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Vor sol er bleven kold,
Vi er i vintervold og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt
og håbet tændt – ja, håbet tændt,
for nu er solen vendt,
nu kommer lyset og den lange dag tilbage.
Johannes V. Jensen
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Posten

Fødselsdagsbørn

Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 25 60 06 61
Heidi Nielsen, tlf. 97 13 64 74
Korrektur:
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26
Oplag: 550 stk.
Posten udgives af Lokalrådet for
Sinding og Ørre og udsendes til
samtlige husstande i Sinding-Ørre,
samt til dem, der bor udenfor området
og ønsker den tilsendt.
Indlevering af 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.

Liva Else Rind Kjær
Nøvlingvej 2, Sinding
1 år den 3. december

Lukas Christensen
Ørrevænget, Sinding
5 år den 18. februar

Tristan Kold Jørgensen
Ørrevænget 13, Sinding
5 år den 22. februar

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset
Næste deadline: 1. maj
Posten udkommer uge 22, 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:
Helle Skovgaard, Sinding

Blomsterarrangementer og borddekorationer
udføres på bestilling.
Kom evt. med dine egne blomster.
Opsatser og vaser kan lejes.
Øvrig borddækning kan udføres efter aftale.
Ring på 28740807
Gitte Holm Stoubæk
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Leder af Sportscafeen og kiosken søges
Ledelsen
Leder af Sportscafeen og kiosken søges.
Efter mange år på posten, ønsker foreningens nuværende leder af Sportscafeen og
kiosken i Sinding-Ørre Midtpunkt Dorit
Andersen, at stoppe til sommer. Vi søger
1 eller flere til at overtage opgaverne som
i overskrifter er:
Indkøb – Vagtplan – Rengøring
Indkøb af varer foregår ved bestilling hos
leverandørerne, hvor en bliver leveret og
andet skal hentes i Herning. Der er ikke
særlig stor sortiment, men kunsten er at
have de rigtige mængder så det kan blive
solgt indenfor datomærkningerne.
Der skal laves vagtplan med hjælpere til
alle arrangementer. Her er det specielt
Åben Hal arrangementerne og Vildbjerg
Cup som kræver arbejde. Åbningstiderne
afstemmes med hvilke aktiviteter der er i
huset og kan normalt planlægges flere
uger frem.

Rengøring af selve kiosk/køkken og depot området hører med til ansvarsområdet.
De enkelte hjælpere skal løbende gøre
det daglige rengøring, men det er vigtigt
at der bliver lavet kontrol så vi hele tiden
lever op til lovens krav.
Det er et ulønnet job som alle andre i foreningen.
Det er meget vigtig at vi hjælper hinanden med at finde en god løsning, da kiosken ellers blive lukket helt.
Interesserede skal henvende sig til:
Jimmy Damgaard,
mail: jimmy@sindinggif.dk eller
Dorit Andersen tlf. : 20 12 09 83

Ledergruppen efter sidste generalforsamling i SGIF

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

Fra venstre: Aktivitetsformand, Jesper Dahl Matinussen;
økonimiformand, Gitte Jensen; formand, Jimmy
Damgaard; supplerende medlemmer, Mads Pedersen og
nyvalgt Per Overgaard Nielsen.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Gymnastikopvisning
i Sinding-Ørre Midtpunkt

Lørdag den 21. marts 2015 kl. 10:00
kl.10:00 Fælles faneindmarch
Forældre/Barn holdet: v. Betina Pettersen.
Puslinge : v. Lotte Bak Henneberg, Helma Dam, Elizabeth Kissa & Anni Bak Henneberg.
Spilopperne : v. Jeanet Lauridsen, Sandra Flindt Jørgensen, Emil Pedersen og Jeppe Lauridsen
Rytmesild: v. Frederikke Wraae & Marie Justesen.
Spring Mix : v. Jesper Dahl, Preben Thomsen og Mikkel Dam
Gæstehold : Nøvlings funk-piger v. Marie Lund Overgaard.
Entré: 40 kr. Børn under 12 år gratis
Så er det blevet tid til at vise lidt
af vinterhalvårets gymnastiske udfoldelser i hallen,
- og som noget nyt er der i år kommet holdet
„Rytmesild“.

Vi glæder os til endnu en hyggelig formiddag sammen
i Sinding-Ørre Midtpunkt, hvor alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget
v. Lotte Bak Henneberg & Lene Bøgedal
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Kirkesiden
Musikalsk humørspreder holder sangaften
Sangaften med Willy Egmose
Onsdag d. 18. marts kl. 19.30 i Baunekirken, Tjørring
Der er lagt op til en festlig og fornøjelig aften, når jazzmusiker, komponist
mangeårig organist i Skjern, Willy
Egmose holder sangaften i
Baunekirken.
„Salmer til tiden“ står som overskrift for
aftenen, hvor vi blandt andet skal synge
mange af hans elskede melodier til nye
danske salmer.
Egemose har i mange år komponeret salmer med elementer fra jazz og anden
rytmisk musik, tro mod de kirkemusikalske rødder. Så der er grund til at
glæde sig til en aften, hvor fordomme

om salmesang bliver støvet af, og vi får
rørt både sang- og lattermuskler. For udover at være en fremragende pianist er
Willy Egmose også en særdeles humoristisk mand. Med andre ord er der rigtig
mange gode grunde til at komme og
synge med.
Aftenen er arrangeret sammen med Tjørring Menighedsråd.
Entré incl. kaffe 75 kr.

Willy Egmose

Nyt fra Menighedsrådet
Arbejdet i menighedsrådet har den sidste periode kørt sin vante gang… - Det
betyder at der ikke er blevet sat mange
nye skibe i vandet. Der arbejdes med
dem, der er kortere eller længere fra land.
Ørre Kirke
I forhold til Ørre Kirke – så har Nationalmuseet igen været på besøg – denne
gang skulle der vurderes på væggene.
Om kalken sad så godt fast, at vi kunne
slippe for at komme ind til de kalkmalerier, de mener der er. Nationalmuseets umiddelbare udsagn var, at med
den teknik vi har i dag, så er det bedst at
kalkmalerierne forbliver bag kalken – og
det er vi egentligt godt tilfredse med.
Både arkitekt og kunstner arbejder hver
især med forskellige dele – og vi håber
at kunne have det klar til at sende til stiftet igen i løbet af marts. – Det er til tider
rigtig vanskeligt at bevare tålmodigheden
– men også der, er det godt at være flere
forskellige mennesker ind over.
Indsamlingsskibet
Med hensyn til „indsamlingsskibet“ med

Dooni-dooni – så har vi forskellige idéer
i støbeskeen, men vi får i høj grad brug
for at der er flere der kommer med input og idéer til, hvordan vi i vort sogn
kan være med til at finde økonomiske
midler til at hjælpe børn i skole i Mali.
Visionsaften med de ansatte
Vi har de sidste år haft Sognets Aften,
men i år holder vi i stedet en visionsaften
med vore ansatte. Det er ikke fordi, vi
ikke ønsker at høre jeres idéer til forandring, tilpasning eller nytænkning, men
vi tænker at de skibe der er i søen, kræver en del. Vi håber på, at I vil komme til
en i rådet eller en af de ansatte, hvis I
har idéer eller kommentarer til nye eller
igangværende aktiviteter.
Og da vi er halvvejs i menighedsrådsperioden – og det derfor er tid til status
og „hvad vil vi mere?“ - vil vi som nævnt
mødes med de ansatte og dele de tanker med dem. Det er en aften, jeg ser
frem til, da drøftelserne bliver anderledes, når det mere konkret er „kirkeliv“
og visionen for vort fælles arbejde der er
i centrum.
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Ændringer i gudstjenesten
Vi har besluttet at forsøge os med to
ændringer i vore gudstjenester. For det
første vil vi i en periode læse epistel-læsningen fra „Den nye aftale“, som har et
mere mundret og letforståeligt sprog end
den almindelige bibeloversættelse. Det
er vi allerede begyndt med, så hvis I synes, nogle af de velkendte tekster lyder
anderledes end de plejer, er det sikkert
derfor.
Derudover har vi bestemt, at vi fra påske
og resten af kirkeåret vil bruge Holger
Lissners nadversalme, „Naglet til korset“
i stedet for „O, du Guds lam“. Her i fastetiden bruger vi som sædvanlig „O Guds
lam uskyldig“ som nadversalme.
Som altid er I meget velkomne til at kommentere på ændringerne - vi har bestemt
os for at evaluere på begge dele sidst på
året.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
„Kom i kirke med ørerne på“
„Du behøver ikke at vide, hvornår du skal
rejse dig op,
du behøver ikke klæde dig pænt på,
og du behøver ikke kende salmenumrene.
Man kan godt komme helt blank. Vær
vågen og hav ørerne på. Det er nok. „
Sådan siger freelance journalist Kasper
Iversen, 26 år, som en opfordring til folk
om at gå i kirke. Han begyndte selv at gå
i kirke, fordi han var nysgerrig. Han siger
„Jeg begyndte at gå i kirke, fordi det virkede irrationelt at være medlem af folkekirken og dels ikke at bruge den, dels

Har du lyst til at hjælpe?
Vi er rigtig glade for de mange, der giver
en hånd med til alle mulige arrangementer. Men vi kan sagtens bruge flere. Så
hvis du nu går rundt og tænker, det kunne
være dejligt at blive spurgt - så håber vi
rigtig meget, du siger til. Måske vil du
gerne bage, dække borde eller lave mad
til konfirmanderne? Måske vil du gerne
hjælpe med noget helt andet?
Sig endelig til - vi glæder os til at høre fra
dig. Kontakt Birgit på 4097 6167 eller en
fra menighedsrådet. Tak for hjælpen!

ikke vide, hvad den går ud på. Jeg kunne
have valgt at gøre som mange i min generation og meldt mig ud i en slags protest, men det er også lidt for nemt at
melde sig ud, uden at vide, hvad man er
medlem af. Jeg startede også af nysgerrighed, fordi jeg jo ved, at kristendommen spiller en stor rolle for dér, hvor vi
er kommet til i dag. „
Så fortæller han videre om, hvordan han
oplever kirken som et rum, hvor der i
mere end én forstand er højt til loftet.
Det er et rum for refleksion og hvor man
kan suge til sig, af det, der måtte være.
Han går i forskellige kirker og oplever stor
variation i gudstjenesterne; det er han
både overrasket over og glad for. Prædikanter er meget forskellige; selvom han
ikke er enig i det hele, så giver det allige-

vel noget. Så er der en række bonusting
ved at gå i kirke, siger han: arkitektoniske og kunstneriske udtryk, korsang og
musik.
Afsluttende siger han: „Det er ikke svært
at gå i kirke. Kirken er ret tilgængelig.
Døren er åben og man behøver ikke engang være medlem for at gå i kirke. Jeg
føler mig som nybegynder, men jeg føler
mig ikke mindre velkommen. „
På vores hjemmeside
www.oerresinding-kirker.dk kan du finde
et link til hele artiklen fra Menighedsrådenes Blad med Kasper Iversen.
Lise Edelberg

MINIKONFIRMANDER I ØRRE-SINDING
Går du i 3. klasse, får du her i foråret
tilbuddet om at være med til minikonfirmandundervisning.
Minikonfirmand foregår i Ørre kirke og
kirkehus hver tirsdag eftermiddag efter
skoletid, dvs. fra kl. 13.45 og indtil kl.
15.30, med opstart tirsdag d. 7. april.
Til minikonfirmand går vi på opdagelse i
kirken og i bibelen og lærer det hele lidt
bedre at kende på en sjov, aktiv og anderledes måde.

Når du har været til minikonfirmand 8
gange, fejrer vi det med en festlig friluftsgudstjeneste og fællesspisning ved
Ørre Kirke, tirsdag d. 26. maj fra kl.
17.30.
Så hold øje med din postkasse, for der
kommer snart et brev til dig, hvor du kan
læse meget mere om, hvordan du bliver
minikonfirmand i Ørre-Sinding.
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Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Lise (præst)
og
Hanne (kirke- og kulturmedarbejder)

Kirkesiden
Konfirmander 2015
I år er der konfirmation i vore kirker søndag d. 3. maj
Hvert forår kan vi glæde os til den store
dag, hvor vi skal fejre konfirmation. Til
jer konfirmander vil jeg sige tak for de
gode timer vi har sammen. Det er dejligt
at være sammen med jer; vi taler og tænker om alle de store spørgsmål, som har
med tro og tvivl at gøre.

Der er en stor og dejlig festdag i vente
for disse unge mennesker og deres familier. Selvom man ikke kender en konfirmand vil jeg gerne opfordre til, at man
hejser flaget og dermed er med til at fejre
konfirmanderne. Der kan afleveres telegrammer mv. i kirkehusene. Der vil som

sædvanlig være kaffe på kanden.
Tillykke til konfirmander, forældre og søskende. Må I få en rigtig dejlig dag – og
alt godt til jer på jeres vej.
Lise Edelberg

Her er to vers fra Holger Lissners konfirmationssang, som er skrevet til en pige - men ordene gælder også for drenge - TILLYKKE:

ÅRETS KONFIRMANDER ER

Sinding Kirke kl. 11.00

Blir der dage, hvor du føler dig svigtet,
oplever brud,
hvor du synes, at dit liv er for broget,
da hvisker Gud:
„Du er elsket, du dejlige pige,
du er båret af min kærlighed.
Den er stadig og vil aldrig vige,
jeg er med i alt, du gør og ved.“

Alberte Kastberg Skole Pedersen, Sinding Hovedgade 29
Anne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Louise Rusbjerg Kristensen, Foldagervej 17
Louise Tolstrup Christensen, Søvndalvej 10
Christopher Michael Schmidt Eskesen, Sønderagervej 26, Herning
Jeppe Holst Hammelsvang Lauridsen, Østergade 56, Vildbjerg
Mathias Damgaard Thorsen, Kragsnapvej 20
Sebastian Riis Thøgersen, Gyvelvej 1, Aulum

Blir der dage, hvor din tro krakelerer,
livet er ondt,
hvor det onde bryder ned og hoverer,
kaster dig rundt.
Stol da på, du vor dejlige pige,
Gud har lovet dig sin kærlighed.
Den er stadig og vil aldrig vige
Gud er større, end du tror og ved.

Ørre Kirke kl. 9.00
Freja Scheufens Bøgedal, Ørre Byvej 97
Ronja Jákupsdottir Ryggshamar, Ørrevej 36
Daniel Thomsen, Talundvej 13
Mikkel Bækgaard Jørgensen, Ørre Byvej 57

Melodi: Sensommervise - Tekst: Holger Lissner

Legestue-salmesang
Musik, rytmik og gode historier
Legestuen er for alle børn og deres mor,
far, bedste eller en anden nær voksen.
Vi skal synge, danse, spille, lege – og
måske klippe-klistre lidt. Vi skal også lytte
til seje og spændende historier fra Bibelen. Hver gang vil der være lidt frugt eller kiks, inden vi går i gang.
Aktiviteterne er planlagt for de 1 – 3 årige,
men både yngre og ældre børn er velkomne. Det er gratis at deltage.

Tid: Tirsdag kl. 16.15 – 17.00, med
opstart d. 7. april (8 tirsdage i alt)
Sted: Sinding Kirke og kirkehus
Hvem: Organist Hanne Jensen og kirkeog kulturmedarbejder Hanne Lynderup
Madsen.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder
Hanne Lynderup Madsen (2129 7060 /
hannelynderupmadsen@gmail.com)
senest d. 27. marts
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TIRSDAGE 16.15 - 17.00
OPSTART 7. APRIL

.

Kirkesiden
For livet har sejret!
Velkommen til PÅSKEFEST i Ørre-Sinding Kirker
Påskeblomst.
En prædikant efter Guds hjerte.
Et lille stænk
af ren, gul glæde
at vandre rundt i
i det daglige.
Forårsglæde for folket.
(af Søren Nielsen)

Palmesøndag.

„Mod“

Han stod fast. Han ville ikke svigte sin
opgave. Derfor red Jesus på æslet ind i
den feststemte by. Påskefesten stod for
døren. Modtagelsen var blandet; lige fra
jubelråb og hyldest til den totale afvisning. Han fortsatte sin vej …. Sikke et
mod.
Ørre Kirke 8.45

Sinding Kirke 10.00

Skærtorsdag.

„Himmerigsmundfuld“
Han stod fast. De måtte alle være med,
selvom han vidste de ville svigte. Brødet
og vinen var til dem alle, da Jesus delte
det rundt den sidste aften. Brød og vin
som en mundfuld af tilgivelse og milde
øjne. Han rummede dem alle. Kristus
rummer alle. Der er fri uddeling af Guds
kærlighed i alle retninger.
Fælles aftensmad. Efter gudstjenesten
indbydes alle til fællesskab omkring et
dejligt måltid mad i kirkehuset. Ud over
at spise sammen vil vi synge af vore
påskesalmer. Der vil være børnehjørne
med aktiviteter for børnene.
Tilmelding senest den 29. marts til Tove
Justesen ta.justesen@mail.dk 97 13 64
08 eller Lise Edelberg lea@km.dk 97 13
61 36

Langfredag.

„Kærlighedens mysterium“

Han stod fast. Han gik hele vejen. Jesus gik kærlighedens vej til Golgata. Fordi det var
vigtigere end alt andet. Han holdt fast på, at kærligheden og tilgivelsen er den sande
vej i verden. På korset sætter han os fri. Således elsker Gud verden og mennesker.
Det er kærlighedens mysterium.
Ørre Kirke 10.00

Påskedag.

„Verdens største glæde“

En morgen, hvor alting var nyt og stort. Livet var nyt. Håbet var nyt. Glæden var ny.
Verden var blevet til på ny. Og verden bliver til på ny. For Kristus er opstanden. „Han
er ikke her. Han er opstået. „ Hvad skal man sige? Forunderligt, fantastisk, guddommeligt. God morgen! Vi skal fejre påske.
Ørre Kirke 9.30

2. påskedag.

Sinding Kirke 11.00

„Levende nærvær“

Opstandelse er levende nærvær. Det mærkede de 2 disciple, som fik følgeskab af den
opstandne Kristus, da de sorgfulde var på vej hjem. Han blev nærværende for dem,
gav dem mod til livet.
Traditionen tro er gudstjenesten denne dag er en pilgrimsvandring fra Tjørring Kirke til
Sinding Kirke. Vi vandrer, som de to disciple, til større indsigt i påskens mysterium.
Vandringen begynder kl. 14.00 i Tjørring kirke, Pedersgårdvej og går ad små veje med
mål i Sinding kirke. Turen er ca. 6 km. Vær klædt på efter vejret. Som afslutning
serveres suppe i kirkehuset. Pris 50 kr. Returkørsel til Tjørring kirke med kirkebil.
Forventet afslutning senest 17.30

Pris: 100 kr. Børn op til konfirmationsalderen gratis.

Alternativ rute til Ørre Kirke på ca. 10 km. hvis Vejdirektoratet er begyndt gravearbejdet til motorvejen. Vi har ikke kunnet få besked om, hvornår det arbejde nøjagtigt begynder.

Sinding Kirke 17.00

Fra Tjørring Kirke 14.00
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Kirkesiden
Arrangementer
Oversigt over arrangementer

Påske 2015

10. marts

18.00

SogneBio i Sinding Kirkehus

18. marts

19.30

Sangaften med Willy Egmose i Baunekirken

2.

april

17.00

Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning

6.

april

14.00

Vandring fra Tjørring Kirke til Sinding Kirke

26. maj

17.30

Friluftsgudstjeneste ved Ørre Kirke

På foregående side kan du danne dig et
overblik over påskens arrangementer og
gudstjenester i Ørre-Sinding Kirker. Den
side erstatter årets påskefolder - men hvis
du savner en farveudgave til køleskabet,
kommer de til at ligge i vore kirker op til
påske, så hent en oversigt der, hvis du
har lyst.
Vi glæder os til at fejre påske sammen
med jer ...

SogneBio
10. marts kl. 18.00 i Sinding Kirkehus
Der findes film, der får én til at græde,
fordi de rammer nogle følelser, man
måske har gemt lidt væk - og forsømt at
få bearbejdet. Sådan en film er på programmet i SogneBio den 10. marts.
„En flænge i himlen“ handler om unge
mennesker, der rammes af kræft. Denne
sygdom som rammer så mange og som
så ofte vender op og ned på relationer
og tilværelser, både for dem den slår ihjel,
dem der overlever - og alle de mange,

der går ved siden af. Kræft er så udbredt
en sygdom, at de fleste på et tidspunkt
bliver berørt af sygdommen på den ene
eller den anden måde. Det er på alle
måder en stærk film - uden hverken lette
løsninger eller banale „happy endings“.
Kom og se den, græd lidt og sæt ord på
de tanker, den vækker i dig.
Som sædvanlig begynder vi kl. 18.00 med
spisning (á 70,- kr.). Tilmelding af hensyn til maden 4 dage før til Kurt på 4215
2244 eller kleonjeppesen@gmail.com

Indre Missions mødekalender:
25. febr. 19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8

11. marts 19.30
Bibelgruppe 1 mødes hos Edith og Jens Chr. Jensen, Bymarksvej 21, Tjørring
11. marts 19.30
Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
27. marts 18.00/19.00 Familieaften i missionshuset med tilbud om fællesspisning kl. 18.00
Tilmelding til spisning til Dorrit Lodahl på 2982 7084 senest 23. marts.
Pris for maden: 40,- kr. for voksne og 20,- kr. for børn
8. april
8. april
22. april

19.30
19.30
19.30

Bibelgruppe 1 mødes hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken 68, Tjørring
Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Generalforsamling i Missionshuset. Tale v. Thomas Bjerg Mikkelsen

7. maj
13. maj
13. maj

19.30
19.30
19.30

Møde hos Indre Mission i Skibbild-Nøvling. Tale v. Hans Jørgen Petersen, Skjern
Bibelgruppe 1 mødes hos Ingrid og Thomas Andersen, Gilmoseparken 39, Tjørring
Bibelgruppe 2 mødes hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

3. juni

19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
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Kirkesiden
Læs Johannesevangeliet
som en trosvej
Ved at følge disciplene - fra deres kaldelse til afslutningen af evangeliet - ses,
hvordan de bevæger sig ind i en tættere
relation til Jesus Kristus. Sådan er
disciplenes ”rejse” et billede på den
troendes vej til et dybere forhold til
Kristus.

Gudstjenesteplan
Ørre kirke

Sinding kirke

Marts
1.

2. søndag i fasten

8.45 Lausten Thomsen - - -

8.

3. søndag i fasten

---

8.45

8.45

---

15. Midfaste

22. Mariæ bebudelsesdag - - -

8.45 Leif Mortensen

29. Palmesøndag

8.45

10.00

April

Velkommen til at læse med!
Ved siden af evangeliet læser vi: ”Vejen.
Meditativ fordybelse i Johannes evangeliet” af Lene Højholt.
Sted:
Baunekirken, Østerbyvej 10, Tjørring.
Hvornår:
Tirsdag kl.16.30-17.30 - til meditation /
bøn og refleksion.
Datoer i foråret: 17.2 - 10.3 - 24.3 - 7.4
- 28.4 - 12.5 - 9.6 - 16.6
Kontakt mig gerne for læseplan for foråret og yderligere information.
Lise Edelberg

Friluftsgudstjeneste
Tirsdag d. 26. maj kl. 17.30
inviterer vi til friluftsgudstjeneste ved
Ørre Kirke. Traditionen tro markeres afslutningen på minikonfirmandernes forløb med en friluftsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning.
Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten. Og alle er naturligvis meget
velkomne, uanset om de kender nogle
af årets minikonfirmander eller ej.

2.

Skærtorsdag

---

17.00 med fællesspisning

3.

Langfredag

10.00

---

5.

Påskedag

9.30

11.00

6.

2. påskedag

---

14.00 Pilgrimsvandring ml.
Tjørring Kirke og
Sinding Kirke

12. 1. s. efter påske

---

10.00 Borup Jakobsen

19. 2. s. efter påske

8.45

---

26. 3 s. efter påske

---

8.45

Maj
1.

Bededag

10.00 Nord Hansen

---

3.

4. s. efter påske

9.00 Konfirmation

11.00 Konfirmation

10. 5. s. efter påske

---

10.00

14. Kr. Himmelfartsdag

10.00

---

17. 6. s. efter påske

---

8.45 Nord Hansen

24. Pinsedag

11.00

9.30

25. 2. pinsedag

---

10.00

31. Trinitatis søndag

8.45

---

Kirkebil kan bestilles
til alle gudstjenester og arrangementer, som menighedsrådet indbyder til.
Da Vildbjerg Taxa er lukket, arbejder vi på snarest muligt at lave en ny aftale, som vi
nok skal skynde os at bekendtgøre. Kontakt en fra menighedsrådet eller en af de
ansatte, hvis du har brug for at ringe efter en kirkebil.
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Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten

Personregistrering:

Faste aktiviteter

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

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

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

Træffes alle dage undtagen mandag
(For ikke at gå forgæves, anbefales det
at træffe aftale på forhånd, når man ønsker at mødes med sognepræsten.)
På sognepræstens fridage, ferier, kurser
m.v. kan man henvende sig til sognepræsten i Tjørring, René Nord Hansen
på tlf. 97 26 80 31. Der vil være henvisning på telefonsvareren.
Dåb:
Dato for dåb aftales med præsten, som
kommer på besøg forud for dåben.
Vielse:
Dato for bryllup aftales med præsten,
som desuden orienterer om, hvilke attester m.v. der skal bruges ved vielsen.

Navneændring:
Relevante skemaer for navneændring
samt vejledning og orientering om gebyr findes på borger.dk
Har du ikke mulighed for at bruge den
elektroniske form, er du velkommen
til at henvende dig til sognepræsten.
Fødsel:
Fødselsanmeldelse til personregisterføreren sker gennem hospitalet. Forældre skal derfor ikke længere aflevere
fødselsanmeldelse. Er forældrene ikke
gift, kan faderskab registreres derved,
at forældrene afleverer omsorgs- og
ansvars-erklæring til personregisterføreren, senest 14 dage efter barnets
fødsel. Afleveres erklæringen ikke til
personregisterføreren behandles
faderskabssagen i Statsforvaltningen.
Dødsfald:
Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn efter senest 2 dage og
der træffes aftale om begravelse.

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.
Graver
Aksel Hvergel
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk
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

Tjek vores hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk
11

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

Menighedsrådet
Jytte Hoffmann (formand)
4014 9419 - jytte.bjarne@fibermail.dk
Karl Ejnar Bak (næstfor., kontaktperson)
5053 6249 - keub@mail.dk
Jette Nørgaard (kasserer)
6176 8500 - noergaard53@hotmail.com
Lillian Høher-Thomsen (kirkeværge Ørre)
6165 1641- lillian.thomsen@hotmail.com
Kurt Kleon Jeppesen (sekretær)
4215 2244 - kleonjeppesen@gmail.com
Kirkeværge i Sinding (uden for rådet):
Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk

-æ
denSinding
lokale byfest!
daw
- den lokale byfest -

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

Den 4. juni - 9. juni 2013

2. juni - 7. juni
2015

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

Den 3. -8. juni 2014
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
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

Tilflytter til
Sindingørre

Vidste du...
•

•

•

•

•

At der kan hentes en
tilflytterpakke til din nye
nabo i Hvepsereden og på
skolen?!
Den indeholder
informationer om vore byer,
samt foreninger og firmaet i
området.
Hvis man kender til nogle
nye indbyggere, bedes man
aflevere pakken til dem –
eller give Borgerforeningen
besked.
Sælgere af hus opfordres til
at lægge en tilflytterpakke til
nye.
Foreninger og firmaer i
området opfordres ligeledes
til at have materiale med i
pakken. Dette kan afleveres
til Borgerforeningen.

Du hente en net-udgave af folderen
"Bjergene i Sinding", i pdf-format på:
http://www.visitherning.dk/sites/default/
files/asp/visitherning/Pdf/Foldere/
bjergene_i_sinding___til_web.pdf

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

Sinding-Ør
re bo
gen
Sinding-Ørre
bog
- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sinding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til
Ørre-Sinding Sognearkiv, Skoletoften 7, Sinding
v/Wagn Christensen, Tlf. 97 13 62 26
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Sinding–Ørre Midtpunkt

TAK
Kære Alle

Tak vil jeg gerne sige, til alle børn og forældre, der har været en del af mit
liv igennem mine 23 år som dagplejer.

Tak til dem der
mødte op til
receptionen den 9.
januar i Midtpunktet.
Tak for gaver.
Tak til mine to
kollegaer for godt og
dejligt samarbejde.

Tak til personalet
i Midtpunktet.

Tak til alle der har gjort et eller andet til glæde for dagplejebørnene i
hverdagen. Vi har nydt alle de små og store oplevelser det har givet.
Jeg glæder mig til mit nye arbejdes liv. Er spændt på hvad det er.
Kærlig hilsen
Lillian
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Den årlige generalforsamling
Vores årlige generalforsamling forløb rolig uden de store omvæltninger. Vi havde
inviteret Winnie Post, biolog ved Herning
Kommune, til at fortælle om vandløbspleje
mm. Hun måtte dog melde afbud pga.
sygdom, vi håber hun kan komme en anden gang. På generalforsamlingen valgte
Erland Petersen at trække sig fra bestyrelsen, og der blev valgt et nyt medlem til
bestyrelsen, det blev Johnny Strøm. Vi vil
takke Erland for hans store arbejde i bestyrelsen igennem mange år. Der blev også
besluttet nogle vedtægtsændringer. Nogle

justeringer der skyldes ændrede fiske tider. Og at lodsejere, vi har fiskeret ved
hele året, bliver medlem af lystfiskerforeningen. Der var lidt diskussion om det
sidste punkt, det ville/ kunne betyde færre
kontingent kroner i kassen, men alle har
jo lov til at sponsere nogle kr. til foreningens arbejde. Andre mente at lodsejere
yder til foreningen ved at tilbyde fiskeret.
Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget.
Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt
ikke konstitueret sig.

Fluebinding i vintertiden
Vi har her i vintertiden 2 junior, som lærer at binde fluer. De er her hver anden
mandag ( Avlumvej 2), hvor vi hygger os
med fluebinding.

Et af de mønstrene vi har lavet her i vinter, viste sig at kunne fange fisk. Det er
altid fantastisk at fange fisk på en flue man
selv har lavet. Vi har snakket om, at vi til
foråret skal ud og lære at kaste med flue,
binde forfang mm. Det kunne være at der
er flere der vil med denne dag, så kan de
henvende sig til bestyrelsen.

En aften kom der et bestyrelsesmedlem
med en nyskudt gråand, så vi kunne se
hvilke fjer der kan bruges, og hvordan man
behandler fjerene.

I år har vi havture, familietur, fiskekonkurrence, fiskeskole, grøninspirationsdag mm., så der er noget for alle der gerne
vil ud for at fiske eller lære om det. Vi ser
frem til et godt fiske år, og håber på god
opbakning fra alle.
Pbv. Søren P. Kiilerich
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Bestyrelsen
Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
soeren@hedens-lystfiskeri.dk
Næstformand:
Chris Madsen
Tlf.: 97 13 61 96
chris@hedens-lystfiskeri.dk
Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf.: 24 81 68 67
Svend.helle@hotmail.dk
Sekretær:
Erland Petersen
Tlf.: 97 14 26 15
erland@hedens-lystfiskeri.dk
Bestyrelsesmedlem:
Asger Madsen
Tlf.: 97 13 60 58
asger@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk
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