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Posten

Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 25 60 06 61
Heidi Nielsen, tlf. 97 13 64 74

Fødselsdagsbørn

Korrektur:
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26
Oplag: 550 stk.
Posten udgives af Lokalrådet for Sinding og Ørre og udsendes til samtlige
husstande i Sinding-Ørre, samt til
dem, der bor udenfor området og
ønsker den tilsendt.
Indlevering af stof til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: miaposten@tiscali.dk
Datoer til kalenderen: Heidi Nielsen
Mail: hsnpon@hotmail.com.
Kalenderoversigt bliver tilsendt alle,
der ønsker det, til brug ved planlægning af arrangementer og møder. Vi
håber selvfølgelig, at I melder tilbage
om jeres arrangementer.
Se også: www.sinding-oerre.dk

Silas Tyrsted Pedersen
Nøvlingvej 12, Sinding
5 år den 26. oktober 2013

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: 1. februar
Posten udkommer uge 9, 2014.

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,-.

GENERALFORSAMLING
Ørre – Sinding Seniorklub.
Der indkaldes til Generalforsamling i Sinding Missionshus

Forsidetegning:
Ruth Nors, Sinding“

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 14.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Sinding
Forsamlingshus
70 års jubilæum

Det er i år 70 år siden Sinding Forsamlingshus blev bygget, og
dette jubilæum vil vi festligholde ved en uformel reception lørdag den 28. december klokken 13.30 til ca. 15.30. Alle er meget
velkommen.

Julebob

Søndag den 29. december afholdes Julebob i Sinding forsamlingshus. Vi opfordrer til at deltage i denne hyggelige dag med bobspil
og ikke mindst hyggeligt samvær.
Alle er meget velkommen til at være med uanset, om man i forvejen
spiller bob eller ej.
Tilmelding kan ske til:
Bente tlf. 21 42 99 54 eller Bjarne: 40 38 54 29

Leje af forsamlingshuset

Vi vil gerne opfordre alle, der har brug for
lokaler til diverse festligheder, om at leje
Sinding Forsamlingshus.
Det koster 2.100 kr. at leje hele forsamlingshuset, 1.500 kr. for at leje én af
salene, 1.000 kr. at leje én sal til møder
og lignende og en ekstra dag til opstilling
eller oprydning koster 1.000 kr.
Tidligere kostede det 5.00 kr. pr. kuvert,
hvor dette nu er indeholdt i lejeprisen.
Der tages forbehold for eventuelle løbende justeringer af priserne.
For at leje Sinding Forsamlingshus kontaktes Jan Johansen, tlf. 61 73 99 40 eller
97 13 62 66. Se ligeledes hjemmesiden
www.sinding-forsamlingshus.dk

Generalforsamling:

Der har været afholdt generalforsamling i
Sinding Forsamlingshus den 22. oktober.
Bestyrelsen består nu af: Inga Pedersen,
Bente Johansen, Bjarne Nielsen, Kristian
Nytoft og Bodil Jensen.
Kort orientering og de ting, der har været
arbejdet med det forløbne år:

Forsamlingshuset været medarrangører af
eller selv arrangeret en række forskellige
arrangementer.
Vi er i samarbejde med Borgerforeningen,
Sinding Gymnastik- og Idrætsforening,
Jagtforeningen, Hvepsereden, SindingØrre, Sinding Skole, Ørre–Sinding Menighedsråd, Herning Kommune og „Fnisspigerne“.
Her kan nævnes: Banko, æ Sinding daw,
Tema-aften, fastelavnsfest, servering af
suppe ved indvielse af MTB- banen, Julebob, Hawai-fest, ændring af Skoletoften
inklusiv ændringer af parkeringspladsen
samt placering af genbrugscontainerne.
Desuden har der været hovedrengøringsog renoveringsdage, udarbejdelse af rengøringsplan, ordensregler, ansvarserklæring, ansøgninger til Herning Kommunes
Jubilæumsfond, Grøn Ordning og LAG.
Der er bevilget på 13.888 kr. fra Jubilæumsfonden til lakering af gulve og andre
renoveringsopgaver.
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Vedrørende diverse ansøgninger fik vi
afslag fra Grøn ordning om tilskud til ny
belysning og loft i den lille sal samt nyt tag.
LAG har givet et betinget tilsagn til ny
belysning, loft og tag, det er de ting, som
Grøn Ordning ikke imødekom med en
bevilling. Det er sådan, at den betingede
bevilling er givet i fald, at der er nogle
andre projekter, der har fået bevillinger
ikke bliver gennemført.
Der har ligeledes været arbejdet på at
nedbringe diverse driftsomkostninger,
hvilket har betydet, at disse er blevet
minimeret en del.
Vi siger tak til alle hjælpe- og støttepersoner samt samarbejdspartnere det forløbne
år, og vi glæder os til samarbejdet i det
kommende år.
Vi vil denne gang rette en speciel tak til
„Fniss-pigerne“ med „påhæng“ for andet
år arrangerede „Hawai-festen“, ligesom
alle deltagerne i festen også takkes for
en sjov, hyggelig og stemningsfyldt aften.
„Fniss-pigerne“ har besluttet sig for igen
i 2014 at arrangere en tema-fest, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen lørdag den
4.oktober.
Rigtig god jul og godt nytår til alle.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sinding Forsamlingshus
Bodil Jensen.

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

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 23. januar er der generalforsamling. Vi starter med lidt til maven
og ganen kl. 18.30.
Tilmelding til mad senest den 21. januar, på tlf.: 97136168, 29624054 eller
mail: herdis@vipcom.dk.
Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

K0NCERT MED
”BEFORE MIDNIGHT”
Lørdag den 31. januar er der koncert med „Before Midnight“. Amerikansk/Irsk/
skotsk inspireret folkemusik. Kurt Conradsen er fra Aulum, Malene Meldgaard
fra Holstebro og Scott Hoag fra USA, nu bosiddende i Holstebro.
TV Midt Vest kommer og optager koncerten og det er jo god reklame for vores
gamle hus, så vi håber der bliver rift om pladserne. Efter koncerten bliver der
lejlighed til en lille sving om.
Pris : 195 kr. incl. menu.
Billet bestilling og bordreservation: 29624054.
Billetter betales senest 17. januar.

Der skal lyde en stor tak!
Der skal lyde en stor tak til sponsorer og
de frivillige der har lavet et stort stykke
arbejde, så det blev muligt at få et nyt
køkken. Der blev indsamlet kr. 68.500,Glædelig jul ønskes til alle
Bestyrelsen

NY HJEMMESIDE:
www.oerreforsamlingshus.dk

Det flotte nye køkken i Forsamlingshuset.
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Ørre
Forsamlingshus
„Before midnight“
Nystartet country/folk trio med garvede
musikere, hvor spilleglæden er den største drivkraft: Kurt Conradsen, guitar, bas,
percussion & vo-kal, Malene Meldgaard,
vokal & percussion samt Scott Hoag,
guitar og bas.
Medlemmerne i bandet fandt sammen i
fælles interesse for den amerikansk/irsk/

skotsk inspi-rede folkemusik. Malene skriver sange med lyrisk og melodisk sans, og
tema-erne er mange, lige fra beskrivelser
af manden på bænken, mønsterbryde-ren,
skilsmissebarnet og til kærlighedssange
med kant. Malene og Kurt spille-de i
80érne i ”Lys Forude” og ”2 1/2 ” i bl.a.
Skagen, Tønder og Tarm. Har desuden
haft jobs udenlands, spillet på gaden i
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Tyskland og i metroen i Paris.
Nu er Scott kommet til og trioen ”In Bed
Before Midnight” er dannet. Scott kommer fra USA. Han har altid levet af at spille,
både som underviser og ud-øvende musiker i forskellige sammenhænge, primært i
sit hjemland USA samt Danmark.

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

Allerede 2 uger efter havde vi vores fiske
konkurrence Store fiskedag. Det foregik
fra Ørre Forsamlinghus, som på dette
tidspunkt var ved at renovere køkkenet,
men det gik fint. Der var 29 tilmeldte
til konkurrencen, og der blev fanget 83
fisk, så de fleste fangede noget. Af de
fangede fisk var en tredjedel ørreder,
så det lover godt for fremtiden. Der var
nye konkurrence regler. Der var 4 åbne
klasser: Gedde -Ørred -Aborre - Fredfisk.
Og så vores pokal „Ørre-Sinding mester“
som er for medlemmer og udregnes efter
forhold til fiskens max. størrelse, så en
aborre på 30cm. vinder over en gedde på
40cm. Vinderen af pokalen blev i år vundet
af Pia Sveigaard med en fin bækørred på
42 cm. Gedde klassen: Johnny Strøm.
Aborre Klassen: Dennis Petersen. Fredfisk
Klassen: Emil Nielsen. Ørred Klassen Pia
Sveigaard (igen den
en regnbue). Til
den store præmieuddeling havde vi hyret
Benny, som først fortalte lidt om „Kunsten
i bevægelse“ som der havde været i ugen
optil. Det var ganske interessant for os at
høre om hvad meningen var med de ting

www.hedens-lystfiskeri.dk

Vores familie tur i år gik til „ Postens hul“.
Det er et stykke ved Storåen, nær udløbet
i Nissum fjord. Der skulle være mulighed
for at fange en laks, og ellers et godt stykke
at fiske i. Det var nyt for vi plejer at tage
ud til et Put and take sø. Vi var 13 børn
og voksne af sted. Et af vores medlemmer
Jens Ole Møller, som har fiskeretten der,
gav en god instruktion i, hvad vi skulle
fiske med og hvad der var lovligt, samt
hvor vi måtte fiske. Der blev også fanget
fisk og det er jo altid rart, når man er på
fisketur. Og der blev også fanget laks. Det
var Chris som fangede sin første laks. Han
har ellers fanget mange eksotiske fisk, men
den 24/8-13 fik han sin første laks. Det
var en rigtig hyggelig dag, som vi regner
med at gentage næste år. Mange tak til
Jens Ole Møller

Chris med en flot laks

som var stillet op. Tak for hjælpen Benny.
Vi vil gerne takke alle som har bidraget
til denne hyggelige weekend. Det gælder
lodsejer, sponsorer, Ørre Forsamlingshus,
og alle frivillige hjælpere. Uden deres
hjælp og støtte vil et sådant arrangement
ikke kunne lade sig gøre.
Nu hvor fiskeriet i åen er slut for i år, vil vi
prøve om vi kan gøre noget så vi får flere
fisk i åen. Der er flere muligheder. Fisk har
det ligesom os, de skal have noget at spise,
steder at gemme sig for fjender, og steder
til at formere sig. Det vi vil se på sammen
med lodsejere og Herning Kommune er,
om der er steder, hvor fiskene kan formere
sig, og evt. lægge noget gyde grus ud.
Det kan også være, vi kan rense nogle
gyde banker.
Vi vil gerne lave klubaftener omkring vores
hobby, hvis der er interesse for det. Så er
der nogle der har ideer, kan I kontakte
bestyrelsen eller formanden.
Vores generalforsamling er den
12. februar 2014 kl. 19.00 i Ørre
Forsamlingshus, mød op til en god aften.

Vinderen af pokalen blev i år vundet af Pia
Sveigaard med en fin bækørred på 42 cm.
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Formand Søren P.Kiilerich

Kirkesiden
Indvielse af klokkestabel ved Ørre Kirke
Søndag d. 8. december kl. 14.00
„Guds Himmerig åbner vi ikke,
men Gud åbner riget for os.
Han kalder os ind til sin glæde,
han kalder os ud af vor trods.“
Holger Lissner
Efter mange års arbejde, kan vi nu endelig indvie klokkestabelen ved Ørre Kirke.
Søndag d. 8. december kl. 14.00 holdes
der en gudstjeneste, og her vil den nye
kirkeklokke blive taget i brug.
Menighedsrådet har besluttet at klokken
skal have de 4 verselinjer ovenfor som
inskription. Linjerne stammer fra Holger
Lissners salme, „Den mægtige finder vi
ikke“ (DDS nr. 28)

I sognet vil vi gerne markere, at kirken
får ny klokke, da den er en vigtig del af
kirkens kendetegn i landsbybilledet. Med
klokken kan kirken både ses og høres, og
det, at den er forsynet med denne inskription giver symbolværdien en ekstra
dimension. Klokken kalder på os - kalder
os ind i kirken - så vi kan blive fyldt af
Guds glæde. En ny klokke signalerer, at
vi også fremover vil blive kaldt på, og det
også det er værd at fejre!
Efter gudstjenesten vil der være en kop
stå-kaffe hvorefter klokkekonsulent, Per
Rasmus Møller, vil fortælle os noget om
klokkens historie og dens betydning.

rigtig mange vil være med til at indvie
klokken og klokkestabelen - så det bliver
en flot og festlig søndag eftermiddag.

I Menighedsrådet håber vi naturligvis, at

Menighedsrådet

Nyt fra Menighedsrådet
Klokkestablen
Livet er en labyrint.
Mange gange ender blindt.
Sejr vinde vil hvo vender
hvor de blinde gange ender.
Sådan skriver Piet Hein i et af sine gruk så det er rigtig dejligt at vi endelig er i
gang med byggeriet… Det er lovet klar
til indvielse 2. søndag i advent. Det kan
du læse mere om ovenfor. Vi håber og
forventer at det bliver en festlig dag, som
mange har lyst til at deltage i.
Ørre Kirke
Som jeg skrev sidst, arbejdes der med at
lette farverne i Ørre Kirke. Men for at
sikre at tingene sker med de rigtige tilladelser og efter de rigtige retningslinjer skal
der tilknyttes en arkitekt. Derfor arbejdes der på at få lavet aftaler med en arkitekt – alt imens den kunstner der er valgt
til at lave skitser til en ny altertavle, er
rigtig godt i gang. Det grundlæggende
omkring fugt og dermed lugtgener arbejdes der også på, inden der kan tages fat
på maling og ændring af alter og knæ-

fald. Det hele skal dog samles og sendes
til godkendelse både ved provsti og stift.
Provstiudvalget
Der er oppefra i systemet vedtaget, at
valget til provstiudvalg, skulle forskydes.
Det er således ændret til at deres
funktionsperiode ikke længere følger
menighedsrådenes, men først et år senere. Vort sogn har gennem mange år
været repræsenteret i dette udvalg – og
dette er nu igen en realitet. Anne Marie
Nørgaard stillede op – og blev sikkert valgt
ind igen. Det er vigtigt at dette udvalg er
bredt repræsenteret. At der både er yngre
og ældre, fra både bysogne og landsogne
mv. Derfor er det rigtig dejligt, at hun
igen har sagt ja til dette arbejde – for der
er brug for at der også er nogen der også
ved hvordan det ser ud i de små landsogne.
Vikarierende præst
Det har i den forgangne periode, været
Jens Bisgaard der har været vikarierende
præst, mens Lise Edelberg har haft studieorlov. Vi vil gerne sige dig TAK for din
måde at træde ind i vort sogn på. Det
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kan være vanskeligt at være inde i så kort
en periode, men mine oplevelser har
været, at du har deltaget og sat dit aftryk
på de situationer du har været i. Vi ønsker dig alt muligt godt i din videre færd.
Sognemedhjælper
Vores sognemedhjælper, Anne Mette
Amorsen, har valgt at opsige sin stilling.
Det er vi rigtig ærgerlige over – for hun
har været medvirkende til flere nye og
gode idéer i vort sogn gennem de 5 år
hun har været her. Vi vil gerne benytte
lejligheden her, til at sige hende en STOR
TAK for den indsats og det engagement
hun har givet i vort sogn – og for den
måde hvorpå hun har præget sognemedhjælper-stillingen og kirkelivet i vort
sogn. Vi håber, at hun må trives, med
det arbejde, hun fra december vil lægge
hele hendes „arbejds-energi“ i.
Vi er i skrivende stund i fuld gang med at
søge en ny til stillingen, som vi håber at
kunne få besat snarest muligt.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul?
Hvorfor spiser vi kristne både svinekød
og oksekød og drikker både øl og vin?
Det gør vi, fordi Jesus har sat os fri fra de
spiseregler, der binder de fleste religioners
tilhængere.
Jesus lærte os, at „det, som kommer ind
i et menneske udefra, ikke kan gøre det
urent. For det kommer ikke ind i hjertet,
men ned i maven, og det kommer ud
igen“. Dermed erklærede han al slags mad
for ren. (Mark. 7,18-19)
Hvorfor faster vi heller ikke på bestemte
tider af året? Det gør vi ikke, fordi Jesus
satte os fri fra rituelle fasteperioder
(Lukasevangeliet 5,33-39). Jesus kunne
også have citeret profeten Esajas, der
meddelte fra Gud, at Gud ikke finder
glæde ved „at mennesket spæger sit legeme, hænger med hovedet som et siv

og ligger i sæk og aske“(Esajas 58,5).
Er en kristen jul så kun at æde og drikke?
Nej den er meget mere. Den er først og
fremmest at rense sit hjerte, bekæmpe
uretten og dele sin mad med de trængende!
Umiddelbart efter Jesus havde sat os fri
til at lukke alt ind i maven, advarede han
os mod det, vi lukker ud af hjertet:
Jesus lærte: »Det er det, som kommer
ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes
hjerte, kommer de onde tanker, utugt,
tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed,
ondskab, svig, umådehold, misundelse,
bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt
dette onde kommer indefra og gør et
menneske urent.« (Mark. 7,20-23)

Og umiddelbart efter at Gud havde meddelt sit ubehag ved sultne mennesker,
kom det Gud finder behag i: „Nej, den
faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens
lænker og sprænge ågets bånd, at sætte
de undertrykte i frihed, og bryde hvert
åg; ja, at du deler dit brød med den
sultne, giver husly til hjemløse stakler, at
du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne.“ (Esajas 58,5)
PS. Alt godt kan misbruges, derfor er bibelen også fuld af advarsler mod æderi
og drikfældighed. Faste er heller ikke ubetinget forkert, hvis den frivilligt bruges
som forberedelse til en stor afgørelse eller en åndelig opgave. Jesus fastede selv.
Jens Bisgaard

Farvel til sognemedhjælper Anne Mette
Som nævnt under „Nyt fra Menighedsrådet“, har vores sognemedhjælper, Anne
Mette valgt at sige sin stilling op for at
blive fuldtids-selvstændig. Her får hun lov
til selv at sige pænt farvel:

Kære jer i Ørre- Sinding Sogn
Efter 5 gode år som sognemedhjælper i
jeres sogn har jeg valgt at stoppe pr. 30.
november 2013. Dette gør jeg for at kunne
få mere tid til mit arbejde som selvstændig ergoterapeut.
Jeg vil gerne her
benytte muligheden for at
sige jer mange
TAK for tiden vi
har haft sammen
i forskellige kirkelige sammenhænge. Jeg har

Årets julegave-idé:

sat stor pris på det positive engagement
jeg har set fra jer, og jeg har nydt at
møde så mange imødekommende og
rare mennesker, som gjorde det spændende og dejligt at være sognemedhjælper. Det har været meningsfuldt for mig at lave kirke for – og sammen med jer.
Så herfra skal lyde et varmt tak til både
kollegaer, menighedsråd og menighed
for gode timer og godt samarbejde med
ønsket om alt godt fremover.
De varmeste efterårstanker
Anne Mette

Giv en koncert med Anne Dorthe Michelsen
Giv en billet eller to til koncerten med
Anne Dorthe Michelsen, som vi arrangerer sammen med Tjørring Menighedsråd.
Koncerten finder sted i Baunekirken
tirsdag d. 4. februar kl. 19.30.
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Billetter kan købes ved henvendelse til
Baunekirkens kontor, Jette Sørensen, tlf.
9726 7071 eller jns@km.dk
Billetpris: kr. 125,-

Kirkesiden
En læser anbefaler

Årets særlige navne

I rækken af læsere, der anbefaler en
bog eller film, giver vi denne gang ordet til Bodil Erichsen, som anbefaler
bogen „Vidnesbyrd“ af den italienske
forfatter, Primo Levi.

November 2012 - oktober 2013

Døbte

Primo Levi italiensk- jødisk forfatter og
kemiker, blev sendt til Auschwitz i 1944.
Han var en af de få overlevende. Han
havde lovet sig selv, at hvis han overlevede dette helvede ville han føre vidnesbyrd –fortælle verden, hvad der var
sket. I bogen „VIDNESBYRD“ er hans 3
bøger: „ Hvis dette er et menneske“, „Tøbruddet“ og „De druknede og frelste“
samlet.
„Hvis dette er et menneske“ er skrevet
kort efter hjemkomsten. Forfatteren skriver i en kort, nøgtern stil og derfor er
hans holocaust beretning helt anderledes
end andre bøger, der er skevet om samme
emne. I „Hvis dette er et menneske“
blev Primo Levi reduceret til Hæftling
174517.Han fik nummeret tatoveret på
armen og skulle adlyde dette navn, når
ss-soldaterne henvendte sig til ham. Med
det nye navn fulgte et nyt liv et nyt sprog
og en ny adfærd. For at man skulle have
en chance for at overleve i Auschwitz,
var det vigtigt at kunne tysk så man kunne
forstå ordrer og forstå, når der var uddeling af mad og ikke mindst at have sko.
Levi fandt hurtigt ud af,at man ikke kunne
overleve uden sko, madskål og ske, disse
ting måtte man vogte på. Man måtte også
lære sig at snyde sig til særrationer, særbehandling og bytteobjekter, snyde sig fra
det hårdeste arbejde.Livet i lejren var en
nådesløs kamp alle mod alle, man skulle
ikke tænke, ikke håbe, den svage person, der ikke kunne overvinde sig selv til
at opføre sig på denne måde, havde ikke
en chance for at overleve. Man er ikke
menneske mere, man er et dyr, og overlever som sådan. Levi havde også det
held at blive udtaget til at arbejde i laboratoriet, hvor en italiener, der var ansat
der, gav ham ekstra mad. Heldet var også
med ham, da han blev indlagt på
infermeriet og glemt , så han undgik at

Ørre kirke
Christian Skov Hvidbjerg
Sinding kirke
blive henrettet under lejrens evakuering
i 1945.
Den næste bog „Tøbruddet“ starter på
infermeriet, da den Røde hær rykker ind.
Russerne bliver forfærdede over, hvad de
ser, da de opdager de overlevende fanger, men i det øjeblik de vises fangerne
omsorg, bryder disse ud i gråd, de bliver
mennesker igen, de kan vise følelse. Levi
stikker af sammen med en kammerat.De
tager af sted til fods i lasede sko ad mudrede veje og rejsen hjem bliver en
odyse´, en fortælling om underlige uhyrer og mærkelige begivenheder en rejse
gennem det meste af europa , inden han
når hjem til Torino efter 10 måneder. I
„Tøbruddet“ er sproget let og muntert.

Gustav Lynderup Madsen
Thor Hauge Furbo Jakobsen
Theresa Morthorst Christensen
Nickoline Rørvig Krogh
Kimberley Kaagaard Jensen
Daniel Brøgger Lindholm

Viede

Sinding Kirke
Anna Frida Jensen og Kurt Ole Andersen
Line og Mike Moritzen Brander

I den sidste bog i triologien „ De druknede og de frelste“ vender Levi tilbage
til erfaringerne fra Auschwitz inden sin
død i 1987. Hans død menes at være
selvmord.

Døde og begravede

„Hvis dette er et menneske“ er ikke en
undersøgelse af nazismen, men af hvad
det vil sige at være et menneske, om
det er muligt at fjerne det menneskelige
i et menneske.

Ørre

„Vidnesbyrd“ er bestemt en bog, der er
værd at læse.

Edith Vestergaard Nielsen
Kaj Leo Hansen
Anna Marie Lynderup

Bodil Leth Erichsen
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Villads Domdal Pedersen
Johannes Daugaard Jensen
Sinding

Kirkesiden
Arrangementer
Oversigt over arrangementer

Lemvig
Kammerkor

Årets julekoncert
i Sinding Kirke
Tirsdag d. 10. december kl. 19.00
Årets julekoncert bliver med Lemvig
Kammerkor under ledelse af Erling Lindgren.
Koret består af 30 erfarne sangere fra
Lemvig og omegn, og julekoncerten vil
byde på kendte julesalmer, et par engelske Christmas Carols og enkelte klassiske værker.
Efter koncerten bydes der på kaffe, klejner og knas i kirkehuset.

SogneBio

13. marts kl. 18.00 i Sinding Kirkehus
Hvor langt rækker kærligheden?
Er der en grænse for, hvor længe vi kan
blive ved med at elske, når sygdomme,
forandringer og udfordringer melder sig?
Eller er det virkelig sådan, at kærligheden formår at bære igennem det alt sammen.
Det er den slags store spørgsmål, Michael
Haneke tager fat på i sin film, Amour,
som vandt De gyldne Palmer i Cannes i
2012 for årets bedste film. Vi følger et
ældre ægtepar gennem alle de udfordringer det giver, når den ene part rammes
af en sygdom, der forandrer alt. Det er
vist noget, der kommer de fleste af os
ved på den ene eller den anden måde.
Velkommen til SogneBio i Sinding Kirkehus. Tilmelding til Kurt Jeppesen på
kleonjeppesen@gmail.com eller
42152244 senest 9. marts.

8.
10.
15.
1.
5.
30.
2.
4.
2.
13.

dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
febr.
febr.
febr.
marts

14.00
19.00
16.00
15.30
15.30
19.00
16.00
19.30
13.00
18.00

Indvielse af klokkestabel i Ørre
Julekoncert i Sinding Kirke med Lemvig Kammerkor
Lucia-gudstjeneste i Sinding Kirke
Nytårs-musikgudstjeneste med Duo al Dente
Helligtrekongers gudstjeneste i Sinding Kirke
Foredragsaften m. Dorthe Nors i Sinding Forsamlingshus
En stille stund i Ørre Kirke
Koncert med Anne Dorthe Michelsen i Baunekirken
Fastelavnsgudstjeneste i Sinding Kirke
SogneBio: AMOUR af Michael Haneke

Nytårs-musik-gudstjeneste
Ørre Kirke 1. januar kl. 15.30
Traditionen tro begynder vi det nye år med
en musikgudstjeneste i Ørre Kirke Nytårsdag. I år får vi besøg af Duo al Dente,
som består af Kirsten Lund Jensen på blokfløjte og Per Weile Bak på lut.
Duoen vil føre os smukt og stemningsfuldt ind i det nye år med deres helt specielle musik. Hvis nogen synes at genkende deres navne er det rigtigt. Duo al
Dente gæstede os for en del år siden
nytårsdag.
Efter gudstjenesten bydes på en forfriskning i kirkehuset.

Koncert med Anne Dorthe Michelsen
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30 i Baunekirken

Gennem årtier har Anne Dorthe Michelsen sat sit præg på den danske musikscene. Fra årene i „Tøsedrengene“ til en
lang solokarriere med stærke sange og
skarpe tekster, har hun givet danskerne
sange at spejle sig i. Undervejs har hun
også bidraget med egne fortolkninger af
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nogle af de sange, vi alle sammen kender. Hun udgav for omkring 10 år siden
først „Fred hviler over land og by“ og siden „Så stille som sne“ med fortolkninger af danske sange og salmer. Det er
blandt andet disse fortolkninger, hun tager med sig til Baunekirken i februar, så
der er noget at glæde sig til!
Billetterne koster 125,- kr. og kan købes
ved henvendelse til Baunekirkens kontor på 9726 7071 eller jns@km.dk. Koncerten arrangeres i et samarbejde med
Tjørring Menighedsråd.

Kirkesiden
Gravstenenes fortællinger
På Ørre Kirkegård er gravstenene ved at
få deres egen lille historiebog. Efter at
forskellige mennesker har henvendt sig
med fortællinger om nogle af de personer, der ligger begravet på kirkegården,
opstod idéen om at samle disse fortællinger - sammen med de historier vi ikke
kender endnu.
Derfor hører vi meget gerne fra mennesker, der kan fortælle om de mennesker,
hvis navner står på gravstenene på Ørre
Kirkegård. Det kan være helt konkrete
oplysninger, som hvad en person har lavet, hvor han eller hun har boet osv. Men
det kan også være beretninger om begivenheder i lokalsamfundet eller ude i den
store verden, som personen har deltaget
i eller haft tilknytning til. Kort sagt kan
det være alt muligt, undtagen naturligvis
negative ting der kan såre eller ødelægge

Julehjælp 2013

andres minder.
Hvis du vil være med til at skrive et indlæg til denne samling, vil vi bede dig
henvende dig til kirkeværge Lillian HøherThomsen.
Du kan sende materiale til Lillian på mail
til lillian.thomsen@hotmail.com eller
med post til Ørre Byvej 44. Du kan også
ringe til hende på 9713 6312.
Samtidig vil vi gerne sige en stor tak til
dem, som allerede har bidraget til samlingen med fortællinger og oplysninger.
Planen er at alle fortællingerne vil blive
samlet i et ringbind, som får sin plads i
kirkens våbenhus, så det kan blive til
glæde og hjælp for mennesker, der besøger kirkegården.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Julen er en glædelig tid, men det kan
også være en stor udfordring for de mennesker, der har svært ved at få det hele
til at løbe rundt. Derfor ønsker vi igen i
år at hjælpe mennesker, der står i en
økonomisk trængt situation med en
håndsrækning her op til jul.
Vores julehjælp er naturligvis omfattet af
min tavshedspligt, så der sker ikke noget
ved at spørge.
Derfor hører jeg gerne fra jer, hvis I selv
eller nogen I kender, har brug for hjælp
til at klare julen.
Hvis du i stedet ønsker at give et bidrag
til julehjælpen i vort sogn, er du selvfølgelig også meget velkommen til at henvende dig til undertegnede.
Bidrag kan indbetales på :
reg. 9621 - konto: 6879 122 072
Lise Edelberg

Indre Missions mødekalender:
4. dec.
11. dec.
18. dec.
29. dec.

19.30
19.30
18.00
19.00

Bibelgruppe 2 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Bibelgruppe 1 hos Edith og Jens Christian Jensen, Bymarksvej 21, Tjørring
Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
Julefest i Missionshuset v/ Kirsten og Asger Borg

7. jan.
8. jan.
9. jan.
29. jan.
15. jan.
15. jan.

19.30
19.30
19.30
19.30.
19.30
19.30

Skriftemålsgudstjeneste i Sinding Kirke v/ Jens Bisgaard
Bedemøde i Missionshuset. Tema: „Hinanden“
Bedemøde i Missionshuset. Tema: „Hinanden“
Fælles bibelgruppeaften i Missionshuset
Bibelgruppe 1 mødes hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken, Tjørring
Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

5. febr.
19.30
12. febr. 19.30
18. - 21. februar
18. febr. 19.30
20. febr. 19.30
21. febr. 19.00

Bibelgruppe 2 mødes hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 1 mødes hos Ingrid og Thomas Andersen, Tjørring
Missionsuge i Missionshuset
Møde ved Jens Ole Nielsen, Hvide Sande
Møde ved sognepræst, Per Toftdal, Timring
Familieaften ved Oda Mølgaard Hansen, Ølgod

5. mar.
19.30
Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
10. - 14. marts
Kredsmøder
21. mar. 18.00/19.00 Familieaften i Missionshuset. Tale ved Åse Stoltenberg
Tilbud om fællesspisning kl. 18.00 á 40,- kr. for voksne og 20,- kr. for børn.
Tilmelding til Dorrit Lodahl på 9713 6287 senest 18. marts
26. mar. 19.30
Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
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Kirkesiden
Indvielse af klokkestabel i Ørre

Gudstjenesteplan
Ørre kirke

Søndag d. 8. december kl. 14.00

Sinding kirke

December

Som nævnt andetsteds, vil vi søndag den
8. december for første gang tage den nye
klokkestabel ved Ørre Kirke i brug.

8.

2. søndag i advent

14.00 Klokkeindvielse - - -

12.

torsdag

10.00 julegudstjen.
--for de mindste

LUCIA-optog

15.

3. søndag i advent

10.00

16.00 Med Luciaoptog

20.

fredag

---

10.00 julegudstjeneste
for skolebørn

22.

4. søndag i advent

---

8.45

24.

Juleaften

14.30

11.00
15.45

25.

Juledag

---

10.30

I år skal vi fejre Lucia-dag 3. søndag i advent, d. 15. december 2013. Elever fra
skolen vil gå Lucia. Gudstjenesten begynder kl. 16.00, og mens mørket falder på,
skal vi være sammen om det stemningsfulde Lucia-optog, synge adventssalmer
og høre bibelfortælling. Bagefter vil der
være en forfriskning til alle.

26.

2. juledag

8.45 Nord Hansen

---

29.

Julesøndag

---

8.45

Helligtrekonger

---

5. januar kl. 15.30
i Sinding Kirke

15. december kl. 16.00 i Sinding Kirke

Nord Hansen

Januar
1.

Nytårsdag

15.30 Musikgudstj.

5.

Helligtrekonger søndag

---

15.30 Se omtale

7.

Skriftemålsgudstjeneste

---

19.30 Jens Bisgaard

12.

1. s. eft. helligtrekonger

---

8.45

19.

2. s. eft. helligtrekonger 10.00 Kirkekaffe

---

26.

3. s. eft. helligtrekonger

10.00

---

Februar
2.

4. s. eft. helligtrekonger 16.00 En stille stund

8.45

9

Sidste s. eft. helligtrek.

10.00

---

16.

Septuagesima

---

8.45 Erik Nikolajsen

23.

Seksagesima

---

10.00 Kirkekaffe

Med helligtrekonger
rundes julefesten af med en
eftermiddagsgudstjeneste i Sinding kirke.
Vi skal være sammen om salmer, tekstlæsning og fortælling af Niels Knudsen.
Traditionen tro er der et helligtrekonger
lys til hver husstand.
Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe
eller te, og igen i år vil vi gerne opfordre
til, at man medbringer de sidste småkager og konfekt af julelækkerierne, hvis
man har mere tilbage, så vi også på
denne måde runder julefesten af.

Fastelavns-gudstjeneste

Marts
2.

Fastelavn

10.00

13.00 For børn og
familier

9.

1. søndag i fasten

8.45 Scot Kristensen - - -

16.

2. søndag i fasten

---

10.00 John Ørum Jørg.

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.
Ring til Taxa på 20 13 25 13.

12

Søndag d. 2. marts holder vi traditionen
tro en festlig fastelavnsgudstjeneste i Sinding Kirke kl. 13.00. Det bliver en gudstjeneste på børnenes præmisser og både
børn og voksne må meget gerne komme
udklædte.
Gudstjenesten slutter tidsnok til, at man
kan nå Fastelavnsfesten i Forsamlingshuset bagefter. Alle er naturligvis velkomne.

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
ansvars-erklæring til personregisterføreren, 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

Kirkesanger
Judith Hedager, tlf. 61 33 65 16
jhedager@hotmail.com
Stof til kirkesiderne
kan sendes til Kurt Jeppesen på
kleonjeppesen@gmail.com

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

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

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

Tjek vores hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk
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Kirkeværge i Sinding uden for rådet:
Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
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

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: Peder Lundby,
Tlf. 4052 0857

Fastelavn
Fastelavnsfest i Sinding
forsamlingshus
Alle indbydes hermed til fastelavnsfest
søndag d. 2. marts kl. 14.00
Kom og støt op om denne tradition!
Arrangør Sinding forsamlingshus og
Borgerforeningen

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

Borgerforenings generalforsamling
d. 29/10 2013
I Ørre Forsamlingshus.
1. Valg af dirigent: Valgt blev Kristian
Nytoft.
2. Formandens beretning:
Borgerforeningen har haft et travlt år, der har
været de faste arrangementer (byfest, skt.
Hans, Fastelavn og Banko.)
Til byfesten havde vi en god grundlovstaler,
dette trak rigtig mange af huse og gav masser
af positiv omtale i medierne.
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Desuden har borgerforeningen brugt megen energi i forbindelse med motorvejen,
heriblandt har borgerforeningen afholdt et
borgermøde med repræsentation fra vejdirektoratet og kommunen.
På mødet kom det frem at broen på Schæfferivej var fjernet fra vejdirektoratets kort,
derfor er der efterfølgende afholdt et møde
med beboerne på Schæfferivej, heraf blev
der lavet et høringssvar til vejdirektoratet.
Borgerforeningen har den klare holdning
at der skal være en bro på schæfferivej, og
bakker sammen med kommunen op om-

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
kring de lokale beboeres. Der er også blevet
arbejdet på at sikre at vi får en cykelsti over
motorvejen, det er vigtigt at cykelstien bliver
selvstændig ift. vejen.

på Hjortehøj, derfor trak kommunen salget
af jord omkring Sinding tilbage indtil videre.
Således er der stadig mulighed for nye udstykninger i Sinding.

Borgerforeningen forsøger at understøtte
de ideer der fødes lokalt, både fysisk og
økonomisk, her kan nævnes mountainbike
banen i kommuneskoven og underudvalget
for aktiviteter i Nybro´s „kulturhuse“.

Der skal snart være kommunalvalg, Et vigtigt
tema bliver Skolen. Borgerforeningen kan
være med til at rammerne omkring Midtpunktet er attraktivt, men det er Fællesbestyrelsen
der har nøglen til at udvikle og fremtidssikre
selve institutionen og skolen. Det arbejder de
givetvis også hårdt med, og det er vigtigt at
pointere at skolen ikke er lukket.

Der er også afholdt fælles foredrag med områdets andre foreninger med fremtidsforsker
Jesper Bo Jensen om udvikling i lokalområdet
og at gøre sig selv attraktiv. Det var et dyrt
foredrag men vi fik mange gode ideer på
bordet og bekræftet at vi er i en god udvikling.
Mange tak de andre foreninger der var med
til at arrangere.
Kunsten i bevægelse var et positivt projekt,
der var med til at knytte området sammen og
desuden har området fået flot kunst ud af det.
Ikke alene gav det en stor sammenhængskraft
på tværs af forskellige skel og netværk. Det
gav også hele området forskellig slags kunst
der er blevet bredt ud i hele området.
Sammen med SGIF har borgerforeningen fået
lavet en fin vin. Den kan købes ved idrætsforeningen eller borgerforeningen.
Til hvepsebyen er der indkøbt en ridderborg,
med kommunalt støtte.
Sammen med Midtpunktet er der plantet
træer, projektet giver forhåbentligt de unge
mennesker et „ejerskab“ til træerne, således
at de kan stå urørt i mange år.
Der er søgt midler hjem til Skoletoften, i alt
160.000 kr., der skal bruges til en cykelsti,
oprydning i træer/buskads og ny belysning.
Der har i perioden været mange gode møder
med kommunen, bl.a. om ny beplantningsplan for Amerikanergrunden, oprydning i
læhegnet ved hjortehøj og om byggegrunde i
området. Der er ikke mulighed for yderligere
udstykning i Ørre pga. planloven og derfor
har kommunen solgt det jord de havde der.
I Sinding havde man ikke så mange byggegrunde som man troede, bl.a. pga. motorvejen der givetvis „ødelægger „ det tredje ben
på Ørrevænget, men også pga. et godt salg

Vi får hjælp af motorvejen og sygehusbyggeriet til at tiltrække nye beboer til området, og
der står ikke tomme huse i området, hvilket
er meget positivt. Når der kommer gang i
boligmarkedet igen vil der også blive bygget
flere nye huse i Sinding.
Formanden takkede for den store opbakning
og alt arbejdet der er lagt i de forskellige opgaver i årets løb. Det er en stor fornøjelse at
så mange har lyst til at gi et nap med.
Kommentarer til beretningen:
Hvad gør vi for tilflyttere: Det blev foreslået at der med velkomstpakken også
skal følge en Sinding-Ørre vin. Der er
uddelt ca. 20 velkomstpakker det sidste
års tid. Pakken består af en kuvert med
en generel velkomst til området og forskellige foldere. Alle kan få lagt materiale
i pakken, det er bare at henvende sig.
Borgerforeningen vil gerne opfordre til at
der gøres opmærksom på når der kommer
nye folk til området, således de kan blive
budt velkommen.
Fordeling af arrangementer: Der var en
debat om fordelingen mellem Sinding og
Ørre. Bestyrelsen vil prøve at tænke ind
i hvert arrangement om det med fordel
kan holdes et andet sted, men det kræver
også at det fysisk er muligt. Generalforsamlingen opfordrer til at man tænker
Sinding-Ørre som et område og ikke om
arrangementer nu bliver afholdt i Sinding
eller Ørre.
Desuden opfordres alle foreninger til at
overveje at lægge arrangementer ud i de
forskellige „Kulturhuse“ vi har til rådighed
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i vores område.
3. Beretning fra sognearkivet:
Formanden har det hårdt, men har dog holdt
godt ud i 18 år nu. Sognearkivet fungere
udmærket sammen med borgerforeningen,
dog har de ikke meget plads. Der er kommet
nyt fælles edb system, hvilket gør arkiveringen
meget nemmere.
Sognearkivet opfordre til at man benytter
sig af www.herningbilleder.dk og www.
herninghistorier.dk .
Sognearkivet overvejer at genstarte arkiv
aftenerne.
4. Godkendelse af regnskabet:
Regnskabet er revideret og godkendt uden
anmærkninger af revisorerne.
Der bemærkes at SØ posten nærmest hviler i
sig selv, hvilket forsamlingen samstemmende
synes er ret flot.
Der er brugt ca. 12.000 på projektering af
skoletoften, dette var nødvendig for at kunne
søge 160.000 kr. i tilskud.
5. Virksomhedsplan:
I det næste år skal vi afholde de sædvanlige
arrangementer, desuden holdes der vælgermøde den 11/11 2013.
Fra forsamlingen blev foreslået nye bord/
bænke sæt til bålpladsen, i forbindelse
hermed efterlyses frivillige kræfter i Ørre,
således der ikke trækkes for store veksler på
de samme personer.
6. Indkommende forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.
7. Evt:
Visionsplan? Status møde?
Facebook siden har nu 280 medlemmer, alle
opfordres til at dele/like så vi kan få spredt
budskabet.
Der foreslås e-mail eller sms kæder/lister i
lighed med kirkens.
Købmanden fra Møltrup har fået en fin start,
er der mulighed for ændret åbningstider?
Eventuelt frivillige fra området?
Bestyrelsen har konstitueret sig som det
fremgår af oversigten på side 14.
Dirigenten takkede for god ro og orden
og lukkede mødet.

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Sinding-Ørre gjorde det…

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

Vi er nu ”landet” igen efter en fantastisk
”rejse” sammen med nationale og internationale kunstnere, og resultaterne kan
vi vist godt blive enige om, er over al
forventning. Dette beviser endnu en
gang, at jo mere vi selv yder, desto mere
får vi igen.
Efter 1½ års spændende planlægning og
forberedelser kan vi her i Sinding-Ørre
bryste os af at have været medvirkende til,
at resultaterne og udbyttet af ”Kunsten i
bevægelse”, udover nogle fantastiske oplevelser sammen med kunstnerne tyske
Susanne Ruoff, japanske Misa Namekawa
samt danskerne Michael Bredtved, Lone
Bank og Tanja Rau, er ret enestående.
Enestående på grund af lokalbefolkningens motivation, energi samt lyst til at medvirke til, at så mange kunstværker blev
skabt, nemlig 7 i alt og som nu kan nydes
og betragtes både i vores skønne natur i
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Ørre og Sinding samt i Sinding-Ørre
Midtpunkt. Samtidig fik vi et smukt
byvåben, som i Borgerforeningens regi nu
skal diskuteres, hvordan skal anvendes
fremover.
Der vil blive lagt brostensbelægning ved
”hundestenene”, og det japanske kunstværk i papir vil komme i en montre til beskyttelse, ligesom der vil blive produceret
navneskilte til alle kunstværkerne, så publikum kan se hvilke kunstnere, der står bag
de forskellige kunstværker. Endelig vil vi få
produceret en lille folder til markedsføring af kunstværkene.
Landsbygrupen rækker hermed en
kæmpe stor tak til alle involverede og
bidragsydere til Kunsten i bevægelse både
før, under og efter projektets gennemførelse.
Conny Stjernholm

Hvepsereden

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Nu falmer skoven trindt om land… Ja, nu
kan vi se på træer og buske at sommeren
er gået på hæld, og efteråret har gjort
sit indtog. Dette giver andre fantastiske
muligheder for udeliv for vores børn i
Hvepsereden. Der bliver samlet kastanjer
og blade i mange smukke efterårsfarver.
Edderkopper bliver lavet, og blade bliver
presset. Inden vi ser os om er det julemåneden, der nærmer sig, og traditionen
tro skal der fremstilles julegaver og bages
småkager, vi skal til julegudstjeneste i Ørre
kirke og der skal holdes julefrokost for alle
børn og voksne, som altid plejer at være
en stor succes.
I sidste måned tog vi afsked med vores
gode kollega Mona som har fået andet
arbejde. I det følgende har Mona skrevet
et stykke om tiden i Hvepsereden.
En epoke er slut!
Der gik så pludselig næsten 16 år og hvor
er de blevet af?
Min tid i Hvepsereden startede den 12.
januar 1998. Det var dagen, hvor jeg
nu skulle til at være kollega med nogle
af de lærere, som jeg havde, da jeg selv
gik i skole i Sinding. Misse som var min
pædagog, da jeg selv gik i børnehave, fik
jeg også som kollega. Det var specielt,
men det har været givtig på mange måder.
Den første dag, hvor jeg mødte, var det
vinter og koldt. Skolen og Hvepsereden
var på dette tidspunkt under ombygning,
så derfor var børnene fordelt lidt rundt
omkring. Nogle af børnene var i den
gamle lærerbolig, andre i klubhuset og en
stor del af børnene var i Hvepsebyen, hvor
der var sat 3 pavilloner op. Jeg skulle være
i Hvepsebyen. Det var en fantastisk tid,
som jeg aldrig vil glemme. Når vi mødte
om morgenen, kunne alt være dækket
af sne eller is. Andre morgener skinnede
solen og varmede os og alt var bare så
stille. Der blev i denne periode bygget,
savet, hamret, lavet bål og meget mere,
alt sammen noget både børn og voksne
nød rigtig meget.
Da det så blev sommer og juni måned, var
den pragtfulde tid i Hvepsebyen slut. Vi
flyttede tilbage til Hvepsereden i helt nye
og skønne lokaler. Det var også dejligt,
men svært for nogle af børnene og de

voksne, at vi igen skulle være indenfor.
Men denne overgang kom vi hurtig over,
og vi har efterfølgende brugt Hvepsebyen
rigtig meget. Der har været og er stadig
gang i mange forskellige aktiviteter, som
der er udviklende for børnene, hvad enten
det er stillesiddende aktiviteter, eller det er
mere fysiskkrævende aktiviteter.
Ikke ret mange institutioner har så skønne
rammer både indendørs og udendørs,
som Hvepsereden og skolen har. Der er så
mange muligheder i Sinding og lokalområdet. Børnene nyder at der er mulighed for
at bruge hallen, det er svært at forestille
sig, hvad vi skulle gøre uden den. Der er
grusgraven og Kommuneskoven, som
børnene nyder at komme i, når der ikke
er ulveJ. Der er mulighed for at gå en tur
til Mølleskoven eller landbrugsparcellerne, hvor børnene gerne vil følge med
i, hvordan det går med dyrene og de små
dyrebørn. Der er tarzanbanen og meget
meget mere. De fleste af disse ting er det
nemt at komme til, da der er lavet stier.
Det er rigtig dejligt, at vi ikke behøver at
gå på de mest befærdede veje.
Der har i de mange år, jeg har været i
Hvepsereden været flyttet rundt på grupperum og aldersopdelingen af børn. Jeg
tror vi efterhånden har prøvet det hele,
både med aldersintegrerede grupper,
drenge/pigegrupper og aldersopdelte
grupper. Hver gang er der selvfølgelig blevet set på, hvad der er godt for børnene,
og hvordan de bedst trives.
Noget af det der altid har været og stadig
vægtes højt er alle vores traditioner. Børnene glæder sig altid helt vildt, hvad enten
det er julefrokosten i Forsamlingshuset,
påskeløb, høstfest, fritidshjemsfesten eller
hvad det nu kan være.
Vi nyder godt af, og har gjort det i alle
årene, at være i de samme lokaler som
skolen. Der er blandt andet biblioteket,
multiværkstedet, køkken og musik, som
der bliver brugt af Hvepseredens børn.
Nogle rigtig dejlige muligheder at have, og
som giver nogle helt specielle muligheder
for børnene.
Der er igennem årene blevet arbejdet
en del sammen med skolen. Vi har haft
mange emneuger forskellige temaer, men
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ofte er det gået ud på, at styrke de sociale
sammenhænge børnene imellem samt
samarbejdet pædagoger og lærere imellem. Disse emneuger er ligeledes en mulighed for at pædagoger og lærere også
skal arbejde sammen. I starten var det „op
ad bakke“. Vi holdt hver især på vores
faglige stolthed. Men som tiden er gået,
har vi alle lært nogle ting. Vi har nu rigtig
meget ud af hinandens forskelligheder, og
er blevet rigtig gode til at bruge hinandens
stærke sider og fagligt at berige hinanden.
Der er et godt samarbejde Pædagoger og
lærer imellem. Jeg oplever Sinding-Ørre
Midtpunkt som et sted, hvor børnene
trives og for det meste føler ansvar for
hinanden. De ældste børn er rigtig gode
til, at hjælpe og tage sig af de yngste børn.
En af de helt store oplevelser vi har haft
sammen med skolen var, da vi opførte
„Svanen“. Vi havde en uge til at få denne
kæmpe musical op at stå. Det var en rigtig
hård uge, men slutresultatet blev super
godt. Det var alle kræfterne værd!
Alt dette er blevet til, fordi der er så
mange ihærdige mennesker i Sinding og
Ørre og omegn, som kæmper, står sammen og som vil yde en ekstra indsats for
at få tingene til at udvikle sig og fungere
på mange forskellige plan. Rigtig mange
mennesker gør en kæmpe indsats for at
bevare det gode sammenhold, der er på
tværs af alder og køn. Sinding-Ørre Midtpunkt er stedet, hvor både store, små,
børn, unge og gamle mødes og samles,
hvad enten det er til en snak, et spil bob
eller leg i hallen.
Jeg kunne blive ved med at skrive, men
alting har en ende og det har min tid i
Hvepsereden også.
Jeg vil gerne sige jer alle TUSIND TAK
for tiden som er gået. Jeg synes, at jeg
kender næsten alle i Sinding og Ørre. Jeg
kender mange fra den tid hvor jeg boede
i Sinding, men har de sidste næsten 16 år
mødt rigtig mange nye mennesker.
Tak til alle børnene for tiden vi har haft
sammen, tak for alle oplevelserne, det
har været fantastisk dejligt. Tak til alle jer
forældre både nuværende og tidligere
forældre. Tak for lån af jeres dejlige børn.
Tak for et godt samarbejde. Tak til alle
mine kollegaer både nuværende og tidligere. Tak for et godt samarbejde, snakke
og diskussioner, fester og meget mere.

Hvepsereden

Hvepsereden
Skoletoften 7, Sinding
Tlf. 97 13 62 16

Jeg starter den 21. oktober 2013 på
mit nye job, hvor jeg skal være børnehaveklasseleder på Vildbjerg skole. Jeg
glæder mig rigtig meget til mine nye
udfordringer, men samtidig ved jeg også,
at jeg vil komme til at savne jer alle. Jeg
vil tænke tilbage på alle de oplevelser og
erfaringer, som jeg er blevet beriget med
i Hvepsereden.
Jeg håber rigtig meget for Sinding-Ørre
Midtpunkt at der kommer nogle flere børn
til byen, så Skolen og Hvepsereden kan
bevares i fremtiden.
Tusind tak for denne gang
Mona Rasmussen

Vi vil gerne sige TUSIND TAK til Mona
for tiden, hvor vi har haft fornøjelsen af
at have hende som kollega. Vi håber, at
Monas nye arbejdsplads vil sætte lige så
stor pris på hende, som vi har gjort.
Vi vil også gerne sige TUSIND TAK til støtteforeningen, som har været så venlige at
donere pengene fra deres jernindsamling
til os. For pengene har vi indkøbt skumaktivitetsting, som nu bliver brugt flittigt
af børn i alle aldre.
Det var ordene for denne gang. Nu må I
alle have en rigtig glædelig jul, selvom der
endnu er længe til…
Med venlig hilsen
Merete Ortmann Sørensen
Pædagogisk leder i Hvepsereden SindingØrre.

Posten 2014
Deadline:
Udkommer:

1.februar
25. februar

1. maj
21. maj
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1. august
26. august

1. november
25. november

Mettes Fodpleje tilbyder
Almindelig fodbehandling som omfatter fod analyse, dejligt fodbad med lindrende og
afslappende urter, beskæring af hård hud, ligtorne, hælrevner mm. Neglene klippes, oprenses
blidt og slibes. Neglebånd masseres og det hele afsluttes med en dejlig massage af dine fødder.
Hele behandlingen tager ca. 1 time og koster kr. 300,00
Luksus fodbehandling svarer stort set til ovennævnte almindelig fodbehandling, men omfatter
der ud over peeling af fødderne, hvorefter der påføres en fodmaske. Fødderne pakkes derefter
ind i specielle varme sokker. Så følger afslapning til blid musik, mens fodmasken gør sin
virkning. Afsluttes med skøn massage af fødder og underben med velduftende urtecreme.
Luksus fodbehandling inkl. forkælelse og velvære tager ca. 1½ time og koster kr. 425,00
Bemærk at der er mulighed for køb af gavekort på begge typer behandling. Gavekortet pakkes
pænt ind sammen med en lille overraskelse. Super god gave ide, enten som julegave eller måske
bare som gave til en du holder rigtig meget af.
Har du problemer med at komme til Mettes Fodpleje kan behandlingen udføres i dit hjem.
Tidsbestilling på telefon 24276289
Alle læsere ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt 2014.
Med venlig hilsen

Mettes Fodpleje
v/lægeeksamineret
fodplejer Mette Bæk
Jensen, Ørrevænget 21,
Sinding, , 7400 Herning

Redaktionen ønsker alle læsere og
annoncører en rigtig glædelig jul og et
godt nytår!
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KALENDEREN
December
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

28. 13:30

Jubilæumsreception, Sinding Forsamlingshus

Sinding Forsamlingshus

29. 09:30

Julebob i Sinding Forsamlingshus

Sinding Forsamlingshus

29. 19:00

Julefest, besøg af Kirsten og Asger Borg

Missionshuset

Januar
03. 17:00

Åben hal

Sinding GIF

07. 14:00

Generalforsamling

ØS Seniorklub

11. 09:30

Vi tager i svømmehal

KFUM & K

21. 14:00

Seniorernes egen dag

ØS Seniorklub

23. 18:30

Generalforsamling Ørre Forsamlingshus

Ørre Forsamlingshus

29.

Legedag 0. - 1. klasse

Sinding Skole

30. 19:00

Fælles foredragsaften med Dorthe Nors

Menighedsrådet

31.

Koncert med "Before midnight"

Ørre Forsamlingshus

Februar
04. 14:00

Sangeftermiddag

ØS Seniorklub

07. 17:00

Åben hal

Sinding GIF

12. 19:00

Generalforsamling

ØS Lystfiskerforening

18. 14:00

Jeg var min mors hemmelighed v. Lone Hansen, Viborg

ØS Seniorklub

19.

Generalforsamling, S/Ø Midtpunkts støtteforening

22.

Slagerparade

Sinding GIF

Marts
02. 14:00

Fastelavnsfest i Sinding Forsamlingshus

Sinding Forsamlingshus

03.

Uge 10: Ta pulsen uge - bevægelse i alle fag

Sinding Skole

05.

Hockeydag 3. klasse

Sinding Skole

07. 17:00

Åben hal

Sinding GIF

13. 18:00

SogneBio i Sinding Kirkehus: AMOUR

Menighedsrådet

15. 10:00

Gymnastikopvisning

Sinding GIF

