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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 Sin-
ding 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: miabandersen@outlook.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 2019

Posten udkommer uge 35

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,-.

Fødselsdagsbørn

Stine Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 2, Sinding
7 år den 20. august

Forside:
Foto: Benny Jeppesen, Ørre

Sinding-Ørre bogen
- af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for 
Sinding og Ørre i 1985.
Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til 
Ørre-Sinding Sognearkiv, Ørre Byvej 83, Ørre
v/Wagn Christensen, Tlf. 21 78 88 42

Mathias Santana Andsbjerg
Ørre Byvej 2, Sinding
2 år den 19. juli
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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

Køreplan rute 157
Det er nu endelig lykkedes at få en ruteplan for rute 157, den der fremtidig vil køre 
ind til Herning station om morgenen og hjem om eftermiddagen.
Det er ingen ny rute 12, men det har heller ikke været meningen, dette er Herning 
kommunes løsning på Regionens besparelser.
Se køreplanen på: www.midttrafik.dk

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
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Oversigt over
bestyrelsen:

Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Ørre-Sinding Sognearkiv er flyttet
Ørre-Sinding Sognearkiv har siden sin start 
haft hjemme på Sinding Skoles bibliotek. 
En rigtig god base for arkivet, men vi 
har den seneste tid været lidt presset af 
manglende plads. Da muligheden for at 
flytte arkivet til den tidligere lærerbolig 
ved Ørre Naturskole opstod, slog vi 
straks til. Her har vi fået to aflåste lokaler 
og mulighed for at bruge det store 
undervisningslokale til at modtage gæster 
i. Med egne lokaler får vi nu mulighed 
for at arbejde uden at genere eller 
blive forstyrret af andre. Meget bedre 
arbejdsbetingelser, som vi glæder os rigtig 
meget til.
I skrivende stund ligger vi endnu i flytterod 
og har ikke fastsat en ugentlig åbningstid. 

Ørre-Sinding Sognearkiv

Arkivleder:
Wagn Christensen
21 78 88 42

Benny Jeppesen
21 72 34 75

Jette Madsen
60 49 20 15

W. Schreiber
29 25 13 90

Marianne Damgaard
23 24 14 28

Dog har vi haft åbent for interesserede 
til Ørre Marked. De nye åbningstider vil 
hurtigst muligt blive oplyst på Sinding-
Ørres hjemmeside. 
Har du brug for at komme i kontakt med 
arkivet udenfor åbningstiden, er du altid 
velkommen til at ringe til én af os:

Arkivlederen på den nye adresse 
- Ørre Byvej 83. Skiltet er lavet og 
sponsoreret af Kiddesign – tusind tak!

 

Kend din egn bustur d. 1. september 2019 kl. 12.30, 
med efterfølgende kaffe i Ørre Forsamlingshus ca. 
14.30. 

Guiderne vil igen være Wagn Christensen og 
Benny Jeppesen.

Betaling ved ombordstigning, er 50 kr. pr. person. 
Pladserne begrænses af bussens størrelse. 
Derfor vil det være først til mølle.

 KEND DIN EGN

Da der som bekendt er kloakarbejder i Ørre by vil der være afgang fra naturskolen. 
Tilmelding senest d. 24. august til Dorit på 20120983 eller Margit på 25347225.
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Banko:
Som de fleste nok er bekendt med, af-
holdes der Banko hver Onsdag klokken 
19.00 året rundt i Sinding forsamlingshus, 
dog med den undtagelse at der afholdes 
julebanko den sidste søndag inden jul 
– hvorfor der ikke spilles Banke mellem 
jul og nytår , afholdelsen sker i et sam-
arbejde mellem Sinding forsamlingshus, 
Jagt foreningen, Ørre forsamlingshus og 
Sinding-Ørre Borgerforening.

For et års tid siden skete der visse ændrin-
ger i afholdelsen af Banko, nye folk kom til 
på nogle af posterne og i samme forbin-
delse blev Sinding Forsamlingshus røgfrit, 
dette vakte stor bekymring om det fortsat 
ville være muligt og trække folk nok til 
banko, alle disse bekymringer er nu gjort 
til skamme da årsregnskabet netop er gjort 
op, og der er udbetalt rekordstor andel til 
de deltagende foreninger – til glæde for 
fremtidige aktiviteter i lokalområdet.

Alle er velkommen til Banko i Sinding 
forsamlingshus hver onsdag, dog kræves 
et års-medlemskab der kan købes i indgan-
gen til den nette sum af 10 kr.

Hvad er der gang i 
Ørrevænget ben 3:
Borgerforeningen har overtaget brugsret-
ten til „det tredje ben“ på Ørrevænget, 
området skal ligge hen som et rimelig 
urørt område med græs og træer, gennem 
området skal der bugte sig en græs sti, 
denne sti skal have adgang fra cykelstien 
ved hovedgaden hvorfor der her skal 
foretages opfyld/udjævning af skråningen.
Desuden forventer vi at der vil blive en 
plads med en bænk eller 2.

Der skal desuden fældes en del træer/
buske i området og plantes nye langs 
med motorvejsnedkørslen, udvælgelsen 
af hvilke træer der må fjernes foretages 
af kommunens Drift afdeling.

Hegnet op langs grundene på ørrevænget 
ben 2 bliver stående, både for at undgå 
folk går tur helt op langs med haverne, og 
for at holde haverne på plads.
Der bliver ikke tale om en „hunde skov“, 
hvorfor hunde stadig skal holdes i snor og 
efterladenskaber samles op.

Alt dette – og hvad vi ellers kan finde på 
og bruge området til – vil komme til og 
ske i samarbejde med beboerne på Ør-
revænget og hvem der ellers skulle have 
lyst og være med.

Desuden skal vi have fundet på et navn til 
området, måske vi laver en forslagsrunde 
og en afstemning.
Nærmer herom senere.
Vild med vilje:
Flere har bemærket at der er kommet et 
område fx langs med Sinding Hovedgade 
hvor kommunen ikke længere holder 
græsset klippet, men har sat en skilt op 
med „Vild med Vilje“.
Dette har affødt meget få positive reak-
tioner, især fra naboerne – men Borger-
forening har desværre ingen magt til og 
forlange området passet, uanset om vi 
synes om det eller ej.

Projektet handler, iflg det opsatte skilt, om 
at skabe bedre muligheder for insekter, 
biller, mus osv. og ikke som flere har an-
tydet om at spare penge på driften – det 
skal man nok være politiker for at forstå, 
men det er formentlig kommet for at blive.
Så der er ikke andet og gøre ved det end 
og lære og leve med det.
Se evt. hjemmesiden: Vildmedvilje.dk

Generalforsamling I Borgerforening 
 for Sinding-Ørre :

Der afholdes ordinær generalforsamling i Sinding-Ørre Borgerfor-
ening den 22/10 2019 klokken 19.00 i Ørre forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Foreningen er vært ved kaffe/ the / Øl / Vand og smørrebrød.

På valg er Bodil Jensen, Margit Jensen og Philip Nielsen.

HUSK 
General-

forsamling
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Borgerforeningen 
for Sinding-Ørre

Hjerteløber:
Borgerforeningen har ansøgt Trygfonden 
om støtte til afholdelse af Førstehjælps-
kursus i Hjerte – lunge redning og brug 
af hjertestarter og ansøgningen er blevet 
godkendt, vi har fået 19.170 kr bevilget.
I løbet af efteråret vil der komme en til-
melding til kurset, og vi vil opfordre flest 
mulig til at deltage.

Kurset og hjerte løber ordningen skal ses 
som en mulighed for og gøre en forskel 
hvis uheldet pludselig er ude og der bliver 
behov for hurtig hjælp, man modtager 
en alarm via Hjerteløber app´en og kan 
så trykke ja eller nej til og deltage i den 
pågældende redning.

Borgerforeningen har valgt denne mulig-
hed frem for at opsætte flere hjertestartere 
i området – vi er dækket godt ind med en 
hjertestarter både i Sinding og Ørre, når 
det gælder hjertestop, er en hurtig indsats 
afgørende. For hvert minut, der går, falder 
chancen for at overleve, husk derfor, at 
selvom du føler dig usikker, så er det altid 
bedre at gøre noget end ingenting at gøre.

Nærmere om afholdelsen af kurset føl-
ger på nyhedsmail/facebook og opslag i 
infoskabene.

Skt. Hans:
I dette herrens år 2019 lykkedes det med 
et skt. Hans bål der var til og tænde, godt 
vejr fik vi også, og et formidabelt sangkor 
kom i Hvepsebyen denne aften.
I år havde vi i anledning af at skt. Hans 
aften faldt en søndag besluttet og tænde 
bålet tidligere end vi plejer, med grill mu-
lighed både før og efter bålet.
Bestyrelsen vil meget gerne have feed-
back på hvilken oplevelse folk har haft 
af det ændrede forløb inden næste års 
arrangement.
Giv os gerne en melding til generalfor-
samlingen.

Sensommer. Foto: privat



7

Kroket
   TRIVSEL & MOTION

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

Kroket
   BOB

Bob turneringen starter mandag den 7. oktober kl. 18.30 i hallen. Jeg 
glæder 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 tlf. 21650583 

Vi starter indendørs i Midtpunktet, Sportscafeen, og alle er velkomne. Du 
kan spille petanque – bowls – billard/pool – brætspil og hvad vi ellers kan 
finde på. Vi begynder mandag den 23. september kl. 13.30. Vi ses til en 
hyggelig eftermiddag.

Kroket
   BADMINTON

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

Pris kr. 300,- per person, tilmelding og booking på www.sindinggif.dk/
badminton

Booking af baner i weekender kan gøres på www.getevent.dk

Bob stævne i Sinding

For alle interesserede, dog max 96 par - Vær med til at udbrede den ædle sport.
Søndag den 3. november 2019 kl. 10.00
Sinding -Ørre Midtpunkt Skoletoften 7, 7400 Herning
Pris 50 kr. pr. person
Varm mad kan købes, samt kaffe- øl og vand 
til fornuftige priser.
Kom og vær med til en hyggelig dag !!
Tilmelding senest onsdag den 30. oktober 2019 til: 
Mail: bob@sindinggif.dk
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Kroket
Desværre er sommeren for kort. Kroket-
sæsonen går allerede på held.
Dog har vi haft mange dejlige turneringer 
og stævner i sommerens løb. 
Æ Sinding daw kroketstævne, var en rigtig 
dejlig dag, hvor 120 spillere dystede. Det 
bedste ved en sådan dag, er det humør 
og livsglæde, de allerfleste spillere har 
med. Det er også tydeligt, at vi i Sinding, 
har prøvet det mange gange. Stort set 
alt kører, som på en snor. I år, dog lidt 
frustrerede kaffebryggere til morgen, da 
kaffemaskinerne kørte i deres eget tempo. 
Alt klappede dog alligevel.
Vi får mange positive ord med på vejen, 
fra vores gæster. Alle synes det er en 
rigtig god dag, og det takket være at alle 
led fungerer.

Turneringsmæssigt, kan vi i Sinding igen i 
år gøre os gældende, i.f.t. Danmarksme-
sterskaber.

I Parturnering er Polle og Klara, kvalificeret 
til DM, i M2, som finder sted i Ørnhøj, 
lørdag den 7. september.
I Holdturnering er Grethe, Jørgen, Anker 
og Polle kvalificeret til DM for hold, i M1, 
som er i højeste række. Danmarksmester-
skaberne finder sted i Vildbjerg den 14. 
- 15. september.

Øvrige hold ligger meget pænt placeret 
med henholdsvis 2. og 3. pladser. Godt 
gået af et lille samfund, som Sinding.
I øvrigt er vi 5 spillere + en ikke spillende, 
som deltog i Give Kroket Camping. Det 
blev til en enkelt førsteplads til Sinding, 2 
fik 2. pladser og 1 fik en 3. plads.

Ligeledes var vi 5 spillere og 1, ikke spil-
lende, på Ølgod Kroketcamping. Det gav 
2 førstepladser, Anders i A2 og Anker i 
M1 og Grethe fik en 2. plads, i M1, som 
også gav præmie. Så Sinding vi er stadig 
på landkortet.

Lige nu er det sommerferietid, men i 
august/september skal vi have afviklet 
vores klubmesterskab. Ligeledes er der 
stadig nogle stævner, som vi kan deltage i.

Vi skal jo nok også have afviklet en grillaf-
ten, som traditionen byder. Måske bliver 
den lidt anderledes end vanligt.

Vi har stadig plads til nye spillere, hvis 
der er nogen, som har lyst og lejlighed. 
Træningstider som vanligt, tirsdage kl. 
17.00 (indtil det bliver for mørkt, herefter 
kl. 9.00), torsdage kl. 13.00.

P.V.A.
Kroketafdelingen

Grethe Buus Poulsen
Tlf. 28512503

   SINDING EVENT

Lørdag den 29. februar er der igen 
koncert med Hallur Joensen og 
hans band.

Fitness
Muligheden for at dyrke fitness er 
kommet rigtig godt i gang. Der er knap 
70 personer, som er tilmeldt og benytter 
sig af maskinerne.

Der er efterhånden ved at være dannet 
nogle grupper i alle aldre, der træner 
samtidig og hygger sig under og efter 
træningen. Dette betyder, at der skal lidt 
mere til for at „finde på andre ting“ end 
at komme af sted til træning, da andre 
forventer, man kommer.

Vedrørende rengøring, skal lyde en 
tak til Karen Iversen, der har påtaget 
sig opgaven, som hun udfører med 
entusiasme og punktlighed.
Det er en stor hjælp, at brugerne er rigtig 
gode til at spritte maskinerne af, skifte en 
affaldspose, hvis der er behov for det og 
i det hele taget passer på tingene.

Fitnessudvalget, Niels, Addie, Dan og 
Bodil holder medio august møde for 
planlægning af diverse tiltag til forskellige 
aktiviteter med opstart i sensommeren/
efteråret, hvilket der orienteres om på 
generalforsamlingen i Sinding Gymnastik- 
og Idrætsforening.
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Opstart i uge 38 for alle hold.
Så er vi klar igen! Vi vil byde jer alle 
sammen velkommen til sæsonen 19/20 
i Sinding-Ørre Midtpunkt. 

Rollingerne (fra gå-alder)
Onsdage fra 16:45 - 17:30
Så starter en ny gymnastik sæson, hvor 
både forældre og børn skal synge, 
danse, kravle, hoppe, trille, rulle og 
hvad vi ellers kan finde på af sjove ting 
sammen. Glæder mig!
Karina Santana Andsbjerg

Puslinge (4 - 6 år)
Mandage fra 16:15 - 17:00
Er du mellem 4 og 6 år, og brænder 
du for at lave gymnastik, lege og bare 
have det sjovt. Så står vi nu klar til en 
ny sæson gymnastik for puslinge. Og 
du er meget velkommen, vi glæder os 
til at se dig.
Laura Lodahl

Spillopperne (0. -2. klasse)
Mandage fra 17:00 - 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. 
Jeanet Hammelsvang Lauridsen

Juniorrytme (5. klasse og op)
Tirsdag kl. 18:00 - 19:00
Hvis du er en pige med masser af energi 
og er frisk på nye udfordringer. Så har vi 
et spændende program klar til dig, med 
nogle forskellige stilarter. Vi glæder os 
meget til at se dig, og lærer dig en helt 
masse nyt.
Elizabeth Kissa

Springmix (3. klasse og op)
Tirsdag fra 18:45 - 20:00
H e j  s p r i n g m i x .  N u  s t a r t e r 
gymnastiksæsonen snart igen, og vi 
glæder os til endnu en god sæson. Til 
springmix vil vi lege på redskaber og lærer 
jer en masse nye tricks som i kan vise til 
jeres familie og venner til opvisningen i 
marts.
Sofie Flindt Jørgensen 

Juniormix (5. klasse og op)
Tirsdag kl.18:00 - 20:00
Dette hold er for dig, som gerne vil have 
1 time med rytme og 1 time med spring. 
Kom og nyd nogle gode timer, med nogle 
skønne instruktører, de glæder sig til at 
se jer.

Bemærk at dette hold er en kombination 
af Springmix og Juniorrytme, og at du 
ved at tilmelder dig her opnår en 
besparelse på 175 kr., så der er vigtigt at 
du tilmelder dig denne, hvis du ønsker 
at gå på begge hold. 
Sæsonpriserne: 
Rollingerne 375 kr.
Puslinge 375 kr.
Spilopperne 400 kr.
Juniorrytme 400 kr.
Springmix 425 kr.
Juniormix 650 kr.
Tilmeldingen forgår på hjemmesiden:
www.sindinggif.dk/Gymnastik

Her ville i også kunne se evt. ændringer.
Har du lyst til at følge med i Gymnastikken 
i Sinding-Ørre Midtpunkt, kan du også 
følge med på vores Facebookside som 
hedder: „Gymnastik 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 2019/20

Kroket
   GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. 
september 2019 kl. 19.30 i Sportscafeen, Sinding-Ørre Midtpunkt.
Tilmelding til spisning fra kl. 18.30 – se www.sindinggif.dk
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Ørre 
Forsamlingshus

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Lone Breinbjerg
tlf. 97136603
lonebreinbjerg@outlook.dk

Næstformand:
Mette Klausen
tlf. 26358493
luffemk78@hotmail.com

Kasserer:
Jette Madsen
tlf. 23394599
foghm@mail.dk
 
Leo Lisby
Ørre Byvej 111
tlf. 97136373
langfrom@mail.dk
 
Jens Arne Mikkelsen
tlf. 40986388 
post@bmt-tag.dk

Slåbroch Trio
Efter den store succes med koncerten med 
Bibbi & Snif først på året, er vi allerede klar 
igen med  koncert  i forsamlingshuset. 
Det bliver lørdag den 28. september , og  
denne aften er det lagt i hænderne på 
Slåbrock trio. Det er stadig den 73 årige 
Kjeld Thorbjørn der er frontfigur i bandet, 
og manden der skrev landeplagerne 
fra 70erne og 80erne: „ Kuern vil do 

med til banko“ , „A er så glå’ for dyr“ 
og selvfølgelig sangen om Ella og den 
2-gears Diesella.  Denne aften vil der blive 
lagt mere vægt på at det er en koncert, 
hvor folk kan sidde og lytte til de kendte 
sange, og så selvfølgelig krydret med god 
nordjysk lune. I skrivende stund, er der 
ikke mange billetter tilbage, men forhør 
jer hos Jette på tlf. 23 39 45 99

Julestue 

Som tidligere nævnt her i SØ Posten er der julestue i Ørre Forsamlingshus lørdag 
den 16. november 2019 
fra kl. 10.00 til 15.00, hvor der er plads til 13 boder. 

Kunne du tænke dig en bod vil vi gerne have en tilmelding senest fredag den 1. 
november 2019.   Tilmelding: Mette mobil nr. 26 35 84 93 eller Kathe mobil nr 27 
64 26 08.
Pris pr. bod kr. 50.

Der kan købes gløgg og æbleskiver og andet mundgodt som kan nydes oppe på 
scenen.                                  
Vi glæder os til at se dig/jer til hyggelig julestue i Ørre Forsamlingshus 
Der er fri entre til arrangementet      

Med venlig hilsen og på gensyn                                                                                                                                      
Mette & Kathe.

Juletræs 

tændingen

søndag den 

1. december

Juletræs tændingen 
Husk at sætte kryds i kalenderen søndag 
den 1. december, hvor vi traditionen tro 
holder juletræstænding i forsamlingshuset, 
med hygge og fællesspisning
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En hilsen fra vikaren
Sognepræst Lise Edelberg er flyttet fra 
Ørre – Sinding sogn, og der er endnu 
ikke ansat en ny sognepræst i embedet. 
Indtil det sker, er jeg ansat som vikar i 
sognet. Mit navn er Anne Grethe Guldag-
er. Jeg har været præst i Hedeagerkirken 
og Sunds Kirke, indtil jeg gik på pension 
marts 2014. Jeg glæder mig til at lære 
Ørre og Sinding at kende, når jeg be-
gynder 1. september.

I sidste uge kørte jeg gennem en rund-
kørsel i Skive. En rundkørsel skyder op 
af asfalten og ligger som et muldvar-
peskud i landskabet. Den får trafikken til 
at glide lettere. Denne er dekoreret med 
en af Arnoldis skulpturer, Tegnet. Skulp-
turen har form som en jordklode. Uanset 
hvilken vej man kommer kørende fra, ser

man den som et stort kors. Skulpturen 
kan ses som en opfordring til os om at 
tænke over det særlige ved at være men-
neske. Korset er kristendommens og kir-
kens tegn, og det kan have betydning for 
vore valg af veje og udveje.
Lad os tage tid til at cirkle rundt eller 
standse op med kristendommen som 
centrum. Her er kirken.
Astrid Lindgren fortæller i en af sine bøger 
om en dreng, der en mørk aften står og 
kigger op mod den stjernefyldte himmel. 
Han udbryder: ”Tænk, hvor smukt, der 
må være i himlen, når den er så flot på 
vrangen. ” Hans glade udbrud udtrykker 
håb, og for mennesker er der håb. Der er 
ikke tale om et tilfældigt forårsgrønt håb, 
som visner og forsvinder med vinterens
komme. 

Nej, håbet - opstandelseshåbet knytter 
sig til Kristus. Det er det håb, som giver 
os en ny begyndelse, når alt kan synes 
fastlåst og forstenet.

Anne Grethe Guldager

Nyt fra menighedsrådet
Endnu en skøn byfest har været afholdt. 
En fyldt kirke sammen med et stort kor 
udgjorde en skøn start på byfesten. Det 
var godt, at vejret tillod, at forfrisknin-
gerne i kirkehuset kunne indtages ude 
– for også det hus var fyldt til randen af
mennesker og godt humør den aften.

30. juni blev – selv om anledningen
var trist - til en skøn og minderig dag,
hvor vi tog afsked med Lise og Peder
fra præstegården. Tak til alle, der mødte
op og gjorde det til en god dag, også for
præsteparret. Sommeren har efterføl-
gende været over os, så vi har i skrivende
stund ikke mærket det så meget endnu
– men ja, det er rigtigt, at de har forladt
præstegården og vores sogn …
Vi har i den periode, hvor vi ikke har en
præst, været heldige at få en fast vikar. Vi
glæder os til at skulle dele livet i sognet
med Anne Grethe Guldager (se præsen-
tationen her ovenfor). Hun starter of-
ficielt hos os søndag d. 1. september.
Denne dag vil der være velkomst til de
nye konfirmander og kirkekaffe – hvor
man også kan få muligheden for at hilse
på Anne Grethe.

I forbindelse med et præsteskifte, er der

mange spørgsmål, der skal tages stilling 
til. Hvad bestyder noget for os i sognet? 
Hvordan bevarer vi kulturen og ånden, 
samtidig med at vi skal turde se tingene i 
2019 – og i nogle spørgsmål, også turde 
se længere fremad? Som menighedsråds-
medlem skriver man under på, at man 
vil arbejde for kirkens liv og vækst. Men 
hvad betyder det hos os? Og hvordan gør 
vi det bedst muligt? 
– Der er ingen tvivl om, at vi i den kom-
mende tid kommer i nogle drøftelser,
hvor vi ikke er enige, - men vi vil forsøge
at være jordnære og livsnære i vort sogn,
samtidig med at vi må prøve at turde at
se tingene i helikopterperspektivet. FOR
uanset hvor glade vi, der bor her, er for
at bo her, - så hænger ”den slags” ikke på
ret mange træer.
Det bliver en spændende og svær pro-
ces at skulle igennem. I er som sædvan-
lig altid velkommen til at byde ind med
tanker og holdninger, som kan være med
til at forme vort sogn fremadrettet.

Nye og gamle traditioner er skabt. Vi er 
enige om, at fællesskaber er noget, der 
giver glæde og skaber liv. Vi glæder os 
blandt andet over, at vores bod på Ørre 
Marked er blevet en tradition, at vi igen 

skal lave maden til en åben-hal aften, at 
vi har høstfest og andre traditioner, som 
er vigtige byggesten i kulturen i vort sogn. 
Vi mærker, at det er værdifuldt, at der er 
noget, der er som det plejer, når så meget 
andet er i forandring. Og vi glæder os til 
sammen med alle jer andre at bygge vi-
dere på det gode, vi har.

Jytte Hoffmann

Glimt fra afskedskaffen for Lise Edelberg 
og Peder Lundby, søndag d. 30. juni

Foto: Lene Bøgedal
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Oversigt over arrangementer 

19.sep 18.00 SogneBio i Sinding kirkehus ”The Blind Side”

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

31.okt. 19.30 Spil Dansk aften i Sinding forsamlingshus v/ Jens Simonsen m.fl.

7. nov 18.00 SogneBio i Sinding kirkehus ”Før frosten”

10.nov 10.00 BUSK-gudstjeneste i Sinding kirke v/ konfirmanderne

3. dec. 19.30 Julekoncert i Sinding kirke v/ Mariann Mikkelsen

Arrangementer 

Høstgudstjeneste og høstfest
Ørre kirke kl. 9.30
Sinding kirke kl. 11.00 - herefter frokost 
Søndag d. 22. september

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.

Fra salmen “Fra vest står blæsten”:
...når somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang forstummet
når markerne er høstet
og træet bærer frugt
skal vores lovsang fylde himmelrummet

til Gud, der i sin godhed
lod alting spire frem
og sendte sol og regn til byg og hvede
han glemmer ingen skabning
og husker også dem
som året bragte mere gråd end glæde.

Lisbeth Smedegaard Andersen

Traditionen tro er der høstgudstjenste i 
begge vore kirker og som altid har vi ind-
samling i den forbindelse. Høstgave-ku-
verten er delt rundt sammen med denne 
udgave af SØ-posten. Man kan give til et 
af de formål, der er trykt på kuverten el-
ler anføre eget valg. Det er også muligt at 
overføre via Mobilpay.

Spil Dansk 2019
Sangaften i Sinding Forsamlinghus
Torsdag d. 31. oktober kl. 19.30

Igen i år fejrer vi Spil-Dansk-ugen med 
en aften med masser af fællessang. I år 
er det beboere på Visgårdvej, Sofiedalvej 
og Merrildvej, der har udvalgt sange, 
som betyder noget personligt for dem. 
De vil fortælle, hvilke minder de enkelte 
sange vækker fra deres liv. Ved klaveret 
sidder Jens Simonsen. Kaffen koster 50,- 
kr. Tilmelding til Gitte Simonsen (2393 
8432) eller Birgit Christensen (4097 
6167) senest 25. oktober.

Babysalmesang
I løbet af efteråret inviteres babyer 
og mødre til babysalmesang i Sinding 
kirke. Tidspunktet ligger endnu ikke 
helt fast, men hold øje med postkas-
sen og www.oerresinding-kirker.dk. 
Her kan du læse mere om, hvad baby-
salmesang går ud på.
Aldersgruppen er 0-1 år og alle er meg-
et velkomne.

Hanne Lynderup
kirke/kulturmedarbejder

I løbet af efteråret får vores hjemmeside et nyt udseende. Det er ikke fordi, vi har 
været kede af den nuværende hjemmeside, men vi har fundet en billigere løsning, 
som også opfylder vore ønsker til en god og opdateret hjemmeside. Samtidig bliver 
siden langt mere mobilvenlig, hvilket vi er mange, der er glade for. 
Det er endnu ikke aftalt, hvornår skiftet sker, men adressen bliver den samme som 
hidtil, så du kan altid finde nyt om kirkeliv og aktiviteter på 

www.oerresinding-kirker.dk

Kirken får ny hjemmeside
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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.
27. sep. kl. 19.00      Høstfest for hele familien  -  Karen N. Jensen fra Timring besøger os.
2. okt. kl. 19.30    Mødeaften med besøg fra Skibbild/Nøvling.
                             Ellen Højlund Wibe fra foreningen “Retten til liv” taler over emnet “Abort som tabu i kirken”
22.+23. oktober      Vi er inviteret til at deltage i Bibelkursus i Hammerum. Taler er Leif Andersen.
29. nov. kl 19.00 Ved adventsfesten får vi besøg af Brian Thorø, Vorgod, til en aften for både børn og voksne. Rødderne  
   2.0 og deres familier er også inviterede. 
 

Indre Missions mødekalender:

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

SogneBio
Efteråret byder på to ture i SogneBio. 
Velkommen til aftener med fællesspisn-
ing, film og fællesskab, og med plads til 
at drøfte filmen over kaffen. Det foregår 
i Sinding Kirkehus, og prisen pr. gang 
er 70,- kr. Man melder sig til hos Kurt 
Jeppesen på kleonjeppesen@gmail.com 
eller 4215 2244 senest 4 dage før.
Torsdag d. 19. september kl. 18.00: 
The Blind Side (Den blinde vinkel)
Aftenens film er en hjertevarm fortælling 
bygget på virkelige begivenheder. Den 
sky og indelukkede unge Michael ople-
ver gennem mødet med familien Tuohy 
og ikke mindst familiens mor Leigh Anne 
at blive taget alvorligt og behandlet li-
geværdigt og med respekt. Spørgsmålet 
er, hvem der forandres mest undervejs. 
En varm fortælling om, hvor meget vi kan 
være for andre, hvis vi tør – og hvor me-
get, vi kan få igen.

Torsdag d. 7. november kl. 18.00: 
Før frosten
Filmen Før frosten med Jesper Chris-
tensen i en stærk hovedrolle, foregår i 
1800-tallet. Den stolte bonde Ko-Jens 
mærker krisen kradse, og han vælger 
at gifte sin datter væk for at bevare sin 
sociale position. Et valg, der får store 
og omfattende konsekvenser for famil-
ien. Michael Noers stærke drama inde-
holder hverdagsnære dilemmaer og store 
følelser – og er bestemt både værd at se 
og snakke om.

Julekoncert
Tirsdag d. 3. december kl. 19.30
Sinding kirke
Selvom der er lang tid til december vil 
vi alligevel allerede nu gøre opmærksom 
på dette års julekoncert, hvor vi får besøg 
af Mariann Mikkelsen.
Mariann Mikkelsen er en ung sanger, 
musiker og performer med et alsidigt 
repertoire - lige fra opera og musical 
til folkemusik og danske viser. Hun op-
træder ofte som solist, hvor hun akkom-
pagnerer sig selv på klaver eller keltisk 
harpe. Vi glæder os til en smuk musik-
oplevelse.
Efter koncerten er der kaffe, knas og klej-
ner i kirkehuset.
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Gudstjenester
 

SEPTEMBER 

1. 10.00 Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager  (kirkekaffe)
11. søndag efter trinitatis - konfirmandvelkomst

8. 10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager
12. søndag efter trinitatis

15. 10.00 Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager
13. søndag efter trinitatis

22. 9.30 Høstgudstjeneste i Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager
11.00 Høstgudstjeneste i Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager

(frokost efter gudstjenesten - se omtale)
14. søndag efter trinitatis

29. 8.45 Ørre Kirke, Leif Mortensen
15. søndag efter trinitatis

OKTOBER

6. 10.00 Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager
16. søndag efter trinitatis

13. 10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager (kirkekaffe)
17. søndag efter trinitatis

20. 10.00 Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager
18. søndag efter trinitatis

27. 8.45 Ørre Kirke, René Nord Hansen
19. søndag efter trinitatis

NOVEMBER

3. 10.00 Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager
15.30 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager

Alle Helgens Dag 
10. 10.00 BUSK-gudstjeneste i Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager

21. søndag efter trinitatis (se omtale)
17. 8.45 Ørre Kirke, Leif Mortensen

22. søndag efter trinitatis
24. 10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager

Sidste søndag i kirkeåret

DECEMBER

1. 10.00 Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager
1. søndag i advent

BUSK-gudstjeneste
Søndag d. 10. november kl. 10.00
Sinding kirke

Konfirmanderne vil deltage i forbere-
delsen af dette års BUSK-gudstjeneste og 
kommer til at sætte deres præg på både 
musik, ord og aktivitet. 
BUSK er en forkortelse for Børn Unge 
Sogn og Kirke og er således en guds-
tjeneste for hele sognet - både børn, 
unge og voksne. Velkommen til en an-
derledes gudstjeneste, hvor alle kan være 
med!

Dooni Dooni-nyt
Skolen der bygges i hovedstaden Bama-
ko – bydel Cocody, startede i 2016. Der 
er flere faktorer der har været med til at 
forsinke og gøre projektet dyrere end 
budgettet. Det var planen at første del 
skulle stå klar til skolestart okt. 2018 – På 
vores hjemmeside kan I læse mere om 
de udfordringer der ligger til grund for 
forsinkelsen. På billedet kan man se at de 
er ved at klargøre til støbning af taget – så 
det er klar til oktober til skolestart.



Kirkesiden

Værd at vide...
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. For yderligere oplysninger se 
www.tjørringspejder.dk (vedr. Tjør-
ring) eller kontakt 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: 
Grethe Jeppesen, tlf. 60 67 61 02

Sinding Missionshus
Kontaktperson: Dorrit Lodahl,
Tlf. 29 82 70 84

Bibelgruppe
Kontaktperson: Jens Thyssen
Tlf. 97 13 60 02

Kirkebetjening og menighedsråd
Kirkebetjeningen
har alle fast fridag om mandagen.

Graver
Aksel Hvergel
Mobil: 23 46 13 74
tlf. i kirkehuset: 97 13 64 20
sinding.kirke@mail.dk

Gravermedhjælper
Hanne Jensen

Organist
Hanne Jensen

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

Sognepræsten 

Fra 1. september er Anne Grethe 
Guldager ansat som vikarierende 
sognepræst i Ørre-Sinding Sogn. Hun 
kommer ikke til at bo i Præstegården 
i Ørre, men bortset fra det vil hun 
fungere som vores præst. Hun kan 
derfor kontaktes i forbindelse med 
dåb, bryllup, begravelse eller hvis man 
ønsker en samtale med præsten.

Kontaktoplysninger:

Anne Grethe Guldager

Tlf. 4246 5744

Mail: endnu ukendt (hold øje med 
hjemmesiden, hvor vi vil oplyse mail-
adressen så snart, den er oprettet)

Træffetider: Hold også her øje med 
hjemmesiden.

Fridag: mandag

Bemærk at vi byder velkommen til 
Anne Grethe ved kirkekaffen d. 1. 
september (samme dag som vi byder 
de nye konfirmander velkommen).

Med venlig hilsen

Menighedsrådet

15
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Årsberetning Sinding-Ørre Midtpunkt 
2019
Så er det blevet tid til at afholde beretning 
for Fællesbestyrelsen ved Sinding-Ørre 
Midtpunkt. 

Ny bestyrelse:
Vi startede efter sommerferien med at den 
nye fælles bestyrelse blev konstitueret.
Nye i bestyrelsen er Helle Højmose, (som 
henover året er blevet afløst af Sidsel 
Heidemann), Karen Middelkamp, Henrik 
Vilstrup, der udover består bestyrelsen af 
Anne Brøgger Lindholm, Rudy Søgaard, 
Winnie Højer og undertegnende.
Næstformand blev Winnie Nielsen og 
Formand er undertegnede.
-Også dette år blev et år, hvor der har
været mange ting at tage fat i.
Vi har besluttet, at vi vil gennemgå alle
vores politikker og principper,  så vi er
sikre på, de er opdateret og relevante
for vores tilbud. Dette gøres ved, at vi på
hvert møde kigger et princip eller politik
igennem. Dette arbejde kommer vi til at
forsætte efter sommerferien.

Vuggestue med vokseværk
Vores Vuggestue er vokset fra 15 til 22 
pladser, fordelt i både Hvepsereden og 
Midgaarden. Det er dejligt, at der er børn 
til at fylde så mange pladser ud. Det har vi 
brug for her i vores små lokale samfund.
Fysisk har vuggestuen i afdeling Midga-
arden også fået dobbelt så meget plads 
(60m2.) Stor tak til de frivillige forældre i 
afdeling Midgaarden, der har bidraget til 
at rive en væg ned og sætte en ny dør i. Vi 
er som institution afhængig af den hjælp, 
som I forældre yder, så mange tak for den.

Dagplejen i Sinding-Ørre
I den tid jeg har siddet i fællesbestyrelsen 
har vi truffet mange beslutninger, ikke alle 
er lige populære. At lade det økonomiske 
og ledelsesmæssige ansvar for dagplejen i 
Sinding-Ørre gå tilbage til kommunen har 
helt klar været en af dem, vi har taget mest 
tilløb til. Men i sidste ende handler det om 

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

at holde skindet på næsen økonomisk set 
for vores samlede dagtilbud Hvepsereden-
Midgaarden. 
Bestyrelsen ønsker  forsat, at vi har et 
dagpleje tilbud i vores distrikt, og at vi 
har et tæt samarbejde med dagplejerne. 

Dagtilbud.
I løbet af året har vi fået tre Faglige Fyr-
tårne i vores institution, Hanne, Pia og Me-
rete har modtaget uddannelse. De Faglige 
Fyrtårne var underuddannelse ved VIA i 
De nye styrkede læreplaner. Der skal være 
stor fokus på læringsmiljøet, samtidig med 
at der skal ske læring hele dagen. Vi går 
fra aktivitetsmål til læringsmål. Før var det 
aktiviteten, der satte rammen for, hvad vi 
ville arbejde med. Nu er det selve lærin-
gen, der er i fokus. Yderligere arbejdes 
der med de traditioner, der er året rundt. 

Merete har fået et nyt kontor i Midgaar-
den, hvilket ligger godt i tråd med, at vi 
i bestyrelsen ønsker, at vores dagtilbuds-
leder kan være så tæt som muligt på alle 
ansatte og på os som forældre. Med to 
matrikler kan det til tider være en svær 
øvelse.
I marts deltog Merete og jeg i Kontrakt-
møde med Pia Elgetti, nu afgået leder af 
dagtilbud i Herning kommune. Dette er en 
del af det årlige tilsyn. Her talte vi blandt 
andet om de nye styrkede læreplaner. Mø-
det gik rigtig godt, og daginstitutionen fik 
anerkendelse for det arbejde, der gøres. 

Budget og økonomi dagtilbud:
Vi kom ud af 2018 med et mindre forbrug/
overskud. 
I bestyrelsen følger vi vores økonomi tæt, 
det gør vi da vi er en lille enhed, hvilket 
gør os sårbare for de mindste udsving i 
børnetal, men også ved sygemeldinger 
blandt personalet bliver vi udfordret.
Bestyrelsen ved, at alle gør deres bedste, 
for at få alle enderne til nå sammen. Og 
selvom vores børn indimellem har mødt 
forskellige voksne på deres vej, er det 
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vores håb, at vores institutions størrelse er 
med til, at de fleste voksne hurtigt bliver 
et „kendt“ ansigt.

Fra fritidshjem til SFO
Status er, at vi er godt på vej, og der er 
ved at være styr på detaljerne. To med-
arbejdere følger med til SFO et vist antal 
timer pr. uge hele året. Skolen tilkøber 
morgen-SFO af Hvepsereden. Resten af 
SFO-timer klarer skolen selv. Fysisk vil SFO 
komme til at holde til oppe i skolen, men 
naturligvis forsat bruge multi-værkstedet, 
hallen og vores gode uderum mv.
Det er ingen hemmelig, at det bliver 
dyrere at gå i SFO efter sommerferien, 
det gælder alle institutioner i Herning 
kommune. Dette må ses som en del af 
Herning Kommunes spareplan.
Som bestyrelse kan vi kun håbe på, at 
I forældre forsat vælger vores tilbud til. 
Så vi får økonomi til at lave den bedste 
SFO, hvor vi vil arbejde på at inddrage 
vores lokale foreningsliv og også tilbyde 
lektiehjælp.

Kortere skoledag:
Efter sommerferien vil der blive en kortere 
skoledag for vores børn på Sinding skole. 
Det sker efter ønske fra alle skoler i Her-
ning kommune. Det betyder konkret, at 
indskoling går 3 timer ned, mellemtrinet 
2 timer, disse timer bliver konverteret til 
to lærerordning.

Budget og økonomi:
Vi kom ud af 2018 med et pænt mindre 
forbrug/overskud.
Men skolen får svært ved at få det til at 
hænge sammen økonomisk  i indeværen-
de år samt fremadrettet grundet skolens 
størrelse og tildeling af midler. 
Der skal på skoleområdet i Herning kom-
mune spares 22,6 mio. i 2019, og igen i - 
20, - 21 og 2022 skal økonomien tilpasses. 
Dette fylder naturligvis meget både for 

medarbejderne, men også for bestyrelsen.
Der arbejdes på bedste vis for at få det til 
at hænge sammen.

Høringsvar:
Bestyrelsen har i forbindelse med bud-
gettet for 2019 givet høringsvar på den 
Økonomisk tilfordelings model.  Der var 
to modeller i høring, og for os betød det 
ikke så meget, om det var model 1 eller 2, 
som blev valgt. Men til vores store over-
raskelse valgte børne- og familie udvalget 
en helt tredje løsning.
Børne og familie udvalget havde efter at 
have læst høringssvar mv. arbejdet med 
en ny styringsmodel, som er en „model 
3“, Her er tildelingen faldet ud, således at 
85% er elevtalsbestemt og 15 % er betin-
get af socioøkonomiske forhold. Grund-
skoletillægget til småskoler udgør således 
475.000 kr. og ikke 600.000. Der gives 
et overgangsbeløb på godt 200.000 det 
første år. Det har naturligvis konsekvenser 
for en lille skole som Sinding skole.

Teksperimentet
4. kasse har hele skoleåret arbejdet med
Ultra:bits, som er en microbit, som kan
kodes. Elevernes arbejde med disse fik de
lov til at vise frem på elektronik messen
i MCH. Her fik de stor anerkendelse for
deres kreative tilgang fra de besøgende
og også fra Aalborg universitet. Det er vi
rigtigt stolte af.
Vi er derfor også rigtig glade for, at vi kan
forsætte med dette arbejde efter sommer-
ferien, hvor vi sammen med 4 andre skoler

i Herning kommune er så heldige, at være 
blevet en del af Teksperimentet, udvikling 
af teknologiforståelse blandt vores elever 
på mellemtrinnet. Det bliver derfor muligt 
at indkøbe materiel og ekstra læretimer til 
dette projekt. Det glæder vi os over.

Åben skole – projekt:
At åbne skolen op ud mod samfundet 
er en del af skolereformen. Et projekt vi 
har fulgt tæt i bestyrelsen er et samar-
bejde mellem eleverne fra 5. og 6. klasse, 
Sinding-Ørre Lystfiskerforeningen, samt 
Biologer fra AUQA i Silkeborg, projektet 
gik ud på at stryge bækørreder, hvorefter 
det var planen at lægge æggene i rugekas-
ser og derved hjælpe bestanden lidt på 
vej. Det viste sig desværre, at det er en 
svær øvelse at fange fiskene på det helt 
rigtige tidpunkt, og derfor lykkes projek-
tet ikke helt i den oprindelige form, men 
jeg er sikker på, at eleverne havde nogle 
spændende og lærerige dage trods alt.

AULA:
Aulaer vores nye portal/samlingssted hvor 
skoler, institutioner, pædagoger, lærere, 
forældre og elever kan kommunikere med 
hinanden. Målet i Herning er, at AULA 
på sigt både dækker daginstitutioner, 
Skoler, SFO mv. I AULA kan der skabes 
fællesplatforme for kommunikation mel-
lem forskellige faggrupper, og er tænkt 
som en erstatning af INTRA. Denne kom-
munikation kan både være kommunal og 
på tværs af kommuner. AULA starter ud 
efter sommerferien. 
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Elevrådet:
I løbet af året har vi haft et tæt samarbejde 
med Elevrådet angående drengetoilet-
terne i skolegården.
Elevrådet udtrykte, at der var dårlig stem-
ning ved drengetoilettet.  Vi har haft fat 
i de ansvarlige for rengøringen og har 
bedt om, at der strammes op omkring 
rengøringskvaliteten. 
Elevrådet har en i periode tjekket toilet-
terne morgen og eftermiddag. Der lugtede 
nogen gange, men hvis der blev luftet ud, 
så hjalp det. 
Derudover holder elevrådet forsat fast i 
at arrangere legepatrulje i frikvartererne 
til stor glæde for de yngste elever.

Specialtilbuddet, Huset og Bussen.
I Oktober fejrede vi  Husets 10 års ju-
bilæum. Gennem de seneste 10 år har 
Huset været skole for elever, der ikke 

kan rumme den almindelige skole - og 
omvendt. Eleverne kommer fra hele Her-
ning kommune.
Det var en festlig dag, hvor hele Skole og 
andre interesserede deltog. 
Brian Krath som er pædagog i Huset 
kunne samtidig fejre sit 10 års jubilæum. 
Stort tillykke med det!
Bussen deltog til Byfestens sæbekasse rally 
med en flot hjemmelavet sæbekasse bil og 
fik en flot 1. plads, stort tillykke.

Indvielse af tilbygning:
Vi har gennem flere år sammen med 
Sinding Gymnastik og Idrætsforening 
arbejdet på at udvide vores hal med et 
motionscenter og et depotrum, og man-
dag den 25. marts havde vi indvielse, 
hvor blandt andet formand Dorthe West 
deltog, en rigtig fin eftermiddag med et 
stort fremmøde.

Ny legeplads ved Sinding-Ørre midt-
punkt.
Udeområdet omkring Sinding-Ørre midt-
punkt har længe trængt til en kærlig hånd. 
Vi har i den forbindelse været så heldige, 
at Sinding-Ørre borgerforeningen har 
ønsket at støtte os økonomisk, hvilket vi 
er meget taknemmelig for. 

Vi har i bestyrelsen nedsat et Legeplads-
udvalget v. Karen og Anna. Der er lavet 
en plantegning over området. Elevrådet er 
kommet med ønsker til legeredskaber, og  
ydermere har Karen og Anna besøgt mel-
lemtrinnet. Sammen med Støtteforenin-
gen nedsættes et lokalt byggeudvalg, som 
arbejder med opsætning af legeredskaber 
med videre.

Tak:
Til sidst vil gerne sige en stor tak til Be-
styrelsen, medarbejderne og ledelsen for 
samarbejdet. 
Det var ordene,  I er som altid velkom-
men til at kontakte os med gode ideer og 
spørgsmål. 

På vegne af bestyrelsen
Maja Bang
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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.lystfiskeren.gominisite.dk

 Bestyrelsen

HUSK 

STORE fiskedage

7.-8. september

HUSK

På nuværende tidpunkt har vi hedebølge, 
og vi har det varmt, det har vandløbene 
det også. Derfor har SvS stoppet for fiskeri 
i Storåen. Vejrmeldingen lover dog ned-
bør og faldende temperaturer, så vi kan 
håbe på at vi snart kan komme til at fiske 
igen. Der er dog lidt positivt også, nemlig 
at det ser ud til at stallingen er i fremgang, 
der er flere der har fanget nogle små 15-20 
cm. De er alle genudsat da de er fredet. 
Vi håber at denne fine fisk kommer stærkt 
tilbage og op på samme niveau som for 
10-15 år siden.

Tirsdag den 2 juli havde vi fiskeskole ved 
Karl Aages fiskesøer. Igen i år var der boo-
ket op, så det er skønt med opbakning til 
denne aktivitet. Vi havde sat aldersgræn-
sen op til 8 år, det betød at vi 5 hjælpere 
havde en mindre stresset dag. Det var fint 
fiskevejr og der blev fanget 3 ørreder og 
2 aborrer. Det var også positivt at der var 
flere fra sidste år med, så kan vi jo håbe 
at de bliver lystfiskere. Alle havde en god 
dag, og vi vil takke Karl Aage for et godt 
samarbejde.

Vi var på familietur den 25 maj til Odde-
sundbroen, hvor vi ville forsøge at fange 
hornfisk. Vi havde en fin dag med gode 
oplevelser, og vi fangede også hornfisk. 
Vi havde mange hug men hornfisken er 
svær at kroge, pga. „næbet“. Og så kom 
der en sæl forbi, den ville nok lige se til at 
vi ikke fangede dens aftensmad.

Vores højdepunkt for hele året, er 
vores fiske konkurrence „Store fiske-
dage“ den 7. og 8. september. Vi 
laver ikke om på konceptet, så der 
er gratis kaffe og rundstykke lørdag 
og søndag kl. 9. Og søndag kl. 14 
anderæs, efter dette gratis kaffe og 
hjemmebag, der bliver også ameri-
kansk lotteri, efter præmieuddeling. 
Man behøver ikke at være medlem 
for at deltage. Man er velkommen til 
at kigge i i forsamlingshuset, og se de 
opdaterede resultatlister eller få en 
god historie. Der vil være folk tilstede i 
Ørre forsamlingshus hele weekenden. 
Vi håber på stor deltagelse, eller folk 
kigger ind og ser til os.
 

„Store fiskedage“
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August

17. 09:00 Ørre marked Ørre-Sinding Lystfiskerforening

24. 10:00 Opstart Sinding Missionshus KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne
2.0

28. 19:30 Studieaften ved Kurt
Nielsen, Holstebro Missionshuset Sinding Indre Mission

September

03. 13:00 Den japanske have i Struer Park Alle 91, 7600
Struer Ørre-Sinding Seniorklub

07.
08. 09:00 Store fiske dage Ørre forsamlingshus Ørre-Sinding Lystfiskerforening

12. 19:30 Generalforsamling Sports Caféen Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

17. 14:00 Hvordan forbereder vi os til
den 3. alder Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

19. 18:00 SogneBio: The Blind Side Sinding Kirkehus Menighedsrådet

22. 12:00 Høstgudstjeneste og
høstfest

Sinding kirkehus efter
gudstjenesterne Menighedsrådet

27. 19:00 Høstfest v/ Karen N.
Jensen, Timring Sinding Missionshus KFUM og KFUK i Tjørring - Rødderne

2.0

Oktober

01. 19:00 Besøg på Politigården,
Holstebro

Stationsvej 74, 7500
Holstebro Ørre-Sinding Seniorklub

02. 19:30 Besøg af Ellen Højlund
Wibe "Retten til Liv" Sinding Missionshus Sinding Indre Mission

15. 14:00 Civil Ulydighed Sinding Missionshus Ørre-Sinding Seniorklub

29. 14:00 Fra fiskerdreng over politik
til aktiv pensionist Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

31. 19:30 Spil dansk aften v/ Jens
Simonsen m.fl Sinding forsamlingshus Menighedsrådet

November

07. 18:00 SogneBio: Før frosten Sinding Kirkehus Menighedsrådet

12. 14:00 Høvdingebørn Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

26. 12:30 Julefrokost Sinding Forsamlingshus Ørre-Sinding Seniorklub

29. 19:00 Adventsfest Sinding Missionshus Sinding Indre Mission

December

03. 14:00 Julehygge Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

03. 19:30 Julekoncert v/ Mariann
Mikkelsen Sinding kirke Menighedsrådet

15. 15:30 Luciagudstjeneste Sinding kirke Menighedsrådet

Januar

07. 14:00 Generalforsamling Sportscafeen Ørre-Sinding Seniorklub

Kalenderen




