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Mikkel Bækgaard
Jørgensen
Ørre Byvej 57, Ørre
13 år den 25. september

FødselsdagsbørnPosten
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: mia@partner-herning.dk

Datoer til kalenderen: Heidi Nielsen
Mail: hsnpon@hotmail.com.
 Kalenderoversigt bliver tilsendt alle,
der ønsker det, til brug ved planlæg-
ning af arrangementer og møder. Vi
håber selvfølgelig, at I melder tilbage
om jeres arrangementer.
Se også: www.sinding-oerre.dk

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Næste deadline:  1. november
Posten udkommer uge 48,  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:
Lene Kidde, Sinding

Freja Scheufens Bøgedal
Ørre Byvej 97, Ørre
13 år den 23. juli

Nynne B. Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
1 år den 28. juli

Lærke Skou Mikkelsen
Ørrevej, Sinding
5 år den 4. august

Stine Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 73, Ørre
2 år den 20. august

Rebekka Pettersen 
Sinding Hovedgade 31,
Sinding
3 år den 29. august

Emma og Lea Bundgaard Jeppesen
Asbjergvej 12, Sinding
Emma fylder 11 år den 8. oktober 2014
Lea fylder 9 år den 5. november

Jonathan Pettersen
Sinding Hovedgade 31,
Sinding
6 år den 26. oktober 2014
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Sinding–Ørre Midtpunkt

Fællesbestyrelsen
Vekommen til årsberetningen for 2013/
2014
Velkommen til denne aften med årsberet-
ning for det sidste års arbejde i bestyrel-
sen. Dette års beretning er præget af det
arbejde der det sidste års tid har fyldt
meget i fællesbestyrelsen. Nemlig skole-
reformen og skolestrukturen.

Men bare rolig, der er også plads til hel
masse andet.

Skolereformen
Der er brugt rigtig meget tid på den nye
skolereform. Vi har i bestyrelsen skulle
forholde os til en hel masse nye ting og
har taget mange debatter om det nu var
det ene eller andet der ville være bedst
for vores børn. Men inden vi kom dertil
skulle vi forsøge at få et overblik over
muligheder og konsekvenser. Vi har hel-
digvis været godt hjulpet på vej af 2 om-
stændigheder. Nemlig det at vi altid har
været fremme i skoene med undervisnin-
gen på Sinding skole. Vi har jeg skulle tage
stilling til alt lige fra motion/bevægelse,
understøttende undervisning, SFO, frem-
tiden for Hvepseredens ansatte, inddra-
gelse af foreningslivet osv.
Og så har vi i fællesbestyrelsen været godt
hjulpet af vores skoleleder Kurt som har
givet al den information han har været i
stand til at hælde på os. Derved har vi
været i stand til at indarbejde skolerefor-
men uden at det har kostet os urimelige
ressourcer i fællesbestyrelsen. Vi er godt
klar over at det for Kurt har set anderledes
ud. Der har været brugt rigtig mange ti-
mer på skolereformen.

Skolestruktur
Når det så er sagt, så har det unægteligt
været en lidt under proces at arbejde med.
For vi vidste jo samtidig godt at de mind-
ste skoler var i spil i en måske større æn-
dring af skolestrukturen i Herning Kom-
mune. Det har til tider været noget un-
derligt at skulle forholde sig til skolerefor-
men og så samtidig vide at det om godt
et år kunne være slut på Sinding Skole. Vi
har derfor kæmpet med at finde den løs-
ning vi troede ville være det bedste for

nuværende og kommende elever på vo-
res skole. Vi har været til en del møder
omkring strukturen, hvor vi har givet ud-
tryk for vores mening  om tingene. Vi har
samlet underskrifter ind til Byrådet og af-
leveret dem på behørig vis. Vi valgte i
fællesbestyrelsen at tage kontakt til fælles-
bestyrelsen i Skibbild/Nøvling for at drøfte
muligheden for et fælles oplæg fra de 2
skoler. Det blev som I har kunnet læse i
avisen ikke til noget og vi valgte at køre
solo med vores ide. Det er så også den
som forligspartierne har sagt OK til og
derfor er det selvfølgelig glædeligt at vi
kan fortsætte vores dejlige skole i de næ-
ste 8 år. Der ligger et stort stykke arbejde
og venter den kommende fællesbestyrelse
de kommende år, med at få lavet en god
overgang for de elever der vælger at
komme til Sinding Ørre Midtpunkt. Det
er et meget vigtigt arbejde der skal udfø-
res den kommende tid. Det vil vi ønske
jer alt muligt held og lykke med.

Valg til fællesbestyrelsen
Der har i år været ordinært valg til fælles-
bestyrelsen. Det har grundet forskellige
omstændigheder betydet at der skulle fin-
des 5 nye kandidater. Det virkede som
mange, men det lykkedes på valgaftenen
at finde de 5 nye bestyrelsesmedlemmer
som der skulle bruges samt et par supple-
anter. Så det er rigtig dejligt at der fortsat
er nogen der vil påtage opgaven med at
udføre arbejdet i bestyrelsen.

Princip for samarbejde mellem skole og
dagtilbud til revision
Vi har haft princippet til revision så der nu
er en hel naturlig overgang mellem dag-
tilbud og skoledelen. Derved kan vi sikre
en naturlig og glidende overgang for det
enkelte barn. Vi er i FB af den opfattelse
at det er yderst vigtigt at børnene skal
mærke så lidt som muligt til skiftet mel-
lem dagtilbud og skole.

Støtteforeningen af 28-06-2012
Støtteforeningen er jo på en eller anden
måde en del af Sinding Ørre Midtpunkt,
da vedtægterne peger i den retning. Det
har vi også bemærket i fællesbestyrelsen.

Vi er dog ikke de eneste der har mærket
effekten af støtteforeningen. De har i årets
løb bidraget med Ipads til Hvepsereden.
De har stået for aftensmaden til koloni.
Og deres overvældende skrotindsamling
som indbragte ca 16.000,- kroner som for
en stor dels vedkommende bliver brugt
på den igangværende bornholmertur som
vores 5. og 6. klasse er på i talende stund.

Koloni og lejrskole
Vi i fællesbestyrelsen vendt muligheden
for fortsat at tage på koloni med de mind-
ste og sende 5-6 klasse til Bornholm. Vi
har fundet det vigtigt fortsat at kunne til-
byde denne form for samvær mellem børn
og ansatte, derfor har der også i år været
koloni for de mindste, samt den igangvæ-
rende bornholmer-tur for 5-6 klasse.

4-skolesamarbejdet
Denne gang var mødet henlagt til vores
skole. Vi havde besøg fra Nr. Felding skole
som for nogle år siden indførte et samar-
bejde med den lokale idrætsforening, så-
dan som det er tænkt i den nye skolere-
form, en rigtig interessant indlæg. Efter-
følgende var der debat om den nye skole-
reform og forventningerne til den. Det er
så ved at være slut med disse møder, da
vores elever fremover skal til Vildbjerg
skole i overbygningen. Men mon ikke vi
kan få etableret noget lignende med de
skoler, der har elever i overbygningen der.

Fælles personaleaften med Fælles-
bestyrelsen
En aften for ansatte og fællesbestyrelsen.
Det var en rigtig god aften, hvor vi havde
besøg af 2 veloplagte konsulenter fra
Herning til at fortælle om fælles kostpolitik.
Det var ikke dem der fjernede peber-
nødderne i dagplejen. Efterfølgende var
der fællesspisning og nyt fra fælles-
bestyrelsen.  Oplægget blev så debatteret
i nogle grupper, hvor der var mulighed for
at komme med konkrete forslag til tiltag.
En rigtig god aften hvor ansatte og fælles-
bestyrelsen kan komme i dialog med hin-
anden.
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Sinding–Ørre Midtpunkt
Fællesbestyrelsen

Huset
Huset er stadig stedet for nogle dejlige
drenge som arbejder og nyder tilværelsen
sammen med pædagoger og lærer. Det
er efterhånden godt kendt i Børne- og
familieudvalget at vi har en lille succes-
fuld afdeling her i Sinding Ørre Midtpunkt.
Jeg har ikke ladet chancen gå forbi, når
jeg har haft muligheden for at fortælle de
succes historier der knytter sig til huset.
Det arbejde kan jo også fortsætte uæn-
dret efter at skolestrukturen er faldet på
plads.

Årets aktiviteter
Hen over året er der mange aktiviteter der
finder sted i Sinding Ørre Midtpunkt, her
er et lille udpluk:

Legedage i Hvepsebyen
Kunsten i bevægelse
Aktiv rundt i Danmark
Bevægelsesuge
Bedsteforældredag
X-treme løb
Motionsdag
Sundhedsuge

Teater tur til Herning for at se Ronja Røver-
datter

Skolefest , hvor sidste års skuespil (Ronja
Røverdatter) endelig kom på scenen ef-
ter en lockout

Besøg på Heart
Fastelavnsfest
Bedsteforældredag

Og så er der helt sikkert noget der ikke er
blevet nævnt, men det var bare for at vise
at der sker virkelig noget i vores Midtpunkt.

Hvepsebyen
Hvepsebyen er et attraktivt sted at være
og udfolde sig. Det kræver noget vedlige-
holdelse år efter år og igen i år har der
været afholdt arbejdsdag i hvepsebyen og
det kan vi alle nyde og samtidig vil vi gerne
sende en stor tak til dem der har lagt ar-
bejdet i at vedligeholde og forskønne
hvepsebyen.

Opbakning til Sinding Ørre Midtpunkt
Til sidst vil jeg gerne gentage vores opfor-
dring fra sidste år, hvor vi gerne vil opfor-
dre til at alle i videst mulige omfang vil
være med til at bakke op om Sinding Ørre
Midtpunkt lige fra dagplejen, Hvepsere-
den, skolen og hallen. Det er er vigtigt
med denne opbakning, så vi fortsat kan
sikre at der er et godt tilbud til vores børn
i lokalområdet. Jo flere børn der er benyt-
ter de lokale tilbud jo stærkere står vi som
landsbyer.

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

„Vi ser frem til de udfordringer vi står over
for de kommende år. Vi ved jo at der kom-
mer en skolereform som rulles ud i 2014.
Vi ser frem til at være en del at den.
Der er valg til kommunalbestyrelsen i år
og der kunne måske også komme noget
debat om blandt andet landsbyer og de-
res skole og institutioner,  men det må og
vil vi løse hen af vejen.“
Det må vi sige at det blev indfriet, både at
det kom dagsordnen og at det blev løst.
I den forbindelse vil vi fra fællesbestyrelsen
gerne sige tak for den store indsats som I
ansatte ligger i Midtpunktet. Det er vi
meget taknemmelige for. Uden jer var det
ikke lykkedes.
Samtidig vil jeg gerne sige tak til fælles-
bestyrelsens medlemmer for indsatsen i
det sidste års tid. Det er dejligt at I alle er
med til at tage ansvar for det arbejde, der
er fællesbestyrelsen.

På Fællesbestyrelsens vegne
Peter Tolstrup

Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt 
 

Meld dig ind i foreningen, eller forny dit medlemskab nu: 

50 kr. pr. person eller 100 kr. for hele husstanden pr. år.  

 

Betal kontant til Hanne Andsbjerg 

Andersen eller indbetal på konto 

nr.: 7614 0002020411 senest d.31. 

oktober, husk at skrive navn, 

adresse og mailadresse.  
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Flaghejsning

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

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Erik Nielsen
Søvndalvej 1
Tlf. 97 13 69 69
erik@skovognaturpleje.dk

Næstformand:
Preben Thomsen
Talundvej 13
Tlf.: 97143288
Kette-pr@hotmail.dk

Kasserer:
Johannes Pedersen
Sinding Hovedgade 9
Tlf. 97 13 60 64
johop@fiberfart.dk

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

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

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

www.sinding-oerre.dk

Generalforsamling

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

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

Borgerforeningen har til formål at varetage og
fremme medlemmernes interesser og tage
initiativ til løsning af fælles opgaver, samt
fremme medlemmernes samhørighed.
Vi lægger stor vægt på, at så mange som mu-
ligt er medlem af borgerforeningen. Jo større
opbakning, jo stærkere står vi over for de myn-
digheder, som vi skal samarbejde med.

Hvis man ikke har fået betalt kontingent for i
år, kan det stadig nås :-)

20 kr. pr. voksen.
Indsættes på 7611-1166443, med angivelse
af navn, vej og husnummer, tak.

Ordinær generalforsamling i Borgerforeningen
Tirsdag d. 28 okt. kl. 19.00

i Sinding Forsamlingshus

Dagsorden ifølge lovene som kan ses på
 www.sinding-oerre.dk

På valg er Johannes O. Pedersen og Peder Lundby,
som begge ikke modtager genvalg.

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

Mød op og giv dit bidrag til Borgerforeningens fremtidige virke!
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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

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den
11. september 2014 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre
Midtpunkt.

Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

               Generalforsamling

Det er nu 11. sæson med Åben Hal, hver
den første fredag i månederne fra oktober
til og med marts.  Vi har med glæde
konstateret at rigtig mange familier med
mindre børn gerne vil komme tidlig og
lege i hallen. I den kommende sæson vil
hallen åbne kl. 17.00 med mulighed for at
lege og spille bold. Her skal man altså ikke
forvente at få ro til en lang badminton
kamp.

Tidspunktet for servering af mad er sat til
kl. 18.00. Det er dog vigtigt at understrege
ikke alle behøver spise lige kl. 18.00. Vi
håber på den måde at tilgodese de
mindste som skal tidlig i seng og samtidig
strække tidsrummet hvori der kan købes
mad.

Datoer:
3. oktober
7. november
5. december
2. januar
6. februar
6. marts

Åben Hal

Hvis nogen har lyst til at lave et „Madhold“
som står for en af fredagene, er i mere en
velkomne. Det kan være en flok naboer,
venner eller andre som man vil arbejde
sammen med en fredag om året og være
med til at skabe en god oplevelse for
mange andre.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

OBS OBS OBS
På grund af en kommunikationsbrist
har skolen skemalagt idræt i hallen
 mandage til kl. 14.45.

DERFOR
Må vi i år fastholde onsdage til vore
aktiviteter.
Det er som sædvanlig fra 13.30 til ca.
16.30.

  Trivsel & Motion

Bob turneringen starter mandag den
6. oktober kl. 18.30 i hallen. Vi glæder
os til at se rigtig mange spillere, så vi
kan få en spændende turnering, samt
hyggeligt samvær med hinanden.
Vi spiller mandage fra kl. 18.30 –
22.00. Plan over spilledatoer vil være
klar den første spilleaften. Vi spiller
både singlespil og makkerspil. Husk
ved tilmelding at oplyse, hvem man
har som makker. Tilmelding senest
den 1. oktober på www.sindinggif.dk
eller til:

Anders nr. 21650583
Dagny tlf. 97136869 mobil 29708292

Med venlig hilsen
Anders og Dagny

  BOB

Sikken en sommer vi har haft. Det eneste
vi har manglet er græs på stadion. I den
seneste måned har det eneste grønne på
banen været mælkebøtteblade og kløver,
hvilket er ganske besværligt at spille kro-
ket på.

Vi har afviklet „æ Sinding daw“ kroket-
stævne den 6. juni, med deltagelse af 96
spillere fra 19 forskellige klubber. Vejrgu-
derne havde varslet regn, med mulighed
for torden – men vi havde det mest fanta-
stiske vejr og en rigtig dejlig dag. Alt fun-
gerede perfekt, både kroketspil og bespis-
ning i teltet. Det var en ren fornøjelse. Vi
glæder os allerede til næste år.

2. runde i parturnering er også afviklet på
Sinding Stadion. Også en vellykket dag,
med godt spil og godt vejr. Et par, Dagny
og Polle har kvalificeret sig til Landsdels-
mesterskaberne i Them den 16. august, i
række M2 med mulighed for at gå videre

til Landsmesterskaberne i Skørping i sep-
tember.
Vores C1 hold har en minimum chance
for at kvalificere sig til Landsdels-
mesterskaber. Ingen chancer for øvrige
hold.

Herudover har Polle, Jørgen og Grethe
deltaget i Landsmesterskaberne i enkelt-
mandskroket, i Tåstrup den 26. juli. Ingen
blev mestre, men fantastisk dejligt at del-
tage. Vi kan mærke at ungdommen er
begyndt at spille kroket. I de 3 højeste
rækker var det unge mennesker på om-
kring 25 – 35 år, som løb af med lands-
mesterskabet, så „vi gamle“ må oppe os
endnu mere, hvis vi skal være med i
medaljerækkerne.

Tirsdag den 26. august, holder vi traditio-
nen tro, grillhygge, for kroketspillere og
ikke spillende koner og kærester.

Udover de vanlige turneringer og stævner,
er der nogle medlemmer, som har delta-
get i kroketcamping i Give, Landstræf i
Vejen, kroketcamping i Ølgod og
Krunderup. I september er der medlem-
mer som deltager i kroketfestival på Born-
holm.

Vi slutter onsdagsstævnesæsonen på Sin-
ding Stadion, onsdag den 24. september,
hvor vi selvfølgelig håber på stor tilslut-
ning.

Vi træner stadig tirsdage kl. 17.00 og tors-
dage kl. 13.00. I takt med sensommeren
og tidligt mørke rykker tirsdagstræningsti-
den til kl. 16.00. Ring og hør nærmere,
hvis du har lyst til at være med.

Med venlig hilsen
Kroketafdelingen i Sinding GIF

v/ Grethe Buus Poulsen, tlf. 28512503

Kroket

Vi starter onsdag den 1. Oktober, og vi
håber at I på trods af ændringen møder
talstærkt op!!

HUSK – alle er velkomne – bare husk
det gode humør!!

Hilsen udvalget for trivsel og motion.

Slager Parade
En stor del af billetterne til næste udgave af Dansk Slager Parade den 21
feb. 2015 er reserverede. De sidste bliver sat til salg den 15. sept. på
www.sindingevent.dk
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

SGIF Gymnastiksæsonen 2014-2015

Forældre-Barn 1-3 år:
Onsdag kl. 16.45 - 17.30
(barnet skal kunne gå)
Instruktør: Betina Petterson
Pris: 350,- 
Start: onsdag 24. september
 
Puslinge 4 - 6 år:
Instruktør: NN (vi søger en in-
struktør) & Helma Dam
Hjælpeinstruktører: Elisabeth
Faith Kissa, Anni Henneberg &
Emil Pedersen
Pris: 375,-
Start: - se ugedag og tidspunkt på
www.sindinggif.dk
 
Spillopperne 0.– 2. kl.:
Mandag kl. 16.15 – 17.15
Instruktør: Jeanet Lauridsen
& Sandra Flindt Jørgensen
Hjælpeinstruktør: Jeppe Lau-
ridsen
Pris: 375,-
Start: mandag 22. september
Rytmesild 3. kl. og opefter: 
Onsdag kl. 17.30 - 18.30
Instruktører: Frederikke Engmark
Wraae & Marie Justesen
Pris: 375,- 
Start: onsdag 24. september

 
Spring Mix 3.kl og opefter:
Onsdag kl. 18.30 - 20.00
Instruktør: Jesper Dahl 
Hjælpeinstruktører: Preben
Thomsen & Mikkel Dam
Pris: 450,-
Start: onsdag 24. september

Tilmelding og betaling skal ske
via www.sindinggif.dk 

Lokalopvisningen er
lørdag d. 21. marts 2015 kl. 10

Har I børn på efterskole?
For at få et gæstehold med til vore forårs-
opvisning med nogle lokale unge, skal vi
allerede i efteråret tage kontakt til efter-
skolerne, så der er en god chance for at få
besøg af dem vi ønsker. Har du derfor en
ung „knægt eller tøs“, som skal på efter-
skole 2014-15, hører vi meget gerne fra
dig. Gerne en efterskole med gymnastik-
linje, der tager ud og giver opvisning. 

Frivilligt arbejde er godt at have på sit
CV
Kan du tænke dig at få indflydelse på din
lokale gymnastikafdeling?

Vi kan tilbyde et godt, lille team med over-
blik og gode kontakter til de øvrige idræts-
udvalg og ledelsen. Vi mødes 4-5 gange i
løbet af sæsonen og fordeler opgaverne
mellem os og og hjælper og sparrer med
hinanden undervejs. Opgaverne henover
sæsonen har vi efterhånden fået sat ind i
et “årshjul“, så vi i løbet af sæsonen kom-
mer hele vejen rundt. Det er meget giv-
ende med den løbende kontakt til vore
instruktører og de mange praktiske hjæl-
pere i forbindelse med den afsluttende
lokalopvisning (herunder også kontakten
til årets gæstehold).

Kontakt os rigtig gerne for at høre nær-
mere

Mange varme sommerhilsner
fra Gymnastikudvalget,

Lotte Henneberg tlf. 24 62 42 97
og Lene Bøgedal tlf. 51 92 03 67.

Vi er klar og vi glæder os til at komme i gang med gymnastiksæsonen. Der er
opstart i uge 39, og vi har i år følgende hold:



9

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
soeren@hedens-lystfiskeri.dk

Næstformand:
Chris Madsen
Tlf.: 97 13 61 96
chris@hedens-lystfiskeri.dk

Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf.: 24 81 68 67
Svend.helle@hotmail.dk

Sekretær:
Erland Petersen
Tlf.: 97 14 26 15
erland@hedens-lystfiskeri.dk

Bestyrelsesmedlem:
Asger Madsen
Tlf.: 97 13 60 58
asger@hedens-lystfiskeri.dk

www.hedens-lystfiskeri.dk

 Bestyrelsen

Her i sommervarmen er der ikke meget
gang i fiskeriet i åen. Dog kan man være
heldig/ dygtig med en flue om aftenen.
Fiskene har fået stillet deres værste sult
nu og er blevet kræsne, samt at vandet i
åen er noget varmt. Laksefiskene/
ørrederne har det bedst ved en temperatur
på 10-15 grader, men får vi noget nedbør
med frisk vand i åen, „vågner“ de op igen,
og dermed også mulighed for at få dem
til at bide. Men vi skal nok få regn på et
tidspunkt, så er det med at komme ud til
åen.
Familietur til sø ved Finderup. Som noget
nyt skulle vi prøve fiskeriet ved en sø efter
aborrer mm. Der var lidt kølig 3 maj, men
humøret var højt, og der blev fisket. Vi
var 17 i alt, og alle fangede mindst en fisk.
De største var aborrer på 1 kilo, noget af
en fisk, ellers var der skaller og mindre
aborrer.
Inspirationsdag. Den 22 maj havde vi en
stand med levende ørrederog et hold
hjælpere på ungskuepladsen. Vi skulle vise
børn, hvordan man behandler fisk, fra
fangst til de kan spises. Igen i år var der
meget stor interesse, så vi havde nok at
lave den dag. Der blev spist ca. 30 kilo
røget ørred.
Aflyst tur fra Nr. Vorupør. Den 21 juni
skulle vi have været på kuttertur fra Nr.
Vorupør, den blev desværre aflyst, det
blæste for meget, men det kan jo ske.
Fiskeskole. Vi havde længe glædet os til
at vi igen skulle have fiskeskole, og det
gik over al forventning. I løbet af de 3
tirsdage var der omkring 50 børn der
mødte op, både alene eller sammen med
deres forældre/ bedsteforældre. Vi
hyggede os med noget teori om fiskeri, vi
fiskede selvfølgelig, og sluttede af med at
tilberede fisk både i bålet og i rygeovnen.
Kommende aktiviteter.  PåØrre marked
har vi vores stand som vi plejer. Vi håber
der er mange der kommer forbi til en snak.
Ellers er der vores fiskekonkurrence „Store
Fiskedag“ den 13 -14 september. Der
skulle gerne komme mange, der vil ud for
at fiske, og måske fange en fisk, der er
stor nok til at vinde en præmie. Og for
dem der ikke vil ud for at fiske, har vi
„Anderæset“ om søndagen, man kan købe

„ænder“ fra vi starter lørdag.
Præmieuddeling, kaffebord, amerikansk
lotteri søndag eftermiddag, er der også.
Så kig hen til Ørre forsamlingshus, som er
samlings punktet, fra vi starter lørdag kl.
9.00, til vi slutter søndag eftermiddag.
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Velkommen til ny sognemedhjælper

Det er fantastisk dejligt at kunne fortælle,
at vi har fået ansat en ny sogne-
medhjælper – eller som det nu hedder:
kirke- og kulturmedarbejder. Der skal
derfor lyde en stor og varm velkommen
til Hanne Lynderup Madsen. Hanne bor
i Ørre – og har gennem flere år været en
del af gudstjenesteudvalget – men vi glæ-
der os til at hun nu er en del af vore
ansatte – og dermed får stor mulighed
for at bidrage endnu mere til kirkelivet i
vort sogn. Jeg håber at I vil tage godt imod
Hanne – som vil præsentere sig selv
nærmere på næste side.

Afsked med kirkesanger

Vores kirkesanger gennem de sidste godt
2 år, Judith, har valgt at opsige sin stil-
ling. – Det var med stor vemod vi måtte
tage det til efterretning, for vi har ople-
vet en stor tryghed i, at hun med stor
sikkerhed og vidunderlig sang har ledet
fællessangen i kirkerne. Hun har også
budt ind med flere gange solosang. Ju-
dith skal i gang med at læse – og har
derfor ikke længere bil til rådighed – og
så må vi jo desværre erkende, at det ikke
er Ørre-Sinding der er lettest at komme
til med offentligt transport søndag formid-
dag…

Der har i en periode, hvor Judith har

Nyt fra Menighedsrådet
været sygemeldt, været afløsere på. Ma-
rie Bertelsen og Hanne Abrahamsen har
budt rigtig fint ind – det vil de også fort-
sat gøre. Men Hanne Lynderup Madsen
vil også være at finde som kirkesanger.
Vi håber, at I vil byde Hanne velkom-
men, også i denne rolle.

Holger Lissner var på besøg

Kr. Himmelfartsdag havde vi en rigtig fin
eftermiddag i Ørre Kirke. Holger Lissner,
som har skrevet den salme, hvoraf der
er 4 linjer på vores nye klokke, var på
besøg. Først holdt han gudstjeneste.
Herefter var vi beriget med meget smukt
vejr, så vi kunne stå ude for at drikke en
kop kaffe, inden han igen fik ordet. Vi
sang nogle af hans salmer, som ikke er
med i salmebogen. Jeg kan kun sige, at
vi havde en sprudlende og inspirerende
eftermiddag. Det var dog så heldigt, at
FKG var der for at optage gudstjenesten
til radioen – og de blev til sangtimen bag-
efter. Derfor vil det være muligt at høre
eller genhøre både gudstjeneste og sang-
time, ved at gå på sognets hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk

Holger Lissner havde en helt ny udgivelse
af nye og „gamle“/kendte salmer og
sange med. „Sangene synger i os“ hed-
der den.  Der er blandt andet en ny
nadversalme, som vi har besluttet at I

skal lære nærmere at kende. Den hed-
der: „Naglet til korset“. Vi vil i den kom-
mende periode høre den under nadve-
ren, hvor vi slutter af med at synge sid-
ste vers.

Vi vil helt sikkert også møde flere af Hol-
ger Lissners andre salmer og sange, da
han har en helt forunderlig evne til at
sætte ordene sammen i et nutids sprog
– uden at gøre det fladt.

Ørre Kirke

Vi har i skrivende stund, endnu ikke fået
en godkendelse fra stiftet på vores pro-
jekt i Ørre Kirke. Der er nogle steder,
hvor de gerne vil mødes med os, i fht. at
få afklaret noget af det, som er svært at
beskrive på papir – men som skal forkla-
res. Vi er derfor endnu ikke helt afklaret
med hvornår vi har brug for at lukke Ørre
Kirke. Vi vil forsøge at orientere jer via
hjemmesiden, opslag og bekendtgørel-
ser. Vort håb og ønske er at der ikke er
nogen der kommer til at møde en låst
dør.

For at kunne finansiere projektet havde
vi brug for nogle penge. Vi valgte derfor
at sælge 4 stk. aktier i Ørre Aktieplantage.
Disse har til sammen indbragt 904.722.22
kr. som nu står i stiftet og venter på at vi
må gå i gang…

Jytte Hoffmann

Ta’ med på Salmemaraton og Kirkesafari
Kirkerne i Herning Nordre Provsti er gået
sammen om et forløb over godt 2 år, hvor
man mødes hveranden lørdag for at synge
salmer - på skift rundt i provstiets kirker.
Det er helt gratis at deltage, og man kan
selv vælge om man vil være med hver
gang eller bare engang imellem. Planen
er, at man i løbet af de to år får sunget
alle salmebogens 791 salmer.

Det foregår som sagt hveranden lørdag i
tidsrummet fra 9.30 - 11.00 - og man
bedes selv medbringe kaffe og lignende.

Sammen med salmemaratonløbet kom-
mer man på „Kirkesafari“ rundt i
provstiets kirker, som er vidt forskellige
med hver deres særpræg og historie. For-
løbet giver således også deltagerne lej-
lighed til at opleve de forskellige kirke-
rum.

Hent en brochure i en af vore kirker, hvis
du er interesseret i at vide mere -
eller kig ind på hjemmesiden
www.herningprovstierne.dk - under
salmemaraton-og-kirkesafari. Her vil du
kunne se hele oversigten over, hvor det

foregår - og hvornår.
De første datoer i forløbet er:

6. september:   Vildbjerg Kirke
20. september: Grove Kirke
4. oktober:       Sinding Kirke
18. oktober:     Hodsager Kirke
1. november:   Vind Kirke
15. november: Tjørring Kirke (gl.)
29. november: Sunds Kirke
13. december: Aulum Kirke.

Hver gang er det stedets organist, præst
og kirkesanger, der står for det.
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„Så gå hjem og rør ved jeres bibel ...“
Kære læser

Ordene i overskriften blev sagt af kirke-
minister Marianne Jelved ved jubilæums-
festen i anledning af Bibelselskabets 200
års jubilæum i maj måned. Jeg læste om
det i avisen. Der var citeret lidt mere fra
ministerens tale: „Der står heldigvis en
bibel i mange hjem og har man ingen bi-
bel, kan man finde den på nettet. Men
det er ikke helt nok. Det her har ikke kun
noget med min alder at gøre….. sagde
hun med et lille smil i øjenkrogen. Men
man kan ikke bare have en bibel på

internettet. En bibel, som ingen mærker
har, bliver ikke brugt.“ Og så opfordrin-
gen om at gå hjem og røre ved sin bibel
– og ikke mindst at læse i sin bibel.

Nogle af biblens historier og talemåder
kender vi vældig godt.  Eksempelvis
Paulus store, smukke tale om „Kærlighe-
den… tro, håb og kærlighed, men størst
af dem er kærligheden“ fra 1. korinter-
brev; eller Jesus, der nedbryder grænser
mellem mennesker, med sine ord om
børnene: „Lad de små børn komme til
mig“. Eller hvad med „Alting har sin
tid….“ og „De 10 bud“ fra det gamle
testamente? Jo, vi kan nikke genken-
dende. Men der er mere endnu, meget
mere. Vi finder det, når vi tager bibelen
ned fra hylden og læser i den. Der er
fortællinger, som har højst overraskende
pointer for os, fordi kærlighed, tilgivelse
og nåde sættes over gold retfærdighed
og fortjeneste. Der er fortællinger som
trøster os, med ord om, at vi ikke står
alene.  Der er fortællinger, som hjælper
os med at finde ord til sorg og smerte.
Der er fortællinger, der taler til livsmod
og dermed hjælper os op, når vi er snub-
let i livet. Og jeg kunne blive ved. Bibe-
len er fyldt med fortællinger om Gud og

mennesker. Hvor vi får fortalt dét, som
vi ikke kan sige os selv. Eksempelvis om
lys, kærlighed, barmhjertighed og tilgi-
velse; dét må rækkes os. Bibelen er en
lang fortælling om, at Gud overrasker og
kalder på os for at vende vores ansigter i
håbets og lysets retning.

I anledning af jubilæet har Bibelselskabet
udgivet et magasin „Bibelen og verden“.
Heri kan man læse interviews med for-
skellige mennesker, bl.a. Ellen Hillingsø,
som jeg vil bringe et kort citat fra: „Bibe-
len er alle historiers moder i vores kultur.
Der er referencer til Bibelen i stort set al
litteratur og kunst“. Ud over de mange
gode interviews er der artikler med vidt
forskellige tilgange til verdens mest læ-
ste bog, som Bibelen er. Magasinet lig-
ger i begge vore kirker og gør kun gavn
ved at blive læst. Så tag det endelig og
giv det evt. videre til andre, som også
kunne have lyst til at læse det. Magasi-
net kan man læse fra først til sidst på
overskuelig tid. Anderledes forholder det
sig med Bibelen. Her er læsestof og re-
fleksion til resten af livet. Jeg vil ønske
god læselyst.

Lise E.

Ny kirke- og kulturmedarbejder
Hanne Lynderup Madsen er ansat som ny kirke- og kulturmedarbejder i Ørre-Sinding Sogn.

Hej alle i Ørre-Sinding Sogn!

Jeg hedder Hanne Lynderup Madsen, og
jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at
blive den nye kirke- og kulturmedarbejder
her ved Ørre og Sinding Kirker. Det er
jeg rigtig glad for, og glæder mig meget
til at komme i gang.

En kirke- og kulturmedarbejder er sådan
en, der hed sognemedhjælper i „gamle
dage“. Titlen er ændret, men opgaven
er den samme: nemlig at lave forskellige
aktiviteter i og omkring kirken – primært

for børn, f.eks. babysalmesang, legestue
og børne- /familiegudstjenester.

Jeg har ikke særlig langt på arbejde, for
jeg bor på Bredvigvej sammen med min
familie, som består af min mand Henrik
og vores tre børn – Vilhelm, Stine og
Gustav. Indtil nu har jeg arbejdet som
lærer, men da muligheden bød sig for at
arbejde med kirke for børn samt masser
af sang og musik, slog jeg til.

Som sagt, så glæder jeg mig meget til at
møde hele sognet til de forskellige akti-
viteter og arrangementer, der foregår i
og omkring vores kirker.

.
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Én har sagt om bøn, at det er „at stille
sjælen ind på Guds kanal“ (David Benner
i „At vandre sammen“). Det er en rigtig
fin måde at sige, at bøn og stilhed er en
vej til både at åbne sig for og at lytte til
Gud. Med et ønske om at fordybe sit tros-
forhold, til glæde og berigelse af det dag-
lige liv.

Nu tilbydes en praksisgruppe, hvor vi skal
arbejde med dette. Hvis du længes efter
mere tid til bøn og stilhed – og hvis du
længes efter at blive mere opmærksom
på Guds nærvær i dit liv, så er denne
gruppe måske noget for dig. Eneste for-
udsætning er en længsel efter Guds nær-
vær i dit liv.

Praksisgruppe omkring trospraksis / åndeligt liv
Vi skal mødes ca. en gang om måneden
i kirken, hvor jeg vil introducere og guide
i forskellige former for bøn og medita-
tion. Noget vil være kendt og andet vil
være nyt. Det drejer sig ikke om at dis-
kutere teologi, men om at opbygge en
trospraksis, til berigelse og fornyelse af
livet.

Imellem de gange vi mødes i kirken, til-
byder jeg en samtale til hver enkelt. En
samtale, som ikke er problemløsende og
ikke handler om at give gode råd, men
har fokus på at hjælpe med at lytte til
Helligåndens vejledning for hver enkelt.

At tale om og arbejde med trospraksis
har haft en ganske lille plads i den folke-
kirkelige tradition, som vi kender det i
Danmark. Det ændrer sig i disse år. Præ-
ster og andre med interesse for tros-
praksis /  „Åndelig Medvandring“, tager
derfor til udlandet for at uddanne sig. Det
samme har jeg gjort.  På Loyola Hall i
England har jeg fulgt et retræteforløb på
30 dage, med daglig vejledning, efter-
fulgt af 2 kursusforløb i „Åndelig Vejled-
ning / Åndelig Medvandring“. Det følger
den ignatianske tradition, som derfor lig-
ger til grund for denne praksisgruppe.

Jeg vil bede interesserede om at kontakte
mig. Jeg vil gerne have en fornemmelse
af, hvor mange der ønsker at deltage. Tlf.
97 13 61 36 eller lea@km.dk

Lad os følges ad på denne vej.

Lise Edelberg

Datoerne for efteråret er
2. september
30. september
28. oktober
2. december

Indre Missions mødekalender:
27. aug. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

10. sept. 19.30 Bibelgruppe 1 mødes hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken 68, Tjørring
10. sept. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
26. sept. 19.30 Høstfest i Sinding Missionshus ved John Ørum Jørgensen

8.   okt. 19.30 Bibelgruppe 1 mødes hos Ingrid og Thomas Andersen, Gilmoseparken 39, Tjørring
8.   okt. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
21.-22. okt. Bibelkursus i Hammerum (Missionshuset Silo, Hammerum Hovedgade 41)
21. okt. 19.30 v/ sognepræst Bo Knudsen
22. okt. 19.30 v/ missionær Bjarne Lindgren

5.  nov. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
12. nov. 19.30 Bibelgruppe 1 mødes hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
19. nov. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
28. nov. 19.00 Adventsfest i Sinding Missionshus. Kreativ aften ved Helle Noer.

3.  dec. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
17. dec. 18.00 Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

29. dec. 19.00 Julefest i Sinding Missionshus
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Selv om det er ved at være et stykke
tid siden, skal I ikke snydes for dette
dejlige billede af årets konfirmander.  De
blev konfirmeret i Ørre Kirke d. 18. maj.

Endnu engang TILLYKKE!

Bagerst fra venstre: Magnus Bak
Henneberg, Aksel Jacobsen Dam, sog-
nepræst Lise Edelberg

Forrest fra venstre: Faith Elizabeth Kissa,
Nadja Nørgaard Christensen, Alberte
Munk Vallentin

Foto. Photo Care, Herning

Årets konfirmander
i Ørre-Sinding

Arrangementer

Oversigt over arrangementer

22. sep. 18.00 SogneBio i Sinding Kirkehus: De urørlige
4. okt.   9.30 Salmemaraton i Sinding Kirke
20. okt. 18.00 SogneBio i Sinding Kirkehus: En sang for Martin
30. okt. 19.30 Spil-dansk-dag i Sinding Forsamlingshus
13. nov. 19.00 Foredrag i Sinding Forsamlingshus: Kvindernes krig
27. nov. 19.30 Adventsmøde i Ørre Kirke og Forsamlingshus
2. dec. 14.00 Adventshygge i Præstegården
8. dec. 19.00 Julekoncert i Sinding Kirke med Intermezzo

Kvindernes krig
Foredragsaften i Sinding Forsamlings-
hus torsdag d. 13. nov. kl. 19.00

Sprogofficer Anne Cathrine Riebnitzsky
fortæller om sin tid i Helmand, om sin
kontakt til de afghanske kvinder, der kæm-
per mod undertrykkelse, vold i hjemmet
og Talibans rædselsregime. I det skjulte
begynder de et samarbejde med at starte
systuer og andre projekter. Anne Cathrine
Riebnitzsky har efter 14 måneders op-
hold i Helmand skrevet en stærk, per-
sonlig beretning om kvindernes kamp for
et bedre liv.

Kaffe: 75,- kr. Tilmelding senest 10. nov.

SogneBio
Velkommen til 2 aftener med fællesspis-
ning, film og snak i efteråret. Det er 2
stærke film, der er på programmet.

Den 22. september ser vi filmen, „De
urørlige“om mangemillionæren Phillipe,
som efter en ulykke er lam fra halsen og
ned. Da han ansætter den småkriminelle
Driss som sin personlige hjælper, opstår
et uventet og ganske enestående ven-
skab mellem de to vidt forskellige mænd.

Og den 20. oktober gælder det Bille
Augusts film, „En sang for Martin“. Det
er et bevægende drama om en mand,
der rammes af Alzheimers og langsomt
forsvinder ind i sig selv, mens hans el-
skede nægter at opgive sit livs kærlighed.

Begge aftener foregår i Sinding Kirkehus
og begynder kl. 18.00 med spisning (á 70,-
kr.). Af hensyn til maden beder vi om til-
melding 4 dage før til Kurt på 4215 2244
eller kleonjeppesen@gmail.com
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JULEKONCERT I SINDING KIRKE

Dåbsjubilæum for 5-6 årige
Lørdag den 13. september holder vi dåbs-
jubilæum i Sinding Kirke. I år er det for
børn født i 2008 og 2009.

Vi begynder i kirken kl. 11. med en guds-
tjeneste, som er tilrettelagt for børn. Ef-
ter gudstjenesten går vi over i kirkehuset
til jubilæumsfest med lidt godt at spise
og hyggetid.

Børnene får en invitation tilsendt pr. post.
Forældre, søskende, bedsteforældre og
faddere indbydes også til at deltage.

Til årets julekoncert får vi besøg af vokal-
gruppen, Intermezzo, som består af 6
unge mænd, der har lært hinanden at
kende i Herning Kirkes Drengekor.

Efter koncerten er der traditionen tro
kaffe, knas og klejner i kirkehuset.

Mandag d. 8. december kl. 19.00 med INTERMEZZO

Babysalmesang i Sinding Kirke

Salmesang, musik og rytmik for babyer
fra 2-3 måneder til ca. 1 år.

Kom og få en dejlig sanselig oplevelse
sammen med dit barn.

8 torsdage fra 9.30—10.15,
med opstart d. 2 oktober.
Det er gratis at deltage.

v/ organist Hanne Jensen
og kirke– og kulturmedarb. Hanne L. Madsen.

Tilmelding til Hanne J.
senest d. 23/9 (27526231)

Adventsmøde
med Søren Lodberg Hvas
i Ørre Kirke og Forsamlingshus
Torsdag d. 27. november kl. 19.00.

Søren Lodberg Hvas, biskop i Aalborg fra
1991-2010, er gæst ved dette advents-
møde. Først skal vi høre ham som prædi-
kant i kirken og dernæst som foredrags-
holder. Ud over at være forhenværende
biskop er Lodberg Hvas desuden kendt
fra Kristeligt Dagblad, hvor han er
klummeskribent på „Seniorliv“. Temaet
denne aften er ”Jeg glæder mig i denne
tid” En personlig livsfortælling om advent
og jul med udblik til salmebogen og et
par fortællinger fra dansk litteratur .

Tilmelding 24. nov. Kaffe 50 kr.

Spil Dansk Dagen
i Sinding Forsamlingshus
Torsdag d. 30. oktober kl. 19.30

Denne aften er den fynske komponist
Carl Nielsen på programmet. Vi har invi-
teret en anden fynbo, sognepræst Torkil
Jensen fra Vester Åby, til at give os et
indblik i Carl Nielsen liv, ligesom vi skal
synge af de dejlige Carl Nielsen sange.
Af Carl Nielsens melodier kan nævnes:
”Nu lyser løv i lunde”, ”Hvem sidder der
bag skærmen” og ”Som en rejselysten
flåde”. Organist Hanne Jensen sidder ved
klaveret.

Tilmelding senest 27. okt.   Kaffe 50 kr

Tilmelding til arrangementer
Tilmelding til vore forskellige arrangemen-
ter kan ske til:

Bodil Erichsen: 22 86 68 29 /
bodileth@gmail.com

Gitte Simonsen: 23 93 84 32

Birgit Christensen: 40 97 61 67 / 97 13
61 67 / birgit-steen@hotmail.com

Velkommen til høstfest
Søndag den 21. september.
”Marken er mejet og høet er høstet….”.
Vi håber høster er vel i hus, når vi skal
fejre høstfest.  Vi begynder med guds-
tjeneste i vore to kirker; Ørre Kirke kl.
9.30 og Sinding Kirke kl. 11.00.

Derefter samles vi til frokost i kirkehuset
i Sinding (12.30 – ca. 15.00). Her vil vi
tilbringe et par timer sammen i hinandens
selskab med fællessang og musik, en god
frokost, kaffe og kage. Snobrød til bør-
nene.

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

Igen i år har vi indsamling i kirken ved
høstgudstjenesterne. Tak for ethvert bi-
drag til mennesker, der på den ene eller
anden måde er blevet ramt af livet på
den hårde måde og har brug for hjælp.
Kuverter hertil vil blive omdelt sammen
med arrangementsfolderen. Der vil ligge
ekstra kuverter i begge kirker.
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Kirkesiden

Kirkebil kan bestilles
til alle gudstjenester og arrangementer,

som menighedsrådet indbyder til.

Ring til Taxa på 20 13 25 13.

Ret til ændringer forbeholdes:
Som nævnt under „Nyt fra Menighedsrå-
det, arbejder vi på at få godkendelse fra
stiftet til en indre restaurering af Ørre
Kirke. Hvis vi får grønt lys til at gå i gang,
vil Ørre Kirke naturligvis blive lukket un-
der restaureringen, og da kan der ske æn-
dringer i denne gudstjenesteplan.

Vi skal naturligvis nok orientere om dette,
så snart vi får svar fra stiftet.

Menighedsrådet

BUSK-gudstjeneste
26. okt. kl. 10.00 i Sinding Kirke

Se nærmere omtale
af Høstfesten, Dåbsjubilæum og
Salmemaraton andetsteds på Kirke-
siderne.

Igen i år vil
konf i rmanderne
være med i planlæg-
ningen af BUSK
gudstjenesten  -
B Ø R N - U N G E -
SOGN-KIRKE.

Bak op om denne dag og oplev denne
særlige gudstjeneste med konfir-
manderne.

Alle Helgens Dag
2. november kl. 10.00 og 16.00

Allehelgens dag er en helt særlig dag. En
dag med en særlig eftertænksomhed over
livet, med mindet om de mennesker vi
var knyttet til, men som nu er døde.
Umiddelbart efter prædikenen læses nav-
nene op, på de som er døde siden sidste
års Allehelgens dag. Kirkerne pyntes med
hvide blomster og levende lys.

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

Gudstjenesteplan
Ørre kirke Sinding kirke

September
7. 12. s. efter trinitatis  - - -  8.45 Nord Hansen

13. lørdag  - - - 11.00 Dåbsjubilæum for
årgang 2008 og 2009

14. 13. s. efter trinitatis  8.45  - - -

21. 14. s. efter trinitatis  9.30 Høstgudstjeneste 11,00 Høstgudstjeneste

23. tirsdag 20.00 En stille stund  - - -

28. 15. s. efter trinitatis  - - -  8.45

Oktober
4. lørdag  - - -  9.30 Salmemaraton

5. 16. s. efter trinitatis 10.00 Kirkekaffe  - - -

12. 17. s. efter trinitatis  - - -  8.45 Nord Hansen

19. 18. s. efter trinitatis  8.45  - - -

26. 19. s. efter trinitatis 16.00 En stille stund 10.00 BUSK-gudstjeneste

November
2. Alle Helgens Dag 16.00 10.00

9. 21. s. efter trinitatis 10.00 Scot Christensen  - - -

16. 22. s. efter trinitatis  - - -  8.45

23. sidste s. i kirkeåret  - - - 10.00 Kirkekaffe

27. torsdag 19.00 Adventsmøde m.
Søren Lodberg
Hvas

30. 1. søndag i advent  - - - 10.00

December
7. 2. søndag i advent  8.45 Nord Hansen

14. 3. søndag i advent 10.00 16.00 Med Lucia-optog



17

Kirkesiden

Værd at vide...
Sognepræsten

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

Træffes alle dage undtagen mandag

(For ikke at gå forgæves, anbefales det
at træffe aftale på forhånd, når man øn-
sker at mødes med sognepræsten.)

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

Dåb:

Dato for dåb aftales med præsten, som
kommer på besøg forud for dåben.

Vielse:

Dato for bryllup aftales med præsten,
som desuden orienterer om, hvilke at-
tester m.v. der skal bruges ved vielsen.

Personregistrering:

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

Navneændring:
Relevante skemaer for navneændring
samt vejledning og orientering om ge-
byr findes på borger.dk

Har du ikke mulighed for at bruge den
elektroniske form, er du velkommen
til at henvende dig til sognepræsten.

Fødsel:
Fødselsanmeldelse til personregister-
føreren sker gennem hospitalet. For-
ældre skal derfor ikke længere aflevere
fødselsanmeldelse. Er forældrene ikke
gift, kan faderskab registreres derved,
at forældrene afleverer omsorgs- og
ansvars-erklæring til personregister-
føreren, senest 14 dage efter barnets
fødsel. Afleveres erklæringen ikke til
personregisterføreren behandles
faderskabssagen i Statsforvaltningen.

Dødsfald:
Dødsfald anmeldes til præsten i afdø-
des bopælssogn efter senest 2 dage og
der træffes aftale om begravelse.

Faste aktiviteter

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

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

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

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

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

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.

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

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

Organist
Hanne Jensen, tlf. 27 52 62 31

Kirke- og kulturmedarbejder
Hanne Lynderup Madsen
23 73 78 12
hannelynderupmadsen@gmail.com

Kirkesanger (fra 1. oktober)
Hanne Lynderup Madsen
23 73 78 12

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

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):
Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk

Tjek vores hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk
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OBS! NYT FRA REDAKTIONEN

Fremover vil redigering af kalenderen i SØ-Posten og på www.sinding-oerre.dk
foregå via Conventus-systemet.

Det betyder, at alle nye arrangementer skal lægges ind i kalenderen via
Conventus´ hjemmeside, hvor de pågældende foreninger skal oprettes og
tilknyttes kalenderfunktionen.
Når oprettelsen er på plads, er det nemt at tilføje arrangementer i kalenderen og
samtidig skabe sig et overblik over øvrige arrangementer i Sinding-Ørre.

De foreninger/institutioner, som bruger kalenderfunktionen, bedes derfor snarest
kontakte Heidi Stenild Nielsen via mail: hsnpon@hotmail.com med henblik på
brugeroprettelse og vejledning i den nye kalenderredigering.

Med venlig hilsen
Redaktionen
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KALEN D ER EN
September

02. 14:00 Besøg på Kroghøj Gl. Skole ØS Seniorklub

06. 10:00 Tema KFUM & K

09. 19:30 "Gi´os lyset tilbage" - tradition og fornyelse SØ Folkeuniversitet

11. 19:30 Generalforsamling. Spisning 18.30, Mere info i SØ-Posten Sinding GIF

13. 09:00 13. og 14. sept.: Store Fiskedag. Start fra Ørre Forsamlingshus. ØS Lystfiskerforening

15. Fællespersonalemøde Midtpunktet

16. 13:00 Halvdagsudflugt ØS Seniorklub

17. Turbodag for 2.-3. klasse i Lind Sinding Skole

20. 13:00 Udflugt KFUM & K

22. Uge 39: Opstart alle gymnastikhold Sinding GIF

22. 19:00 Forældremøde for 0.-1. klasse Sinding Skole

23. 19:00 Forældremøde for 2.-3. klasse Sinding Skole

23. 19:30 Trilogien "Ulveskindet": "Guds barmhjertighed" af Kerstin Ekman SØ Folkeuniversitet

24. Krocket: Afslutning på sæsonen Sinding GIF

24. Fotografen kommer Sinding Skole

24. 19:00 Forældremøde for 5.-6. klasse Sinding Skole

25. 19:00 Forældremøde for 4. klasse Sinding Skole

29. Entreprenørdag i Vildbjerg for 5.-6. klasse Sinding Skole

Oktober
01. 13:30 Opstart Trivsel og Motion Sinding GIF

03. 17:00 Åben hal Sinding GIF

04. 10:00 Skuespil KFUM & K

04. 18:00 Wild Western Fest Sinding Forsamlingshus

06. Uge 41: Ta pulsen uge. Sinding Skole

06. 18:30 Opstart Bob Sinding GIF

07. 19:30 Trilogien "Ulveskindet": "Rørte vande" af Kersin Ekman SØ Folkeuniversitet

10. Skolernes motionsløb Sinding Skole

14. 14:00 Grethe og Bent Ørnhøj ØS Seniorklub

18. 10:00 Tema KFUM & K

21. 19:30 Trilogien "Ulveskindet": "Skrabelodder" af Kerstin Ekman SØ Folkeuniversitet

23. 19:00 Generalforsamling i Sinding Forsamlingshus Sinding Forsamlingshus

28. 14:00 Besøg fra Tjørring ØS Seniorklub

28. 19:00 Generalforsamling Borgerforeningen

30. 19:30 "Spil Dansk Dag" i Sinding Forsamlingshus Menighedsrådet

November
01. 10:00 Vi arbejder m. glas hos Dorrit KFUM & K

07. 17:00 Åben hal Sinding GIF

11. 14:00 Hedvig Toftgaard, Herning Kommune ØS Seniorklub

12. Åbent hus Sinding Skole

13. 19:00 Foredrag i Sinding Forsamlingshus Menighedsrådet

14. 17:00 Børnejulefrokost i Vildbjerg KFUM & K

15. Skøjtedag 5.-6. klasse Sinding Skole

25. 12:30 Julefrokost ØS Seniorklub

27. 19:00 Adventsgudstjeneste og foredrag i Ørre Kirke og Forsamlingshus Menighedsrådet

28. Klippedag Sinding Skole

29. 10:00 Tema KFUM & K



December
02. 14:00 Besøg i præstegården ØS Seniorklub

05. 17:00 Åben hal Sinding GIF

08. 19:00 Julekoncert i Sinding Kirke

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

12. Luciadag 5.-6. klasse Sinding Skole

13. 10:00 Vi er kreative KFUM & K


