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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
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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:

Jonathan Pettersen
Sinding Hovedgade 31
7 år den 26. oktober

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

GENERALFORSAMLING
Ørre-Sinding Seniorklub.
Tirsdag den 12. januar kl. 14.00.
Efter generalforsamlingen er der pakkespil.
Medbring en pakke til minimum 25 kr.

GENERALFORSAMLING
Tegneholdet: „Lær at Tegne juni 2015“
Gabi, Julie, Asbjørn, Sabrina, Emma,
Cecillie F, Magnus, Bjørn og Lea.

Ørre Forsamlingshus
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
d. 21. januar 2016 kl.19.30 i Ørre Forsamlingshus.
Spisning kl. 18.30.
Tilmelding til spisning senest d. 18. januar til
herdis@vipcom.dk el. tlf. 29624054
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening
Vores årlige fiskekonkurrence Store Fiske
dag forløb efter planen. Vi havde over 30
deltagere og der blev fanget mange fisk,
over 1oo. Halvdelen var skaller men også
bækørreder og aborrer og en enkelt
gedde. Som noget nyt i år var der en pokal
for børnene, til den der kunne fange flest
fisk. Vi havde yderlig en ny pokal Fidus
pokalen som skulle uddeles til et medlem
som havde ydet en ekstra indsats i årets
løb. Det blev Ole Thagaard da han ydet
en stor indsats i løbet af året og hjulpet til
med ved vore aktiviteter.

Bestyrelsen
Formand:
Søren P. Kiilerich
Tlf. nr. 9713 6603
s-kiilerich@fibermail.dk
Næstformand:
Christian Madsen
Tlf.nr. 9713 6196
chrismadsen@mail.tele.dk
Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf. nr. 2481 6867
svend.helle@hotmail.com
Geddefiskeren med sin fangst
Generalforsamling ifølge vedtægterne er
den 14-1-2016 kl. 19.00 i Ørre
Forsamlingshus, hvor der gerne må komme
mange. Så man kan høre om året 2015.
Det kan være at der er nogle som har
nogle gode forslag til nye aktiviteter. Vi vil
forsøge at få fat i en der kan fortælle om
fiskeri mm.
Nu hvor vi ikke må fiske i åen, kan man gå
en tur langs åen. Man får noget motion,
og frisk luft. Og man kan være heldig at
se ørreder, måske laks på gyde bankerne,

Vi forsøger at afholde nogle klub aftner,
hvor vi vil lave grej, binde fluer, hygge og
fortælle historier. Det foregår hos formaden
på Avlumvej 2. Ring lige for at vi kan se
hvor mange der kommer. Datoerne er på
hjemmesiden.

Sekretær:
Johnny Strøm
Tlf. nr. 4014 2501
stroems@live.dk
Bestyrelsesmedlem:
Asger Madsen
Tlf nr. 6049 3853
jamadsen1@mail.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

især ved broen over Løven Å ved Ørre.
Det er ikke små fisk man kan se, ørreder
på halv meter er ikke usædvanlige, og man
kan være heldig og se dem helt op til en
meter.

Ørre-Sinding Lystfiskerforening ønsker
alle en god jul og et godt nytår
med en stor tak til alle
for året 2015.

Skal du ud med stang og snøre! -så kom og fisk i Ørre
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Ledelsen

Kunst & Kaffe
Hyggecafé
Vi har i Kunst & Kaffe valgt at ændret navnet fra Strikkecafé til Hyggecafé, for at gøre
plads til andre end strikke-entusiaster. Vi vil nemlig meget gerne have åbnet op for,
at der på disse aftner også kan blive mulighed for f.eks. pileflet, kortspil, øl/vinsmagning, diskussionsklub, aktiviteter i multiværkstedet og hvad der ellers kan
være lyst og opbakning til – kun fantasien (og lokalerne) sætter grænserne.
Denne sæsons aftner med Hyggecaféen bliver onsdage, kl. 19.00 - 21.30,
hhv. d. 9. december, 13. januar, 10. februar, 9. marts og 6. april.
Bliver der arrangeret andre ting end ”tag det med, som du har gang i”, vil det blive
annonceret på Kunst & Kaffe's facebookside og SGIF's hjemmeside sammen med
vores øvrige arrangementer – så husk at følge disse sider. Alle datoer vil også komme
med på Sinding-Ørre's fælles kalender på www.sinding-oerre.dk
Vi glæder os til at se dig og høre om dine idéer!

Gløgg, vin og småkager
Onsdag d. 9. december kl. 19.00
er der således julehygge i Sports Caféen med prøvesmagning af gløgg, vinen til juleanden og julesmåkager. Gløgg og småkager bliver lavet efter forskellige opskrifter,
og det er selvfølgelig muligt at få opskrifterne med hjem. Tosmose Vinhandel
kommer og giver forslag til vinen til juleanden/-gåsen. Pris: 75,- kr. incl.
smagsprøver og masser af julehygge.
Tilmeldig og betaling på SGIF's hjemmeside - Kunst & Kaffe - Hyggecafé.

Tegning og motion
Lørdag d. 28. november kl. 10.30 - 15.00
Det bliver en dag med tegning, motion og hygge. Selvom du ikke har været med før,
kan du nemt være med. Du skal HUSKE at tage dine tegnematerialer med inkl. en
tegneblok og noget tøj på som du kan bevæge dig i. Du får frokost, og hvis nogen
kunne tænke sig at bage en kage til den søde tand : ) så vil det sikkert skabe glæde.
Underviser: Linda Damgaard, tlf.: 97136041 mobil: 22985400.
Pris incl. frokost 100,- kr. Tildmelding senest onsdag den 25. nov. på SGIF's
hjemmeside - Kunst & Kaffe - Lær at tegne..
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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

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Kom og vær med!
Gymnastikopvisningen i Midtpunktet Sinding-Ørre lørdag den 19. marts 2016 kl. 10.00

Vi mangler hjælp til :
• Stoleopsætning
• Slæbe redskaber
• Købe blomster
• Udvalgsarbejde
• Lave opslag
& mange andre praktiske opgaver.
Hver en „håndsrækning“ er velkommen, så vi i fællesskab kan løfte opgaven.
Henv. til gymnastikudvalget : Jesper 31350108 eller Lotte 24624297 J J
Gæstehold: Juniorholdet fra Hammerum Herred.

Årets leder
Else Mortensen modtog titlen som „Årets Leder“ i Sinding GIF
Årets lederpokal tildeles Else Mortensen for det store arbejde
hun har gjort for foreningen igennem 20 år. Det startede
med at hun „hjalp“ Mads med hans kasserer job tilbage i
1995 og da Mads stoppede i bestyrelsen i 1999 fortsatte
Else med at lave regnskabet som sidenhen er blevet til
regnskaberne. SGIF – Kiosk – Byfest og Slagerparade.
Hun har haft mange besøgende med bilag og spørgsmål
gennem årene. Selvom hun sidder med regnskaber hele
dagen på arbejde har hun alligevel fundet tid til også at
hjælpe foreningen.

Tillykke til Else!
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
HÅNDBOLD

KROKET
Hvor blev den sommer af?
De korte bukser blev først luftet i august
måned. Derimod har vi nydt den flotte
sensommer.
Onsdag den 3. juni, blev der afviklet
enkeltmandsturnering på Sindings baner.
På forhånd havde Sinding kroketspillere i
række B1(Dagny Jensen)og A2( Egon Nors
og Ejvind Kirkegaard), faktisk kvalificeret
sig til deltagelse i DM, inden turneringens
afvikling, idet de 2 bedst placerede spillere
har ret til at deltage i DM. Eftersom der
kun var 2 deltagere i B1 og A2, var de på
forhånd selvskrevne. Desværre var der
ingen af disse spillere, som havde lyst til
at tage turen til Tune, hvor der blev
afviklet Dm.
I række M1, var vi 4 spillere, som deltog i
turneringen. Jørgen og en spiller fra
Møldrup, trak de længste strå og deltog i
DM i Tune. Jørgen spillede sig til en 5.
plads.
Æ Sinding daw kroketstævne blev igen i
år en stor succes. Der var totalt fuldt hus,
120 spillere. Spændende om vi får chancen
igen, for så stor deltagelse til næste år,
eller banerne ude ved Hovedgaden er
blevet nedlagt forinden ! Årets første
sommerdag faldt lige akkurat på den 5.
juni, hvor vi afviklede Æ Sinding Daw
kroketstævne. Stor ros til grillmestrene. Alt
fungerede perfekt.
Mange spillere har deltaget i
onsdagsstævner, som spilles på tværs af
klubberne i DGI Midtjylland.
Flere af os har i sommerens løb, deltaget
i kroket camping stævner i Vindblæs,
Ølgod og Krunderup
Både onsdagsstævner og kroket camping
stævner har givet et pænt antal gevinster
til Sinding spillere.
Kroketturneringen er slut for i år. Vores
B2 hold, slutter på en 2. plads, A2 på en

2. plads og M1 på 1. plads, hvilket gav ret
til deltagelse i DM. Det blev dog ikke til
noget Danmarksmesterskab.
I parturnering har der deltaget 3 par fra
Sinding. Ingen kvalificerede sig til videre
deltagelse. 2 af parrene fik en 2. plads,
men det rækker jo ikke.
Vores sidste store arrangement blev
afviklet onsdag den 23. september, hvor
vi var 80 spillere, som dystede.
Lyskroket, er blevet en fast tradition,
startende med dyresteg på Jægerbjerg,
efterfulgt af spil på lysbanen.

Igen i år, har SGIF et damehold i serie
3. Holdet består af glade piger i
alderen fra start 20’erne og til sidst i
30’erne, spillere med mange års
erfaring til spillere med 0 års
erfaring. Vi har en aftale om, at det
skal være sjovt at spille og være med,
og når dommeren fløjter kampen i
gang, kæmper vi for at vinde.
Vi er nu så småt kommet i gang med
sæsonen, og vil få lagt de kommende
kampe i kalenderen – så alle er
velkomne til at komme og heppe
på pigerne.

Som vanlig havde vi besøg af
Simmelkær, Lind og et enkelt par fra
Ørnhøj. Vejret var i den grad med
os, fuldstændig vindstille, så det var
sammenlagt en rigtig hyggelig aften.
Onsdag den 28. oktober, var vi
inviteret til ministævne i
Simmelkær, hvor også Hammerum
deltog. Den sociale del, er næsten
lige så vigtig, som spillet, så
Simmelkær trakterede os med
masser af hjemmebagt kage.
I det hjemlige er vi i gang med at
finde årets klubmestre. Alle spiller
mod alle og sluttelig kåres en
klubmester i A-M rækken og en
klubmester i C-B rækken.
Den vanlige træning og kroketspil,
fortsætter naturligvis uforandret.
Der er stadig plads til nye spillere.
Så har du lyst, er du meget
velkommen til at møde op.
Med venlig hilsen
Kroketafdelingen i Sinding GIF
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Med venlig hilsen
Per Overgaard Nielsen
Træner

„Åben Hal“
2015-2016

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 4. december
Fredag den 8. januar.
Fredag den 5. februar.
Fredag den 4. marts

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Der kan stadig købes billetter til Dansk Slager Parade den 27. februar 2016
på www.sindingevent.dk
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Sinding
Forsamlingshus
Der er siden vores seneste indlæg her i
SØ-Posten foregået en masse ting.
Der er foretaget en række renoverings- og
vedligeholdelsesopgaver. Der er kommet
ny tagbeklædning på hele huset, sat ny
loftsbeklædning i alle lokaler bortset fra
den store sal og scenen. Belysningen i indgangen, køkkenet og baggangen er udskiftet og træpanelerne i indgangen og
handicaptoilettet er malet hvilket også
gælder for murstensvæggene på toiletterne. Der er indkøbt to borde-bænkesæt,
så der nu er anden form for siddepladser
end „afskærmnings-pælene“.
Der har været en håndfuld personer, som
har knoklet og brugt en masse timer på,
at vedligeholdelsesopgaverne har kunnet
gennemføres. Stor tak til dem.
Til disse vedligeholdelsesopgaver er der
hjemsøgt og bevilget fondsmidler fra Herning Kommunes Jubilæumsfond og LAGordningen på i alt 84.171 kr.
Banko har igen været afholdt hver onsdag
i samarbejde med Borgerforeningen for
Sinding og Ørre samt Jagtforeningen.
Vi vil gerne rette en stor tak til specielt
Bankoudvalget for deres store indsats, ligesom alle hjælperne til banko også skal
have tak.
Der er i det forløbne år kommet et fint
afkast fra banko, hvilket er af stor betydning for den daglige drift af forsamlingshuset.
Temaaftenen med foredragsholder, Erik
Lindsø blev afviklet i samarbejde med Sinding-Ørre Midtpunkt, Borgerforeningen,
Sinding Gymnastik- og Idrætsforening,
Menighedsrådet og forsamlingshuset.
Fastelavnsfesten, som Borgerforeningen
og forsamlingshuset arrangerer i fællesskab, blev igen en stor succes, hvor huset
var fyldt med flotte udklædte børn , forældre og bedsteforældre.

Grease var temaet til festen, som arrangeres af „fnis-pigerne“. Igen en fantastisk
flot pyntet sal, dejlig mad og ikke mindst
fine udklædte deltagere, der forstår at
hygge, feste og have en dejlig aften. Stor
tak til „fnis-pigerne“ for deres indsats.
Der afholdtes generalforsamling den 22.
oktober, og resultatet af valget blev, at
bestyrelsen fortsat består Bjarne Nielsen,
Kristian Nytoft, Inga Pedersen, Bente
Johansen og Bodil Jensen.
Ting som bestyrelsen vil arbejde frem
mod:

Ligeledes er der planer om, at indrette Ppladsen, så der bliver „skrå-parkering“ samt
indkørsel fra gavlen og udkørsel i den
nederste del på den lille P-plads.
Vedtægterne skal gennemarbejdes ligesom eventuelle ændringer udarbejdes til
forelæggelse på generalforsamlingen i
oktober 2016.

Ændring af indretningen i køkken og baggangen, så opvaskemaskinen placeres i
baggangen og køleskab og fryser kommer
ind i køkkenet.

Med venlig hilsen
Sinding Forsamlingshus
Bodil Jensen.

Der vil blive søgt tilskud fra Herning Kommunes Jubilæumsfond til denne
omforandring, så der vil først kunne ventes påbegyndelse af arbejdet hen i foråret,
da vi afventer tilbagemeldingen på ansøgningen til Jubilæumsfonden.
Maling af vinduerne udvendigt i den lille
sal samt væggene i den store sal er også
ønskeligt.
Der er planer at opgradere P-pladsen, så
belægningen mellem P-pladserne renoveres, afskærmningsstolperne enten udskiftes med anden from for afskærmning eller males.

Æ Sinding daw blev igen afholdt med flot
deltagelse i aktiviteterne og en meget stor
velvilje fra rigtig mange personer til at
påtage sig nogle praktiske opgaver.
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Jule-bob afholdes den 27. december……..
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår. Vi glæder os til samarbejde og
samvær fremover.

Kirkesiden
Fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus
Torsdag d. 28. januar kl. 19.00
Michael Nørager, Herning: „Vi skal blive bedre til at passe på vores allervigtigste ressource: Hinanden!
Årets fælles foredragsaften har vi lagt i
hænderne på Michael Nørager, Herning.
Han præsenterer sit foredrag således:
Vi skal passe på hinanden! Her er frivillighed en helt afgørende faktor. Faktisk
er en bedre fremtid afhængig af gode fællesskaber med vore nærmeste.“
Det enkelte menneske kan bruge sin
energi, opmærksomhed, fokus og intelligens på at finde det, der mangler og ikke
er i orden hos dets nærmeste. Men det
enkelte menneske kan også bruge de
samme ting på at finde kvaliteterne og
de særlige evner, som gør de nærmeste
til noget, man må være taknemmelig for
at være en del af. Effekten af hvor man
sætter sit fokus, i forholdet til hvordan
man opfatter sine nærmeste, er enorm.
Vi mennesker har empati – dvs. vi kan
mærke andres smerte, glæde, fryd og
sorg. Derfor nytter det ikke noget kun at

tænke på sig selv – fordi det påvirker én,
hvordan de andre har det. Hvis man kun
tænker på de andre, svigter man sig selv
- og så svigter man også de andre fordi
de kan mærke ens smerte.
Vi kan KUN „vinde“ sammen, og i det
øjeblik vi virkelig kommer til at forstå det,
vil tingene ændre sig til det meget bedre.
På den måde kan vi støtte op om hinanden og Sinding – ja og for resten resten
af verden!
Aftenen er som sædvanlig arrangeret af
SGIF, Borgerforeningen, Hvepsereden,
Sinding Skole, Sinding Forsamlingshus og
Menighedsrådet i fællesskab. Af hensyn
til kaffen er der tilmelding til aftenen.
Tilmelding venligst til Bodil Jensen på
bjensen51@gmail.com eller 3063 5825
senest 21. januar.

Michael Nørager er ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse på Århus Universitet i Herning. Han har arbejdet med
forskning, undervisning, foredrag og praktisk udvikling af organisationer og mennesker i 20 år

Entré voksne: 80,- kr. (40,- kr. for børn)

Nyt fra Menighedsrådet
Ørre Kirke
Arbejdet er gået i gang… - En anelse senere end vi havde håbet, men det er jo
ikke altid alt, der går som man forventer.
– Der er dog melding fra håndværkerne
om, at de forventer at kunne holde tidsplanen om at være færdige til påske 2016
I kan gå ind på hjemmesiden:
www.oerresinding-kirker.dk og følge med
i arbejdet på de billeder, som løbende
bliver lagt ind. Derudover har vi tidligere
lovet, at der vil blive fortalt og vist billeder af arbejdet ved en kirkekaffe – og
det bliver søndag d. 24. januar
Ændringer i gudstjenesten
Sidst skrev vi om, at der muligvis ville
komme ændringer i gudstjenesten til afprøvning. De to ting der er i en prøveperiode er, at trosbekendelsen bliver sagt i
fællesskab, i stedet for som tidligere, hvor

den blev sunget. Vi håber hermed, at alle
der kommer til gudstjenesten – både
gæster til barnedåb og kirkegængere fra
sognet, kan føle sig mere med i denne
del af gudstjenesten, uden at skulle kende
melodien.
Derudover er der lagt et stykke stille
musik ind efter prædiken. Det vil primært
være musik uden ord. Her er det tanken, at den enkelte kirkegænger har
mulighed for at lade prædiken bundfælde
sig lidt mere – inden der fortsættes i liturgien til altergangen.
Vi håber at I vil komme med ris og ros i
fht. disse forslag, da de i første omgang
kun er sat i værk i en prøveperiode ind til
påske.
Dooni-Dooni - sognets projekt…
Vi har drøftet hvilket projekt, vi tror, vi
kan samle penge ind til selv at køre eller
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koble os på som en del af. Vi arbejder i
retning af at støtte oprettelsen af en børnehaveklasse i Mails hovedstad, Bamako.
Vi vil gøre meget for, at vi kan få lov at
hjælpe nogle helt konkrete børn i Mali
og få sat ansigter på.
Det der sker i Bamako er, at begge forældre begynder at arbejde ude, derfor
bliver der mere og mere brug for at de
yngste børn, kommer i skole eller „førskole“ klasser, så de ikke er overladt til at
være alene i dagtimerne.
Litteratureftermiddage
Som noget nyt er der startet litteratureftermiddage op i Sinding Kirkehus. Læs
mere om dette tilbud andetsteds på
Kirkesiderne.
Jytte Hoffmann

Kirkesiden
Ørre-Sinding Kirker ønsker alle
JULEKONCERT Sinding Kirke

Adventshygge i Præstegården

tirsdag d. 8. dec. kl. 19.00

Tirsdag 8. december kl. 14.00 - 16.00.

Denne aften får vi besøg af Thisted
Kirkes Drenge- og Mandskor, som består af ca. 40 drenge og unge mænd.
Koret er kendt for en meget høj musikalsk standard. Koret har været på
turnéer til bl. a. USA og Australien.

Igen i år holder Seniorklubben årets sidste møde i Præstegården,
Ørre Byvej 88.
Eftermiddagens program er tilrettelagt af kirke- og kulturmedarbejder,
organist og sognepræst.
Menighedsrådet er vært ved kaffen.

Gudstjeneste med LUCIA-optog

Efter koncerten er menighedsrådet
vært ved kaffe, knas og klejner i kirkehuset.

Søndag den 13. december kl. 15.30 i Sinding
Kirke. Igen i år skal vi sammen opleve det stemningsfulde Lucia-optog, med børn fra skolen. Kom
og vær med til en højtidlige stund i kirken, med
fællessalmer, fortælling og Lucia-optog. Efter gudstjenesten bydes på varm æbledrik og Lucia-brød.

Overblik over Julens gudstjenester

Julehjælp 2015

(alle gudstjenester foregår i Sinding Kirke)
13/12 15.30

LUCIA-optog i Sinding Kirke

17/12 10.00
18/12 10.00
20/12 8.45
24/12 11.00
14.00
15.30
25/12 9.30
26/12 10.00
27/12 9.30
1/1
15.30

Julerejse til Betlehem for de mindste
Julegudstjeneste for skolebørn
4. søndag i advent, v. Nord Hansen
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Juledag
2. juledag
Julesøndag v. Nord Hansen
Nytårsmusikgudstjeneste
Judith Hedager medvirker

3/1

Helligtrekongers gudstjeneste
Fortælling ved Niels Knudsen

15.30

Igen i år er det muligt at uddele julehjælp. For at
uddele hjælp, er der hele tiden brug for midler,
så TAK for alle bidrag. Ønsker man at give et
bidrag, 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
undertegnede. 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 rettes til sognepræsten, som har ansvaret for uddelingen. Julehjælp er naturligvis omfattet af tavshedspligt.
Sognepræst Lise Edelberg
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Kirkesiden
en rigtig glædelig jul !!!
En helt ny julekrybbe til Sinding Kirke
Traditionen med en opstilling af Maria
og Josef, det lille Jesus-barn, 3 vise
mænd, hyrder, okser, æsler, får og engle
kan spores langt, langt tilbage. Det helt
store gennembrud fik den med Frans af
Assisi, der i Italien i 1223, - støttet af
paven - lavede en julekrybbe med levende mennesker og dyr. I dag er traditionen udbredt i såvel den katolske som
den protestantiske del af verden.

Her i sognet - mange år efter - har vi i
gudstjenesteudvalget ønsket os en julekrybbe til Sinding Kirke. Vi forelagde
ideen for Ruth Nors, og sammen med
Egon Nors, Birthe Jensen og Helle
Skovgaard har hun løst opgaven.

Fra 1. søndag i advent er resultatet at
se i Sinding Kirke, og det skal ingen
hemmelighed være, at vi er spændte.
Stor tak til Ruth, Egon, Birthe og Helle.

Kilde : Hvor stammer julekrybben fra? Kristelig Dagblads billedserie 2010

NYTÅRS-MUSIK-GUDSTJENESTE
Julerejse til Betlehem
Sinding Kirke og omegn,
torsdag d. 17. december

Sinding Kirke, 1. januar kl. 15.30
Traditionen tro indleder vi det nye år med en stemningsfuld stund i kirken. Denne nytårsdag bliver et genhør med vores tidligere kirkesanger Judith Hedager.
Judith er uddannet på musikkonservatoriet, er korleder
og har sunget i en lang række musicals. Vi kan glæde os
til at høre Judith her hos os, på årets første dag.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning.

Denne torsdag formiddag skal sognets
dagpleje- og børnehavebørn på en helt
særlig rejse med Betlehems-bussen.
Bussen kører rundt i Sinding og Ørre,
mens børnene holder godt øje med,
hvad vi kommer forbi. Vi skal nemlig
se, om vi kan finde frem til den lille
familie med Jesus, Josef og Maria, som
holder til i en stald i Betlehem. På
vejen møder vi både soldater, hyrder,
konger og måske endda en engel, inden vi slutter rejsen i Sinding Kirke.

Gudstjenesteudvalget

Helligtrekonger
Sinding Kirke den 3. januar kl. 15.30
Med Helligtrekonger runder vi julefesten af for denne
gang. Med fortælling om de vise mænd, salmer og
fortælling ved Niels Knudsen. Der vil igen være et
helligtrekonger lys til hver hustand. Medbring gerne
det sidste juleslik og småkager, til en
kop kaffe efter gudstjenesten.

F
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Kirkesiden
Nu tændes tusind julelys….
Kære læser ...
Bladene daler stille til jorden, snart står
træerne med nøgne grene. Mørket trænger sig på og gør dagene korte. Selvom
man tager en ulden trøje og frakke på,
kan man her om efteråret føle sig lige så
nøgen, lige så ubeskyttet, som træernes
grene. Midt i vinterens mørke kommer
julen til os. Med advent-tiden som en
værdifuld tid til forberedelse. En tid til at
bage småkager, en tid til at skrive julebreve til mennesker, vi holder af og alt
det andet, der nu fylder i forberedelserne
til julen hos os. Måske har vi det sådan,
at der er meget vi skal nå til jul. Jeg husker ikke hvem, men én havde engang
en meget rammende replik til dét, da
han sagde: „Det handler ikke så meget
om, hvad du når til jul, men om julen
når til dig.“

En stille stund

Julen vil nå os med håbet om, at der er
lys, helt ind i det dybeste mørke og den
dybeste sorg, vi kan tænke os. At der er
varme og kærlighed, hvor alt ser frossent
og tillukket ud. For julen kommer til os, i
fortællingen om det lille barn, der kom
til verden, en mørk nat, nøgen og udsat,
som enhver af os er i verden. Julens barn
– Jesus Kristus – er trådt ind i verden for
at vise, at Gud bekymrer sig om os – ja,
om os, om dig og mig. En omsorg, som
rækker ind i det liv, vi kender. Det giver
ro til urolige menneskehjerter.

Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler smukt
på himlens dybblå grund.

Må julens fred nå til enhver af os. Til jer,
som bare elsker julen og glæder jer – og
til jer, som i år for første gang skal fejre
højtiden, uden et menneske, som I holdt
af. Lad os tænde julelys.

Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt,
se strålen mild og blid,
en stråle af Guds kærlighed –
en signed juletid.

Vi har givet de stille stunder nogle overskrifter, så man på forhånd kan vide, hvilket tema, der tages op:
20. januar kl. 17.00 i Sinding Kirke:
„Gør du, hvad du har lyst til?“
2. marts kl. 17.00 i Sinding Kirke:
„Vær gode ved jer selv og hinanden“

Du stjerne over Betlehem,
oh lad dit milde lys
oplyse alt med håb og fred,
så kærligheden ses.

Emmy Köhler

Lise Edelberg

Litteratur-eftermiddage i Sinding Kirkehus
Som noget nyt inviterer vi denne vinter
til Litteratur-eftermiddage en mandag om
måneden. Der er lagt op til eftermiddage med samtaler om nogle af livets
store spørgsmål - og nogle af de mange
dilemmaer, vi møder i de romaner, der
er på programmet. Det er Kurt Kleon
Jeppesen, der står for eftermiddagene.

To gange i det nye års første måneder
inviterer vi indenfor i Sinding Kirke til en
halv times tid med tid til bøn, stilhed og
eftertanke. Denne gang har vi placeret
de stille stunder sidst på eftermiddagen og vi håber, mange har lyst til at komme
og lade tankerne falde til ro midt i hverdagen.

Og over by og land i nat
går julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist
vor frelser og vor Gud.

Konceptet er enkelt. Vi mødes en mandag eftermiddag om måneden fra 14.30
- 16.00 og snakker om månedens bog.
Kurt har skaffet bøgerne hjem fra biblioteket, så deltagerne kan låne dem af
ham. Der bydes på lidt eftermiddagskaffe
undervejs.
Det koster 40,- kr. inkl. kaffen at deltage
- og ønsker du at være med, eller vil du
bare gerne høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Kurt på 4215
2244 eller kleonjeppesen@gmail.com
Desuden ligger der foldere i Sinding
Kirke, hvor der også står lidt om bøgerne.
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Vinterens program ser således ud:
14. december:
Christian Jungersen: Du forsvinder
11. januar:
Chimamanda Ngozi Adichie: Lilla
Hibiscus
8. februar:
Kerstin Ekman: Rørte vande
14. marts:
Rachel Joyce: Harold Frys usandsynlige
pilgrimsfærd
Du er naturligvis velkommen til kun at
deltage nogle af gangene, hvis det passer dig bedst.

„VI LÆSER FOR AT VIDE,
AT VI IKKE ER ALENE“
C. S. Lewis

Kirkesiden
Arrangementer
SogneBio januar

Oversigt over arrangementer

Mandag d. 18. januar er der igen film på
programmet. The Good Lie - Den gode
løgn - er titlen på aftenens film. Og bag
denne gemmer der sig en barsk og gribende fortælling om 3 sudanesiske
drenge, som efter 13 år i en flygtningelejr får mulighed for at begynde et helt
nyt liv på den anden side af Atlanten i
USA.

8. dec.
8. dec.
13. dec.
14. dec.

14.00
19.00
15.30
14.30

Adventshygge i Præstegården
Julekoncert med Thisted Drenge- og Mandskor
Lucia-optog i Sinding Kirke
Litteratureftermiddag: Du forsvinder

1. jan.
3. jan.
11. jan.
18. jan.
20. jan.
28. jan.

15.30
15.30
14.30
18.00
17.00
19.00

Nytårsmusikgudstjeneste i Sinding Kirke
Helligtrekongers gudstjeneste i Sinding Kirke
Litteratureftermiddag: Lilla Hibiscus
SogneBio: The Good Lie
En stille stund i Sinding Kirke
Fælles foredragsaften i Sinding Forsamlingshus

8. febr.

14.30

Litteratureftermiddag: Rørte vande

2. marts
10. marts

17.00
18.00

En stille stund i Sinding Kirke
SogneBio: Philomena

En film om store kulturforskelle, om håb
på trods af udfordringer, om at kæmpe
for det, man tror på - og sidst men ikke
mindst om en kærlighed, der har nærmest guddommelige dimensioner.

Besøg vores hjemmeside: www.oerresinding-kirker.dk
Her er et lille glimt fra efterårets forløb
med babysalmesang. Du kan finde mange
flere billeder fra forløbet på hjemmesiden.

Som sædvanligt begynder vi kl. 18.00 med
fællesspisning á 70,- kr. Tilmelding til Kurt
senest 14. januar på 4215 2244.

Her kan du også følge med i, hvordan det
går med restaureringen af Ørre Kirke, ligesom du naturligvis kan læse mere om
alle vore arrangementer.

Indre Missions mødekalender:
27. nov.

19.00

Adventsfest i Missionshuset. Tale v. Peter Nord Hansen

2. dec.
9. dec.
16. dec.
29. dec.

19.30
19.30
18.00
19.00

Bibelgruppe 2 mødes hos Marianne og Peter Tolstrup Christensen, Søvndalvej 10
Bibelgruppe 1 mødes hos Ingrid og Thomas Andersen, Tjørring
Bibelgruppe 2 mødes til julehygge hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
Julefest i Missionshuset. Tale v. Svend Erik Petersen, Ringkøbing: „Julen er ...“

6. jan.
12. jan.
14, jan.
20. jan.
27. jan.

19.30
19.00
19.30
19.30
19.30

Bibelgruppe 2 mødes hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
Skriftemålsgudstjeneste i Sinding Kirke v/ Lise Edelberg
Bedemøde i Missionshuset
Bibelgruppe 2 mødes hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
Fælles bibelgruppeaften i Missionshuset

5. febr.

19.30

Bibelkursusaften i Snejbjerg menighedshus
ORDET fra GUD v. Kurt Hjemdal fra Norge (taler dansk).
Bibelgruppe 1 mødes hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget 51
Bibelgruppe 2 mødes hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
Familieaften i Missionshuset v. Marianne Olsen, Ringkøbing

10. febr. 19.30
10. febr. 19.30
26. febr. 19.00
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Kirkesiden
Årets særlige navne

Gudstjenester

Døbte

DECEMBER

Ørre Kirke

6.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
2. søndag i advent

13.

15.30

Sinding Kirke med LUCIA-optog, Lise Edelberg
3. søndag i advent

17.
18.
20.

10.00
10.00
8.45

Julerejse til Betlehem for de mindste (Sinding Kirke)
Julegudstjeneste for skolebørn (Sinding Kirke)
Sinding Kirke, René Nord Hansen
4. søndag i advent

24.

25.

11.00
14.00
15.30
9.30

26.

10.00

27.

9.30

Julegudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg
Julegudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg
Julegudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg
Sinding Kirke, Lise Edelberg
Juledag
Sinding Kirke, Lise Edelberg
2. juledag
Sinding Kirke, René Nord Hansen
Julesøndag

Freja Scheufens Bøgedal
Sinding Kirke
Arianna Lily Ransborg
Alberte Rørvig Krogh
Alfred Buur Romvig
Liva Skou Mikkelsen
Johan Aleksander Morthorst Christensen
Benjamin Næstholt Christensen

Døde og/eller begravede/bisat
Ørre Kirke og kirkegård
Arne Kølbæk
Kirstine Elisabeth Jensen

JANUAR
1.
15.30
.
3.

15.30

Helligtrekongers gudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg
Hellig tre konger søndag - Fortælling ved Niels Knudsen

10.

8.45

Sinding Kirke, René Nord Hansen
1. søndag efter hellig tre konger

12.
17.

19.00
8.45

Skriftemålsgudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg
Sinding Kirke, Lise Edelberg
Sidste søndag efter hellig tre konger

24.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Kirkekaffe
Søndag septuagesima

31.

8.45

Sinding Kirke, René Nord Hansen
Søndag seksagesima

Erna Marie Jensen
Sinding Kirke og kirkegård
Liselotte Fønss
Signe Olkjær Madsen
Evald Nielsen
Helene Kristine Andersen
Margrethe Lauridsen
Anine Rebekka Mikkelsen
Anne Juncker
Einar Pedersen

Nytårsmusikgudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg
Nytårsdag - tidligere kirkesanger, Judith Hedager medvirker

FEBRUAR
7.
10.00

Sinding Kirke, René Nord Hansen
Fastelavns søndag

14.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
1. søndag i fasten

Ørre Kirke

21.

8.45

Mette Pedersen og Jens Michael Kristensen (Nybro Missionshus)

Sinding Kirke, Lise Edelberg
2. søndag i fasten

28.

10.00

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Kirkekaffe
3. søndag i fasten

Viede

Inger og Lars Hoven Sandgaard
Lola Marie Madsen og Karsten Larsen
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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 6165 1641lillian.thomsen@hotmail.com
Kurt Kleon Jeppesen (sekretær)
4215 2244 - kleonjeppesen@gmail.com
Kirkeværge (uden for rådet):
Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk

Sinding–Ørre Midtpunkt

Faktabox
Medlemmer af den nye
fællesbestyrelse
for Sinding-Ørre Midtpunkt:
Hvepsereden/Midgaarden:

Fællesbestyrelsen årsberetning 2015
Sinding Skole
„-Vi vil bare gerne være lidt større…“

Anna Lindholm, Sinding
Anne Jensen, Skibbild-Nøvling

Bevægelse:
På skolen løber alle 1 eller 2 km hver
dag.
En løbetur gør nemlig eleverne mere
læringsparate.

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.

Skolen er en del af Sinding-Ørre
Midtpunkt, som også rummer en
integreret daginstitution „Midgaarden/
Hvepsereden“, AKT-helhedstilbuddet
„Huset“ og en idrætshal.

Indskriv jeres barn på Sinding Skole!
-ikke kun i 0. klasse, men også gerne i
andre klasser.
Ønsker I jeres barn indskrevet på skolen,
er det muligt hele året.
Det kan I gøre når som helst. I er ikke
bundet af en evt indskrivning på en
anden skole.

„Jeg oplever helt klart, at børnene er
mere klar til at
modtage den undervisning, vi gerne vil
give dem“
Conni Wind, Lærer
Skolen er en TA´PULSEN skole og har
derfor gennem en årrække haft fokus på
bevægelse i fagene.

Kontakt: Kurt Stoustrup, skoleleder
Telefon: 96 28 79 40/ 30 32 80 73
E-mail: sinding@herning.dk

Lidt om skole:
Skoledagen starter med 20 minutters
læsebånd med tid til at stikke næsen i
bogen og fordybe sig.
Hvorefter hele skolen mødes til fælles
morgensang.
Sinding Skole er en skole med fokus på
faglighed, inklusion, individet, fællesskab,
sundhed og bevægelse.
Sinding Skole er en folkeskole, som
omfatter 0. - 6. klasse med i alt 71
elever.
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Skolebus:
Der kører gratis skolebus i hele
skoledistriktet.
Busrute 161 kører hver morgen 07.15
fra Hallen i Nøvling og kører hjem 3
gange om eftermiddagen.
Busrute 157 kører Sinding/Ørre/Nybro
mellem kl. 07.02-07.30 og kører hjem 23 gange om eftermiddagen alt efter
ugedag.

Sinding–Ørre Midtpunkt

Støtteforeningen for Sinding-Ørre
Midtpunkt:
Fællesbestyrelsen for Sinding-Ørre
Midtpunkt vil gerne opfordre til
man bakker op om vores Støtteforening.
Se annonce andet steds her i posten
Vi er rigtig glade for det stykke arbejde
og den opbakning foreningen giver til
hele Midtpunktet.

Strukturen i Sinding-Ørre Midtpunkt:

Facts:
·
Hele skolen løber 1-2 km hver dag
·

Vi har en meget konsekvent
antimobbestrategi

·

Vi har veluddannede lærere og
pædagoger

·

Det er vigtigt for os, at der er plads
til alle uanset evner og baggrund

·

Vi har fælles morgensang hver
morgen

·

Skolen har gode fysiske rammer og
egen idrætshal

·

Daglig frugtordning
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Philip Nielsen
Asbjergvej 4, Sinding
Mob. 23271245
Mail: Philip@lillebjerg.com
Næstformand:
Bodil Jensen
Nøvlingvej 7, Sinding
Tlf.: 30635825
Mail: bjensen51@gmail.com
Kasserer:
Else Marie Valbæk
Ørre Byvej 91, Ørre
Tlf.: 29369759
Mail:
elsemarievalbk@gmail.com
IT-ansvarlig:
Simon Vig
Sinding H}ovedgade 23,
Sinding
Tlf.:21600564
Mail: vig.privat@gmail.com
Sekretær:
Preben Thomsen
Taulundvej 13, Ørre
Tlf.: 97143288, mob.: 21200357
Mail: kette-pr@hotmail.com

Efterlysning
Vi mangler billeder af og oplysninger
om dit hus eller din gård...

?

Her på Lokalarkivet vil vi gerne hjælpe folk til bedre at huske og erindre - og til
det har vi brug for hjælp af jer beboerne i Sinding og Ørre. Hjælp os med at
huske huse og gårde med både ældre og nutidige oplysninger og billeder om
de forskellige ejendomme i sognene. Hjælp os med at huske en svunden tid,
sådan som vores dejlige egn tog sig ud for år tilbage og i dag. Så dyk ned i
gemmerne og find de gamle billeder frem, gå ud og tag et billede af din
ejendom, som den ser ud i dag (også gerne dens beboere), så minderne kan
blive samlet til kommende generationer. Arkivet har de fleste af de gamle
tingbogs-oplysninger vedr. tidligere ejere.
Billeder kan foræres til arkivet, som opbevarer dem på forsvarlig vis. Hvis I
gerne selv vil beholde billederne, vil vi meget gerne låne billederne for at
scanne dem, og returnerer dem til jer igen hurtigst muligt. Vi modtager også
gerne billederne digitalt.

Ny arkivleder!
Ørre-Sinding Sognearkiv har fået ny arkivleder, idet Vilhelm Schack Østergaard
har valgt at træde tilbage. Han har gennem de sidste 20 år gjort et godt og
yderst kompetent arbejde for at gemme vores lokale historie. En stor tak til
dig!
Den nye arkivleder er Wagn Christensen, som jo er et kendt ansigt både på
Sognearkivet og i området. Velkommen!

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

Frivillige hjælpere på arkivet er: W. Schreiber, Benny Jeppesen og Marianne
Damgaard.

Ørre-Sinding
Sognearkiv

Sinding Skole's bibliotek
Skoletoften 7, 7400 Herning
arkivoerresinding@herning.dk
Wagn Christensen, 97136226

Åbent hver mandag kl. 17.00 - 19.00
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Referat af generalforsamling i Borgerforeningen for Sinding og Ørre.
1. Dirigent: Bestyrelsen foreslår Kristian
Nytoft, han bliver valgt.
2. Formandens beretning:
Arrangementer:
Foreningen har i det forgangene år afholdt
de sædvanlige arrangementer, byfest,
Sct.Hans og særligt skal nævnes en meget god fastelavnsfest, hvor der år efter år
kommer flere og flere.
Desuden er foreningen med til at arrangere Banko, rygraden i Bankoudvalget gør
et kæmpe stykke arbejde, for uge efter
uge og skabe en rigtig god aften, og et
meget flot overskud til gavn for lokalområdet.
Der har været en flot genindvielse af
„Nygård gl. Skole“, det er blevet rigtig godt.
Byggegrunde:
Motorvejen har gjort det nødvendig at lave
en revidering af kommuneplanen da det
går hårdt ud over byggegrundene i Sinding, både erhvervsgrundene langs den
nuværende hovedvej og det 3.ben på
Ørrevænget, der alle bliver beskåret af
afkørslen/flytning af Ørrevej. Der skal nu
tages stilling til hvad grundene så skal bruges til, evt kan de beplantes eller der kan
laves støjvold ud mod motorvejen.
Kommunen er indstillet på at udstykke 7
nye grunde mellem Hvepsebyen og
Hjortehøj, så snart der vurderes at være
behov for det.
Der kan ikke etableres nye byggegrunde i
Ørre, da det lovmæssig ikke kan lade sig
gøre.
Amerikanergrunden:
Der er fældet en del træer for at åbne grunden op og nu afventes der en beplantningstegning fra kommunen.
Skolen:
Skoledistrikterne er nu lagt sammen, det
skulle gerne give ro for skolen i nogle år
frem, forhåbentlig kommer der, med tiden,
flere børn i skolen.

Lige nu er kommunen i gang med at lave
en tunnel under Trehøjevej, så der kan
komme en sikker skolevej.
Læskur:
Der er lovning på at der bliver etableret
et læskur ved busholdepladsen på Sinding
Hovedgade i løbet af efteråret.
Skoletoften:
Det er endelig kommet grønt lys for at
lave stien igennem træerne langs med
Skoletoften. Der er de sidste par år sparet
lidt op i foreningen for at være sikker på
at have en buffer i forbindelse med etablering af stien.

hos den nye bestyrelse efter formandens
afgang.
Stien langs Skoletoften skal etableres.
Amerikaner grunden skal beplantes.
Den nye hjemmeside skal i luften.
Det skal afklares hvad der trænger i Ørre.
Anne Marie foreslog et borgermøde, måske med en ny vision for området.
Skal resten af Nygård gl skole møbleres
og hvad med åbningstiderne?
Hvordan sikrer vi tilflytningen til området?
6. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogle forslag.

Formanden takker af:
Formanden, Erik Nielsen har bestemt sig
for at takke af efter mange år på posten.
Han ønsker at takke samarbejdspartnerne
for et godt samarbejde.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Preben Thomsen og Philip Nielsen blev
genvalgt.
Bodil Jensen blev valgt.
Lars Lodahl blev 1. suppleant
Kristian Nytoft blev 2. suppleant.

Kommentar til beretningen:
Ørre efterlyser at der også kan blive lidt
opmærksomhed til dem, bl.a. ved bålpladsen.

8. Valg af revisor:
Revisorene blev genvalgt.

I Sinding er stien til grusgraven ved at gro
til, kommunen er orienteret, men det går
trægt.
3. Beretning fra sognearkivet:
Vilhelm Østergård er, efter mange års
virke, trådt tilbage.
Derfor stod sognearkivet uden leder, men
det skal man have, så Wagn „tabte“.
Der efterlyses oplysninger og billeder af
hver enkelt ejendom anno 2016.
På Ørre kirkegård er der et gravmæle fra
1886 efter „Ole Nygård“, arkivet har udfærdiget en pjece om gravmælet.
Der er solgt 4 stk „Ørre-Sinding bogen“.
4. Regnskabet:
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab, årets resultat er 44.270,52 og der
står 95.070,52 på kontoen.
5. Virksomhedsplan:
Formanden fremlagde en begrænset vision
for det nye år, da dette arbejde vil ligge
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9. Valg til Sognearkivet:
Sognearkivet ønsker en vedtægtsændring
da dagsordenen strider mod vedtægternes
pkt. 8.
Derfor afholdes der ikke valg.
Bestyrelsen kommer med forslag til næste generalforsamling.
10. Kontingent fastsættelse:
Kontingentet er uændret 20 kr. pr medlem.

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Hvad er nu det for noget?
Der er nu kommet en ny formand og
næstformand i Borgerforeningen for
Sinding og Ørre – og hvordan skal det nu
gå?
Vi vil prøve og løfte arven, så godt som vi
kan og alligevel på vores egen måde!
Lidt fra den nye formand.:
Mit navn er Philip Nielsen og jeg har siddet
i bestyrelsen i Borgerforeningen i 3 år indtil
videre. Jeg er 37 år og opvokset i Ljørring.
Jeg er gift med Anna, der er dagplejer ansat
under Hvepsereden, Sinding-Ørre, og
sammen har vi 2 børn, der begge går i
skole i Sinding, og én af dem har været
og den anden er fortsat i Hvepsereden,
Sinding-Ørre.
Vi bor på det nedlagte landbrug „Lillebjerg“
på Asbjergvej (tidligere tilhørt
„Gantzhorn“).
Til daglig arbejder jeg som montør og
serviceleder i firmaet LubriQ
Centralsmøring, og jeg er uddannet
Landbrugsmaskinmekaniker.
Som næstformand har jeg været så heldig
at få Bodil Jensen. Det samarbejde ser jeg
frem til skal skabe masser af udvikling,
goder og muligheder for medlemmerne
og hele Sinding-Ørre. Vi har delt arbejdet
lidt imellem os, idet Jeg ikke hele tiden
kan trække dage ud af mit arbejde for at
bruge tid på møder og så videre med det
offentlige i deres åbningstid. Det er noget

Bodil brænder for, jeg tror på, vi kan
supplere hinanden på en rigtig god måde.
At Bodil samtidig er formand for Sinding
Forsamlingshuset, ser jeg som en positiv
kombination, da vi i forvejen arrangerer
flere ting sammen blandt andet Byfest og
Fastelavnsfest.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er
Elsemarie Valbæk, kasser, Simon Vig,
hjemmeside ansvarlig og Preben Thomsen,
sekretær.
Hvad vil vi i bestyrelsen så arbejde for:
Nogle sager har vi arvet og andre tager vi
selv fat i fra bunden.
Sti: Først har vi lige en sti langs mellem
Skoletoften og Sinding Stadion, vi skal
have færdig inden nytår. Det skal vi bruge
meget energi på her og nu, men derefter
vil vi tage fat på følgende sager:
Ørre.: Vi blev på generalforsamlingen gjort
opmærksom på at man I Ørre føler sig lidt
forbigået. Det vil vi gerne forsøge at rette
op på, og derfor vil vi holde et møde i
Ørre, hvor borgerne kan komme frem med
de ting, de føler, der kan gøres i Ørre.
Byggegrunde.: Vi vil arbejde for at der
kommer flere „varer“ på hylderne, idet vi
er i den heldige situation, at der snart ikke
er flere ledige byggegrunde tilbage i vores
område.

Fastelavnsfest
i Sinding forsamlingshus
Alle indbydes hermed til fastelavnsfest søndag den 7. februar 2016 kl. 14.00
Pris pr person 25 kr. Børn under 2 år har fri entré
Kom og støt op om denne tradition!
Arrangør Sinding forsamlingshus og Borgerforeningen
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Amerikaner grunden/Parken: Vi skal have
beplantet Parken igen, efter der er blevet
ryddet kraftigt op i træerne. Kommunen
skal komme med en plan om, hvor der
må plantes og hvilke planter, der må
bruges.
Faste arrangementer.: Vi skal selvfølgelig
igen have „Fastelavnsfest“, „Sct. Hans bål“
og Byfest som vi plejer.
Derudover er der selvfølgelig mange
andre mindre og større ting, som
Borgerforeningen altid har taget del i, og
det skal vi fortsat gøre. Vi modtager også
gerne ideer og forslag fra medlemmerne,
men for at sige det rent ud – det eneste
der kommer af sig selv er lommeuld Sagt med andre ord „Vi skal alle tage del i
arbejdet, bestyrelsen kan ikke gøre det
hele selv“. Så jeg vil gerne opfordre alle,unge som ældre – børnefamilier og
pensionister – kom op af sofaen og lad os
fortsat alle tage aktiv del i udviklingen og
arbejdet i og for vores Smørhul.
Lad os sammen Udvikle „Sinding – Ørre“,
til det foretrukne landsbysamfund i Herning
Kommune.
Med venlig hilsen
Formand for Borgerforeningen for Sinding
og Ørre
Philip Nielsen.

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Postkort var datidens sms for 150 år siden
Ørre-Sinding Sognearkiv dykker
ned i postkortets historie
Af W. Schreiber
Der er uden tvivl mange beboere her i
Sinding og Ørre - først og fremmest blandt
de ældre generationer - som har sendt
postkort til familie og venner med motiver
fra vore to landsbyer - det være sig
markante landskaber eller gadebilleder.
Postkortene - eller prospektkortene, som
de også benævnes - opstod for hen imod
150 år siden. Landet over blev der trykt
kort med motiver fra utallige byer og
egne, og de kunne købes hos den lokale
købmand. Disse kort er blevet yndede
objekter for mange samlere, og mange af
samlerne fortæller postkortets spændende historie på internettet.
For mere end hundrede år siden var der
hverken fjernsyn eller telefoner. Og slet
ikke computere og mobiltelefoner.
"Jamen hvordan kunne man dog leve
med det, og hvordan snakkede man sammen, vil nutidens børn utvivlsomt spørge
med et vantro udtryk i ansigtet.

Jo - for den gang - omkring 1870 - fik man
postkortet, og det giver et interessant
indblik i levevilkår i tiden for mere end
100 år siden.

Mange daglige
postudbringninger
Postkortet var datidens sms. Den helt
afgørende faktor var hastigheden. Nuvel postkortet kom ikke ligeså hurtigt frem,
som når vi i dag sender en sms. Men
postkortet kom dog ofte ud samme dag.
Dengang var der i byerne mange postgange hver eneste dag - i København
kunne der være op til 10 postudbringninger den samme dag.
Der var skrappe regler for brug af
postkort. Post Danmark havde ved lov
fået indført, at der indtil 1905 på adressesiden kun måtte være navn og adresse på
modtageren. Ingen små hilsner. Teksten til
tante Oda måtte stå på billedsiden, og
derfor har de gamle postkort et hvidt felt,
hvor der er plads til at skrive en lille hilsen.
Men selvom denne regel blev ophævet i
1905 så holdt traditionen ved i mange år
frem. Folk havde vænnet sig til, at teksten
til familie og venner skulle stå på
billedsiden.

Standarden for et brevkort - eller postkort
- lyder: Åben postforsendelse, oftest et
rektangulært kort af pap, der i Danmark
ikke må være større end 30 cm × 45 cm
og ikke mindre end 9 cm × 14 cm. Højre
halvdel af kortets ene side skal forbeholdes modtagerens navn og adresse
samt frankering; resten af kortet kan
bruges til meddelelser. På kortet må der
klæbes velgørenhedsmærker (fx julemærker), vignetter, fotos m.m., når blot
de ikke hindrer adressens læsning.
I 1869 indførte Østrig som det første
europæiske land postbesørgede åbne
forsendelser, og Danmark fulgte efter i
1871; indtil 1989 havde postkort status af
selvstændig forsendelsesart i Danmark.
De tidligste brevkort havde påtrykt porto
og plads til adressering på den ene side,
mens den anden side var blank og forbeholdt meddelelser. Det første illustrerede
postkort, som gengav en humoristisk
tegning, udsendtes i Tyskland i 1870; først
fra ca. 1884 begyndte man at benytte
fotografiske forlæg.
Postkort sendes fortrinsvis som feriehilsener, og motiverne har derfor ofte
været landskaber og seværdigheder.
Denne type postkort kaldes også

Her på Sognearkivet har vi fem postkort
fra 1950érne. Her ses et kort fra Ørre øverst kirken og Ørre Skole og
nedenunder to fotos fra Nybro.
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prospektkort, men berømte kunstværker
og portrætter af kendte personer afbildes
desuden ofte. De såkaldte franske postkort med erotiske motiver var allerede i
slutningen af 1800-tallet vidt udbredt,
selvom de var illegale og længe ansås for
at være utugtige.

Da julekortet kom til
Senere kom der julehilsner til beregnet
for venner, familie og forretningsforbindelser. Julekortets forgænger var
nytårshilsenen, som har eksisteret blandt

andet i Kina siden år 300 før Kristi fødsel
og senere kom til Mellem Europa. Det
første julekort blev antagelig udgivet i
Storbritannien i 1843.

Skikken eksisterer stadig i bedste velgående, og i 2007 udgjorde postmængden ved juletid 51 mio. forsendelser.

Med trykketeknikkens udvikling blev det
muligt at masseproducere julekort til en
overkommelig pris. I Danmark kom de i
handelen i 1870'erne, men blev først
udbredt fra ca. 1900. Postvæsenet besørgede således omkring århundredskiftet ca. 4,5 mio. julekort og -breve.

Nisser, vinterbilleder og religiøse motiver
har især været populære, ofte tegnet af
tidens kunstnere. Mange velgørende
foreninger samt for eksempel Unicef har
indtægter ved årligt at udgive kort med
nye illustrationer.

Et nytårskort fra Sinding - øverst byens
hovedgade og til højre mejeriet.
Nedenunder Møllegården og byens
kirke.

Der blev også lavet julekort fra Sinding her med et motiv fra Nyby med
Møllegården i baggrunden til højre.
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Bak op om Sinding-Ørre Midtpunkt, et trygt sted for vores børn
- det gør vi i Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt. Og vi har brug for jer som
medlemmer.
Meld dig ind i foreningen, eller forny dit medlemskab nu for 2015/2016:
50 kr. pr. person eller 100 kr. for hele husstanden pr. år.
Betal kontant til Hanne Andsbjerg Andersen eller indbetal på konto nr.:
7614 0002020411, husk at skrive navn, adresse og mailadresse.
M.v.h.
Bestyrelsen for Sinding-Ørre Midtpunkt
Formand Grethe Jeppesen, mobil 60 67 61 02

Redaktionen ønsker alle
læsere og annoncører en glædelig jul
og et godt nytår!
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