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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 materiale til
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: mia.andersen@canon.dk

Datoer til kalenderen: oprettes via
Conventus systemet.

Se også: www.sinding-oerre.dk

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Næste deadline:  1. februar
Posten udkommer uge 9,  2015.

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:
Finn Kristensen, Ørre

Victoria Kidde Martinussen
Sinding
1 år den 2. september 2014

ØRRE-SINDING SENIORKLUB

Generalforsamling
Tirsdag den 6. Januar 2015 kl. 14.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efterfølgende er der pakkespil.
Medbring en gave til min. 25,-kr

ØRRE FORSAMLINGSHUS
Generalforsamling i

Ørre Forsamlingshus den 22. Januar  2015.

Der vil være spisning kl. 18.30. Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Tilmelding til spisning senest den 10. januar på tlf. 29 62 40 54
eller mail: herdis@vipcom.dk
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Sinding–Ørre Midtpunkt

Den 16. september blev det af  Byrådet
besluttet:

 at Nøvling Skole med virkning fra 1.
august 2015 lukkes, og eleverne overføres
til Sinding Skole. Nøvlings skoledistrikt
lægges sammen med Sinding Skoles
skoledistrikt
Vi har selvfølgelig godt været klar over, at
det nok endte sådan efter det politiske
forlig i maj, men nu er det endeligt
bekræftet. Det får stor betydning for
Sinding-Ørre Midtpunkt, hvad enten der
bliver friskole i Skibbild-Nøvling eller ej.
Vi får arbejdsro i 8 år mindst, og det giver
tryghed for nuværende og kommende
brugere af Midtpunktet. Desuden vil der
alt andet lige komme flere elever til skolen,
men det er også afgørende nødvendigt,
at vi får større volumen, så vi får større
økonomisk råderum og flere ansatte. At
Sinding Skole fortsætter er der mange
grunde til, men jeg er sikker på, at
fremsynethed, opbakning og fælles fodslag
har været afgørende.

Da vi fik vished om overlevelse, skete der
pludselig en masse nye tiltag. Vi får nyt
loft i skolegangen, bevægelsescensorer i
alle klasseværelser, så lyset slukker selv,
en cykelbane i skolegården, en
mooncarbane i den lille „skov“, en
hockeybane i skolegården, nye busskure
og blomsterkummer, nyt stakit ned mod
grundene langs Nøvlingvej, udsugning i
to klasseværelser i indskolingen, og så
søger vi igen om et motionscenter i
forbindelse med hallen (nu kan
klasseværelserne jo ikke bruges J).

I og med at Nøvling skoledistrikt lægges
sammen med Sinding skoles distrikt får
Midtpunktet også en ny daginstitution
tilknyttet, idet Midgaarden i Skibbild/
Nøvling bliver en del af Sinding-Ørre
Midtpunkt (Sinding-Ørre Midtpunkt,
Midgaarden). Der skal vælges ny

Skole- og daginstitutionsstrukturen i Sinding-Ørre og Skibbild-Nøvling

bestyrelse, vi skal have kikket på vores
værdier, og to kulturer skal sammenføres.
Ledelsesformen er også forskellig, da jeg
er leder af hele Midtpunktet, mens de i
Skibbild/Nøvling har to-strenget ledelse,
så skolelederen og daginstitutionslederen
(Kurt Østergaard Hansen) er ligestillede.
Skolederen er leder af skolen i Nøvling,
mens Kurt er leder af Midgaarden. Disse
forskelle har givet anledning til en del
møder og drøftelser i de to bestyrelser og
er endt i følgende kompromis, som i
skrivende stund er sendt til høring af Børne-
og Familieudvalget:

at de 2 daginstitutioner Sinding-Ørre
Midtpunkt Hvepsereden og SNild/
Midgården fusionerer 
Organisering:
Der er fortsat fælles bestyrelse, dog med
to-strenget ledelse med en skoleleder og
en daginstitutionsleder, der er sidestillet.
Den to-strengede model evalueres om 2
år, og når en ledelsesperson stopper
arbejdsforholdet. 

Det betyder, at Kurt Østergaard Hansen
bliver leder af Midgaarden/Hvepsereden,
dagplejen og fritidsdelen i Huset indtil
videre med Merete Ortmann Sørensen
som pædagogisk leder af Hvepsereden/
Midgaarden, og at jeg er leder af skolen,
hallen og skoledelen i Huset (som det var
da Bodil Jensen var leder i Hvepsereden)
indtil videre. Jeg ser det som et fornuftigt
kompromis, der helt sikkert vil være til gavn
for hele Sinding-Ørre Midtpunkt inkl.
Midgaarden.
Så det er Kurterne, der er de øverste
ledere fra den 1. august 2015 J

Med venlig hilsen
Kurt Stoustrup

Leder af Sinding-Ørre Midtpunkt
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„En go´halv time – de små synger“ Sidste
onsdag i september, oktober, november,
februar, marts og april kl. 9.30.
Dagen starter med, at børnene bliver af-
leveret i dagplejen. Forventningens glæde:
vi skal ud og kører med den blå bus. Juhuu
afgang kl. 9.25 fra Ørre. Vi ankommer til

Herning kl. 10. Vi går fra banegården til
musikskolen som ligger ved den gamle
Nørregades skole.
Ved indgangen bliver vi budt velkommen
af Søren Jensen og får udleveret en „lod-
seddel“.
Der er mellem 40 og 80 børn samt voksne
pr. gang.
Vi starter med at synge en goddag sang,
hvor vi siger goddag til hinanden og til
Hanne og
Kaj-Verner. Så går det løs med lille Peter
Edderkop, med alle fagterne, hjulene på
bussen med sure frøken Madsen, 3 små
svaler, Jens Pedersens ko. Vi får rasleæg
og synger en sang, hvor vi rasler med
ægget og den gemmer sig forskellige ste-
der i vores tøj. Så er det op at stå. Nu skal
vi en tur over sø og land. Vi hopper dan-

Sinding–Ørre Midtpunkt

Dagplejernes tur til musikskolen

ser klapper vinker og hinker. Så finder Kaj-
Verner kurven frem med numre i og der
bliver trukket lod om en sang bog. Vi når
et par sange til før det er slut. Vi slutter af
med en farvel sang.
Vejret bestemmer hvor vi går hen. Ved
solskin og godt vejr: På Vester anlægs le-
geplads. Ellers går vi på banegården. På
vej mod banegården, snakker vi om alle
de ting vi møder. Springvandet på torvet
vækker stor jubel. Er der en fejemaskine
eller en traktor stor jubel. Elevatoren op til
stationen: „Hov der forsvandt Inga med
sine børn“. „Hov da vi kommer op er de
der jo“. Den lange gangbro over vejen og
p-pladsen indbyder til løb og leg.
Når vi kommer ind på stationen finder vi
et sted, hvor vi kan indtage vores madpak-
ker. Bænkene over for kiosken bliver den
udvalgte plads.
Glad bliver madpakken indtaget. Mange
beundrende og opmuntrende bemærknin-
ger fra forbi passerende: „ hvor sidder de
pænt og spiser“ „ hvordan får I alle de børn
til at sidde så fint“.

Når madpakkerne er spist, går turen til
gangbroen over perronen. Vi vinker til tog-
føreren, der vinker igen og tuder i hornet.
Alle menneskerne med kufferter der kom-
mer op af trappen, smiler til os. Da alle
togene er kørt, er det biler, lastbiler og
busser der kører under gangbroen, vi kig-
ger på.
Det bliver til en løbetur på gangbroen in-
den turen går til toilettet og bleerne skal
skiftes. Nu skal vi ned til bussen, det er
spændende om den er kommet.
Juhuu, det er „vores chauffør“ han er flink
og hjælper med at få klapvognen i bus-
sen. Åh, hvor bliver øjnene små, når bus-
sen begynder at kører, men det lykkedes
at holde dem åbne til vi kommer til Sin-
ding, hvor barnevognen eller madrassen
venter hos Inga. En rigtig dejlig og ople-
velsesrig dag er slut.

Hilsen Inga, Lene og Lillian.
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Sinding
Forsamlingshus

Fra Sinding Forsamlingshus vil vi i dette
nummer gerne fortælle omkring en række
ting.
Der afholdtes generalforsamling den 23.
oktober. Bestyrelsen består fortsat af: Bjarne
Nielsen, Kristian Nytoft, Inga Pedersen,
Bente Johansen og Bodil Jensen – de sid-
ste tre blev genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig, og
bestyrelsesposterne er fordelt på følgende
måde:
Formand, Bodil Jensen, Næstformand, Kri-
stian Nytoft, Kasser, Bente Johansen, se-
kretær, Inga Pedersen, bestyrelsesmedlem,
Bjarne Nielsen. 1. suppleant, Johannes O.
Pedersen, 2. suppleant Jan Johansen.
Sinding forsamlingshus har været udlejet
105 dage til Banko, fester, møder og lig-
nende fra 1. oktober 2013 til 30. septem-
ber 2014, hvilket er en stigning i udlejnin-
ger, så det er rigtig dejligt.
I det forløbne år er der foretaget en række
renoveringer og vedligeholdelsesopgaver.
Det drejer sig om følgende: Installation af
Teleslynge, ændring af placeringen af
genbrugscontainerne samt installation af lys
derved, ny beklædning på udhænget på til-
bygningen, nyt varmt-vandapparat, repara-
tion og forbedring af varmestyrings-
installationerne, ny emhættemotor, repara-
tion af opvaskemaskinen, nye lette borde
til udlejning, nyt loft og belysning i den lille
sal, maling af murstensvæggene i den lille
sal og på toiletterne, samt maling af væg-

gene i den lille sal og indgangen, indkøb af
små håndklæder til dametoilettet blandt
andet.
Af kommende vedligeholdelses- og
renoveringsopgaver står vi lige p.t. for, at
der opsættes ny loftsbeklædning i indgan-
gen, på toiletterne samt i køkkenet og bag-
gangen. Desuden nye lamper i indgangen,
køkkenet og baggangen, samt at træ-be-
klædningen på noget af væggene i indgan-
gen males hvide.
Som omtalt i maj-nummeret af SØ-Posten
er der søgt, bevilget og udbetalt midler dels
fra Herning Kommunes jubilæumsfond og
LAG.
Der er udbetalt tilskud til udskiftning af lofts-
beklædningen og nye lamper i den lille sal,
maling af vægge samt tilskud til nogle af
de renoverings- og vedligeholdelses-
opgaver, der er blevet foretaget.
Der er i alt udbetalt 105.538 kr. dels fra
Herning Kommunes Jubilæumsfond:
58.676 kr. og fra LAG: 46.862 kr., hvilket
klart har været medvirkende til, at der har
kunnet udføres diverse vedligeholdelses- og
renoveringsopgaver.
Der er tilbage af bevilgede midler ca.
13.000 kr. bevilget af Herning Kommunes
Jubilæumsfond samt ca. 16.000 kr. bevil-
get af LAG.
Det er besluttet, at Herning Kommunes
Jubilæumsfond i 2015 ansøges om tilskud
til udskiftning af taget på det oprindelige
forsamlingshus.

Hvordan kan man leje forsamlingshuset
samt borde og stole?

Al udlejning foregår via Jan Johansen
tlf. 61 73 99 40 og 97136266
www.sinding-forsamlingshus.dk.

.Hele huset: 2.100 kr.
En sal: 1.550 kr.
ekstra dag; 1.000 kr.
Møder, Begravelser og lign.  1,000 kr.

Borde og stole til udlejning: 20 kr. pr bord, stole gratis

Der pågår lige nu en undersøgelse af, hvor-
dan det kan være muligt at få del i nogle af
de midler, som minister for by, bolig og
landdistrikter, Carsten Hansen i en kom-
mende byfornyelseslov, vil give kommu-
nerne mulighed for at støtte renoveringen
af forsamlingshuse i små samfund.
Ligeledes har ministeriet for by, bolig og
landdistrikter lagt en liste ud med en række
relevante puljer og fonde på landdistrikt-
sområdet, der vil blive undersøgt nærmere
i forhold til tilskudsmuligheder.
Der skal foretages hovedrengøring og an-
dre vedligeholdelses- og renoverings-
opgaver den 3.+4. januar.
Det vil være rigtig dejligt, om der er nogle
personer, der vil være med enten begge
dage eller nogle timer, så vi i fællesskab
kan få „pudset forsamlingshuset op“.
Der vil være opgaver, som passer til alle, så
vær ikke bange for, at der ikke vil være
noget, som du kan ordne og bidrage med.
Kom blot eller kontakt Bodil tlf. 30635825
eller bjensen51@gmail.com  så vi kan sørge
for bespisningen af hjælperne i løbet af
dagene.
Vi ønsker alle rigtig glædelig jul samt et
godt nytår.

Med venlig hilsen
Sinding Forsamlingshus
Bodil Jensen.
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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.
Per Overgaard Nielsen
Sinding Hovedgade 5
Sinding
7400 Herning
Tlf.: 97136474
Mobil: 20343136
pon@midtconsult.dk

Supplerende medl.
Mads Petersen
Nøvlingvej 12
7400 Herning
Mobil: 2021 9599
madsp1403@gmail.com

               Åben hal

„Åben Hal“ 2014-2015
Hallen åbner kl. 17.00 til at spille badminton el. floorball m.m.
Kiosken åbner kl. 18.00.
Dagens ret serveres fra kl. 18.00 og så længe der er noget i gryderne.

Fredag den 5. december Fredag den 2. januar.
Fredag den 6. februar Fredag den 6. marts.

Vi skifter udstilling med vore lokale
kunstnere den 27. november 2014. Har
du brug for lidt ny inspiration eller laver
du nogle ting som du har lyst at udstille,
så kig forbi eller kontakt os.

Husk også at du kan bytte en bog i reolen
i Sportscafeen. Det betyder, at du sætter
en bog du har og tager en anden med dig
hjem. Der er også mulighed for at læse
det nyeste Kunsttidsskrift.“

 Strikkecafé
Har du hang til pinde, garn og hyggeligt
samvær, så kom en gang om måneden til
Strikkecafé i Sports Caféen.

De næste datoer er onsdag d. 10.
december, onsdag d. 7. januar, torsdag d.
12. februar, mandag d. 9. marts og tirsdag
d. 14. april.
Strikkecaféen er for alle uanset kunnen og
for alle typer af håndarbjede. Bente
Kristensen, som er kontaktperson, vil være
behjælpelig med forslag og idéer til
mønstre, køb af garn, samt mindre
strikkeproblemer, men der er også hjælp
og inspiration deltagerne imellem. Kaffe
og andre drikkevarer købes i kantinen. Det
er gratis at deltage, så mød op og tag gerne
din nabo og veninde med!

Kunst og Kaffe tilbyder
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Kroket
En dejlig sommer er gået på held og kro-
ket aktiviteterne daler i takt med efterårets
komme.
Stor tak til græsklipperne, som har gjort
en ekstra stor indsats med klipningen, før
alle vores stævner i Sinding.

I begyndelsen af september var der 2
kroketmedlemmer fra Sinding,  som tog
imod invitation til kroketfestival på Born-
holm. Der var desværre ikke stor tilslut-
ning. Vi var kun 22 udefrakommende spil-
lere. Resten var spillere fra Bornholm. In-
vitationen lød på parstævne, men efter-
som bornholmerne stort set alle, er
begynderspillere, måtte stævnet ændres til
mixstævne. Kroketspillet var så som så,
men vejret var fantastisk dejligt og de born-
holmske spillere var meget interesseret i
at lære nyt, så det blev lidt instruk-tøragtigt
i stedet for spændende spil.

Vores C1 par, Johannes Østergård og An-
ders Josefsen, fik lov til at deltage i Lands-
mesterskaber for par i Skørping. De spil-
lede sig til en 2. plads i turneringen. Vin-
derholdet fra Timring takkede nej til at
deltage i LM, hvorfor Sinding fik tilbud-
det. Johannes og Anders spillede sig til en
2. plads. Godt gået.
Vores M2 par, Dagny Jensen og Poul E.
Olesen nåede til Landsdelsmesterskabet i
Them, men blev her slået ud af Them.

Siden sidst, har vi afviklet onsdagsstævne
den 24. september, med deltagelse af 112
spillere, som kom fra 19 forskellige klub-
ber i Jylland samt en enkelt klub fra Sjæl-
land. En dejlig dag med glade mennesker,
på trods af at vejret ikke var det allerbed-
ste.

Den 23. oktober var vi på venskabsbesøg
i Simmelkær, hvor vi spillede mixstævne
på tværs af Sinding, Simmelkær og Sunds.
Stævnet begyndte kl. 11.30, hvorefter vi
spillede 1 kamp. Derefter hygge med
medbragt madpakke og efter endnu 2
kampe, sluttede dagen med kaffe og kage,
og fine præmier til vinderne.

Lyskroket er også afviklet. Tirsdag den 4.
november var dagen, hvor vi traditionen
tro, startede med dyresteg på Jægerbjerg.
Vi var 28 kroketspillere og 4 ikke kroket-
spillere, som deltog. Gæsterne var fra Sim-
melkær, Sunds og Lind. Vejret var det mest
fantastiske, når vi tager datoen i betragt-
ning.
Spillet blev afviklet i tidsrummet 18.30 til
21.30, med efterfølgende kaffe, præmie-
uddeling og hygge på Jægerbjerg.

Krokettræningen fortsætter, så længe vejr-
guderne tillader det, og det vil sige, så
længe banerne er fri for sne. Torsdags-
træning uændret kl. 13.00. Tirsdagstræning
er ændret til formiddagstræning med start
kl. 9.00. Nye spillere er altid velkomne.
Ring og hør nærmere, eller mød op til træ-
ning.

Med venlig hilsen
Kroketafdelingen i Sinding GIF

v/ Grethe Buus Poulsen, tlf. 28512503

Der kan stadig købes billetter til Dansk Slager
Parade den 21. februar 2015 på
www.sindingevent.dk
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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

Fiskesæsonen er slut for i år
Så er fiskesæsonen forbi for i år, jeg håber
alle har haft nogle gode oplevelser med
fiskestangen.  I foreningen har vi haft et
aktivt år med nye tiltag, og vi må sige der
har været en god tilslutning til vores
arrangementer.
Vores fiskekonkurrence „Store Fiskedage“
satte rekord med hele 37 deltager. Der
blev også fanget en del fisk ca. 100 stk.
Det var dog ikke alle fisk der måtte lade
livet, mange blev genudsat. Det er fisk
under mindstemålet og fredede arter. Vi
havde vores lokale politiker Anne Marie
Søe til at overrække præmier. Hun kunne
overrække Johnny Strøm „Ørremester“
pokalen, for en stor bækørred på knap 2
kg.  Øvrige vindere blev i geddeklassen
Stephan Bogh. Aborre klassen Svend Aage
Jensen. Fredfisk Emmaline Strøm
Johansen. Ørredklassen Johnny Strøm.
Jeg vil på foreningens vegne takke alle
der har medvirket til, at vi kan lave et

sådant arrangement, lodsejer, sponsorer og
deltager.

Her i vinter tiden har vi ikke så meget på
programmet. Vi vil lave en klub aften, evt.
flere hvis behovet er der, følg med på
Hjemmesiden. Generalforsamlingen ligger
dog fast. Det bliver
tirsdag den 13. januar kl. 19.30 i Ørre
Forsamlingshus.

Hvordan ser fremtiden så ud for fiskeriet?
Ja det er svært at spå om, som Storm P.
engang sagde. Men vi kan konstatere 2
ting. Den ene er, at der ikke bliver sat fisk
ud opstrøms Vandkraftsøen ved Holstebro.
Den anden, at Storå opstrøms
Vandkraftsøen er blevet nedklassificeret.
Hvad betyder det, ja fiskene skal
reproducere sig selv, så vi skal passe godt
på dem, som er her nu og gøre forholdene
så gode som muligt for dem.

Søren Kiilerich

Anne Marie Søe overrække præmie til Johnny Strøm „Ørremester“
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Kirkesiden

Ny biskop
Karsten Nissen har været biskop i Viborg
Stift gennem de seneste 18 år. Han er
nu trådt tilbage – og en ny biskop er valgt.
Efter to valgrunder, er valget faldet på
Henrik Stubkjær, som siden 2005 har væ-
ret generalsekretær i Folkekirkens Nød-
hjælp. Han har tidligere både været
studenterpræst og forstander af Diakon-
højskolen i Århus.

Vi glæder os til at mærke det aftryk han
kommer til at sætte på det kirkelige liv i
vores stift. Hans fokus har bl.a været på
at „Kirken er unik og skal bevares“ – og
at vi skal forholde os aktivt til de foran-
dringer der sker i samfundet. At der skal
snakke om udvikling i stedet for afvikling.

Indsamlingsprojekt 
Vi har arbejdet med at finde et projekt,
som vi som sogn kan samle ind til. Vi har
valgt en lille organisation, som har en lo-
kal forankring. Dooni-dooni hedder den,
og den har hjemme i Herning. Vi har i

Nyt fra Menighedsrådet
menighedsrådet haft besøg af ét af be-
styrelsesmedlemmerne. Dooni-Dooni ar-
bejder koncentreret i to kommuner i Mali,
og det vi glæder os til, er at vi kan komme
tæt på de mennesker, vi hjælper - og få
en oplevelse af at kunne følge med i,
hvilken forskel vores hjælp gør. Du kan
læse mere om Dooni-dooni på
www.dooni-dooni.com

Vi er i menighedsrådet gået i gang med
at få idéer til, hvordan vi kan samle penge
ind på nogle gode og sjove måder. Vi hå-
ber, det kan blive hele sognets projekt,
som mange mennesker på forskellig vis
vil tage del i. I må selvfølgelig meget
gerne komme med idéer og forslag til
arbejdet – så vi kan gøre en forskel for
nogle mennesker i Mali og mærke, at det
også kommer til at gøre en forskel for os.

Ørre Kirke
Vi har haft vores projekt sendt til stiftet.
De har søgt udtalelser fra forskellige in-
stanser, og herudfra kunne de ikke i før-

ste omgang godkende det. Derfor har de
(biskop Karsten Nissen, nogle øvrige fra
stiftet, Nationalmuseet samt den konge-
lige bygningsinspektør) være på besøg i
Ørre Kirke.

Vi havde et godt og konstruktivt møde,
hvor vi fik afklaret hvilken retning vi kan
og må arbejde i. Der var dog flere „ka-
meler at sluge“ end vi havde håbet på,
men vi er noget mere afklaret på, hvad
vi kan få godkendt (især fra National-
museets side). Derfor gik arkitekt og
kunstner hjem med opgaven om at ar-
bejde videre med de input der kom -
samt vore inputs – så vi kan få sendt et
nyt tilrettet projekt til godkendelse i stif-
tet.

Det betyder i vores sogn, at Ørre Kirke
er åben i endnu en periode – indtil der
ligger en godkendelse. Derfra må vi så
tage stilling til, hvornår det kan sættes i
værk.

Jytte Hoffmann

Fælles foredragsaften med Erik Lindsø
Torsdag d. 29. januar kl. 19.00 i Sinding Forsamlingshus
„Der er nu noget ved livet, man ikke
finder andre steder ...“
Sådan lyder overskriften over årets fæl-
les foredragsaften, når Erik Lindsø kom-
mer til Sinding og fortæller om humor
som livets alvor.

Det er sagt om Erik Lindsøs foredrag, at
han med humoren som våben går i kamp
mod de langtidsskuffede, bekymrings-
parate levebrødspessimister.

Ved at leve livet, erfares det, men ved at
elske livet forklares det. Og når livet for-
klares, bliver det til poesi.

Foredraget er en poetisk rundrejse i livs-
glædens, humorens, smilets og den mun-
tre alvors univers.

Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist
og en af landets mest efterspurgte fore-
dragsholdere og fortællere, der med
muntre historier og humorens bid sætter
tilværelsen under lup. Han har været
højskoleforstander på Rønshoved Høj-
skole og programmedarbejder i Danmarks
Radio. Erik Lindsø har senest udgivet bø-
gerne „Der er nu noget ved livet, man
ikke finder andre steder.“ og „Livet er i
det mindste en historie værd“.

Som sædvanlig er den fælles foredrags-
aften arrangeret af Borgerforeningen, Sin-
ding Skole, Hvepsereden, Idrætsforenin-
gen, Sinding Forsamlingshus og Menig-
hedsrådet.

PRIS: 80,- kr. inkl. kaffe - 40,- kr. for børn.
Tilmelding til Bodil Jensen senest 22/1 - på bjensen51@gmail.com eller 3063 5825

ERIK LINDSØ
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Ørre-Sinding Kirker ønsker alle ...
Og det sker ….
Kære læser

På vore breddegrader fejrer vi jul på det
tidspunkt af året, hvor mørket er tæt og
dagene korte. Hele efteråret er det som
om mørket sniger sig ind på os; det kan
føles som om det vil opsluge os. Mange
af os tænder lys, både udenfor og inde i
stuerne. Med lysene forsøger vi at holde
mørket på afstand. Sådan er det i al fald
for mig.

Og det er netop her vi fejrer jul, i mør-
kets dyb. Hvor fortællingen om det lille
barn, der kommer til verden i den mørke
nat, kalder på dét i os, som længes efter

lys, harmoni og fred på alle planer i livet.
Det lille barn er en ny begyndelse, en
åbning til det dybe og ægte, som vi hå-
ber på i vores liv. Fortællingen går lige til
sagen: her er ikke pyntet med noget som
helst. Intet fint tøj og ingen luksus af
nogen slags. Ingen store armbevægelser
og „se mig“. Nej, det hele er meget en-
kelt. Et almindeligt forældrepar, Josef og
Maria, som har søgt husly i en stald, fordi
de er på rejse og Maria skal føde.

Selvom ganske meget har ændret sig på
de mange år, så var det dog heller ikke
dengang almindeligt at føde i en stald.

Men her bliver barnet født. Julens barn.
Jesus Kristus. Sådan gør Gud sin krops-
lige entré her på jorden. Det kalder de
store ord og glæden frem: englen, som
siger til hyrderne: frygt ikke – og: barnet
skal være til glæde – ja, en stor glæde for
hele folket, der er født jer en frelser – og:
Fred til mennesker…!

Og igen kan man sige, at selvom meget
har ændret sig, mon så ikke mennesker
til alle tider vil længes efter den dybe
glæde, efter fred, efter at høre til, efter
kærlighed, efter det dybe og den me-
ningsfulde retning i livet? Som svar på den
længsel har julens barn et ubegrænset
potentiale, med en åbning til en ny måde
at tænke og en ny måde at være til. Jo,
det skete i de dage, at der udgik en be-
faling fra kejser Augustus. Og det sker i
disse dage ...  at julens barn taler til hå-
bet og længslen i os.

Må I alle få en glædelig julefest.

Lise Edelberg

JULEKONCERT I SINDING KIRKE

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

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.

Årets sidste møde for Seniorklubben hol-
des traditionen tro i Præstegården, Ørre
Byvej 88. Det vil igen blive en eftermid-
dag med fællessang, fortælling, hygge og
kaffebord. I år er det tirsdag den 2. de-
cember kl. 14.00 - 16.00

Adventshygge i
Præstegården
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 ... en rigtig glædelig jul !

27. nov. 19.00 Adventsmøde med Søren Lodberg Hvas Ørre Kirke og
Forsamlingshus

2. dec. 14.00 Seniorklubbens adventshygge Præstegården
(andre er også velkommen!)

7. dec. 8.45 Gudstjeneste Ørre Kirke

8. dec. 19.00 Julekoncert med Intermezzo Sinding Kirke
- kaffe og juleknas og i kirkehuset bagefter

11. dec. 10.00 Julegudstjeneste for de mindste Sinding Kirke

14. dec. 10.00 Gudstjeneste Ørre Kirke

14. dec. 16.00 Luciaoptog Sinding Kirke

21. dec. 8.45 Gudstjeneste Sinding Kirke

22. dec. 10.00 Julegudstjeneste for skolebørn Sinding Kirke

24. dec. 11.00 Julegudstjeneste Sinding Kirke

24. dec. 14.30 Julegudstjeneste Sinding Kirke

24. dec. 15.45 Julegudstjeneste Ørre Kirke

25. dec. 10.30 Gudstjeneste Sinding Kirke

26. dec. 10.00 Gudstjeneste Ørre Kirke

28. dec. 8.45 Gudstjeneste Sinding Kirke

1. jan. 15.30 Nytår-musik-gudstjeneste Sinding Kirke
med „De tre fløjter“

4. jan. 15.30 Helligtrekongers-gudstjeneste Ørre Kirke
med fortælling v/ Niels Knudsen
- kaffe og medbragte julegodter bagefter

Med Helligtrekonger runder vi julefesten af
for denne gang. Med fortælling om de vise
mænd, salmer og fortælling ved Niels Knud-
sen. Der vil igen være et helligtrekonger lys
til hver hustand. Medbring gerne det sidste
juleslik og småkager, til en kop kaffe efter guds-
tjenesten.

Vi begynder det nye år med en højtide-
lig musik-gudstjeneste i Sinding Kirke.
Denne gang vil „De 3 Fløjter“ bidrage
med stemningsfuld musik. Der bydes på
en forfriskning efter gudstjenesten.

Ved skumrings-
tid den 14. de-
cember kl.
16.00 skal vi
sammen opleve
det stemnings-
fulde Luciaop-
tog i Sinding
Kirke. Efter
gudstjenesten
serveres Lucia-
brød og varm
drik.

JULEAFSLUTNING
Ørre Kirke den 4. januar kl. 15.30

Nytårs-musik-gudstjeneste
Nytårsdag kl. 15.30 i Sinding Kirke

Det store juleoverblik
Luciaoptog i Sinding Kirke
14. december kl. 16.00
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Legestue-salmesang

· musik, rytmik og gode historier for 1 -3 årige
· starter efter påske
· v/Hanne og Hanne

(organist og kirke- og kulturmedarbejder)
· nærmere info følger i næste nummer af Posten

følg også med på www.oerresinding-kirker.dk

Dagen er endnu ikke planlagt i detaljer. Lad mig vide det, hvis du er interesseret i at få
programmet. Tanken er, at vi slutter af med at spise sammen. Men er der mere
stemning for at slutte kl. 16.30, så tilrettelægges dagen efter det.

      Lise Edelberg

Igen i år er det muligt for kirken at ud-
dele julehjælp. For at uddele hjælp, er
der hele tiden brug for midler, så TAK for
alle bidrag. Ønsker man at give et bi-
drag, kan penge indsættes på konto i
Nordea: reg.nr. 9621 Konto nr.: 6879
122 072

For at få julehjælp kan man ansøge om
det, hos sognepræsten. Hvis du kender
nogen, som du mener, har brug for en
økonomisk håndsrækning, må du meget
gerne gøre opmærksom på det.

Al henvendelse vedr. julehjælp skal ret-
tes til sognepræst Lise Edelberg, som har
ansvaret for uddelingen. Julehjælp er
naturligvis omfattet af tavshedspligt.

Sognepræst Lise Edelberg

Retræte / fordybelsesdag
Lørdag den 31. januar
i Sinding Kirke og Kirkehus, kl. 9.30

Retræte betyder at trække sig tilbage. Denne dag er der mulighed
for at trække sig tilbage fra travlhed og krav for at forære sig selv en
hel dag, hvor troslivet er i fokus. Dagens program byder på en
introduktion til stilheden, guidede meditationer / bøn i kirken og
stilhed.

„Som hjorten skriger ved det udtørrede
vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig,
Gud!“ Salmernes Bog 42,2.
Billedet med den tørstende, skrigende
hjort, som et billede på menneskets tørst
efter at mærke Guds nærhed – ja, det er
et stærkt billede på, at man kan dø, men-
neskeligt set, hvis man længes efter Guds
nærvær i sig liv – og ikke kan læske sig.
Vækket billedet en længsel i dig, så er
trospraksis måske noget for dig.

Trospraksis efter nytår er fortsættelse af
afholdte aftner i efteråret. Det skal un-
derstreges, at man sagtens kan være med
efter nytår, selvom man ikke har været
med i efteråret. I efteråret har vi mødtes
i Baunekirken, da jeg også er sognepræst
i Tjørring. Det vil være det samme efter
nytår.

Forårets forløb vil være efter samme
mønster, som også beskrevet i forrige
nummer af Posten:

Vi skal mødes ca. en gang om måneden,
hvor jeg vil introducere og guide i for-
skellige former for bøn og meditation.
Noget vil være kendt og andet vil være

nyt. Det drejer sig ikke om at diskutere
teologi, men om at opbygge en tros-
praksis, 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.

Jeg vil bede interesserede om at kontakte
mig.

Vi mødes følgende tirsdage
kl. 19.30 – ca. 20.30:

3. februar,
17. marts
og 21. april.

Lise Edelberg

“Trospraksis“ fortsætter efter nytår
Tak for en flot høstgave

JULEHJÆLP

Igen i år blev det til en flot høstgave, da
vi holdt høstgudstjenester i vore kirker.
Herfra skal lyde en stor tak for det. Høst-
gaven blev på i alt 13.645,50 kr. som blev
fordelt således:

Folkekirkens Nødhjælp 4424,- kr.
Røde Kors 1035,- kr.
Danmission 2035,- kr.
Danske Søma.- og Udl.kirk.   518,- kr.
Kirkens Korshær i Herning   535,- kr.
KFUMs Soldaterhjem   768,- kr.
Blå Kors   568,- kr.
Møltrup Optagelseshjem 1583,- kr.
Lok. kirk. Bø.- og Ungd.arb. 979,50 kr.
KFUM og KFUK i Danmark   200,- kr.
Sct. Nikolaj-tjenesten 1000,- kr.

Vi fordeler pengene på den måde, at de
penge der ikke er øremærkede, fordeles
ligeligt mellem de fortrykte formål på
kuverterne.
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Læs mere om alle julemå-
nedens arrangementer på
julesiderne.

Og læs mere om alle
arrangementerne på
www.oerresinding-kirker.dk

Oversigt over arrangementer

27. nov. 19.00 Adventsmøde i Ørre Kirke og Forsamlingshus

2. dec. 14.00 Seniorklubbens adventshygge i Præstegården
8. dec. 19.00 Julekoncert i Sinding Kirke med Intermezzo
14. dec. 16.00 Lucia i Sinding Kirke

1. jan. 15.30 Nytårs-musik-gudstjeneste i Sinding Kirke
29. jan. 19.00 Fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus
31. jan.   9.30 Retræte i Sinding Kirke og Kirkehus

15. febr. 13.00 Fastelavnsgudstjeneste i Sinding Kirke
24. febr. 18.00 Sognebio: Om Guder og Mænd - i Sinding Kirkehus

Arrangementer

SogneBio
24. febr. kl. 18.00 i Sinding Kirkehus
Velkommen til endnu en aften med fæl-
lesspisning, film og snak. Denne aftens
film hedder „Om Guder og Mænd“ som
handler om nogle munke i et kloster i
Algeriet, der lever i fred og gensidig af-
hængighed med muslimerne i den
landsby, hvor klosteret ligger. Under den
algierske borgerkrig i 1990’erne, står de
pludselig i en situation, hvor de skal vælge
imellem at blive boende i klosteret eller
flygte fra den vold, som islamistiske eks-
tremister truer dem med.

Som sædvanlig begynder vi kl. 18.00 med
spisning (á 70,- kr.). Tilmelding af hen-
syn til maden 4 dage før til Kurt på 4215
2244 eller kleonjeppesen@gmail.com

28. nov. 19.00 Adventsfest i Missionshuset. Kreativ aften v. Helle Noer.

3. dec. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
10. dec. 19.30 Bibelgruppe 1 mødes hos Karen og Lars Laugesen, St. Lundgaardvej 2, Tjørring
17. dec. 18.00 Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
29. dec. 19.00 Julefest i Missionshuset

6. jan. 19.30 Skriftemålsgudstjeneste i Sinding Kirke v. John Ørum Jørgensen
7. jan. 19.30 Bedemøde i Missionshuset
8. jan. 19.30 Bedemøde i Missionshuset
14. jan. 19.30 Bibelgruppe 1 mødes hos Grete og Holger Hoffmann, Fredenslundvej 19, Vildbjerg
14. jan. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
28. jan. 19.30 Fælles bibelgruppe-aften i Missionshuset. Oplæg v. Thorkild Bjerregaard, MKF

11. febr. 19.30 Bibelgruppe 1 mødes hos Edel Vang, Baunevej 43, Tjørring
17. febr. 19.30 Missionsuge i Missionshuset. Program følger.
19. febr. 19.30 Missionsuge i Missionshuset. Program følger.
20. febr. 19.00 Missionsuge i Missionshuset. Program følger.

25. febr. 19.30 Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

Indre Missions mødekalender:

Fastelavn
Søndag d. 15. febr. kl. 13.00
I Sinding Kirke

Igen i år, inviterer vi alle børn og barnlige
sjæle til fastelavns-gudstjeneste i Sinding
Kirke. Det bliver en kort, børnevenlig
gudstjeneste, og man må meget gerne
tage sin udklædning på.

Vi slutter i god tid til, at man kan nå
fastelavnsfesten i Forsamlingshuset bag-
efter :-)
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Årets særlige navne
(november 2013-oktober 2014)

Døbt i Ørre Kirke

Sofia Eybe Holdgaard Carstens
Sofia Jensen Hald
Nynne Bækgaard Andersen

Døbt i Sinding Kirke

Aksel Buur Romvig
Victoria Kidde Martinussen
Alma Elisabeth Lund Feldbak
Theo Fyhring Hessellund
Liva Else Rind Kjær
Milas Moritzen Brander
Ask Hauge Furbo Jakobsen
Jeppe Andsbjerg Andersen

Døde og/eller begravede/bisat

Sinding Kirke

Lars Kristian Næstholt Jensen
Karen Margrethe Andersen
Jakob Bilberg Nasser
Ruth Schnieber
Dagny Bredvig

Ørre Kirke

Laurids Kristian Foldager Jensen
Knud Erik Skou
Kristine Andersen

Viede

Ørre Kirke

Katja Eybe Holdgaard Carstens
og Svend Åge Carstens
Birtha Annelise Nielsen og
Henning Nielsen
Herdis Moesgaard Ahler
og Jens Arne Mikkelsen
Karina Strøm Johansson
og Johnny Strøm Johansson

Sinding Kirke

Lizette Skov Kvium og Søren Ravn Kvium
Lea Hauge Furbo Jakobsen
og Morten Hauge Furbo Jakobsen
Winni Nytoft
og Michell Friis Dalmose Høj (velsignede)

Kirkebil kan bestilles

til alle gudstjenester og arrangementer, som menighedsrådet indbyder til.

Ring til Taxa på 20 13 25 13.

Gudstjenesteplan
Ørre kirke Sinding kirke

November

27. torsdag 19.00 Adventsmøde*  - - -

30. 1. søndag i advent  - - - 10.00

December

7. 2. søndag i advent  8.45 Leif Mortensen  - - -

11. torsdag  - - - 10.00 Julegudstjeneste
for de mindste

14. 3. søndag i advent 10.00 16.00 med Luciaoptog

21. 4. søndag i advent  - - -  8.45

22. mandag  - - - 10.00 Julegudstjeneste
for skolebørn

24. Juleaften 15.45 11.00
14.30

25. Juledag  - - - 10.30

26. 2. juledag 10.00 Leif Mortensen  - - -

28. Julesøndag  - - -  8.45

Januar

1. Nytårsdag  - - - 15.30 Musikgudstjeneste*

4. Helligtrek. søndag 15.30 se omtale  - - -

6. tirsdag  - - - 19.30 Skriftemålsgudstjeneste
John Ørum Jørgensen

11. 1. s. eft. helligtrek.  8.45 Nord Hansen  - - -

18. 2. s. eft. helligtrek.  - - -  8.45 Nord Hansen

25. S. s. eft. helligtrek.  - - - 10.00 Kirkekaffe

Februar

1. Septuagesima 10.00  - - -

8. Seksagesima  - - -  8.45

15. Fastelavn 10.00 13.00 se omtale

22. 1. s. i fasten  - - - 10.00 Kirkekaffe
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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
21 29 70 60
hannelynderupmadsen@gmail.com

Kirkesanger
Hanne Lynderup Madsen
21 29 70 60

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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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, Sinding
9713 6969

Næstformand:
Preben Thomsen
Talundvej 13, Ørre  
9714 3288

Kasserer:
Else Marie Valbæk
Ørre Byvej 91, Ørre
2936 9759
elsemarievalbk@gmail.com

Hjemmeside:
Simon Vig
Sinding Hovedgade 23, Sinding
2160 0564
Vig.privat@gmail.com

Sekretær:         
Philip Nielsen     
Asbjergvej 4, Sindig
9747 1245

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

www.sinding-oerre.dk

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. 97 13 62 26

Generalforsamling den 28. oktober 2014

Dagsorden samt kommentarer
• Valg af dirigent / Kristian Nytoft blev valgt
• Formanden aflægger beretning / se andetsteds
• Beretning for sognearkivet / Alt går som det plejer
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab / Regnskab viser et resultat på 26.000

kr. og en egenkapital   på 50.000 kr.
• Virksomhedsplan - det kommende års virke / se beretning
• Indkomne forslag / Ingen indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år / Simon

Vig og Else-Marie     Valbæk blev valgt ind i bestyrelsen og Carl-Aage blev
valgt som suppleant-

• Valg af revisorer i henhold til paragraf 6 / Wagn og Sigfred
• Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for sognearkivet / Genvalg
• Kontingentfastsættelse / 20 kr. pr. person
• Eventuelt.

Fastalavnsfest

i Sinding forsamlingshus

Alle indbydes hermed til fastelavnsfest
søndag d. 15. februar 2015 kl. 14.00

Kom og støt op om denne tradition!

Arrangør Sinding forsamlingshus og
Borgerforeningen
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Tilflytter til
S i n d i n g -
ørre

Alt i alt et rigtigt godt år for Sinding-Ørre.
En træls hændelse at bænkene ved Sø-gril-
len blev stjålet. Det har haft 1. prioritet at
skolen kunne blive – og det er lykkes.
Der er lovet ro på skoleområdet i en læn-
gere årrække nu. Samlet skoledistrikt, tun-
nel ved .Trehøjevej.

Det skrider fremad med motorvejen og
der bliver både bro med og tunnel. Der er
sat penge af i det nye budget til nye ud-
stykninger neden for Hjortehøj. Vi er me-
get godt repræsenteret i byrådet med to
medlemmer af byrådet. Anne Marie Søe
Nørgård og Erling Petersen.

Vi har deltaget i et entreprenørskabs-
projekt med skolen. Det kom der tre spæn-
dene projekter ud af.

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

ret folk fra kommunen på besøg i dag og
de har mærket træer op der kan fældes
Kommunen beskære nogle af de bestå-
ende træer og har givet grønt lys til at vi
kan lave rohdodendronbed.

Arrangementer:
Byfest
Spooky Night
Fastelavn
Sct. Hans
Vælgermøde
Fælles foredrag

Tak for hjælpen til alle der i den ene eller
anden forbindelse har hjulpet i årets løb
Særlig tak til Peder og Johannes for deres
store arbejde.

Erik Nielsen

Den gamle biludstilling kunne laves til
kombineret tankstation, cafe og genbrugs-
forretning. Der kunne laves Robin Hood
tema i hvepsebyen med gangbroer mel-
lem træerne. Der kunne laves Camping-
plads og fritidsfaciliteter ved hvepsebyen.
Vi regnede med vi skulle søge penge til
nye busskure men dem har kommunen
pludselig skiftet ud.
Ligesom der er sat nye kummer op ved
indkørslen. Den rullende købmand har
besluttet at stoppe med at komme her
Kommunen har bedt os om at overtage
vedligeholdelsen og ansvaret af
tarzanbanen. Amerikanergrunden:
Stien er renoveret i samarbejde med na-
boerne. Vi betalte nogle af materialerne
og de fik selv udført arbejdet.Der har væ-

Vidste du...

Til nye tilflyttere kan der hentes en
tilflytterpakke i Hvepsereden og på
skolen.

Den indeholder informationer om
vore byer samt foreninger og firmaer
i området.
Hvis man kender nogen som er nye,
bedes man aflevere pakken til dem -

Formandens beretning

eller give Borgerforeningen besked.
Sælgere af hus bedes lægge en tilflytter-
pakke til nye.

Foreninger og firmaer i området opfor-
dres til at have materiale med i pakken.

Kan afleveret til Borgerforeningen.
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Med venlig hilsen

Mettes Fodpleje
v/lægeeksamineret

fodplejer Mette Bæk
Jensen, Ørrevænget 21,
Sinding, , 7400 Herning

Mettes Fodpleje tilbyderMettes Fodpleje tilbyderMettes Fodpleje tilbyderMettes Fodpleje tilbyderMettes Fodpleje tilbyder
Almindelig fodbehandling som omfatter fod analyse, dejligt fodbad med lindrende og afslappende
urter, beskæring af hård hud, ligtorne, hælrevner mm. Neglene klippes, oprenses blidt og slibes.
Neglebånd masseres og det hele afsluttes med en dejlig massage af dine fødder.
Hele behandlingen tager ca. 1 time og koster kr. 300,00

Luksus fodbehandling svarer stort set til ovennævnte almindelig fodbehandling, men omfatter der ud
over peeling af fødderne, hvorefter der påføres en fodmaske. Fødderne pakkes derefter ind i specielle
varme sokker. Så følger afslapning til blid musik, mens fodmasken gør sin virkning. Afsluttes med skøn
massage af fødder og underben med velduftende urtecreme.
Luksus fodbehandling inkl. forkælelse og velvære tager ca. 1½ time og koster kr. 425,00
Bemærk at der er mulighed for køb af gavekort på begge typer behandling. Gavekortet pakkes pænt ind
sammen med en lille overraskelse. Super god gave ide, enten som julegave eller måske bare som gave til
en du holder rigtig meget af.
Har du problemer med at komme til Mettes Fodpleje kan behandlingen udføres i dit hjem.
Tidsbestilling på telefon 24276289

Alle læsere ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt 2014.

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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N ovem ber

12. 19:00 Strikkecafé Sportscaféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

13. 19:00
Kvindernes Krig - 
foredragsaften

Sinding Forsamlingshus Menighedsrådet

27. 19:00
Adventsmøde med Søren 
Lodberg Hvas

Ørre Kirke og Forsamlingshus Menighedsrådet

28. 19:00 Adventsfest v. Helle Noer, Sinding Missionshus Sinding Indre Mission

D ecem ber

02. 14:00 præstegården Ørre-Sinding Seniorklub

02. 14:00
Adventshygge i 
Præstegården

Ørre Præstegård Menighedsrådet

05. 17:00 Åben Hal
Hallen, Sinding-Ørre 
Midtpunkt

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

08. 19:00
Julekoncert med 
Intermezzo

Sinding Kirke Menighedsrådet

10. 19:00 Strikkecafé Sportscaféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

12. 08:10 Luciaoptog Hallen Sinding-Ørre Midtpunkt

16. 08:10 Årets julekoncert Hallen Sinding-Ørre Midtpunkt

29. 19:00 Julefest for hele familien Sinding Missionhus Sinding Indre Mission

Januar

01. 15:30 Nytårs-musik-gudstjeneste Sinding Kirke Menighedsrådet

02. 17:00 Åben Hal
Køkkenskolen, Sinding-Ørre 
Midtpunkt

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

06. 14:00 Generalforsamling Sinding Missionshus Ørre-Sinding Seniorklub

06. 19:30 Skriftemåls gudstjeneste Sinding Kirke Sinding Indre Mission

07. 19:00 Strikkecafé Sports Caféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

20. 14:00 Seniorernes egen dag. Sinding Missionshus Ørre-Sinding Seniorklub

28. 19:30
Fælles bibelgruppeaften ved 
Thorkild Bjerregård

Sinding Missionshus Sinding Indre Mission

29. 19:00
Fælles Foredragsaften med 
Erik Lindsø

Sinding Forsamlingshus Menighedsrådet

Februar

03. 14:00
Mit kæreste eje - eller ting 
jeg holder af.

Sinding Missionshus. Ørre-Sinding Seniorklub

06. 17:00 Åben Hal
Hallen, Sinding-Ørre 
Midtpunkt

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

12. 19:00 Strikkecafé Sports Caféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

17. 14:00
Lise Edelberg og Hanne 
Jensen. Sange og 
fortællinger.

Sinding Missionshus. Ørre-Sinding Seniorklub

21. 18:00 Dansk Slager Parade Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

24. 18:00 SogneBio Sinding Kirkehus Menighedsrådet

M arts

06. 17:00 Åben Hal
Hallen, Sinding-Ørre 
Midtpunkt

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

09. 19:00 Strikkecafé Sports Caféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening
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10. 18:00 SogneBio Sinding Kirkehus Menighedsrådet

18. 19:30 Musikaften i Baunekirken Baunekirken, Tjørring Menighedsrådet

21. 10:00 Gymnastikopvisning Sgif Midtpunktet Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

A pril

14. 19:00 Strikkecafé Sports Caféen Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

29. 18:00 Skolefest aften Sinding Skole Sinding-Ørre Midtpunkt

M aj

07. 07:45 Åbent Hus Sinding skole Sinding-Ørre Midtpunkt

13. 07:45 Bedsteforældredag Sinding-Ørre Midtpunkt Sinding-Ørre Midtpunkt

Få kalenderen som RSS

Redaktionen ønsker
alle en rigtig

glædelig jul og
et godt nytår!
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