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Hjertelig
tillykke...

Fødselsdagsbørn

Posten
Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 25 60 06 61
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:  1. november
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:

Nynne Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
Født d. 28. juli 2013

Lærke Skou Mikkelsen,
Ørrevej 15, Sinding
4 år d. 4. august 2013

Stine Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 73, Ørre
1 år d. 20. august 2013

Rebekka Pettersen,
Sinding Hovedgade 31,
Sinding
2 år d. 29. August 2013

Thomas Kloster Lodahl
Nybyvej 20, Sinding
9 år d. 26. november 2013

Mikkel Bækgaard Jørgensen
Ørre Byvej 57, Ørre
12 år d. 25. september 2013

Jeg har gennemført uddannelsen som Lægeeksamineret Fodplejer, og har
åbnet klinik for fodpleje på adressen Ørrevænget 21, Sinding.

Hvis du har problemer med at komme til klinikken, kan behandlingen natur-
ligvis udføres hos dig.

NY FODPLEJEKLINIK I SINDING

Med venlig hilsen

Mettes Fodpleje
v/Mette Bæk Jensen, ørrevænget
21, Sinding, 7400 Herning

Tidsbestillin
g på:

2427 6289

„Stenkistebroen i Nybro er antagelig
bygget i slutningen af 1700-tallet. En
stenkistebro er bygget af store og aflange
sten, med tilsvarende sten som lodrette
støttepiller. Stenkistebroen blev anlagt
over det gamle løb af Sunds Nørreå, og
forbandt gårdene på den øde hedeflade
øst for Storåen til den gamle hovedvej.“

Julie Anine Bogh
Ørre Byvej 37
8 år den 7. juli 2013
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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

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag
den 17. september 2013 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre
Midtpunkt. Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

               Generalforsamling

Det er nu 10. sæson med Åben Hal, hver
den første fredag i månederne fra okto-
ber til og med marts.  Vi har med glæde
konstateret at rigtig mange familier med
mindre børn gerne vil komme tidlig og
lege i hallen. I den kommende sæson vil
hallen åbne kl. 17.00 med mulighed for at
lege og spille bold. Her skal man altså ikke
forvente at få ro til en lang badminton
kamp.
Som noget helt nyt flyttes start tidspunk-
tet for servering af mad til kl. 18.00. Det
er dog vigtigt at understrege ikke alle be-
høver spise lige kl. 18.00. Vi håber på den
måde at tilgodese de mindste som skal
tidlig i seng og samtidig strække tidsrum-
met hvor der kan købes mad.

Datoer hvor der kan købes mad:
4. oktober, 1. november, 6. december,
3. januar, 7. februar og 7. marts

Åben Hal

Hvis nogen har lyst til at lave et „Mad-
hold“ som står for en af fredagene, er i
mere en velkomne idet der mangler et
hold for at udfylde hele sæsonen. Det kan
være en flok naboer, venner eller andre
som man vil arbejde sammen med en fre-
dag om året og være med til at skabe en
god oplevelse for mange andre. Kontakt
Birthe Christensen på 97 13 62 26 og hør
nærmere om hvilke dage der er ledige og
hvordan der arrangeres.

Trivsel og Motion starter indendørs onsdag den 2. oktober kl.13.30 – 16.30. Alle
er velkomne, man behøver ikke at være pensionist eller efterlønner – alle kan
være med, så mød op til motion og samvær onsdag den 2. oktober.

Hilsen
udvalget for trivsel og motion.

               TRIVSEL OG MOTION



4

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Gymnastiksæsonen 2013-2014

 Opstart i uge 38, hvor der igen i år være
følgende 4 børnehold:  
Forældrebarn - Onsdag kl. 16:45-17:30
Instruktør: Betina Petterson
Pris: 350,-  

Puslinge - Tirsdag kl. 16:00-16:45
Instruktør: Lotte Bak Henneberg & Helma
DamHjælpeinstruktør: Elisabeth Faith Kissa
Pris: 375,- 

Spilopperne - Torsdag kl. 16:30-17:30
Instruktør:Jeanet Lauridsen Hjælpe-
instruktører : Lærke Jensen & Amanda
Hein Hansen
Pris: 375,- 

Spring Mix - Onsdag kl. 18:30- 20:00
Instruktør: Jesper Dahl Hjælpeinstruktører
: Preben Thomsen & Frederikke Wraae
Pris: 450.- 

Tilmelding og betaling skal ske via
www.sindinggif.dk 
Lokal opvisningen forår 2014 er Lørdag
d. 15. marts kl. 10  

Har I børn på efterskole ?
For at få et gæstehold med nogle lokale
unge, skal vi allerede i efteråret tage kon-
takt til efterskolerne, så der er en god
chance for at få besøg af dem vi ønsker.
Har du derfor en ung „knægt eller tøs“,

som skal på efterskole 2013-14, hører vi
meget gerne fra dig.   -  Gerne en efter-
skole med gymnastiklinje, der tager ud og
giver opvisning. Frivilligt arbejde er godt
at have på sit CV :-)
Kan du tænke dig at få indflydelse på din
lokale gymnastikafdeling? Vi kan tilbyde
et godt, lille team med overblik og gode
kontakter til de øvrige idrætsudvalg og
ledelsen. Vi mødes 4-5 gange i løbet af
sæsonen og fordeler opgaverne mellem
os efter mottoet : Vi gør det vi er bedst til,
og hjælper og sparrer med hin-
anden undervejs. Opgaverne henover sæ-
sonen har vi efterhånden fået sat ind i

Bob turneringen starter mandag den 7. oktober kl. 18.30 i hallen. Vi glæder os til
at se rigtig mange spillere, så vi kan få en spændende turnering, samt hyggeligt
samvær med hinanden.

Vi spiller mandage fra kl. 18.30 – 22.00. Plan over spilledatoer vil være klar den
første spilleaften. Vi spiller både singlespil og makkerspil. Husk ved tilmelding at
oplyse, hvem man har som makker.

Tilmelding senest den 4. oktober på www.sindinggif.dk eller til Anders nr.
21650583 Dagny tlf. 97136869 mobil 29708292

Med venlig hilsen Anders og Dagny.

               BOB

et “årshjul“, så vi i løbet af sæsonen kom-
mer hele vejen rundt. - Det er meget giv-
ende med den løbende kontakt til vore
instruktører og de mange praktiske hjæl-
pere i forbindelse med den afsluttende
lokalopvisning (herunder også kontakten
til årets gæstehold).  Kontakt os rigtig gerne
for at høre nærmere :-)

Mange varme sommerhilsner
fra Gymnastikudvalget,

Lotte Henneberg (24624297)
Elin Frederiksen (51921506) 

Slager Parade
Næsten alle billetter til næste udgave af
Dansk Slager Parade den 22 feb. 2014, er
reserverede og skulle der være ikke afhen-
tede billetter efter den 15. sept. vil disse
blive sat til salg på www.sindingevent.dk
Ny organisering omkring Slager Paraden
Efter 10 år som hovedkræfterne bag ar-
rangementet har makkerparret Esben
Lindholt og Kristian Jørgensen ønsket at
stoppe ledelsen bag Sinding Event. Kristian
fortsætter med billetsalg og Esben fortsæt-
ter også med flere opgaver ved arrange-
mentet. Benny Jeppesen stopper også i

gruppen, men fortsætter stadig med at
løse nogle opgaver ved arrangementet.
Fra SGIF skal der lyde en stor tak til de 3
for det flotte og professionelle arbejde de
har leveret gennem alle 10 år.
Det nye event udvalg til at lede Slager
Paraden, er formand Bent Andersen, Erik
Nielsen og Jimmy Damgaard. Dertil kom-
mer en rigtig stor gruppe at hjælpere –
som for de flestes vedkommende også har
være med i næsten alle 10 år – der også
fortsat er klar til at hjælpe.

Sinding-Ørre vin
Der er blevet fremstillet en flot etiket med
maleri af Lene Kidde.
Vinen, der er i både en rødvin og hvidvins
udgave kan købes i SGIFs Kiosk til
kr. 40,- pr. flaske
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Ufatteligt, som tiden flyver. Det føles som
om vi lige er startet vores turneringer, men
desværre går sæsonen snart på held. Hol-
dene mangler kun et par kampe, inden
det afgøres hvem der har gjort sig fortjent
til at deltage i landsmesterskaberne i Vild-
bjerg næstsidste weekend i september. 2
hold er rigtig fint placeret i turneringen

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

og har chance for at deltage i lands-
mesterskaberne.
I parturnering har Jens og Polle kvalificeret
sig til regionsmesterskaberne og forhåbent-
lig derfra til landsmesterskab i Holstebro.
3 par var tæt på, men klarede ikke
skærene.Enkeltmands landsmesterskab,
blev afviklet i Oksbøl lørdag den 27. juli.

Jørgen fik en flot 2. plads i M2 rækken.
Polle blev landsmester i M1 for 2. år i
træk, dog ikke som medlem fra Sinding,
men fra sin hjemby. Grethe fik bare en
placering blandt de 10 bedste i A1 ræk-
ken. Vejrguderne var med os da vi
afviklede Æ Sinding daw´ kroketstævne.
Vi havde besøg fra 20 andre klubber og
kunne brillere med 104 deltagere. Det
blev en fantastisk god dag, som vi efter-
følgende har fået meget positiv respons
på. Udover turneringen har flere deltaget
i kroketcamping i Give, Ølgod og
Krunderup. 2 medlemmer har desuden
været aktive til Landsstævnet i Esbjerg.
Sidste større arrangement i Sinding GIF i
år, bliver vores onsdagsstævne den 11.
september 2013.

Med venlig hilsen kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen

Tlf. 28512503

Kroket
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

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

www.hedens-lystfiskeri.dk

 BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen

Her i sommerheden er der ikke meget
lystfiskeri. Men som forening ser vi jo
fremad. Vi deltager i Ørre marked med
noget nyt i år, som bliver spændende at
se, hvordan det bliver modtaget. Vores
familietur bliver også anderledes i år. Vi
skal besøge „Postens hul“, et stykke af
Storåen, som et af vore medlemmer har
stillet til rådighed. Familieturen er den 24-
8. Den er desværre afviklet inden „Posten“
udkommer.

Men vores helt store begivenhed sker i
september, nemlig vores fiske konkurrence
„Store fiskedag“. Den afvikles den 7-8/9
med udgangspunkt i Ørre Forsamlingshus,
hvor der vil være gratis kaffe og rundstykke
kl. 9.00 begge dage. Vi starter kl. 10.00,
og man skal ved tilmelding være i besid-
delse af et gyldigt fisketegn (hvis man er
over 18 år). Indvejning slutter søndag kl.
14.00. Og som de forrige år vil der være
andeløb, og ved det efterfølgende gratis
kaffe bord amerikansk lotteri samt udde-
ling af præmier. Jeg vil her benytte lejlig-
heden til at takke vore sponsorer for deres
støtte, som er en stor hjælp.

Det var lidt om fremtiden, men vi har også
været aktiv her i foråret. Vi har deltaget i
„Grøn inspirationsdag“. Og man må sige
vi er en populært stand. Fra vores nabo
stand kom en pige hen til os og sagde

„Jeg er så glad for at vi er naboer, for så
får vi næst flest besøgende“.
Vi har været med ved et arrangement ved
Fuglsang sø. Vi skulle hjælpe børn med at
fiske, men der var ikke mange fisk. der
blev kun fanget en fisk, og det var et af
vores ungdoms medlemmer Thomas , der
fangede den. Så har vi haft en kutter tur.
Sådan en tur starter meget tidligt, vi kørte
fra Ørre kl. 3.30, for vi skulle sejle kl. 5.00
fra Nr. Vorupør. Sejl turen ud, som tager
ca. 3 timer, forløb planmæssigt, og vi star-
tede med at fiske, det blev dog kun  til ca.
en time for det begyndte at blæse op, så
vi måtte sejle mod land. Det blev noget
af en vippe tur, men vi kom godt i land,
og de fleste havde en eller flere torsk med
hjem.

Angående medlems tallet er vi kommet
over de 50, men der er plads til flere. Der
er pt. ingen medlemmer fra Sinding
selvom vi hedder Ørre-Sinding Lystfisker-
forening, det kan måske skyldes at der in-
gen lystfisker er i Sinding, men det tror
jeg ikke på. Der må være nogen, så kom I
bare, I er velkommen.

Formand for Ørre-Sinding Lystfisker-
forening

Søren P. Kiilerich

Kommunens representanter ved vort banner.

Chris og Asger klargører børnenes stænger.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Borgermøde

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i

Borgerforeningen

Tirsdag d. 29. okt. kl. 19.00
i Ørre forsamlingshus

Foreningen er vært ved ost, rødvin, kaffe og kage - vel mødt.

Mød op og giv dit bidrag til Borgerforeningens fremtidige virke!

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

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

Borgermøde
Torsdag d. 19. sept. kl. 19 i Sinding Forsamlingshus.

Der inviteres til borgermøde vedrørende den nye motorvej og
grundudstykninger i området.

Der vil være repræsentanter fra Vejdirektoratet og Herning Kommune.

Kom og få svar på dine spørgsmål.
Borgerforeningen er vært ved kaffebord, ost og rødvin.

 
Borgerforeningen

Sinding-ØrSinding-ØrSinding-ØrSinding-ØrSinding-Ørre bore bore bore bore bogggggenenenenen

- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sin-
ding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til
Ørre-Sinding Sognearkiv, Skoletoften 7, Sinding
v/Wagn Christensen, Tlf. 13 62 26
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Kirkesiden

Sommeren er over os, og det betyder
også, at der er meget der ligger stille…
Men som dette kinesiske ordsprog siger:
„Hvis man venter for længe med at tage
det næste skridt, risikerer man at leve
resten af livet på ét ben“.

Der har gennem flere år været sat penge
af til at få malet indvendigt i Ørre Kirke -
men som mange ved, kan det let gribe
om sig. Vi er derfor i gang med at få ud-
arbejdet skitser til en noget mere omfat-
tende del. Tankerne er, at der skal lettes
en del i det tunge indtryk man let kan få
ved at komme ind i Ørre Kirke, men at
kirken skal „hænge“ sammen både om-
kring alteret og i skibet.

Klokkestablen har fået en ny arkitekt på.
Der skal dog indhentes tilbud fra hånd-
værkerne inden selve byggeprocessen kan
gå i gang. Vi håber derfor på, at der er
tilgængelige materialer og at håndvær-
kerne kan begynde inden for en over-
skuelig fremtid (- ja, vi er blevet mere
forsigtige med at sætte tidsfrister på).

Sognets Aften bød igen på nogle gode
dialoger omkring kirkelivet i vort sogn. Vi

Vikarierende præst i Ørre-Sinding
Under Lise Edelbergs studieorlov septem-
ber – november skal jeg varetage hen-
des opgaver ved Ørre kirke og Sinding
kirke. Jeg vil derfor kort præsentere mig
selv. Jeg er opvokset i Herning. I årene
1983 – 2002 var jeg sognepræst i
Haderup og Feldborg, hvor jeg igennem
en række orlovsperioder fik mulighed for
at videreuddanne mig og afslutningsvis
fik et forskningsstipendium omkring præs-
ters psykiske arbejdsmiljø. Efter en år-
række alene med analyser og artikler blev
jeg i 2007 50% sognepræst i Toftlund og
Tirslund i Sønderjylland og adjunkt i psy-
kologi på Herning HF og VUC. Den 1.
juli i år blev min stilling i Sønderjylland
desværre nedlagt i forbindelse med en
række pastorats ændringer, så jeg er glad
for i stedet at kunne virke som præst i

Nyt fra Menighedsrådet
er glade og taknemmelige for input og
tilbagemeldinger, - de er til hver tid vel-
komne. På vort efterfølgende visions-
møde, hvor vi drøftede de ting der var
kommet op, fandt vi ikke nye skibe, der
skulle sættes i søen. Men der sker repa-
rationer og finjusteringer på nogle af de
skibe der allerede „sejler“.

Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
var ikke noget, der blev vægtet ret højt.
Derfor er beslutningen, at vi ikke delta-
ger i Sogneindsamlingen i 2014. Så til

Ørre, Sinding og Tjørring sogne og ser
frem til de tre måneder dette efterår.

Med venlig hilsen
Jens Bisgaard

dette „diakonale skib“ forsøger vi at finde
en destination som passer til vort sogn.
Desuden foretager vi små justeringer på
nogle af vore anderledes gudstjenester.

Vi oplever og mærker, at mange sætter
pris på de forskellige tilbud og tiltag i vore
kirker - og det er vi rigtig glade for. Læs
om efterårets arrangementer på kirke-
siderne her - og få et overblik i den hus-
standsomdelte arrangementsfolder.

Jytte Hoffmann

Lise holder studieorlov

Vores sognepræst, Lise Edelberg, har fået
bevilget studieorlov fra 1. september til
30. november. Hun vil under orloven
arbejde med retræte og indbyder til en
enkeltdags-retræte den 2. november i Sin-
ding kirke og kirkehus.

Som det fremgår ovenfor, bliver det Jens
Bisgaard, Herning, som bliver vores fun-
gerende sognepræst i denne periode. Tag
godt imod ham.

Menighedsrådet

Piet Hein skrev disse ord:

Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning,
som lever når du går i knæ,
en ting som skal vare
og være til lykke og læ.

Du skal åbne dit jeg.
Du skal blive et eneste trin
på en videre vej.
Du skal være et led i en lod,
som når ud over dig.

Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte
om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.
For dén skal du plante et træ.



10

Kirkesiden

Kornets sang
Kære læser ...

Jordbær smager af sommer. Denne som-
mer har på alle måder levet op til vore
forestillinger om, hvordan en rigtig som-
mer skal være. Sol og varme har kaldt os
ud i det skønne sommerland på cykel-
ture, til stranden eller hvor det nu er vi
nyder sommeren allermest. Vi kender
sommerens lyde og dufte: hyld og hø,
som vi synger om det i en af vore sommer-
sange. Men også duften af caprifolier og
latyrus hører sommeren til. Og dild, der
dufter fra køkkenhaven. Ligesom somme-
rens lyde er velkendte: legende børn;
fugleunger som ivrigt pipper, når de
voksne fugle er på vej med føde eller
brumbassen, der flyver fra blomst til
blomst.

Kender I også kornets sang? I salmen her
ved siden af skriver Michael Nielsen om
kornets sang. Er det mon den lyd, som
høres, når man ganske stille står ved en
kornmark og hører kornets bevægelser i
vinden? Han skriver om den forunderlige
skaberkraft, som ligger i hvert lille frø; om
blomsternes farvepragt; om druer, der
bliver til vin; om naturens under at korn
bliver til brød, som vi lever af. Salmen
munder ud i en glæde og en tak. Her
kan man kun give ham ret. Det er forun-
derligt at være til som en del af den vir-
kelighed, hvor kornet synger sin sang og
bliver til brød på bordet.

Du lagde i det mindste frø,
der skjuler sig i jorden,
den største kraft, som ej vil dø,
men trodse lyn og torden.
Du skabte ud af dis og dug
engang for længe siden,
din skabermagt er stærk og smuk,
du skaber hele tiden.

Nu dukker gule marker op
blandt græs og grønne blade,
fra aks og vippers gyldne top
gør kornets sang os glade,
de nynner om de spinkle strå,
der strækker sig så gerne,
som tænker de kun dagligt på
at blive brød og kerne –

om blomster i et farvespil
af gule, hvide, røde,
der frodigt gror og vokser til
og lyser os i møde;
om druer, der vil være vin,
når gennem stok og ranke,
lidt vand, der møder solens skin,
vil minde om Guds tanke.

Og lytter vi os rigtigt ind
i sjælens indre gange,
så findes inderst i vort sind
en lyd af kornets sange,
den bryder ud og toner frem
som takkesang for livet,
for jorden som vort fælles hjem
og alt, hvad den har givet.

Så synger vi vor tak til Gud,
at vi får lov at være,
at alt vil vokse, springe ud
og siden frugter bære –
ja, Gud ske lov for kornets sang,
for dagligt brød på bordet,
vor glæde får sin bedste klang
i tak til skaber-ordet!

Michael Nielsen,
Fra „Om Gud og andre gratis glæder“

Må sommerens lys og varme samt gode
oplevelser gemme sig i sind og krop til
den mørke tid, som vi ved kommer bag-
efter. Må kornet synge sin sang i os.

Lise Edelberg

I rækken af læsere, der anbefaler en
bog eller film, giver vi denne gang
ordet til Leif Vindelboe, som anbefa-
ler „Bogen til mine kære“ af Birgit
Meister:

„Bogen til mine kære“ er skrevet af tid-
ligere ansat ved TV, Birgit Meister, for
cirka 20 år siden. Det er en rigtig god
bog, som jeg meget gerne vil anbefale.

Bogen er en slags gave fra den ene ge-
neration til den anden, og en stor hjælp
til de efterladte. I bogen skal man skrive

En læser anbefaler om praktiske oplysninger om sig selv.
Om sin begravelse, salmer man gerne
vil, der skal synges, skal det være kirkelig
begravelse eller borgerlig begravelse, el-
ler skal det måske foregå i stilhed, skal
der være mindesammenkomst?

Birgit Meister nævner mange ting, som
kan være til hjælp og støtte med oplys-
ninger til de efterladte, så familie og ven-
ner i de svære dage kan få ordnet de
praktiske ting i overensstemmelse med
afdødes sidste ønsker ved livets afslut-
ning.

Leif Vindelboe Bogen koster 179,- kr.
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Igen dette efterår vil vi gerne indbyde
børn under 1år sammen med deres for-
ældre/bedsteforældre til babysalmesang
i Ørre-Sinding sogn.

Til babysalmesang vil vi synge, nynne og
bevæge os til både nye og gamle salmer,
mens organist Hanne spiller til. Derud-
over bruger vi rim og remser og  små-
redskaber, såsom rasleæg, tørklæder,
sæbebobler, balloner mm. Til sidst har vi
en  stille stund med vuggeviser  og af-
slapning.

Denne gang kommer det til at foregå i
Sinding Kirke i selve kirkerummet. Her-
efter er det muligt at gå med over i kirke-
huset til madpakkespisning, kaffe og hyg-
gelig snak.

Forløbet strækker sig over tirsdage kl.10
følgende uger: 40,41,43,44,45,46,47 og
48.

Det er gratis at deltage og også børn
udenfor sognet er velkommen til at del-
tage.

Tilmelding kan ske senest d.24.9  til
sognemedhjælper Anne Mette Amorsen
på tlf 29825719 eller på mail

sognemedhjaelper@oerresinding-
kirker.dk

Velmødt til en dejlig stund for dig og dit
barn i hyggeligt samvær med andre.

De venligste hilsner
fra Hanne og Anne Mette :-)

Babyknus og salmesus
Babysalmesang i Sinding Kirke

Glade
glimt fra

musikalsk
legestue

2013

Musikalsk legestue
8 tirsdage i foråret mødtes vi 8 børn (og
deres mor eller far) i Sinding kirkehus til
musikalsk legestue.

Når vi kom, blev vi taget godt imod af
Anne Mette og Hanne, som altid sørgede
for, at der stod vand, frugt, kaffe og te
parat. Når alle var klar, var det tid til „God-
dag-sangen“, der lige som „Farvel-san-
gen“, altid var den samme.  Ind imellem
disse to havde Anne Mette planlagt for-
skellige sange (som Hanne spillede på
klaver til), lege, rim og remser. Heldigvis
blev det hele gentaget mange gange, så
mon ikke der stadig bliver fortalt om
musen, der springer op af sit hus, og sun-
get om trolden, der kan trylle.

Hver gang skulle vi også høre en historie
fra Biblen. Det startede altid med, at Anne
Mette sad med en lille æske, hvori der
gemte sig noget fra dagens historie. Det
var meget spændende, og efterhånden
som vi kunne huske fra gang til gang, at
der ikke var noget farligt i æsken, endte
det med vi alle sad på skødet af Anne
Mette for at komme til at se. Nogle gange
var der en dukke i æsken, et får eller en
paryk. Alt sammen noget Anne Mette
skulle bruge for at fortælle dagens histo-
rie.

Efterhånden som der kom flere personer
med i historien, måtte vi også være med
til at fortælle som fx prinsesser, løver el-

ler endda Jesus. Det var rigtig sjovt at
være med, så der var rift om rollerne.
En rigtig god og sjov måde at fortælle
historie på.

Alt for hurtigt var det tid til farvel-sang,
tit og ofte havde Anne Mette fundet på
meget mere, end vi kunne nå på 45
min. De 8 gange gik også alt for hurtigt,
men heldigvis har vi lært en masse nyt
vi kan hygge os med hjemme. Tak til
Anne Mette og Hanne for jeres fanta-
stiske måde at være på!

Knus fra Børn og forældre
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Oversigt over arrangementer

12. sept. 19.30 Foredrag med Jakob Birkler i Sinding Forsamlingshus
22. sept. 12.30 Høstfest i Sinding Kirkehus
2. okt. 20.00 „En stille stund“ i Sinding Kirke
24. okt. 18.00 SogneBio i Sinding Kirkehus: JAGTEN
27. okt. 20.00 „En stille stund“ i Ørre Kirke
31. okt. 19.30 SPIL DANSK DAG med Hanne Jensen og Bo Inglev
2. nov. 09.30 Retræte i Sinding kirke og kirkehus
18. nov. 18.00 SogneBio i Sinding Kirkehus: PI’S LIV
28. nov. 19.30 Adventsmøde i Ørre Forsamlingshus med Ronald Risvig
3. dec. 14.00 Adventshygge i Præstegården
10. dec. 19.30 Julekoncert med Lemvig Kammerkor

Arrangementer
Foredrag med Jakob
Birkler fra Etisk Råd

Torsdag d. 12. sept. kl. 19.30
Formand for Det Etiske Råd Jakob Birk-
ler er aftenens gæst med emnet: Hvad
er lykke? Med begrebet LYKKE skriver
vi på historien om det gode liv. Aktu-
elle etiske spørgsmål inddrages fra arbej-
det i Det Etiske Råd.

Kaffe 50 kr.
Tilmelding  senest 9. september.
Tjørring Menighedsråd er medarrangør.

Velkommen til HØSTFEST
i Sinding Kirkehus

ÅRETS HØSTFEST er søndag den 22. september.
Vi begynder med gudstjeneste i vore to kirker.
Ørre Kirke kl. 9.30 og Sinding Kirke kl. 11.00.

Derefter indbydes alle til frokost i kirkehuset i Sinding (12.30—ca. 15.00). Her vil vi
tilbringe et par timer i hinandens selskab med fællessang og musik (harmonika), en
god frokost, kaffe og kage. Snobrød til børnene.

Pris for frokost er 60 kr. Gratis for børn op til konfirmationsalderen.

At tage på retræte er at forære sig selv
en tid til fordybelse, stilhed og klarhed.
Overskriften for denne retræte er: ”Vis
mig dine veje, Herre, lær mig dine stier!”
Gennem samlinger i kirken, salmer, bøn,
stilhed, vandring og nadverfællesskab vil
vi følges ad gennem dagen med ønsket
om at blive lydhøre for Guds nærvær i

vores liv. Sognepræst Lise Edelberg leder
retræten og vil ved retrætens begyndelse
introducere stilheden og præsentere da-
gens forløb. Se nærmere i særlig folder,
som fås i kirkerne.

Pris 200 kr.
Tilmelding til sognepræsten fra 1.-20.
oktober på lea@km.dk / 97 13 61 36

Lørdag 2. november i Sinding kirke og kirkehus kl. 9.30 - 18.30.
RETRÆTERETRÆTERETRÆTERETRÆTERETRÆTE

I år afholdes den årlige „Spil Dansk Dag“
torsdag d. 31. oktober. Vi vil gerne være
med til at hylde den danske musik og
sangskat, så derfor inviterer vi til vores helt
egen udgave af SPIL DANSK DAGEN.

Det sker i Sinding Forsamlingshus, tors-
dag den 31. oktober kl. 19.30. Hanne Jen-
sen og Bo Inglev fører os igennem afte-
nen med danske fællessange, dansk mu-
sik, og mon ikke vi får en dansk solo.

Kaffe 50 kr.
Tilmelding senest 28. oktober

Spil Dansk Dag

Tilmelding
- til arrangementer kan ske til Birgit Chri-
stensen på 4097 6167 eller 9713 6167
eller birgit-steen@ofir.dk - eller til Bodil
Erichsen på 2286 6829 eller 9713 6200
eller til Gitte Simonsen på 2393 8432.
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Velkommen til SogneBio
Efteråret byder på to aftener med fællesspisning, film og en god snak om filmen over
kaffen. Det sker som sædvanligt i Sinding Kirkehus.

Torsdag d. 24. okt. skal vi se Thomas Vinterbergs stærke drama, Jagten. Det er en
foruroligende fortælling om en uskyldig mand, der rammes af en tilfældig løgn. En
moderne historie om heksejagt og om, hvor skrøbeligt fællesskabet er, når først slad-
der og tvivl får lov at florere.

Mandag d. 18. november er det filmen „Pi’s liv“, der er på programmet. Forfatteren
til bogen bag filmen Yann Martel, kalder det i starten af sin bog for „en historie, der
kan få dig til at tro på Gud“. Så bag denne fantastisk flotte film om en drengs kamp for
overlevelse i en redningsbåd tværs over Stillehavet (med en tiger om bord) gemmer
der sig måske en endnu større historie om tro og om håb.

Pris pr. aften: 60,- kr. Tilmelding senest 4 dage før
- til Kurt Jeppesen på kleoneliner@gmail.com eller 4215 2244.

Adventsmøde
Torsdag  28. november.
Ørre Forsamlingshus og Kirke
Aftenens foredragsholder er Ronald
Risvig, præst i  Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed. Han præsenterer sit
foredrag således:

”FODBOLD - LIV OG SKABELSE

- Fodboldspillet er et billede på liv og li-
vet. En kamp mellem poler der forsøger
at sætte sig igennem. Det er en af grun-
dene til at mange mennesker verden over
gribes og fascineres af spillet om den
runde bold, hvor alt kan ske. Men der er
meget mereog andet på spil.iover spillet-
også en længsel efter liv og skabelse –
en forventning og etønske, en bønat for-
løses til liv.”

Bemærk programmet er således:
Foredrag kl. 19.30 i Ørre Forsamlingshus.
Aftensang i kirken kl. 21.00

Kaffe 50 kr.
Tilmelding senest 25. november

Adventshygge i Præstegården
Igen i år inviteres til ADVENTSHYGGE i
præstegården, Ørre Byvej 88. Det sker
tirsdag den 3. december kl. 14.-16.00,
hvor Seniorklubben traditionen tro hol-

der årets sidste møde i præstegården. Ef-
termiddagens program arrangeres af
sognemedhjælper, organist og præst. Me-
nighedsrådet er vært ved kaffebordet.

JULEKONCERT JULEKONCERT JULEKONCERT JULEKONCERT JULEKONCERT i Sinding Kirke

Tirsdag d. 10. december kl. 19.30
Årets julekoncert er med Lemvig Kammerkor under ledelse af den erfarne dirigent,
Erling Lindgren, der har skrevet flere melodier til højskolesangbogen. Koret består af
30 erfarne sangere fra Lemvig og omegn, og julekoncerten vil byde på kendte julesal-
mer, et par engelske Christmas Carols og enkelte klassiske værker.

Efter koncerten bydes der på kaffe, klejner og knas i kirkehuset.

med Lemvig Kammerkor

HUSK SMS-servicen
Husk at du ganske gratis kan tilmelde dig
vores sms-service, så du automatisk får
en påmindelse om vore arrangementer.

Du kan desuden tilmelde dig arrange-
menter ved at besvare den tilsendte sms.

Meld dig til ordningen på vores hjemme-
side eller ved at sende en sms til Kurt
Jeppesen på 4215 2244.
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Indre Missions mødekalender:
28. aug. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
11. sep. 19.30 Høstfest i Missionshuset v/ Per Dyrholm
18. sep. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Karen og Lars Laugesen, Store Lundgaardvej 2, Tjørring
26. sep. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

2. okt. 19.00 Oktobermøde i Aulum Kirke v/ Frede Møller, Hinge: Glæden over Guds lov
3. okt. 19.30 Oktobermøde i Aulum Missionshus v/ Villy Sørensen, Hammel: Glæden over Guds nåde
9. okt. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
9. okt. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
22.-23. okt. Bibelkursus i Hammerum v/ Orla Villekjær
23. okt. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

6. nov. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
13. nov. 19.30 Bibglgruppe 1 hos Edel Vang,Baunevej 43, Tjørring
20. nov. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
29. nov. 19.30 Adventsfest i Missionshuset

4. dec. 19.30 Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
11. dec. 19.30 Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Christian Jensen,  Bymarksvej 21, Tjørring
18. dec. 18.00 Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
29. dec. 19.00 Julefest i Missionshuset v/ Kirsten og Asger Borg

Nøjj - det’ for børn
1. Hvad hed englen, der fortalte Maria,
at hun skulle føde Guds søn?

2. Hvem talte  til Moses inde fra den
brændende tornebusk?

3. Hvad hed Kains og Abels far?

4. Hvad hed den discipel, der nægtede
at kende Jesus?

5. Hvilken profet blev taget op til himlen
i en ildvogn?

6. I hvilken by byggede Salomon det store
tempel?

7. Hvad hedder Bibelens første morder?

8. Et barn er født i ..

9. Hvad hed Isaks far som var gift med
Sara?

10.Hvad hed drengen, der slog Goliat
ihjel med sin stenslynge?

11. Hvad var det menneskemængden
råbte, da Jesus red ind i Jerusalem pal-
mesøndag?

12. Hvad er det næstsidste ord i Fader-
vor - det der kommer lige før Amen.

Svar på spørgsmålene og sæt svarene ind i kryds-og-tværsen. Uanset
om du klarer det selv eller skal have nogle til at hjælpe dig, kan du
altid stole på, at de 3 ord der kommer frem i løsningen også gælder
for dig! God fornøjelse!
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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

September
1. 14. søndag eft. trinitatis   - - - 10.00  Bisgaard

8. 15. søndag eft. trinitatis   8.45  Bisgaard  - - -

15. 16. søndag eft. trinitatis   - - - 10.00   Bisgaard

22. 17. søndag eft. trinitatis   9.30 Høstgudstj. 11.00 Høstgudstj.
Bisgaard Bisgaard

29. 18. søndag eft. trinitatis   - - -  8.45 Bisgaard

Oktober
2. onsdag   - - - 20.00 En stille stund

6. 19. søndag eft. trinitatis 10.00 Bisgaard  - - -
Kirkekaffe

13. 20. søndag eft. trinitatis  - - -  8.45 Nord Hansen

20. 21. søndag eft. trinitatis  8.45 Bisgaard  - - -

27. 22. søndag eft. trinitatis  20.00 En stille stund 10.00 BUSK-gudstj.
Bisgaard

November
3. Alle helgens dag 16.00  Bisgaard 10.00 Bisgaard

10. 24. søndag eft. trinitatis  8.45  Nord Hansen  - - -

17. 25. søndag eft. trinitatis  - - -  8.45 Bisgaard

24. Sidste søndag i kirkeåret  8.45    Scot Chr.  - - -

28. torsdag 21.00   Aftensang ved  - - -
           adv.møde Risvig

December
1. 1. søndag i advent   - - - 10.00 Kirkekaffe

8. 2. søndag i advent 14.00  - - -

12. torsdag 10.00   Julegudstj. for  - - -
           de mindste

15. 3. søndag i advent 10.00 16.00 Med Lucia

20. fredag   - - - 10.00 Julegudstj. for
skolebørn

22. 4. søndag i advent   - - -  8.45 Nord Hansen

En stille stund
Et par gange i gudstjenesteplanen optræ-
der begrebet „En stille stund“. Det er ikke
noget nyt - det er blot Aftenguds-
tjenesterne, der har fået nyt navn, som
mere præcist fortæller, hvad det er. En
stille stund er en kort, stille gudstjeneste
med bøn, læsninger, stilhed og musik.
Vi har besluttet, at vi ikke længere serve-
rer kaffe i våbenhuset før disse stille guds-
tjenester, da det kan virke forstyrrende
for den stille stemning ...

BUSK-gudstjeneste 27. okt.
Igen i år vil konfirmanderne være med i
planlægningen af BUSK gudstjenesten.
Bak op om denne dag og oplev denne
særlige gudstjeneste med vore konfir-
mander.

Allehelgen
Den første søndag i november er det Alle
Helgens dag. En dag med en særlig
eftertænksomhed over livet og med min-
det om de mennesker vi var knyttet til,
men som nu er døde. Navnene op, på
de fra vores sogn, som er døde siden sid-
ste års Allehelgens dag, læses op i kir-
kerne denne dag. Kirkerne pyntes med
hvide blomster og levende lys.

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

LUCIA
I år skal vi fejre Lucia-dag i Sinding kirke
3. søndag i advent, den 15. december.
Elever fra skolen vil gå Lucia. Vi skal sam-
men opleve det stemningsfulde Lucia-
optog, synge adventssalmer og høre
bibelfortælling. Bagefter vil der være en
forfriskning til alle.
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Værd at vide...
Sognepræsten

Vikarierende sognepræst:
Jens Bisgaard træffes på 30 27 96 29
eller jbi@km.dk

Post til personregistrering kan stadig
afleveres Ørre Byvej 88, 7400 Herning.

Lise Edelberg træffes fra 1.dec.

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

På sognepræstens fridage, ferier, kurser
m.v. kan man henvende sig til sogne-
præsten i Tjørring, René Nord Hansen
på tlf. 97 26 80 31. Der vil være henvis-
ning 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 Missionshu-
set 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

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
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 Schreiber
Tlf. 26270114

Revisor:
Judith Hansen.
Birgit Kristensen

Elvis Aften
Lørdag den 19. Oktober kl. 18.00

I Ørre Forsamlingshus
Graceland-meny, med efterfølgende kaffe og kage

samt et par timers underholdning, hvorefter der bliver lejlighed til en
lille svingom !

Alt dette for kun: kr. 195.00
billetbestilling og bordreservation: Hanne, telf. 97136024

Bedst efter kl. 18.00

Billetter betales senest 1. Oktober

 

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 dias-show 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.

Alt overskud går til
forsamlingshusets nye køkken

(også en måde at støtte på)
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Velkommen til Fælles-
bestyrelsens årsberetning
for 2012/2013
Velkommen til denne aften med års-
beretning for det sidste års arbejde i
bestyrelsen. Da jeg skulle lave beret-
ningen, slettede jeg de punkter der
var aktuelle i sidste års beretning og
sad tilbage med indledningen og af-
slutningen. Men efter at have gen-
nemgået referater og div noter, så
viser det sig alligevel at vi har været
omkring en del i bestyrelsen i det for-
gange år.

1. Værdigrundlag:
Vi har arbejdet med det værdigrund-
lag der altid hører til en skole eller dag-
institution. Det er nu blevet samsk-
revet, så det dækker både
Hvepereden og skolen. Dermed er
der sikret en sammenhæng for bør-
nene fra de starter til de slutter i Sin-
ding Ørre Midtpunkt.

2. Nem Børn
Forældre intra for Hvepsereden er
kommet i gang og er efterhånden
oppe i gear. Der vil og har været lidt
indkøringsvanskeligheder i starten,
men de fleste er efterhånden godt til-
fredse med de informationer der kom-
mer den vej. Det kan være nemmere
at bruge mobil-intra, hvis man har de
muligheder.

3. Jubilæumsfest i september 2012
Der blev afholdt jubilæumsfest i sep-
tember for skolen med 50 år, hvep-
sereden med 25 år og hallen med 10
år. Det var en rigtig dejlig dag med
opstart i skolegården, hvor der var
kaffe, kage, taler og gaver. I hallen var
der mulighed for at se på gamle bille-
der og få en griner af det. Om afte-
nen var der dækket op til fest i hallen

med spisning og musik. Alt i alt en rig-
tig god dag.

4. Støtteforeningen af 28-06-2012
Ja det har jo egentlig ikke noget med
bestyrelsens arbejde at gøre. Men vi
høre da en masse til den. Det skyldes
måske at den er et fast punkt på vo-
res dagsorden og at Maja sidder i både
FB og Støtteforeningen. Vi har i FB
en stor interesse i det arbejde som
der laves i støtteforeningen, da det er
med til at sætte et positivt præg på
hverdagen i Sinding Ørre Midtpunkt.
Støtteforeningens arbejde er også
med at sætte fokus på Sinding Ørre
Midtpunkt og det er vi i FB rigtig glade
for. Så Maja vil du tage en hilsen med
til bestyrelsen i støtteforeningen og
sige tak for arbejdet der udføres?

5. Antimobbe strategi gennemgået
Vi har set med kritiske øjne på vores
antimobbe  strategi og den er lige ble-
vet vedtaget på det seneste møde her
i juni. Der har været lagt en del kræf-
ter i at undersøge om vi var på
omdrejningshøjde med alle områder,
her tænker jeg især på it, såsom mobil-
telefoner og elektroniske forums,
hvor der eventuelt kan foregå mob-
ning i det skjulte. Det arbejde er nu
skrevet ind i strategien og vi er ret
overbeviste om at vi har en rigtig god
antimobbe strategi og at Sinding Ørre
Midtpunkt er rigtig gode til at følge
op det der sker i løbet af et år.

6. Motionscenter i Sinding Ørre
Midpunkt

Et mangeårigt ønske fra SGIF har
været et motionscenter og i efteråret
var der så indkaldt til møde om dette.
Da vi fra FB også er involveret i hal-
len, så deltog vi naturligvis i dette
møde. Mødedeltagerne gav udtryk
for opbakning til dette motionscenter

og et udvalg er i gang med at se på
mulighederne for etablering af et så-
dant. Det kan vi kun glæde os til når
det engang bliver etableret.

7. LIN
Da vi i år har afholdt et møde for alle
landsbyskoler i net, kaldet LIN , tænkte
jeg at det lige skulle nævnes i årsbe-
retningen. Vi havde et rigtig godt
møde hvor vi udvekslede erfaringer
og synspunkter omkring det at drive
skole i en landsby anno 2013. Det
kom til at handle rigtig meget om
støtteforeninger og deres aktiviteter.
Noget der senere førte til den første
skrotindsamling i Sinding Ørre. Det
andet store punkt var fællesbestyrelse
og fællesledelse. Vi kunne godt høre
at de andre byer lige skulle vende sig
til de nye forhold. Forhold som vi har
kendt til i rigtig mange år.

8. 4-skolesamarbejdet
Her var vi inde på den nye skole i Tjør-
ring, hvor vi drøftede emnet „overle-
vering fra afgivende til modtagende
skole“. Målet med emnet var at give
den enkelte elev den bedste ople-
velse af at skifte skole efter 6 klasse.
Efterfølgende var der rundvisning på
denne flotte og imponerende skole.

9. Skolemad
Kirsten der stod for fremstilling og le-
vering af skolemad meddelte at det
ikke længere var muligt at leverer
skolemaden til os, da det ikke længere
var rentabelt. FB undersøgte mulighe-
den for at vi kunne afhente maden i
Skibbild/Nøvling og det lykkedes at
finde nogle frivillige som på skift hen-
ter maden. En stor tak til jer frivillige
der er med til at sikre skolemaden.

Sinding–Ørre Midtpunkt
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Sinding–Ørre Midtpunkt

10. Pædagogisk aften
 En aften for ansatte og FB. Vi evalu-
erede den fællesledelse og afstemte
forventningerne til hvad børn skal
kunne når de skal starte i 0. klasse. Vi
lavede desuden en visionsplan der
peger frem mod 2020. Vi havde også
et eksternt indlæg om det der hed-
der: „Ny nordisk skole“ Hvor vi fik en
orientering om de muligheder der
med de ting der lægges vægt på der.
Langt de fleste gik der fra med en rig-
tig god fornemmelse af Ny nordisk
skole. Se mere på
www.nynordiskskole.dk. Disse pæda-
gogiske aftner er et rigtig godt sam-
spil i mellem de ansatte og bestyrel-
sen.

11. Stordagpleje i Sinding og Ørre.
I sidste årsberetning, fortalte jeg lidt
om de tanker vi havde omkring stor-
dagplejen. Vi har siden søgt om lov
og har via udfordringsretten fået lov
til at etablerer en stordagpleje. Men
når det så er sagt, så er det ikke altid
at de tanker og ønsker man har, som
kan omsættes til det der var ideens
oprindelse. Vi har indtil videre ikke
kunnet finde en løsning på den
vundne ret, så der står vi lige nu.
12. Skolelockout.
Det var nok årets kedeligste nyhed. Tænk
at det skulle nå dertil, hvor vi ikke læn-
gere måtte undervise vores børn. Det be-
tød blandt andet at årets skolekomedie blev
aflyst og alle lærerkræfter efterfølgende
blev sat ind på at hente det, der var tabt i
forbindelse med lockouten. Der var frivil-
lige der lavede pasningsordninger, der var
storskolebørn der lavede projekter sam-
men, der var arrangementer uden for sko-
len, hvor der var mulighed for at mødes
med sin lærer.

13. Huset
Huset er stadig stedet for nogle dejlige
drenge som arbejder og nyder tilværelsen
sammen med pædagoger og lærer. Vi har
fået nyt køkken og en overdækket terrasse.
Lige nu er vi ved at indrette plads til den
8. elev. At der udvides skyldes den succes
som de ansatte har med disse børn og vi
er fuld af beundring for jeres indsats med
disse børn.

14. Årets aktiviteter
Hen over året er der mange aktiviteter der
finder sted i Sinding Ørre Midtpunkt, her
er et lille udpluk:
Legedage i Hvepsebyen
Bevægelsesuge
Bedsteforældredag
x-treme løb
Motionsdag
Sundhedsuge
Besøg på Naturskolen
Teater tur til Nøvling på cykel naturligvis
Tur til den gamle by i Århus
Julekoncert
Besøg af drillenisser i december
Sund/Usund projekt
Hockeystævne
Påskeløb
Seniorklub på besøg
På minkfarm
Overnatning i Hvepsereden.
Og så er der helt sikkert noget der ikke er
blevet nævnt, men det var bare for at vise
at der sker virkelig noget i vores Midtpunkt.

15. Hvepsebyen
Hvepsebyen er et attraktivt sted at være
og udfolde sig. Det kræver noget vedlige-
holdelse og det er så heldigt, at rigtig
mange frivillige har valgt at tage del i det
arbejde. Støtteforeningen
har også været en del af dette arbejde.
Midlerne er kommet fra borgerforeningen
samt nogle kommunale midler.
Så lige nu kan vi se og nyde de fine omgi-
velser. Det er rigtigt dejligt. Stor tak til alle
som bidrog til vedligeholdelsesarbejdet.

16. Opbakning til Sinding Ørre Midtpunkt
Til sidst skal der også lyde en opfordring
til at alle i videst mulige omfang vil være
med til at bakke op om Sinding Ørre Midt-
punkt lige fra dagplejen, Hvepsereden,
skolen og hallen. Det er er vigtigt med
denne opbakning, så vi fortsat kan sikre at
der er et godt tilbud til vores børn i lokal-
området. Jo flere børn der er benytter de
lokale tilbud jo stærkere står vi som lands-
byer. Allerede til næste forår er der valg
til fællesbestyrelsen og det kunne måske
være noget for dig at blive valgt til besty-
relsen og dermed være med til at skabe
de rammer som vores børn skal trives i.

Afslutning
Det var så fællesbestyrelsens årsberetning
og jeg håber at det har givet et indblik i
det der er sket i årets løb.

Vi ser frem til de udfordringer vi står over
for de kommende år. Vi ved jo at der kom-
mer en skolereform som rulles ud i 2014.
Vi ser frem til at være en del at den.
Der er valg til kommunalbestyrelsen i år
og der kunne måske også komme noget
debat om blandt andet landsbyer og de-
res skole og institutioner,  men det må og
vil vi løse hen af vejen.

I den forbindelse vil vi fra fællesbestyrelsen
gerne sige tak for den store indsats som I
ansatte ligger i Midtpunktet. Det er vi
meget taknemmelige for.
Samtidig vil jeg gerne sige tak til fælles-
bestyrelsens medlemmer for indsatsen i
det sidste års tid. Det er dejligt når I vil
engagere jer i arbejdet.
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Krigen i Ørre og Sinding
Egnens modstandsfolk modtog nedkastede
våben og gemte dem på Steensbjerg

 Der er mange spændingsfyldte og drabe-
lige beretninger fra Anden Verdenskrig,
men de fylder nu ikke ret meget i de lokal-
historiske skildringer fra Ørre og Sinding.
Ja – længe troede vi i Ørre-Sinding Sogne-
arkiv nærmest, at der ikke skete noget som
helst, der havde med krigen at gøre her i
de to gamle sogne.

Men det passer nu slet ikke – men dels
var det jo som regel ikke noget, som delta-
gerne snakkede om – dels er det et spørgs-
mål, om der overhovedet er nogen tilbage
af dem, der var med i modstandskampen.
Men vi har nu efterhånden fået skabt et
rimeligt oversigtsbillede af krigens gang og
begivenheder her på vores egn.

Beslaglagde nyt forsamlingshus
Der var tyske soldater i begge
forsamlingshusene i Ørre og Sinding. Hu-
set i Ørre er jo helt fra 1889, og under
Anden Verdenskrig gik drømmen om et
forsamlingshus endelig i opfyldelse for Sin-
ding-boerne.

Men drømmen blev ret hurtigt til et mare-
ridt for de mange beboere, der havde slidt
og slæbt for det, for efter indvielsen i 1943
rykkede tyskerne ind og beslagde huset.
De blev der krigen ud, og det bar huset
tydeligt præg af, da freden endelig kom til
Danmark i 1945. Der skulle både lægges
nyt gulv og udbedres andre skader efter
de ubudne gæster!

I perioder var der nedkastninger af våben
fra britiske fly både oppe i Aktie Plantagen
– den I véd, der ligger inde til højre oppe
på bakken, når man kører fra Nybro og af
sted mod Aulum – samt ude på Kiers Hede,
som man kaldte det – Ovstrup Hede øst
for Ørre.

Der er en del, der kan huske de tyske sol-
dater i forsamlingshusene, men om der var
50 eller måske omkring 100 tyskere er
uvist. Nogle af dem passede vist nok en
radiostation i et tårn eller noget i den ret-

Krigen i Ørre og Sinding
-lidt fra arkivet

ning. Tyskerne holdt af og til øvelser i
området, og så kunne beboerne høre dem
skyde løs med deres våben. Stinne fra Jens
Gartners har set 16-årige øve ved koste-
skafter. De øverst kommanderende var
indkvarteret flere steder – blandt andet på
Vejrmøllegården i Ørre.

Nedkastning gik helt galt
Der var modstandsfolk fra Sinding, Ørre
og Simmelkær, som samlede våben, der
blev nedkastet over Ovstrup Hede, og det
gik godt i den første nedkastning fra briti-
ske fly. Her blev våbnene samlet sammen
og kørte over til Sinding. En af
modstandsfolkene her var Aksel Dam, og
han tjente den gang på Steensbjerg, hvor
våbnene blev gemt nede i en kartoffel-
kælder.

Men det gik helt galt ved den anden ned-
kastning på Ovstrup Hede. Da kom
modstandsfolkene til at signalere til et fly,
der viste sig at være en tysk maskine. Den
kastede lysbomber ned, og modstandsfolk-
ene fik travlt med at flygte. Det gik blandt
andet ud over Peter Hald her fra Ørre –
han sneg sig frem langs med både vand-
løb og nogle læbælter for at komme væk.
Sønnen Olav Hald fortæller, at hans far
blandt andet har fortalt, at der en gang var
en faldskærm, der ikke foldede sig ud, så
våbnene dumpede ned og blev ødelagt.
Den container blev liggende der ude. Og
formentlig ligger den der endnu!

Ellers kom de over til kartoffelkælderen på
Steensbjerg, hvor fionol – det klæbrige
fedtstof, der beskyttede våbnene, blev
skoldet af.

Nåede at gemme lygter for tysk patrulje
En gang blev modstandsfolkene stoppet i
Ørre af tyskerne på vej hjem med nogle
sække, hvori der var lommelygter med
røde og hvide lys, som blev brugt til at
signalere til piloterne ved en nedkastning.
Men lygterne havde de heldigvis smidt et
sted undervejs hjem, så der skete ingen-
ting.

Det skete, at de blev advaret om, at de
efter en nedkastning ikke måtte gå lige
hjem. Peter Hald var således ude for, at
han tog helt til Aulum, og der fra gik han
så senere i nattens mulm og mørke hjem
og fodrede sine dyr på gården ved Ørre.
Våbnene, der blev kastet ned på Ovstrup
Hede blev samlet ind og opbevaret på
Steensbjerg, men en del af dem blev også
fordelt mellem nogle af modtagerne, som
så havde dem liggende ude i stalden eller
laden – gemt under hø og halm. Men el-
lers blev våbnene fra Steensbjerg generelt
afhentet af grupper, der skulle modtage
dem i forbindelse med forskellige aktioner
på Herning-egnen.

Oprettet af: perhans den 2007-10-30
Opdateret af: W. Schreiber den 2013-04-
29

Ovstrup Hede
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KALENDEREN
September

01. 1/9-6/9: Kunsten i bevægelse. Se omtale inde i bladet Borgerforeningen

02. Uge 36: Emneuge - Kunsten i bevægelse Sinding Skole

03. 14:00 Besøg på Kroghøj Gl. Skole ØS Seniorklub

05. 16:45 Høstfest Hvepsereden og Dagplejen

07. 7. og 8. september: Store Fiskedag ØS Lystfiskerforening

07. 10:00 Kreativ formiddag KFUM & K

10. 19:30 Folkelige sange. Foredrag om danske sange og deres musik. SØ Folkeuniversitet

11. Onsdagsstævne Krocket Sinding GIF

11. 19:30 Høstfest, tale ved Per Dyrholm Missionshuset

12. 19:30 Jakob Birkler i Sinding Forsamlingshus Menighedsrådet

16. Uge 38: Opstart alle gymnastikhold Sinding GIF

17. Halvdagsudflugt til Flamingohaven ØS Seniorklub

17. 19:30 Generalforsamling Sinding GIF

18. 19:00 Opstart: Strikkecafé Sinding GIF

19. 19:00 Borgermøde i Sinding Forsamlingshus Borgerforeningen

24. 19:30 Den naturlige have. Hvordan dyrker man haven økologisk? SØ Folkeuniversitet

25. Forældremøde i 5. - 6. klasse Sinding Skole

26. Forældremøde i 0. - 2. klasse Sinding Skole

27. 16:30 Fritidshjemsfest Hvepsereden

Oktober
01. 14:00 I inkaernes fodspor v. Gudrun Christiansen ØS Seniorklub

02. Forældremøde i 3.- 4. klasse Sinding Skole

02. 13:30 Opstart: Trivsel & motion Sinding GIF

02. 20:00 En stille stund i Sinding Kirke Menighedsrådet

03. Fotografen kommer Sinding Skole

04. 17:00 Åben hal Sinding GIF

05. 10:00 Tema KFUM & K

07. Uge 41: Ta pulsen uge Sinding Skole

07. 18:30 Opstart: Bobturnering Sinding GIF

08. Fest for børnehavebørn Hvepsereden

08. 19:30 Barn af en "tyskertøs". SØ Folkeuniversitet

11. Skolernes motionsløb Sinding Skole

11. Heldagslegestue i Sinding Kirkehus - Bedsteforældredag Dagplejen

14. Uge 42: Skolens efterårsferie Sinding Skole

15. 14:00 Mine 40 år som mejerist v. Søren Madsen ØS Seniorklub

19. Elvis kommer til Ørre Ørre Forsamlingshus

19. 10:00 Stjerneløb KFUM & K

24. 18:00 SogneBio i Sinding Kirkehus: JAGTEN Menighedsrådet

27. 20:00 En stille stund i Ørre Kirke Menighedsrådet

29. 14:00 Skibslæge på Skoleskibet Danmark v. Dorthe Hagensen ØS Seniorklub

29. 19:00 Generalforsamling i Ørre Forsamlingshus Borgerforeningen

30. 19:30 Koncert med Herning Amatørsymfoniorkester (Kunst & Kaffe) Sinding GIF

31. 19:30 "Spil dansk dag" Menighedsrådet

November
01. 17:00 Åben hal Sinding GIF

02. 09:30 Retræte i Sinding kirke og kirkehus Menighedsrådet

02. 10:00 Fredes show KFUM & K

06. 6. og 7. november: Skole-hjem samtaler (hjemmebesøg) i 0. klasse Sinding Skole

07. Bamse-dukke fest i Hvepsereden Dagplejen



12. Åbent hus Sinding Skole

13. 13. og 14. november: Forældresamtaler i alle klasser Sinding Skole

16. 10:00 Tema KFUM & K

18. 18:00 SogneBio i Sinding Kirkehus: PI'S LIV Menighedsrådet

19. 12:30 Julefrokost ØS Seniorklub

28. 19:30 Adventsmøde i Ørre Forsamlingshus Menighedsrådet

29. Klippedag Sinding Skole

29. 19:30 Adventsfest Missionshuset

30. 10:00 Hal - aktiviteter KFUM & K

December
03. 14:00 Besøg i præstegården ØS Seniorklub

05. Nissetur til Herning Dagplejen

06. 17:00 Åben hal Sinding GIF

10. 19:00 Julekoncert i Sinding Kirke Menighedsrådet

12. Julehyggedag i indskolingen 0. - 2. klasse Sinding Skole

12. 10:00 Julegudstjeneste i Ørre Kirke (Dagplejen, Violen og Anemonen) Hvepsereden

13. Luciadag Sinding Skole

13. 12:00 Julefrokost i Sinding Forsamlingshus Hvepsereden

14. 10:00 Tema KFUM & K

29. 19:00 Julefest, besøg af Kirsten og Asger Borg Missionshuset
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