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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: 500 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. februar 2019
Posten udkommer uge 9

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,-.

Posten 2019

Deadline Udkommer
1. februar Uge 9
1. maj Uge 22
1. august Uge 35
1. november Uge 48

Vi her på redaktionen
ønsker alle en
Glædelig Jul
og et Godt
Nytår
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Flaghejsning

Borgerforeningen opfordrer hermed
til, at der flages mere ved
byportalerne.
Hvis man i anledning af rund
fødselsdag, bryllup, eller anden stor
begivenhed ønsker flaghejsning, kan
man ringe til flagmanden.
Flagmand i Sinding: Tonny Tulstrup,
97136415
Flagmand i Ørre: Mikkel Scheufens
Petersen, 51920287

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Philip Nielsen
Asbjergvej 4, Sinding
Mob. 23 27 12 45
Mail: Philip@lillebjerg.com

Næstformand:
Bodil Jensen
Nøvlingvej  7, Sinding
Tlf.: 30 63 58 25
Mail: bjensen51@gmail.com

Kasserer:
Margit Jensen
Sofiedalvej 7, Sinding
TLF.: 25 34 72 25
Mail.: mj@klimabyg.com

Sekretær:
Dorit Blindkilde Andersen
Vestermosevej 40, Ørre
Tlf.: 20 12 09 83
Mail.: Dorit-blindkilde@hotmail.com

Medlem:
Jan Jensen
Ørrevænget 21, Sinding
Tlf.: 20 32 62 12
Mail.: jensen.21@post.tele.dk

Vinter solhvervsfest i Hvepsebyen
den 22. december fra klokken 17.00 til cirka 19.30

Der vil være mulighed for fri leg i Hvepsebyen, tænde bål osv.
Vi skal have et eller andet godt og spise, men det er en overraskelse.

Kaffe skal vi bestemt også have, og måske et lille stykke kage eller en gulerod til.
Øl / Vand og vin kan købes.

Fastelavn i Sinding forsamlingshus
Kom til hyggelig fastelavnsfest i Sinding forsamlingshus

Søndag den 3/3 2019 klokken 14.00

Der arrangeres tøndeslagning for børn i 4 aldersgrupper.
Kaffe og fastelavnsboller til de voksne, slikpose og Juice/sodavand til børnene.

Øl og vand kan købes.
Entre 50 kr. for voksne

25 kr. for børn mellem 1 og 15 år.
Kom frisk til en hyggelig eftermiddag

Arrangeres af Sinding-Ørre borgerforening og Sinding forsamlingshus

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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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

1. Generalforsamlingen
Er rettidig indkaldt

2. Formandens beretning:
Vintersolhverv var en succes og gentages
igen i år.
Fastelavnsfest knap så mange som vanlig
pga. tidspunkt, men dagen forløb godt.
Affaldsindsamling: der blev samlet meget
affald ind både i Sinding og Ørre.
Samtidig med affaldsindsamling i Ørre var
der arbejdsdag med fin tilslutning.
Arbejdsdag i Hvepsebyen var også med
god tilslutning.  Der har været hærværk i
Hvepsebyen.
Æ Sinding daw: afholdt med godt frem-
møde. Stort set med samme omsætning
som vanlig.
Sankt Hans. Afholdt trods tørke på det tids-
punkt
Kloakrenovering i Ørre er udsat af Her-
ning vand.
By forskønnelse i Ørre efter der er udført
kloakrenovering.
Banko: der er ændret i regler med f.eks.
rygeforbud, og der er kommet nye folk på
som opråber.
Julebanko bliver noget speciel i år med
ekstra gevinster, den afholdes den 16/12.
Kommentar: Cykelsti mellem Ørre og Sin-
ding hvordan går det med den?
Busrute Herning – Holstebro står for at
skulle nedlægges af Regionen. Det er sid-
ste udkald. Anne Marie Søe efterlyser til-
tag fra Borgerforeningen.
Formandens beretningen er godkendt

3. Regnskab:
Nyt regnskabsprogram Conventus er taget
i brug
Regnskab gennemgået og godkendt
Antal medlemmer 386 en nedgang på 18
personer.
Anne Marie ser gerne der er 500 med-
lemmer, da det giver større gennemslags-
kraft i forhold til kommunen. Bodil kom-
mentarer at vi har været ved samtlige hus-
stande.  Få har meldt sig ud pga. prisen.

4. Kommende års virke.
Der er ikke nye tiltag i støbeskeen
Der bliver afholdt de samme tiltag som
sidste år.
Man forventer filmen om Sinding Ørre bli-
ver færdig snart.
 Der efterlyses nogle der vil afprøve nye
tiltag ved Æ Sinding Ørre daw
 Kommentar: Store træer ved den gamle
indkørsel til Sinding bør ikke fældes.
 Tre flagstænger fra indgangen til Sinding
evt. flyttes til landbrugsparcellerne.
Når videoen om Sinding Ørre er færdig
skal der laves en massiv markedsføring.
Anne Marie Søe kunne tænke sig et stort
skilt, hvor en familie fortæller om hvorfor
de bor her. At man sætter en samlet pris
på grund/ hus i Sinding

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen

6. Valg af to nye medlemmer:
Else Marie Søvig og Lars Lodahl ønsker
ikke genvalg.
Valgt til bestyrelse: Dorit Blindkilde An-
dersen og Jan Jensen
Suppleant Camilla Tyrsted og Johannes Pe-
dersen
Revisor Sigfred Bak og Wagn Christensen

Den nye borgerforeningsbestyrelse har ef-
terfølgende konstitueret sig således:
Philip Nielsen: Formand
Bodil Jensen: Næstformand
Dorit B Andersen: Sekretær
Margit V Jensen: Kasserer
Jan Jensen Medlem

7. Kontingent forslag:
At der bliver 500 medlemmer og at pri-
sen er kr. 30,00
Bestyrelsen foreslår at den nuværende pris
fastholdes på 50 kr./medlem
Kommentar: godt med god kassebehold-
ning så man kan søge om tilskud fra bor-
gerforeningen.

Det besluttes med et flertal at kontingen-
tet fortsat er kr. 50,00 / medlem og at der
forsøges få flere medlemmer

8. Lokalt historisk arkiv:
Udfordringen for dem er at man ikke har
fået det lokale man have fået i udsigt, fordi
den er sparret væk. Der arbejdes med en
alternativ løsning. Kommunen ønsker de
har kontor i Aulum.
I Lokalt historisk arkiv arbejdes der med
Stensbjerg familien.

9. Evt.
Borgerforeningen arbejder på få flere bor-
gere tilknyttet Hjerteløber ordningen, og
der er søgt om tilskud til undervisning i
førstehjælp via Trygfonden.
Der er nu ofte op til 100 deltager til banko
og  det giver mulighed for udlodning x 2
årlig til diverse foreninger.
Der er et forslag om at man til Åben hal
kan have en lille udstilling fra Lokalt histo-
risk arkiv
Og at nye tilflytter får første års kontin-
gent gratis.

Referat for Generalforsamlingen den 23/10 2018 i Sinding forsamlingshus
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Dørene åbnes Søndag d. 16 december klokken
13.00

Der er gratis kaffe og kage inden spillet

Det sker i Sinding forsamlingshus, spillet starter
klokken 14.30
Der spilles 26 spil

Kaffe eller ænder på rækken.

Sidegevinster på hel plade.

Gave Kurve eller kød på hele pladen, værdi 200 til
300 kroner pr. spil.

Spil 26 er sponsoreret af Tommy taxi:
100 kr på række, 100 kr. på 2 rækker og 400 kr på
hel plade.

Regler for spillet vil være fremlagt fra start på dagen.
Der kan max være 140 spillere pga. brandgod-
kendelse, først til mølle
Der kan ikke forhåndsreserveres,

Vi glæder os til at se jer til årets bankobrag

Mvh. Sinding-Ørre bankoklub.

Velkommen til Julebankospil
i Sinding-Ørre
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Sinding Ørre Midtpunktet

Faktabox
Midtpunktet

Formand:
Maja Bang
Mobil: 2323 8478
Bang_maja@hotmail.com

Næstformand:
Winnie Højer

Forældrerepræsentanter skolen:
Anna Brøgger Lindholm
Henrik Hougaard Vilstrup
Rudy Søgaard

Forældrerepræsentanter Dagtilbud:
Karen Middelkamp
Helle Højmose

Medarbejderrepræsentant skolen
Jørgen Risum

Medarbejderrepræsentant dagtilbud:
Pia Sas

Skoleleder:
Majbritt Larsen
Mobil: 30244163
Sinml@herning.dk

Dagtilbudsleder:
Merete Ortman Sørensen
Mobil: 20929333
mibms@herning.dk

Fællesbestyrelsen for Sinding-Ørre Midt-
punkt har efter drøftelser besluttet, at dag-
plejen pr. 1/1-2019 overgår til Herning
kommunes dagplejeafdeling. Grunden til
at beslutningen er truffet, er på baggrund
af den økonomiske situation i Hvepsere-
den/Midgaarden.

Hvepsereden/Midgaarden har hidtil, som
det eneste sted i Herning kommune, haft
dagplejen under sig. Dette har vi været
meget glade ved og stolte over. Det har
dog vist sig, at Hvepsereden/Midgaarden
har haft øgede udgifter i forhold til dag-
plejen. Vi har skullet betale det ekstra til-
læg, som det kræves, når der skal passes
5. barn. Lige såvel som der selvfølgeligt
skal betales samme løn, om der er 2, 3
eller 4 børn ved hver dagpleje.  Fakta er,
at institutionen kun har modtaget et be-
løb pr. barn, som er i dagpleje og ikke dem
de er garanteret i dagplejen.

Ved at dagplejen overgår til kommunen
betyder det, at når der passes gæstebørn
fra dagplejen, vil det fremover give timer
til Hvepsereden, hvilket ikke har været til-
fældet før. Det betyder også, at vi ikke
længere på samme måde er afhængig af
børnetallet i området. Denne post har
Herning kommune forpligtet sig på at
dække.

Det gode samarbejde mellem dagplejerne
og Hvepsereden som er nu, ønsker vi na-
turligvis forsætter som hidtil. Vi er rigtig

Nyt fra fællesbestyrelsen

glade for vores dagplejere i Sinding-Ørre,
og de gør et stort stykke arbejde for vores
børn. Derfor vil der forsat være legestue
og pasning i Hvepsereden ved sygdom og
ferier, hvis der ikke er plads hos de andre
dagplejere i distriktet.

Af andre ændringer som bidrager til bedre
økonomi kan det nævnes, at Hvepsere-
den/Midgaarden har fået tildelt 8 ekstra
vuggestuepladser, så vi i alt har 15 pladser
fordelt mellem afdeling Midgaarden og
afdeling Hvepsereden.

Yderligere overdrages fritidshjemsbørnene
fra sommeren 2019 til skolefritids-
ordningen (SFO). Det betyder, at børnene
overgår til skolen økonomisk og
ledelsesmæssigt. Børnene er således fort-
sat i Midtpunktet, og vi fortsætter samar-
bejdet med personalet i Hvepsereden, så
der bliver ikke de store ændringer der.

Ved spørgsmål kontakt
Formand Maja Bang, mobil 23238478,
bang_maja@hotmail.com
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Ørre Skytteforening der i år 2020 kan fejre
sit 150 års jubilæum, er langt fra et gam-
mel „støvet“ Skytteforening – men der
imod en forening, hvor der konstant er
gang med nye aktiviteter.

Ud over at foreningen i dag er en af de
mest moderne DGI Skyttecentre her i lan-
det, hvor aktiviteterne på 50 meter bane-
skydning, 200 meter baneskydning og 25
meter pistolskydning udøves, opstartede
Ørre Skytteforening for 3 år siden aktivi-
teten „ Biathlon „ der kan sammen-lignes
med OL – diciplinen „Skiskydning“. Denne
aktivitet henvender sig til motionister og
løbere, der på forskellige niveauer ønsker
at kombinere løb og riffelskydning på 50
meter.

For 2 år siden blev et større miljøsikring af
skydebanen tilendebragt, således at sky-
debanen opfylder de nyeste miljøkrav, og
derved har jægere også mulighed for at
indskyde deres rifler på 100 meter. For 1
år siden blev der igen tænkt en ny aktivi-
tet ind – nemlig bueskydning. Denne ide
blev affødt efter at Ørre Skytteforening
havde deltaget i DGI‘s „Danmarksmester
i Forenings-udvikling“, hvor flere af forenin-
gens medlemmer havde deltaget som
ideudviklere.

Bueskydning har her i efteråret været af-
prøvet i Ørre Skytteforening, og succesen
har været så stor, at man i vintersæsonen

har lejet sig ind i Sinding Midtpunkt. Der
skydes fra torsdag d. 01.11.2018 ( uge 44
)og der vikl være bueskydning hver Man-
dag fra kl. 18.00 – 20.00 (hovedsageligt
for børn / unge) og hver Torsdag fra kl.
19.00 – 21.00 (hovedsageligt for voksne).
 Ørre Skytteforening håber med dette til-
tag at være med til at øge interessen for
foreningens aktiviteter, der i stor udstræk-
ning henvender sig til familier, hvor foræl-
dre og børn kan få sig en god oplevelse
sammen. Samtidig er Ørre Skytteforening
med til at opfylde DGI og DIF‘s vision der
har en målsætning om at 75% af danskere
i 2025 skal dyrke idræt og at 50% af hele
befolkningen skal dyrke idræt i en forening.
Ørre Skytteforening indgår i forvejen i et
tæt samarbejde med Trehøje Skyttefor-
ening og Aulum Skytteforening og dermed
udnytter „ trekløveret „ hinanden både
banemæssigt, kapacitets-mæssigt og
ressourcemæssigt. Aulum Skytteforening
er netop ved at afslutte en total renove-

Ørre Skytteforening udvider aktiviteterne med bueskydning

ring af deres indendørs skydebane i Aulum
Fritidscenter, som Ørre Skytteforenings
medlemmer her i vintersæson kommer til
at nyde gavn af.

Ørre Skytteforening har netop haft instruk-
tører på kursus, således at de er klar til at
modtage nye potentielle medlemmer, der
vil forsøge sig ud i denne nye sportsgren.

Alle er velkomne til at komme ned i Sin-
ding Midtpunkt og gratis at prøve og skyde
med bue og pil Mandag aften fra kl. 18.00
– 20.00 og Torsdag aften fra kl. 19.00 –
21.00. Medlemskab koster frem til d.
1.4.2019 – kr. 200 per voksen / 100 kr per
barn / Familiemedlemsskab (skal bo på
samme adresse) 300 kr. Ørre Skyttefor-
ening har alt udstyret, der lånes gratis til
bueskydning til både børn / juniorer / da-
mer / herrer ( + seniorer ).

De nye bue-instruktører.
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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 Så er det slut for fiskeri i åen for i år, og vi
kan gøre lidt status. Generelt er fiske-
bestanden lille, og det gælder stalling, ør-
red og gedde, mens det ser bedre ud for
strømskalle og aborre. Den varme og tørre
sommer har nok sin del af skylden. Vi prø-
ver i lystfiskerforeningen at gøre de fysi-
ske forhold bedre, ved at udlægge gyde-
grus mm. men det er op ad bakke.

Store fiske dage forløb ganske godt, med
socialt samvær, fælles spisning og de sæd-
vanlige små konkurrencer. Men fiskeriet
ikke levede op til vanlig, der blev kun fan-
get halvdelen af hvad vi normalt fanger.
Ørre-mester blev Nicklas Madsen med en
fin bækørred.

Børneklassen: 1 Josefine Strøm 2. Nicklas
Madsen 3. Freja Nielsen
Åben klasse: 1 Asger Madsen 2. Thomas
Madsen 3. Johnny Strøm 4. Erland Peter-
sen.

Her sidst på året skal vi i gang med pro-
jekt „Bækørred i Løven å“ Det er et sam-
arbejde med Sinding Skole, hvor vi skal se
hvordan fiskene (bækørred) former sig og
hvordan forholdene skal være for at det
lykkes. Vi vil bruge såkaldte klækkebakker
til det, dem vil eleverne selv lave. Så skal
vi have fanget nogle moderfisk det sker
ved strøm. De befrugtede æg lægges så i
klækkebakkerne, som skal tilses dagligt for
dårlige/ syge æg og tilslamning.

Så er de kommet i gang med at grave ud
til Sunds Nr. å. De bliver forhåbentlig klar
til gyde perioden, så bliver det spændende
om der også kommer fisk op for at gyde.
Jeg vil opfordre til at komme til ordinær
generalforsamling onsdag den 9-1-19 kl.
19.00 i Ørre forsamlingshus.

Jeg vil på bestyrelsens vegne takke alle
der har hjulpet, sponsorer og lodsejere for
året 2018 Glædelig jul og godt nytår.

Tre glade vindere

Slut på å fiskeri for i år
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Kirkesiden

Nyt fra menighedsrådet

En aften om Sinding kirke
Invitation til alle indbyggere i Ørre-Sinding Sogn
SINDING KIRKE TIRSDAG D. 29. JANUR KL. 19.30

Menighedsrådet har af provstiet fået 
bevilget penge til en renovering af Sind-
ing Kirke i år 2022. Selv om der endnu 
er nogle år til, har vi allerede gjort os de 
første tanker. Det er et stort ansvar at 
lave om på et kirkerum, fordi der er så 
mange mennesker, der er følelsesmæs-
sigt forbundet med rummet. Og der vil 
være så mange meninger om den sag, at 
hvis hele sognet skulle blive enige, ville 
det være en umulig proces. Men vi har 
i Menighedsrådet besluttet, at vi gerne 
vil dele vore tanker med jer allerede på 
nuværende tidspunkt. Vi er spændte på 
at fortælle om vore tanker – og høre om 
jeres – og håber meget, der kan opstå en 
god dialog om tingene.
Derfor inviterer vi tirsdag d. 29. januar 
kl. 19.30 til en aften i Sinding Kirke, hvor 
Menighedsrådet vil redegøre for tanker-

ne, som de ser ud nu – og tage imod 
konstruktive idéer og forslag og tanker, 
der kan tages med i det videre arbejde. 
Vi vil rigtig gerne høre, hvad sognets ind-
byggere tænker om processen – og om, 
hvad I især synes, det er vigtigt at tage 
højde for – så vi har det bredest mulige 
grundlag at arbejde videre ud fra. 
Så hvis du er interesseret i, hvordan Sind-
ing Kirke skal se ud i fremtiden, så kig 
forbi d. 29. januar. 
Vi håber mange har lyst til at komme og 
give deres besyv med. Selv om alle idéer 
og forslag selvfølgelig ikke kan blive til 
virkelighed, giver det for os virkelig god 
mening at åbne op for snakken under-
vejs. Vi glæder os til at se jer. Tilmelding 
er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Ørre-Sinding Menighedsråd

Ayla på 7 år har tegnet altertavlen  
i Sinding kirke.

Det er sådan i menighedsrådet som så 
mange andre steder, at de mange prak-
tiske gøremål og længerevarende pro-
jekter let kommer til at tage al opmærk-
somheden. Derfor er ”dagens drøftelse” 
stadig et fast punkt på dagsordenen til 
menighedsrådets møder. På skift er vi 
hver især kommet med et oplæg eller 
spørgsmål til drøftelse eller overvejelse. 
Det er rigtig godt at drøfte noget andet 
end projekter, og selv om vi sagtens 
kunne bruge længere tid på drøftelserne 
– så kommer vi dog lidt dybere i emn-
erne. 
Ud over dette faste punkt, har vi også 
haft et møde, hvor vi blandt andet havde 
et kapitel af bogen ”#iKirke, små sogne 
– store udfordringer”. En bog fra Viborg 
Stift, som stiller mange spørgsmål, som 
de enkelte sogne kan tage op til overve-
jelse. Det fik vi en spændende snak ud 
af.

Faste traditioner og arrangementer har 
også været på programmet. Det har 

både været i form af deltagelse på Ørre 
Marked, velkomst til konfirmanderne, 
høstgudstjeneste med efterfølgende 
høstfest og BUSK-gudstjeneste, hvor 
konfirmanderne var med i planlægnin-
gen og udførelsen. Spil Dansk-sangaften, 
hvor beboerne på Hjortehøj i år stod for 
programmet. En aften med bredt udval-
gte sange fra Højskolesangbogen. Sange 
på dansk, jysk og færøsk.
Alle arrangementerne er gode tradition-
er, og vi er glade for vores kirkeliv – MEN, 
hvis du sidder med en idé til noget, du 
tænker kunne være godt i vort sogn, skal 
du ikke tøve med at henvende dig til en 
i menighedsrådet. 

De større projekter har da også været 
fremme siden sidst.
Taget på Ørre Kirke er endnu ikke skiftet 
– men leverandøren af stenene, mureren 
og arkitekten nåede dog frem til enighed 
om, at vi får skiftet hele fladen med tag-
sten – og det bliver danske sten denne 
gang.

I forhold til stien ind til Sinding Kirke og 
den omliggende del af kirkegården, så er 
vi nu nået til at sende materialet ud til 
licitation. Så nu er det spændende at se 
tilbagemeldingerne fra firmaerne og få 
sat gang i ændringerne.
 
Vi har også taget hul på drøftelserne om-
kring Sinding Kirke. Vi har fået bevilget 
penge på langtidsplanen i 2022. Det 
er en længere, men meget spændende 
proces, der skal munde ud i, at vi kan 
få renoveret Sinding Kirke. Du kan læse 
nærmere om invitationen til at være med 
i processen øverst på siden her. 
Det er en invitation til en aften, vi glæder 
os til – så vi håber meget, at I tager godt 
imod invitationen og har lyst til at delt-
age også den aften. Men inden da bliver 
det adventstid og juletid med alle de 
mange traditioner, der ikke mindst i kirk-
en hører dertil. Det glæder vi os også til 
at opleve sammen med jer. 

Jytte Hoffmann
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Kirkesiden

Decembernat og nye begyndelser

Julehjælp
I lighed med tidligere år har vi i kirken 
midler til uddeling til mennesker med 
behov for en økonomisk håndsrækn-
ing. Det er indsamlede midler. Kender 
du, som læser dette, til behov af den 
karakter, så kontakt mig endelig om 
det. Der er naturligvis tavshedspligt 
omkring uddelingen. 

Lise Edelberg

Kære læser!

Et lille nyfødt barn – er der noget, som 
stærkere peger på en ny begyndelse? 
Når et barn kommer til verden er det 
forbundet med glæde, med håb, med 
drømme. Forældre og bedsteforældre 
finder de store ord frem – og det med 
rette – alle de bedste ønsker bæres frem 
til barnet, fra hjertet. Måske der er nogle 
meget konkrete håb knyttet til et barn, 
om at føre stolte traditioner videre i fami-
lien. Måske det allermest handler om en 
glæde over barnet og en nysgerrighed i 
forhold til barnet; mon barnet har hu-
mor, er dygtig til at tegne, mon barnet 
har stærk personlighed, med hjerte for 
andre og vilje til at kæmpe for en sag? Alt 
det ved man ingenting om, når man står 
med et spædbarn i armene. Men man 
mærker, at et barn er en ny begyndelse.
Nye begyndelser er ikke forbeholdt det 
lille barn. Heldigvis. Hvem kender ikke til 
at trænge til nye begyndelser? Måske på 
det personlige plan, hvor der skal findes 
mod til at gå nye veje; eller i det store 
perspektiv, hvor man kan ønske foran-
dringer. Ja, længes efter nye begyndelser 
i eksempelvis værdier, som vi bygger på.

Jeg vil give et eksempel: i afdækningen 
af den økonomiske korruption i Europa 
bemærkede jeg en kommentar, som har 
gjort voldsomt indtryk. Det var i et inter-
view med en sigtet, som nu samarbejder 
i afdækningen. I har sikkert også set det. 
Journalisten spurgte ind til, hvad der drev 
det hele, hvortil han svarede: ”Grådighed 
æder sindet”. En tankevækkende kom-
mentar, der kalder på, at vi standser op 
og spørger: hvilke værdier taler vi op og 
hvor har vi brug for at gå nye veje? 
Nye begyndelser…. Julen fortæller om et 
barn, der fødes. Julens barn er nye beg-
yndelser. Ikke én gang for altid, men som 
en levende strøm til os – af håb, af lys, af 
glæde, af nærhed fra Gud til mennesker. 
For julens barn er ikke et tilfældigt barn, 
det er Guds Søn. Han er her for os. Maria 
og Josef vidste godt, at han var et særligt 
barn, men de havde vel ikke fantasi til at 
forestille sig, at han skulle sprænge tidens 
begrænsning for at lyse, tænde håb, 
glæde og sætte mennesker fri til at leve 
oprigtigt og nærværende. I julen skal vi 
igen fejre hans fødsel. ”I nat kan I møde 
ham her, hvis I vil!” som der står i salmen 
her, om julenat. Glædelig jul til alle. 

Lise Edelberg

Decembernat. Engle slår vingerne ind                                                                                                                              
og lander forsigtigt i menneskesind                                                                                                                          

de hvisker om barnet 
som stille blev til:                                                                                                                            

I nat kan I møde ham her, 
hvis I vil!

Måske er vi store, i nat er vi små                                                                                                                             
måske skal vi miste, i nat skal vi få                                                                                                                                

I nat kalder Gud sine 
mennesker frem:                                                                                                                  

Her har I mit barn, I skal 
være hans hjem

Han spjætter af livskraft i hjertet på os                                                                                                                
som tænder stearinlys i mørket på trods                                                                                                                    

små lys der skal strømme 
mod dem, vi er nær                                                                                                     

og dem som er fjerne, 
og dem som vi er

I stuer, i kirker, i tanker, i år                                                                                                              
ved sygehussenge hvor håbsengle går                                                                                                                          

skal Guds hånd i nat 
trække angststikket ud                                                                                                            

og røre os stille, 
for julen er Gud

I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro                                                                                                                                      
at selv helt alene er mennesket to                                                                                                                                 

at barnet fra himlen 
skal vokse sig stort                                                                                                                  

det sted i os selv, hvor vi 
kommer til kort

I nat skal vi tænde decembernatslys                                                                                                                               
og gyse af glæde og dele det gys                                                                                                                            

Kom, mærk det! 
Nu ryster den gamle planet                                                                                                              

af julenatsfryd over 
det, der er sket!

Iben Krogsdal 

Fem ud af seks konfirmander til BUSK-gudstjenesten søndag d. 28. oktober 2018
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Oversigt over arrangementer 

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

16. dec 15.30 Luciagudstjenste i Sinding kirke

18. dec 10.00 Julegudstjeneste for dagplejen og Hvepsereden

20. dec  10.00 Julegudstjeneste for skolebørn

1. jan 15.30 Nytårsmusikgudstjenste i Ørre kirke v/ Dorte Vestergaard-Poulsen

6. jan 15.30 Helligtrekonger i Sinding kirke med fortælling v/ Ruth Dein

14. jan 14.00 Litteratureftermiddag i Sinding kirkehus ”Stoner”

29. jan 19.30 En aften om Sinding kirke - i Sinding kirke

7. feb 18.00 Sognebio i Sinding kirkehus ”Where hope grows”

18. feb 14.00 Litteratureftermiddag i Sinding kirkehus ”En ny tid”

Arrangementer 

Julekoncert med 
Vildbjerg 
Gospelkor
Sinding kirke
Torsdag d. 6. dec. kl 19.00

Til julekoncerten får vi i år besøg af Vild-
bjerg Gospelkor. Vi glæder os til at høre 
glad og livsbebræftende, rytmisk og swin-
gende gospel fra det 30 personer store 
kor, der øver ugentligt i Vildbjerg kirke.
Efter koncerten er der knas og klejner i 
kirkehuset, ligesom der vil være en kop 
kaffe og tid til en hyggelig snak.
Gratis entré.

Stemningsfuld Luciagudstjeneste
Sinding kirke
Søndag d. 16. dec. kl. 15.30

Der er mange gode traditioner ved ju-
letid, og en af dem er Luciagudstjenesten 
i Sinding kirke. Levende lys i kirken, lyse 
barnestemmer og et smukt optog af børn 
i hvide klæder er et stærkt indtryk af kon-
trasten mellem lys og mørke.

Børn fra Sinding skole medvirker med lu-
ciaoptog til denne stemningsfulde efter-
middagsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der varm æbledrik 
og luciaboller til alle - også en god og 
uundværlig tradition.

Igen i år kan vi nyde den smukke ju-
lekrybbe i Sinding kirke. Fra 1. søndag 
i advent og frem til Helligtrekonger vil 
det være muligt at opleve de flotte og 
udtryksfulde figurer.

Julekrybben i Sinding kirke
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Nytårsmusik- 
gudstjeneste
Ørre kirke
1. januar 2019 kl. 15.30

På årets første dag indbydes traditio-
nen tro til en stemningsfuld musikgud-
stjeneste. Denne gang skal vi høre Dorte 
Vestergaard-Poulsen. Hun er uddannet i 
klassisk sang fra Vestjysk Musikkonserva-
torium. Repertoiret vil være en blanding 
af jul, dansk og lidt af Mozart, som hun 
selv udtrykker det. Hun akkompagneres 
af Hanne Jensen, det vil være både orgel 
og klaver. Efter gudstjenesten bydes på 
en forfriskning i kirkehuset.

Helligtrekonger: Vi bærer julen ud...
Sinding kirke
6. januar 2019 kl. 15.30

De tre vise mænd….. eller var der fire? 
Ruth Dein giver os fortællingen om ”Den 
fjerde vismand”. Ruth Dein er med i 
Viborg Fortællekreds og kalder sig ”En 
fortællekone fra heden”. Helligtrekonger 
søndag runder vi julefejringen af med ef-
termiddagsgudstjeneste i Sinding kirke. 
Kom og sæt jer godt tilrette, så skal vi 

sammen lytte til skøn fortælling. 

Efter gudstjenesten byder vi på kaffe, te 
og saftevand. Tag julens sidste konfekt 
og småkager med, så kan vi smage hi-
nandens lækkerier. Traditionen tro har vi 
indkøbt Helligtrekonger lys. Der er et lys 
til hver husstand. 
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I Sinding Missionshus holder vi møde ca. 1 gang om måneden, og alle er velkommen.
Nogle aftner er mest for voksne, og andre er for hele familien.
Formålet er at være sammen om Biblens fortællinger om Jesus, og det gøres både i sange, snak og sjov.
 
29. dec kl 19 samles vi til julefest, og alle både store og små kan være med.
8. januar kl 19 holder vi bedemøde, for at være en del af verdensomspændede Alliance bedeuge (sted kan oplyses hos Dorrit)
10. januar kl 19.30 deltager vi i Bedeuge gudstjeneste i Nøvling Kirke.
23. januar kl 19.30 Fælles bibelgruppe aften med besøg af fritidsforkynder fra Holstebro, Kurt Nielsen.
22. februar kl 19 holder vi Familieaften for alle. Rødderne 2.0 kommer også. Randi Taulborg fra Aulum vil stå for aftenen.
  

Indre Missions mødekalender:

Bibelgruppe 2 mødes kl 19.30

5/12 hos Marianne og Peter Tolstrup, Søvndalvej 10 
19/12 hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20
9/1 hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
6/2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12
27/2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4

Bibelgruppe 1 mødes den 2. onsdag hver måned.

Stedet kan oplyses ved kontakt til Thomas Andersen, 
Tjørring 9726 7093

SogneBio

Så er der igen fællesspisning og film på 
programmet. Denne gang gælder det 
en amerikansk film med titlen ”Where 
hope grows” (Hvor håbet gror). 
En film om at miste sig selv samtidig med, 
at man mister håbet om, at tingene kan 
blive bedre – og måske i endnu højere 
grad en film om, hvor vigtigt det er, at 
vi har nogen, der håber på os og for os, 
når vi ikke selv kan. En hjertevarm film, 
som nok er værd at snakke om. Og det 
gør vi så.

Pris: 70,- kr. inkl. mad og kaffe. Tilmeld-
ing til Kurt Jeppesen på 4215 2244 eller 
kleonjeppesen@gmail.com senest d. 3. 
februar.

Sinding kirkehus
Torsdag d. 7. februar kl. 18.00

Himmelske Dage
Fire forrygende dage venter til foråret, 
hvor Herning er vært ved Himmelske 
Dage på Heden. Det er en fælleskirkelig 
festival (dét, der tidligere hed Danske 
Kirkedage) med et mangfoldigt program. 
Festlighederne begynder Kr. Himmelfarts-
dag med gudstjeneste på Torvet, efterfulgt 
af et langt kaffebord gennem Bredgade. 
I Boxen skal Mads Bille lede Danmarks 
største kirkekor, ved et stort show lørdag 
aften. Der vil være et væld af arrange-
menter de fire dage festivallen varer. 
Musik, foredrag, gudstjenester, efter-
tænksomhed, pilgrimsvandring og meget 
meget mere. For børn, for unge, for vok-
sne – ja, for alle. Temaet er ”Gå med…” 
Mere om det hele i næste nummer af 
Posten. Vil man være opdateret, så følg 
med på www.himmelskedage.dk

I foråret er der igen litteratur i Sinding 
Kirkehus. Den 14. januar gælder det 
John Williams roman om ”Stoner”. Det 
er et fascinerende og rørende portræt 
af en helt almindelig mand, hvis liv man 
ikke kan undgå at blive berørt af.

Den 18. februar gælder det så en nyere 
dansk roman, nemlig Ida Jessens ”En ny 
tid”. Et lavmælt og indsigtsfuldt portræt 
af en kvinde. En bog om at give slip og 
om at opdage sig selv på ny. 

Det foregår i Sinding Kirkehus og program 
kan hentes i en af vore kirker. 

Prisen er 50,- kr. pr. gang – og tilmelding 
kan ske til Kurt Jeppesen på 4215 2244 
eller kleonjeppesen@gmail.com 

Litteratureftermiddage i Sinding Kirkehus
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Gudstjenester
 

DECEMBER 
2. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg
  1. søndag i advent
9. 8.45 Ørre Kirke, Lise Edelberg      
  2. søndag i advent
16.  15.30 Lucia-gudstjeneste i Sinding Kirke, Lise Edelberg (se omtale)
  3. søndag i advent
18. 10.00 Sinding Kirke, Julegudstj. for dagpl. og Hvepsereden, Lise Edelberg
  Tirsdag
20. 10.00 Sinding Kirke, Julegudstj. for skolebørn, Lise Edelberg
  Torsdag
23. 8.45 Ørre Kirke, René Nord Hansen
  4. søndag i advent
24. 11.00  Sinding Kirke, Lise Edelberg 
 14.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg 
 15.15 Sinding Kirke, Lise Edelberg 
  Juleaften
25.  10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg 
  Kristi fødselsdag
26. 8.45 Sinding Kirke, René Nord Hansen 
  Skt. Stefans dag
30. 10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg  
  Julesøndag

JANUAR
1. 15.30 Musikgudstjeneste i Ørre kirke, Lise Edelberg (se omtale) 
  Nytårsdag
6. 15.30 Sinding Kirke med fortælling , Lise Edelberg (se omtale)
  Helligtrekonger
13. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg 
  1. søndag efter helligtrekonger
20.  10.00 Sinding Kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe)
  2. søndag efter helligtrekonger
27.  8.45 Sinding Kirke, Lise Edelberg
  3. søndag efter helligtrekonger

FEBRUAR
3. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg
  4. søndag efter helligtrekonger
10. 8.45 Sinding Kirke, Heidi Sun Nielsen
  Sidste søndag efter helligtrekonger
17. 8.45 Ørre Kirke, René Nord Hansen
  Septuagesima
24. 10.00 Sinding Kirke, Per Toftdahl 
  Seksagesima

MARTS
3. 10.00 Ørre Kirke, Lise Edelberg (kirkekaffe)
  Fastelavn

Nyt om navne
Ved udgangen af året plejer vi at nævne 
døbte, viede og afdøde i årets løb. I hen-
hold til persondataforordningen kan det 
fremover kun gøres, såfremt der er skrift-
ligt samtykke. Derfor bringes navnene 
ikke i år. Fremover vil samtykke ind-
hentes. 

Lise Edelberg
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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

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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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.

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Bodil Jensen,
Nøvlingvej, 7,
Tlf. 30635825
bjensen51@gmail.com

Næstformand:
Kristian Nytoft,
Kragsnapvej, 23,
Tlf. 23306099.
kn@nytoftentreprise.dk

Kasser:
Johannes O. Pedersen,
Sinding Hovedgade, 9,
Tlf. 29410364.
Joh_o_p@fiberfart.dk

Sekretær:
Inga M. Pedersen,
Sinding Hovedgade, 9,
Tlf. 30706064.
imp_1963@fiberfart.dk

Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Nielsen,
Ørrevænget, 17,
Tlf. 40385429.
bjarnen57@gmail.com

Sinding Forsamlingshus
Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afviklet torsdag
den 25. oktober. Bestyrelsen fortsætter
uændret med Bodil Jensen, formand,
Kristian Nytoft, næstformand, Johannes O.
Pedersen, kasser, Inga Pedersen, sekretær
og udlejer samt Bjarne Nielsen,
bestyrelsesmedlem. Ilse Bogh og Myrna
F. Nielsen blev valgt til suppleanter og
Knud Erik Jensen og Tage Lauritsen blev
genvalgt som revisorer.
Sinding Forsamlingshus har gennem det
forløbne år været udlejet til banko, æ
Sinding daw, Vildbjerg Cup samt 50 gange
til fester. Antallet af udlejninger ligger tæt
op af antallet af udlejninger de seneste
par år.
Sinding Forsamlingshus blev røgfrit fra den
1. juli, hvilket har været mærkbart i forhold
til følgerne af rygningen indendørs
tidligere.

Banko
Banko har som skrevet i augustnummeret
givet et rekordstort overskud, hvilket er
rigtig dejligt og kun muligt, da der er
personer, der tager det ansvar at indgå i
styringen og gennemførelsen af
bankoaftnerne. Tidligere har Sinding
Forsamlingshus haft 2 andele af vagter samt
overskud fra banko. Dette er ændret fra
den 1. august i år, da Ørre Forsamlingshus
har overtaget den ene andel. Samarbejdet

omkring banko er derfor fremover Ørre
og Sinding Forsamlingshus, Sinding-Ørre
Borgerforening og Ørre-Sinding
Jagtforening.

Æ Sinding daw 2019
æ Sinding daw blev jo, som de fleste helt
sikkert husker, en fantastisk solrig, varm,
hyggelig og dejlig uge.
Næste år afholdes æ Sinding daw fra den
28. maj til og med den søndag den 2. juni,
hvilket er i forbindelse med Kristi
Himmelfartsferien.
Det betyder, at der vil være minimum
torsdagen fri ligesom der kan startes med
aktiviteter tidligere om fredagen, da
Kroketstævnet rykkes til onsdag og en hel
del har denne dag som en feriedag.
Fra byfestudvalget vil vi meget gerne høre
fra personer eller grupper, der har nye
ideer og tiltag til nye aktiviteter eller i det
hele taget forskellige forslag til indholdet
i æ Sinding daw.
Byfestudvalget er villige til også at stille
nogle økonomiske midler til at igangsætte
nye ting.

Istandsættelser og forbedringer af
Sinding Forsamlingshus
Skuret er blevet taget i brug, og hvilken
lettelse i dagligdagen og til diverse
arrangementer.
Der er i det forløbne år lagt ny
gulvbelægning i indgangen og alle

Sinding
Forsamlingshus
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toiletterne. Det giver et meget roligt og
varmt indtryk ligesom det letter
rengøringen.

Endvidere er indkøbt og opsat en markise
over de store gavlvinduer. Dette kan dels
være som overdække for rygere, men
ligeledes som solafskærming ved salg til
banko.

De små vinduer i gavlen, handicaptoilettet
samt på balkonen er udskiftet samt opsat
nye tagrender langs nordsiden.
Stor tak til de personer, der har ydet en
frivillig arbejdsindsats for at også disse
opgaver har kunnet lade sig gøre.

Sinding
Forsamlingshus

Temafest – Vikingefest
Tusind tak til Malene, Ilse, Winnie og Gitte
for planlægning og gennemførelse af en
forrygende, festlig og fornøjelig festaften
med den fineste udsmykning, lækkert
mad, godt musik – I forstår at danne
rammerne for og medvirke til at deltagerne
for en hyggelig, sjov og uforglemmelig
festaften.

75 års Jubilæum
Ja tænk sig, at det er 75 år siden Sinding
Forsamlingshus blev indviet. Fredag den
16. november blev dette jubilæum fejret
med en eftermiddagsreception. Tak til alle,
som deltog.

Julebob den 27. december
Esben Lindholt og Kristian Jørgensen har
igen i år taget ansvaret for, at arrangere
Jule-bob, hvilket vi gerne vil sige dem tak
for.

Vi håber på rigtig mange deltagere e
denne hyggelige mellem jul og nytårs
tradition.
Se invitation, tilmelding med mere her på
siden.
Vi ønsker alle nogle hyggelige og dejlige
måneder indtil næste nummer udkommer
samt rigtig glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sinding Forsamlingshus
Bodil Jensen.

JULE BOB

I Sinding Forsamlingshus den 27. december 2018 fra klokken 9.30.

Der kan max deltage 40 personer.
Prisen er 125,00 kr. inklusiv frokost og kaffe.

Medbring en gave til en værdi af minimum 50,00 kr.
Der bliver max 19 kampe pr. hold.

Der er præmier til alle.
Der trækkes lod om hvilken makker man spiller med.

Tilmeldingen skal ske til:
Kristian tlf. 2086 6424 eller Esben tlf. 29724538 senest den 11. december.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

  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
Kragsnapvej 39
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

Kunne du tænke dig at lære mere om,
hvordan du kan træne din evne til bevidst
nærvær i nuet?
Mindfulness-træning ved uddannet instruk-
tør tilbydes i forløb over 10 uger fra ja-
nuar 2019.
Undervisningen består af et mix af medi-
tationer, øvelser, oplæg/dialog samt erfa-
ringsudveksling.
Du vil få:
-Introduktion og guidning i meditations-
teknikker, blandt andet åndedræts-
meditation, kropsscanning, hjerte-
meditation, naturmeditation, samt
Mindfulness i bevægelse/fysiske øvelser.
-En indføring i fi losofien og
grundholdningerne i Mindfulness.
-Viden om, hvordan du kan gøre brug af
Mindfulness i forhold til stress og smerte-
tilstande/ubehag.

Mindfulness

Undervisningen er for voksne, dvs. 18 år
eller derover. Ellers kræves ingen særlige
forudsætninger.
Opstart: Onsdag den 9. januar 2019, klok-
ken 19-21.
Underviser: Heidi Stenild Nielsen
Sted: Sinding-Ørre Midtpunkt.
Max 10 deltagere. „Først til mølle“.
Tilmelding via www.sindinggif.dk du fin-
der Mindfulness-holdet under fanen: „Gym-
nastik“.
Pris 450,-

Jeg glæder mig til at se dig til Mindfulness-
træning! Har du spørgsmål inden tilmel-
ding, er du velkommen til at kontakte mig.
Tlf. 21448637.

Hilsen Heidi Stenild Nielsen

Som det fremgår af billedet, så er
udvidelsen af Sinding-Ørre Midtpunkt godt
i gang. Det giver lidt udfordringer i
hverdagen, kiosken kan ikke bruges og der
står køleskabe og frysere forskellige steder.
Efter tidsplanen skal byggeriet være færdig

Motionscenter
til februar og så er der en del arbejde vi
selv skal gøre med indretning og opstilling
af motionsmaskiner. Det betyder at der
forhåbentlig kan holdes indvielse omkring
1. marts.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Partners Turnering

Søndag den 10. marts 2019 kl. 10.00 i Sinding Ørre Midtpunkt i Hallen.
Pris pr. spiller: kr. 200,- inkl. Buffet.

· Super hyggelig dag med mindst 3 kampe
· Slikskåle på bordene
· Gode præmier
· God buffet
· Kaffe/te og kager

Billetter kan købes på www.partners-turnering.dk
Der kan betales med kreditkort og Mobilepay.
Max 80 par kan deltage

Arrangør: Sinding Event, Sinding-Ørre Midtpunkt, Skoletoften 7, 7400 Herning
Esben Lindholt: 29 72 45 38
Kristian Jørgensen: 20 86 64 24
Kent Larsen: 29 41 52 90

Turneringen giver IKKE adgang til DM i Partners, der afholdes af Gameinventors.

Har du lyst til at hygge dig med spillet,
er Du velkommen i Sinding-Ørre Midtpunkt Sportscafeen, hvis du ikke kender spillet.

29-11-2018 13-12-2018 10-01-2019
24-01-2019 07-0-20190 21-02-2019

Alle dage fra kl. 18.30 til 22.00

Sinding-Ørre
Midtpunkt

23. feb. 2019
kl. 18.00-01.00

Billet inklusiv en lækker menu

kun kr. 350,-
Billetbestilling:

www.SindingEvent.dk
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

30 års jubilæumsbob afviklet i Midtpunktet
den 4. november 2018 med 52 spillere
fordelt jævnt over vores område.

En god dag med en hyggelig atmosfære,
men temperaturen i hallen måtte gerne
have været lidt højere.

1. pladsen gik til Jan og Leif fra Vester
Hede

2. - 3. - 4. pladserne gik til Ejsing

Bob Jubilæumsstævne

Her kæmpes om 3. - 4 . pladsen mellem 2 hold fra Ejsing

Overrækkelse af præmier til vinderne .
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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

 

BEMÆRK

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

Henover vinter, forår og sommer er det
lykkedes at samle ind til at få etableret en
ny separation og reparation af kloak-syste-
met. Det er bare dejligt at kunne melde
udført ved det, og der skal da også lyde
en kæmpestor tak til alle frivillige hjælpere.
For at fejre det, blev der holdt en Kloak-
fest lørdag den 15. september. Det blev
en rigtig hyggelig og festlig aften, med
god mad, lokal underholdning og en sving-
om bagefter. Underholdningen var lagt i
hænderne på Emmaline, Jeppe og Benny,
så det blev til både nyt og gammelt. Først
sang Emmaline en 7-8 sange af et fint blan-
det repertoire. Hun har jo en helt fanta-
stisk sangstemme, så det gjorde stor lykke.
Dernæst var det Jeppe og Bennys tur, som
for første gang optrådte sammen på slap
line. De serverede lidt af de gamle sange
fra da Benny optrådte sammen med Carl
Ewald og Kurt, og det lykkedes da også
denne aften at få Kurt op at synge med
på „En jawn mand fra Sinding(Ørre)“

Torsdag den 17. januar 2019
afholdes den ordinære
generalforsamling. Det starter
med spisning kl. 18.30
hvorefter der er
generalforsamling. Tilmelding
til Lone på 97136603 eller
23452606.

Lørdag den 23. marts 2019 er der igen
koncert i huset. Her får vi besøg af coun-
try-duoen „Bibbi & Snif“, som denne af-
ten er udvidet til en trio med guitaristen
Henrik Skriver. „Bibbi & Snif“ er et af lan-
dets mest erfarne, rutinerede og sammen-
spillede countrybands. Hundredevis af kon-
certer og fester er det blevet til; På festi-
valer, i klubber og på spillesteder. Bandet
har bl.a. spillet i Sverige, Norge, Tyskland,
Estland, Holland og Frankrig, hvor de, de
seneste par år, har spillet til Le Mans. De
har været på TV Charlie, DK4, P4, P5, lokal-
radioer og de amerikanske radiostationer
har også fået øjnene op for det danske
countryband. „Bibbi & Snif“ er nemlig no-
get så sjældent som et dansk countryband,
der skriver sine egne sange og det kan
folk godt lide. Men vigtigst af alt er „Bibbi
& Snif“ et fremragende liveband.
Far, Snif og datter, Bibbi begyndte at spille
sammen og optræde for 14 år siden (da
Bibbi var 15 år) som „Chick’n’Roosters“,
men skiftede navn i forbindelse med
Talentshow 2010, hvor de nåede semifi-
nalen. Snif og guitarist, Henrik Skriver har
spillet sammen i 32 år, så det er et nær-
mest telepatisk sammenspil, der præger
koncerterne. Skriver er en af landets føre-
nde country og bluesguitarister og er bl.a.
kendt fra “Skriver Bjarnesen Band“, og for
at have spillet med BB King på
Skanderborgfestivalen.
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