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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. november 2018
Posten udkommer uge 48, 2018

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,-.

2018
Deadline Udkommer

1. november Uge 48

Forsidebillede:
Ruth Nors, Sinding

Fødselsdagsbørn
Stine Santana Andsbjerg 
Ørre Byvej 2, Sinding
6 år den 20. august 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for SGIF
torsdag den 13. september 2018 kl. 19.30
i  Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.

Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for
Sinding Forsamlingshus
tirsdag den 23. oktober 2018 klokken 19.00
 i Sinding Forsamlingshus.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for
Borgerforeningen
Torsdag den 25. oktober klokken 19.00
i Sinding Forsamlingshus.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

               BOB

               GENERALFORSAMLING

               TRIVSEL OG MOTION

  Ledelsen

Formand
Gitte Jensen
Hjortehøj 6
7400 Herning
Mobil: 30844582
formand@sindinggif.dk

Økonomifmd
Winnie Højer
Ørrevænget 35
7400 Herning
Mobil: 31351770
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: 2370921
5jimmy@sindinggif.dk

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

Bob turneringen starter mandag den 8. 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.

Vi spiller mandage fra kl. 18.30 - 22.00. Plan over spilledatoer vil være klar den
første spilleaften. Vi spiller både singlespil og makkerspil. Husk ved tilmelding at
oplyse, hvem man har som makker.

Tilmelding senest den
30. September på www.sindinggif.dk eller til
Anders
på t1f. 21650583

Med venlig hilsen Anders Josefsen.

Efter en dejlig lang og varm sommer kommer også et efterår og en vinter, så
derfor vil vi gerne tilbyde dig mulighed for Trivsel og Motion. 
Trivsel og Motion starter indendørs den 24. september kl. 13.30. Kom og vær
med i fællesskabet. Der er mange muligheder for aktivitet, F.eks. Billard – pool –
bowls – petanque – brætspil og wi-spil.

Alle kan deltage – så hold dig ikke tilbage!!
Mvh. Trivsel og Motion.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 13. september 2018 kl. 19.30 i

Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.

Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
Ledergruppen Sinding GIF.
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Idrætsforening

Fredag den 5. oktober kl.19:30 – 22:00.

I sommeren 2018 gennemførte Dan
Nielsen verdens hårdeste cykelløb, Race
Across America, Kom og hør beretningen
om Dans gennemførelse af verdens
hårdeste cykelløb. Et foredrag som giver
indblik i forberedelserne, udfordringerne
undervejs, mentale og fysiske kriser,
naturen og masser af anekdoter og
videooptagelser fra Dans fantastiske tur.

Foredraget bliver det første åbne
arrangement, som Dan afholder efter sin
tur. Det kommer til at foregå i den lille
del af hallen i forbindelse med årets første
Åben Hal arrangement.

Prisen er kun 75 kroner pr. person incl
kaffe og vand i pausen. Børn er velkomne,
dog er det vigtigt, at der er ro til, at alle
kan høre Dans beretning.  

Motionsbadminton
Der kan spilles på flg. tider:
Mandage kl. 19.30 – 20.30
Tirsdage kl. 20.00 – 21.30
Torsdage kl. 17.00 – 18.30

Foredrag med RAAM finisher, Dan Nielsen

Åben Hal

5. oktober
2. november
7. december
4. januar
1. februar
1. marts

Dørene til hallen åbner kl. 16 med
mulighed for at spille bl.a.
badminton.
Kiosken åbner kl. 17.30 og der
serveres mad fra kl. 18.00.

Sinding Event

Lørdag den 23. februar 2019 er der igen koncert med Hallur Joensen og hans band.
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Kroket
Siden Søposten sidst gik i luften, er vi kom-
met langt i afviklingen af, Enkeltmands-,
Par- og Holdturnering.
Vi afholdt onsdagsstævne, den 25. april,
hvor der var 72 deltagere.
Desuden er Kommunemesterskabet afvik-
let. Sinding fik ingen kommunemestre i år.

24. maj, var vi på Hestlund Efterskole, hvor
vi underviste 17 elever og en 1 superlærer.
Efterfølgende kaffe og lagkage. En rigtig
god og hyggelig dag og meget engage-
rede elever.

Æ Sinding Daw kroketstævne, forløb over
al forventning. Der var fuldt hus, 120 spil-
lere, og faktisk 6 spillere på venteliste.
Vejret var med os og dagen forløb rigtig
godt. Med undtagelse af 2 spillere, blev
alle spillere til præmieuddeling.

Som noget nyt, havde Idrætsledelsen (
overordnede landsudvalg), valgt at så
mange kroketklubber, som muligt, på
landsplan, skulle sætte focus på kroket, og
invitere til Åben hus den 16. juni 2018.
DGI lavede det administrative arbejde,
med plakater m.m., efter indput fra de for-
skellige foreninger. I Midtjylland Vest,
havde vi sammen med pressemeddelelse,
fra DGI, indrykket en fællesannonce an-
gående tider og arrangement i den enkelte
lokalforening.

I Sinding fik vi besøg af 2 gæster, som var
utrolig gode til at tage imod læring. Des-
værre er det nok ikke lige nu, at vi ser
dem som medlemmer, men vi håber på,
at se dem til næste år.

Alle blev serviceret med grillpølser og drik-
kelse, som Aage sponserede. Vi havde
besøg af 3 administrative medarbejdere
fra DGI, som selvfølgelig også spiste med.
Samme dag, havde vi lavet aftale med en
„gammel“ klasse, fra Sinding skole. Des-
værre blev det regnvejr, så der blev sendt
et sendebud, for at melde afbud. Der var
ingen, som var udstyret med regntøj. Vi
garvede kroketspillere tager jo aldrig hjem-
mefra uden regntøj.

6 medlemmer har deltaget i Give
Kroketcamping,(Anders vandt præmie), i
Aktiv kroketcamping, i Ølgod og samme
6 deltog også i Krunderup. Der blev 2 før-
stepladser til Sinding i Ølgod ( Anders og
Jørgen) en 2. plads til Polle. I Krunderup
vandt Anders og Jørgen i Mixturnering.
Anker og Polle fik en 2. præmie i hoved-
turneringen.

Lørdag den 28. juli, var der DM i enkelt-
mandsturnering. Anders og Grethe havde
kvalificeret sig til delta -gelse. Anders vandt
DM i række B1. Grethe fik en tilfredsstil-
lende placering i M1.

I Parturnering spiller vores B1 par, finale.
Hvis de vinder, er de kvalificeret til
Landsdelsmesterskaberne og efterføl-
gende DM, hvis de vinder LDM.
Vores C1 par, har en rimelig mulighed, for
også at gå videre til LDM.

I hold, har B1, ligeledes en god mulighed,
for at gå videre til LDM. Vores A1 hold
har fået en fin 2. plads.

M1 holdet har en lille, bitte chance, for at
kvalificere sig til DM. Holdet ligger a´
point med Møldrup, så det er lige med,
hvem der holder tungen lige i munden.
Spændende er det.

Vi tager stadig godt imod nye spillere, så
har du lyst og mod, så mød op, tirsdage
kl. 17.00 eller torsdage kl. 13.00, eller tag
kontakt til undertegnede.

P.V.A.
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503
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Opstart i uge 38 for alle
hold
Så er vi klar igen! Vi vil byde jer alle
sammen velkommen til sæsonen 18/
19 i Sinding-Ørre Midtpunkt.

Rollingerne (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 Ansbjerg

Puslinge (4 - 6 år)
Torsdage fra 16.15 - 17.00
Puslinge holdet er et tilbud for børn
mellem 4-6 år, som er interesseret i
at lære og eksperimentere med for-
skellige typer af gymnastik. Vi vil gerne
lære børnene de forskellige redska-
ber at kende, bl.a. igennem forskellige
lege og gymnastiske spring, som gør
dem trygge i at lære og udforske
gymnastikkens verden. Kom glad.
Anni Bak Henneberg

Spillopperne (0. -2. klasse)
Tirsdag fra 16.45 - 18:00
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 Flindt Jørgensen

Springmix (3. klasse og op)
Tirsdag fra 18:15 - 19:45
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 må-
der. Der er selvfølgelig også plads til
leg.
Jeanet Hammelsvang Lauridsen

Sæsonpriserne:
Rollingerne 375 kr.
Puslinge 375 kr.
Spilopperne 425 kr.
Springmix 450 kr.

Tilmeldingen forgår på hjemmesiden:
www.sindinggif.dk/Gymnastik

Her ville i også kunne se evt. ændrin-
ger.
Har du lyst til at følge med i Gymna-
stikken i Sinding-Ørre Midtpunkt, kan
du også følge med på vores
Facebookside som hedder: „Gymna-
stik i Sinding-Ørre“.

w w w . f a c e b o o k . c o m /
gymnastikimidtpunktet

OBS!!
Der er ingen træning i

skolernes ferie.

Gymnastik Sæson 2018/19

Jeg har igen i år besluttet at
afholde en opstartsdag som
bliver, søndag d. 9 septem-
ber fra 10:00-11:00, hvor alle
børn er velkomne til at deltage.
På dagen vil der være infor-
mation om sæsonen 18/19, vi
vil lege nogle lege, møde vo-
res trænere og selvfølgelig, se
hvem vi ellers skal være på
hold med. Der vil til slut være
mulighed for hjælp til tilmelding
på hjemmesiden. Vi håber at
se nogle super seje gymna-
ster denne dag.
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Ørre
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Lone Breinbjerg
Telf. 97136603
 
Næstformand:
Mette Klausen
tlf.: 26358493
luffemk78@hotmail.com
 
Økonomi ansv. :
Jette Madsen
 
Medlemmer:
Leo Lisby
Ørre Byvej 111
Tlf. 97136373
langfrom@mail.dk
 
Jeppe Schreiber
Tlf. 26270114

 

Hen over forsommeren har vi fået
separeret vores kloak-system og samtidig
fået lavet visse forbedringer.
Det skal da i den grad fejres, så lørdag
den 15. september slår vi dørene op for
en Kloak-fest, som starter   med spisning
kl. 19.00, lidt let underholdning og en sving-
om senere på aftenen – prisen vil kun
være kr. 75,00 pr. person.

Tilmelding senest den 5/9
(betaling ved tilmelding).
Mobilpay på 23394599

Der skal lyde en kæmpe stor tak til alle
som har hjulpet både fysisk og økonomisk,
vi har ikke kunnet gennemfører dette store
projekt uden jeres hjælp/støtte.

Der vil jo altid dukke ekstra udgifter op,
når man først begynder at rode i jorden,
så mød op til vores Kloak-fest og fejr det
sammen med os, og vær med til at støtte
vores andre tiltag.

Husk at sætte kryds i kalenderen den 23.
marts 2019 – Her bliver der country-aften
med Bibbi og  Snif.
Pris: 170,00 pr. person.

BEMÆRK

Fremover skal henvendelse
vedrørende leje af forsamlingshuset
rettes til:
Lone Breinbjerg,
tlf.: 97 - 13 66 03, mail:
lonebreinbjerg@hotmail.com



8

Sinding
Forsamlingshus

Banko
Banko har det forløbne år givet et helt
fantastisk rekordstort overskud. Fra Sinding
Forsamlingshus vil vi gerne takke spillere,
opråbere samt hjælpere for deres hjælp
og indsats.

Renoveringer
Der lægges ny gulvbelægning i indgan-
gen samt alle toiletter medio august, samt
isættes nye vinduer i gavlen, handicap-
toilettet samt balkonen.

75 års jubilæum
Fredag den 16. november afholdes 75 års
jubilæumsreception fra klokken 14.30 til
17.00. Alle er hjertelig velkommen til at
deltage.

Udlejning af Sinding Forsamlingshus.
Etableringen af elektronisk udlejning via
Conventus er ikke helt klar til at blive
„skudt i gang“, men håbet er, at det vil
kunne være parat omkring oktober må-
ned.
Selv om det blive elektronisk udlejning,
vil det fortsat være muligt at kontakte Inga
30706064.
Se i øvrigt rubrikken med udlejning og pri-
ser.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sinding Forsamlingshus,

Bodil Jensen.

Generalforsamling

Torsdag den 25. oktober klokken 19.00
afholdes der generalforsamling i Sinding Forsamlingshus.

Alle beboere i Sinding er meget velkommen.
Skulle nogen have lyst til at indgå i bestyrelsen hører vi meget gerne fra Jer.

Forsamlingshuset i Sinding blev opført i 1943 og er blevet udvidet og moderniseret i
1988. Huset er delt op i en lille sal med plads til 50 personer og en stor sal med plads
til 100 personer, en scene til musik og lign.
Salen er adskilt med en skydedør, så der kan laves en stor sal med plads til 150
personer, så Forsamlings-huset nu er særdeles velegnet til familiefester.

Sinding Forsamlingshus

Hele Sinding Forsamlingshus: 2.500 kr.
Èn sal: 1.600 kr.
Ekstra dag/dage: 1.000 kr.
Møder og lignende: 1.000 kr.
Der betales et depositum ved leje: 1.000 kr.

Leje af borde og stole ud af huset:
Borde pr. stk 20 kr.
Stole pr. stk. 10 kr.

Al udlejning foregår via hjemmesiden
www.sinding-forsamlingshus.dk
eller Inga Pedersen tlf. 30706064

Hvordan kan man leje forsamlingshuset samt borde og stole?

Ved afbestilling senest 12 uger før lejemålet tilbagebetales: 1.000 kr.
4 uger før lejemålet skal den fulde leje betales, hvoraf depositum
1.000 kr. indgår som en del af lejeudgiften for at være sikker på at
have Sinding Forsamlingshus.
Efter 4 uger før lejemålet før lejemålet sker der ingen tilbagebetaling
af depositum/ betalt leje.
Lejepriserne er inklusiv service, karklude, viskestykker, slutrengøring og
forbrugsafgifter.
Betingelserne for leje fremgår af „Lejevilkår“, som kan læses på
hjemmesiden.
OBS. Ved pludselig opståede hændelser, så som begravelser og
lignende, er det muligt at leje Sinding Forsamlingshus med kortere
varsel end ovenstående beskrevet.



9

Kirkesiden

En skøn og ganske varm sommer har det 
været her i de seneste måneder. Byfesten 
var stadig fyldt med ganske mange tradi-
tioner og lidt ændringer. 

Til byfestkoncerten havde vi i år besøg af 
pianist og komponist Rasmus Skov Bor-
ring. En aften der var fyldt af fællessang 
og gode fortællinger. Rasmus er optaget 
af at holde traditionen omkring fælles-
sang levende og videregive den til nye 
generationer. Han blev mødt med flere 
generationer, som var med til at fylde 
kirken med fællessang. Vi blev præsen-
teret for en god blanding af nye og gam-
le, kendte og ukendte sange fra højskole-
sangbogen.

Til byfestgudstjenesten og efterfølgende 
foredrag i forsamlingshuset, havde vi be-

søg af Preben Kok. I sin prædiken sam-
menlignede han ”Æ Sindig Daw” med 
Kronprinsen. Udover at alderen næsten 
er den samme, var et af de punkter, hvor 
han sammenlignede dem, at begge part-
er holder fest i flere dage. 
Kronprinsen er på rigtig mange måder 
en rig mand, der ved, at hans liv bliver 
for indskrænket, hvis han lukker sig inde 
med sine rigdomme. Hvis man her kig-
ger på byfesten, er programmet meget 
afvekslende og ganske righoldigt. Det er 
også her vigtigt, at disse rigdomme ikke 
lukkes inde, men åbnes op og at alle kan 
være med.

Hvis du er blevet nysgerrig på flere sam-
menligninger og du gerne vil læse hele 
prædikenen, kan du finde den på kir-
kens hjemmeside.

I forsamlingshuset var Preben Kok også 
på banen, her med udgangspunkt i sin 
seneste bog ”Slip livet løs”. Der blev 
stillet skarpt på nogle af de forestillinger 
vi har om livet, om at have styr på livet. 
Han tog udgangspunkt i ”livsbuen”, hvor 
han sagde, at hovedtanken bag livsbuen 
er, at opstigningen giver indsigt og erfa-
ring, mens vi i nedstigningen sørger for, 
at det lærte bliver lavet om til vise hand-
linger. Vi kan ikke nøjes med opstigning-
en og leve i kampen for at forlænge op-
stigningen.

Som noget nyt har vi i menighedsrådet 
fået lov til at lave maden til efterårets 
første åben hal. Vi glæder os til at lave 
maden og være sammen med mange af 
jer fredag d 5. oktober.

Jytte Hoffmann

Nyt fra menighedsrådet

Her bor de levende - et foredrag om at miste en ægtefælle
ved Charlotte Bork Høvsgaard
Ørre Forsamlingshus
Torsdag d. 15. november kl. 19.30

Charlottes mand Thomas får konstateret 
kræft den 6. oktober 2011. To uger efter 
dør han på stue 12 på Herning Regions-
hospital. Det er denne rystelse, som 
foredraget handler om. Det handler om 
det korte sygdomsforløb, Thomas’ død-
sleje, afsked og tab. Det handler om uaf-
vendelighed, skyld og identitet og om, 
hvordan Charlotte har oplevet sorgen i 
årene, der er gået. Hvad vil det sige at 
heles og komme sig? Er sorg dannelse? 
Og hvordan kan vi bevare forbindelsen 
til dem, vi har mistet? 
Foredraget tager udgangspunkt i bøgerne 
”Så er Thomas væk – om at miste en 
ægtefælle og meget mere end det,” 
(2015, Peoples Press) og den selvstæn-
dige efterfølger “Her bor de levende - 
om livet efter en ægtefælles død” (2017, 
Peoples Press). 
Tilmelding til Birgit Christensen på 4097 
6167 eller birgit-steen@hotmail.com el-
ler til Gitte Simonsen på 2393 8432 – se-
nest d. 11. november. Pris: 50,- 

Charlotte Bork Høvsgaard, født 1972, er bosat i Ryde ved Holstebro med sønnen 
Halfdan på 15. 
Hun er cand.mag i dansk litteratur og filosofi, forfatter og gymnasielærer. 
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”Sådan et menneske vil jeg ikke være”

Minikonfirmandafslutning 2018

Kære læser

I skal høre en beretning fra det virkelige 
liv. En beretning jeg har fået fortalt. Det 
er et søskendepar, en bror og søster, nu 
voksne, der fortæller om, hvordan de på 
mange måder har hjulpet den mand, som 
deres mor havde været gift med, fra de 
selv var teenagere. Det er ikke deres far. 
Der er ingen tæt relation, ja faktisk har 
relationen været fyldt med ligegyldighed 
og svigt fra mandens side; han havde al-
drig ønsket at lære dem at kende og 

aldrig mødt dem med anerkendelse. 
F.eks. fik de ikke lov til at flytte hjem efter 
efterskole. 
Men de havde holdt fast i, at de ville 
være en del af deres mors liv. Deres mor 
var nu død og manden var gammel og 
havde brug for hjælp til stort og småt. 
De var enige om, at de ikke skyldte ham 
hverken opmærksomhed, hjælp eller 
omsorg. De kunne bare lade ham være 
og overlade det til andre at hjælpe ham. 
Ingen ville forvente andet af dem. Men 
så faldt denne udtalelse fra broren: “Men

sådan et menneske vil jeg ikke være.” 

Ja, sådan sagde han: Sådan et menneske 
vil jeg ikke være. Han vil ikke være et 
menneske, der går ned ad ligegyldig-
hedens vej. Hvor er det stærkt. Ja, jeg vil 
sige, at han har min allerstørste respekt 
og anerkendelse. Han er et stort men-
neske. Hans indstilling bærer spørgsmålet 
i sig, som vi hver især kan overveje: 
Hvilket menneske vil jeg være? 

Lise Edelberg 

En af de få dage i juni måned, hvor solen 
gemte sig og der i stedet var regnvejr på 
programmet, havde vi afslutning for dette 
års minikonfirmander. Gudstjenesten var 
derfor rykket indenfor i Ørre kirke, men  
grilles - det skulle der! Og det kan man 
godt i regnvejr... 
En dejlig aften - og endnu en gang tak til 
de 11 skønne børn fra dengang 3. klasse.
Her kan I se lidt billeder fra dagen.

 

Babysalmesang i 
Sinding kirke
Onsdage kl. 10.00, opstart d. 5. sep.

I dette efterår indbyder vi til endnu en 
sæson med babysalmesang i Sinding 
kirke. 

Babysalmesang er en unik og 
nærværende oplevelse for både 
forælder og barn og alle kan være med 
uanset sang- og musikkundskaber. For 
barnet er mors og fars stemmer den 
smukkeste musik.

Organist Hanne Jensen og kirke- og 
kulturmedarbejder Hanne Lynderup 
leder forløbet, der strækker sig over 
8 gange. Det er gratis at deltage, men 
tilmelding modtages gerne (Hanne L 
2129 7060).

Læs mere på kirkens hjemmeside 
www.oerresinding-kirker.dk.
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Oversigt over arrangementer 

17. sep 14.00 Litteratureftermiddag i Sinding kirkehus ”Trækfugle”

23. sep fra 9.30 Høstgudstjenester i begge kirker, herefter høstfest i Sinding kirkehus

27. sep 18.00 Sognebio i Sinding kirkehus ”Kærlighed kender ingen grænser”

22. okt 14.00 Litteratureftermiddag i Sinding kirkehus ”Forbandede yngel”

28. okt 10.00 BUSK-gudstjeneste i Sinding kirke

30. okt 19.30 Spil Dansk sangaften i Sinding forsamlingshus v/ Hjortehøj

8. nov 18.00 Sognebio i Sinding kirkehus ”Som støv fra himlen”

15. nov 19.30 Foredrag i Ørre forsamlingshus v/ Charlotte Bork Høvsgaard, Ryde ”Her bor de levende”

19.nov 14.00 Litteratureftermiddag i Sinding kirkehus ”Britt-Marie var her”

6. dec 19.00 Julekoncert i Sinding kirke v/ Vildbjerg Gospelkor

Arrangementer 

SogneBio 
Efteråret byder på to aftener i 
SogneBio’en i Sinding Kirkehus. Velkom-
men til hyggelige og indholdsrige aftener 
med fællesspisning, film og en snak om 
filmen over kaffen. 

Torsdag d. 27. september ser vi filmen 
”Kærlighed kender ingen grænser”. 
Titlen lyder ret banal, men filmen er alt 
andet end det. Det er en sandfærdig 
historie om en afrikansk kongesøn, der 
forelsker sig i en hvid britisk kvinde. Både 
i de nære relationer og i det internation-
ale politiske spil, medfører det store ud-
fordringer, men de nægter at give slip på 
kærligheden. En gribende fortælling, der 
stiller både dem og os overfor nogle af 
tilværelsens store dilemmaer.

Torsdag d. 8. november er der også 
store følelser på spil. Aftenens film hed-
der ”Som støv fra himlen” og handler 
om to forældrepar, som slås om den 
samme søn. Den ene mor har oprindelig 
bortadopteret sin søn, men nogle år se-
nere, bestemmer hun og hendes mand 
sig for at ville have ham tilbage. Det ud-
vikler sig til en helt forfærdelig situation 
for alle 4 voksne – og ikke mindst også 
for den 7-årige dreng. Det er tilladt at 
medbringe lommetørklæder.

Begge aftener begynder vi kl. 18.00 med 
fællesspisning og prisen pr. aften er 70,- 
kr. Tilmelding til Kurt Jeppesen på 4215 
2244 eller kleonjeppesen@gmail.com 
senest mandagen før.

Litteratur
Igen her i efteråret inviterer vi til Lit-
teratur-eftermiddage i Sinding Kirke-
hus. Der bliver 3 mandag eftermiddage 
fra 14.00 – 16.00, hvor vi gennemgår 
månedens roman, hyggesnakker over 
kaffen – og bliver forhåbentlig klogere 
på tilværelsen, os selv og hinanden. Kurt 
Jeppesen, som står for eftermiddagene, 
skaffer romanerne hjem fra biblioteket, 
så deltagerne kan låne dem af ham.

Programmet er som følger:
17. september:  
Marianne Fredriksson: 
Trækfugle
22. oktober:
Anne Katrine Riebnitzsky: 
Forbandede yngel 
19. november: 
Fredrik Backman: 
Britt-Marie var her 

Har du lyst til at være med – enten en 
af gangene eller alle gange – kan du 
henvende dig til Kurt på 4215 2244 el-
ler kleonjeppesen@gmail.com og aftale, 
hvordan du får fat i den første roman.
Det koster 50,- kr. pr gang at være med – 
inkl. eftermiddagskaffen. 

Tilmelding til første gang senest 13. sept.
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Fredag d. 28. september kl. 19.00 Høstfest og familieaften for Rødderne, forældre, søskende og andre interesserede
     v/ Berit Skødt, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Onsdag d. 3. oktober kl. 19.30  Fælles møde med Skibbild v/ Karlo Brøndbjerg 
     Emne: “Fra syndflod til pyramider over hele verden”
Tirs. d. 23. okt. + ons. 24. okt. kl. 19.30 Bibelkursus i Hammerum v/ Frank Kristensen
Fredag d. 23. november kl. 19.00  Adventsfest for børn og voksne v/ Steen Laursen, Danmarks Folkekirkelige Søn- 
     dagsskoler.

Bibelgruppe 1 mødes den 2. onsdag hver måned.

Stedet kan oplyses ved kontakt til Thomas Andersen, 
Tjørring  97 26 70 93
  

Indre Missions mødekalender:

Bibelgruppe 2 mødes kl 19.30

12. sep. hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
10. okt. hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
24. okt. hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
7. nov. hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
5. dec. hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10

Spil Dansk 2018
Sangaften i Sinding Forsamlinghus
Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30

Igen i år inviterer vi i anledning af Spil-
Dansk-ugen til Sangaften med danske 
sange på programmet. I år har vi lagt 
aftenen i hænderne på beboerne på 
Hjortehøj – så vi håber, rigtig mange 
har lyst til at komme og synge med. Det 
skal helt sikkert nok blive en festlig og 
fornøjelig aften. Og så bliver man bare så 
glad af at synge … 
Pris inkl. kaffen: 50,- kr. 
Tilmelding til Birgit Christensen på 4097 
6167 eller birgit-steen@hotmail.com 
eller til Gitte Simonsen på 2393 8432  
– senest d. 24. oktober.

Høstgudstjeneste og høstfest
Ørre kirke kl. 9.30
Sinding kirke kl. 11.00 - herefter frokost 
Søndag d. 23. september

Sidste år regnede det hele sommeren. I 
år har vi manglet vand i sådan en grad, 
at TØRKE har været et velkendt ord hen 
over sommermånederne. Høstfesten er 
en påmindelse om, at vi lever af jorden 
og en glæde over, at der igen er høstet, 
om end mindre end ønsket. 
Som altid har vi indsamling i forbindelse 
med høstfesten. Høst-gave-kuvert er delt 
rundt sammen med Posten. Man kan 
give til et af de formål, som er trykt på 
kuverten, eller man kan skrive et formål 

på efter eget valg. Man er også velkom-
men til at betale med MobilePay, på 
dette nummer 45578. Tak for alle bid-
rag.
Efter gudstjenesterne samles vi til fro-
kost i Sinding Kirkehus (12.30-ca 15.) 
Til fællesskab over en god frokost, fæl-
lessang, musik, kaffe og kage. Snobrød 
til børnene. Pris for frokost er 75 kr. inkl. 
drikkevarer. Børn op til konfirmationsal-
deren er gratis. 
Alle er velkomne.
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Gudstjenester
 

SEPTEMBER 

 
2. 8.45 Sinding Kirke, Marie Munk Hyldgaard (vikar for René Nord)
  14. søndag efter trinitatis
9. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg      
  15. søndag efter trinitatis
16.  10.00 Sinding Kirke, Gotfred Larsen  
  16. søndag efter trinitatis
23. 9.30 Høstgudstjeneste i Ørre Kirke, Lise Edelberg
 11.00 Høstgudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg 
  (frokost efter gudstjenesten - se omtale)
  17. søndag efter trinitatis
30. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg  
  18. søndag efter trinitatis

OKTOBER

7. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe) 
  19. søndag efter trinitatis
14. 8.45 Sinding Kirke, Heidi Sun Nielsen  
  20. søndag efter trinitatis
21. 10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager 
  21. søndag efter trinitatis
28.  10.00 BUSK-gudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg
  22. søndag efter trinitatis 

NOVEMBER

4. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg
 15.30 Ørre Kirke, Lise Edelberg
  Alle Helgens Dag (se omtale)
11. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg  (kirkekaffe)
  24. søndag efter trinitatis
18. 8.45 Sinding Kirke, Heidi Sun Nielsen 
  25. søndag efter trinitatis
25. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg  
  Sidste søndag i kirkeåret

DECEMBER

2. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg  
  1. søndag i advent

BUSK
Sinding kirke kl. 10.00 
Søndag d. 28. oktober

Alle Helgens Dag
Sinding kirke kl. 10.00
Ørre kirke kl. 15.30
Søndag d. 4. november

Alle Helgens Dag er en særlig dag i kir-
ken. Det er dagen, hvor vi særligt mindes 
dem, som vi var knyttet til, men som nu er 
døde. Med taknemlighed husker vi dét, 
de betød for os; dét, vi havde sammen; 
ja, hvordan de med deres liv, var med til 
at forme os og gøre os til de mennesker 
vi er i dag. Ved gudstjenesterne denne 
dag mindes vi på særlig måde dem fra 
vores sogn, som er døde siden sidste års 
Alle Helgens dag. Vi nævner deres navne 
i kirken. For nogle er det en anledning til 
at samles, for at gå på kirkegården med 
lys og blomster og for at mindes. Velkom-
men til Alle Helgens Dag.

Lise Edelberg 

Konfirmanderne vil igen i år være med 
til at arrangere og sætte deres præg på 
BUSK-gudstjenesten. BUSK er en forkor-
telse for Børn Unge Sogn Kirke og er 
således en gudstjenste for alle aldre.
Der vil være en forfriskning efter gud-
stjenesten.
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Værd at vide...
Sognepræsten
Lise Edelberg  
Ørre præstegård  
Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning 
Tlf. 97 13 61 36 - 51 21 70 26

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 no-
teres 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  

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

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, behand-
les 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.

Faste aktiviteter

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

Rødderne 2.0
Er en børneklub under KFUM og 
KFUK, der kører hver anden lørdag kl. 
10.00 - 11.30. Vi mødes i Missions-
huset 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

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

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 

Tjek vores hjemmeside:  
www.oerresinding-kirker.dk
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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

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 Vagner Søvig
Ørre byvej 91, Ørre
Tlf.: 29369759
Mail: elsemarievalbk@gmail.com

Sekretær:
Margit Jensen
Sofiedalvej 7, Sinding
Tlf.: 25347225
Mail: mj@klimabyg.com

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

Skt. Hans:
Det lykkedes !
Da det altid er dårligt vejr omkring skt.
Hans lykkedes det igen i år at få skt. Hans
bål i Hvepsebyen.
Afbrændingsforbuddet blev ophævet lige
før skt. Hans og mange mennesker var
igen i år samlet omkring en hyggelig grill-
aften med medbragt mad.
Bålet tændtes næsten for nemt i år, „hver
fugl synger med sit næb“ -måske vi skal til
at træne lidt på midsommersangene inden
næste år.
I år havde vi en masse små hekse i stedet
for en stor, de var alle blevet fremstillet af
de tilstedeværende i løbet af eftermidda-
gen.
Enkelte børn var så glade for heksene, at
der også blev plads til at tage en med hjem.
Der blev talt en del om hvem de lignede
– men det siger vi ikke til nogen.
Det er dejligt at se så mange mennesker
samlet i Hvepsebyen til midsommer.

Sinding-Ørre promotion film:
Der arbejdes stadig på at få filmen færdig,
nye optagelser er lavet ifb. med Æ SIN-
DING DAW, forhåbentlig er filmen i luf-
ten inden dette nummer af posten er ud-
kommet.

Kloak separering i Ørre:
Der arbejdes på at få lavet et infomøde
angående kloak separering i Ørre forsam-
lingshus i løbet af efteråret.
Herning vand har takket ja til at deltage,
men datoen har endnu ikke kunne fast-
lægges.
Der vil blive sendt mail rundt med info.
når tidspunktet kendes.

Generalforsamling 2018

Tirsdag den 23/10 2018 klokken 19.00
afholdes der generalforsamling i Sinding Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg til bestyrelsen er Else Marie Vagner Søvig og Lars Lodahl, begge

ønsker ikke genvalg, bestyrelsen takker for deres indsats.

På den baggrund skal der findes 2 nye medlemmer til bestyrelsen.
Foreningen er vært ved et lettere traktement.

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
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for Sinding-Ørre

Ryst Æ Puos !
Hver onsdag i mands minde har der været
afholdt Banko i Sinding forsamlingshus.
Der har stået lidt forskellige foreninger bag
Banko, ligesom overskuddet også har
været svingende.
De sidste mange år er overskuddet vokset
og vokset, dette kan vi takke en meget
engageret team for.

Men alting har en ende,
- dog er det ikke sådan at banko har fået
ende, men det er sket en større
omrokering i folkene bag.
Bente Johansen og Niels Ramy Bech, samt
deres respektive ægtefælder, har den 1/7
2018 valgt at lade sig pensionere fra banko
efter over 20 års tro tjeneste, det skal ikke
være nogen hemmelighed at tidspunktet
også afspejles af Sinding forsamlingshus
beslutning om et røgfrit forsamlingshus,
vi vil fra Sinding forsamlingshus,
Jagtforeningen og Borgerforeningen gerne
takke dem for deres uvurderlig indsats i
afholdelse af banko, overskuddet fra banko
er blevet brugt til fornyelse/ renovering af
Sinding forsamlingshus og til at financier
arrangementer i Jagt og Borgerforening.
Der er nu kommet nye folk til afholdelse
af Banko, helt „nye“ er de ikke, lidt kendte
i forvejen må man nok sige – det kan
anbefales og tage et smut i
forsamlingshuset en onsdag aften og
møde dem – men pas på – banko er stærkt
vanedannende.

Desuden er der ændret lidt i foreningerne
bag banko – således er Ørre
forsamlingshus nu også blevet en
ligeværdig del af gruppen. Vi byder dem
velkommen og ser frem til et rigtigt godt
samarbejde.
I skrivende stund er der afholdt 4 Banko
aftener siden det er blevet røgfrit, og
opbakningen har været dejlig positiv med
mellem 80 og 100 personer hver aften,
hvilket er ret godt her midt i ferie tiden.

Vi håber at se gamle som nye ansigter til
banko i mange år fremefter, der vil i løbet
af efteråret blive taget hånd om bedre
forhold for rygerne udenfor
forsamlingshuset.
I forbindelse med „den nye start“ er det
bestemt at alle gamle aftaler er ophørt –
derfor kan man ikke fx få lagt
kontrolkuponer ud før man har betalt, men
dørene åbnes klokken 18.00 og spillet
starter klokken 19.00.
Vi garanterer der er plads til alle, og skulle
det knibe med pladsen kan der hurtigt
hentes flere borde.
Alle der spiller med betaler samme pris
pr. plade, uanset hvilke relationer til
arrangementet de måtte have.
Hjælpere til bankoaftenerne er alle
frivillige, og eneste betaling er det kaffe
de kan drikke under spillet og en øl/
sodavand efter oprydningen.
Vi glæder os til at se jer til Banko i Sinding-
Ørre

På vegne af Bankoudvalget.
Philip Nielsen

Æ Sinding Daw 2018

Æ Sinding Daw 2018 blev, som altid, en
kæmpe succes!
Vejret kunne vi bestemt ikke klage over,
ja selv garvede byfest folk kunne ikke
mindes et bedre byfest vejr – der blev i år
drukket 700 halv liters flasker med vand
udover anden væske.
Lidt investeringer inden næste byfest har
vist sig nødvendig for at vi er forberedt på
så varmt vejr, derfor er der indkøbt en rigtig
salatbar, så ingen igen risikerer at få sur
kartoffelsalat. Desuden skal vi have kigget
på strøm, da vi oplevede det begynder og
knibe med at få strøm nok ud af de
eksisterende kabler fra forsamlingshuset.
Byfestudvalget ønsker at takke alle der har
sponsoreret, arrangeret indslag, solgt slik,
øl, pølser osv. – ja alt hvad der skal til for
og få et så stort arrangement til at løbe af
stablen.
Hensigten er, at alle i området har en eller
anden del i Æ Sinding Daw, så sidder du
nu og føler dig snydt og tænker du også
gerne vil være med til noget, skal du ikke
tøve med at henvende dig til udvalget,
der er altid noget der godt kunne bruges
en extra hånd til.

Æ Sinding daw 2019 løber af stablen den
28. maj til den 2. juni.
Datoen er sat ud fra reglen: den første
hele weekend i juni og vi er godt klar over
det falder sammen med Kristi
himmelfartsferien i 2019, andre år har det
faldet sammen med Grundlovsdag eller
Pinse, det kommer vi ikke uden om.
En byfest af denne størrelse skal indeholde
en vis del tradition, men der skal også være
mulighed for fornyelse, og i 2019 har vi
den fantastiske mulighed at de fleste har
fri om torsdagen hvorfor der er rig
mulighed for at arrangere noget der.
Har du lige netop ideen til hvad der skal
ske, og lyst til og være medarrangører skal
du blot henvende dig til udvalget – næsten
alt kan lade sig gøre og vi er også klar til
og investerer noget økonomi i det.

Banko i Sinding-Ørre:
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Sinding Ørre MIdtpunktet

Så er det endnu en gang blevet tid til at
afholde beretning for Fællesbestyrelsen
ved Sinding-Ørre Midtpunkt.
At skrive en beretning er altid en spæn-
dende proces, for man kommer omkring
de mange emner, som har fyldt i bestyrel-
ses arbejdet det seneste år.
En af de ting, som har fyldt meget, har
været at sige farvel til nu tidligere Skolele-
der for Sinding Skole Kurt Stoustrup.
Kurt har været en vellidt leder og for be-
styrelsen en god samarbejdspartner.
Kurt turde at udfordre rammerne. Som en
lille skole har det været vigtigt os for at
kunne bestå. Han har gjort Sinding skole
til en skole, hvor der plads til alle.
Og han formåede faktisk at få skolen til at
ligge i toppen, når vi snakker både trivsel
og læring, og det er vi stolte af!

Ny Skoleleder:
Når man siger farvel, skal man heldigvis
også sige goddag.
Og det har vi gjort til vores nye leder af
Sinding Skole, Majbritt Larsen.
Det har for bestyrelsen været en spæn-
dende proces at ansætte en ny leder, og
med god opbakning fra Forvaltningen og
HR ved Herning kommune syntes jeg fak-
tisk, vi er lykkes ret godt.
Majbritt har en baggrund som skoleleder i
Thisted kommune og ved, hvad det vil sige
at drive en Landsbyskole og det på godt
og ondt.
At ansætte en ny leder vil blive en stor
forandring. Men jeg er helt tryg ved at de
værdier og det vi står for på Sinding skole
er Majbritt helt på linje med.
Jeg ser rigtig meget frem til samarbejdet,
som jo allerede er godt i gang.

Valg til bestyrelsen:
Det har været valgår i år, og jeg er rigtig
glad for, at det endnu engang lykkes os at
få valgt et nyt hold til de næste 2 års
bestyrelsesarbejde.
Selvom vi har afholdt et valgmøde, har det
alligevel været nødvendigt at prikke lidt
til folk efterfølgende for at få en fuld be-
styrelse.

Årsberetning Sinding-Ørre Midtpunkt 2018

På skoledelen blev det til fredsvalg, hvor
Anna Brøgger; Henrik Vilstrup og under-
tegnede blev valgt.
På institutionsdelen var der valg. Valget
stod 7. Maj og fra daginstitutionerne er
valgt: Helle Højmose og Karen Middel-
kamp.
Som suppleant er Jenny Kuhlmey valgt ind.
Sidsel Heidemann har også sagt ja til at
være suppleant.
Jeg er rigtig glad for at vi på institutions-
delen har begge vores afdelinger repræ-
senteret.
Der bliver holdt et konstitueringsmøde til
August, hvorefter den nye bestyrelse på-
begynder bestyrelsesarbejdet.

Tilbygning af Sinding-Ørre Midtpunkt:
Vi har gennem flere år arbejdet på at ud-
vide vores hal med et motionscenter og
et depotrum. I samarbejde med Idrætsfor-
eningen har fællesbestyrelsen nedsat et
udvalg, som arbejder med den kommende
tilbygning,
Projektet kører nu sin gang. Der er lavet
udvalgsmaterialer. Politikerne har fået frem-
lagt de enkelte ændringer, der har været i
forbindelse med vores projekt og har ta-
get det til efterretning.
I skrivende stund er vi ved at indhente til-
bud på vores kommende byggeri, og vi
forventer, at vi efter sommerferien får det
endelige tilbud på plads.

„Her skaber vi venskaber“:
Det er det nye børne- og ungesyn i Her-
ning Kommune.

Vi har lavet en fælles ny
Antimobbestrategi, som skal fungere som
en handleplan i tilfælde af mobning. Heri
er det synliggjort hvad skolen/institutionen
i tilfælde af mobning, men også hvad vi
som forældre kan gøre.
Den kommer til at ligge på vores hjemme-
side.
Den er blevet godkendt med ros fra CBL.

Bestyrelsen har også deltaget et fyraftens-
møde i Boksen angående det nye børne-
unge syn i Herning kommune.

Det var en god aften med mange fine
oplæg. Der var mange gode pointer og
oplæg om, hvor vigtige de gode relatio-
ner er for vores børn både i forhold til hin-
anden og de voksne omkring dem.

Elevrådet:
Elevrådet deltager med et punkt på vores
bestyrelsesmøder. I år har det været
Formand: Emmi Stumbaugh, Næstformand:
Sofie Hoffmann og medlem af elevråd
Bjørn Vilstrup, som har repræsenteret ele-
verne i bestyrelsesarbejdet.
De er altid mødt op til vores møder vel-
forberedte, og de fortæller blandt andet
om, hvad de arbejder med i elevrådet og
hvad der sker på skolen.
I år har de blandt andet stået for at ind-
købe nye spil til alle klasserne.
Sidst, de var med på vores møde, kom
følgende udtalelse fra elevrådet:
„Vi tror, at alle har det godt på skolen. Det
er et godt mødepunkt!“

Tvivselsundersøgelse 2017:
Skolen ligger godt, ja faktisk i toppen i
Herning kommune. Men som bestyrelse
gennemgår vi undersøgelsen, og der er
også blevet fuldt op på nogle af punkterne
i de enkelte klasser.
Lige nu er der blevet svaret på en ny
trivselsundersøgelse, som vi kommer til at
forholde os til på et af vores møder i det
kommende skoleår.

Økonomi:
Økonomisituationen i Hvepsereden-
Midgaarden er anstrengt, og den har vi
fulgt tæt gennem det sidste år. Vi forsø-
ger at få enderne til at nå hinanden.
Og vi lykkes med at komme ud af 2017
med et mindre merforbrug, end vi havde
frygtet.
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Vi er desværre ramt af sygemeldinger,
hvilket er en belastning økonomisk såvel
som menneskeligt. Derfor har vi også som
forældre mødt mange forskellige vikarer,
det er selvfølgeligt beklagelig.
Men der hersker ingen tvivl om, at det
personale vi har i vores institution gør en
kæmpe indsats for at få det hele til at
hænge sammen, så giv dem lige et ekstra
klap på skulderen, det fortjener de.
Forventet regnskab for skoledelen i 2018
– ser fornuftigt ud, men der er kommet
overordnede besparelser!
Som det ser ud, skal vi derfor i 2018 og
2019 spare 1,4% af skolens budget. Det
arbejder vi på.

Førskolearbejdet:
VI har afholdt „Fri for mobberi“ event i
begge vores afdelinger,
Arrangementet var for 0. kl. og børneha-
verne. Bamsevennen kom på besøg
på traktor. Derefter kagemand og alle fik
små bamser, som bruges i det
videre forløb om fri for mobberi.
Dette er der for nyligt blevet fulgt op på
med et forældremøde med et interessant
oplæg af konsulent Minna Vinbjerg med
temaet: Fri for mobberi.
God forældrefeedback. Desværre var der
ikke så stor opbakning til arrangementet.
Førskolegruppen deltog også i forårs-
koncert i Herning kongrescenter, som har
været en festlig dag.

Fokus på overgange:
Vi har på flere møder haft de overgange
vores børn har i løbet af deres liv på dags-
orden.
Det er et centralt arbejde at skabe gode
overgange, hvis det skal lykkes med bør-
nenes trivsel og læring!
Derfor starter vi et nyt projekt op, som
hedder Skolevenner. Når førskolebørnene
starter med løbetur i første frikvarter bli-
ver det sammen med 4.klasse, som hjæl-
per dem i gang.

Derfor er et ønske fra Fællesbestyrelsen
om, at førskolebørnene, der skal starte på
Sinding Skole, rykkes over til Hvepsere-
den fra 1.maj i det år, hvor eleverne skal

starte i skolen. Dermed kan overgangen
blive lettere for børnene i opstartsfasen.
Dette er nu i høring i personalegruppen!
I institutionerne vil vi fortsat arbejde med
at styrke overgangene, så børnene klarer
sig bedst muligt.
Vi vil arbejde med, hvordan vi fortsat de-
ler viden om barnet mellem pædagoger
og lærerne.
Derudover vil vi gerne have særlig fokus
på overgangen fra 6.-7.årgang - besøg fra/
på Vildbjerg skole.
Evt. have et samarbejde med lærerne fra
7.årgang samt skolernes ledelse og med-
arbejdere fra Kildebakkeskolen, Timring
Læringscenter og Sinding skole.
Hvert år bliver der afholdt et fælles-
bestyrelsesmøde i Vildbjerg. Deltagere på
mødet er Kildebakke, Timring, Sinding og
Vildbjerg skole.
Vi har et ønske om, at disse møder kan
være med til at styrke den gode overgang
mellem grundskolen og overbygnings-
skolen, da vi ved, det kan være en af de
hårdeste overgange for vores børn.

Åben skole:
Først i november har vi tradition for at
holde åben skole, men I år har vi valgt den
lidt utraditionelle måde at lave en film om
skole og på den måde holdt Åben skole
online i stedet. Derudover inviterede vi
områdets forældrepar til infomøde om sko-
lestart.

Skolen:
På Sinding skole har vi sagt farvel til Lærer
Berit Markowski

Skolefest:
Traditionen tro blev der holdt skolefest-
uger i april.
Det er nogle rigtige gode uger for vores
børn, hvor relationer på tværs af alder bli-
ver styrket.
Det var en stor succes med Folk og rø-
vere i Sinding Ørre, og det gik rigtig godt.

Hele skolen var med, og det var et rigtig
fint stykke, og igen er der sket lidt om-
skrivning af stykket, så alle kan få en rolle
i stykket.

Diskoteket var det bedste, udtaler ele-
verne. Jeg syntes det bedste er at alle børn
er med…

Samarbejdet med Støtteforeningen:
Vi har haft stor gavn af vores støtteforening
det seneste år.
Børnenes trafikdag, som besøgte Midt-
punktet i oktober, var rigtig et godt ind-
spark i
Bevægelsesugen, og det var rigtig fint at
få gennemgået trafikreglerne

De har også i samarbejde med Lene Kidde
stået for ny Udsmykning af Skolen med
tabeller op af trapperne og vinkelmålere i
døren
samt de 5 vigtige ord: Sundhed, trivsel,
bevægelse, glæde og læring
De har også Afholdt et mødre gruppe
besøg i både Midgaarden og Hvepsere-
den.
Og senest har det været madlavning til
Koloni, hvor en herlig lasagne blev bragt
ud til alle vores sultne børn på Sletten fra
skolekøkkenet i Sinding.
Der har også været oprydning og rengø-
ringen af Hvepsebyen.
Samt Jernindsamlingen som i år er gået til
5-6.klasses tur til Bornholm
Vi er rigtig taknemlige for det store stykke
arbejde og den opbakning I lægger for
dagen.

Tak:
Til sidst vil gerne sige en stor tak til Besty-
relsen, medarbejderne og ledelsen for sam-
arbejdet.
En særlig tak for samarbejdet til Ole
Henneberg, Kristen Kølbæk og Lene
Karkov, som træder ud af bestyrelsen ef-
ter sommerferien.

- Og tak til jer som er kommet her i  aften.

Det var ordene.  Den nye fællesbestyrelse
melder klar igen til August.
Og I er som altid velkommen til at kon-
takte os med gode ideer og spørgsmål.

På vegne af bestyrelsen
Maja Bang

Sinding Ørre MIdtpunktet
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Ørre-Sinding
Lystfiskerforening

Formand:
Søren Peter Kiilerich
Tlf.: 97 13 66 03
soeren@hedens-lystfiskeri.dk

Næstformand:
Hans Obbekjær Christensen
Ørrebyvej 65

Kasserer:
Svend Aage Jensen
Tlf.: 24 81 68 67
Svend.helle@hotmail.dk

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

 Bestyrelsen

Vi er ikke nemme at gøre tilfredse, enten
er der for meget eller for lidt vand. Det
gælder ikke kun for landmænd, haveejere
mm., men også lystfiskere. Vi kan dog ikke
gøre så meget ved det, vejret må vi tage
som det kommer, og forholde os til det.
Der er næsten ikke kommet noget ned-
bør i 2 mdr., det betyder at vore vandløb
er meget lavvandet nogle steder eller helt
uden vand. Vandet er blevet varmet op til
omkring 20 grader, og det er meget kri-
tisk for vore fiskearter. Fiskene vil derfor
samle sig i hullerne, hvor de er et let bytte
for fiskespisere som oddere, skarv, hejre
mm.

Det er dystre udsigter, men der er som
bekendt ikke noget der varer evigt, og
nedbør skal vi nok få. Vi har også noget at
tage fat på, vi vil prøve at rense/ pleje
nogle gydebanker så de er klar til at mod-

tage laks og ørreder sidst på året når de
skal gyde. Så er der jo Ørremarked, hvor
vi har en stand.

Vores fiskekonkurrence „Store fiskedage“
er i weekenden 8 og 9  september hvor vi
håber der er mange der vil deltage. Pro-
grammet kommer til at ligne de foregå-
ende år, med gratis morgenkaffe og rund-
stykker lørdag og søndag. Ørre forsam-
lingshus er samlingsstedet, som er der hvor
man tilmelder sig og indvejning af fisk sker.
Der er „anderæs“ om søndagen, hvor der
efterfølgende er  uddeling af præmier,
amerikansk lotteri og gratis kaffe og kage..
Fiskeskolen var i år også fyldt op med børn.
Som det ses på billedet, var der trængsel
nogle steder. Det gav sammen filtrede li-
ner mm. og da mange ikke havde prøvet
at fiske før gav det mange udfordringer,
for vores hjælpere.

„Store fiskedage“
 i weekenden 8. og 9.  september

HUSK HUSK HUSK
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