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Posten

Fødselsdagsbørn

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 planlægning af arrangementer og møder. Vi
håber selvfølgelig, at I melder tilbage
om jeres arrangementer.
Se også: www.sinding-oerre.dk
Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Jonas Scheufens Bøgedal
Ørre Byvej 97, Ørre
9 år d. 8. februar 2014

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: 1. maj
Posten udkommer uge 21, 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,-.

Forside:
Gymnastikopvisning i Sinding Forsamlingshus sidst i 50´erne
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Tristan Kold Jørgensen
Sinding Hovedgade 17, Sinding
4 år d. 22. februar 2014

Sinding–Ørre Midtpunkt
skolen
Folkeskolereformen
Når Sinding skole til august 2014 åbner
dørene til første skoledag efter sommerferien, bliver det til en ny og anderledes
skoledag.
Der vil være helt nye fag på skemaet, fx
tysk fra 5. klasse. Der er fag, der skal begynde tidligere i skoleforløbet end i dag,
fx engelsk fra 1. kl., men på Sinding Skole
har vi jo haft engelsk fra 0. klasse i tre år.
Der bliver ligeledes tilbud om lektiecafe,
som vi har det nu.
Der bliver endnu mere fokus på, at alle
børn skal have motion og bevægelse ind
som en naturlig del af hver eneste skoledag. Det er vi allerede godt i gang med
som en af Herning Kommunes TA’ PULSEN skoler, hvor bevægelse er en naturlig
del af skoledagen. Vi har vores faste løbetur, og der er bevægelse i mange fag. Kravet fremover er 45 min. bevægelse i gennemsnit pr. dag.
„Pausen mellem anden og tredje time
er på 30 minutter. Alle elever skal udenfor - der er en obligatorisk løbetur på 1
eller 2 km, så de kan få frisk luft i lungerne, motion og øge koncentrationen
i de næste timer. Og kun hvis vejret er
rigtig slemt, giver gårdvagten som regel lov til, at børnene må blive indendørs i resten af frikvarteret.
En lille gruppe af byens pensionister har
meldt sig som skolens frivillige venner.
Og imens børnene løber, sørger de for,
at der er bliver skåret frugt og grønt ud
til et indbydende udvalg. De sætter også
vand frem til de elever, som er tørstige
efter løbeturen. Arbejdsindsatsen belønnes hver dag med sjove bemærkninger
og smil til de frivillige pensionistvenner“.
Det vil være en skole, der har flere timer
på skoleskemaet - og dermed også plads
til understøttende undervisning og lektiecafé. 0. – 3. klasse skal være i skole 30
klokketimer om ugen, hvoraf de 2 timer

er lektiecafe, mens 4. – 6. klasse skal være
i skole 33 klokketimer, hvoraf de 3 timer
er lektiecafe. Lektiecafeordningen er indtil næste folketingsvalg frivillig at deltage
i.

„Skoleklokkens bimlen fortæller, at
klokken er blevet 13.45, og at sjette
time er slut.
I Det pædagogiske Læringscenter og
skolegrupperummene mødes børnene
på tværs af klasser og trin til lektiecafé.
Her er der altid en pædagog eller lærer
at spørge, om de ting, man kan være i
tvivl om. Og hvis man lige giver den en
skalle i lektiecaféen, er der meget sjældent skolearbejde med hjem.
De yngste elever i 0. og 1 klasse går
over i hallen for at spille badminton.
Nogle pædagoger og trænere fra byens
badmintonklub sørger for, at der bliver
brændt krudt af i et par timer“.
Vi har på Sinding skole i indskolingen gennem flere år har haft et tæt samarbejde
med Hvepsereden under betegnelsen „Et
Godt Liv“, hvor medarbejdere i Hvepsereden er med i nogle af skoletimerne. På
den måde har børnene haft flere timer i
skolen, end Herning Kommune krævede.
Derfor vil indskolingen ikke mærke den
store forskel i forhold til mødetid. Det forholder sig noget anderledes for de ældste
klasser.
„Omkring klokken 14.45 er en sammenhængende børnehverdag ved at være slut.

Der har været plads til læring, bevægelse,
leg, samvær og lektielæsning“.
I den understøttende undervisning er det
tanken, at læringen kommer til at ske i
samspil med Hvepsereden og andre lokale
aktører såsom idrætsforeningen og lokale
virksomheder. Derudover kan det tænkes,
at musikskolen kan medvirke, men den del
er endnu ikke på plads i skrivende stund.
Reformens overordnede mål er at:
1. udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. mindske betydningen af social ulighed
i forhold til faglige resultater.
3. styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
I disse mål ligger desuden, at færre elever
skal i specialtilbud – kravet er, at 96 % af
en årgang kan rummes i normalklassen
med de støttemuligheder, der findes der.
Et andet krav er, at 95 % af en årgang får
en eller enden form for ungdomsuddannelse.

„Et sted på skolen svirrer luften omkring
4. klasse af ægte og uægte brøker, decimaltal og omregning til procent. Nogle
elever arbejder på gangen med at dele
æbler og pærer i halve og kvarte.
Matematiklæreren kigger interesseret
på, og bliver enig med sig selv om at tage
en snak med den pædagog-kollega, der

Mødetiderne på Sinding skole bliver (som det ser ud nu):
0. - 3. klasse
Mødetid hver dag

07.45 – 13.45

4. - 6. klasse
Mødetid: mandag, tirsdag og torsdag 07.45 – 14.45
onsdag og fredag
07.45 – 13.45
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Sinding–Ørre Midtpunkt
skolen
skal have klassen til understøttende undervisning i næste time. For her er da
vist noget at arbejde videre med.“
Parallelt med skolereformen vedtog folketinget en ny lov om lærernes arbejdstid,
hvilket i princippet betyder fuld tilstedeværelse på skolen inden for normal arbejdstid. Det betyder igen, at al skole/hjem
kontakt herunder samtaler skal ligge mellem 07.30 og 17.00. Faktisk er det kun
forældremøder/forældrerådsarrangementer, skolefesten og lejrture, som kan
ligge uden for dette tidsrum.

Dette er nok ikke de sidste ord om reformen :-)
Fremhævet tekst er til dels fiktion, inspireret af artikel på herning.dk.

Med venlig hilsen
Kurt Stoustrup
Fællesleder af Sinding-Ørre Midtpunkt

Lige nu er en visionsgruppe ved at nytænke skoledagen, så den bliver mere varieret og anderledes end den nuværende
lektionsopdeling. Vi vil nok fastholde vores læsebånd, hvor alle elever læser i 20
minutter hver morgen inden den fælles
morgensang. Alle har været meget tilfredse med denne ordning. Vores daglige
løbetur er også værd at bibeholde, da en
god grundform efter vores vurdering giver bedre læring i alle fag.
I madkundskabslokalet er 5. - 6. klasse
ved at lægge sidste hånd på lasagnen.
Selvgjort er velgjort. Eleverne i 5. - 6.
lærer i faget Madkundskab om de gode
råvarer. De prøver også at smage nye
ting. I det hele taget er faget for nogle
elever temmelig grænseoverskridende.
Man skal smage på brændenældesuppe!
For Hvepsereden betyder reformen selvsagt, at børnene er her i færre timer. Som
beskrevet ovenfor får det ikke den store
betydning for 0.-3. kl., men for 4. klasse vil
der være en forskel. I skrivende stund er
der kontakt med idrætsforeningen, så børnene kan, hvis de ønsker det, dyrke deres
idræt i „Hvepseredetiden“.

DET SÆRLIGT SENSITIVE BARN
Foredrag med Susanne Møberg.
Hos hvert femte barn og voksen er nervesystemet mere fintfølende. Man registrerer og
indoptager flere indtryk og stemninger, og man bearbejder indtrykkene mere nuanceret
og mere detaljeret. Man har ganske enkelt mere at forholde sig til end flertallet. Særligt
sensitive mennesker er derfor i højere grad disponeret for at føle sig overstimulerede,
udmattede og stressede, fordi der skal mindre til, før det sker.
Der hører mange særdeles positive egenskaber med til at være særligt sensitiv, når man
forstår at forebygge og håndtere overstimulering.
Kom og få en grundig forståelse for, hvad det vil sige at være særligt sensitiv. Du får
konkrete råd og værktøjer til, hvordan du kan hjælpe dine børn, dig selv og andre til at
skabe de bedste betingelser for sensitiviteten i dagligdagen. Foredraget henvender sig
til fagpersoner og til forældre til særligt sensitive børn samt til særligt sensitive voksne,
der ønsker at få en større forståelse af sig selv som barn
Læs mere og test din sensitivitet på www.moeberg.dk

Dato: 19 Marts 2014
Hvor: Sinding-Ørre Midtpunkt, Hallen

Det vil sige, at når 0. – 4. klasse kommer
hjem kl. 16.45 har de læst lektier og dyrket idræt (fx gymnastik, håndbold, badminton m.m.). Disse tanker er på de absolut
indledende stadier.

Pris: 130kr
Billetter kan købes på sindinggif.dk
Arrangører:
Sinding-Ørre Midtpunkt, Sinding GIF og Støtteforeningen
for Sinding-Ørre Midtpunkt.
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Sinding-Ørre
Folkeuniversitet
Program for 2014
Forår

Efterår

1. Feltpræst i Afghanistan

5. ”Gi’ os lyset tilbage” - tradition og fornyelse

Lærer: Sognepræst og feltpræst, cand. theol. Thomas Østergaard Aallmann
Tid: 22.04. kl. 19.30

Lærer: Pianist og komponist Rasmus Skov Borring
Tid: 09.09. kl. 19.30

2. Henrik Pontoppidans Lykke Per

Trilogien ”Ulveskindet”:
6. ”Guds barmhjertighed” af Kerstin Ekman

Lærer: Sognepræst, cand. theol. Flemming Kloster Poulsen
Tid: 06.05. kl. 19.30

Lærer: Niels Knudsen
Tid: 23.09. kl. 19.30

3. Knut Hamsun - Digter og svigter

7. ”Rørte vande” af Kerstin Ekman

Lærer: Højskolelærer, cand. theol. Georg Bendix
Tid: 20.05. kl. 19.30

Lærer: Niels Knudsen
Tid: 07.10. kl. 19.30

8. ”Skrabelodder” af Kerstin Ekman

4. Sangens fortælling og fortællingens sang

Lærer: Niels Knudsen
Tid: 21.10. kl. 19.30

Lærer: Højskolelærer Jakob Tybjerg Vestager
Tid: 10.06. kl. 19.30

Tilmelding på telefon:
97 13 60 30 (Kroghøj Gl. Skole)

Man kan tilmelde sig:
Forår: nr. 1, 2, 3, 4
Efterår: nr. 5, 6, 7, 8
Enkeltaftener:

Morgensang i Kroghøj Gl. Skole
Tirsdagene d. 1., 8. og 15. juli 2014 - kl. 10.00

kr. 250
kr. 250
kr. 80

I priserne indgår der kaffe/te og brød.
Da der altid melder sig flere, end der er
plads til, er vi nødt til at anvende "først til
mølle" - princippet.

Komitemedlemmer:
Inge Madsen
Birthe Christensen
Malte Dalsgaard
Birgit Christensen
Wagn Christensen
Niels Knudsen
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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

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

Affaldsindsamling
i Sinding-Ør
re
Sinding-Ørre

Sekretær:
Peder Lundby
Ørre Byvej 88
Tlf. 97 13 61 36
lundby-p@post3.tele.dk

Affaldsindsamling og forskønnelse af byerne i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening

Medlem:
Phillip Nielsen
Asbjergvej 4
Tlf.: 97471245
Anna-philip@jubii.dk

Sinding: Vi mødes lørdag d. 26.04 kl. 9.30 til kaffe og
rundstykker i grillhytten
Ørre:
Vi mødes d. 27.04 kl. 9.30 til kaffe og rundstykker i
Naturskolen

Ørre-Sinding Sognearkiv:
Åbent hver mandag
kl. 17.00-19.00.
Arkivleder Vilhelm S.
Østergaard
Tlf.: 97 13 11 17

Se mere her: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=40032

HUSK HUSK HUSK

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
4052 0857

æ Sinding daw
Den 4. juni - 9. juni 2013
Den
3. -8. juni
2014
Grundlovstale – Byfestkoncert – Banko –
Live musik – Sæbekasse Rally – Grillaften –
Havetraktortræk – Fodbold – Håndbold –
Flysimulator – Cykelringridning - Kunst
og meget, meget mere...

Den 3. -8. juni 2014

Den 4. juni
9. juni
2013
Den
3. --8.
juni
2014
Grundlovstale – Byfestkoncert – Banko –
Live musik – Sæbekasse Rally – Grillaften –
Havetraktortræk – Fodbold – Håndbold –
Flysimulator – Cykelringridning - Kunst
og meget, meget mere...

Sinding-Ør
re bo
gen
Sinding-Ørre
bog
- 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
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Kirkesiden
Velkommen til SOGNETS AFTEN
En aften med fokus på kirkelivet i Ørre-Sinding

Tirsdag d. 11. marts kl. 19.00 i Sinding Kirkehus
Igen i år inviterer vi til Sognets Aften. Det
bliver som tidligere år en aften, hvor vi
vil udveksle og udvikle idéer - og snakke
om, hvad der er godt og skidt ved den
måde, kirkelivet fungerer her i Ørre-Sinding. Det er helt afgørende for vort arbejde i Menighedsrådet, at vi har en god
føling med, hvad alle dem, der bruger
kirken, tænker om det. Måske er der former for arrangementer, vi helt forsømmer eller ting „vi plejer at gøre“, som
efterhånden trænger til nytænkning.

Vi er jo ret forskellige som mennesker,
og derfor er der også stor forskel på, hvad
vi gerne vil bruge kirken til. Ligsom det i
en familie kan være svært at blive enige
om, hvad man skal se i fjernsynet, kan vi
heller ikke som kirke favne alle mennesker og alle målgrupper på én gang. Men
den udfordring må ikke få os til at stagnere og gå i stå, så kirkelivet opleves som
en lang sommer med lutter genudsendelser. Lad os sammen forsøge at sammensætte et udbud af kanaler, der kan

dække så mange ønsker og behov for
kirkeliv, at det bliver spændende og interessant at „tænde for fjernsynet“.
Vi håber, I har lyst til at være med - og
sætte jeres præg på vores fælles kirke.
Menighedsrådet giver kaffen og lidt brød
undervejs - tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses i Sinding Kirkehus d. 11. marts

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Nyt fra Menighedsrådet
Klokkestablen
Klokkestablen er blevet indviet 8. dec.
2013. Det var en rigtig fin dag – TAK til
alle jer der var med til at fejre det. Nu
glæder vi os over, at den nye klokke klinger fint i vort sogn.
Sognemedhjælper
Vi har søgt en sognemedhjælper – og har
haft flere til samtale. Der er dog kommet nye regler på området i 2011 som
indebærer højere uddannelsesniveau og
mere kirkefaglighed. Dette og andre
omstændigheder betyder, at flere af dem,
vi har haft til samtale, har valgt at trække
sig fra stillingen. Vi har derfor valgt at arbejde på en anden løsning, som forhå-

bentligt kun strækker sig henover første
halvdel af 2014. Herefter håber vi, at
kunne finde en mere permanent løsning
– da vi sætter utrolig stor pris på de aktiviteter og tiltag der er i vort sogn, netop
i kraft af en sognemedhjælper.
Sognets Aften
Det er altid godt med en dialog og sparring omkring de ting der sker i vort sogn.
Vi vil derfor igen gerne indbyde jer alle
til en aften med drøftelser omkring livet
i vort sogn og i vore kirker TIRSDAG d.
11. MARTS. Der er en nærmere omtale
af arrangementet herover – og vi håber
at du vil deltage og byde ind med DIN
oplevelse og mening om hvordan det skal
være her hos os.
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Sogneindsamling
Én af de ting der ikke blev prioriteret
særlig højt på sognets aften 2013 var,
sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Vi har derfor besluttet at vi ikke
deltager i sogneindsamlingen, men vi arbejder på at finde noget andet, som vi i
vort sogn vil støtte.
Vi har besluttet at der søndag d. 9. marts
(den dag hvor der er sogneindsamling)
samles ind i kirken. Det der lægges i kirkens indsamlingsbøsser vil derfor blive
sendt til Folkekirkens Nødhjælp – til deres arbejde med at bekæmpe sult. Dette
år har de fokus på sultkatastrofen i Etiopien.

Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Uden et sted at gå hen ...
Kære læser.
Mon ikke vi alle har vore favoritter? Denne
gang vil jeg bringe nogle ord af én af mine
favoritter, den canadiske digter, komponist, sanger og sangskriver Leonard
Cohen. Cohen er jøde og søger i sine
digte og sange tilbage til sin kulturs rødder. Han har så meget på hjertet, om alt
dét, som rører os i livet. Dét, jeg her citerer, er hentet fra „Barmhjertighedens
Bog“ – om den har Cohen selv sagt: „En
bog som denne skriver man kun én gang i
sit liv. Barmhjertighedens bog består af en
lang række bønner, som man kan læse,
når man er i samme situation, som jeg
var, da jeg skrev dem – med ryggen mod
muren“. Bønnerne udtrykker ydmygelse,
ensomhed, tvivl og håb, samtidig er det
en bog om at modtage styrke og nåde.

Uden et sted at gå hen, går jeg til dig.
Uden nogen at vende mig til, vender jeg mig til dig.
Uden nogen at tale med, taler jeg til dig.
Uden noget at holde fast i, binder jeg mig selv til dig.
Når jeg er faret vil, baner jeg mig vej til dig.
Når jeg har tilsølet mit hjerte, løfter jeg mit hjerte til dig.
Når jeg har forspildt mine dage, bringer jeg hoben til dig.
Den brede landevej dækkes af vraggods, men jeg rejser på et hår til dig.
Muren er smurt til i snavs, men jeg går gennem dette nåleøje af lys.
Blokeret af hver tanke, flyver jeg på et fnug af erindring.
Besejret af stilheden, er hér et sted hvor stilheden er mere diskret.
Og her er åbningen i nederlag.
Og her er viljens favntag.
Og her er frygten for dig.
Og her er barmhjertighedens favntag.
Velsignet er du, i denne mands øjeblik.
Velsignet er du, hvis nærvær oplyser uhørt ondskab.
Velsignet er du, som slæber lænker ud af mørket.
Velsignet er du, som venter i verden.
Velsignet er du, hvis navn er i verden.

Jeg giver hermed disse stærke ord videre
til læserne.

Leonard Cohen

Lise Edelberg

Kirkeklokkens historie
skellige ringesignaler, der kundgjorde for
beboerne, når man skulle samles for at
få en vigtig nyhed, eller når der var brand
eller ufred. Kendt er det også, at der i
høsttiden blev ringet med sankeklokken.
af Per Rasmus Møller, klokkekonsulent
Så måtte enhver gå ud på markerne og
Lige så længe, der har været kirker i Dansamle tiloversblevne aks.
mark, har der også været kirkeklokker,
At mange af kirkerne i Midt- og Nordjylmen på verdensplan var klokken kendt
land i dag kun har én klokke, skyldes en
længe før. Da det store kirkebyggeri i
klokkeskat, der blev udskrevet i 1528.
1100- og 1200-tallet satte ind, tog kirken
Skatten indebar, at kirker, der havde to
klokken til sig, sikkert fordi det var det
klokker skulle aflevere den største, og
instrument, der på den tid, kunne fremkirker, der havde tre, den største og den
bringe den kraftigste lyd og derfor var
mindste. Klokkerne skulle omstøbes til
velegnet til at holde kontakt med menigkanoner. Der var nemlig blevet lukket for
heden. Til at begynde med havde kirimporten af metal sydfra. I alt blev der
kerne kun én klokke, men i løbet af
beslaglagt omkring 375 tons klokkemalm
1300-tallet blev det almindeligt med flere
svarende til 2/3 af landets klokkebestand.
klokker. Det er f.eks. kendt at Ødum
Vi ved, at klokkeskatten heller ikke gik
kirke havde hele 5.
Ørre kirke forbi, idet der af de bevarede
Klokkerne blev anvendt såvel i kirkelig
lister ses, at Ore Kiercke har afleveret
som i verdslig sammenhæng, og det er
en klokke.
kendt, at der var et helt system af forVed klokkeindvielsen i Ørre, fortalte
klokkekonsulent, Per Rasmus Møller om
Kirkeklokkens historie. Her bringer vi et
lille uddrag af foredraget
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I dag anvendes klokkerne ikke længere i
varslingen af hverken ildebrand eller andre katastrofer, men de er alligevel en
uundværlig del af vores hverdag.
Foruden morgen og aftenringning ringer
klokkerne forud for søndagens gudstjenester. At der ringes 3 gange er en praktisk foranstaltning, der går tilbage til en
tid, hvor folk hverken havde ure på væggen eller om håndleddet. Har kirken to
klokker – en stor og en lille – kan man
ligefrem høre, hvor lang tid, der er til
gudstjenestens start. Den første ringning
1 time før gudstjenestens begyndelse
kunne ske med den lille klokke. Så vidste bonden, at han skulle gøre sig færdig
i mark eller stald. Ved den anden ringning med den store klokke skulle han
være klar til at gå hjemme fra. Når begge
klokker lød, skulle han være fremme og
på plads. Hver af ringningerne afsluttes
med 3 X 3 bedeslag.

Kirkesiden
Konfirmationer 2014
Søndag d. 18. maj i Ørre Kirke.
Hvert forår kan vi glæde os til den store
dag, hvor vi skal fejre konfirmation. I år
er det midt i maj, på den tid, hvor naturen har foldet hele sin skønhed ud, i en
overflod af smukke farver. I år er der et
lille hold konfirmander, 5 unge mennesker, som har bestemt sig for, at de alle
vil konfirmeres i Ørre Kirke. Hver onsdag eftermiddag mødes vi til konfirmationsforberedelse i Ørre kirkehus og kirke.
Til jer konfirmander vil jeg sige tak for de
gode timer vi har sammen. Det er dejligt
at være sammen med jer; vi taler og tænker om alle de store spørgsmål, som har

med tro og tvivl at gøre. Dejligt at I tør
byde ind med jer selv.
Der er en stor og dejlig festdag i vente
for disse unge mennesker og deres familier. Selvom man ikke kender en konfirmand vil jeg gerne opfordre til, at man
hejser flaget og dermed er med til at fejre
konfirmanderne. Der kan afleveres telegrammer mv. i Ørre kirkehus. Der vil være
kaffe på kanden.

En forårsdag med
Holger Lissner i
Ørre Kirke
Kr. Himmelfartsdag den 29. maj
Ørre Kirke kl. 14.00

Tillykke til konfirmander, forældre og søskende. Må I få en rigtig dejlig dag – og
alt godt til jer på jeres vej.

Lise Edelberg
Årets konfirmander er:
Aksel Jacobsen Dam, Nøvlingvej 31
Magnus Bak Henneberg, Hjortehøj 4,
Alberte Munk Vallentin, Ørrevej 45
Faith Elizabeth Kissa, Nybro Møllevej 6
Nadja Nørgaard Christensen, Schæferivej 17
27. april, Herning kirke: Sebastian le Fevre Andersen, Sofiedalvej 14

Må din vej gå dig i møde
og må vinden være din ven,
og må solen varme blidt din kind
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig – i sin hånd.

Inskriptionen på Ørre Kirkes nye klokke
er fra en af Holger Lissners salmer. Derfor havde menighedsrådet inviteret ham
til at være med ved ibrugtagningen af klokken, 2. søndag i advent. Det var han forhindret i, men han sagde dengang, at han
gerne ville komme en anden gang. Den
aftale er nu på plads.
Kristi Himmelfartsdag kan Holger Lissner
opleves i Ørre kirke. Efter gudstjenesten,
hvor Holger Lissner er prædikant, vil der
først være en kop kaffe, hvorefter vi får
mulighed for at høre noget om baggrunden for hans salmer og sange.
Programmet ser således ud:
Gudstjeneste i Ørre kirke kl. 14.00, dernæst en kop – udendørs – kaffe, hvis
vejret er til det inden vi samles i kirken
igen for at høre om Holger Lissners salmer og synge nogle af dem.

Keltisk salme
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Kirkesiden
Arrangementer
SogneBio

Oversigt over arrangementer

i Sinding Kirkehus

2.

marts

13.00

Fastelavnsgudstjeneste i Sinding Kirke

AMOUR
13. marts kl. 18.00

11. marts

19.00

Sognets Aften i Sinding Kirkehus - om kirkelivet her...

13. marts

18.00

SogneBio: AMOUR af Michael Haneke

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?
Vi følger et ældre ægtepar gennem alle
de udfordringer det giver, når den ene
part rammes af en sygdom, der forandrer alt.
Amour vandt De gyldne Palmer i Cannes
i 2012 for årets bedste film.

25. marts

19.30

Ønskekoncert i Sinding Kirkehus

7.

april

18.00

SogneBio: I LOSSENS TIME af Søren Kragh Jakobsen

29. maj

14.00

Holger Lissner i Ørre Kirke

3.

19.00

Byfestkoncert: CASH I KIRKEN - i Sinding Kirke

juni

Husk også påskens forskellige arrangementer
- hold øje med påskefolderen i din postkasse!

Ønskekoncert i Sinding Kirkehus
Tirsdag d. 25. marts kl. 19.30

I LOSSENS TIME
af Søren Kragh Jakobsen
7. april kl. 18.00
Søren Kragh Jakobsens nyeste film er en
barsk fortælling om en ung mand, der
har slået et uskyldigt ældre ægtepar ihjel
og nu sidder indespærret på en lukket
institution.
Den lokale præst, Helen (Sofie Gråbøl)
bliver tilkaldt, da et psykologisk eksperiment løber af sporet, og Helen skal forsøge at nå ind til den unge mand, der
siger han hører Guds stemme, der siger
til ham, at han skal tage sit eget liv.
„Du er ikke rigtig klog“, siger fangevogteren til Helen, hvortil hun svarer:
„Næh, jeg er præst“. Men kan det lade
sig gøre at nå ind til den unge mand, og
er det virkelig Guds stemme, han hører?
Velkommen til SogneBio i Sinding Kirkehus. Tilmelding til Kurt Jeppesen på
kleonjeppesen@gmail.com eller
4215 2244 senest 4 dage før.

Velkommen til sangaften i Sinding Kirkehus. Organist, Hanne Jensen og kirkesanger, Judith Hedager, vil lede os gennem
en aften, hvor det er deltagerne, der bestemmer programmet.

fortællinger om, hvad deltagerne forbinder med de sange, vi synger.
Kaffen koster 20,- kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Det er godt at synge sammen - og det er
rart, når man engang imellem kan få lov
at være med til at bestemme, hvad der
skal synges. Det er hele idéen bag vore
ønskekoncerter.
Måske krydres sangene undervejs med

Kom og syng med!

CASH I KIRKEN
Byfestkoncert i Sinding Kirke
Tirsdag d. 3. juni kl. 19.00
Glæd dig til årets byfestkoncert.
Det bliver et gensyn og genhør
med Karsten Holm, som tidligere
har været forbi med Elvis-sange.
Denne gang byder han sammen
med Cash Trio på en musikalsk
fortælling om Johnny Cash og den
evige kamp mellem det religiøse
og tilværelsens skyggesider, der
var en enorm drivkraft for ham
som kunstner. Nærmere omtale
i næste nummer af Posten.
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Karsten Holm og Cash Trio giver
koncert i Sinding Kirke d. 3. juni

Kirkesiden

Glimt fra indvielsen af Ørres nye
kirkeklokke og klokkestabel

Salg af party-telt/pavillion.
Str. 6x8 meter i lux udgaven (nypris dd. 3495 kr.)
Vi vil gerne sælge det største af vores party-telte.
Teltets specifikationer:
Kraftig delbar stålstel.
Tag af kraftig polypropylene.
Komplet med sidevægge.
Vægt 150,5 kg.
Højde til kip: 3,85m
Højde på side: 2,0m
Forslag til pris 995 kr. – Men er du interesseret, så giv et bud.
Der sælges efter „først til mølle“-pricippet

Teltet vil være rigtig fint til studenterfesten
... og det er let at samle!

Kontakt Jytte Hoffmann – 4014 9419 eller jytte.bjarne@fibermail.dk
eller Alvin Justesen 2342 8666 eller ta.justesten@mail.dk

mvh. Menighedsrådet

Indre Missions mødekalender:
5. mar. 19.30
10. - 14. marts
19. mar. 19.30
21. mar. 18.00/19.00

26. mar.

19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Kredsmøder
Bibelgruppe 1 mødes hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
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
Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

9. apr.
9. apr.
23. apr.

19.30
19.30
19.30

Bibelgruppe 1 mødes hos Karen og Lars Laugesen, St. Lundgaardsvej i Tjørring
Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Generalforsamling i Missionshuset

7. maj
14. maj
23. maj

19.30
19.30
19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Bibelgruppe 1 mødes hos Grete og Holger Hoffmann, Ørrevænget
Soldatervennefest i Missionshuset. Tale ved soldaterhjemsleder, Knud Nielsen, Borris.

4. juni 19.30
11. juni 19.30
13. juni 19.30
20. - 22. juni

Bibelgruppe 2 mødes hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Bibelgruppe 1 mødes hos Edel Vang, Tjørring
Sommermøde hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
IM’s Årsmøde-festival på Mørkholt Strand Camping
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Kirkesiden
Stenen var væltet
påskesalme af Holger Lissner
Stenen var væltet, da kvinderne kom,
ramt af et strejf af Guds finger.
Ingen skal sige, at graven var tom,
lyset fra engelens vinger
fyldte den kølige grav med sin glans,
viste, Guds kraft var til stede.
Kristus var opstået, livet var hans,
graven var lys af Guds glæde.
Ingen var vidner, da Kristus opstod,
ingen har hørt stenen falde,
ingen har set, da han graven forlod,
men Gud greb ind for os alle.
Frydefuldt råbes det ud over jord:
Død, du har slet ikke vundet!
Kristus er oprejst, Guds skabende Ord
lever, og døden er bundet.
Men det kan synes et latterligt ord,
mere i slægt med de drømme,
mennesker drømmer, når smerten er stor,
blodet bli’r udgydt i strømme.
Stadig vi sørger, når døden slår til,
stadig vi savner de kære,
stadig er døden så grusomt på spil,
tung er den byrde at bære.
Hvor er den sejr, som Kristus os vandt?
Hvor er der grund til en glæde?
Hvor er der tegn på, at ordet er sandt,
trøst til enhver som må græde?
Hvem vælter gravstenen bort fra vor grav?
Hvem kan befri os fra sorgen?
Hvem kan betale for dødsrigets krav?
give os håb for i morgen?
Vi er det folk, der er ramt af Guds ord,
og på det ord må vi falde.
Vi er den kirke, der håber og tror,
Kristus er død for os alle.
Kristus er den, der gør døden forbi!
Kristus er blandt os til stede!
Kristus er Livet, og han gør os fri!
Han er vort håb og vor glæde!

Gudstjenesteplan
Ørre kirke

Sinding kirke

10.00

13.00 For børn + familier
kom gerne udklædt

Marts
2.

Fastelavn

9.

1. søndag i fasten

8.45 Scot Christensen

16. 2. søndag i fasten

---

23. 3. søndag i fasten

8.45

30. Midfaste

---

---

10.00 John Ørum Jørgensen
--10.00 Kirkekaffe

April
6.

Mariæ bebudelse

8.45 Nord Hansen

---

13. Palmesøndag

8.45

10.00

17. Skærtorsdag

---

17.00 Fællesspisning

18. Langfredag

10.00

---

20. Påskedag

11.00

9.30

21. 2. påskedag

---

27. 1. søndag e. påske

---

14.00 Pilgrimsvandring fra
Tjørring kirke til
Sinding kirke
8.45

Maj
4.

2. søndag e. påske 10.00 Kirkekaffe

11. 3. søndag e. påske
16. Bededag

-----

18. 4. søndag e. påske 10.00 Konfirmation
25. 5. søndag e. påske

---

29. Kr. Himmelfartsdag14.00 Holger Lissner

--10.00
10.00 Nord Hansen
--10.00
---

Kirkebil kan bestilles
til alle gudstjenester og arrangementer,
som menighedsrådet indbyder til.

Ring til Taxa på 20 13 25 13.

Holger Lissner
Melodi: Mørkets sang (Benny Andersen)
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Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten

Personregistrering:

Faste aktiviteter

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

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

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

Træffes bedst:
Tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 11.00
Torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30
Lørdag og søndag efter aftale.
Mandag er fridag.
(For ikke at gå forgæves, anbefales det
at træffe aftale på forhånd, når man ønsker at mødes med sognepræsten.)
På sognepræstens fridage, ferier, kurser
m.v. kan man henvende sig til sognepræsten i Tjørring, René Nord Hansen
på tlf. 97 26 80 31. Der vil være henvisning på telefonsvareren.
Dåb:
Dato for dåb aftales med præsten, som
kommer på besøg forud for dåben.
Vielse:
Dato for bryllup aftales med præsten,
som desuden orienterer om, hvilke attester m.v. der skal bruges ved vielsen.

Navneændring:
Relevante skemaer for navneændring
samt vejledning og orientering om gebyr findes på personregistrering.dk
Blanket med bilag afleveres/sendes til
Præstegården, Ørre Byvej 88, 7400
Herning.
Fødsel:
Fødselsanmeldelse til personregisterføreren sker gennem hospitalet. Forældre skal derfor ikke længere aflevere
fødselsanmeldelse. Er forældrene ikke
gift, kan faderskab registreres derved,
at forældrene afleverer omsorgs- og
ansvars-erklæringtil 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

Kirkeværge i Sinding (uden for rådet):
Tjek vores hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk
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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.
Mads Petersen
Nøvlingvej 12
7400 Herning
Mobil: 2021 9599
madsp1403@gmail.com
Supplerende medl.
Mads Høher-Thomsen
Ørre Byvej 44
7400 Herning
Tlf.: 97136312
Mobil: 61651741
lima@email.dk

Kunst & Kaffe
- og kreative tilbud!
Strikkecafé
Har du hang til pinde, garn og hyggeligt samvær, så mød op til Strikkecafé
tirsdag d. 25. februar, onsdag d. 26. marts og torsdag d. 24. april
kl. 19.00 - 21.30 i Sports Caféen.
Kaffe og andre drikkevarer købes i kantinen. Det er gratis at deltage, så mød op og
tag gerne din nabo og veninde med!

Lær at tegne
Vi tegner videre med de redskaber vi har. Alle kan være med, også selvom man er ny
på holdet.
Alder: fra 3. kl.
Pris: 350,- kr + materialer
Start: 3. april – 22. maj (7 gange)
Sted: Sports Caféen
Tid: Torsdage kl. 14.00 – 15.45
Underviser: Linda Damgaard

Tegnedag
3,5 timers fordybelse i at tegne. Tag selv et motiv med og du bliver individuel
undervist. Der er en pause halvvejs, hvor der vil være lidt godt til ganen og mulighed
for at benytte hallen.
Alder: ingen grænser
Pris: 110,- kr
Dato: 29. marts
Sted: Sports Caféen
Tid: kl. 13.00 – 16.30
Underviser: Linda Damgaard

TRIVSEL OG MOTION/PETANQUE
Efter mange års forsøg på at få ændret vores haltid fra mandag til onsdag
lykkedes det endelig i år, men ak – det viste sig, at det ikke var en god ide, for
de, der havde givet udtryk for, at de så måske ville deltage, mødte ikke op, så
resultatet blev, at vi mistede nogle af de ellers aktive, så vi blev faktisk færre. Vi
forventer at det næste vinter igen bliver om mandagen!
Nu er indendørssæsonen ved at være slut. Vi holder afslutning den 2. april og
starter ude mandag den 7. april kl. 13.30.
Kom og vær med til at spille petanque. Det er et spændende og socialt spil,
hvor alle kan være med. Så mød op den 7. april kl.13.30 – alle banerne er klar !!
Trivsel og Motion
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Idrætsforening
>ŽŬĂůŐǇŵŶĂƐƚŝŬŽƉǀŝƐŶŝŶŐŝ
^ŝŶĚŝŶŐͲTƌƌĞDŝĚƚƉƵŶŬƚ
Lørdagden15.martskl.10:00
WƌŽŐƌĂŵ͗

kl.10:00/ŶĚŵĂƌĐŚ
&ŽƌčůĚƌĞͬĂƌŶŚŽůĚĞƚ v.BetinaPetterson
WƵƐůŝŶŐĞv.LotteHenneberg,HelmaDam,AnniHennebergog
ElisabethKissa
^ƉŝůŽƉƉĞƌŶĞ v.JeanetLauridsen,LærkeJensenogAmanda
Hansen.
^ƉƌŝŶŐDŝǆ Ͳ ϯ͘Ŭů͘ŽŐŽƉĞĨƚĞƌ v.JesperDahl,Preben
Thomsen ogFrederikkeWraae
dĂŬƚŝůŝŶƐƚƌƵŬƚƆƌĞƌŶĞ
'čƐƚĞŚŽůĚͲ BrejninggårdEfterskole
ŶƚƌĠ:40krfrakonfirmationsalderen.
Åretsgymnastikopvisningstårfordørenogdeterattertidtil
atfremvisevinterensanstrengelserihallen.
Derharigenivinterhalvåretværetgangidiversegymnastiske
udfoldelserforbådestoreogsmå,somdeglædersigtilat
fremviseforfamilieogvenner.
GæsteholdeteriårBrejninggårdEfterskolehvordererlokal
deltagelse.
GlæderostilenhyggeligformiddagsammeniSindingͲØrre
Midtpunkt,hvoralleinteresseredeervelkommen
Medvenlighilsen
Gymnastikudvalgetv.LotteBakHenneberg&ElinFrederiksen
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kroket
Kroket afdelingen sluttede sidste sæson
med, deltagelse af 2 hold i
Danmarksmesterskaberne i Vildbjerg.
Erik, Aage, Egon og Ejvind fik en flot
placering, som 2. bedste i landet, som
B1 spillere. De har nu kvalificeret sig til
række A2. Jens, Polle, Jørgen og Grethe fik en ca. 5. plads. Alligevel er vi nu
kvalificeret til at spille i landets bedste
række, række M1. Jens og Polle spillede rigtig godt, men Jørgen og Grethe havde en rigtig off weekend.
Jens og Polle deltog også i landsmesterskaberne for par og fik en 2. eller 3. plads. Helt godt gået.
I november afholdt vi lyskroket, hvor der
var gæster fra Timring, Simmelkær, Lind
og Vejen. En rigtig hyggelig aften. Tra-

ditionen tro, startede vi med dyresteg, derefter kroketspil og til afslutning kaffe og
præmieuddeling på Jægerbjerg.
Vinteren har indtil videre været helt god
ved os. Vi har endnu kunnet spille alle torsdage i det nye år.
Torsdag den 30. januar, var alle kroketmedlemmer inviteret til køllefabrikanten
og hustru, Finn og Birte Jensen. Alle havde
mulighed for at få køllerne op lakeret og
sandelig om ikke der var kaffe bagefter.
I dette øjeblik, er jeg blevet kontaktet af
Nøvlingskov Efterskole, hvor jeg bliver forespurgt om vi vil tage imod en flok unge
mennesker i løbet af marts/april måned,
hvilket vi selvfølgelig gerne vi. Det bliver
spændende om vi kan tænde de 16-17
årige unge mennesker. Det glæder vi os
meget til.

Ellers holder vi opstartsmøde onsdag den
19. marts kl. 19.00 på Jægerbjerg.
Nye som gamle medlemmer er meget
velkomne til at deltage. Ring for tilmelding, af hensyn til kaffebrygningen.
Indtil videre træner vi hver torsdag fra kl.
13.00. Når det bliver lidt lysere tider, tager vi tirsdag aften med.
Har du lyst til at prøve kræfter med kroketspillet, så ring til nedenstående eller mød
op på torsdage kl. 13.00. Vi glæder os til
at tage imod nye medlemmer.

Vi havde lejet hallen!!

Godt varme (og forpustede) sluttede vi af
med et bad og var så klar til frokost, fest
og fortsat fødselsdagsfejring.

For alle – børn såvel som voksne – var det
en pragtfuld formiddag, og muligheden for
at være sammen på denne måde kan på
alle måder anbefales.

Bedste skulle fejre fødselsdag, og vi
glædede os helt vildt til at være sammen
en hel weekend – børn og voksne, fætre
og kusiner, søskende, svogre og
svigerinder.
Efter en dejlig fredag aften sammen stod
vi lørdag morgen op og så frem til nogle
timer, hvor kroppen, legen, glæden ved
at bevæge sig og fællesskabet var i fokus.
Vi havde lejet hallen i Midtpunktet!
Vi startede med fælles opvarmning – fuld
knald på musikken og gang i alle. Derefter
blev der stillet en forhindringsbane op,
spillet badminton, håndbold, fodbold,
hockey, og ikke mindst leget, grinet,
kæmpet og svedt.
Midtvejs kunne sportscafeens automat
betjene os med lidt koldt at drikke, og så
var det ellers i gang igen med fælles stafetkonkurrence og revanche i diverse
matches.

Leje af hallen
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Med venlig hilsen kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen, tlf. 28512503

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Formandsberetning ØSL 2014
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
www.hedens-lystfiskeri.dk

Langt ude på heden ligger et lille smørhul
af en landsby kaldet Ørre.
Her løber fem åer sammen.
Fem meget fiskerige åer.
Karl-Christian Frølunde, Århus

I mit første år som formand, har der været
nok at se til og det er jo godt. Det betyder, at der sker noget. Det første var problemer med vores hjemmeside, den var
ude af drift kort tid efter generalforsamlingen, og kom først op at køre igen omkring sommer. Vi har siden redigeret i den,
og prøver at holde den opdateret. Vi er
også kommet på Facebook. Medlemstallet er steget en smule i 2013, vi var 63,
mens andre fiskeforeninger må melde om
tilbagegang.
Vi har arbejdet en del med at få vores fiskevand opdateret, så medlemmerne kan være
sikre på at det fiskevand de fisker på også
er lovligt. Jeg vil opfordre folk som opdager, at noget der ikke stemmer med vores
kort, om at kontakte bestyrelsen, så vi kan
få bragt forholdene i orden. Vi er heldige
med, at vi ikke betaler for leje af fiskevand, så vi vil takke alle lodsejere som giver os lov til at fiske på deres vand. Vi vil
gerne have mere fiskevand, så det vil vi
prøve om vi kan udvide. Fiskepresset er
ikke stort, selvom vi er godt 60 medlemmer. For det første er det kun halvdelen
af året vi må fiske, og for det andet er det
et fåtal af vores medlemmer der kommer
ud at fiske i vores vande.
Vores aktivitetsniveau er højt for størrelsen af en forening som vores, men vi har
nogle gode hjælpere så det går. Vi var
igen i år med til „Grøn inspirationsdag“
som blev afholdt i maj, hvor vi var 5 mand
afsted. Vi fik i løbet af dagen besøg af
deres bedre halvdele, som også hyggede
sig sammen med en masse børn.
Vi havde lejet en Kutter fra Nr. Vorupør,
så vi kunne fiske på havet efter torsk, turen blev afkortet pga. vejret, men de fleste havde dog fisk med hjem.
Så var det Ørre marked, hvor vi traditionen tro havde en stand, dog uden at sælge
fiskegrej i år. Vi havde i stedet for en lille
Put and Take, hvor man kunne prøve at
fiske. Vi havde en god dag, hvor vi fik snak
med både lodsejere og lystfiskere.
Weekenden efter var der vores familietur,
og som noget nyt, skulle vi en tur til Storåen, nær dens udløb i Nissum fjord. Det
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var et af vores medlemmer, Jens Ole
Møller, som stillede både sig selv og fiskeretten til rådighed. Der blev fanget en
laks og nogle skaller og aborre. Det var en
dejlig dag, som vi håber kan gentages. Tak
til Jens Ole Møller.
Store fiskedag forløb næsten som vi plejer, dog havde vi ændret lidt på konkurrence reglerne. Vi havde Benny Jeppesen
til uddeling af præmier. Deltager antallet
var på 29, så det var som det plejer. Der
blev fanget omkring 90 fisk i løbet af weekenden lige fra elritser til gedder. Vi havde
igen i år fået sponseret en masse præmier,
så en stor tak til sponsorer, og deres støtte.
Vi prøvede lige før jul at holde en lille
juleafslutning i det Gule hus i Nybro. Foreningen var vært med Gløgg og æbleskiver, hvor der mødte 15 op, børn, voksne,
lystfiskere og lodsejere.
Visioner for fremtiden. Vi havde ikke fiskeskole, det vil vi prøve på i år.
Anlægge Gydebanker og få lov til at sætte
rugekasser. Men det er svært, da en del
myndigheder skal sige god for projekterne.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt
samarbejde i 2013.
Søren Kiilerich

æ Sinding daw
- den lokale byfest -

æ Sinding daw er den lokale byfest i Sinding. Byfesten har været afholdt siden 1975 med stor lokal opbakning fra befolkningen. Byfesten
løber typisk fra tirsdag til søndag med meget varierende indhold.
Vel mødt til æ Sinding daw

Den 4. juni - 9. juni 2013
Grundlovstale – Byfestkoncert – Banko –
Live musik – Sæbekasse Rally – Grillaften –
Havetraktortræk – Fodbold – Håndbold –
Flysimulator – Cykelringridning - Kunst
og meget, meget mere...

Den 3. -8. juni 2014
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Posten 2014
Deadline:
Udkommer:

1.februar
1. maj
25. februar 21. maj
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9. august
3. september

1. november
25. november

KALENDEREN
Marts
02.

14:00

03.
05.

Fastelavnsfest i Sinding Forsamlingshus

Borgerforeningen

Uge 10: Ta pulsen uge - bevægelse i alle fag

Sinding Skole

Hockeydag 3. klasse

Sinding Skole

05.

14:00

Besøg hos Tjørringpensionisterne

ØS Seniorklub

07.

17:00

Åben hal

Sinding GIF

08.

10:00

Tema

KFUM & K

13.

18:00

SogneBio i Sinding Kirkehus: AMOUR

Menighedsrådet
Sinding GIF

15.

10:00

Gymnastikopvisning

18.

14:00

Besøg af Bio Teknik

ØS Seniorklub

19.

19:00

Kroket: Opstartsmøde

Sinding GIF

21.

18:00

Vi deltager i familieaften - spisning tilm. 29827084

KFUM & K

26.

19:00

Kunst og Kaffe: Strikkecafé i Midtpunktet

Sinding GIF

29.

13:00

Kunst og Kaffe: Tegnedag

Sinding GIF

April
01.

13:30

Besøg i Hvepsereden

07.

13:30

Start petangue

Sinding GIF

07.

18:00

SogneBio i Sinding Kirkehus: I LOSSENS TIME

Menighedsrådet

Skolefest

Sinding Skole

12.

10:00

Indsamling af gammelt jern.

Sinding Skole

12.

10:00

Vi leger med elektronik

KFUM & K

10.

ØS Seniorklub

22.

19:30

Feltpræst i Afghanistan

SØ Folkeuniversitet

23.

10:00

Tur til HEART

Sinding Skole

24.

19:00

Kunst og Kaffe: Strikkecafé i Midtpunktet

Sinding GIF

26.

09:30

Affaldsindsamlinlg i Sinding

Borgerforeningen

27.

09:30

Affaldsindsamling i Ørre

Borgerforeningen

29.

14:00

Evald Tang Kristensen

ØS Seniorklub

Forældresamtaler i alle klasser kl. 15 - 19

Sinding Skole

30.

Maj
01.
03.

10:00

Forældresamtaler i alle klasser kl. 15 - 19

Sinding Skole

afslutning - vi mødes på asbjergvej 12

KFUM & K

03.

14:00

Chefredaktør Vibeke Larsen

ØS Seniorklub

06.

19:30

Henrik Pontoppidans Lykke Per

SØ Folkeuniversitet

08.

Åbent hus

Sinding Skole

19.

Uge 21: LIN emneuge

Sinding Skole

20.

Adventurerace for 6. klasse i Momhøj

Sinding Skole

20.

19:30

Knut Hamsun - Digter og svigter

SØ Folkeuniversitet

27.

09:30

Udflugt

ØS Seniorklub

Bedsteforældredag

Sinding Skole

28.

Juni
03.

3. - 8. juni: Æ Sinding Daw

03.

19:00

08.

09:30

10.
10.

19:30

Byfestkirkekoncert

Menighedsrådet

Friluftsgudstjeneste og foredrag i forsamlingshuset

Menighedsrådet

Atletikdag for 5. klasse

Sinding Skole

Sangens fortælling og fortællingens sang

SØ Folkeuniversitet

16.

Tur til Bornholm (5. - 6. klasse)

Sinding Skole

20.

Svømmedag for 4. klasse

Sinding Skole

27.

Sidste skoledag

Sinding Skole

