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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.
Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Lærke Skou Mikkelsen
Ørrevej, Sinding
6 år den 4. august 2015

Stine Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 73, Ørre
3 år den 20. august 2015

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

Victoria Kidde
Martinussen
Sinding Hovedgade 7,
Sinding
2 år den 2. september

Aksel Buur Romvig
Søvndalvej 9, Sinding
2 år den 4. september

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

Næste deadline: 1. november
Posten udkommer uge 48, 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:
Linda Thorsen, Sinding
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Indsamlingsprojekt
Der er rigtig mange foreninger og organisationer, der har travlt med at
samle penge ind til verdens fattigste.
Det er godt, de gør det. I mange år
deltog vi i Ørre-Sinding i den årlige
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp, men for et par år siden besluttede vi, at vi hellere ville bruge kræfterne på en anden form for nødhjælp.
Vi blev enige om, at det ville være sjovere og mere meningsfyldt, hvis vi
kunne finde et projekt, vi kunne
komme lidt tættere på - og følge løbende med i. Især ville det være sjovt,
hvis vi kunne gøre det til hele sognets
projekt, så mange forskellige medspillere kunne deltage på hver deres måde
i indsamlingsprojektet. Vi mener at
have fundet sådan et projekt nu ...

kan se, de kan gøre en forskel for børn i
Afrika - samtidig med at de kan lære noget om Mali og blive klogere på, hvordan
det er at være barn dér. Da alting i år jo i
Herning Kommune handler om UNICEF,
venter vi dog til 2016 med at gå i gang
med dette samarbejde
Det, der sker her i første omgang er, at
projektet får plads på Høstgave-kuverten,
så man får mulighed for at give sin Høstgave til Dooni-Dooni. Desuden vil vi i
løbet af de kommende måneder få beskrevet projektets indhold mere konkret
på vores hjemmeside.
Men for at give en lille forsmag på det
hele, fortæller Lone Vingborg fra DooniDooni her lidt om deres arbejde med at
hjælpe børn i skole i Mali:

Vi ønsker i de kommende år at gå ind i
et samarbejde med foreningen DooniDooni, som hører hjemme i Herning og
arbejder i Mali. Konkret vil vi hjælpe med
at bygge en skole - og hjælpe nogle helt
konkrete børn med at få mulighed for at
gå i skole.

Dooni-Dooni bygger skoler i Mali
Dooni-Dooni har medvirket til bygning af
flere skoler i Mali. Alle steder sker det i
samarbejde med den lokale befolkning,
som selv skal hjælpe til og desuden selv
være med i driften og vedligeholdelsen af
skolen fremover. Det er vigtigt, at der er
lokalt medansvar for bygninger og drift.

Da Dooni-Dooni er en lille, lokal forening, får vi god mulighed for at følge
med i arbejdet - og helt konkret se, hvordan vores hjælp gør en forskel. Og da
det handler om børn og skolegang, har
vi i første omgang fået positivt tilsagn fra
Sinding Skole og Midtpunkt om, at de
gerne vil være med. Vi mener det vil
være en fantastisk ting, hvis vore børn

Landsbyens befolkning skal selv udføre en
del af det praktiske arbejde med f.eks. støbning af mursten, udgravning, maling o.s.v.
og desuden skal der oprettes en skolekreds, som skal være ansvarlig for drift og
undervisning. I nogle tilfælde vil der også
være behov for, at landsbyen selv bærer
med økonomisk.
Når alt dette er på plads
kan byggeriet starte, men
også selve byggeriet kan
tage lang tid. Dels er vejnettet ikke altid farbart
p.g.a. regntiden, så byggematerialer ikke kan komme
frem og dels skal befolkningen jo passe deres øvrige gøremål med markarbejde, husarbejde o.s.v.
Desuden skal der hele tiden holdes øje med, at der
ikke bruges flere penge,
end der er til rådighed.
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Et eksempel
I september 2012 besøgte Dooni-Doonis
afdeling i Mali landsbyen Kontou, hvor
befolkningen ønskede sig en ny skole.
Da aftalerne var på plads og regntiden var
ovre,begyndte man i sommeren 2013 at
fremstille mursten til byggeriet og derefter gik man i gang med det egentlige byggeri. Nu er byggeriet ved at være afsluttet, og planen er, at skolen tages i brug
ved dette skoleårs start.
Det betyder, at den gruppe børn, der før
gik i en gammel, nedslidt skole nu kan få
undervisning i tidssvarende lokaler, samt
at der med Dooni-Doonis hjælp kan gives undervisning til en gruppe på 20-25
børn fra fattige familier. Disse børn ville
uden Dooni-Doonis hjælp ikke få undervisning.
Det gør en forskel
Ved Dooni-Doonis hjælp kommer nogle
af de allerfattigste børn i skole og får den
undervisning, der kan være afgørende for
deres fremtid. Et eksempel fik vi for et par
år siden, da der blev bygget et nyt gymnasium i hovedbyen Kalifabougou i den kommune, vi arbejder i. Der er plads til 60
elever i dette nye gymnasium og af disse
60 unge mennesker er de 9 Dooni-Doonis
børn. Det er børn, som uden den hjælp
formentlig slet ikke havde kunnet læse og
skrive – og nu går de på gymnasium!
Her ses de 9 sammen med en lærer:

Vi glæder os til at komme i gang med
projektet - og håber at mange mennesker i Sinding-Ørre vil bakke op om det.
Sammen kan vi gøre en forskel!
Mvh. Ørre-Sinding Menighedsråd

æ Sinding daw
- den lokale byfest 2015

Fra Byfest udvalgets side skal der lyde en stor tak til alle
som deltog i byfesten, både som hjælpere og som aktive deltagere, i de mange artede aktiviteter, vi kan næsten ikke få armene ned.
Vi har her i området noget ganske unikt, idet vi samarbejder på tværs af alle foreninger, for at skabe en byfest, hvor alle føler der er noget ganske specielt for
dem. Derfor har vi også nemt ved og få hænder til alle
de opgaver, der skal gøres i dette store projekt, alle
opgaver blev løst – noget der ses på med misundelse i
andre af områdets byer.

jo altid føle sig berettiget til – men så er der jo en
anledning til og rykke tættere sammen.
Det er fantastisk at se så mange mennesker samlet til
Noget af det der igen trak rigtig mange folk af huse er
hygge og samvær hvert år, især varmer det vores hjerde store traditionsrige aktiviteter som: sæbekasseløb,
ter at se alle aldre repræsenteret, lige fra de små i barhavetraktor træk, de helstegte dyr lørdag aften, andenevognen, til de „yngre“ der slår søm i fredag og lørracet og den afsluttende rundboldkamp og aktion søndag aften, til de mere modne (måske kaldet ældre) med
dag eftermiddag. Nye – som gamle traditioner - der
kendetegner hele områdets fest.
bobkøen eller krokethammeren.
Vi har mange aktiviteter på programmet, men mener
Grundlovstalen blev i år holdt af „en af vore egne“,
du der er noget der skal overvejes, eller har du ris eller
ros, til noget af det der allerede foregår, vil vi rigtig
Bente Justesen – der har trådt sine børnesko i Sinding
gerne høre om det, du kan benytte kontakt linket på
og nu er praktikant i en organisation, der arbejder med
vores hjemmeside, www.Sindingbyfest.dk – eller konat arrangere gadeidræt i udsatte boligområder.
– Byfestkoncert
– Banko
–
takte en i byfest
udvalget direkte,
alle står klar til at
Vejret kunne vi næsten Grundlovstale
ikke ønske os bedre, forår/vinmodtage
nye
input.
ter slap sit greb, lige som
de
udendørs
aktiviteter
skulle
Live musik – Sæbekasse Rally – Grillaften –
starte, og frem kom solen,
lidt mere varme kunne man
Havetraktortræk
– Fodbold – Håndbold –
Vi står klar igen i 2016, det bliver den 7. til den 12.
Flysimulator – Cykelringridning
- Kunst
juni.

Den 4. juni - 9. juni 2013

og meget, meget mere...

Velmødt til „æ Sinding daw 2016“
På byfestudvalgets vegne, Philip Nielsen.
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Sinding–Ørre Midtpunkt

Fællesbestyrelsen årsberetning 2015

Faktabox

Velkommen til fællesbestyrelsens årsberetning 14/15!
Det har været et rigtig spændende år, og
vi har i bestyrelsen set rigtig meget til hinanden.
Vi har været ny bestyrelse, og vi har haft
mange nye ting at forholde os til.
Den nye struktur:
August 2015 træder den nye struktur på
skoleområdet i Herning kommune i kraft.
Fællesbestyrelsen har arbejdet rigtig meget med denne i den forgangne år. Vi har
blandt andet taget stilling til, hvordan den
nye ledelsesstruktur skal være.
Fællesbestyrelsen for Sinding-Ørre Midtpunkt har i samarbejde med fællesbestyrelsen for SNild – Skibbild-Nøvling arbejdet på højtryk for at få den nye struktur til at falde i hak.
Der har været nedsat en intern bestyrelse,
som har udarbejdet nye fælles vedtægter
for det nye Midtpunkt, som efter sommerferien også omfatter børnehaven
Midgaarden i Skibbild-Nøvling.
I forbindelse med den nye struktur har der
også været ny valg til bestyrelsen.

To sporet ledelse:
Ledelsesmæssigt vil der også komme til
at ske ændringer. Fra 1. august vil nuværende leder af Midgaarden i SkibbildNøvling, Kurt Østergård Hansen, tiltræde
som leder af daginstitutionen ved SindingØrre Midtpunkt, Hvepsereden/
Midgaarden. Kurt Østergård Hansen vil
være sidestillet med Kurt Stoustrup, som
forsat vil være leder for Sinding skole, Sinding-Ørre Midtpunkt, hallen og skoledelen i helhedstilbuddet „Huset“. Merete
Ortmann vil forsætte som pædagogisk leder for Hvepsereden/Midgaarden.
Nyt firskole samarbejde:
Da den nye struktur betyder, at vi er blevet fødeskole til Vildbjerg skole, er vi kommet med i firskole samarbejde med Timring skole, Kildebakke skolen og Vildbjerg
skole.
Vi deltog i et møde i efteråret, hvor temaet var skolereform og bevægelse, hvor
der blev delt erfaringer skolerne i mellem.
Status på første år med skolereformen:
Den nye reform har betydet nye fag, nye
mødetider, fagdage, understøttende
undervisning(usu)og lektiecafe.
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Medlemmer af den nye
fællesbestyrelse
for Sinding-Ørre Midtpunkt:
Hvepsereden/Midgaarden:
Anna Lindholm, Sinding
Anne Jensen, Skibbild-Nøvling
Suppleanter:
Dan Andersen, Ørre
Kenneth Christensen, SkibbildNøvling
Skoledelen:
Maja Bang, Ørre
Merete Rusbjerg, Ørre
Kirsten Kølbæk, Skibbild-Nøvling
Ole Henneberg, Sinding
Henrik Vilstrup, Ørre
Suppleanter:
Chresten Frederiksen, Ørre
Bjarne Hoffmann, Sinding
Bestyrelsen er endnu ikke
konstitueret.
Der vil være valg igen til næste
forår, for at vi kan følge Herning
kommunes øvrige skoler og
institutioner.
Fremadrettet vil der være valg hvert
andet år.

Sinding–Ørre Midtpunkt

Der er i løbet af året lavet nogle tilpasninger i forhold til udgangspunktet.
Lærerne har været presset på forberedelsestiden. Og derfor blev der frigjort ekstra
forberedelsestid til lærerne ved at samlæse
lektiecafe.
Der har været et rigtig godt samarbejde
mellem Kristina (Hvepseredepæd.) og lærerne i indskolingen – det er en velfungerende „to-lærer“ ordning som også er et
udspring af reformen.
Det, at vi er TA´Pulsen skolen, har været
en stor fordel for os i forhold til bevægelse
i undervisningen.
Mere konkret i forhold til reformen har vi
i bestyrelsen arbejdet med principper for
skole/hjem samarbejde og principper for
den understøttende undervisning.
Åben skole:
Den første torsdag i november var der
Åben Skole, det er den dag på året, hvor
landets grundskoler holder åbent hus.
Som den eneste kommunale skole i region midt var Sinding-Ørre Midtpunkt med,
da der blev holdt åben skole. Hvilket
gjorde at Kurt blev inviteret i P4 til en snak
om hvorfor.
Arrangement blev bakket op af både
idrætsforeningen, som flyttede jeres traditionelle åben fredag arrangement til åben
torsdag og støtteforeningen, som arrangerede aktiviteter i skolegården.

Da de begge sad med i fællesbestyrelsen,
fik vi brug for bestyrelsens suppleanter, så
efter nytår trådte Chresten Frederiksen og
Anna Lindholm ind i bestyrelsen.
Med 4 dagplejere skal der helst være 16
børn, der skal passes. -så tænk på det kære
Sinding-Ørre beboere!
Hvepsereden:
Der er blevet arbejdet med flere forskellige ting i hvepsereden.
Personalet i Hvepsereden har været på
kursus i Herning-modellen, modellen er et
evidensbaseret koncept, som er rullet ud i
hele kommunen.
I samarbejde med Idrætsforeningen har vi
arbejdet på at gøre det muligt for ungerne
at få dyrket idræt i Hvepseredetiden. Der
er selvfølgeligt rigtig mange ting, som skal
gå op, før det kan lykkes.

Dagplejen:
Også i dagplejen er der sket forandringer.
I efteråret modtog vi en opsigelse fra Lillian, som efter 23 år som dagplejer i Ørre
valgte at søge nye udfordringer, og da vi
også havde haft en længere periode med
5 børn hos vores dagplejer, blev det besluttet at ansætte 2 nye dagplejere.
Så efter nytår startede Hanne Emilie
Feldbak og Anna Nielsen som dagplejere
ved Sinding-Ørre Midtpunkt.

Skolekoret, som har været en del af den
understøttende undervisning deltog også
med en mini koncert.
En rigtig god dag.
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Men da vi som nogle af de første i kommunen var i gang, holdt Jimmy og Kurt i
det tidlige forår et oplæg om samarbejdet
mellem Skole og idrætsforening for det
halve byråd.
For at sikre et så bredt dagtilbud som muligt
også fremad, har bestyrelsen i samarbejde
med SNILD ansøgt om 10 vuggestuepladser til Midgårdafdelingen, men modtog
desværre et afslag.

Sinding–Ørre Midtpunkt

Arbejdslørdag i hvepsereden:
Det meste af Hvepsereden blev malet, og
det gamle legehus blev revet ned. Det var
rigtig dejligt at opleve, at så mange ville
hjælpe til. Det har virkelig pyntet op i Midtpunktet.
Skolen:
I efteråret arbejdede 5. - 6. klasse med
entreprenørskab og innovation sammen
med klasser fra 4 andre skoler og borgerforeningen. Projektet hed „Børn på kanten“
Emnet var: Hvordan gør vi Sinding-Ørre
til verdens bedste landsby. Eleverne sluttede projektet af med en flot præsentation for familie og repræsentanter fra borgerforeningen.
I forbindelse med byfesten har 5.-6. klasse
igen arbejdet med entreprenørskab, denne
gang var emnet nye ideer til byfesten.
I foråret arbejdede hele skolen med Skolefesten, det var et rigtig fint stykke med
passende længde og roller til alle. En rigtig god forestilling og gode skuespillere.
Utroligt, hvad der kan nås på 14 dage.
Derudover er der også kommet nyt loft
op i skolen.

Vi har finpudset ansøgningen i forhold til
skolereformen og bevægelse i undervisningen og hvor skolens brug af et kommende bevægelsescenter er beskrevet
nærmere.
Vi håber på, at vores kommende
bevægelsescenter bliver tilgodeset ved
budgetforhandlingerne.
Opbakning til Sinding Ørre Midtpunkt:
Under den til tider heftige debat omkring
den nye struktur er vi fra politisk side blevet lovet 8 års fred til at vise vores værd.
Netop derfor er det vigtigt, at vi som forældre bakker op om vores kommunale tilbud. Lige fra dagplejen, børnehaven, skolen og hallen.
Til foråret er der igen valg til fællesbestyrelsen, og det kunne måske være
noget for en af jer at blive valgt til bestyrelsen og dermed være med til at skabe
de rammer, som vores børn skal trives i.
Det er igen vigtigt at bakke op om valget,
det er rigtig vigtig for Midtpunktets virke,
at nogle vil lade sig vælge til Fællesbestyrelsen og stemmer ved evt. valg.
Støtteforeningen:
Sinding-Ørre midtpunkt har stor gavn af
vores støtteforening. Den har blandt an-

Koloni og lejrskole:
Fællesbestyrelsen har allerede nu taget
stilling til koloni og lejrskole i forår 2016.
Vi har fundet det vigtigt fortsat at kunne
tilbyde denne form for samvær mellem
børn og ansatte.
Humlumlejren er reserveret midt maj
2016 til Hvepsereden og til og med 4.kl,
og for 5.-6. kl. er der stemning for lejrtur
til Bornholm.
Bevægelses center i Sinding-Ørre midtpunkt:
I forbindelse med fællesbestyrelsens
høringssvar til budget 2015-2018, har vi i
samarbejde med idrætsforeningen lavet en
ny ansøgning om plads til Motionscenter/
depotplads i hallen.
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det sørget for, at den lokale mødregruppe
har været på besøg i Sinding-Ørre Midtpunkt og stået for indsamling af legetøj til
dagplejerne, samt indkøb af håndledsbeskyttere og cykelhjelme til skolen. Igen
i år har støtteforeningen afholdt jernindsamling, og samme dag var der oprydning/rengøringsdag i hvepsebyen.
Mange tak for hjælpen!
Afslutning:
Som I kan høre, har det været et år, som
har været præget af mange nye ting,
En ny bestyrelse, nye dagplejere, nye bestyrelsesmedlemmer undervejs, ny skolereform, ny skolestruktur, og det nye skoleår byder på flere nye ting, ny ledelsesform og en nyvalgt bestyrelse.
Her til sidst vil jeg gerne sige tak for den
indsats, alle medarbejderne i Sinding-Ørre
Midtpunkt gør, for at få tingene til at lykkes. Og dernæst vil jeg gerne sige tak for
samarbejdet i bestyrelsen.
På vegne af bestyrelsen
Maja Bang

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Bestyrelsen
Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
soeren@hedens-lystfiskeri.dk
Næstformand:
Chris Madsen
Tlf.: 97 13 61 96
chris@hedens-lystfiskeri.dk
Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf.: 24 81 68 67
Svend.helle@hotmail.dk
Sekretær:
Erland Petersen
Tlf.: 97 14 26 15
erland@hedens-lystfiskeri.dk
Bestyrelsesmedlem:
Asger Madsen
Tlf.: 97 13 60 58
asger@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

„Du danske sommer jeg elsker dig, selvom
du ofte har svigtet mig“. Lyder det i en
kendt sang, og der er vel mange, som ikke
kan lide vores sommer i år. Men som lystfisker er det ikke så ringe endda. Det er
nemlig gode forhold for fiskene, vandet
bliver ikke for varmt, og der er en del af
det.
Vores arrangementer har været de samme
her i foråret og forsommeren, som de plejer. Det er forløbet godt med fin tilslutning. Jeg vil lige nævne fiskeskolen, hvor
der har været ca. 40 børn de 3 tirsdage.
Specielt tirsdagen i uge 28 hvor der var
godt 20. Det var lidt af en udfordring med
fiskestænger, kroge og liner. Men det gik
fint uden uheld. Det er dejligt at se, hvordan børnene fandt sammen i løbet af
dagen, de kunne hjælpe, lege, og hygge
med hinanden. Vi kalder det fiskeskole,
og vi fisker da også, vi har lidt teori (love,
regler, grej), og hvordan vi opfører os i
naturen. Men børn er ofte utålmodige,
og fanger de ikke en fisk, begynder de at
lege. Så derfor tænder vi bål, og tilbereder nogle ørreder, en i bålet, og nogle
ryger vi fra middagstid. Vi har snobrød og
pølser til at supplere med. Så der er nogle
som ikke får spist deres madpakke. For

en fiskedag er ikke kun at fange fisk, man
skal også hygge og slappe af, og nyde
naturen.
Velvillige lodsejere har her i sommer været medvirkende til, at vi har sendt 2 ansøgninger til kommunen, om at lave 2 gyde
banker i Løven å. Vi håber, at vi får lov, så
vi kan komme i gang snart, for gyde tiden
begynder i november, så vi skulle gerne
være færdige inden da.
I august skal vi på Ørre marked, og så har
vi en tur til Karup å. Turen til Karup å er
noget nyt, så det glæder vi os rigtig meget til. Her er det muligt at fange en stor
havørred. Og så er der jo vores fiske konkurrence i september, hvor alle kan deltage og vinde fine præmier, hvis man er
dygtig/ heldig at fange den største fisk.
Om søndagen er der anderæs, amerikansk
lotteri og gratis kaffe til alle deltagere og
lodsejere. Er man ikke nogen af delene,
og bare synes det kunne være spændende,
at se hvem der vinder konkurrencen er
man også velkommen.
Søren Kiilerich

Skal du ud med stang og snøre! -så kom og fisk i Ørre
8

Kirkesiden
Nyt fra Menighedsrådet
Ørre Kirke
Endelig kom godkendelsen af vort projekt – i fht. at få malet Ørre Kirke indvendigt. Vi vil gerne her give jer et lille
indblik i, hvad projektet indebærer, og I
er naturligvis også velkomne til at spørge.
Ud over malingen medfører det også nye
alterbilleder og alterbord. Desuden „lettes“ knæfaldet ved at fjerne hver anden
af balustrene. Forhøjningen bag knæfaldet skal fjernes og der skal lægges
munkesten som i det øvrige af kirken.
Du undrede dig måske over at der var
skrevet alterbilleder i flertal.. – Og ja, vi
skal have to nye billeder. Vi har lavet en
aftale med kunstner Ole Lindqvist – som
er underviser på Århus kunstakademi.
Ole Lindqvist startede med at arbejde
med et af billederne - på det tidspunkt
sammen med en anden kunstner. Men
det blev besluttet, at de var for forskellige, og at det ville være vanskeligt at se
sammenhængen mellem de to billeder.
Vi synes meget godt om idéen med to
billeder, så derfor spurgte vi Ole, om han
ville lave et billede mere. Det ene billede er primært et julebillede, som tænkes at være fremme i advents- og juletiden. Det andet billede tager udgangspunkt i „vandringen til Emmaus“ (mere
løfter vi ikke sløret for nu…)
Billederne skal hænges op i et pinolbeslag
– som gør at vi kan vende billederne –
og få det ind i den eksisterende altertavle. Dette var ikke vort ønske fra første
færd – men et af de krav, der blev stillet
fra de højere myndigheder, var at selve
altertavlen/rammen skulle bevares.
Det eksisterende alterbillede skal efter
forskrifterne placeres i kirkerummet. Det
vil derfor blive placeret på væggen bag
altertavlen – således det ikke kommer til
at tage magten fra de nye, ej heller forstyrre helheden. Vore tanker har været
at „lette“ rummet – både farvemæssigt
og i fht. flere forskellige løse ting.
En anden af de ting der er kommet til

overfladen – er det eksisterende alterbord. Det virker som en gammel trækasse
– men der er rester af nogle gamle malerier på det. Derfor vil det ikke være en
mulighed at få et helt nyt alterbord. Derfor har vi besluttet, at vi vil mure et nyt
alterbord op omkring – og kalke det –
således det ikke tager magten fra billederne. Herved er det også stærk nok til
at kunne bære en stenplade – som alterbord.

Uddrag
af skitse
- selve malerierne må vi
vente lidt
endnu med
at se ...

Det er et projekt der er blevet arbejdet
på i flere år – og derfor er vi glade og
forventningsfulde i forhold til at komme
i gang.
Der er givet melding om, at kirken lukkes fra d. 14. september 2015. Det vil
formentligt være færdig til påske 2016.
Der vil i denne periode være en del ting
som ikke er som de plejer. Vi håber at I
alle - som vi - glæder jer over, at der er
to kirker i vort sogn. Vi tænker at invitere
jer til en kirkekaffe – hvor vi kan uddybe
projektet – og gerne vise jer nogle billeder af det, vi er i gang med. – Men det
skal der nok komme nærmere information om.
Kirken på landet
Der har været afholdt en konference om
det at være „kirke på landet“. Der var
oplæg fra både folk med tal og hårde facts
– og et syn på hvad det gør ved kirkerne.
Der var også andre oplægsholdere med
andre syn på emnet. Bl.a. Viggo Mortensen – professor i teologi – og initiativtager til „Oprør fra udkanten“ – udkanten
som frihedens sted. Han siger: „Man skal
ud til kanten for at komme ind til kernen“.. Kirken påvirkes af den kontekst
den omgives af - der kan jeg tilføje, at
det er jo på godt og ondt. Men at TILLID
er et omdrejningspunkt i samarbejde –
og „kirken på landet“ afhængig af samarbejde.
Det var en spændende dag – hvor det
var god mulighed for at høre tingene fra
flere vinkler. Men frem for alt – at der
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tænkes udvikling, frem for afvikling samt
at „styrke livet på landet“ er en af Biskop
Henrik Stubkjærs 8 visioner for Viborg
Stift.
Vinsmagning
Der har været drøftet muligheden for alkoholfri altervin. Derfor blev der afholdt
„vinsmagning“ til kirkekaffe i juni måned.
Der var en fin flok der var med til at smage
og give sit besyv med.
Der var ikke nogen af de fundne vin/druesafter der faldt i god smag… Der arbejdes videre i rådet med alternativer til de
smagte – og I vil høre nærmere.
Klokken i Ørre
Én af de ting som vi drøftede på vort
visionsmøde var gudstjenesten og hele
dens forløb. Hvad er i vore øjne nødvendigt at have – og er der dele der kan
tænkes anderledes. Det munder muligvis ud i justeringer eller afprøvninger.
Håber at I vil tage vel imod dem – og
gerne komme med kommentarer både
til den positive og negative side.
Derudover har vi, siden vi fik indviet den
nye klokke i Ørre, ringet med begge klokker til gudstjenesterne kl. 10.00 – Der
var enighed om at der fremover kun
ringes med den nye klokke – da vi er
enige om, at den lyder smukkest alene.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Sommerglæde - og tanker ved ribsbusken
Kære læser
Hvad holder du mest af, når det bliver
sommer?
Selvom sommeren i år har vist sig fra sin
mest ustabile side, så byder den alligevel på mange skønne glæder. For mit
vedkommende er en af glæderne, når
det bliver tid til at plukke ribs. Gennem
forsommeren er det dejligt at følge med
i, hvordan bærrene bliver større og efterhånden begynder at få farve. Den flotte
røde farve, som lyser op. Jeg holder øje
med bærrene, for at plukke dem på det
helt rigtige tidspunkt. Jeg nyder at plukke
ribs. Det er et langsommeligt arbejde,

der er tid til at tænke – ja, det er næsten
meditativt at sidde dér på en lille taburet
og plukke bær. Derfor holder jeg så meget af det.
Jeg har netop plukket ribs – og tankerne
var fyldt af dét, som har været særligt for
os i præstegården denne sommer. To vidt
forskellige erfaringer om livet. For det
første: det herlige ved at holde fødselsdagsfest; med glade gæster, med god
stemning, fællessang, skønne hilsner og
så videre – TAK for det hele. Det er alt
sammen en betydningsfuld understregning af, at vi mennesker er forbundet
med hinanden, forpligtet på hinanden og
ikke er ligeglade med hinanden. Så på
den ene side altså glæden, festen og de
store ord. Midt i det, som den anden
erfaring, har vi denne sommer oplevet,
hvordan flere omkring os er ramt af alvorlig sygdom. Gennem sådanne forløb
med operation og behandling bliver det
ganske tydeligt, hvad der for alvor betyder noget, og hvad der er ligegyldige bagateller. Med sygdom bliver uroen en ny
makker, som man er nødt til at leve med.
Intet er sikkert. End ikke livet. I den situation er der også brug for de store ord.
SÅ altså: glæden og festen på den ene
side – uroen og alvoren på den anden
side.

Babysalmesang i Sinding Kirke
Nu inviterer vi igen til salmesang, musik
og rytmik for babyer fra 2-3 måneder til
ca. 1 år.
Forløbet strækker sig over 8 tirsdage fra
9.30 - 10.15 ... med opstart d. 15. september.
Det er gratis at deltage.
Babysalmesangen ledes af organist Hanne
Jensen og kirke– og kulturmedarbejder
Hanne L. Madsen. Tilmelding til Hanne
L. senest d. 8. september (21 29 70 60)
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Dér ved ribsbusken slog det mig, at disse
oplevelser, som er i yderpunkterne af
følelsesregistret – den store glæde og den
dybe uro – på hver deres måde kalder
på de store ord om, hvad der for alvor er
vigtigt. De to erfaringer understreger, at
livet både er en stor, vidunderlig gave og
samtidig særdeles skrøbeligt. Det er skønt
og skræmmende på én og samme tid.
Men hvor er det godt at blive mindet om
det. Hvor er det godt at tænke efter og
tale om, hvad der er vigtigt i livet. Tale
om, hvad det er, som skal fylde. Måske
der er noget, som skal ændres! For mig
bliver det ikke mindre tydeligt, at det er
relationerne, der for alvor betyder noget.
Hvor er det godt at mærke, at vi er forbundet med hinanden, i fællesskaber
båret af anerkendelse og med rum for
den enkelte. Kære læser, nu kan du overveje, hvad der er vigtigt for dig.
Efter skøn ferietid venter nye travle dage
for mange af os. Men forhåbentlig ikke
så travle, at vi glemmer, hvad der er vigtigt. Piet Hein har sagt det kort og præcist: „Husk at elske, mens du tør det –
husk at leve, mens du gør det“. Ja – husk
at leve, mens du gør det.
Lise Edelberg

Kirkesiden
En læser anbefaler ...
Så har en læser igen fået lyst til at anbefale en god læseoplevelse til os andre. Denne gang er det Lisbet Jacobsen, der gerne vil fortælle om det, der
for hende i år blev „Sommerens bog“ Linda Olssons roman, „Astrid og
Veronika“.
I den eneste uge i juli, hvor det var rigtigt sommervejr, var vi en flok morgenfriske kvinder og mænd, der begyndte
dagen I Voldhøj Kirke i Struer, med morgensang, fortælling og formiddagskaffe.
I år var det romanen „Astrid og Veronika“,
der blev fortalt. Hvad den handlede om?
Den handlede om forandringens mulighed, for at sige det meget kort.
To kvinder, en ung og en gammel, med
hver deres smertefulde erfaringer i bagagen, bliver tilfældigvis naboer, og hinandens eneste naboer. I begyndelsen er
der ingen kontakt, Astrid, den gamle
kvinde, er opgivet af alle på egnen, heksen kalder de hende - afgjort ingen god
nabo! Astrid har altid boet der og reagerer i første omgang med vrede, forbehold og uvilje overfor den nytilkomne,
Veronika; men så bliver der lidt efter lidt
lukket op. Først er det et vindue, der
bliver åbnet på klem. Så er det et hurtigt besøg og en kort samtale. Efterhån-

den går der hul på skallen hos de to kvinder, der på hver deres måde har opgivet
at komme videre med livet. Gradvist,
mens de fortæller hinanden deres historie, begynder Veronika at kunne skrive
igen og får atter kontakt med sin kejtede
diplomatfar. Gamle Astrid, der havde
vendt verden og sig selv ryggen, dækker
nu bord med det fine porcelæn. Herretøjet og de afklippede gummistøvler skiftes ud med rød ulden nederdel og sorte
sko, og til sidst lægger hun sit liv i
Veronikas hænder, da de bader i søen,
efter at hun har indkøbt forretningens
mest spraglede badedragt. Endte det så
lykkeligt for Astrid og Veronika? På en
måde og på en måde ikke. Læs selv!
Astrid og Veronikas liv forandrer sig, da
de møder hinanden. Eller deres liv var jo
det samme. Deres tab var de samme og
deres sorg bar de stadig med sig. Men i
mødet
med
omsorgen
og
medmenneskeligheden fik livet en ny
retning. Et andet menneske kaldte på
dem, og de lukkede et vindue og en dør
op. De tog del i hinandens liv og hjalp
hinanden til at komme ud af isolationen,
ud blandt andre. Et liv hvor sorger og glæder deles, og hvor troen og håbet langsomt folder sig ud, hvor der før var mørke
og øde.

F

11

I afskedsbrevet til Veronika skriver Astrid:
I lang tid søgte jeg trøst i ikke at have nogen; men nu ved jeg, at det ikke er meningen, at vi skal leve på den måde. Du
trak mig ud i solskinnet, åbnede mine øjne,
fik isen til at tø. Selv havde jeg tilladt hadet at stå i vejen for minderne. Nu tænker
jeg, at mit liv ender i en slags triumf. Jeg
har genvundet kærligheden i mit liv. Du
har ændret mit liv fuldstændigt, Veronika.
Romanen er opdigtet, men den er samtidig en realistisk beskrivelse af følelser
som sorg, vrede og ensomhed, men også
af forandringens mulighed. I løbet af de
5 dage romanen blev fortalt, levede vi
alle intenst med i en beretning, som griber om hjertet og samtidig er fuld af håb.
Læs selv!
Lisbet Jacobsen

Kirkesiden
Temadag:
Fremmed i Danmark
Lørdag d. 3. oktober kl. 9.30
Ørre Forsamlingshus

Oversigt over arrangementer
10. sept.

18.00

SogneBio: Stille hjerte

20. sept.

12.30

Høstfest i Sinding Kirkehus
Efter gudstjenesten kl. 11.00

Nasi Habibi er født i Afghanistan og flygtede med sine tre børn til Danmark. Hun
er siden blevet dansk gift og bor nu i
Fabjerg ved Lemvig.

3.

Vi skal høre om hendes opvækst, flugten
og mødet med Danmark på Temadagen
„Fremmed i Danmark“ i Ørre Forsamlingshus. Denne formiddag vil vi få en
kort præsentation af det arbejde som
Røde Kors, Herning, udfører blandt flygtninge og fremmede i Herning.
Efter formiddagskaffen fortæller Nasi
Habibi om sin opvækst og om flugten fra
Afghanistan gennem Pakistan og Iran. Det
var en hård kamp for at overleve, og efter ankomsten til Danmark, skulle der
stadig kæmpes – ikke for overlevelse men
for at blive en del af det danske samfund.
Vi afslutter denne spændende formiddag
med en lækker mellemøstlig buffet, som
Avedis Tashian, der er fra Armenien, står
for.

okt.

9.30

Temadag i Ørre Forsamlingshus

27. okt.

19.30

Spil Dansk Dag i Sinding Forsamlingshus

12. nov.

18.00

SogneBio: Sorg og glæde

26. nov.

19.00

Adventsmøde i Sinding Kirke og Kirkehus

Høstfest
Søndag d. 20. september kl. ca. 12.30 i Sinding Kirkehus
Septembers blå himmel og klare luft hører høstfesten til. Med forventning om,
at høsten igen i år er vel i hus, vil vi sammen holde høstfest.
Vi begynder med gudstjeneste i Sinding
Kirke kl. 11.00. Her vil der blive mulighed for at give en høstgave. Kuverter bliver omdelt, men der ligger ekstra kuverter i kirken også. Det bliver blandt andet
muligt at støtte det nye indsamlingsprojekt med Dooni-Dooni.
Efter gudstjenesten samles vi til frokost i
kirkehuset i Sinding (12.30-ca 15.00).
Her vil vi tilbringe et par timer sammen,
med fællessang og musik, en god frokost,
kaffe og kage. Snobrød til børnene.
Pris for frokost er 60 kr. Gratis for børn
op til konfirmationsalderen.

Adventsmøde
Torsdag d. 26. november kl. 19.00 i Sinding Kirke og Kirkehus
Da Ørre Kirke er under restaurering holder vi i år
det traditionsrige Adventsmøde i Sinding Kirke og
Kirkehus.
Nasi Habibi
Pris for formiddagen inkl. frokost er 125,kr. Tilmelding senest d. 28. sept.
Vi håber, der er rigtig mange, der har lyst
til at deltage - så spred gerne rygtet!

Ella og Vagn Ove Høgild, Struer, er vores gæster
ved dette adventsmøde. Vagn Ove Høgild, tidl.
provst, skal vi høre som prædikant ved gudstjenesten. Han har, sammen med sin kone Ella, arbejdet med sorg. Temaet til det efterfølgende
møde er „Hvad gør vi, når sorgen gør ondt?“
Tilmelding 23. november. Kaffe 50 kr.
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Kirkesiden
Arrangementer
Spil Dansk Dag

SogneBio i Sinding Kirkehus
Efterårets SogneBio byder på to gribende
danske film.
Torsdag den 10. september blænder vi
op for Bille Augusts stærke familiedrama,
„Stille hjerte“. En smertelig og inderlig
film om en families fælles krise, men
fortalt med hjerte, livsglæde og endda
humor.

Torsdag d. 12. november gælder det så
en anden af dansk films sværvægtere,
nemlig Nils Malmros, når vi skal se hans
bevægende og hjerteskærende drama,
„Sorg og glæde“.

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30
I Sinding Forsamlingshus
I år er planlægningen af Spil Dansk Dag
lagt i hænderne på lokale ildsjæle. Deltagerne i Petanqueklubben vil, med udgangspunkt i højskolesangbogen, lægge
program med sange, som for dem har
en særlig betydning.
Vi skal høre lidt om baggrunden for de
valgte sange, og synge sammen. Organist Hanne Jensen sidder ved klaveret.
Tilmelding 26. oktober.
Kaffe 50 kr.
Tilmelding til vore arrangementer:

Begge aftener begynder kl. 18.00 med
fællesspisning og prisen for at deltage er
70,- kr. Tilmelding til Kurt på 4215 2244
senest mandagen før.

Du kan tilmelde dig til:
Bodil Erichsen:
22 86 68 29 / bodileth@gmail.com
eller Gitte Simonsen: 23 93 84 32
eller Birgit Christensen: 40 97 61 67 /
97 13 61 67/ birgit-steen@hotmail.com

Indre Missions mødekalender:
26. august 19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

2. sept. 19.30

Høstfest i Sinding Missionshus
Tale v. repræsentant fra Dansk Bibel-Institut
Bibelgruppe 1 mødes hos Edel Vang, Baunevej 43
Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Bibelgruppe 2 mødes hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

9. sept. 19.30
9. sept. 19.30
23. sept. 19.30
7. okt.

19.30

14. okt. 19.30
20. - 21. okt.
21. okt. 19.30

Fællesmøde med Skibbild-Nøvling i Sinding Missionshus.
Vi får besøg af Thore Eklund fra Dooni-Dooni.
Bibelgruppe 1 mødes hos Edith og Jens Chr. Jensen, Bymarksvej 21
Bibelkursus i Hammerum
Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12

4.
11.
18.
27.

nov.
nov.
nov.
nov.

19.30
19.30
19.30
19.00

Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Bibelgruppe 1 mødes hos Gunda og Leo Madsen, Frøskovparken 68
Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Adventsfest i Missionshuset v. Peter Nord Hansen - også for Børneklubben Rødderne

2. dec.

19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Marianne og Peter Christensen, Søvndalvej 10
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Kirkesiden
BUSK-gudstjeneste
Søndag d. 25. oktober
Den sidste søndag i oktober er det BUSKdag. Efterhånden er det en god tradition
hos os, at konfirmanderne er med til at
planlægge og afvikle BUSK-gudstjenesten. Så glæd jer til at opleve årets konfirmander på denne særlige måde.
BUSK står for børn-unge-sogn-kirke –
derfor skal der være en særlig invitation
til børn og unge på denne særlige dag.

Alle Helgens Dag
Søndag d. 1. november
Den første søndag i november er det Alle
Helgens Dag. Det er en erindringsdag,
hvor vi mindes de mennesker, som havde
en betydning i vores liv og som nu er
døde.
Når vi tager afsked med et menneske vi
holdt af, bliver det tydeligt, at vi mennesker ikke er løsrevne øer, men er forbundet med hinanden, i alle livets forhold.
Sorgen over at miste er som et spejl af
alt det gode, som var. Mange tænder lys
på deres kæres grave, med en erindring
og en taknemlighed over det liv, som
spillede en særlig rolle i deres eget liv.
Til Alle Helgens dag pyntes kirken med
blomster og levende lys i stolerækkerne.
Med salmer, med vægtige ord fra Bibelen og i bøn lader vi både sorgen,
taknemligheden og håbet om evigheden
få plads. Vi erindrer særligt de afdøde fra
vores sogn, eller med tilknytning hertil,
ved at læse deres navne ved gudstjenesten. Det gælder dem, som er døde siden sidste års Alle Helgens Dag.
Som tidligere år vil der være gravstedslys, til at tage med på kirkegården. Ørre
Kirke er lukket pga. renovering. Derfor
er der kun gudstjeneste i Sinding Kirke.
Man er naturligvis velkommen til at tage
gravstedslys med fra Sinding, for så efterfølgende at besøge Ørre Kirkegård.

Gudstjenester
SEPTEMBER
6.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
14. søndag efter trinitatis

13.

10.00

Ørre Kirke, Lise Edelberg
15. søndag efter trinitatis

20.

11.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfest
I16. søndag efter trinitatis

27.

8.45

Sinding Kirke, René Nord Hansen
17. søndag efter trinitatis

OKTOBER
4.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
18. søndag efter trinitatis

11.

8.45

Sinding Kirke, René Nord Hansen
19. søndag efter trinitatis

18.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Kirkekaffe
20. søndag efter trinitatis

25.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
BUSK-gudstjeneste - se omtale
21. søndag efter trinitatis

NOVEMBER
1.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Alle Helgens Dag - se omtale

8.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
23. søndag efter trinitatis

15.

8.45

Sinding Kirke, René Nord Hansen
24. søndag efter trinitatis

22.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Kirkekaffe
Sidste søndag i kirkeåret

26.

19.00

Adventsmøde i Sinding Kirke og kirkehus
Vagn Ove Høgild er prædikant - se omtale

29.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
1. søndag i advent
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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
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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. 29 82 70 84
Bibelgruppe 1
Kontaktperson: Ninna Jeppesen
Tlf. 97 13 60 69
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

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

BOB
Bob turneringen starter mandag den 5. oktober kl. 18.30 i hallen. Jeg glæder
mig 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
27. september på
www.sindinggif.dk
eller til Anders
på tlf. 21650583
Med venlig hilsen
Anders Josefsen.

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

En del af billetterne til næste udgave af Dansk
Slager Parade den 27. feb. 2016 er reserverede.
De sidste bliver sat til salg den 15. sept. på
www.sindingevent.dk
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GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den
17. september 2015 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre
Midtpunkt.
Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk

TRIVSEL OG MOTION
Vi starter indendørs den 28. September kl.13.30 – 16.30.
Kom og vær med. Vi spiller petanque – bowls – billard – pool, men der er
også muligheder for andre tiltag.
Så kom og vær med til et par hyggelige timer i sportscafeen og i hallen.
Vi ses
Trivsel og Motion

Tilflytterfest
Det er ved at være nogle år siden der sidst har været afholdt Tilflytterfest i Sinding-Ørre. Derfor indbydes til fest
med fokus på alle de nye beboere, der er kommet til området.
Det bliver lørdag den 21. november 2016 i Sinding Forsamlingshus.
Der kommer nærmere indbydelse rundt til alle husstande i september, men sæt
allerede nu
i kalenderen.

X

Arrangør: Ørre Forsamlingshus, Sinding-Ørre Borgerforening, Sinding Forsamlingshus og Sinding G.I.F
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Gymnastik i Midtpunktet
Gymnastik starter op i uge 38 og vi
glæder os over, at kunne byde
velkommen til flg. hold igen i år :
Rollinger
Onsdag 16.45-17.30
Betina Pettersen.
Puslinge
Tirsdag 15.45-16.30
Sandra, Frederikke & Anni
Spilopper
Mandag 16.15 – 17.15
Jeanet, Lærke, Jeppe & Magnus
Rytmesild
Onsdag 18.30 – 20
Elizabeth & Louise
Springmix
Onsdag 18.30 – 20
??? & Preben
Kender I nogen ????

Rollinger Så er det blevet tid til at vores
rollinger & forældre J skal røres igen.
Jeg er klar til en sæson med lege, sange
og tumling, men hvor det vigtigste er, at
vi er sammen med vores børn.
Håber I er klar, for det er jeg. Venlig
hilsen Betina
Puslinge Holdet her er gymnastik for
alle 4-6 årige drenge og piger, som
gerne vil have det rart og sjovt med
hinanden, mens vi lytter og lærer at
bruge kroppen til både lege, springe på
redskaber, sanse og danse og bevæge os
til godt musik. Glæder os ! Venlig hilsen
Sandra, Frederikke & Anni.
Spilopper er snart klar med en masse
udfordringer til piger og drenge, der går
i 0.-2. klasse. Vi skal lave en masse
gymnastik, både rytmisk og spring,
samtidig med at vi skal lege, bevæge os
og have det sjovt til noget godt musik.
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Vi lægger vægt på, at vi alle sammen
skal have det sjovt mens vi lærer en hel
masse. Så kom og vær med til nogle
gode timer i hallen.
Venlig hilsen Jeanet, Lærke, Jeppe &
Magnus.
Rytmesild Er du en af de friske piger fra
3. klasse og op efter, som bare elsker at
skrue op for musikken og udfordre dig
selv i rytmegymnastikkens verden ?
Så kom og gi‘ den gas med Elizabeth &
Louise J
Springmix er både for drenge og piger
fra 3.klasse og opefter, der især er
glade for spring og redskabsgymnastik til
rytmisk musik. Seje springhilsner Preben
& „okay“ (se ovenstående )

Kontakt gerne gymnastikudvalget Jesper
31330108 / Lotte 24624297

Ørre
Forsamlingshus
På rejse med Siriuspatruljen
Fredag den 23. oktober får vi i Ørre Forsamlingshus besøg af Christoffer Juul Jacobsen, der i et par år har krydset indlandsisen i det nordlige Grønland med
Siriuspatruljen. Vi hører om en særdeles
krævende optagelsesprøve og om
Siriuspatruljens patruljeringsopgaver. To og
to bliver patruljens medlemmer sendt ud
med det bedste befordringsmiddel på
disse egne; nemlig en hundeslæde. Her
møder de naturen på dens egne vilkår fra

det mest betagende til det mest destruktive.
Aftenen i Ørre Forsamlingshus indledes
med spisning kl. 18.30, hvorefter Christoffer Juul Jacobsen, der nu er politibetjent i
Odense, viser billeder og fortæller om sine
oplevelser i det kolde nord.
Pris for hele herligheden er kun kr. 95,Tilmelding senest den 19. oktober på tlf.
29624054 eller mail: herdis@vipcom.dk

Bestyrelse
Formand:
Herdis Ahler
Ørre Byvej 81
Tlf. 29624054
Mail: herdis@vipcom.dk
Næstformand:
Leo Lisby
Ørre Byvej 111
Tlf. 97136373
Økonomi ansv.:
Jens Arne Mikkelsen
Ørre Byvej 81
Tlf. 97136327
Kasserer:
Birgit Kristensen
Ørre Byvej 68
Tlf. 97136091
Medlemmer:
Jeppe Schreiber
Aulumvej 15
Tlf. 26270114
Lone Breinbjerg
Aulumvej 2
Tlf. 96136603

Juletræet tændes
Den 29. november 2015 tænder vi juletræet i Ørre kl.16. Efterfølgende disker vi op
med lækker julemiddag fra kl. 17, hvor der traditionen tro, er mandelgave til hvert
bord.
Pris for julemiddag: kr. 75,Børn under 14 år spiser gratis.
Tilmelding til julemiddag senest den 25. november på tlf. 29624054 eller mail:
herdis@vipcom.dk.

Bestyrelsen takker for et godt 2015. Vi glæder os til året der venter.
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August
15. 09:00

Ørre marked

Naturskolen Ørre

Ørre-Sinding Lystfiskerforening

28. 17:00

Familietur

Karup Å

Ørre-Sinding Lystfiskerforening

29. 10:00

Vi starter op efter
sommerferien

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

September
08. 19:30

Siri Hustvedt :Det jeg
Kroghøj Skole
elskede. V/Niels Knudsen.

Kroghøj Gl. Skole

12.
09:00
13.

Store Fiskedage

Ørre Forsamlingshus

Ørre-Sinding Lystfiskerforening

12. 10:00

Tema

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

17. 19:30

Generalforsamling

Sports Caféen

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

20. 12:30

Høstfest

Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

22. 19:30

John Irving :
Æblemostreglementet.
V/Niels Knudsen

Kroghøj Skole

Kroghøj Gl. Skole

23. 09:00

Onsdags kroketstævne
onsdag den 23.
september

Alle boldbaner

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

26. 10:00

Kreativ med naturen

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

29. 14:00

Fra lommetyv til
drabsmand. V/Ole rytter
Pedersen.

Sinding Missionshus

Ørre-Sinding Seniorklub

02. 17:00

Åben hal

Hallen, Sinding-Ørre
Midtpunkt

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

03. 09:30

TEMADAG: Fremmed i
Danmark

Ørre Forsamlingshus

Menighedsrådet

10. 10:00

vi er kreative

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

13. 14:00

Historier fra arkivet.
V/Wagn Christensen.

Sinding Missionshus

Ørre-Sinding Seniorklub

24. 10:00

Tema

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

27. 13:30

Besøg på Herning
Bibliotek.

Herning Bibliotek.

Ørre-Sinding Seniorklub

29. 19:30

Spil Dansk Dag

Sinding Forsamlingshus

Menighedsrådet

Oktober

November
02.

Deadline SØ-Posten

Posten

06. 17:00

Åben hal

Hallen, Sinding-Ørre
Midtpunkt
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07. 10:00

vi leger med lego

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

10. 14:00

Fra bondekone til forfatter.
Sinding Missionshus.
V/Marianne Jørgensen.

Ørre-Sinding Seniorklub

21. 10:00

Tema

KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

23.

Udgivelse af SØ-Posten i
uge 48

24. 12:30

Julefrokost med
amerikansk lotteri.

Sinding Missionshus

Posten
Sinding Forsamlingshus.
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Ørre-Sinding Seniorklub

