, startede vi dagen
hos Inga. Vi tog bussen kl. 8.29 til Herning
rutebilstation. Den „blå bus“ vi ser og vin-
ker til dagligt. Det var stort. Vi gik i samlet
flok til musikskolen i Nørregade. Børnene
var meget forundret og fulgte tavse med.
Da „timen“ var endt, gik vi gennem gåga-
den, hvor der er mange ting at se. Vejret
var fint. Vi endte i Vestre Anlæg på lege-
pladsen, hvor vi startede med madpakker.
Derefter leg. Inden turen til bussen, på den
anden side af gaden, gik vi en tur rundt i
anlægget, legede/kravlede på statuerne.
Der var nogle mænd der arbejdede med
at beskære træer fra en traktor med front-
læsser. Jaaaaaaah dagen var fuldendt, vi så
TRAKTOR. Bussen kørte hjem til Sinding
kl. 12.40. Alle børn var puttet kl. 13.15.
Det var en succes så…
Onsdag den 26 marts tog vi af sted igen.
Denne gang var børnene klar over hvad vi
skulle og var lidt med, men stadig betragt-
ende. Denne dag gik vi i Sdr. Anlæg, hvor
vi også startede med madpakker. Her var
andre udfordringer på legepladsen. Skønt
at se hvor meget de hyggede sig og nød
det. På vej til bussen så vi TRAKTOR, der
var noget anlægsarbejde i gang i Sdr. An-
læg. Hurra, succesen var hjemme, og vi
bestemte at vi ville af sted igen…
Onsdag den 25. april. Sidste gang i for-
året. Igen startede vi dagen hos Inga og
tog bussen til stationen. Gåtur til musik-
skolen. Børnene var nu helt med på, hvad
vi skulle. Vi snakkede om hvad vi mon
skulle synge denne gang. Der var safte-
vand og kaffe, småkager, rosiner og agurke-
stænger på musikskolen, da det var sidste
gang i foråret. Merete kom også og var
med. Denne gang var børnene fuldt ud
med og deltog aktivt. Vi hyggede os. Bag-
efter skulle vi have saftevand og diverse,
der var sat frem. Et barn havde fødselsdag
og gav pølsehorn. Uhmmmm. Vi gik gen-
nem gågaden til stationen. Det var lige før
Giroen, så der var livlig aktivitet og cykler
mange skøre steder. Springvandet på tor-
vet vakte stor jubel. På banegården var vi
heldige at se et tog køre af sted og vi vin-
kede til togføreren. På gangbroen så vi biler,
lastbiler og busser køre under. Det var med
at være hurtig, for at nå at se dem på den
anden side. Hov, der kom en lastbil med
TRAKTOR på. Det blev også til en løbetur

og fange leg. Mange smil fra rejsende,
der kom forbi.  Madpakken blev spist og
nu var det tid til en elevator tur på vej til
bussen. Endnu en dejlig dag.

Marts: Påskefrokost.

April: Årets besøg hos Falsig, på Ørregaard
på Foldagervej i Ørre. Startede dagen i
Ørre Kirkehus og vi gik til gården. Det
første vi mødte er en TRAKTOR. Jublen

var stor. Vi beundrede dem og alle maski-
nerne. Derefter gik turen til den store stald
med alle køerne. Der var mange øjne der
gloede på os og vi gloede igen. Vi fandt
roer og håndfodrede de køer der ville.
Besøget sluttede med saftevand og kage
på halmballer. Vildt hyggeligt. Gåtur til-
bage til kirkehuset.
 Årets besøg hos Misse og Knud var tors-
dag den 8. maj. Som altid hjemmebagte
vafler. Vi var på skovtur, så og prøvede
alle deres TRAKTOR.
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HVEPSEREDEN

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding

Tlf. 97 13 62 16

August: Var vi en dag i Hvepsebyen.

Oktober: Vi deltog sammen med Hvep-
sereden og skolen i en indianer dag. Vi
holdt Bedsteforældredag i Sinding Kirke-
hus. Efter formiddagskaffe var vi på gåtur i
Paghs park. Tak for is, Pagh.

November: Bamse-/dukke fest.

December: Vi deltog, sammen med Hvep-
sereden i Julegudstjeneste. Vi var i Sin-
ding kirke, så vi tilbragte dagen i kirke-
huset. Efter gudstjenesten fik vi besøg af
julemanden. Dagen sluttede med gløgg
og æbleskiver til forældrene.
Som nogle måske har bemærket er TRAK-
TOR en vigtig del af vores hverdag. For-
året manglede ikke begejstring i den an-
ledning. Om det er den mindste have trak-
tor eller den største grønne-røde-blå eller
grå er ligegyldig, det er TRAKTOR. Ja, selv
gummiged og lastbiler bliver også til TRAK-
TOR. Men bare rolig, i takt med at ord-
forrådet bliver bedre, får vi det rettet.

Til slut, en lille opfordring. Når I rydder
op/ud i jeres børns legesager, hvor næste
stop er en genbrugsbutik, må I hjertens
gerne tænke på dagplejen og Hvepsere-
den. Vi tager imod med glæde.

Dette var en Nytårshilsen (lidt sent, må-
ske) fra dagplejerne. I møder os derude, vi
vinker gerne.
Lene, Inga og Lillian.

Sinding
Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen i november 2012, består bestyrelsen i Sinding
Forsamlingshus nu af:

· Formand, Bodil Jensen
· Næstformand, Bente Johansen
· Sekretær, Inga Petersen
· Bestyrelsesmedlem, Bjarne Nielsen.

Jan Johansen står for udlejningen af Sinding Forsamlingshus på tlf. 97136266 / 61739940.
På hjemmesiden www.sinding-forsamlingshus.dk  fremgår priser for leje samt diverse andre informationer.

Med venlig hilsen
Sinding Forsamlingshus
Bodil Jensen.
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Kirkesiden

Siden sidst er det nye råd trådt i arbejds-
tøjet - og vi er startet ud med at få over-
draget opgaver og introduceret til de for-
skellige poster. Det har været en meget
stille periode - og det er en fin tid at starte,
selv om der er mange situationer, hvor
man bedst lærer af at stå i dem. Men det
er fint at få disse situationer delt ud over
lidt længere tid.

Den ro giver os mulighed for at tage fat i
den rigtige ende - med at få drøftet mål
og visioner. Der kommer I ind i billedet.
Som I kan læse herover, vil vi gerne have
inspiration og ideer til denne drøftelse.
Vi håber, at I vil være med til at sætte
jeres præg på vores kirke og kirkeliv.

Håb og forventninger kan være gode,
men de kan også føre til skuffelse og fru-
stration, hvis tingene ikke helt går som

SOGNETS AFTEN i Sinding Kirkehus
Torsdag d. 23. maj kl. 19.30

Musikalsk legestue

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 instrumen-
ter, bevæge kroppen og lege de spæn-
dende 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.

Tilmelding senest 10 marts til sogne-
medhjælper Anne Mette på 2982 5719.

     Vi glæder os til at lege med jer!

  På gensyn fra Hanne og Anne Mette.

For dig mellem 2 og 5 år - og en voksen,
du gerne vil følges med ...

Tirsdage mellem 16.15 og 17.00
- fra tirsdag d. 19. marts

Nyt fra Menighedsrådet

Igen i år inviterer vi til en aften, hvor vi
drøfter med hinanden, hvad vi vil med
kirkelivet her i Ørre-Sinding sogn. Det
plejer at være givende og inspirerende
aftener, hvor der opstår idéer, vi aldrig
ville have fået hver for sig.

Nye tiltag som Ønskekoncerter og Aften-
gudstjenester er startet takket være sid-

ste års Sognets Aften - så vi er spændte
på, hvad der dukker op i år ..

Det sker i Sinding Kirkehus - og vi håber,
rigtig mange har lyst til at deltage. Me-
nighedsrådet giver kaffen denne aften,
og tilmelding er ikke nødvendig. Vi glæ-
der os til at få idéer sammen med jer.

     Menighedsrådet

man tænker. Det kan give frustrationer
når man har forventninger til samarbejds-
partnere - og de ikke helt lever op til
dem… Men vi har stadig håb og forvent-
ning om, at 2013 bliver året, hvor taget
på Ørre Kirke og klokkestablen ved Ørre
Kirke bliver færdige.

Mange af jer har gennem tiden siddet i
Ørre Kirke og tænkt/mærket at lugten og
indeklimaet ikke er godt. Det er noget af
det, vi løbende har haft oppe at vende.
Vi har gennem den sidste tid gjort nogle
tiltag, som vi håber, kan være med til at
ændre dette. I er meget velkomne med
tilbagemeldinger på om det lykkes for os,
eller om vi skal prøve andre løsninger.

Jytte Hoffmann

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

        Arnulf af Louvain / N.F.S. Grundtvig
     DDS 192, Hil dig, Frelser og Forsoner

GLÆDELIG PÅSKE!
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Kirkesiden

At ånde frit
- om faste og stilhed

Holder du faste?

Nej, jeg tænker ikke på din sundhed. Jeg
tænker på, om du benytter dig af det,
som fastetiden indbyder til?

Fastetiden indbyder til eftertænksomhed,
nøjsomhed, bøn og stilhed. En
eftertænksomhed over: hvad der er vig-
tigt i livet; hvad der fylder mest i ens eget
liv; om fokus er det rigtige sted; om der
er forhold i livet, hvor man bærer på skyld
og længes efter forsoning.

Fasten før ...

Fasten er forberedelsestid til påske. I
gamle dage begyndte man, efter faste-
lavn, en 40 dages lang faste som optakt
til påskefesten. Det var en bod- og
renselsestid, hvor man øvede sig på at
give afkald. Det skal forstås i lyset af den
bibelske fortælling om Jesus, der nærmer
sig sin lidelse og død. Men også opstan-
delse. Derfor bærer fasten alle følelser i
sig, fra det smertefulde til det forvent-
ningsfulde.

I påsken skænkes en ny begyndelse. En
ny begyndelse, hvor vi bærer barmhjer-
tighed og forsoning med i livet.

... og nu!

Hvad blev der af fasten? I årevis har den
fysiske faste stået svagt i den lutherske
tradition, fordi Luther gjorde op med fa-
sten. Han mente ikke det tjente noget
formål med en udvendig gerning, som
faste.

Men de seneste år har der været større
fokus på fasten. Det er vel et ønske om
at give troen krop. Måske hænger det også
sammen med en længsel efter at over-
veje, hvad der fylder i livet, på alle pla-
ner. I al fald vinder den fysiske faste frem,
ved f.eks. at give afkald på kød og mælk,
øl og vin, søde sager. Andre vælger at lade
fasten være tv-fri, eller computerfri, når
det gælder alt det, som ikke er nødven-
digt.

Bøn og stilhed

Ved siden af den fysiske nøjsomhed ind-
byder fasten også til bøn. Ikke fordi bøn
kun hører fastetiden til. Men fasten kan

være en anledning til at finde en rytme
med bøn. En tid, hvor man er særligt op-
mærksom på at finde tid til en stille stund,
til bøn og til at være stille for Gud.

En stille stund

Lad mig præsentere en stille stund. Vælg
et tidspunkt på dagen, hvor du har ro til
det. Vær realistisk med tiden, hvad der
kan lade sig gøre. Det kunne være et
kvarter. Tænd et lys, sæt dig godt til rette,
lad kroppen falde til ro, træk vejret dybt
og roligt. Velkommen i stilheden. Sæt – i
tankerne – ord på det, som rører sig i dit
liv. Glæder, sorger, skyld eller? Fortæl Gud
om det. Vær også stille, med åbenhed
for at lytte til Gud. Mærke fred og op-
dage nye horisonter. Slut stilheden af med
en tak til Gud.

Sådan bliver bøn et åndehul, hvor vi bli-
ver mindet om, at det ikke er os der
bærer alting, men at vi bæres af Gud. En
stille stund giver et frit åndedrag.

Ikke krav, men mulighed

Man kan synes, at alt dette kan lyde som
flere krav, man skal leve op til.  Derfor er
det vigtigt for mig at sige, at faste ikke er
for Guds skyld, men for vores egen skyld.
Som en hjælp til at skærpe opmærksom-
heden på, hvad der er vigtigt. Det er ikke
et krav, det er en mulighed. Gives her
videre med anbefaling: prøv det!

Lise Edelberg



11

Kirkesiden

Konfirmationer 28. april

Når foråret kommer skal vi fejre konfir-
mation i vore to kirker. I år har vi 12 kon-
firmander i vore kirker. En stor festdag
venter forude for såvel konfirmanderne
som deres familier. Jeg vil gerne opfor-
dre alle til at gøre dagen ekstra festlig
ved at flage på konfirmationsdagen.

Som altid kan der afleveres telegrammer
mv. i begge kirkehuse. Der vil være nogle,
som sørger for, at alle får det rigtige med
sig hjem. Der bydes på en kop kaffe.

At tro er at komme
til det, der er større,
end vi kan forstå:

Guds rige, som Kristus
har åbnet i dagen

for os, som er små.

Med dette vers af Jørgen Michaelsen vil
jeg ønske TILLYKKE alle konfirmand-
familier. Må I alle få en dejlig dag, der
kan bære glæde med sig ind i tiden der
kommer.

Fred og alt godt.

Lise Edelberg

Sinding kirke kl. 9.00
Margrethe Hølledig Nørgaard, Visgårdvej 3

Kathrine Klejnstrup Dam, Nøvlingvej 21

Amalie Engmark Wraae, Nøvlingvej 15

Cecilie Dahl Rasmussen, Sinding Hovedgade 7

Anders Overgaard Nielsen, Sinding Hovedgade 5

Emil Kastberg Skole Pedersen, Sinding Hovedgade 29

Nicolai Fyhring Mortensen, Schæferivej 13

Stig Trøstrup, Sinding Hovedgade 14

Ørre kirke kl. 11.00
Nina Amalie Møller Petersen, Kragsnapvej 39

Marie Hvolbøl, Ørre Byvej 91

Christina Flensborg, Bindstowvej 10

Laurids Frederik Foldager Jensen, Ljørringvej 65

Nøjj, det’ for børn
Sæt disse begivenheder i den rigtige rækkefølge. Begynd med det, der skete først.
Bogstaverne i parentes skulle gerne danne et kodeord, der har noget med påske at gøre!

Jesus står op fra de døde og går ud af graven (A)

Jesus bliver taget til fange af romerne (G)

Judas forråder Jesus med et kys på kinden (N)

Hanen galer og det får Peter til at græde  (R)

Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel (L)

Jesus dør på korset (E)

Kvinderne kommer til graven og finder ud af, den er tom (G)

Jesus deler brød og vin ud til sine disciple (A)

Jesus bliver lagt i graven og en sten rulles for (D)

RIGTIG GLÆDELIG PÅSKE !
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Oversigt over arrangementer

6. marts 19.30 Ønskekoncert i Sinding Kirkehus

10. marts 11.00 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

19. marts   9.30 Café Årets Gang

21. marts 18.00 SogneBio i Sinding Kirkehus. Film: Luther

4. april 19.00 Fortælleaften med Ditte Krøgholt

11. april 19.30 Koncert med Vocal Pleasure i Baunekirken

23. maj 19.30 Sognets Aften i Sinding Kirkehus

27. - 31. maj Studierejse i Luthers fodspor

1. juni   9.30 Retræte i Sinding Kirke og Kirkehus

Arrangementer
Fortælleaften
Torsdag d. 4. april kl. 19.00
i Sinding Forsamlingshus.

Ditte Krøgholt fortæller Jakob Knuds-
ens roman, „ Angst- Mod“, der hand-
ler om Martin Luther.

Når Jakob Knudsen på denne måde skil-
drer Luthers liv og tro, er det på den ene
side, fordi hans egen og Luthers
kristendomsforståelse ligger tæt på hin-
anden. Samtidig betyder romanformen,
at Luthers tankegang og handlingsmøn-
ster bliver anderledes livsnært og ved-
kommende for læseren. Når fortællingen
så bliver lagt i munden på Ditte
Krøgholdt, der gennem mange år har
undervist i litteratur, bl.a. som højskole-
lærer, venter der tilhørerne en stor og
berigende oplevelse.

Kaffe 40 kr. Tilmelding senest 2. april til
Birgit Christensen på 4097 6167 eller
9713 6167 eller birgit-steen@ofir.dk el-
ler Gitte Simonsen på 2393 8432.

Koncert med Vocal Pleasure
Baunekirken, 11. april kl. 19.30

Vocal Pleasure er et rytmisk voksenkor med ca. 50 sangere, under ledelse af Niels
Bay, musiklærer v. Herning Gymnasium. Koncerten er arrangeret i samarbejde med
Tjørring Menighedsråd. Det er et samarbejde, som giver os mulighed for at invitere
større kor, end vore to små kirker kan rumme. Entré 50 kr.

Café Årets Gang
19. marts kl. 9.30
Velkommen til endnu en formiddag med
fortælling, formiddagskaffe, fællessang og
fællesskab. Det sker i Sinding Kirkehus -
og dagens tema bliver „Et historisk tilba-
geblik“.

SogneBio - 21. marts kl. 18.00
Aftenens film er „Luther“, som et led i
rækken af arrangementer om denne
markante person i vores kirkes historie.
Som sædvanlig begynder vi med at spise
sammen og slutter af med en snak om
aftenens film. Pris: 60,- kr. Tilmelding til
Kurt Jeppesen på 4215 2244 eller
kleoneliner@gmail.com

HUSK DET HELE !
- eller tilmeld dig vores sms-service og få
en påmindelse, når der sker noget.
Tilmeld dig via vores hjemmeside eller
ved at sende en sms til Kurt Jeppesen på
4215 2244.

Indre Missions Mødekalender
Uge 11 Kredsmøder
11. mar. 19.30 Lind Kirkecenter v. Villy Sørensen
12. mar. 19.30 Snejbjerg Menighedshus v. Villy Sørensen
13. mar. 19.30 Kibæk Missionshus v. Georg Kjeldsen
14. mar. 19.30 Vildbjerg Missionshus v. Georg Kjeldsen
15. mar. 19.30 Bording Missionshus v. Gitte Rasmussen

13. mar. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Edel Vang, Tjørring
13. mar. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann
22. mar. 19.30 Familieaften i Missionshuset v/ Søren Schmidt, Videbæk

10. apr. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Chr. Jensen, Tjørring
10. apr. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl
17. apr. 19.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Sinding Missionshus.

8.   maj 19.30 Bibelgruppe 1 hos Gunda og Leo Madsen, Tjørring
8.   maj 19.30 Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen
15. maj 19.30 Soldatervennerfest i Missionshuset

v. Bent Ingemann Jensen, Thyholm
22. maj 19.30 Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen

5.   juni 19.30 Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann
7.-8. juni IM’s Årsmøde i Skjern
12. juni 19.30 Bibelgruppe 1 hos Ingrid og Thomas Andersen, Tjørring
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Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,

som menighedsrådet indbyder til.

Ring til Taxa på 20 13 25 13.

Gudstjenesteplan
Ørre kirke Sinding kirke

Marts
3. 3. søndag i fasten  - - -  8.45

10. Midfaste 10.00 Sogneindsam-  - - -
ling til FKN

17. Mariæ Bebudelse  8.45 Nord Hansen

24. Palmesøndag  8.45 10.00 Med børnekirke

28. Skærtorsdag  - - - 17.00 Med spisning

29. Langfredag 10.00  - - -

31. Påskedag  9.30 11.00

April
1. 2. påskedag  - - - 14.00 Pilgrimsvandr.

fra Tjørring til
Sinding kirke

7. 1. søndag eft. påske  8.45 Nord Hansen  - - -

14. 2. søndag eft. påske  - - -  8.45

17. onsdag 20.00 Aftengudstj.

21. 3. søndag eft. påske 10.00 Kirkekaffe  - - -

26. Bededag  - - - 10.00 Lennart Jessen

28. 4. søndag eft. påske 11.00 Konfirmation 9.00 Konfirmation

Maj
5. 5. søndag eft. påske  - - - 10.00 Kirkekaffe

9. Kr. Himmelfartsdag 10.00  - - -

12. 6. søndag eft. påske  - - -  8.45

19. Pinsedag 11.00  9.30

20. 2. pinsedag  - - - 10.00

26. Trinitatis søndag  8.45 Nord Hansen  - - -

Juni
2. 1. søndag eft. trinitatis  8.45  - - -

9. 2. søndag eft. trinitatis  - - -  9.30 Byfestgudstj. i
SØ-grillen

Sogneindsamling
10. marts kl. 11.00
fra Ørre Kirkehus

HUSK Sogneindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp. Det sker søndag d. 10. marts
efter gudstjenesten i Ørre. Har du lyst til
at være med som indsamler, kan du kon-
takte Jytte Hoffmann på 40149419.

Vi opfordrer til at tage godt imod ind-
samlerne, når de kommer forbi din dør.

HUSK PÅSKEFOLDEREN
Læg mærke til påskefolderen, når den
kommer i din postkasse. Heri omtales alle
påskens arrangementer i vore kirker!

AFTENGUDSTJENESTE
17. april kl. 20.00 i Sinding Kirke

Onsdag d. 17. april inviterer vi igen til
Aftengudstjeneste. Som sædvanligt byder
vi på kaffe og småkager i våbenhuset fra
19.45, før vi går ind i kirken til en stille
stund midt i hverdagen. Denne aften er
temaet forårsjubel, glæde og begejstring.

Retræte / stilledag
1. juni kl. 9.30 - ca. 18.30
i Sinding Kirke og Kirkehus

Trænger du til et åndehul i en travl hver-
dag, så er retræte måske noget for dig.
En retræte giver plads til ro og eftertanke,
fordybelse, stilhed og bøn. Denne re-
træte er en stille retræte, dvs. vi er sam-
men uden at tale. Gennem de fælles me-
ditative samlinger i kirken og en gå-tur i
den smukke natur (hvis vejret tillader det)
vil vi være sammen under overskriften:
”Det forunderlige liv”. Pris er 150 kr. som
dækker forplejning hele dagen. Yderligere
info og en folder med nærmere beskri-
velse kan fås hos undertegnede.

Lise Edelberg



14

Kirkesiden

Værd at vide...
Sognepræsten

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

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 at-
tester m.v. der skal bruges ved vielsen.

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

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 personregister-
føreren sker gennem hospitalet.
Forældre skal derfor ikke længere
aflevere fødselsanmeldelse. Er
forældrene ikke gift, kan faderskab
registreres derved, at forældrene
afleverer omsorgs- og ansvars-
erklæring 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.

Faste aktiviteter

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

Rødderne 2.0
Er en børneklub under KFUM og
KFUK, der kører hver anden lørdag kl.
10.00 - 11.30. Vi mødes i
Missionshuset på Skoletoften.
Kontaktperson:
Bjarne Hoffmann, tlf. 97 13 60 62.

Sinding Missionshus
Kontaktperson: Dorrit Lodahl,
Tlf. 97 13 62 87

Bibelgruppe 1
Kontaktperson: Holger Hoffmann,
Tlf. 97 13 63 75

Bibelgruppe 2
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.

Graver
Aksel Hvergel
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk

Gravermedhjælper
Hanne Jensen, 97 13 62 31
mobil 27 52 62 31
kragsnap@dlgtele.dk

Organist
Hanne Jensen, tlf. 27 52 62 31

Kirkesanger
Judith Hedager, tlf. 61 33 65 16
jhedager@hotmail.com

Sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen
Tlf. 29 82 57 19
sognemedhjaelper@
oerresinding-kirker.dk

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

Tjek vores hjemmeside: www.oerresinding-kirker.dk

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
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Formand:
Ejgil Kølbæk,
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
20 68 29 87

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

 BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen

ejgil@hedens-lystfiskeri.dk

I skrivende stund er jeg formand, men det
ændrer sig den 28. februar 2013.
Det er med stort vemod jeg takker af ef-
ter knap 10 år, som formand for en for-
ening jeg selv tog initiativ til at starte i
2003, helt nøjagtig den 30.4.2003. Hvad
er der så sket i de første ti år? Jo, allerede
den 1. maj blev laksen så totalfredet i Stor
Å og siden har der været problemer med
laksen, som hindrede et samarbejde på
tværs af de lokale foreninger langs Stor Å,
og det er ikke fordi vi ikke har prøvet, for
i 2008, tog jeg initiativ til at samle alle
foreninger langs Stor Å, men det endte
med en krig om laks og ikke et samarbejde
om at få flere laks i åen. Vi var så alligevel
med til at sætte yngel ud i 2009, men si-
den er alt samarbejde stoppet, først var vi
12 foreninger der var med på ideen, så
var vi 4 der ikke vil være med under de
vedtægter Holstebro fik indført, så var der
8, hvor af de 4 gik med under protest, fordi

de regnede med at de kunne ændre ved-
tægterne senere, med det har vist sig at
være umulig, som jeg sagde, så 2 mere
har meld sig ud, så nu er de kun 6 tilbage.
Så sidste år, stiftede vi så en ny forening
Stor Å-sammenslutning, for at få del i den
laksekvote, der har ødelagt samarbejdet
langs Stor Å. Der blev lavet en masse nye
regler for at hindre os i at få del i lakse-
kvoten. Det ene regel var at der ikke kunne
fanges laks oven for vandkraftsøeren i
Holstebro, det gjorde også at Aulum-
Haderup Sportfiskerforening ikke kunne få
del i laksekvoten, så de havde rigtig skudt
sig selv i foden, ved at gå med til disse
vedtægter, så nu kunne de kun betale til
SVS, uden at få del i kvoten. Men hen på
sommeren fik de så alligevel en kvote på
5 laks, så nu vil vi også have del i lakse-
kvoten i år, i den nye sammenslutning.
Men det hele startede med 15 lodsejer,
som lagde fiskevand til, efter at jeg havde
været rundt til alle lodsejere, for at høre
om vi kunne låne fiskevandet til „kom til
stor fiskedag i Ørre“ for Ørre forsamlings-
hus, som jeg var med i bestyrelsen for,
denne gang, for at vi i dag er 32 lodsejer
som ligger vand til og som noget af det
vigtigste for mig, har vi ikke betalt en kr.
for leje af fiskevand, nok mest fordi vi lige
fra starten af har været meget fokuseret
på at lave vandpleje, så der kommer flere
fisk i vandløbet.
Vi startede med at fælde en masse træer
og pilekrat ved Stor Å, så man kunne
komme til at fiske der og for at få mere
lys til åen, så grødvæksten kunne lave mere
skjul, til fiskene, for derefter at gå over til
at lave gydebanke i stedet.
Og hvor meget gydegrus har vi så været
med til at ligge i Stor Å-vandsystem? Ja,
hvad jeg kan regne ud er det blevet til
knap eller ca. 600 m2 og vigtigheden af
gydegrus, kan læses i at vi nu kan fange
laks i Ørre igen, havde selv en på i efter-
året, godt nok kun på ca. 15 cm. men det
var en laks.
I alle årene har vi haft et godt og nært
samarbejde med kommunen og DTU
Aqua, hvad end vi ikke altid er/har været
helt enige, så har det været godt for vores
fiskevand.
Desværre så har vi ikke fået lavet det helt
store projekt i Stor Å, Det kunne nu havde
været super fint at være pilotprojekt på at
udforme en gydebank ligesom et gammelt
vadested - og så følge udviklingen på dette
i forhold til de andre gydebanker vi har
lavet. Det er noget mere omfattende end
det vi plejer at lave, da der skal bruge ca.
900 m3 grus til dette anlæg, for ikke at

sige at jeg havde store drømme ved kirke-
stien i Ørre. Jeg håber at kommunen og
foreningen forsætter med planerne.
Planen med at genslynge Røjen bæk, hå-
ber jeg også vil falde på plads i nær frem-
tid, i det at lodsejerne er med på ideen og
endda selv har forslået en genslyngning,
så må kommunen finde pengene, til fæl-
les glæde for os naturelskere og vandtro.
Vores gode samarbejde med kommunen
har udviklede sig til mere end vandpleje, i
det vi har været med til Grøn Inspirations-
dag på landsskuepladsen i Herning, med
økologiske ørreder har vi lært børn og
pædagoger om fisk og de har fået lov at
smage nyrøget ørred. Som noget nyt sid-
ste år, var vi med ved Blå flaghejsning ved
Fuglsangsø i Herning, for at lære evt. nys-
gerrige om fiskeri i søerne omkring Her-
ning, hvad kan man fange? hvad kan man
fiske med? m.m.
Vi har også holdt sommerferie skole ved
Løven å, et samarbejde med DGI og Kom-
munen, om tilbud til skolebørn i kommu-
nen, så børn kan få sommerferien til at gå
med noget fornuftig.
Den årlige torsketur er nu heller ikke at
kimse af, eller havtur, for den har jo også
stået på fladfisk og makrel ture, langs vest-
kysten og Lillebælt.
Vi skal heller ikke glemme den årlige
familiefisketur, som startede med en tur
til Hee Fiskepark, men siden er gået til
Herning fiskepark. En hyggelig dag med
familien og fiske venner der afsluttes med
fælles grill i teltet på pladsen.
Som nævnt i indledning, så har vi også
afholdt „kom til stor fiskedag i Ørre“ siden
starten, og ikke færre end 8 forhenværende
og nuværende folketingsmedlemmer har
været forbi Ørre, først Helge Sander som
jo kommer fra Ørre, så skude Kristen
Poulsgaard (A er ingen tøsedreng) havde
været forbi i 2005, men han nåde kun til
Aulum, for at køre hjem igen, da han var
blevet syg, i 2006 var det Johs. Poulsen
og i 2007, var der hele 3 på en gang, Aage
Brusgaard, Ove Jensen og Niels Højland
og det er vist aldrig sket før eller siden, i
2008 var det så Kristen Touborg og i 2009
Per Ørum, vi har da også haft fint besøg
fra Herning byråd, 2010 var det Kurt H.
Jørgensen og i 2012 Peter Villadsen. Som
nogle nok har bemærkede så mangler vi
2004, men det var Preben Kærseler fra
Fishing Danmark Konceptoriet i Aarhus, i
2005 blev Kristen jo syg, så jeg måtte selv
stå for præmie overrækkelsen denne gang
og i 2011 var det Lasse Mikaelsen, bedre
kendt som Lasse Sdr. Resen, eller Lasse
med Rugekasserne. Fælles for dem alle er
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at de nu kan sige at de har været i Ørre
og nu kan kalde sig prominente personer
fra Ørre.
Det er, vel også blevet til over hundrede
artikler i de forskellige aviser i området
gennem tiden, for ikke at glemme indslag
i tv-midtvest. Og det til trods for at jeg
ikke ved om jeg er ordblind, eller bare et
vrøvlhoved.
Hvorfor takker jeg så af som formand? nu
jeg er så stolt og glad for alt det arbejde vi
har lavet i de knap 10 år der er gået. Ja,
først og fremmest fordi jeg ikke længere
bor i Ørre, efter at der kom nogen og
købte mit hus og ikke et ondt ord om dem,
de har jo bare købt et hus på landet der

var til salg. Jeg har bare taget det som om
at Ørre er blevet for lille til mig, så nu var
det tid at komme videre. Hvad vil jeg så
bruge alt den fritid til, som jeg har brugt
på lystfiskerforeningen, englaug, vinavler,
flaghejsning, politik? For det skal da ikke
være en hemmelighed at, jeg har været
meget stolt af at være Fremskridtsmanden
fra Ørre, for ikke at sige vinbonden, biav-
leren og laksefangeren fra Ørre, hvad en-
ten den laks har koste mig en del penge,
så var den det hele værd, jeg vil gerne her
igennem sende en stor tak til de mange
der har givet et bidrag til laksesagen, en
særlig tak til Jimmy og Marianne, der stod

for indsamlingen, det varmer, når nogle
hjælper en.
Ja, først så er vi havnet i Staby, ved Ulf-
borg, hvor vi kunne få plads til vores he-
ste, bier og vin. Så vil jeg tage en slapper
til vi igen får en konge i kongeriget Dan-
mark, hvad enten der går 3-4 mdr. eller 3-
4. år, derefter vil jeg rejse mig igen, starte
vinlaug og vineri som erhvervs avler, så
jeg kan sælge Dansk bordvin og holde
kurser i vinavl for ikke at sige kursus i vin-
smagninger.
Ved ikke om jeg har fået det hele med,
men jeg er stolt af det jeg har opnået og
at jeg kom fra Ørre.

Knæk og bræk
H ejgil

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Ørre-Sinding Sognearkiv

ØRRE MEJERI. Sognearkivet søger oplysninger om - og gerne billeder af mejerister, der har virket ved Ørre Mejeri. Hvornår lukkede
mejeriet?
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Sinding–Ørre Midtpunkt

Gør en god skole bedre!
Sådan lyder det seneste udspil fra regerin-
gen for at få en Folkeskole i verdensklasse.
Midlerne denne gang er flere timer, et
opgør med lærernes arbejdstid, efterud-
dannelse og engelsk allerede fra første
klasse. I forhold til det sidste punkt kan
jeg sige, at vi har haft engelsk fra 0. klasse
de sidste 2 år til glæde for børnene.

Eleverne skal være længere i skole. Elever
op til 3. klasse skal være i skole 30 timer
om ugen, de mellemste fra 4. til 6. klasse
skal bruge 35 timer på skolen, men ind-
holdet i timerne skal være anderledes, idet
der vil blive indført „aktivitetstimer“ med
lærere og pædagoger, som skal give en
mere afvekslende og spændende skole-
dag. Alt dette for at højne fagligheden og
for at inkludere flere elever med særlige
behov i den almindelige undervisning. For
at det skal lykkes, skal lærerne og pæda-
gogerne bruge mere tid sammen med
børnene. Derfor bliver det spændende at
følge de kommende overenskomstfor-
handlinger mellem kommunerne og lærer-
foreningen.

For Sinding-Ørre Midtpunkts vedkom-
mende vil reformen for mig at se ikke blive
vanskelig at implementere. Vi har fælles
bestyrelse, fælles ledelse og et allerede
eksisterende samarbejde mellem lærere
og pædagoger. Spørgsmålet er så, om vi
ønsker at børnene skal opholde sig i Midt-
punktet i så mange timer for at bruge ti-
den mere „fornuftigt“, så 95 % af en år-
gang får en ungdomsuddannelse, hvilket
er målet. Men når de så endelig kommer
hjem har de klaret lektier og været til idræt.

Ny Nordisk Skole
Parallelt med reformforslaget har under-
visningsministeren introduceret Ny Nordisk
Skole. Det er et tværgående forandrings-
projekt for hele dagtilbuds- og
undervisningssystemet, der med afsæt i
danske og nordiske værdier skal medvirke
til at:

1. Udfordre alle børn og unge, så de bli-
ver så dygtige, de kan.

2. Mindske betydningen af social bag-
grund i forhold til faglige resultater.

3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddan-
nelser med respekt for professionel vi-
den og praksis.

Dette skal ske i et tæt samarbejde mel-
lem alle interessenter og mellem forskel-
lige institutionstyper. Den 21. februar hol-
der vi pædagogisk aften i Midtpunktet for
alle ansatte og fællesbestyrelsen. Her vil
vi drøfte de nye tanker, og vi vil få besøg
af Anne Helen Hvelplund, som er pæda-
gogisk konsulent i Herning Kommune. Hun
vil blandt andet fortælle om Ny Nordisk
Skole, hvilket vil være en reel mulighed
for os i Midtpunktet, da det er et forplig-
tende netværk mellem fx skole, daginsti-
tution og dagpleje. Interesserede kan læse
mere under www.nynordiskskole.dk

Med venlig hilsen
Kurt Stoustrup
Fællesleder

Ørre-Sinding Sognearkiv

Daværende Sogneråds-
formand Poul Jensen ved den
nye Sinding Centralskole i for-
året 1962



18

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-philip@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

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

BORGERFORENINGEN
FOR SINDING-ØRRE

Fastelavnsfest
Traditionen tro blev der atter afholdt
Fastelavnsfest i samarbejde med Sinding
Forsamlingshus søndag den 10. februar. En
rigtig god eftermiddag med virkelig mange
fremmødte – og de havde været meget
kreative….
Tak for opbakningen
Borgerforeningen

Flaghejsning

Borgerforeningen opfordrer hermed til, at der flages
mere ved byportalerne.
Hvis man i anledning af rund fødselsdag, bryllup, eller
anden stor begivenhed ønsker flaghejsning, kan man
ringe til flagmanden.
Flagmand i Sinding: Tonny Tulstrup, 97136415
Flagmand i Ørre: Mikkel Scheufens Petersen,
51920287

Affaldsindsamling Sinding & Ørre
Affaldsindsamlingog forskønnelseaf byerneI samarbejde

med DanmarksNaturfredningsforening

Sinding: Vi mødes lørdag d. 20.04 kl. 09.30 til kaffe og
rundstykker i grillhytten Ørre: Vi mødes d.21.4 til kaffe

ogrundstykker kl. 09.30 i Naturskolen
Læs mere her: http://www.dn.dk/

Default.aspx?ID=2636&Arrangement=4193
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04. 4. - 8. marts: Ta pulsen uge Sinding Skole

06. 14:00 Besøg hos Tjørringpensionisterne ØS Seniorklub

06. 19:30 Ønskekoncert i Sinding Kirkehus Menighedsrådet

07. Hockeydag for 3. klasse Sinding Skole

07. 19:00 Kunst og Kaffe: Strikkecafé Sinding GIF

09. 10:00 Tema - hvorfor Nødhjælp KFUM & K

10. 11:00 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Menighedsrådet

14. 19:00 Blomster til påske og forår Sinding GIF

16. 10:00 Gymnastikopvisning Sinding GIF

19. 09:30 Café Årets Gang i Sinding Kirkehus Menighedsrådet

19. 13:20 Påskeløb for Mælkebøtten og Grotten Hvepsereden

19. 14:00 Selma Lagerlöff v. Marianne Paluszewski ØS Seniorklub

21. 18:00 SogneBio i Sinding Kirkehus Menighedsrådet

22. Legestue i Sinding Kirkehus - Påskefrokost Dagplejen

22. 09:30 Påskefrokost for Violen og Anemonen Hvepsereden

22. 18:00 Fællesspisning og Familieaften Missionshuset

23. 10:00 Løb derude KFUM & K

28. Skolens påskeferie 28.marts - 1. april Sinding Skole

April
02. 14:00 Mit arbejde: 40 år i politiets tjeneste v. Poul Erik Møller ØS Seniorklub

04. 19:00 Fortælleaften i Sinding Forsamlingshus Menighedsrådet

06. 10:00 Tema fra "værktøjskassen" KFUM & K

09. 19:30 Om forfatteren Marie Bregendahl med særligt henblik på romanen: En dødsnat SØ Folkeuniversitet

10. 10. - 24. april: Skolefest uger Sinding Skole

15. 13:30 Opstart: Petanque Sinding GIF

16. 13:30 Besøg i Hvepsereden ØS Seniorklub

17. 19:30 Generalforsamling Missionshuset

20. 10:00 Kreative muligheder KFUM & K

23. 19:30 Leonora Christine set ud fra en historisk synsvinkel. SØ Folkeuniversitet

24. Skolefest Sinding Skole

24. 10:00 Generalprøve på skolens skuespil Hvepsereden

25. Legestue i Ørre Kirkehus m. Gårdbesøg Dagplejen

26. Bededagsferie Sinding Skole

30. 14:00 Helene Jensen, Vildbjerg: En tur fra Skagen til Kruså med barnevogn ØS Seniorklub

Maj
04. Besøg af "Evigglad" KFUM & K

06. Skolehjemsamtaler 4. - 6. klasse Sinding Skole

07. Skolehjemsamtaler 4. - 6. klasse Sinding Skole

07. 14:00 Anne Saarup Brinch, Bording: Mit møde med Lise Munk ØS Seniorklub

07. 19:30 Det 18. og 19. århundredes folkelige vækkelser. SØ Folkeuniversitet

09. Kristi Himmelfartsferie Sinding Skole

13. Skolehjemsamtaler 2. - 3. klasse Sinding Skole

14. Skolehjemsamtaler 2. - 3. klasse Sinding Skole

15. Skolehjemsamtaler 0. - 1. klasse Sinding Skole

15. Bedsteforældredag Skolen og Hvepsereden

15. 19:30 Soldatervennefest ved Bent Ingemann Jensen Missionshuset

16. Skolehjemsamtaler 0. - 1. klasse Sinding Skole

16. Besøg hos Misse Dagplejen

21. 19:30 Sange, salmer og kanons, deres komponister og forfattere. SØ Folkeuniversitet

23. Åbent hus i skolen. Alle er velkomne Sinding Skole

28. 09:30 Udflugt. Program følger. ØS Seniorklub

30. Tur ud af huset og overnatning i Hvepsereden - Violen og Anemonen Hvepsereden

KALENDEREN

Marts
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