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Posten

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

Fødselsdagsbørn

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. november 2017
Posten udkommer uge 48, 2017

Nynne Bækgaard Andersen
Ørre Byvej 57, Ørre
4 år den 28. juli 2017

Stine Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 73, Ørre
5 år den 20. august 2017

Rebekka Pettersen
Sinding Hovedgade, Sinding
6 år den 29. august 2017

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

2017
Deadline
1. februar
1. maj
1. august
1. november

Udkommer
22. februar
31. maj
30. august
29. november

Forsidebillede:
Anita Odsbjerg, København
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
GENERALFORSAMLING

Ledelsen

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag
den 14. september 2017 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre
Midtpunkt.
Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

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

BOB turnering
Bob turneringen starter mandag
den 9. oktober kl. 18.30 i hallen.
jeg glæde mig til at se rigtig mange
spillere, så vi kan få en spændende
turnering, samt hyggeligt samvær
med hinanden.

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

Tilmelding senest den 30. September på
www.sindinggif.dk eller til Anders
på t1f. 21650583
Med venlig hilsen Anders Josefsen

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.

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
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Trivsel og Motion
Så er sommeren ved at være forbi, og
efteråret og vinteren er på vej – derfor
er det tid til at dyrke motion indendørs.
Vi kan tilbyde mange forskellige aktiviteter:
billard – pool – wii spil – bowls – dart –
petanque – kortspil.
Det vil sige, at der skulle være noget for
enhver smag, så kom og vær med til et
par hyggelige timer, hvor socialt samvær

er i højsæde.
Alle kan deltage: førtidspensionister –
efterlønnere og seniorer, så hold dig ikke
tilbage.
Start : mandag den 18-9 kl. 13.30 – 16.00

Kroket
.Så synger kroketturneringen, snart på
sidste vers. Uhyggeligt, at sommeren snart
går på held.
Første spændende stævne, var
Kommunemesterskabet, som blev afviklet
i Vildbjerg. De fleste af kroketafdelingen
i Sinding deltog, men kun et par, Poul
E. Olesen og Anker Nielsen gjorde sig
gældende og blev kommunemestre.
Æ Sinding Daw´ kroketstævne, var næste
store stævne. Vi havde besøg af 112
spillere, fra 21 forskellige klubber. En dejlig
dag, med godt vejr, hygge, god stemning
og god mad. Lidt gevinster blev der også
her til Sinding.
Desværre er Herning Kommune lidt
svær, at danse med. Vi bad pænt, om
kommunen ville fjerne det store lag slåede
græs, der lå på banerne, men nej, det
lod sig ikke gøre. Så måtte kroketfolket
selv i gang, så banerne var spilbare. Men
dejligt, at det lokale Sinding, var lydhør
overfor vigtigheden af at banerne ud mod
Sinding Hovedgade, blev gjort pæne og
rimelige at spille på. Generelt ser det jo
også pænere ud, når man passerer byen.
I Kr. Himmelfartsferien, var vi 5 spillere,
som deltog i Give kroketcamping stævne.
Det blev til 2 første pladser og 2 anden
pladser. Ikke ringe.

Så kom Ølgod kroketcamping stævnet,
hvor vi igen var 5 deltagere, fra Sinding.
Det gav 1 førsteplads og 2 andenpladser.
Både i Give og i Ølgod, var der „en ikke så
meget spillende hustru med“, hun sørgede
rigtig godt for god mad og hygge.
Og endelig var samme 5 i Krunderup,
også til Campingstævne, hvor der blev
afviklet flere stævner i stævnet. Anders
Josefsen kørte med fuld fart frem og
vandt både et af delstævnerne og det
regulære stævne sammen med en makker
fra Ølgod.
2 Sinding spillere, var heldige, at blive
inviteret med DGI Vest, på en krokettur til
Gildeleje, hvor turen startede med besøg
på Bakken med god mad og bagefter i
Cirkusrevyen. Efterfølgende dage spillede
vi kroket i Gildeleje.
Af de 3 hold, som har deltaget i turnering,
har et hold en lille chance for at deltage
i DM. Det afgøres tirsdag den 1/8
2017. Af de 4 Par, som har deltaget i
turnering er 2 Par nået til LDM og 1
par mere, har endnu chancen for at nå
til LDM. 2 medlemmer har deltaget i
enkeltmandsturnering. Nyeste medlem,
Finn Foldbjerg, som startede i juli 2016,
har vundet regionsmesterskabet og skal
spille DM i Tune, lørdag den 29. juli, og
vel at mærke, ikke i laveste række, men i
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række B2, hvilket er rigtig godt gået.
Det er sandelig ikke i laveste række, han
skal spille DM, nej, nej det er i B2, som er
3. laveste række. Det er rigtig godt gået.
Sådan er det, når „ungdommen“ kommer
til. Vi ønsker al mulig lykke og held.
2 medlemmer har deltaget i Landsstævne
i Aalborg. Ikke meget kroket i det, men
hyggeligt alligevel.
På det hjemlige plan, skal vi have gang
i Klubmesterskabet, så vi kan få fundet
årets Klubmester.
Ligeledes skal vi også nå at holde
Grillaften, hvor ikke spillende ægtefæller/
kærester deltager.
De sidste officielle aktiviteter i Sinding, er
sidste runde i Parturnering den 9. august
samt onsdagsstævne den 6. september,
hvor vi håber på godt vejr og gerne stor
deltagelse i onsdagsstævnet.
P.V.A.
Kroket afdelingen
Grethe Buus Poulsen

Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening
Vi har i år genoprettet 2 hold, og har
derfor besluttet, at vi skal have en
opstartsdag, Lørdag d.16 september
fra 10:00-11:00, hvor alle hold/børn
er velkomne til at deltage. På dagen
vil der være en kort information om
sæsonen 17/18, vi vil lege nogle lege,
møde vores trænere og selvfølgelig,
se hvem vi ellers skal være på hold
med. Der vil til slut være mulighed
for hjælp til tilmelding. Vi håber at se
nogle super seje gymnaster denne
dag, og selvfølgelig også jer, som skal
starte til yoga.

Springmix starter igen, og vi glæder os
meget til at se, hvem der har lyst til at
være med! Vi skal springe og træne vores
krop på mange forskellige måder. Der er
selvfølgelig også plads til leg.
Sandra, Jeanet, Mathias og Sofie

Opstart i uge 38 for alle hold
Så er vi klar igen! Vi vil byde jer alle
sammen velkommen til sæsonen 17/18 i
Sinding-Ørre Midtpunkt.
Forældre/Barn (fra gå-alder)
Onsdage fra 16.45 - 17.30
Så starter en ny gymnastik sæson, hvor
både forældre og barn skal synge, danse,
kravle, hoppe, trille, rulle og hvad vi ellers
kan finde på af sjove ting sammen. Glæder
mig til at se jer!
Karina Santana Andsbjerg
Puslinge (4 - 6 år)
Mandag fra 16.30 - 17.15
Er du en glad dreng eller pige, der elsker
at hoppe, springe og lege, så er puslinge
holdet lige noget for dig. Vi håber at se
både gamle og nye børn med frisk energi,
så kom glad.
Laura, Emma og … (Mangler endnu en
instruktør, så kender du en, eller det dig?
Så kontakt gymnastikudvalget)

JouniorRytme (6. - 9. klasse)
Onsdag fra 17.30 - 18.30
Hvis du er en pige med masser af energi
og er frisk på nye udfordringer. Så har jeg
et spændende program klar til dig, med
nogle forskellige stilarter, blandt andet
hiphop. Glæder mig meget til at se dig,
og lærer dig en helt masse nyt!
Elizabeth

Sensommer-Yoga (min. 14 år)
Onsdag fra 18.30 - 19.30 (9 gange)
Yoga handler om at forene og skabe
harmoni mellem krop, sind og sjæl.
De fysiske øvelser udfordrer balance,
styrke, smidighed og koncentration.
Nogle øvelser kræver energi og andre
fordybelse. Yoga handler om at lærer sig
selv at kende.
Lone Vinter
Sæsonpris: 375 pr. hold
Tilmeldingen forgår på hjemmesiden:
http://www.sindinggif.dk/Gymnastik
Her vil I også kunne se evt. ændringer.
Der er ingen træning i skolernes ferie.

Kontakt gerne
gymnastikudvalget Lotte
24624297 / Sandra
28231180

Spillopperne (0. -2. klasse)
Tirsdag fra 16.30 - 17.30
Vi skal lave en masse gymnastik, både
rytmisk og spring, samtidig med at vi skal
lege, bevæge os og have det sjovt. Vi
lægger vægt på, at I lærer en hel masse.
Så kom og vær med til nogle gode timer.
Sandra, Jeanet og Magnus.
Springmix (3. klasse og op)
Tirsdag fra 17:30 - 19.00
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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

Fiskeskolen havde vi i uge 26 og den var
i år flyttet fra „Dråbebroen“ i Ørre til Karl
Aages fiskesø. Vi var 8 frivillige til at lære
de unge at fiske, og vi havde nok at se
til. 0g der var så stor iver for at fiske, så
pølser og snobrød var der ikke mange
der havde tid til. Der var 23 deltagere,
men der var endnu flere på venteliste, så
det ser ud til at der er mange der gerne
vil ud for at fiske. Til alle vil jeg sige, meld
jer ind i en lystfiskerforening, der vil der
være hjælp at hente, om det så drejer sig
om udstyr, fiskevand eller nogle at fiske
sammen med. Vi vil gerne takke Karl Aage
for at vi måtte låne hans fiskesø mm. Der
er virkelig gode forhold.

Her i efteråret har vi vores familietur til
Finderup, fiskekonkurrence og en tur til
Karup Å, samt vi skal have lagt gydegrus
ud.
Vi har fået nogle penge fra den nedlagte
spejdergruppe til et projekt i samarbejde
med skolen. Projektet er ikke helt på plads,
men det drejer sig om at de ældste klasser
skal ud for at fiske og lære om livet i og
ved åen. Så det bliver spændende. Vi vil
gerne takke spejdergruppen for deres
bidrag.

Sekretær:
Johnny Strøm Johansson
Tlf.: 40 14 25 01
stroems@live.dk
Bestyrelsesmedlem:
Michael kristensen
Tlf.: 40 19 31 03
tosmose@mail.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

Sommeren ligner en normal en af slagsen,
sol og regn. Det er ganske godt, set med
lystfiskerøjne, og fiskene er også ved godt
mod. Der er rimeligt af vand i vandløbene,
og det er ikke for varmt. Det ser på
nuværende tidspunkt ud til at bestanden
er i fremgang.
Vores aktiviteter i år er de samme som
før, men stederne har været forskellige.
Grøn inspirationsdag blev i år afholdt i
Løvbakkerne, men med færre deltagere
end foregående år, idet det kun var de
mindste børn der var med. Dagen var
med os, og som sædvanligt var der stor
interesse for vores stand.

Fiskeskolens var i år flyttet fra „Dråbebroen“ i Ørre til Karl
Aages fiskesø.
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Kirkesiden
Reformationsfejring 2017
Ørre-Sinding Sogn fejrer reformationen
med forskellige arrangementer i løbet af
efteråret. Læs om det i denne udgave af
Posten, i den særskilte folder, der omdeles i sognet samt på kirkens hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk

Vi arrangerer bl.a. fælles tur til Tvilum
(omtalt herunder) fordi alle aldre kan
være fælles om at deltage. Konfirmandfamilier får billetter til det. Andre skal selv
købe. Vi har købt et antal billetter (stk pris
er kr. 150,-) som formidles videre, ved

henvendelse til Hanne Lynderup (hannelynderupmadsen@gmail.com / 2129
7060).
Derudover inviteres til interessant foredrag om munken Martin Luther og
spændende og anderledes gudstjeneste.

Foredrag v/
Henning Kjær
Thomsen
Kroghøj Gl. Skole
Tirsdag d. 10. okt kl. 19.30

Wittenberg 1517 den unge munk Martin Luther de 95 teser på kirkedøren….
Med Henning Kjær Thomsen som
fortæller bliver vi guidet gennem de begivenhedsrige år, der tog sin begyndelse
med teserne på kirkedøren i Wittenberg
- og som førte til reformationen.
Henning Thomsen er teolog, med stort
kendskab til Luther og luthersk teologi.
Han er ansat i Viborg Stift som teologisk
rådgiver. Derudover er han en aldeles
fremragende fortæller, der er inde i sit
stof og formidler med humor og begejstring.
Til kaffen serveres lagkage… om ikke
den officieller Luther-lagkage, så inspireret deraf.
Aftenen er et samarbejde mellem
Kroghøj Gl. Skole og Menighedsrådet.

Totalteater og middelaldermarked
Tvilum Kirke, Klostervej 1, 8882 Fårvang
Lørdag d. 16. sep kl. 14 - 17
Tvilum kirke ligger ved Gudenåen. Kirken er bygget som en del af et augustinerkloster, i 1340. Klostret blev nedlagt ved
reformationen i 1536, men allerede i
1470 var kirken blevet sognekirke. Én af
munkene, Villum Pedersen, blev første
protestantiske sognepræst.
Gennem munken Villum Pedersen følger
vi klostrets sidste tid og reformationens
komme til Danmark. Munkene kommer
sejlende tilbage ad Gudenåen og lægger
til ved broen ved Tvilum kirke.
Med sig bringer de kors, relikvier,
munkesten og andre byggematerialer
og syngende går de i procession op til
kirkegården. På kirkegården “opføres”
nu bygningerne til klostret og her kan
opleves totalteater med arbejdende
værksteder.

Omkring kirken vil der være middelaldermarked, hvor der jongleres og spilles
middelaldermusik, der kan købes middel
aldervarer, relikvier og afladsbreve. Man
kan få stillet sult og tørst med middelaldermad og reformations-øl.

Kirkesiden
Nyt fra menighedsrådet
Stilhed og visionstanker
Så har vi igen været igennem en stille
sommerperiode. Stilheden er en vigtig
del af livet, både i og uden for kirken. Jeg
tror, at vi alle kan trænge til at ”trække
stikket ud”. Der tror jeg også, at det er
vigtigt at turde være i stilheden, både
alene og sammen med andre.
Vi har i vores drøftelse af ændringerne på
Sinding Kirkegård også drøftet, at det er
vigtigt, at vi skaber plads til en stille stund
– også ude.
Menighedsrådet var før ferien samlet til
en visionsdrøftelse. En spændende aften – hvor vi også kom omkring kirkerne
som steder, hvor der er muligheder for
at sætte sig ind til en stille stund og lade
tankerne få ro. Det er altså ikke kun sommeren der skal/kan byde på stilhed.
Hvis du har ønsker eller idéer til noget,
der kan gøre kirkerne eller kirkegårdene
til steder, hvor du kan finde rum for stilhed – er du MEGET velkommen til at
komme til os med dine tanker og forslag.

Reformationsjubilæum
Der har i den sidste periode også været
arbejdet med efterårets reformations
jubilæum. Der vil være omtale af de
forskellige arrangementer her i Posten,
men ellers kan du også finde det i en
husstandsomdelt folder, som kommer
rundt sammen med den sædvanlige arrangementsfolder og høst-kuverten. Vi
håber, at der er noget, der kan inspirere
og vække interesse for alle.
Dooni-Dooni og Byfest
Som vi så til byfesten, er byggeriet af skolen i Mali ved at tage form. Dooni-Dooni
var til stede og vi hørte børnene fra Mali
synge deres nationalsang. Der blev solgt
vandballoner til menneske-bordfodbold
kampen til byfesten. – Selvom der på det
ene hold var både præst og engel, rakte
det ikke til en sejr over skolen (men uafgjort 8-8 er nok også ok…) – og vi havde
det i hvert fald sjovt. Tak for kampen – og
hjælp til at bygge banen - til skolens elever. Vi håber, I er med på en gentagelse

Årets konfirmandhold 2017

næste år.
Vi fortsætter arbejdet med at skaffe
penge til at få bygget skolen i Mali færdig. De håber at kunne tage første del
af skolen i brug til oktober, men det afhænger blandt andet en del af vejret
dernede. Det er vigtigt for os at finde
sjove måder at skaffe penge på – så vi går
og glæder os til igen i år at have en stand
på Ørre Marked – ligesom vi glæder os til
at invitere til koncert med Esben Inglev
til januar. Begge aktiviteter vil udover at
skaffe penge til skolen i Mali, forhåbentlig
også sprede liv og glæde her i Ørre-Sinding. Har du idéer, forslag og ønsker til,
hvad der mere kunne ske, er også de
velkomne. Vi vil gerne at I alle tænker
med, både med hensyn til indsamlingsprojektet, og i forhold til kirkelivet her
i Ørre-Sinding i det hele taget. Selv om
vi synes, der er gang i mange ting inden
for kirkerne, kan det jo alligevel være, at
der er noget, du går og savner … så sig
endelig til.
Jytte Hoffmann

Babysalmesang i
Sinding Kirke
Vi inviterer til 8 dejlige formiddage
med salmesang og sanseindtryk for babyer og deres mødre.
Det foregår i Sinding Kirke hver onsdag formiddag fra kl. 10 med opstart
d. 27. sep. Organist Hanne Jensen
og kirke- og kulturmedarb. Hanne
Lynderup leder forløbet og alle er
meget velkomne!
Tilmelding og evt. spørgmål - ring/sms
til Hanne L. (2129 7060)

Endnu en gang stort tillykke til de skønne konfirmander:
(Fra øverst tv: Mathias A. Nielsen, Nanna S. Nielsen, Emmaline S. Johannessen,
Martin Hoffmann, sognepræst Lise Edelberg.
Nederst tv: Cecilie H. Søgaard, Emma B. Jeppesen og Maria R. Kristensen.)

Kirkesiden
Dronning Margrethe med nål og tråd
Med sin store interesse for både broderi,
kunst og farver har Dronning Margrethe
på smukkeste vis bidraget til reformationsfejringen. På opfordring har hun
designet og broderet et antependium (alterforhæng) til Slotskirken i Wittenberg.
Netop dér, hvor reformationen tog sin
begyndelse. I et avisinterview fortæller
Dronningen om arbejdet.

Hun fortæller, at ønsket var et rødt antependium, til brug i pinsen og ved særlige festlige lejligheder. Det inspirerede
hende til, at det skulle være noget med
flammer, hvilket hun i øvrigt synes passer
godt til Luther, fordi der ”stod ild af ham”.
Det er baggrunden for de to borter med
flammemotiv. Luther-rosen pryder midt
på, som samlende motiv, med rosens

Stilletid til eftertænksomhed og indre ro

Baunekirken
Tirsdage i ulige uger kl. 16.30 - 17.30

Et åbent fællesskab omkring kristen spiritualitet. Kristen meditation er en urgammel praksis, der har sine rødder i kirkens
allertidligste år. Målet med meditationen
er at finde hvile i at være i verden – som
den, man er.
Du åbner din hånd
Under overskriften ”Du åbner din hånd”
læser vi i efteråret Salmernes Bog fra Det
gamle Testamente.
Vi læser med et ønske om at blive mere

opmærksom på Guds nærvær i vores liv.
Ved at lytte til de bibelske ord, dvæle og
være stille mærker vi accept og anerkendelse til at være, uden krav.
Gruppen mødes i Baunekirken, Østerbyvej 10, Tjørring. Første mødedag:
tirsdag 15. august kl.16.30-17.30.
Ledes af sognepræsten. Mere info på
kirkens hjemmeside og i folder / hos
sognepræsten.

fem hvide blade, omkring det røde hjerte
med det sorte kors. Således har Dronningen skabt sin version af Luther-rosen. Ved
besøg i Wittenberg kan man se det fine
broderi. Det vises særligt frem for danske
besøgende. Luther designede selv rosen,
med baggrund i sin lutherske teologi – og
han brugte den som sit personlige segl.
Lise E

Kirkesiden
Arrangementer
Oversigt over arrangementer
11. sep

14.00

Litteratureftermiddag i Sinding Kirkehus, ”En mand, der hedder Ove”

16. sep

14-17

Middelaldermarked og reformationsspil v/ Tvilum Kirke

17. sep

9.30+11

Høstgudstjenester og høstfest i Sinding Kirkehus

28. sep

18.00

Sognebio i Sinding Kirkehus, ”Mig før dig”

9. okt

14.00

Litteratureftermiddag i Sinding Kirkehus, ”Skylden”

10. okt

19.30

Luther-foredrag i Kroghøj gl. Skole v/ Henning Thomsen

29. okt

10.00

Reformationsjubilæumsgudstjeneste i Sinding Kirke

31. okt

19.30

Spil Dansk Dag i Sinding Forsamlingshus

13. nov

14.00

Litteratureftermiddag i Sinding Kirkehus, ”At høre hjertet slå”

23. nov

18.00

Sognebio i Sinding Kirkehus, ”Manchester by the Sea”

28. nov

14.00

Seniorklubben på besøg i præstegården

Høstfest

Sinding Kirkehus
Søndag d. 17. september
”Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind…”.
Høst er mange slags. Korn på markerne,
æbler på træer i haver og hegn; tomater i
drivhuse. Vi lever alle af jordens frugtbarhed. Det er en fest værd.

Litteratur i Sinding Kirkehus
3 mandage i efteråret inviterer vi indenfor til en snak om en god roman.
Eftermiddagene ledes af Kurt Jeppesen,
som sørger for at skaffe eksemplarer af
bøgerne hjem fra biblioteket, som deltagerne frit kan låne fra gang til gang.
Programmet for efteråret ser således ud:
Mandag d. 11. sept. kl. 14.00
Fredrik Backman: En mand, der hedder Ove

Vi begynder høstfesten med gudstjeneste,
Ørre Kirke kl. 9.30 og Sinding Kirke kl.
11.00. Derefter samles vi til frokost i
kirkehuset i Sinding (12.30-ca 15.00).
Vi vil tilbringe et par timer sammen, med
fællessang og musik, en god frokost (traditionen tro med røget ørred), kaffe og
kage. Snobrød til børnene.
Pris for frokost er 60 kr. Gratis for børn op
til konfirmationsalderen.
Alle børn inviteres til at tage lidt frugt,
grønsager eller blomster med, som bæres
ind ved gudstjenestens begyndelse.

Mange har sikkert allerede læst denne
kæmpe-succes af en roman, som på en
sjælden måde kombinerer en gribende
kærlighedshistorie med en lang række
skildringer af skæve eksistenser, som Ove
lærer os at holde af (selv om han egentlig
ikke selv gør det sådan helt officielt).
Og så er bogen på en gang sjov, klog og
rørende – og i den grad værd at snakke
om.
Mandag d. 9. okt. kl. 14.00
Einar Kongsbakk: Skylden
En roman med tråde tilbage til 2. verdenskrig – med en stærk fortælling, som først
og sidst handler om skyld og tilgivelse. Vi
lader os ofte binde af fortiden, når vi forsøger at fortrænge det, der gør ondt, men
af og til må vi turde tage opgøret med
det, der skiller os og vælge tilgivelsens
mulighed for at kunne komme videre.

Mandag d. 13. nov. kl. 14.00
Jan Philipp Sendker: At høre hjertet slå
Stilfærdig, smuk og hjertegribende kærlighedshistorie mellem to usædvanlige
personligheder. En bog, der rummer
smukke beskrivelser og store tanker. Og
en medrivende skildring af drengen Tin
Win, der mister synet, og til gengæld udvikler en super-hørelse, der blandt andet
sætter ham i stand til at høre andre menneskers hjerteslag.

Det koster 40,- kr. pr. gang at deltage – inkl. kaffen. Giv gerne besked
til Kurt Jeppesen på 4215 2244 eller
kleonjeppesen@gmail.com, hvis du ønsker at være med – eller har spørgsmål
til forløbet.

Kirkesiden
Sognebio i Sinding Kirkehus

Spil Dansk Dag

Efteråret byder på to gode film med
meget at tænke over og tale om. Som
sædvanlig begynder vi med fællesspisning, før vi sammen ser aftenens film.
Efter filmen får vi en kop kaffe, mens vi
snakker om filmen og de tanker, den har
sat i gang.

Fællessang på dansk!
Beboerne på Ørrevænget har valgt sangene og sætter gerne et par ord på, hvorfor netop den sang er noget særligt.

Torsdag d. 28. sept. kl. 18.00
MIG FØR DIG
Filmen som bygger på Jojo Moyes’ roman af samme navn er en medrivende
fortælling om en ung pige, der ansættes
til at tage sig af en svært handicappet og
bitter mand. Filmen handler om hendes
kamp for at nå ind til ham og forsøge
at bringe lidt livsglæde og livsmod ind i
hans mørke tilværelse. En uforglemmelig
film!

Torsdag d. 23. nov. kl. 18.00
MANCHESTER BY THE SEA
Casey Affleck fik en velfortjent Oscar for
sin præstation som Lee, der bliver udpeget som værge for sin teenage-nevø,
efter at denne har mistet sin far. Det er
i sig selv noget af en opgave, men det
bliver endnu sværere af, at det bringer
Lee tilbage til et sted, der for ham er fyldt
med smertefulde erindringer om en fortid, han forsøger at komme fri af. En film
om at vælge retning og tage tilværelsen
på sig, men også om skyld, tilgivelse og
kampen for at være den udgave af sig
selv, man ønsker at være.

Sinding Forsamlingshus
Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.30

Tilmelding d. 24.10. til Bodil Erichsen (22866829) eller Birgit Christensen
(40976167)
Kaffe 50 kr.

Senioreftermiddag
Præstegården, Ørre Byvej
Tirsdag d. 28. november kl. 14.00

Pris pr. aften: 70,- kr. inkl. aftensmad, film
og kaffe.
Tilmelding senest 4 dage før til Kurt
Jeppesen på 4215 2244.

Omkring advent besøger Seniorklubben
præstegården. Til en eftermiddag med
musik, fortælling, kaffebord og hygge.
Åbent for alle. Menighedsrådet er vært
ved kaffen.

Indre Missions mødekalender:
Fredag d. 29. sep. kl. 19.00		
Onsdag d. 4. okt. kl. 19.30
Tirsdag d. 24. okt. kl. 19.30 +
Onsdag d. 25. okt. kl. 19.30
Fredag d. 24. nov. kl. 19.00		

Høstfest/familieaften v/ Lene Bøndergaard, som bl.a. er tryllekunstner
Fælles møde m/ Skibbild v/ Thomas Kristensen, Hvide Sande
Bibelkursus i Hammerum
Adventsfest v/ Jørgen Bloch, Randers

Bibelgruppe 1 mødes den 2. onsdag hver måned.
Stedet kan oplyses ved kontakt til Thomas Andersen,
Tjørring 97 26 70 93

Bibelgruppe 2 mødes kl 19.30
13. sep. hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
11. okt. hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
25. okt. hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
8. nov. hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
6. dec. hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10

Kirkesiden
Reformationsgudstjeneste

Gudstjenester

Sinding Kirke
Søndag d. 29. okt kl. 10

SEPTEMBER

”Munke” og gregoriansk musik er med
til at sætte stemningen til denne særlige
jubilæumsgudstjeneste for reformationen. Luther-rosen vil pryde kirken og vi
skal naturligvis synge af Luthers salmer og
høre af hans ord.
Efter gudstjenesten vil der være en smagsprøve på middelaldermad og reformationsøl.

3.
10.00
		

Sinding Kirke, Borup Jakobsen
12. s. e. trin.

10.
8.45
		

Ørre Kirke, Lise Edelberg
13. s. e. trin.

17.

9.30
11.00
		

Ørre Kirke, Lise Edelberg
Sinding Kirke, Lise Edelberg
14. s. e. trin. Høstgudstjeneste og høstfest - se omtale

8.45
24.
		

Sinding Kirke, Lise Edelberg
15. s. e. trin.

			

OKTOBER

Alle Helgen
Søndag d. 5. nov.
Alle Helgen er en højtid, hvor vi er sammen om at mindes de døde. I kirkerne
pynter vi med smukke blomster og levende lys. Ved gudstjenesten understreges
samhørigheden mellem de levende og
de døde. Vi tænker hver især på dem,
vi har mistet og dét, de gav os. Derudover skal vi høre navnene på dem, der
er døde siden sidste års Alle Helgen. Vi
tænder lys for dem. Det er en dag med
både eftertænksomhed, sorg og fællesskab. I nogle familier samles man for at
besøge gravstedet og sætte blomster og
tænde lys. Der vil være gravstedslys man
kan tage med på kirkegården.

1.
10.00
		

Ørre Kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe)
16. s. e. trin.

8.
8.45
		

Sinding Kirke, René Nord Hansen
17. s. e. trin.

15.
10.00
		

Sinding Kirke, Lise Edelberg
18. s. e. trin.

22.
8.45
		

Ørre Kirke, Lise Edelberg
19. s. e. trin.

29.
10.00
		

Sinding Kirke, Lise Edelberg 		
20. s. e. trin. Reformationsjubilæumsgudstjeneste - se omtale

NOVEMBER
5.

10.00
15.30
		

Sinding Kirke, Lise Edelberg
Ørre Kirke, Lise Edelberg
Alle Helgen - se omtale

12.
8.45
		

Sinding Kirke, René Nord Hansen
22. s. e. trin.

19.
10.00
		

Ørre Kirke, Lise Edelberg
23. s. e. trin.

26.
10.00
		

Sinding Kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe)
Sidste søndag i kirkeåret

DECEMBER
3.
10.00
		

Ørre Kirke, Lise Edelberg
1. søndag i advent

Kirkesiden
Værd at vide...
Sognepræsten

Personregistrering

Faste aktiviteter

Lise Edelberg
Ørre præstegård
Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning
Tlf. 97 13 61 36 - 51 21 70 26

- finder sted via borger.dk. Har du ikke
mulighed for at bruge den elektroniske
form, kan du henvende dig til sognepræsten, som er personregisterfører i
Ørre-Sinding Sogn.

KFUM-spejderne
Der henvises til spejdergrupperne i Tjørring og SkibbildNøvling.
Kontakt Lars Lodahl, tlf. 2083 6287
(vedr. Tjørring) eller Birthe Ibsen,
tlf. 2074 1932 (vedr. Skibbild-Nøvling)

lea@km.dk (læses kun af sognepræsten)
oerre-sinding.sogn@km.dk (bruges til
forespørgsler om attester mv. - mailen
tjekkes også, når præsten har fri)
Træffes alle dage undtagen mandag
Ønskes dåb el. vielse i Ørre el. Sinding
kirke, kontakt da præsten for at aftale
nærmere.
Brug for én at tale med?
Har du brug for én at tale med, er du
velkommen til at kontakte mig. At tale
med præsten er et frirum, hvor alt kan
siges. Jeg har tavshedspligt, så intet noteres og intet fortælles videre. Det kan
handle om alle forhold i livet, sorg, uro,
svære beslutninger eller hvad der rører
sig for dig. Vi kan tale på mit kontor
eller jeg kan komme på besøg. Ønskes
/ forventes besøg ved indlæggelse på
sygehus, så lad mig det endelig vide.
Lise Edelberg

Fødsel. Registreringen sker gennem
hospitalet.
”Omsorgs- og ansvarserklæring”.
Skal indtastes via borger.dk. Kun
aktuel, hvis forældrene ikke er gift.
OA-erklæringen fastslår faderskab og
dermed fælles forældremyndighed. Er
OA-erklæringen ikke indtastet senest
14 dage efter barnets fødsel, behandles sagen i Statsforvaltningen.
Navngivning. Indtastes via borger.dk.
Navneændring. Indtast via borger.dk.
Her er også info om gebyr og betaling.
Dødsfald. Indtastes via borger.dk.
Bedemanden er behjælpelig med det.
Kontakt præsten for at træffe aftale om
begravelse.
Medlemskab. Blanket vedr. optagelse/
genindmeldelse i folkekirken findes
på kirkens hjemmeside eller kontakt
til præsten.

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 Hanne L. Madsen på
hannelynderupmadsen@gmail.com

Tjek vores hjemmeside:
www.oerresinding-kirker.dk

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: Thomas Andersen
Tlf. 97 26 70 93
Bibelgruppe 2
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

Menighedsrådet
Jytte Hoffmann (formand)
4014 9419 - jytte.bjarne@fibermail.dk
Carsten Johannessen (næstformand +
kirkeværge)
3013 1447 -johannessen.carsten@gmail.
com
Kurt Kleon Jeppesen (sekretær)
4215 2244 - kleonjeppesen@gmail.com
Elly Knudsen (kasserer)
2033 6067 - elly@knudsen.mail.dk
Søren Kiilerich (kontaktperson)
2232 1404 - s-kiilerich@fibermail.dk
Kirkeværge (uden for rådet):
Alvin Justesen
2342 8666 - ta.justesen@mail.dk

Sinding
Forsamlingshus
I dette nummer af SØ-Posten vil vi gerne
fortælle, at arealet og volden langs Sinding
Forsamlingshus er renoveret, så det nu er
et bed med granitskærver – det er blevet
så fint, synes vi.
De kommende renoveringsopgaver,
der gerne skal ordnes er, at skuret skal
opgraderes, hvilket vi er i gang med at
planlægge.
Her bliver brug for frivillig hjælp, så vi
håber, en del vil give en hånd med.
Det var oprindeligt planen, at vi også
skulle have P-pladsen ensrettet, opstreget
med videre. Dette har vi dog besluttet
at udsætte, da der, jævnfør tidsplanen
hos Herning Vand, i 2019 skal foretages
separering af kloak for husstande på
Skoletoften og Nøvlingvej.
Denne separering af kloak vil komme til
at betyde, at en stor del af P-pladsen skal
graves op, så det vil stort set være spildt
arbejde at foretage ændringer nu.
Den traditionsrige temafest afholdes
lørdag den 7. oktober, og temaet for
festen i år er „Hippie fest“, Peace, Love
& Harmony. Se annonce her i SØ-Posten
og husk at købe billetter.

af 60-erne er, at Jeres deltagelse og
videregivelse af Hippie-kulturen kun kan
blive helt troværdig samt for Jer en rejse
tilbage til ungdomstiden.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes torsdag
den 26. oktober klokken 19.00 i
Sinding Forsamlingshus.

FØR BRUG
Rådighed:
Lejer har rådighed over huset fra kl. 8.00
og skal være ude igen senest kl. 6.00
hvis ikke andet er aftalt.
Bordplaner:
Det er tilladt at hænge f.e.ks. Bordplan
op på døren, men dette SKAL forgå
med tape og fjernes af lejer.
Æresport:
Der forefindes en æresport der passer til
huset. Skal rengøres af lejer.
Flag:
Der forefindes flag og flagstænger

God sensommer
Med venlig hilsen
Sinding Forsamlingshus
Formand, Bodil Jensen.

Meddelelser:
Det meddeles til udlejer, hvis noget fra
huset skulle gå i stykker.
Der må ikke fjernes noget fra huset
Sæt ikke levende lys i vinduerne

EFTER BRUG
Køkkenet:
Køkkenet skal være rengjort og fejet
Ovn og køleskab skal rengøres.
Salene:
Stolene stables, bordene tørres af
gulvene fejes.

En særlig opfordring til de mange unge

Vinduer/dører:
Lejer har ansvaret for at vinduer og døre
er lukket og låst,
samt ALT lys slukket

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:
En sal:
ekstra dag;
Møder, Begravelser og lign.

2.100 kr.
1.550 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.

Borde og stole, ud af huset 20 kr. pr. bord og 8 kr. pr. stol
Priserne er incl. service og slutrengørring.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre
Oversigt over
bestyrelsen:
Formand:
Philip Nielsen
Asbjergvej 4, Sinding
Mob. 23271245
Mail: Philip@lillebjerg.com

Generalforsamling
General forsamling i Sinding-Ørre borgerforening afholdes
den 24/10 kl 1900 i Ørre forsamlingshus.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Foreningen er vært for kaffe / øl /vand og et stykke brød til.

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

Valgmøde
Der afholdes valgmøde til kommunalvalget 2017 i Ørre
forsamlingshus den 9/11 kl. 19.00.
Kom og bliv klogere på hvad kandidaterne vil kæmpe for
kommunalt og lokalt. Borgerforeningen er vært for en
forfriskning.

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

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

Efteråret i
Borgerforeningen

I „Gamle dage“ kom der altid en rundt og
opkrævede kontingent til Borgerforeningen, men det er meget tidskrævende for
den beskedne sum af 20 kr. pr. person, da
der er nok at bruge de frivilliges indsats til
har vi valgt en anden løsning her i 2017.

Traditionen tro er efteråret stille i
Borgerforeningen, men vi er jo i gang med
og bryde traditionerne – så i dette efterår
bliver der også gang i den i Sinding-Ørre
Borgerforening.

Det har været muligt at forny sit medlemskab ved alle de arrangementer borgerforeningen har afholdt siden Fastelavn, og
der er også indkommet cirka 100 medlemmer, men vi plejer at være cirka 300-350
medlemmer, derfor vil alle husstande, der
ikke har tegnet medlemskab for 2017, få
en skrivelse i postkassen sammen med
en medlemskuvert, medlemskuverten og
pengene kan derefter afleveres hos et af
bestyrelsens medlemmer, adresserne er
med på skrivelsen.
Eller man kan forny/nytegne sit medlemskab ved at overføre 20 kr pr. voksen
medlem til Borgerforeningens konto
7611-1166443, skriv venligst din adresse.
Vi håber på denne måde og anvende den
frivillige energi bedst muligt.

Vi skal have udgravning i Ørre i det
meste af August, Kunstuge i uge 34,
Kjeltringe bal i uge 35, generalforsamling
i oktober og valgmøde i november. Ind
imellem alle disse dejlige arrangementer
skal vi også have arbejdet videre med
udviklingsplanen, den har lagt lidt på is
henover sommeren pga. de mange andre
arrangementer der har været, men den
skal naturligvis have et løft her i efteråret
så vi kan have den klar inden årsskiftet.

2017 har, indtil videre, været meget aktiv
– og trukket hårdt på de frivillige kræfter.
Men vi håber ikke og have opbrugt
kræfterne, der er stadig så mange gode
ting vi gerne skal have gjort, - Til gavn for
lokalområdet og dets indbygger, store
som små.
Velmødt til efterårets arrangementer

Og så har vi lige et mellemværende med
hjemmesiden, der mangler indhold bag
linkene, det skulle vi gerne have løst, så
byd gerne ind hvis du kender nogen der
kunne have lyst og hjælpe
www.sinding-oerre.dk „i havn“.

SEVÆRDIGHEDER

Grusgraven

Imellem Nøvlingvej, Merrildvej og Kommuneskoven, ca. 1 km vest for Sinding,
ligger et spændende naturområde. Her er
der fra midten af 1950’erne frem til starten
af 1980’erne fjernet ca. ½ mill. m3 sand
og grusmaterialer, hvilket med datidens
lastbiler svarer til ca. 100.000 læs. Området har siden udviklet sig på naturens egne
præmisser. Før grus-gravningen begyndte,
var området dækket af hede, overdrev
og mindre nåletræsbeplantninger, og der
var kun i mindre omfang tale om dyrkede
arealer. Der findes 3 større søer i området.
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De blev målt til ca. 15 meters vanddybde,
da grusgravningen ophørte, og i dag skønnes vanddybden højst at være 8 meter,
pga. sandskred. Området er i privat eje.
Adgang kan ske ad de markerede stier,
som starter ved Merrildvej, Nøvlingvej og
ved stadion i Sinding.

Se flere seværdigheder på:
http://www.sinding-oerre.
dk/sevaerdigheder/

Æ sinding Daw 2017
Ordet
„Folkefest“ er”Helstegt
måske nok
14.15
mellem
Sinding
Ørre. Det
18.00
dyr”et
ogstort
hyggeaften.
I år var lørdag formiddag
i børnenes Rundboldkamp
Æ Sinding Daw
2017 var
igen og
velbesøgt,
ord, men ikke desto mindre
det helt
rigtige 80tegn,
spændende,
hvem
der
løber
med
sejren
Menupris:
Voksne:
kr. og
børn under havde stillet en bliver
Støtteforeningen
og selv om regnskabet ikke helt er færdig
og bruge om „æ Sinding
daw“. Stort set 40del
kan kalde
sig
Sinding-Ørre
konfirmationsalderen
kr. aktiviteter op, selv Bodils flødekara- og endnu
mestre
forventer vi en omsætning og etdet
alle godtfolk i Sinding-Ørre området har melskaster blev hentet frem fra skuret og kommende
overskudår.lignende de andre år, penge
23.00
”Pølser
night”
i løbet
af ugen været
til et by
af de
mange- som en appetitvækker til August måneds som alle vil blive brugt i foreningsregi i
og kåring
årets
artede arrangementer, desuden kommer udgravning i Ørre havde 15,15
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Ande-Race og Rundboldkamp.
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børnene så skulle finde med metalde- alle har haft nogle skjønne daw.
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15.30
Auktion over overskudseffekter.
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Sindingsige:
daw og på gensyn til
hårde måde“, men blidt hjulpet på vej af rideklubben „Litla“ der tilbud rideture
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de garvede folk de bliver parret sammen børnene, køen var til tider ganske lang –
med på diverse vagter, alle er lige vigtige og selv her i sommerferien har dagpleje
for „byfesten“ – om man sælger pomfrit- børnene fortalt om deres oplevelser
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rundt på grillen om lørdagen.
hest“. Det var rigtig dejlig og få „Litla“ med
i byfesten, da de jo nu er en integreret del
Andre byer i området tager jævnligt kon- af vores område.
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det at ingen fårByfestgudstjeneste
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9.30
Nominer Årets Sinding-Ørre Borger.
det er udvalgets medlemmer,
der stor
på Vibeke Lundbo som
pinsemorgen
med
På vegne af byfestudvalget.
prædikant.
gudstjenesten samles vi i
hovedet hele ugen eller
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Hvem kan du stemme på? Philip Nielsen.
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en enkelt opgave i ugens
løb. Det er ca.
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Du kan nominere på en person, som du synes, har
og misunder
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mange andre byer der
– ogvil Vibeke Lundbo, som
gjort en særligindsats for Sinding-Ørre området i det
forstander
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det kan vi være stolte
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forløbne år. Man kan ikke få titlen 2 år i træk.
over begrebet ”det gode liv”. Vi slutter ca. 11.30

Velmødt til æ Sinding
daw 2018, der afholdes
29 maj til 3 Juni .
Årets
Sinding-Ørre Borger

Søndag den 4. juni

10.00

Festpladsen er åben med hoppeborge,
skydevogn, tombola mv. I byfestteltet er der
mulighed for at købe diverse kød med tilbehør,
pølser, pomfritter og drikkevarer.

11.00-13.00

Kunst og Kaffe - lokale kunstnere og kreative
sjæle udstiller deres værker i Sports Cafeen.
Kreativ workshop: Kom og udforsk dine kreative
evner i en stor (gratis) workshop i Sports Cafeen.

11.00 – 13.00 Udstillinger i forsamlingshuset om udgravning i
Ørre af Museum Midtjylland samt udstilling fra
Sognearkivet.
13.00

Ande-Race er klar med start og mål ved Sinding
bro. Ænderne kan købes under hele byfesten i
øl-baren.

Hvem kan nominere?
Alle der deltager i ”æ Sinding daw” kan nominere
en person til årets SØ Borger. Skriv på en seddel
persons navn og din begrundelse for, hvorfor du
mener at denne person skal nomineres. Sedlen
lægges i postkassen ved forsamlingshus-køkkenet.
Hvad vinder personen?
Den person flest nominerer vinder en mindre
erkendtlighed og størst af alt æren og titlen som årets
SØ Borger.
Hvornår afsløres det?
Offentliggørelsen af nomineringen foregår ved
æ Sinding daws afslutning og
overrækkelsen foretages af
sidste års vinder.

Vi ses til æ Sinding daw!
Byfestarrangørerne
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Kalenderen
September			
01.

Kjeltringeballer ved „Helenes hus“		

Sinding-Ørre Borgerforening

02.

Kjeltringemarch og cykeltur

Kjeltringestenen

Sinding-Ørre Borgerforening

02.

Tema

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne 2.0

05.

Vi bedsøger Kroghøj Skole.

Kroghøj Skole.

Ørre-Sinding Seniorklub

05.

Forældremøde 0.-1. og 2. kl

Sinding Skole

Sinding-Ørre Midtpunkt

06.

Onsdags kroketstævne

Alle fodboldbaner

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

09.

Store Fiske dage

Ørre forsamlingshus

Ørre-Sinding Lystfiskerforening

10.			
11.

Litteratureftermiddag
„En mand, der hedder Ove“

Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

12.

Forældremøde 5.-6. kl

Sinding Skole

Sinding-Ørre Midtpunkt

12.

Orkansæsonen og stilheden.
Ved Niels Knudsen.

Kroghøj Gl. Skole.

Kroghøj Gl. Skole

14.

Forældremøde 3.-4. kl

Sinding Skole

Sinding-Ørre Midtpunkt

14.

Generalforsamling

Sports Caféen

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

16.

20 års jubilæum og stævne

Litla sofidalvej2

Trehøje Islænder Rideklub LITLA

16.

vi leger med lego

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring Rødderne 2.0

16.

Middelaldermarked og reformationsspil Tvilum Kirke

Menighedsrådet

17.

Høstfest

Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

19.

Åbent Hus

Sinding Skole

Sinding-Ørre Midtpunkt

19.

Halvdagsudflugt til
Missionshuiset.

Ørre-Sinding Seniorklub

Enemærkets Hoststahave.
26.

28.

Cormac McCarthy ; Vejen.
Ved Niels Knudsen.		

Kroghøj Gl. Skole

Sognebio „Mig før dig“

Menighedsrådet

Sinding Kirkehus
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Oktober			
03.

Besøg på Sinding Feriecenter		

Ørre-Sinding Seniorklub

07.

Temafest

Sinding Forsamlingshus Sinding Forsamlingshus

09.

Litteratureftermiddag „Skylden“

Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

10.

Luther-foredrag v/ Henning Thomsen

Kroghøj Gl. Skole

Menighedsrådet

13.

Skolernes motionsløb		

Sinding-Ørre Midtpunkt

14.

Outdoor Messe 2017

Sinding-Ørre Midtpunkt

Hallen,

			

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

14.

Udeliv

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring Rødderne 2.0

17.

Johannes V. Jensens roman „Jørgine“

Sinding Missionshus

Ørre-Sinding Seniorklub

26.

Generalforsamling

Sinding Forsamlingshus Sinding Forsamlingshus

28.

Tema

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK i Tjørring Rødderne 2.0

29.

Reformationsjubilæumsgudstjeneste

Sinding Kirke

Menighedsrådet

31.

Da lysekronen faldt ned i lagkagen
(Danmarkshistorier fra de sidste 70 år) Sinding Missionshus

31.

Spil Dansk Dag

Ørre-Sinding Seniorklub

Sinding forsamlingshus

Menighedsrådet

			
November			
Sinding Missionshus

KFUM og KFUK Tjørring - Rødderne 2.0

„At høre hjertet slå“

Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

13.

Lokalråds møde

Sports Cafeen

Sinding Gymnastik- & Idrætsforening

13.

Lokalrådsmøde

Sports Caféen,

SGIF

14.

Årets julefrokost og amerikansk lotteri Sinding Forsamlingshus Ørre-Sinding Seniorklub

23.

Sognebio „Manchester by the Sea

Sinding Kirkehus

Menighedsrådet

25.

Tema

Sinding Missionshus

KFUM og KFUK Tjørring - Rødderne 2.0

27.

Jule banko Litla

Sinding Ørre midtpunkt Trehøje Islænder Rideklub LITLA

28.

Adventshygge i præstegården

Ørre Præstegaard

11.

vi er kreative

13.

Litteratureftermiddag
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Sinding-Ørre Borgerforening

Ørre-Sinding Seniorklub

