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Posten
Redaktion:
Mia B. Andersen, tlf. 25 60 06 61
Heidi Nielsen, tlf. 21 44 86 37

Korrektur:
Wagn Christensen, tlf. 97 13 62 26

Oplag: 550 stk.

Posten udgives af Lokalrådet for
Sinding og Ørre og udsendes til
samtlige husstande i Sinding-Ørre,
samt til dem, der bor udenfor området
og ønsker den tilsendt.

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

Datoer til kalenderen: oprettes via
Conventus systemet.

Se også: www.sinding-oerre.dk

Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre.

Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset

Næste deadline:  1. august 2017
Posten udkommer uge 35, 2017

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,-.

Fødselsdags-
børn

2017
Deadline Udkommer
1. februar 22. februar
1. maj 31. maj
1. august 30. august
1. november 29. november

Forsidebillede:
Foto: Benny Jeppesen, Ørre

Virksomhedsbesøg på Sinding
Feriecenter

Hvor: Kvindvadvej 11, Sinding

Hvornår: Søndag den 11. juni 2017 kl. 14 – 16

Hvad: Orientering om stedet v/ Karl Aage Olesen

Regionspolitik v/ Carsten Kissmeyer

Kommunalpolitik v/ Anne Marie Søe Nørgaard

Arrangør

Sinding/Ørre Venstre

Fiskekonkurrence kl. 08-16 ved søen
Hoppepuden er tændt

Kaffe på kanden

Pino Santana Andsbjerg 
Ørre Byvej 73, Ørre 
2 år den 14. marts 2017

Lasse Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
7 år den 29. maj 2017

Alle er velkomne!
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Ørre
Forsamlingshus

Ørre Marked den 19. august 2016. Kl. 9.00 starter
vi med rundstykker og kaffe.

Tombola med fine gevinster skænket af lokale butikker i
Aulum og Vildbjerg.

Pølseboden åbner kl. 10 med pommes frites, pølser,
kartoffelsalat, frikadeller og is.

Kl. 18.00 er den helstegte gris færdig. Der er også lækre
frankfurtere, hvis man er mere til det.

Menu : Helstegt gris m/tilbehør 90 kr.(børn u. 14 år 40 kr.)
Frankfurter som menu: 50 kr.( børn u. 14 år 25 Kr.).
Vi modtager med tak gode ideer til nye tiltag.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

ØRRE MARKED
DEN 19. AUGUST
2017

Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Så har bestyrelsen konstitueret sig, og alle
beholder deres pladser. Og vores
aktivitetskalender er kommet på plads. Vi
starter med „Grøn Inspirationsdag“ torsdag
den 1 maj, som i år vil blive afholdt i
Løvbakkerne, og med nyt koncept, idet
det kun er de mindste børn der kommer.
Og lørdag 17 maj skal vi på familietur til
Finderup, hvor der er mange fisk at fange.
Turen er senere end vi plejer, da det i de
foregående år har det været koldt i maj,
så vi håber at med det senere tidspunkt
vejret vil være bedre.
Så er vi blevet færdige med 1. etape af
udlægning af gyde grus, og det ser rigtig
godt ud, og det er klar til at modtage
ørrederne til efteråret. Vi håber at 2. etape
kan laves her til sommer.

Starten af fiskesæsonen har været stille,
både hvad angår fangst og fiskere. Dem
der har været ude med snøren har dog
fanget lidt. Men nu nærmer sommeren sig,
og dermed varmen, så skal der nok komme
gang i den. Og fra 1 maj må man fange
gedder igen.
Foreningen har fået en buskrydder, så vi
kan rydde brinker ned til åen. Det betyder
at man, både børn/voksne, kan færdes
sikret ved åen uden at falde i den.
Buskrydderen er en donation fra Lions
Vildbjerg. Den vil vi sige mange tak for.
I år afholder vi igen fiskeskole, det sker
tirsdag i uge 26. Det skal som noget nyt
afholdes ved Karl Aages fiskesø.
Her i foråret er der mange muligheder for
at komme ud med stangen ikke kun i åen,

men også ved vore kyster. I Hvide Sande
og Thorsminde kan man fange sild her i
april og starten af maj. Når silde fiskeriet
slutter, kommer hornfiskene ind.
Hornfiskene kan også fanges i Limfjorden.
Så det er bare at gøre som et gammel hit
hedder „Træk din gamle sweater på og
kom med ud og fisk“ .

Søren P. Kiilerich.
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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

Sekretær:
Preben Thomsen
Taulundvej 13, Ørre
Tlf.: 97143288, mob.: 21200357
Mail: ketty-pr@hotmail.com

Medlem:
Lars Lodahl
Nybyvej 20, Sinding
Tlf.: 20836287
Mail: larslodahl20@gmail.com

Skt. Hans fest den 23/6 i
Hvepsebyen.

I år skal børnene bygge bålet mens de voksne gør
maden klar, mød blot op i SØ-Grillen,
grillen tændes kl 17 til den medbragte mad, der kan
købes drikkevare.
Vi satser på at tænde bålet kl. 19
Borgerforeningen er vært for efterfølgende kaffe og
kage.

Med håbet om et lidt bedre vejr i år end sidste år
Vel mødt.

I skrivende stund er foråret ikke endnu
kommet til Sinding-Ørre, men mon ikke
det også kommer i år.           I Borgerfor-
eningen har vi haft go´ gang i den.
Først på året har vi afholdt fastelavn sam-
men med forsamlingshuset, det er en til-
bagevendende begivenhed og hvert år
fylder vi forsamlingshuset til en glad efter-
middag for børn og voksne.
Arbejdsdag/affaldsindsamling i Ørre blev
afholdt lørdag den 1 April i år, og det var
slet ikke nogen aprilsnar, tværtimod blev
der bakket rigtig godt op om arrangemen-
tet, der blev samlet en del affald og bag-
efter udført en række opgaver i området,

her kan især nævnes maling af gelænde-
ret ved broen, rydning af buskads vej ved
dråbebroen, fjernelse af tom skilt ved
Nybro og opsætning af nyt velkomstskilt,
vask og eftersyn af flagstænger og brosten
ved tissestenen i Nybro ( den kan nu op-
tage en ret stor tissetår).
Affaldsindsamling i Sinding den 2 april
havde også en god opbakning, der blev
samlet så meget affald at det skulle
stampes godt for at være i containeren,
her må det være på sin plads og opfordre
til at man spænder sit affald fast når der
køres mod genbrugspladsen da der blev

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: Philip Nielsen,
2327 1245
Flagmand i Ørre: Mikkel Scheufens
Petersen, 5192 0287

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

- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sin-
ding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til
Ørre-Sinding Sognearkiv, Skoletoften 7, Sinding
v/Wagn Christensen, Tlf. 97 13 62 26

Foråret i Borgerforeningen
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Siden 1975 har arkæologer vidst, at der
lige syd for Ørre ligger rester af en 2000
år gammel landsby. De mange tegn på
bebyggelsen – skår fra lerkar, som lokale
har fundet, luftfotos og geomagnetisk
opmåling (se billeder) – giver endda et
billede af en helt unik landsby, der kan
fortælle os meget mere om tiden lige ef-
ter Kristi fødsel. Fordi potentialet er ene-
stående, og fordi de underjordiske spor
kan være truet af landbrugsdrift, har Mu-
seum Midtjylland fået støtte fra både Slots-
og kulturstyrelsen og Ege Fonden til at
udgrave pladsen.
Udgravningen vil blive foretaget i samar-
bejde med Københavns Universitet. Et
hold af arkæologistuderende skal som led
i deres uddannelse hjælpe med udgrav-
ningen og ikke mindst formidlingen af
den. Alle i Sinding-Ørre-området skulle
gerne i løbet af august blive helt fortro-
lige med deres lokale jernalder-historie.
De 20 universitetsstuderende skal videre-
give den viden, de opsamler på udgrav-
ningen, og formidle den kulturskat, der
bogstaveligt talt ligger for deres fødder.
Arkæologerne skal samarbejde tæt med
lokale skoler, vejlede elever, optræde i den
lokale presse, til aftenformidlingsarrange-
menter og på de sociale medier.

samlet en hel del større ting op langs ve-
jen til Vildbjerg.
Den 7 April havde vi opstartsmøde på den
nye udviklingsplan for Sinding-Ørre, der
kunne godt have været bedre opbakning,
men der kom en masse gode forslag på
banen.  Her følger en kort opsamling og
alle forslag vil være ophængt i den lille sal
i forsamlingshuset til byfesten hvor det
også vil være muligt og komme med flere
forslag, samt melde sig på hvilket emne
man gerne vil være med til og arbejde vi-
dere på. Vore konsulenter har lavet et sam-
mendrag af hvilke forslag der er kommet
flest gange fra de forskellige grupper:

1. Lege område (udvidelse, reetablering,
vedligehold)

2. Cykelsti (Sinding-Ørre-Nybro-Skibbild-
Nøvling)

3. Større markedsføring på de Sociale me-
dier, evt købe proff. Hjælp.

4. Fokus på hvordan vi skiller os ud.
Det er det vores lokale borgere mener er
de vigtigste områder vi skal beskæftige os
med i den nye udviklingsplan, men lad os
nu se hvad der kommer frem nu folk har
haft lidt længere tid til og reflektere over
emnet, det ser vi på igen efter byfesten.
Hvepsebyen stod for skud sidst i April, der
mødte en trofast skare op og tog fat på
rengøring, renovering og istandsættelse af
bygninger og skibet, grillhytten fik lidt
større kasser til presseningerne, så nu skal

man ikke være bange for at bruge dem,
de kan nemt pakkes sammen igen.
Hvepsebyen bliver brugt til mange forskel-
lige ting, ikke alle er lige gode ved den og
det slider. Men sammen kan vi holde den
istand. Snart skal vi have fundet midler til
et nyt tag til køkkenet, det er temmeligt
utæt.
I den nærmeste tid skal vi have åbnet et
stykke motorvej, holde byfest, Sankt Hans
fest, have arkæologer på besøg til udgrav-
ning i Ørre og  have kunstnere på besøg
til kunstprojektet, og i september er der
Keltringebal, så der er nok og tage fat på.
Vi håber alle får en god byfest og som-
mer, og ser frem til en masse engagerede
mennesker vil hjælpe til med og lave
udviklingsplanen færdig i sensommeren/
efteråret.

Historien om Ørre vil føje et nyt kapitel til
Danmarkshistorien. Vi kommer til at lære
mere om jernaldersamfundets organise-
ring og erhverv. Vi ved allerede, at der i
denne landsby har været udvundet og
smedet jern, men vi kan næsten ikke vente
med at kigge nærmere på de huse og an-
læg, som vi i øjeblikket kun har set kontu-
rerne af. Og hvem ved, måske dukker der
helt uventede ting op af den Ørregårdske
muld.

Danmarkshistorien i Ørre: Arkæologerne kommer, august 2017.

Følg med i udgravningen på Museum Midt-
jyllands hjemmeside og facebookside:
www.museummidtjylland.dk og
www.facebook.com/museummidt
For yderligere spørgsmål kontakt muse-
umsinspektør Martin Winter Olesen:
mwo@museummidtjylland.dk, tlf.: 22 40
84 02
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Kunstprojektet „Kunsthallen og Landsby-
erne“.
I seneste nummer af SØ-Posten var der
en artikel om kunst-projektet, der afvikles
fra søndag den 20. til lørdag den 26.
august.

Det bliver helt sikkert en kæmpe oplevelse
igen i Sinding-Ørre. Der er så klart en del
løse tråde endnu, men noget ligger fast.
Som opvarmning til kunst-ugen bliver der
et projekt med „Øjne“.  „Øjnene“ er lavet
af de lokale kunstnere.

Hvert barn i dagplejen, Hvepsereden, sko-
len får udleveret et „øje“, de skal placere
et sted, de holder af og som er betydnings-
fuld for dem. Derefter tages et billede af
stedet med „øjet“ som sendes til
gitjensen@gmail.com.

Fra onsdag den 23. til torsdag den 24.
august er der overnatning for Hvepsere-
den og skolens børn.

Planen er, at børnehavebørnene til om
med 2. klasse overnatter i Midtpunktet, 3.
og 4. klasse i shelterne i Kommune-
plantagen og 5.og 6. klasse i shelterne i
Nybro.

Fredag den 25. august bliver der afskeds-
reception for alle klokken 14.30 til 16.00,
og aftenspisning og hygge for unge og
voksne.

Der vil være en række opgaver, vi skal
bruge hjælp til. Det være sig forberedel-
ser til og gennemførelse af velkomst- og
afskedsreceptionerne, overnatning for
børnene, bespisning af kunstnerne, kager

Kunstprojektet „Kunsthallen og Landsbyerne“.

skal der også til og ikke mindst personer,
der i samarbejde med kunstnerne får frem-
stillet kunstværkerne.

Under æ Sinding daw vil der være opslag
med opgaverne, og vi håber meget, at rig-
tig mange vil melde sig på til at give en
hånd med og i høj grad være med i fæl-
lesskabet omkring kunst-projektet.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen: Winnie Højer, Camilla
Thyrsted, Birgit Fastrup, Gitte Jensen, Phi-
lip Nielsen og Bodil Jensen.

Billederne vil fortløbende blive lagt ud på
Sinding-Ørre, Facebook og Sinding-
ørre.blogspot.dk., Efterfølgende er det pla-
nen, at billederne skal indgå i ferniserin-
gen både her lokalt samt ved afslutningen
på hele projektet i Kunsthallen i Viborg.
Der afholdes velkomstreception søndag
den 20. august klokken 15.00 i Sinding-
Ørre Midtpunkt.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

I anledning af 100 året for opsættelsen af
Blicher-stenen, eller Kleltringe-stenen, som
den altid er blevet kaldt her på egnen, har
man sat et projekt i søen for at markere
jubilæet, med et spændende arrangement
på Ørre hede.

Stenen er sat af Ørre Forskjønnelses- for-
ening  i 1917 som et minde om 100 året
for Blichers vandring her på heden, hvor
han kom forbi Sammelsted By.

Og hvad skete så for 200 år siden ?
Året er 1817 og Sten Steensen Blicher
vandrer på heden på Ørrekanten. Her kom-
mer han forbi et lille fattighus, hvor fattig-
folket, kjeltringene holder fest. Blicher kik-
ker ind af vinduet og det han oplever, in-
spirerer ham til at skrive novellen
„kjeltringeliv“. Novellen er blevet en af
Danmarks national litteraturklenodier.

Nu skal der så være kjeltringebal  igen.
Borgerforening og SGIF er, sammen med
Vildbjerg Amatør Teater, Kultur-
kompagniet og Abildå Brunkulslejre, gået
sammen  for, i  et tværfagligt projekt , at
skabe en festaften på Ørre Hede, i stil med
den Blicher overværede for mange år si-
den. Sammelstedby bygges op igen i form
af 5 små huse, hvor så publikum føres 200

Kjeltringebal på Ørre Hede

år  tilbage i tiden med små historier, teater-
optrin, smags- og naturoplevelser, musik
og sang. Igennem to aftener genoplives
det dramatiske liv på heden, og byder
publikum med ind i en totaloplevelse, man
sent vil glemme. Ud over foreningerne der
står bag, støtter Herning Kommune også
op om projektet både i form af økonomisk
tilskud, men  også med vejledning samt

de fysiske rammer. Arrangementet er også
en del af Kultur hovedstaden Aarhus 2017.
Kjeltringeballerne, for det bliver to, forhå-
bentlig dejlige sensommer-aftener,  kom-
mer til at foregå den 1. og 2. september
2017.

Man påregner at skal bruge ca. 100 frivil-
lige, så er man  frisk på at hjælpe, må man
meget gerne kontakte Bodil i Borgerfor-
eningen, eller gå ind på hjemmesiden
www.kjeltringebal.dk og tilmeld sig.
Det er også på hjemmesiden, man kan
købe billetter, og vent ikke alt for længe,
da der forhåbentligvis bliver rift om billet-
terne. Det vil jo i sagens natur blive et
begrænset antal  der vil blive solgt, da det
jo er nogle små huse der bliver opført til
arrangementet.



9

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

  Ledelsen

Formand
Per Overgaard Nielsen
Kvindvadvej 2
Sinding
7400 Herning
Tlf.: 97136474
Mobil: 20343136
formand@sindinggif.dk

Økonomifmd.
Gitte Jensen
Hjortehøj 6
7400 Herning
Mobil: 30844582
bogholderi@sindinggif.dk

Aktivitetsfmd.
Jesper Dahl Martinussen
Sinding Hovedgade 7
7400 Herning
Mobil: 31350108
jesperdm77@live.dk

Supplerende medl.
Jimmy Damgaard
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Mobil: 23709215
jimmy@sindinggif.dk

Supplerende medl.
Mads Pedersen
Nøvlingvej 12
7400 Herning
Mobil: 20219599
madsp1403@gmail.com

I Singlespillet blev.
Nr. 1  Kent Larsen
Nr. 2  Esben Lindholdt
Nr. 3  Vagn Jørgensen

Her er er resultatet fra vinterens bobturnering

I Makkerspillet blev.
Nr. 1  Sten Nielsen og Tommy Pedersen
Nr. 2  Vagn Jørgensen og Jens Arne
Mikkelsen
Nr. 3  Jens Boelskifte og Verner
Mortensen
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Selv om vinteren har været mild og venlig
stemt overfor kroketfolket, er det allige-
vel dejligt at forår og sommer er på vej.
Vi har godt gang i træningen og er vanlig-
vis mellem 10 og 16 spillere. Holdene er
sat til dette års turneringer, som starter den
9. maj.

I februar afviklede vi nok et lille mini-
stævne, hvor Hammerum og Simmelkær
var på besøg. 19. marts havde vi inviteret
til „Åben Hus“ i lokalsamfundet. Der kom
desværre ingen interesserede. Det må dog
siges, at der var det frygteligste vejr denne
dag. Så forståeligt.

22. marts holdt vi opstartsmøde på Jæger-
bjerg. Holdene blev sat. Udvalget består
fortsat af Dagny Jensen og Grethe Buus
Poulsen.
30. marts var vi på besøg på Nøvlingskov
Efterskole, hvor vi underviste 10. kl´s ele-
ver i kroketspillets finurligheder.
6. april var der Åbningsstævne i Sunds,
hvor der deltog 170 kroketspillere, hvoraf
de 10 var fra Sinding GIF. Kun Erik Jakob-
sen gjorde væsen af sig og vandt vin.

Torsdag den 27. april, skal vi besøge Hest-
lund Efterskole, hvor 20 elever skal prøve
at svinge kroketkøllerne.

Ellers er der gået forår i kroketfolket. Et
hold har gjort hovedrengøring inde i
Krokethuset, et andet hold har skuret og
skrubbet huset udvendigt. Løbende er
banerne holdt fri fra visne blade.
I hjemmeregi, har vi planlagt en klub-
turnering, hvor der til slut skal kåres en
vinder i 4 rækker.

Lige nu begynder vi at gøre klar til Æ Sin-
ding Daw kroketstævne. Invitationer er

sendt ud og vi håber på stor tilslutning,
som de tidligere år.

Vort største ønske i Kroketafdelinger er,
at banerne ud mod Sinding Hovedgade,
til stadighed kunne blive slået.  Det ville
være til stor fordel, når vi skal afvikle stæv-
ner, men det ville jo også generelt pynte
på byen.

Vores træningstider er nu, tirsdage kl.
17.00 og torsdage kl. 13.00.

P.v.a. Kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen

Tlf. 28512503

Kroket

Kjeltringemarch

I forbindelse med festlighederne på he-
den den 1. og 2. september, vil Borger-
foreningen og Sinding GIF arrangere et
„Kjeltringemarch“ lørdag den 2. septem-
ber kl. 10.00. Der bliver et par ruter rundt
på heden med udgangspunkt fra Hele-
nes Hus, både for cyklende og gående.
Samtidig får man mulighed for at se den
lille landsby der er opbygget og høre
lidt om arrangementet. Helenes Hus
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Sinding
Forsamlingshus

Hvordan kan man leje forsamlingshuset
samt borde og stole?
Al udlejning foregår via Jan Johansen
tlf. 61 73 99 40 og 97136266
www.sinding-forsamlingshus.dk.
Hele huset: 2.100 kr.
En sal: 1.550 kr.
ekstra dag; 1.000 kr.
Møder, Begravelser og lign.   1.000 kr.

Borde og stole, ud af huset 20 kr. pr. bord og 8 kr. pr. stol

Priserne er incl. service og slutrengørring.

Sinding Forsamlingshus har gennem de
seneste 4-5 år gennemgået en forvandling.
Der er foretaget en lang række af
vedligeholdelses- og renoveringsopgaver
samt diverse tiltag for at nedbringe de fa-
ste forbrugsafgifter.

Der er kommet ny tagbeklædning samt
energisparende lamper i hele huset.
Køkkenindretningen er ændret, der er nyt
inventar, opvaskemaskine, ny gulvbelæg-
ning, og noget væsentligst er, at maden,
der skal serveres og madrester og opvask
er i to forskellige lokaler.

Dette giver mulighed for endnu bedre
hygiejne ligesom arbejdsgangene er høj-
net i forhold til dels tilberedningen og ser-
veringen af maden samt opvask.

Der er installeret teleslynge samt opsat ny
loftsbeklædning i alle lokaler og i salene
er det lyddæmpende plader, hvilket bety-
der, at lydforholdene er optimeret kraftigt.
Den gamle baggang er totalt renoveret til
depot, men også der nu er adgang direkte
udefra og helt ind i forsamlingshuset.
Dette betyder, at man kan undgå at bære
varer og andre ting op og ned af trapper.
Hvordan har det kunnet lade sig gøre?

Først og fremmest har der været omkring
800 frivillige arbejdstimer af omkring 30
personer – en kæmpe tak til dem. Det er
så fantastisk flot, men også en nødven-
dighed for at vedligeholdelserne og ren-
overingerne har kunnet lade sig gøre.

Desuden er Jubilæumsfonden, Herning
kommune ansøgt om og har bevilget ca.
200.000 kr.
Er der mon flere renoverings- og
opgraderingsopgaver?

Ja det er der. Herning Kommunes Jubilæ-
umsfond er ansøgt om økonomiske mid-
ler, og der er bevilget 82.500 kr.

Disse midler skal anvendes til at renovere
opbevaringsskuret, volden bag genbrugs-
containerne skal fjernes, arealet langs for-
samlingshuset skal „pyntes op“ og der er
et stort ønske om, at lave parkeringsplad-
sen ensrettet og få optegnet så der bliver
skråparkering.

Startdato for arbejdet er ikke fastlagt, men
det er et ønske, at det bliver i slutningen
af foråret og først på sommeren. Der vil

igen blive behov for frivillig arbejdskraft,
så kom frisk frem og deltag meget gerne.
Vi glæder os til æ Sinding daw, de mange-
artede aktiviteter og tilbud og ikke mindst
samvær og samarbejde hen over dagene.
Lørdag den 17. juni holdes rengørings-,
oprydnings- og renoveringsdag. Kom og
arbejd nogle timer og hyg dig sammen
med de andre frivillige.

Der afholdes traditionen tro temafest lør-
dag den 7. oktober. Temaet for festen of-
fentliggøres under æ Sinding daw, men sæt
endelig kryds i kalenderen, da det helt sik-
kert bliver hyggeligt, morsomt, sjovt og
dejligt at deltage i.

Generalforsamling afholdes torsdag den 26.
oktober klokken 19.00 i Sinding Forsam-
lingshus.

Udlejningerne af Sinding Forsamlingshus
har været og er støt stigende, hvilket bety-
der en sund og god økonomi.

Med venlig hilsen
formand for Sinding Forsamlingshus,

Bodil Jensen.
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I Sinding-Ørre Midtpunkt arbejder vi ud
fra Herning Kommunes Inklusionsstrategi,
som siger, alle børn og unge er en del af
fællesskabet. Følgende er fra Kommunens
forældrefolder:

I Herning Kommune arbejder vi med en
inklusionsforståelse, der i høj grad omfatter
alle børns psykiske og fysiske
velbefindende. I vores optik, er det ikke
inklusion, hvis blot barnet fysisk flyttes fra
fx et specialtilbud til et almentilbud - Det
er først inklusion når barnet trives og ser
sin tilværelse som meningsfuld.

Inklusion er i sig selv en vision om, at ingen
skubbes ud, men hvor alle børn og unge
er en del af fællesskabet. Et fællesskab,
der giver plads til, at børn og unge bidrager
på forskellige måder med forskellige afsæt.
Det er rent faktisk kvaliteten i
forskelligheden, der er begrundelsen for,
at der skal inkluderes mere. Forskning har
vist, at forskellighed i børnegruppen skaber
et markant bedre udviklings- og
læringsgrundlag for alle børn og unge.
Desuden viser forskning, at elever, der går
i et specialtilbud har sværere ved at bestå
folkeskolens afgangsprøve end eleverne
på almenområdet, og der er efterfølgende
langt færre, der går i gang med en
ungdomsuddannelse. Modsat viser
undersøgelser, at når en elev inkluderes i
en normalklasse, så trives de generelt rigtig
godt i skolen og deltager både fagligt og
socialt i klassen.

Inklusion er derfor en vigtig pædagogisk
opgave, der skal håndteres i dagtilbud,
fritidshjem, folkeskoler og SFO’en. En af
de vigtigste forudsætninger for trivsel og
succesfuld inklusion i dagtilbud og skole
er, at I som forældre inddrages i at styrke
fællesskabet. Dette fordi, I som forældre
kender jeres børn bedst, men også fordi I
møder jeres barns venner og ser dem i
andre sammenhænge end pædagoger og
lærere gør.

Mindsettet sætter fokus på, at det ikke er
en iboende egenskab ved barnet, der afgør
om det kan inkluderes eller ej – det er en

egenskab ved fællesskabet. Det betyder,
at det er de voksne, der har det
overordnede ansvar for barnets
inklusionsmuligheder.

Inklusionsarbejdet er et net, der bredes ud
under alle børn og unge og ikke blot de
børn og unge, der kommer fra et
specialtilbud til almenområdet. Dette fordi
inklusionen netop handler om at alle børn
og unges trives i et fællesskab.

Respekt for forskelligheder kan måske
virke som en selvfølge, men vi voksne er
rollemodeller for vores børn og det kan
ikke understreges nok, hvor vigtigt det er,
at både pædagoger, lærere og forældre går
forrest ift. at anerkende forskellighederne
som en ressource – og dette skal være
tydeligt for alle børn og unge.

FORÆLDRES ROLLE I
INKLUSIONSARBEJDET

I som forældre er en meget stærk
ressource ift. at understøtte jeres barns
trivsel, men også resten af børnegruppens
trivsel. Undersøgelser har vist, at forældres
forståelse af og opbakning til det, der sker
i dagtilbuddet eller skolen, er afgørende
for barnets trivsel og læring.
Denne „forståelse af og opbakning til“ har
nemmere ved at opstå, når I som forældre
inddrages i dagtilbuddets og skolens
værdier, visioner mm. I bliver derfor som
forældre inddraget ved dagtilbuds og

skolestarten bl.a. ift. at drøfte og klargøre
hvilke forventninger, der er til jer som
forældre og hvilke forventninger I kan have
til dagtilbuddet og skolen.

Også ift. inklusionsarbejdet er det vigtigt,
at I som forældre inddrages fordi meget
af det, der foregår i dagtilbud, fritidshjem,
skole eller SFO påvirkes af, hvordan der
tales om det derhjemme og hvad forældre
bekymrer sig om og glædes over.
Alt i alt handler det om at fokusere på, at
dagtilbuddene, skolerne og I som forældre
har ét fælles mål, nemlig at sikre jeres børns
trivsel, udvikling og læring.

Gode forældretips:

1. Støt dit barn i at indgå legeaftaler
på kryds og tværs i børnegruppen
– både i dagtilbuddet/skolen og
fritiden.

2. Tal ikke dårligt om de andre børn i
dagtilbuddet eller skolen, deres
forældre, lærereeller pædagoger.

3. Indfør social fødselsdagspolitik.

4. Giv dit barn opmuntring til at sige
fra og til at støtte og forsvare
kammerater.

5. Vær åben og positiv, når andre
forældre fortæller om deres barns
problemer.

Med venlig hilsen
Merete Ortmann Sørensen og Kurt

Stoustrup

Sinding skole
Hvepsereden/Midgaarden
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Juni

01. Grøn inspraitionsdag Løvbakker Ørre-Sinding Lystfiskerforening

02. Æ Sinding Daw Kroketstævne Alle fodboldbaner Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

04. Byfestgudstjeneste og foredrag SØ-grillen Menighedsrådet

12. Informationsmøde for hjælpere til Kjeltringeballerne Sinding-Ørre Borgerforening

14. Minikonfirmandafslutning Ørre Kirke Menighedsrådet

17. Familietur Finderup Ørre-Sinding Lystfiskerforening

20. Kirkerundtur på cykel Afg. fra Sinding Kirke Menighedsrådet

23. Sidste skoledag Sinding-Ørre Midtpunkt

27. Fiskeskole Kvinvadvej Ørre-Sinding Lystfiskerforening

Juli

04. morgensang kroghøj gl. skole Kroghøj Gl. Skole

11. morgensang kroghøj gl. skole Kroghøj Gl. Skole

18. morgensang kroghøj gl. skole Kroghøj Gl. Skole

August

01-30. Arkæologiske udgravning i Ørre Sinding-Ørre Borgerforening

03-06. Vildbjerg Cup Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

19. Ørre marked Ørre naturkole Ørre-Sinding Lystfiskerforening

20-26. Kunstprojektet: "Kunsthallen og landsbyerne" Sinding-Ørre Borgerforening

20. Velkomstreception Kunsthallen og Landsbyerne Sinding-Ørre Midtpunkt Sinding-Ørre Borgerforening

25. Karup å tur Karup å Ørre-Sinding Lystfiskerforening

26. Fernisering Kunsthallen og Landsbyerne klokken Sinding-Ørre Midtpunkt Sinding-Ørre Borgerforening

26. Afskedsfest Kunsthallen og Landsbyerne Sinding-Ørre Midtpunkt Sinding-Ørre Borgerforening

September

02. Kjeltringeballer ved "Helenes hus" Sinding-Ørre Borgerforening

02. Kjeltringemarch og cykeltur Kjeltringestenen Sinding-Ørre Borgerforening

05. Vi besøger Kroghøj Skole. Kroghøj Skole. Ørre-Sinding Seniorklub

06. Onsdags kroketstævne Alle fodboldbaner Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

Kalenderen

Redaktionen ønsker alle læsere og annoncører
en rigtig god sommer!


