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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.

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

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

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

Datoer til kalenderen: Heidi Nielsen
Mail: hsnpon@hotmail.com.
Kalenderoversigt bliver tilsendt alle,
der ønsker det, til brug ved planlægning af arrangementer og møder. Vi
håber selvfølgelig, at I melder tilbage
om jeres arrangementer.
Se også: www.sinding-oerre.dk
Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Cecilie Frederiksen
9 år den 17. maj 2013
Tosmosevej, Ørre

Kristian Bækgaard Lindholt
7 år den 18. maj 2013
Rosmosevej 8, Sinding

Næste deadline: 1. august
Posten udkommer uge 35, 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,-.

Forsidebillede:

Katrine Frederiksen
6 år den 23. maj 2013
Tosmosevej, Ørre

Poul Nielsen, Sinding
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Lasse Bækgaard Andersen
3 år den 29. maj 2013
Ørre Byvej 57, Ørre

Ørre
Forsamlingshus
Ørremarked
Vi afslutter som sædvanlig sommeren
med Ørremarked lørdag den 17. august
2013.
Vi starter kl. 9.00 med kaffe og et
rundstykke i teltet, hvor der også som
sædvanlig er tombola med flotte gevinster
sponsoreret af lokale firmaer og
butikker.
Boderne åbner kl. 9 og kl.
10 åbner pølseboden,
hvor der kan købes
pølser, frikadeller, is og
meget mere.

Bestyrelsen

Håber vi ses til en dejlig dag på pladsen
ved naturskolen.
Overskuddet går ubeskåret til vores nye
køkkenprojekt.
Bestyrelsen ønsker alle en
god sommer.

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

Kl. 18 skulle den
helstegte pattegris m/
tilbehør gerne være klar.
Er man mere til en
grillpølse, vil der også
være mulighed for en
lækker frankfurter.

Jeppe Schreiber
Tlf. 26270114
Revisor:
Judith Hansen.
Birgit Kristensen

Elvis kommer til byen!
Hvad enten du er Elvis fan eller ikke, så
kan man sagtens nyde „den fantastiske
Elvis historie“.
Olav Lisby er ekspert i denne historie, og
frembringer den på sin helt egen måde
med musik, sang og fortælling, tilsat diasshow og glimtet i øjet.
Olav er ikke klædt ud som Elvis, men er
historiefortælleren, der fortæller både forsiden og bagsiden af medaljen om Elvis
Presley, og så gør det jo heller ikke noget,
at han er en af de allerbedste fortolkere af
Elvis, og han kan synge alle facetter af The
Kings musikalske univers.
Det hele løber af stabelen Lørdag den
19. Oktober i Ørre Forsamlingshus, og
der bliver selvfølgelig serveret noget mad
der passer til temaet, og mulighed for en
svingom efterfølgende.
Men meget mere om det senere, sæt bare
et kryds i kalenderen, det bliver en fantastisk aften.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
BOB
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

Mandag den 18. marts havde vi afslutning
på sæsonens bob turneringer. I single rækken tog Vagn Jørgensen 1. pladsen
med 73 point foran Eigil Andersen med
70 point. På 3. pladsen kom Kaj Ove Hansen med 68.
I makker spil var Arne Kølbæk og Kent
Larsen helt suveræne med 134 point. 2.
pladsen gik til Steen Nielsen og Tommy
Pedersen 121 point. Der var kamp om 3.
pladsen. 3 par havde point lighed. Jaap
Middelkamp / Olav Hald, Vagn Jørgensen
/ Jens Arne Mikkelsen og Chr. Jørgensen
/ Karl Nielsen sluttede alle med 113 point.

I indbyrdes kampe havde Jaap / Olav tabt
til de andre par, så de var udelukket. Og
da Vagn ikke var til stede, så der kunne
blive omkamp, fik Chr. J. / Karl 3. pladsen
efter lodtrækning.

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

Gymnastik
Selv om foråret lod sig vente blev det tid
til den lokale forårsopvisning som løb af
stablen lørdag den 16. marts. Denne gang
med 4 lokalhold og 2 gæstehold.
Alle holdene leverede nogle spændende
indslag på gulvet Der var alt fra kommandoleg, til rytmiske serier, spring og parkour.
Midtvejs gav udtaget pigehold fra DGI
Midtjylland Hammerum et lille indblik i
hvad interessen for gymnastik kan føre til.
Afslutningsvis blev hallen fyldt med 160
unge, glade og energiske mennesker fra
Idrætsefterskolen Lægården, Holstebro.
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Det blev i alt til 2 timers underholdning
med en summen af glæde, smil og klapsalver i hele Sinding-Ørre Midtpunkt.
Endnu en tak til gymnaster, instruktører
og alle de frivillige som gav en hånd med.
Vi forventer som vanligt opstart i uge 38.
God sommer og på gensyn!
Hilsen Gymnastikudvalget
v/ Lotte Henneberg og Elin Frederiksen

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kroket
Årets dejligste årstid er nu på vej, i hvert
fald for os kroketspillere. Selvom køllerne
længe har været i gang, længes vi alle efter sol og varme.
Vi startede sæsonen med et opstartsmøde
på Jægerbjerg. Jens Boelskifte ønskede at
stoppe udvalgs-arbejdet. Dagny Jensen er
i stedet trådt ind i udvalget.
Onsdag den 3. april, var der åbningsstævne
i Simmelkær. 136 glade kroketspillere var
mødt op. Nattens frost drillede lidt. I de
første kampe, løb kuglerne deres egen
vej, men som solen fik magt, fik spillerne
mere magt over deres kugler. 4 spillere
fra Sinding GIF, hjembragte præmier.
Vi har i år tilmeldt 3 hold til turnering, som
starter den 6. maj. Til parturnering er der
tilmeldt 4 par.

Fredag den 7. juni afvikler vi Æ Sinding
daw kroketstævne for 3. år i træk. Onsdag
den 11. september afvikler vi onsdagsstævne. Vi håber på rigtig mange deltagere. Publikum er også meget velkomne.
Vi træner på tirsdage kl. 16.30 og på torsdage kl. 13.00. Nye ansigter er meget
velkomne. Vi vil gøre vores bedste for at
tage godt imod og hjælpe nye spillere i
gang. Men husk at tage kaffe med, da det
sociale samvær også vægter højt. Har du
lyst til at prøve kræfter med køllerne, så
kontakt Grethe på tlf. 28512503.

Holdturnering afvikles over hele sommeren, hvorimod parturneringen afvikles over
2 onsdage. Derefter kommer selvfølgelig landsdels- og landsmesterskaber, hvis
man er dygtig eller heldig.
1. maj afvikles årets kommunemesterskaber i Vildbjerg, hvor 14 spillere
fra Sinding GIF deltager. Og snart er der
gang i stævner og kroketcampings.
Da kroketpræmier typisk er en flaske vin,
er det efterhånden et must, at brillere med
egen etiket på vinflasken. Kroketafdelingen i Sinding, vil naturligvis heller
ikke stå tilbage her, så vi har haft vores
lokale kunstner, Poul Nielsen, Kroghøjvej,
til at kreere vores etiket. Flot synes vi. En
typisk kroketspiller og med krokethuset i
baggrunden.
Lørdag den 20. april afholdt vi kroketskole
i Sinding GIF, ved instruktør Tommy Risom
Jensen. Vi var 18 kursister, både fra egen
afd. og fra andre foreninger. En god og
lærerig dag.
Vor fine vinetiket!
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Vi har i år fået 3 nye spillere, hvilket vi er
meget glade for.
Vi har desværre også mistet en spiller.
Linda Nielsen, måtte opgive kampen mod
kræften og døde fredag den 26. april. Vi
vil savne Linda´s optimisme, parathed og
gode humør i kroketafdelingen.
Med venlig hilsen kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Kunsten i bevægelse

En stor tak til

MICHAEL JENSENS
FOND
for støtten til projektet!

Følg med på
bloggen
- den bliver løbende opdateret med
billeder, fortællinger, videoer og meget
andet om Sinding og Ørre:

sinding-oerre.blogspot.com

Tiden nærmer sig, hvor de endelige
”brikker” falder på plads med hensyn til
kunstnere og deres projekter. Landsbygruppen vil på et møde den 23. maj 2013
få præsenteret, hvilke kunstprojekter der
vil blive arbejdet med i Sinding-Ørre i
september.
Vi modtager meget gerne flere historier,
billeder og interviews til vores blog.
Kontakt endelig landsbygruppen, så
hjælper vi til.
Som det fremgår af programmet for
”Æ´Sinding Daw”, vil Kunsten i bevægelse have en stand på festpladsen under
byfesten. Her vil man kunne få nærmere
information om projektet, ligesom vi også
på plancher vil præsentere de forskellige
kunstnere, der kommer til Sinding-Ørre.
Landsbygruppen har i øvrigt travlt med at
planlægge detaljerne til projekts afvikling.
Udover at kunstnerne vil være at træffe og
opleve i en hel uge, er det planen at så stor
en del af lokalbefolkningen som muligt vil
vise sig i ugens løb, som det nu passer den
enkelte, for at følge med i, hvad der sker.
Her er det også meningen at børn fra
skolen og Hvepsereden deltager.
Der bliver brug for, at aktive borgere har
lyst til at gå til ”hånde” for kunstnerne
omkring praktiske ting, ligesom vi prøver
at ”headhunte” små hold, der har lyst til
madlavning, til at stå for madlavningen til

de 5-6 personer, der skal bespises i de
dage, det hele foregår.
Hvis det kommer til at gå som planlagt vil
kunstnerne skulle bo, spise og overnatte
her i hele ugen. Dvs. 5-6 personer, hvor
der laves en lille lejr med 5-6 campingvogne, mens madlavning, spisning, toilet
og bad arrangeres i Midtpunktet.
Vi har jo her i Sinding-Ørre fået æren af at
være åbningslandsby for hele projektet i
2013. Dvs. vi får lov til at afvikle åbningsreceptionen, hvor alle de deltagende
landsbyer med kunstnere bliver inviteret
til et glas vin, vand og snacks. Alle borgere
fra Sinding-Ørre bliver inviteret til
receptionen.
Her vil også et 10 mands orkester af unge
mennesker i alderen 15-22 år under
ledelse af Bo Stief underholde på blæseinstrumenter. Orkesteret er Play!Ground
Live, som hvert år er nye unge musikere,
der refererer til Swinging Europe.
Orkesteret spiller også på jazzfestivalerne
i København og Århus.
Det er helt vildt, som vi glæder os til
september!
Borgerforeningen for Sinding-Ørre
Landsbygruppen

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

Foreløbigt program for Kunsten i bevægelse
i september
Søndag d. 1. september kl. 16.00 i Midtpunktet:
Åbning af projektet 2013 med reception og underholdning v/PLAY!GROUND LIVE
under ledelse af Bo Stief.
Mandag d. 2. - fredag d. 6. september:
Kunstnerne arbejder med kunstværker med hjælp af alle os i Sinding og Ørre.
Fredagd. 6. september:
Kunstnerne færdiggør kunstværkerne, og vi får besøg af unge kunstelever fra Skolen for
Kunst og Design i Holstebro.
Kl. 17.00 er der fernisering, og herefter "Åben fredag" med fællesspisning.
Lørdag d. 7. september:
Kunstnerne kører videre til næste landsby efter morgenmaden.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Vi får besøg af følgende kunstnere
Misa Namekawa
I forbindelse med projektet
Kunsten i bevægelse får vi besøg
af følgende kunstnere den første
uge i september.

Michael Bredtved

Michael Bredtved er født i 1959 i
Svendborg, hvor han også voksede op.
Han bor i dag i Århus. Han er uddannet på
Århus Kunstakademi (1983-1987) og
Kunstakademiet i Cairo, Egypten, (19891990) som maler.
Han har gennemført et hav af udstillinger
både i Danmark og udlandet bl.a. i Japan,
Polen, og Holland.
Han har lavet kunstudsmykninger til bl.a.
Århus Kommunehospital, Beder Skole,
Lisbjerg Skole og Skejby Sygehus.
Han har også beskæftiget sig med
undervisning på Grafisk skole i Århus samt
Randers Kunstskole i perioden 1994 –
2002, ligesom har beskæftiget sig med
konsulentopgaver.
Michael Bredtveds malerstil er ofte
eksplosiv og dramatisk, hvor lysende
farverflader overlejres af computer- og
graffiti-inspirerende mønstre og tegn,
udført i skiftende stilarter og teknikker.
Læs mere om Michael Bredtved på:
www.bkf.dk/michael-bredtved

Misa Namekawa er 54 år og født i Japan,
hvor hun bor i dag. Efter at have taget BA
of Human Sience i 1981 på universitetet i
Osaka begyndte hun at studere kunst på
Osaka Municipal Institute.
Hun har studeret keramik, kobbertryk og
litografi. Hun har udstillet mange steder,
både solo og sammen med andre
kunstnere, bl.a. i Tyskland, Japan og New
York, ligesom hun i perioden mellem
1995 og 2004 har boet i New York.
Så sent som sidste år havde Misa
Namekawa et ophold i Danmark, hvor
hun deltog i et kunstworkshop i Gludsted.
Mange af hendes værker kan ses på
hendes hjemmeside:
www.misanamekawa.com

Bank & Rau

Bank & Rau består af billedkunstnerne:
Lone Bank & Tanja Rau.
Begge kunstnere er danskere, født i 1970
og bor i dag i København. Både Lone
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Bank og Tanja Rau har studeret på Det
kongelige kunstakademi i København.
De arbejder på grænselinjerne of the art
område, hvor kunst møder andre
områder. Traditionel kunst er befriet for
praktisk værdi, og bør som sådan ikke
bruges til noget, men for dem har det vist
sig vigtigt at sammenstille kunst til den
utilitaristiske verden vi lever i, og et
samlende princip i deres arbejde, er
arbejdet i hånden og arbejdsfællesskabet.
Deres arbejde har en stamme af folklore
og ofte forbinder det praktiske med det
esoteriske.
I deres kunst, har de en stor appetit for at
undersøge nye former for materiale,
hvilket igen kalder på andre teknikker end
de kendte.
Se deres kunst på: www.bank-rau.dk

Susanne Ruoff

Født i Køln i 1959 og var i sine unge år
beskæftiget med boghandel, før hun
begyndte at studere kunst, herunder
malerkunst i 1981 både i Berlin og
England. Efter sine studier valgte hun at
rejse til Venezuela, hvor hun opholdt sig i
perioden 1989-1990.
Susanne Ruoff har deltaget i utallige
udstillinger, hvor hun har lavet forskellige
ting både i Tyskland, Ungarn, Italien,
Frankrig, Estland, Syd Korea, Japan og
Taiwan.
Susanne Ruoff har modtaget mange priser
for sit arbejde. Hun har opholdt sig meget
i Berlin gennem årene, hvor hun også bor i
dag.
Se mere om hendes kunst på
hjemmesiden: www.susanne-ruoff.de

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

Støtteforeningen for
Sinding - Ørre
Jern og metal i høj kurs
Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt havde
Lørdag den 20. april 2013 arrangeret indsamling af jern og metal til fordel for børnene i Midtpunktet.
Solen stod højt på himlen, og det var den
skønneste forårsdag, hvilket fik hevet folk
ud af husene og i gang med rydde op i
gemmerne for jern og metal. Allerede fredag aften begyndte, der så småt at blive
smidt skrotaffald i den opstillede container og trailere i skolegården. Det var tydeligt at se, at der virkelig blev gjort en
indsats for at finde ting og sager, der kunne
forvandle simpelt skrot til nye legeredskaber til Midtpunktets børn.
Flere biler med trailere fyldt med gamle
redskaber, tørrestativer, rør, stænger, hegn
osv. trillede på skift ind i skolegården, hvor

der hele dagen var lokale hjælpere til at
hjælpe med tømning og sortering af affaldet. Store som små gav en hånd med, og
det var skønt også at se opbakning fra et
par store knægte, der kom kørende på
havetraktor medbringende store poser
fulde af dåser til indsamlingen.
Da klokken slog fire lørdag eftermiddag
og sidste mand forlod skolegården, var
containeren fyldt til bristepunktet. Til sidst
var kun en spænding om, hvor meget sådan et læsfuld egentlig kunne omdannes
til i kroner og ører.
Skrottet blev solgt og støtteforeningen
glæder sig meget over at kunne give børnene i Sinding-Ørre Midtpunkt nye legeredskaber for et samlet beløb på kr. 3.500.
Én dags arbejde med stor lokal opbakning
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har indbragt kr. 2.500 for gammelt jern og
kr. 1.000 for rustfrit stål, aluminium mm.
Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt takker for opbakningen.

HVEPSEREDEN

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Unge fyre ansat i det forløbne år
Vi har været så heldige i det forløbne år at
have 2 unge fyre ansat som medhjælpere i
Hvepsereden. I det følgende vil de fortælle
om deres tid i Hvepsereden.
I skrivende stund er det et lille år siden jeg
havde min første arbejdsdag i Hvepsereden, og hold fast hvor er tiden gået hurtigt!
Jeg kom (sammen med Mads) dugfrisk ud
af gymnasiet, og det var en stor, men fed,
omvæltning at skifte skoletasken og noterne
ud med madpakker og puslespil. Dog tog
det mig ikke længe at indfinde mig i dagligdagens rutiner og derfra er tingene bare
gået fremad. Jeg kommer selv fra en lille
flække i det midtjyske hvor alle kender alle
og ildsjælene er en vigtig ingrediens for det
lokale samfunds overlevelse, så Sinding-Ørre
Midtpunkt nåede aldrig rigtigt at virke fremmed for mig. Hvad der i starten tiltalte mig
meget var den imødekommenhed der var
fra kolleger og børn, men ikke mindst forældrene. Alle parter var med til at gøre min
start i Hvepsereden enormt let og problemfri. Som tiden er gået er jeg blevet enormt
glad for, ikke kun Hvepsereden, men Sinding-Ørre som et hele. Hele kulturen og
det sociale aspekt omkring et så tæt knyttet lokalsamfund har altid i mine øjne været ideel til en barndom. Min tid i Hvepsereden har været meget lærerig for mig som

person, og jeg finder det allerede nu en
smule træls at jeg snart skal videre. Dog er
det rart at vide at mine dygtige kolleger
fortsat vil være der til at bibeholde den
gode og sunde hverdag.
Peter Møller Christensen
Pædagog medhjælper i Hvepsereden
Jeg kom direkte til Hvepsereden fra gymnasiet og hold da op for en omvæltning.
Man gik fra gruppearbejde, facebook-mani,
afleveringer og eksamener til en hverdag
fyldt med glæde, gråd og gang i den. Det
var hårdt, uanset hvor søde børnene er, så
kan de jo larme og udfordre en på alle
mulige måder, men når det er sagt, så var
det en fed omvæltning – rigtig fed. Nu har
jeg haft halvdelen af tiden med børnene i
Huset og halvdelen af tiden med børnene
i Hvepsereden, og hvor er jeg kommet til
at holde af begge steder. Mine kollegaer
er simpelthen så dygtige til dét, de laver –
har da flere gange været vidne til børn, der
var så kede af at skulle hentes. Den naturlige forklaring derpå må jo være, at vi gør
et eller andet rigtigt! Børnene er foruden
det simpelthen så sjove og søde, jeg kan
ikke tælle de gange, jeg har fået et bredt
smil pga. noget som de har sagt. „Jeg kan
sagtens gynge de 4 børn her, jeg spiser

Arkivbilleder
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nemlig rugbrød, så stærk er jeg“ Og jeg
kunne blive ved. En ting, som overraskede
mig meget, var det sociale bånd i Sinding,
fordi hold da op hvor kender alle bare alle.
Jeg kommer selv fra Århus, så det var fedt
at se, at relationerne gik på kryds og tværs,
og det er tydeligt at se hvor meget beboerne i Sinding og omegn nyder det. Det
har selvfølgelig resulteret i nogle ildsjæle
på kryds og tværs af generationerne, og jeg
synes, at det er fedt og vigtigt, at I kæmper
for det i har her, fordi det, I har, er unikt.
God vind til jer i de kommende år.
P.s. hvis nogle er interesseret så drager jeg
nu mod Århus for at læse en cand. merc.
og skal formodentlig bo sammen med
nogle kammerater fra Århus af, så jeg skal
nok klare mig – men tiden i Sinding vil aldrig blive glemt.
Mads Buhl
Pædagog medhjælper i Hvepsereden
Heldigvis er der endnu et par måneder inden Peter og Mads stopper i Hvepsereden.
Vi vil gerne ønske jer held og lykke med
jeres fremtidige studier.
Med venlig hilsen
Merete Ortmann Sørensen
Pædagogisk leder i Hvepsereden

Sinding–Ørre Midtpunkt
Skolen
Indstillet til Politikens undervisningspris
Der er ingen tvivl om, at Berit er lærer i
en liga helt for sig. Hun må være årets
lærer!
Eksempler fra undervisningen
Berit gør det sjovt at gå i skole. Det får
latteren frem, når hun får hele skolen (inklusive skoleleder) til at danse gangnam
style i skolegården, får det optaget på video og lægger det på nettet bagefter. Eller når hun gør skolens bibliotek til en
oplevelse for sig med mystiske fremmedord på væggene og i loftet og klassisk
musik i højttalerne. Børnene lærer omsorg
gennem massage, som giver tryghed og
nærhed. Hun lærer eleverne, hvad det
betyder for indlæringen at have tryghed
og at dyrke motion – og så går hun ellers
selv forrest som et godt eksempel på sund
livsstil.

Politiken har lavet en undervisningspris,
som skal gå til Danmarks bedste lærer i
grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Vinderen afsløres 7. maj
Indstillet: Berit Markowski, Sinding Skole
Berit Markowski underviser bl.a. i dansk
og idræt.
Indstillet af: Jane Boelskifte
Begrundelse for indstilling
Engagement. Begejstring. Nærvær. Faglig
dygtighed. Øje for det enkelte barn.
Berit er klasselærer for 0-1. klasse på Sinding skole.
Hun bliver den lærer vores børn vil huske.
Fordi hun gik foran som et godt eksempel, fik dem til at elske biblioteket, idræt
løb og leg i det fri. Fordi hun gør de digitale medier brugbare sjove og spændende
i indlæring og fritid. Fordi hun lærer børnene konflikthåndtering, når konflikterne
opstår.

Hun har evnen til at være nærværende
over for alle hun møder, også i en hektisk
hverdag.
Berit engagerer sig fuldt og helt i undervisningen og i de mange projekter, hvor
hun har en finger med i spillet. Hun lægger fritid på skolen for at gøre dagene
ekstra gode for børnene og bruger tid på
kurser og efteruddannelse. Hendes evne
og vilje til at planlægge og gennemføre
projekter på tværs af årgange og fag er
forbilledlig og hun går aldrig af vejen for
at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt.
Berit er en af de lærere, der formår både
at leve op til børnenes, forældrenes,
kollegernes, chefernes og regeringens
ønsker til verdens bedste lærer. Hun er
altid velforberedt og er et tydeligt eksempel på, at god undervisning kræver forberedelse, måske endda ud over de timer
der er afsat til det.
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Berit tager i teater med børnene om aftenen, både med hendes egne, men også
med andre klassetrin, i hendes fritid!
Berits udstråling er unik. Med øjne, krop,
sprog og handlinger giver hun børn, forældre og kolleger oplevelsen af at være
set og favnet. Forældre informeres fast om
hvad der er sket, via det digitale „ugebrev“.
Selvværdet fremmes med „jeg er god til“
plakater på det enkelte barn.
Engagement. Begejstring. Nærvær. Faglig
dygtighed. Øje for det enkelte barn. Berit
har det hele.

Derfor hedder årets
lærer 2013
Berit Markowski.

Den 4. juni - 9. juni 2013
Grundlovstale – Byfestkoncert – Banko –
Live musik – Sæbekasse Rally – Grillaften –
Havetraktortræk – Fodbold – Håndbold –
Flysimulator – Cykelringridning - Kunst
og meget, meget mere...
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Programmet for dette års byfest består dels af kendte aktiviteter og traditioner, men der er forskellige nye tiltag
og aktiviteter, og håbet er, at alle uanset alder, kommer til at opleve, at der er noget lige for dem.
Der kommer nogle tiltag til diverse aktiviteter for både børn og voksne på festpladsen, ligesom indretningen af
selve festpladsen bliver ændret, så der kan blive mere hygge og miljø omkring diverse aktivitetsting og i teltet.
Vi glæder os til samværet og fællesskabet under æ Sinding daw.
Tirsdag den 4. juni

Torsdag den 6. juni

19.00

17.00-23.00

Byfestpladsen er åben.

18.30

Sang og musikunderholdning med børn fra
Kringelgården.

18.30

æ Sinding daw bobturnering. Tilmelding til
Dagny tlf. 97 13 68 69 senest den 3. juni. Pris pr.
person kr. 60.- incl. kaffebord.

Byfestkoncert i Sinding Kirke. Vi får i år
besøg af Esbjerg/Olsen duo, Hans Esbjerg
på klaver og Michael Olsen på saxofon laver
stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer
i et frugtbart møde mellem den nordiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske
jazztraditions legende improvisationer.
Efter koncerten er der en forfriskning i Sinding
Kirkehus.

Fredag den 8. juni

Onsdag den 5. juni
12.30-16.30

Tombolavognen, kaffe- og ølbaren er åben.
Hoppepuden og diverse andre aktivitetsting er
åben fra ca. 14.30.

12.30-14.45

Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt
inviterer til et by-løb i Sinding for børn, forældre
og andre. Kom og vær med til nogle hyggelige og
sjove timer.

12.30-16.30

”Kunsten i bevægelse” vil under æ Sinding daw
have en stand på festpladsen med forskellige
indslag og informationer om projektet. Blandt
andet, at vi i den første uge af september får
besøg af både udenlandske og danske kunstnere, der vil lave kunstværker og kunsthappenings i
lokalområdet i samarbejde med befolkningen.
Der vil være mulighed for at købe kunstnerkort
på standen, hvor motiverne er lavet af nogle af
vore dygtige lokale kunstnere.

15.00-16.30

Kagekonkurrence: Så sker det igen. Kom og vær
med i konkurrencen om årets flotteste kage eller
kagen, som smager bedst. Både børn og voksne
opfordres til at deltage. Tilmelding senest den 3.
juni til Susanne Lauridsen 26 15 63 84.

15.30

Grundlovstale – der er p.t. ikke helt færdige
aftaler om, hvem der holder denne tale.
Borgerforeningen orienterer om de forskellige
projekter, der er eller kommer i gang i den
kommende periode i Sinding-Ørre.

18.30

Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus.
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9.15-15.00

Kroketstævne

13.30-15.00

”Pow-Wow” arrangeret af Hvepsereden,
Sinding-Ørre foregår i Hvepsebyen. Vi begynder
med et løb, hvor børnene skal finde en kiste fyldt
med guld. Kisten blev for mange år siden gemt et
sted tæt på Hvepsebyen af en gammel indianer.
Når kisten forhåbentlig er fundet, går vi alle
sammen tilbage til Hvepsebyen. Her vil der være
forskellige aktiviteter som dåsekast, karamelkast,
gættelege, kast med mursten/gummistøvler, få
lavet en lille tatovering og lignende.

Fra klokken 14.00- 14.45 vil der være mulighed
for at forældre og andre kan få kaffe, saftevand
og at bage pandekager over bål.
Vi glæder os rigtig meget til denne eftermiddag,
som på alle måder plejer at være en hyggelig
tradition.

17.30-01.00

Byfestpladsen er åben.

10.00-10.30

”Byfest-forbold - træning” for U-3+U-4+U-5.

17.30

Sæbekasse Rally med forhindringer. Der er
præmier til de hurtigste og til dem, som har den
flotteste bil. Tilmelding til Linda Damgaard,
tlf. 22 98 54 00 eller ld@vipcom.dk. Regler kan
læses på www.sindingbyfest.dk.

11.30

U-6 fodboldkamp

12.00

U-13 fodboldkamp Sinding GIF - Studsgaard.

10.30-17.00

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

11.30-15.00

Kunst og Kaffe byder på udstilling af lokale
kunstneres værker og udstilling fra Ørre-Sinding
Sognearkiv i den lille hal samt en særskilt
fotoudstilling ”Skudt i Sinding-Ørre” i Sports
Cafeen i Sinding-Ørre Midtpunkt.

13.00

Børnehåndboldkampe

13.30-17.00

Det vil på festpladsen være muligt at nyde synet
af det eksklusive bilmærke Jaguar fra England,
samt et par andre bilmærker. Vi håber på godt
vejr, så der kommer et stort fremmøde af
køretøjer.
Bilerne vil være på pladsen til klokken 17.00.
Det vil være muligt at købe lidt machandise.

15.15

Så går starten på det traditionsrige havetraktortræk. Klargør havetraktoren til at udfordre
konkurrenterne, og kom og deltag, så det igen i
år kan blive et hyggeligt og fornøjeligt indslag i
byfesten.

21.00

Musik i teltet med sanger og guitarist Jesper
Flarup, som leverer fede hits fra bl.a. TV2,
Gasolin, Guns N'Roses, Dire Straits, Suzanne
Vega, Milow og mange andre.

Lørdag den 8. juni
9.30-01.00

Åben i kaffe- og ølbar.

9.00-10.00

Hoppepuden er åben for småbørn med
forældre.

10.00

Hoppepuden samt alle andre aktivitetsting er
åben.

10.00–11.30

Mountain-bike løb med start og opløb ved
festpladsen.
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15.45

Cykelringridning for børn i alle aldre.

11.00-15.30

Åben i kaffe-og ølbar.

16.00

Fodboldkamp seniorer. Sinding GIF spiller mod
Måbjerg.

13.00

Andejagt er klar til start med målstreg ved
Sinding bro.

18.00

”Helstegt dyr” menu incl. tilbehør: Voksne 75kr.
børn under konfirmationsalderen: 30 kr.

14.15
20.30-01.00

Hørevenlig CD-musik i teltet.

Rundboldkamp. Traditionen tro skal der findes
en Sinding-Ørre mester.

15.15

Vindere af anderace og rundboldkampen kåres
på pladsen.

15.30

Auktion over overskudseffekter, og tak til alle,
der igen dette års æ Sinding daw.

Søndag den 9. juni
9.30

Byfest-gudstjeneste i SØ-Grillen. Igen i år får
musikken en særlig plads til byfestgudstjenesten,
hvor Frauke Meldgaard spiller med på harmonika. Gudstjenesten denne sommermorgen vil
være en vekslen mellem musik, fællessalmer,
oplæsning og refleksion.

10.30-11.30

Efter Byfest- gudstjenesten er der formiddagskaffe med rundstykker i forsamlingshuset, hvor
Frauke Meldgaard også vil spille.

11.30-15.00

Kunst og Kaffe byder på udstilling af lokale
kunstneres værker og udstilling fra Ørre-Sinding
Sognearkiv i den lille hal samt en særskilt
fotoudstilling ”Skudt i Sinding-Ørre” i Sports
Cafeen i Sinding-Ørre Midtpunkt.

10.00-15.30

Hoppepuden og alle de andre aktivitetsting på
festpladsen er åben.

Se også hjemmesiden for æ Sinding daw: www.sindingbyfest.dk

Vi ses til æ Sinding daw!

"De Fem"
Borgerforeningen for Sinding-Ørre - Sinding Gymnastik- & Idrætsforening
Sinding Forsamlingshus - Ørre-Sinding Jagtforening
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Kirkesiden
SÅ ER BY
FESTEN I
GANG!

Jazzkoncert i Sinding Kirke!
Med Esbjerg/Olsen Duo
Tirsdag d. 4. juni kl. 19.00

Tirsdag d. 4. juni starter årets byfest
med en vaskeægte jazzkoncert i Sinding Kirke. Hans Esbjerg på klaver og
Michael Olsen på saxofon vil give os
en musikalsk oplevelse ud over det
sædvanlige. Hans Esbjerg er til daglig den ene halvdel af „Den danske
Salmeduo“, som indtil videre på 3
cd’er har udsat den danske salmeskat
for en kærlig, jazzet behandling.

Michael Olsen, saxofon
Hans Esbjerg, klaver
Tilsammen kalder de sig Esbjerg/Olsen Duo

Salmer, jazzmusik, kirkerum og et publikum
i byfesthumør - det må du ikke gå glip af :-)

Denne aften får Hans Esbjerg selskab
af Michael Olsen, som er en særdeles
dygtig saxofonist. Sammen lader de
kendte, klassiske salmemelodier
møde jazzmusikkens legende improvisationer. Mon ikke der er lagt op til
en musikalsk oplevelse ud over det
sædvanlige?
Efter koncerten byder menighedsrådet
på en forfriskning i Kirkehuset.

Nyt fra Menighedsrådet
Man kan undre sig over emnet „tid“… På nogle områder er 3 måneder lange hvis man som konfirmanderne, der i disse
tider er blevet konfirmeret tænker 3 måneder tilbage, så er der sket meget siden
og det kan synes som lang tid siden. Men
hvis man som jeg gør, skal kigge 3 måneder tilbage, så er tiden fløjet af sted.

Ørre Kirkes tegltag:
Samme arkitekt var også ham, der var
tovholder i fht. taget. - Dette har han
ligeledes valgt at sætte en stopper på.
Men her er vi umiddelbart tæt på målet,
så det køres færdig med opbakning fra
provstiet samt en bygningskonstruktør
som er kendt med kirker.

det først og fremmest er kirkelivet i sognet, vi vil bruge kræfterne på. Men idéer
til ændringer, nye tiltag eller blot ris og
ros fra sognet, er væsentligt. I skrivende
stund går vi derfor og glæder os til Sognets Aften, hvor der plejer at komme
mange gode input, både i form af idéer
og ris og ros til det, der allerede er i gang.

Piet Hein siger et sted: „Den som aldrig
lever NU, lever aldrig - hvad gør du? „

Sogneindsamlingen:
Til sogneindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp i marts, blev der samlet 7514
kr. ind. - Det er rigtig flot. Derfor skal der
lyde en stor tak til indsamlerne - men
også til giverne.

I menighedsrådet vil vi efter denne aften holde et visionsmøde og finde ud af,
hvilke nye skibe, der skal sættes i søen,
og hvilke andre skibe, der eventuelt skal
sejles i havn til en tænkepause. Hvis du
går med en idé, et forslag eller bare en
holdning til noget af det, der sker i vore
kirker, så tøv ikke med at ringe, skrive
eller tage fat i et af menighedsrådets
medlemmer. Kun på den måde, bliver
det til vores alle sammens kirke.

Klokkestabel:
Siden sidst er der ingen klokkestabel blevet sat - og vi er desværre heller ikke
nærmere. Tvært imod er vi lige nu lidt
længere fra målet, da arkitekten har valgt
at stoppe samarbejdet med os. Vi er derfor på jagt efter en ny totalrådgiver. Vi
har dog fået lovning på, at tegninger og
beskrivelser udleveres, således at projektet, som er godkendt hele vejen rundt i
systemet, blot fuldføres af en anden.

Kirkelivet:
Når man støder ind udfordringer på det
bygningsmæssige område, så synes jeg,
at det er fantastisk at mærke at der er så
god en opbakning til de aktiviteter og arrangementer som arrangeres. Vi forsøger,
at holde os selv og hinanden fast på, at
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Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Få nu talt om det ...
Kære læser ...
For nylig var jeg til et møde for bedemænd og præster i kommunen. Forskellige problemstillinger omkring begravelser og bisættelser blev drøftet. Dét spørgsmål, som nu får mig til at skrive om det
er, at såvel bedemænd som præster oplever, at en del mennesker ikke har talt
med deres nærmeste om, hvordan de
ønsker at blive begravet. Det kan der
være mange grunde til. For nogle er det
svært at tale om det. Andre tænker, at
det vil man gøre, bare ikke lige nu. Men
den store ubekendte faktor i dette spørgsmål er, at man ikke ved, hvor længe man
har livet. Man kan komme i den situation, at man – i løbet af ganske få dage –
skal træffe vigtige beslutninger, hvis et
nærtstående menneske dør pludseligt.
Det er beslutninger, som ikke kan ændres.
Derfor er min opfordring klar: Tal med
jeres nærmeste om disse spørgsmål. Det
kan f.eks. være fint at få talt om:
Ønske om kirkegård. Som udgangspunkt
hører man til kirkegården, i det sogn man
bor. Ønsker man at blive begravet et anTag med på rundtur på Sinding Kirkegård onsdag d. 26. juni kl. 19.00
- og hør om de forskellige muligheder,
der er for begravelse der.

det sted, så er det vigtigt at undersøge,
om det er muligt.

talt dem eller skrevet ned, hvordan man
ønsker sin begravelse tilrettelagt.

Ønsker man kremation eller kistebegravelse.

Hvilke muligheder er der på kirkegårdene
i Ørre og Sinding? Det vil vi gerne fortælle nærmere om. Onsdag den 26. juni
kl. 19.00 vil vi gerne indbyde til tur rundt
på Sinding kirkegård. Graver Aksel Hvergel og medhjælper Hanne Jensen vil vise
rundt og fortælle om mulighederne. I ro
og mag kan man denne aften se kirkegården og overveje disse spørgsmål. Menighedsrådet er vært ved en forfriskning.
Er der efterfølgende ønske om det, vil vi
arrangere en lignende aften på Ørre kirkegård.

Ønske om gravsted. Skal det være et gravsted med hæk omkring, eller skal det
være i plænen. Og hvilke muligheder er
der på den kirkegård, hvor man hører til.
Skal der medvirke en præst? Er man medlem af folkekirken, da er udgangspunktet, at sognets præst og kirkens betjening
medvirker ved en begravelses-højtidelighed i kirken. Har man særlige ønsker i
forhold til indholdet i højtideligheden, så
kan det anbefales at undersøge, om det
er muligt.
Er man ikke medlem af folkekirken, har
man ikke mulighed for en højtidelighed i
kirken. Da vil det være en stor hjælp for
ens nærmeste pårørende, at man har for-

Tillykke til årets konfirmander!
Stående fra venstre: Marie Hvolbøl, Cecilie Dahl Rasmussen, Stig Trøstrup, Anders Overgaard Nielsen, Nicolai Fyhring
Mortensen, Emil Skole Kastberg Pedersen, Laurids Frederik Foldager Jensen.
Siddende fra venstre: Nina Amalie Møller Petersen, Christina Flensborg, Margrethe Hølledig Nørgaard, Amalie Engmark Wraae, Kathrine Klejnstrup Dam
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På kirkens hjemmeside findes et skema,
som man kan bruge, når man overvejer
disse spørgsmål. Det giver ro at få dette
drøftet.
Lise Edelberg

Kirkesiden
Arrangementer
Rundtur på kirkegården

Oversigt over arrangementer

Onsdag d. 26. juni kl. 19.00

4.

juni

19.30

Byfestkoncert i Sinding Kirke

9.

juni

9.30

18. juni

17.00

Hverdagsgudstjeneste ved Ørre Kirke

26. juni

19.00

Kirkegårdsvandring på Sinding Kirkegård

Byfestgudstjeneste i SØ-grillen

Babyknus og salmesus
Kære kommende eller nybagte forældre.

Når mennesker dør, er der altid en lang
række ting, de efterladte skal beslutte. I
den situation, er det en enorm hjælp,
hvis man forinden har haft snakket om,
hvad man gerne vil, der skal ske, når man
er død. Et af spørgsmålene der melder
sig, er hvor og hvordan man gerne vil
begraves.
Denne aften inviterer vi derfor på rundtur på Sinding Kirkegård med Aksel og
Hanne. Vi vil se på de forskellige områder af kirkegården og høre, hvilke forskellige begravelses-former, der er. Hvis
der er interesse for det, vil vi senere invitere til en tilsvarende aften på Ørre
Kirkegård.

Vær allerede nu opmærksomme på, at vi
igen til efteråret tilbyder“ Babyknus og
Salmesus“ i Ørre-Sinding Sogn. Nærmere
info følger i næste udgave af Posten.
Med venlige forårshilsner fra organist
Hanne Jensen og sognemedhjælper
Anne Mette Amorsen.

Menighedsrådet byder på en forfriskning
efter rundturen - tilmelding er ikke nødvendig.

Nøjj - det’ for børn

Lise Edelberg

Kan du finde 10 fejl?
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Kirkesiden
Indre Missions mødekalender:
5 juni
19.30
7.-8. jun
12 juni 19.30
21. juni 19.30

Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Indre Missions Årsmøde i Skjern
Bibelgruppe 1 hos Ingrid og Thomas Andersen,
Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8. Tale ved Jørn Steengaard, Videbæk

14 aug. 19.30
14 aug. 19.30
21. aug. 19.30

Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Fælles bibelgruppeaften i Missionshuset. Oplæg ved Brian Madsen, Vejle

11. sep. 19.30

Høstfest i Missionshuset ved Per Dyrholm, Skarrild

50 år i bestyrelsen for missionshuset!
Holger Hoffmann har siddet 50 år i Sinding Indre Missions bestyrelse.
Som unge flyttede Anne Marie og Holger Hoffmann til Sinding. Her var man
netop i gang med byggeriet at det nye
Missionshus på Skoletoften, og Holger
nåede at være med til at lægge taget på.
Begge var efter ganske kort tid aktivt engageret i Indre Mission og KFUM og KFUK

i Sinding og på kredsplan. Derudover var
Anne Marie bl.a. leder af DMS børnekreds i mange år, og Holger
Søndagsskoleleder.
I 1963 blev han valgt ind i Indre Missions
bestyrelse i Sinding, og der har han så
siddet siden. Nej „siddet“ passer ikke på
Holger, for han småløber altid, når han
laver noget, og det er da også mange
ting, han har været med til at udrette i
de 50 år der er gået.
En praktisk mand
Holger var kasserer i flere år, og i alle 50
år har han desuden været „Praktisk
mand“. Hver gang noget skal ændres i
Huset stiller Holger op. Renovering af
toilet og køkken, nedtagning at fyret og
installering af fjernvarme, nyt gulvtæppe,
rengøring osv. Er det fugle-efterladenskaber under taget, eller en tagplade gået
løs, er det Holger der kravler op og ordner det. Det lille stykke græspæne bliver
holdt, og fliserne fejet. På sin egen stille
facon får han udrettet mange ting, og han
møder altid op når noget skal laves.
Også til de aktiviteter der foregår i huset
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har Holger altid været trofast, og fulgtes
med sin ægtefælle. Anne Marie mistede
han i 2000, og selv under hendes
sygdomsforløb forblev han trofast overfor arbejdet i Missionshuset. Siden da
mødte han Grete, som deler interessen
for missionsarbejdet. For Holger er det
afgørende, at der er en bibelsk forkyndelse til møderne, og han og Grete køre
også gerne til møder andre steder i kredsen.
Da planerne om opstart af Efterskole i
Nøvling kom på tale, var Holger også
med i repræsentantskabet. Da Holgers
datter og svigersøn overtog gården,
kunne han i stedet begynde tilværelsen
som aktiv pensionist, til glæde for både
Ørre-Sinding
Seniorklub
og
Genbrugsbutikken på Gl. Landevej.
Vi har haft generalforsamling i april i
Missionshuset, og Holger har sagt ja til
at tage fat på endnu en periode i Bestyrelsen.
Fra Sinding Indre Mission vil vi gerne
takke Holger for 50 trofaste år.
Formand Dorrit Lodahl

Kirkesiden
Gudstjenesteplan
Ørre kirke

Sinding kirke

Juni
2.

1. søndag eft. trinitatis

8.45

---

9.

2. søndag eft. trinitatis

---

9.30 Byfestgudstjen.
i SØ-Grillen

16.

3. søndag eft. trinitatis

18.

tirsdag

17.30

Hverdagsgudstjeneste
bag Ørre Kirke

23.

4. søndag eft. trinitatis

10.00

Kirkekaffe

30.

5. søndag eft. trinitatis

10.00

10.00

Juli
7.

6. søndag eft. trinitatis

10.00

14.

7. søndag eft. trinitatis

---

21.

8. søndag eft. trinitatis

8.45

28.

9. søndag eft. trinitatis

---

Nord Hansen

Nord Hansen

---

Byfestgudstjeneste
9. juni kl. 9.30
I SØ-Grillen
Igen i år får musikken en særlig plads til
byfest-gudstjenesten. Denne gang vil
Frauke Meldgaard spille med på harmonika. Gudstjenesten denne sommermorgen vil være en vekslen mellem
musik, fællessalmer, oplæsning og refleksion. Derudover håber vi på solskin, fuglesang og sommerstemning - som ofte
har gjort byfestgudstjenesten til en helt
særlig oplevelse.
Efter gudstjenesten er der formiddagskaffe med rundstykker i forsamlingshuset, hvor Frauke Meldgaard også vil spille.

8.45 Nord Hansen

Hverdagsgudstjeneste
med fællesspisning

---

på plænen bag Ørre Kirke
18. juni kl. 17.30

8.45

August
4.

10. søndag eft. trinitatis

---

10.00

11.

11. søndag eft. trinitatis

8.45

---

18.

12. søndag eft. trinitatis

---

10.00 Kirkekaffe

25.

13. søndag eft. trinitatis 10.00

---

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,

Traditionen tro afsluttes minikonfirmand
med en festlig udendørs gudstjeneste på
plænen bag ved Ørre kirke.
Minikonfirmanderne deltager på særlig vis
i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der grillmad til alle.
Alle er naturligvis velkomne.
Lise Edelberg

som menighedsrådet indbyder til.
Hverdagsgudsjenesten på plænen bag
Ørre Kirke markerer igen i år afslutningen på årets minikonfirmand-forløb.

Ring til Taxa på 20 13 25 13.

ØRRE MEJERI. Sognearkivet søger oplysninger om - og gerne billeder af mejerister, der har virket ved Ørre Mejeri. Hvornår lukkede
mejeriet?
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Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten

Personregistrering:

Faste aktiviteter

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

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

KFUM-spejderne
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.
1. gang efter sommerferien: 24. aug.
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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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Bestyrelsen
Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
soeren@hedens-lystfiskeri.dk
Næstformand:
Chris Madsen
Tlf.: 97 13 61 96
chris@hedens-lystfiskeri.dk
Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf.: 24 81 68 67
Svend.helle@hotmail.dk
Sekretær:
Erland Petersen
Tlf.: 97 14 26 15
erland@hedens-lystfiskeri.dk
Bestyrelsesmedlem:
Asger Madsen
Tlf.: 97 13 60 58
asger@hedens-lystfiskeri.dk

Ved vores årlige generalforsamling valgte
vores stifter og mangeårige formand Ejgil
Kølbæk at trække sig. Han havde solgt sin
ejendom og skulle flytte, så han så sig ikke
i stand til at varetage formandshvervet. Der
blev valgt en ny til bestyrelsen, Svend Aage
Jensen og de andre modtog genvalg. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand Søren P. Kiilerich, næstformand
Kris Madsen, kasserer Svend Aage Jensen,
sekretær Erland Petersen og bestyrelsesmedlem Asger Madsen. Ved generalforsamlingen var Winnie Post fra Herning
Kommune gæst. Hun fortalte om kommunes arbejde med vandmiljøplaner mm., og
svarede på spørgsmål. Det var meget interessant.
Vi har haft en del at se til, blandt andet
har vores hjemmeside været ud af drift,
den er dog kommet i gang igen. Vi har
lavet vores årsplan. Og så skal vi have vores kort over, hvor vi må fiske opdateret.
Så i løbet af den nærmeste tid, vil vi
komme rundt til lodsejerne i området, og

høre om vi må fiske på deres jord. Det
skal lige siges, at det kun er fra 16/4 til
15/9, at vi må fiske, og det er et fåtal der
kommer ud for at fiske. Vi er i foreningen
knap 50 medlemmer. Er der nogle der
gerne vil være medlem, eller høre om foreningen, kan de henvende sig til formanden. Vi arbejder også på at få en „facebookprofil“.
Selvom der er sket et formandsskifte, forventer vi ikke de store revolutioner. Vi vil
fortsat være en lokal forening for alle, der
kan lide at komme ud i naturen med en
fiskestang. Om man så vil hygge fiske, eller på havet for at fange en torsk mm. Vi
vil lære børn og unge mennesker at fiske,
og hvordan man opfører sig i naturen. Og
så har vi vandpleje, udlægning af gyde grus,
samt rydning langs å bredden, så vi kan få
et rigt fiske liv og natur ved vandløbene.
Formand Søren Kiilerich

Besøg hos Aqua i Silkeborg

www.hedens-lystfiskeri.dk

21

To af datidens vognmænd, Niels Sandgaard og svigersønnen Christian Nielsen
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Udlejning af jagt-rettigheder
Præstegården har nogle aktier i Ørre Aktieplantage. Med disse aktier følger der rettigheder til at
gå med på nogle fællesjagter. I menighedsrådet ønsker vi at leje disse jagt-retter ud til lokale folk.
De har de seneste år være lejet ud til højest-bydende, dog med minimum 1.800 kr. for retten til
at komme med på 6 fællesjagter. Hvis det har din interesse eller hvis du har spørgsmål hertil, må
du meget gerne henvende dig til Jytte Hoffmann på: jytte.bjarne@fibermail.dk eller på tlf. 40 14
94 19 senest 20. juni 2013.

Ørre-Sinding Menighedsråd
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