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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: 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. Februar 2020
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,-.

Forside:
Linda Damgaard, Sinding

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, Ørre Byvej 83
v/Wagn Christensen, Tlf. 2178 88 42

2020
Deadline Udkommer
1. februar Uge 9
1. maj Uge 22
1. august Uge 35
1. november Uge 48
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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

Året er snart ved at være gået, og vi kan
kun sige, at vi har ramt plet i år omkring
musik-valg til vores gamle hus. Vi lagde
ud i marts måned med en country aften
med Bibbi og Snif, en udsolgt aften –
Denne aften kan kun beskrives som en
kanon aften med dejlige festklædte gæ-
ster, som der var godt gang i lige fra star-
ten.  Bibbi og Snif, samt guitaristen Hen-
rik Skriver, leverede bare varen og fik
næsten taget til at lette i vores forsamlings-
hus.
På opfordring fik vi lavet en aftale med
det gode gamle band „Slåbrock Trio“, som
så gav en forrygende koncert i septem-
ber. De præsenterede b.la.  deres nye cd
„Træls“, men gav selvfølgelig også nogle
af de gode gamle velkendte numre og slut-
tede af med stående bifald til deres gamle
hit „Kur´n vil du med til banko“.
Så troede vi egentlig, at vores musik år
var slut, men en torsdag aften i septem-
ber kom et opkald, om vi ikke kunne tænke

Fra det musikalske hjørne

os at komme med på countrysangeren
Doug Adkins med band´s Danmarks -
turnè? Efter en meget kort overvejelse,
sagde vi ja tak til dette tilbud, selv om det
er op til en travl måned for alle familier.
Og dette har vi ikke fortrudt et sekund. I
løbet af 3 uger blev denne koncert ud-
solgt, da det rygtes hurtigt i country-kredse,
så til denne aften kommer der en del ude
fra. Skønt og dejligt med sådan en opbak-
ning. Denne koncert løber af stablen den
29. november. Doug Adkins har skrevet
over 200 sange i sin karriere og er en af
de mest benyttede amerikanske country
artister til koncerter i hele Europa – I skri-
vende stund er han rundt i Tyskland.
Næste år er planlagt med 2 koncerter – vi
starter den 4. april 2020 med Ib Grønbech,
denne koncert er ligeledes udsolgt. Der-
for kan I allerede sætte kryds i kalenderen
den 26. september hvor vi har underskre-
vet kontrakten med Sussi og Leo – mere
om denne koncert i starten af år 2020.

Søndag d. 1. december tænder vi juletræet i Ørre.
kl. 16.00. er der kaffe i huset - Kl. 16.30 Tændes træet
Derefter er der julemiddag fra kl. 17.00,
hvor der også er en mandelgave til hvert bord.
Pris for julemiddagen: kr. 90,- pr. person og børn under 12 år spiser gratis.
Tilmelding modtages på tlf. 23452606 senest d. 25.11.19 eller mail:
lonebreinbjerg@outlook.dk

Juletræstænding den 1. december 2019 Generalforsamling

Torsdag d. 16. januar 2020
afholdes den ordinære gene-
ralforsamling.

Det starter med spisning kl.
18.30, hvorefter der er gene-
ralforsamling.

Tilmelding til spisning senest
d. 9. januar til:

Lone på 97136603 eller på
oerreforsamlingshus@outlook.dk

Tak for opbakningen i 2019.
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Pris pr. spiller kr. 200,- inkl. buffet.
Super hyggelig dag med mindst 4 kampe
Slikskåle på bordene • Gode præmier
God buffet • Kaffe/the og kager
Billetter kan købes på www.partners-turnering.dk
Der kan betales med kreditkort og MobilePay.
Deltageres alder minimum 14 år.
Turneringen giver ingen adgang til DM i partners,
der afholdes af Gameinventors.

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.
Magnus Bak Henneberg
Hjortehøj 4
7400 Herning
Fastnet tlf.: 21455735
Mobil: 40817277
magnusbakhenneberg@gmail.com

Det var så den sæson. Vi synes lige, at vi er
startet på turneringerne, men ak, tiden ha-
ster afsted.
Poul E. Olesen og Klara Søndergaard, blev
Danmarksmestre i Par. Godt gået.
Grethe, Jørgen, Anker og Poul, fik en 3.
plads ved DM for hold. Generelt blev det
til 3 Danmarksmesterskaber for DGI Midt-
jylland. Alle i Parturnering. Kibæk, Sinding
og Ikast gjorde sig gældende.
Vores grillaften forløb rigtig dejligt. Vi be-
søgte Rita og Knud´s Jægerhytte, hvor vi
hyggede med både spil og mad. Vejret var
som bestilt, så rigtig skønt.
Vi har også taget fat på vores hyggestævner,
med Simmelkær og Hammerum. Mandag
den 14. oktober var vi talstærkt i Simmel-
kær. Hyggelig dag, med dejligt solskinsvejr.
Lige nu er vi i gang med at planlægge lys-
kroket, som forventes afviklet, som vanligt,
med spisning på Jægerbjerg og kroketspil,
ved mørkets frembrud.
Og så mangler vi også at få afviklet vores
klubturnering.

Vi håber, at det lykkes inden vinteren ind-
henter os.
Der er kun ganske få stævner tilbage i in-
deværende år. Vi er 5 spillere, som besø-
ger Borbjerg den sidste dag i oktober og
dernæst glæder vi os til julestævnet i Tim,
hvis ellers vejret tillader og så selvfølgelig
hyggestævner i Hammerum og Sinding.
En del vinpræmier er hentet hjem til Sin-
ding, fra de forskellige stævner. Så et eller
andet sted er Sinding pænt på landkortet.
Lidt ærgerligt, at der ikke er flere, som har
lyst til at spille kroket. Kroket er jo noget,
der sætter de små grå hjerneceller i gang.
Samtidig får du rimelig motion, da du ty-
pisk går 2 – 3 km, i forbindelse med 3 spil.
Så fat nu mod, og kom og prøv spillet. Det
siges, at kroket er det mest tænkende spil,
efter skak.
Lige nu hygger vi os på træningsbanen. Så
har du lyst, så kom. Vi træner tirsdag kl.
9.00 og torsdag kl. 13.00. Vi har det bare
sjovt.

Kroketafdelingen
Grethe Buus Poulsen

Tlf. 28512503

JULE BOB
I Sinding Forsamlingshus den 27. december 2019 fra kl. 9.30.

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

Medbring en gave til en værdi af minimum 50 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. 2972 4538

senest den 11. december 2019.

Partners turnering Søndag den 8. marts 2020 kl. 10.00
i Sinding-Ørre Midtpunkt – Hallen

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

Kroket
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Sinding Gymnastik- &
Idrætsforening

Hovedsponsorer:

Sinding-Ørre Midtpunkt 29. feb. 2020 kl. 18.00-01.00
Billet inklusiv en lækker menu

kun kr. 350,-
Billetbestilling:
www.SindingEvent.dk

Jørgen Friis Poulsen a/s

byg & entreprise

Ørrevej 33, Sinding, 7400 Herning Tlf. 97 13 62 19

Vognmandsforretningen
H  Andsbjerg. Aps

Country - Pop - Danse-musik

Hallur
Joensen
Hallur
Joensen med band

Dans
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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: Jesper Kidde
3035 0108

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Bodil Jensen
Nøvlingvej, 7, 7400.
Mobil: 30635825
Mail: bjensen51@gmail.com

Næstformand:
Jan Jensen
Ørrevænget, 21, 7400.
Mobil: 20326212
Mail: jensen.21@post.tele.dk

Kasserer:
Margit V. Jensen
Sofiedalvej, 7, 7400
Mobil: 25347225
Mail: mj@klimabyg.com

Sekretær:
Dorit Blindkilde Andersen
Vestermosevej, 40, 7400
Mobil: 20120983
Mail: dorit-blindkilde@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Philip Nielsen
Asbjergvej, 4, 7400
Mobil: 23271245
Mail: Philip@lillebjerg.com
.

Vintersolhvervsfest

Kom til Vintersolhvervsfest den 22. december i
SØ-Grillen/Hvepsebyen.

Vi mødes klokken 16.00 til bagning af snobrød og der
er spisning klokken 17.00.

Der kan købes kaffe, the, øl, vand og vin.
Kom og være med i hyggen og samværet og få muligheden for at

ønske hinanden en glædelig jul.
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Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Formandens beretning 2019
I det forgangne år har vi igen haft mange
jern i ilden, nogle er „ongoing“ og andre
projekter, atter andre er
mere traditionelle arrangementer.

-Vi har brugt en del tid på hjemmesiden
„Sinding-oerre.dk“, der er kommet film på,
der er kommet indhold på siderne, posten
er kommet med og nogle foreningerne
har fået skabt deres sider, forhåbentligt er
der flere der gerne vil med på siden når
der bliver en runde 2.

Alt det her er ikke noget vi har klaret helt
selv, ganske simpelthen fordi vi ikke har
kvalifikationerne, så vi har måtte købe hjælp
for og få det videre.
Desuden er der kørt en kampagne på
Facebook og Google med diverse filmklip
for at reklamere for vores område, vi har
løbende fået tilbagemeldinger omkring
hvor mange besøg det har givet til
hjemmesiden, alt i alt giver cirka 500 kr.
om måneden cirka 3000 besøg, det tror
vi på er et godt resultat – nu venter der et
stykke arbejde med og få analyseret hvil-
ken målgruppe vi har ramt og hvad der så
skal til af ændringer i næste sæson, det er
en af de igangværende projekter og det
tager sin tid.

Vintersolhverv er efterhånden blevet en
tradition, en hygge aften i Hvepsebyen
hvor der serveres lidt godt til mavsen og
ellers bare hygges.

Et brag af et jule banko, med god gam-
meldags flæskesteg og ænder som præ-
mier, det var et tilløbsstykke og en rigtig
god aften. I det hele taget må vi sige at
det er blevet en rigtig fornøjelse og komme
til banko, ja der er sket nogle ændringer –
nogle få har valgt os fra, men mange flere
er kommet til, og et rekord overskud blev
det også til. Desuden har vi jo fået den
fornøjelse at Ørre Forsamlingshus nu også
er kommet med i gruppen af foreninger
der står bag/ hjælper til ved Banko og det
giver så også dem nogle mulighederfor
fornyelse nu hvor der kommer lidt flere

penge i kassen. En stor tak skal lyde til
Johannes og Tommy, ja da også lige til
Bedste for deres indsats. Og til alle de der
hjælper frivilligt til om onsdagen, uden jer
ingen bankospil.

Fastelavn, sammen med Sinding forsam-
lingshus, er en dejlig eftermiddag med
tøndeslagning, kaffe og fastelavnsboller,
alt efter hvordan fastelavns søndag lige
rammer ift. ferie kan deltager antallet godt
svinge lidt, men som regel er den lille sal
fyldt godt op.

Kloakering i Ørre er i fuld gang, det går
sådan lige knap planmæssigt – men det
skal nok blive godt når det
bliver færdig. Enkelte små knuder på trå-
den er blevet løst hurtigt og nemt med
entreprenøren. Derefter
forventer vi stadig at projektet går i gang i
Sinding til næste år og vare i hvert fald 2
år. Det er ikke sjovt og få hverdagen gra-
vet op, alting er bare mere besværligt,
men det er nødvendig, og med lidt held
skulle det jo så gerne kunne holde 100 år
igen, så mon ikke vi overlever alligevel.

æ Sinding daw, det er årets højdepunkt,
vejret var sådan lige knap med os i år, men
vi fik nu alligevel en rigtig dejlig byfest.

Ja og så har vi jo da også haft skt. Hans
i Hvepsebyen, lige som vi plejer – og dog
ikke helt som vi plejer – da vi i år tændte
bålet nok så tidlig for at dem der gerne vil
hjem og smide ungerne i seng også kunne
være med. Det er måske ikke løsningen
til næste år, men den tager vi, når det bli-
ver forår igen.

Sogne arkivet har flyttet skole – det gør
man jo her ude på landet, når man har
gået længe nok i de små klasser – de er
nu at finde på Ørre Naturskole – og det
giver arkivnisserne udtryk for, de er rigtig
glade for.
Det er også blevet pænt og de har fået
plads omkring sig. Når nu det ikke kunne
blive plan A, så tror jeg Bestemt, vi kan
være tilfreds med denne plan B.

Rute 12 forsvandt, det er politik på et hø-
jere plan – men vi har fået et godt alterna-
tiv i udvidelsen af skolebus rute 157, og
så er den gratis. Lidt justeringer i kørepla-
nen har været nødvendig for at få tingene
til at gå op med alle skoler og vejarbejder,
og det er ikke ovre endnu – der kommer
flere justeringer ved juletid. Men blot det,
at det nu stadig er muligt at bo i Sinding-
Ørre, mens man tager en uddannelse i
Herning, det er et kæmpe plus for vores
område. Vi anerkender, at der er nogle,
der må vente lidt på at komme især hjem
om eftermiddagen, men jeg mindes nu
svagt, at i min ungdom, det er godt nok
ved og være et stykke tid siden, der måtte
jeg også vente på bussen eller toget for at
komme hjem fra skole, så det er jo ikke
noget nyt fænomen – men vi har nok bare
været rigelig forkælet med rute 12.

Kend din egn bustur. Det var en kæmpe
succes for 3 år siden, nogle havde ikke
mulighed for at deltage dengang og mange
havde spurgt på en gentagelse, og det fik
de så her den 1. september i år. En hel
bus fuld, i alt 51 personer troppede op, så
der var ikke flere pladser i bussen, det må
siges at være en succes.
Byrådet og folkebladet var også inviteret,
de blev repræsenteret af Anne Marie Søe
Nørgaard og Tommy Tønning, resten
havde nok noget andet, de skulle lave.

Ørrevænget ben 3, her har Sinding-Ørre
Borgerforening overtaget brugsretten til
grunden. Planen er, der skal ryddes op i
træerne, fjernes noget hegn og diverse
installationer til kreaturerne. Derefter kø-
rer Eriks folk hen over med knuseren så
grene, uønsket buskads og forhåbentlig
nogen ujævnheder kan blive glattet ud.
Forhåbentlig får vi plantet nogle træer
langs med motorvejsafkørslen, lavet en sti
og måske nogle blomsterstriber – kommer
tid kommer råd.

Vild med vilje, ja nogle har nok set skiltet,
alle har i hvert fald set det meget lidt flat-
terende syn af græs der ikke bliver slået,
for flora og faunaens skyld – ja og penge-
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kassens skyld ikke at forglemme, men det
siger vi ikke så højt. Måske oktober må-
ned ikke er den bedste at forsøge sig med
at lave hø, hele projektet skal op til vurde-
ring inden så længe – så måske slipper vi
for det syn til næste år.

Så er vi jo kommet på det her Conventus
i år – de siger det er fremtiden – person-
ligt har jeg nu hørt det der EDB – det er
en døgnflue, men vi har jo fået det her
fremskridt – GDPR – eller persondata-
forordning – det er lige til at brække tun-
gen på, men vi skal altså forsøge at over-
holde en masse regler, så derfor bliver tin-
gene lidt anderledes med kommunikatio-

nen – det har flere oplevet som værende
lidt mærkeligt, men det er jo altså nogle
regler EU har bestemt og det må vi så rette
os efter.

Ja alt i alt har vi vel ikke ligget på sofaen
hele året – ja egentlig startede jeg med at
skrive på
beretningen og tænkte, „det kan du hur-
tigt gøre, vi har jo ikke lavet noget i år“ –
men det blev da nu
alligevel til et par ting.

Hele bestyrelsen takker for året der er gået
og ser frem mod et nyt.

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Fastelavn i Sinding forsamlingshus
Kom til hyggelig fastelavnsfest i Sinding forsamlingshus

Søndag den 23. februar  2020 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

Til orientering, har bestyrelsens be-
sluttet og ansøgt om følgende hos
Landsbykoordinationsudvalget:
Nye velkomst-tavler/udsmykning
ved indfaldsvejene i Sinding, Ørre
og Nybro.
Opgradering af arealet ved „Dråbe-
broen“ i Ørre med bålplads,
udtyndning og fældning af udgåede
træer i kanten af arealet, så der bli-
ver bedre udsyn over engen og å-
slyngningerne mod vest.

Arealet Ørrevænget så dette om-
dannes til areal med slåede stier,
bede og striber med vilde blomster,
borde-og bænkesæt, udtynding af
eksisterende træer og beplantning
af nogle buske og frugttræer.
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Formændene bytter plads i
Sinding-Ørre.
Sinding-Ørre Borgerforening og Sinding
Forsamlingshus har begge for nylig haft
generalforsamlinger, hvor der er foretaget
valg til bestyrelserne, og efterfølgende har
bestyrelserne konstitueret sig således:

Sinding-Ørre Borgerforening:
Formand: Bodil Jensen
Næstformand: Jan Jensen
Kasser: Margit Vagner Jensen
Sekretær: Dorit Blindkilde Andersen
Medlem: Philip Nielsen.

Sinding Forsamlingshus:
Formand: Philip Nielsen
Næstformand: Kristian Nytoft
Kasser: Johannes Odsbj. Pedersen
Sekretær: Inga Merete Pedersen
Medlem: Anna Nielsen.

Baggrunden:
Tidligere har Philip Nielsen været formand
for Sinding-Ørre Borgerforening og Bodil
Jensen har været formand for Sinding For-
samlingshus
De to har været enige om, selvfølgelig
med respekt for valgene på generalforsam-
lingerne samt konstitueringerne i
bestyrelserne, at det kunne være en god
løsning for vores område, at posterne blev
fordelt lidt anderledes.

Bodil Jensen takker for gode, oplevelses-
rige, konstruktive og spændende år som
formand i Sinding Forsamlingshus, hvor der
i samarbejde med bestyrelsen og en lang
række frivillige er foretager renoveringer
og opgraderinger af lokalerne til glæde for
alle lejere og brugere af Sinding Forsam-
lingshus. Den nye bestyrelse ønskes rig-
tig god arbejdslyst med fortsat at varetage
og drive Sinding Forsamlingshus.
Bodil Jensen glæder sig til formandskabet
i Sinding-Ørre Borgerforening, hvor hun
har et stort ønske om, at der fortsat arbej-
des målrettet på at udvikle og understøtte
vækst og trivsel i Sinding-Ørre i samarbejde
med bestyrelsen, borgere i lokalområdet,
Lokalrådet samt offentlige myndigheder.

Philip takker alle medlemmer og sam-
arbejdspartnere for 4 gode år som formand
for Sinding-Ørre borgerforening, mange
ting er lykkedes andre ligger stadig og
„Ulmer“, derfor har Philip også valgt og
blive almindelig medlem af bestyrelse i
næste valgperiode for at gøre nogle ting
færdig og sende dem godt videre.
Philip ser frem til arbejdet med forsam-
lingshuset i Sinding, her ligger et stykke
konstruktivt arbejde med at holde huset
up to date og dermed attraktiv for udlej-
ning. Fx ligger der en større opgave, både
arbejdsmæssigt og økonomisk, i forbin-
delse med kloakrenoveringen i cirka 2022,
hvor bestyrelsen også håber, der kan fin-
des midler til en renovering af parkerings-
områderne.

Bestyrelserne i begge foreninger ser frem
til et godt fremtidigt samarbejde.

Med venlig hilsen
Bodil Jensen og Philip Nielsen.

Opgaver og ansvarsområder i bestyrel-
sen for Sinding-Ørre Borgerforening fra
november 2019.

Bestyrelsen i Sinding-Ørre Borgerforening
indledte året med, at der er udarbejdet
en ansvars- og opgavefordeling blandt
bestyrelsen.
For alle enkeltdele er det selvfølgelig på
den måde, at hele bestyrelsen er delta-
gende, ansvarlige og medvirkende, men
hvert bestyrelsesmedlem er tovholdere
omkring de enkelte elementer, der skal
varetages.

Borgerforeningen
for Sinding-Ørre

Ligeledes er det sådan, at der løbende vil
kunne komme tilføjelser, reguleringer og
ændringer i fordelingen af ansvarsområder
og opgaver efter skiftende behov.

For alle enkeltdele er det selvfølgelig på
den måde, at hele bestyrelsen er delta-
gende, ansvarlige og medvirkende, men
hvert bestyrelsesmedlem er tovholdere
omkring de enkelte elementer, der skal
varetages.
Ligeledes er det sådan, at der løbende vil
kunne komme tilføjelser, reguleringer og
ændringer i fordelingen af ansvarsområder
og opgaver.

Philip:
· Banko,
· Arealet i og omkring Hvepsebyen og

SØ-Grillen vedligeholdelse og arbejds-
og reparationsdage

· Indgåelse af aftaler om vedligeholdelse
af arealet ved „Dråbebroen“, Kirkestien
og andre grønne arealer i Ørre aftaler
om vedligeholdelse samt juletræ

· Flaghejser i Sinding
· Lokalrådsmøder - deltage

Jan:
· Hjælper til banko
· Arealet Ørrevænget i forhold til de ting,

der skal ordnes for at arealet kan blive
et grønt areal med stier, bede og striber
med vilde blomster, sanse- og hygge-
oase

· Amerikanergrunden/Parken: Indgåelse af
aftaler om vedligeholdelse, græsslåning,
juletræ med videre

· Lokalrådsmøder - deltage

Dorit:
· Referent/sekretær
· Lokalrådsmøder – deltage og udarbejde

referat
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for Sinding-Ørre

Du kan nu deltage i førstehjælpskursus i
lunge hjerteredning ganske gratis. Man kan
så efterfølgende melde sig til Hjerteløber-
ordningen, hvor man først downloader en
app. Er der så hjertestop i dit område, får
du en alarm på din mobiltelefon og du
kan så melde dig til at løbe.
Én får så besked om at løbe til adressen
hvor hjertestoppet er, og en anden løber
efter hjertestarteren.

Kurset afholdes lørdag den 11. januar
2020 fra 10.00 – 14.00
i Sportscafeen i Sinding Ørre Midtpunkt.
Kurset er gratis og deltagerne får et kur-
susbevis. Der vil blive serveret en let an-
retning og øl/sodavand.

Tilmeldingen kan ske på
Mail: mj@klimabyg.com eller på Dorit B.
Andersens mobilnummer: 20120983
Vi håber mange vil tage imod tilbuddet,
så vi er godt dækket ind i vores område.
Tag din ægtefælle, nabo og andre med til
kurset.

Med venlig hilsen
Sinding-Ørre Borgerforening.

Førstehjælpskursus i lunge og hjerteredning
Kurset skal ses som en mulighed for at
gøre en forskel, hvis du pludselig involve-
res i et hjertestop.
Hurtig hjælp er altafgørende. For hvert
minut der går falder chancen for overle-
velse.
Det er vigtigt, man føler sig tryg ved hvad
der skal gøres og husk, det er vigtigt man
bare gør noget.
Tilmelding til kurset hurtigst muligt og
senest den 7. januar 2020.

· Ansvarlig for at følge med i, hvad der
rører sig lokalt, kommunalt, regionalt og
på landsplan

· Deltager i diverse fester, arbejdsdage og
lignende

Fælles arrangementer og andre-
aktiviteter:

· Fastelavnsfest: Dorit og Jan
· Affaldsindsamlingsdage: Philip og Jan
· Sankt Hans Fest og Vintersolhvervsfest:

Philip, Jan og Dorit.

Margit, Dorit og Bodil:
· Velkomstkuverter pakke og uddele

· Medlemstegning til Sinding-Ørre Borger-
forening

Margit og Bodil:
· Indlæg til SØ-Posten
· Hjemmeside
· Nyhedsbreve
· Forskønnelse af Sinding Hovedgade,

Skoletoften og Nøvlingvej

Med venlig hilsen og rigtig glædelig jul
og godt nytår til alle

Bestyrelsen for Sinding-Ørre Borgerforening
Bodil Jensen.

Margit:
· Kasserer
· Administrator af Sinding-Ørre facebook
· Lokalrådsmøder – deltage

Bodil:
· Deltager, indkalder samt udarbejder

dagsordner til bestyrelsesmøde,
lokalrådsmøder og andre møder omkring
diverse igangværende aktiviteter

· Kontakt / samarbejdet med Herning
Kommune· Kontakten med Sinding-Ørre
Lokalarkiv

· Medlem i SØ-Tanken
· Deltager i Landsbykontaktudvalgsmøder

sammen med én mere fra bestyrelsen
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Vi søger ny sognepræst
I samarbejde med Tjørring Menigheds-
råd søger vi en ny præst, der i lighed 
med tidligere skal være ansat 50% i 
Ørre-Sinding og 50% i Tjørring sogn. 
Som de fleste nok har opdaget har vi 
lavet en sang til vores nye præst og 
takket være manges indsats fået en god 
og fængende video ud af det. Tak til 
alle, der sang med - og til alle jer, der 
har været med til at udbrede den på de 
sociale medier. Scan qr-koden og se eller 
gense videoen:

Eller besøg kirkens hjemmeside.
Der er ansøgningsfrist d. 25. novem-
ber og forhåbentlig kan den nye præst 
tiltræde 1. februar 2020. 
På vores hjemmeside kan man læse hele 
den embedsbeskrivelse, vi har formule-
ret. Her et lille uddrag: 

Ønsker og forventninger 
til vores nye præst
Vi ønsker os meget af vores nye præst, 
men det vi først og fremmest forventer, 
er at du:

- vil være en del af en rummelig og 
favnende kirke, der værdsætter forskel-
lighed og tør tænke ud af boksen 
- brænder for at forkynde evangeliet på 
en nærværende og vedkommende måde 
- vil formidle evangeliet på forskellig 
måde alt efter modtagerne og inddrage 
virkemidler og inspirationskilder, der kan 
understøtte budskabet
- har evne til at lytte og ser forskellighed 
som noget værdifuldt
- vil indgå i et godt samarbejde med 
ansatte, menighedsråd, frivillige og sam-
arbejdspartnere
- vil arbejde ud af kirken og være en del 
af sognet
- og vil færdes frimodigt på de mange 
broer, vi har bygget mellem mennesker, 
grupper og institutioner - samt arbejde 
med på at bygge de broer, der mangler.

I begge sogne – som i alle andre sogne 
– gælder det, at det først og fremmest 
er de levende stene, der bygges kirke af. 
Vi drømmer om en præst, der vil bygge 
med på kirken her hos os, med varsom-
hed, engagement, empati og fingerspids-
fornemmelse – og med en stor portion 
kærlighed til de menneskelige mursten, 
så de føler sig værdsat, mødt og aner-
kendt med al deres forskellighed.

Nyt fra menighedsrådet
Der er mange ting der kan fylde i hoved 
og handling, men præst og præstegård 
er én af de ting, der i den sidste tid har 
fyldt en del i mit hoved.
Præstestillingen er slået op hen over det 
meste af november. Et møde med biskop 
og provst i august, hvor vi drøftede re-
gulativ og samarbejde mundede ud i et 
fællesmøde med Tjørring menighedsråd. 
Forudsætningen, for os at se, for at vi kan 
finde en præst som kan trives med, at 
være præst i denne stilling, er at vi ser 
det som én stilling - ikke blot to halve 
stillinger. På fællesmødet skulle vi mødes 
og lære hinanden lidt at kende. Derud-
over har vi arbejdet sammen med Tjør-
ring om at se styrker ved hinanden, da vi 
synes, at det er vigtigt for at kunne skabe 
én stilling. Det blev en positiv aften, hvor 
vi fandt mange lighedspunkter og nogle 
gode input til en embedsbeskrivelse. 
Den kan læses på hjemmesiden. 

Når vi i vort sogn har en Kurt Kleon 
Jeppesen, der som mange ved, kan 
det der med ord – både i tekst, tale og 
sange, så var det jo dejligt, at han kom 
med den fremragende idé at skrive en 
sang til vor nye præst. Mange var med, 
på det ene eller andet tidspunkt, da den 
blev optaget til et video-stillingsopslag – 
TAK fordi I var med på idéen. Vi tror og 
håber på, at det er med til at vække ek-
stra nysgerrighed omkring vort sogn og 
den ledige stilling, og så sender det gode 
signaler om, at der er mennesker her at 
være præst for. Vi er spændte på, hvem 
der søger stillingen, og om alt går vel, har 
vi en ny præst den 1. februar.
Som mange ved, så har der også været en 
svær beslutning omkring præstegården. 
I den nyhedsmail, der blev sendt rundt 
via borgerforeningen midt i september, 
beskrives de valg vi fik – som er følgende: 
1. En renovering af huset efter provstiud-

valgets behovsvurdering – (efter vores 
mening ikke tilstrækkelig)
2. En nedrivning af huset og bygning af 
et nyt hus samme sted - eller
3. Et salg af præstegården og bygning af 
en ny præstebolig på en anden grund i 
sognet. 
Efter mange overvejelser og lange snakke, 
blev vores beslutning, at vi helst ville rive 
huset ned og bygge en ny præstebolig 
samme sted. Dels mente vi ikke, den 
renovering, der var penge til at gennem-
føre, ville være hverken tilfredsstillende 
eller langtidsholdbar, og dels havde vi 
bestemt ikke lyst til, at Præstegården 
skulle ligge andre steder end der, hvor 
den ligger nu.
Der er mange dele i processen – inden vi 
når frem til, at vores nye præst kan flytte 
ind… - forventeligt efter sommerferien 
2020.

Jytte Hoffmann
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Oversigt over arrangementer 

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

15. dec. 15.30 Luciagudstjeneste i Sinding kirke

1. jan. 15.30 Nytårsmusikgudstjeneste i Ørre kirke v/ Bo Inglev

5. jan. 15.30 Helligtrekongersgudstjenste i Sinding kirke m/ fortælling af Anna Grethe Bech

20. feb.  18.00 Sognebio i Sinding kirkehus ”Britt-Marie var her”

Arrangementer 

Julekoncert
Tirsdag d. 3. december kl. 19.30
Sinding kirke

Glæd dig til en fortryllende aften i sel-
skab med Mariann Mikkelsen. Det er 
ikke så længe siden, Mariann sang og 
spillede for os til en nytårsmusikguds-
tjeneste, men nu får du chancen for at 
opleve hende igen.
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.

Luciagudstjeneste med sang og optog
Søndag d. 15. december kl. 15.30
Sinding kirke
Luciadag er oprindeligt en fest for den 
katolske helgen Santa Lucia, hvis navn 
betyder ‘lys’.
I Danmark er traditionen med dens lys 
og sang blevet en del af adventstiden, 
og hvert år går børn Luciaoptog i skol-
er, børnehaver, kirker, på plejehjem og 
mange andre steder. Traditionen tro vil 
der derfor også være luciaoptog i Sinding 
kirke ved børn fra Sinding skole.
Efter gudstjenesten vil der være varm 
æbledrik og luciaboller i våbenhuset.

Nytårsmusik-
gudstjeneste 
Nytårsdag d. 1. januar kl. 15.30
Ørre kirke
Vi byder 2020 velkommen med en festlig 
og stemningsfuld musikgudstjeneste. I år 
er det vores lokale Bo Inglev, der leverer 
de musikalske indslag undervejs. Efter 
gudstjenesten ønsker vi hinanden godt 
nytår over en lille forfriskning i kirkehu-
set.
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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. 19.00 Det store juletræ er pyntet og vi er klar til julefest sammen med Rødderne 2.0 og deres familier. 
   Kurt Jeppesen holder juletalen.
7. januar kl. 19.00 Bedemøde i privat hjem i forbindelse med Evangelisk Alliance bedeuge
9. januar kl. 19.30 Skriftemålsgudstjeneste i Nøvling kirke
22. januar kl. 19.30 Studieaften
21. februar kl. 19.00 Familieaften i missionshuset v/ Hanne og Flemming Hebsgaard, Hammerum

Indre Missions mødekalender:

Bibelgruppen mødes kl 19.30

20.dec. hos Eva og Jens Thyssen, Asbjergvej 8
15. jan. hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej 4
5. feb. hos Marianne og Peter Tholstrup, Søvndalvej 10
11. mar. hos Dorrit og Lars Lodahl, Nybyvej 20

SogneBio
Torsdag d. 20. februar kl. 18.00
Sinding kirkehus
Velkommen til en ny omgang SogneBio 
med fællesspisning, fællesskab og en vir-
kelig dejlig film. 
”Britt-Marie var her” er en fortælling om 
en 63-årig kvinde, der forlader sin mand 
for at finde sig selv. Det er en film med 
stor humor og stor smerte – og om at tage 
sig selv og de andre alvorligt, før det er 
for sent. 

Prisen er som sædvanlig 70,- kr. – tilmeld-
ing til Kurt Jeppesen på 4215 2244 se-
nest 17. februar.

Helligtrekonger med fortælling
Søndag d. 5. januar kl. 15.30
Sinding kirke
Julen er fuld af traditioner og den stem-
ningsfulde afslutning på højtiden i form 
af Helligtrekongersgudstjeneste i Sinding 
kirke er ingen undtagelse. I skæret fra 
de smukke helligtrekongerslys skal vi i år 
nyde en af Selma Lagerlöfs fortællinger 
”Fred på jorden”, fremført af Anna 
Grethe Bech, Aarhus. Anna Grethe 
har en mangeårig baggrund som gym-
nasielærer og har desuden uddannet sig 
på International School of Storytelling og 
optrådt som fortæller bl.a. i Den gamle 
By i Aarhus, på Limfjordsmuseet, Nørre 
Vosborg Fortællefestival og været vært på 
fortællecafe på Fairbar i Aarhus. 
Vi glæder os til at høre Anna Grethe 
fortælle, og som hun siger: “Gode histo-
rier giver næring til hjernen og hjertet”.

Igen i år inviterer vi til, at man medbring-
er ”julens rester” i form af lækkerier, som 
vi vil dele med hinanden over en kop 
kaffe efter gudstjenesten. Fortæller Anna Grethe Bech, Aarhus
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Gudstjenester
 

DECEMBER 
1. 10.00 Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager 
  1. søndag i advent
8. 8.45 Ørre Kirke, Ivar Brændgaard      
  2. søndag i advent
15.  15.30 Luciagudstjenste i Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager  
  3. søndag i advent
17. 10.00 Sinding Kirke, Julegudstj. for de små, Anne Grethe Guldager
20. 10.00 Sinding Kirke, Julegudstj. for skolen, Anne Grethe Guldager
22. 10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager
  4. søndag i advent
24. 11.00 Sinding Kirke, Per Toftdahl
 14.00 Ørre kirke, Per Toftdahl
 15.30 Sinding kirke, Per Toftdahl 
  Juleaften
25. 10.00 Ørre Kirke, Gotfred Larsen 
  Juledag
26. 10.00 Sinding Kirke, Anne Grethe Guldager 
  2. juledag
29. 10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager 
  Julesøndag 

JANUAR
1. 15.30 Musikgudstjeneste i Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager 
  Nytårsdag (se omtale)
5. 15.30 Sinding Kirke med fortælling, Anne Grethe Guldager  
  Helligtrekonger (se omtale)
12.  10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager
  1. søndag efter helligtrekonger 
19.  8.45 Sinding Kirke, Heidi Sun
  2. søndag efter helligtrekonger
26.  10.00 Ørre Kirke, Anne Grethe Guldager
  3. søndag efter helligtrekonger  

FEBRUAR
2. 10.00 Sinding Kirke, NN
  Sidste søndag efter helligtrekonger
9. 10.00 Ørre Kirke, NN
  Septuagesima
16. 10.00 Ørre Kirke, Ivar Brændgaard (kirkekaffe)  
  Seksagesima
23. 10.00 Sinding Kirke, NN  
  Fastelavn

Ret til ændringer i løbet af feb. forbeholdes af hensyn til ansættelse af ny sognepræst

Til vores nye præst
melodi: Uberørt af byens travlhed …

1. Har du hørt om Ørre-Sinding?
Har du hørt om Tjørring sogn?
Begge dele blir din hverdag
hvis du står på vores vogn.
Vi vil tage godt imod dig.
Give dig et sted at bo.
Dele både sorg og glæde,
dele liv og dele tro.
 Baunekirke fuld af liv
 Muligheder, perspektiv,
 Kirkeliv for alle aldre,
 aldrig bare tidsfordriv.
 Ørre-Sinding, liv og leg,
 fællesskab med plads til dig,
 viljen til at ville vandre sammen 
 her på livets vej.

2. Vi har her en stilling ledig,
nærmest lidt et drømmejob.
Vil du blive vores næste,
hyrde for en dejlig flok?
Har du evnen til at lytte,
være stille, være nær?
Har du modet til at flytte
det, der står i vejen her?
 Her er kirkeliv og vækst.
 Her er Ordet mer’ end tekst,
 når vi sammen bygger kirke,
 ser hinanden med respekt.
 Her er plads til tvivl og tro.
 Her kan fællesskaber gro.
 Her kan kærlighed og kirke trives 
 – og i hjertet bo.
 
 Kom og bliv vor sognepræst.
 Del vort liv i sol og blæst.
 Vær os nær på mørke dage,
 sid hos den, der bliver træt.
 Mød os modigt lige her.
 Elsk os lige som vi er.
 Byg med os en kirke, hvor vi mærker,   
 Gud er altid nær!

Tekst: Kurt Kleon Jeppesen, 2019
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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
Sabina Tolstrup

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

Tjek vores hjemmeside:  
www.oerresinding-kirker.dk

Sognepræsten 

Indtil 1. februar er Anne Grethe Guld-
ager fortsat ansat som vikarierende 
sognepræst i Ørre-Sinding Sogn. 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: AGG@km.dk

Fridag: mandag

Efter planen starter vores nye sogne-
præst omkring 1. februar.

Hold øje med vores hjemmeside og 
dagspressen for nærmere info.

Personlig mail til menig-
hedsrådet 

Grundet persondataloven har alle  
menighedsrådsmedlemmer fået en  
personlig mail via kirkeministeriet.  
Find adresserne på vores hjemmeside.
Ønsker du at sende en personlig mail 
til hele rådet, kan du skrive til adressen 
9170@km.dk 



16

Sinding
Forsamlingshus

Formandsberetning til generalforsamling
for Sinding Forsamlingshus den 24.10.
2019

Beretning:
Aktiviteter afholdt siden seneste general-

forsamling oktober 2018.
· Banko: i samarbejde med Ørre Forsam-

lingshus, Ørre-Sinding Jagtforening og
Sinding-Ørre Borgerforening – det er
fint, at Sinding Forsamlingshus har afgi-
vet „en del“ af vores banko-aftner og
derved også ¼ del af overskuddet, da
vi kan have rentabilitet i driften af Sin-
ding Forsamlingshus samt at Ørre For-
samlingshus derved får ¼ del af over-
skuddet til deres drift.

Der er foretaget nogle opgraderinger og
tiltag af gruppen, der styrer banko, og i
forhold til røgfri lokaler, har der ikke
været nedgang i antallet at spillere, da
der er meget få, der ikke kommer, men
til gengæld er der andre, der har døjet
med røgen, der kommer. Stor tak til
bankofolkene, de ansvarlige, hjælpere
og deltagere.

· 75 års jubilæum: I november måned
2018 afholdt vi en reception for at fejre
75 års jubilæum. En rigtig hyggelig ef-
termiddag med mange besøgende og
fine gaver. Vi har arbejdet på at
opgradere indgangen med udsmykning,
som var én af de gaver vi modtog mid-
ler til.

· Der blev igen afviklet Jule-bob den
27.12. En rigtig hyggelig og dejlig tra-
dition. Stor tak til Esben og Kristian som
arrangører og alle hjælperne omkring
dette arrangement.

· Hyggeaften for hjælpere blev afholdt i
januar. Igen en hyggelig, festlig og giv-
ende aften, hvor personer, der har gi-
vet en hånd med, i alle aldre fik talt
sammen, vendt stort og småt. Næste
hyggeaften bliver fredag den 17.1. 2020

· Fastelavnsfesten i samarbejde med Sin-
ding-Ørre Borgerforening blev igen en
hyggelig eftermiddag med fine ud-
klædte børn, som hyggede sig ligesom
forældre og bedsteforældre fik sig en
hyggelig stund.

Oversigt over
bestyrelsen:

Formand:
Philip Nielsen

Næstformand:
Kristian Nytoft

Kasserer:
Johannes O. Pedersen

Sekretær:
Inga M. Pedersen

Medlem:
Anna Nielsen.

·  Lokalrådsmøder er afholdt 2 gange i
det indeværende år. Under Lokalrådet
er SØ-Tanken oprettet.

- Gruppen arbejder med at udarbejde en
målrettet indsats/strategi, der understøt-
ter vækst og trivsel i vores lokalområde

- Finde veje til at frigive tid i de enkelte
bestyrelser og udvalg.

- Strategien skal afspejle Sinding-Ørre bor-
gernes ønsker og ideer for vores lokal-
område

- Strategiplanen vil blive en strategi, der
rækker flere år frem i tiden, og vil der-
for indeholde fler3e trin. Prioriteringen
vil fremgå, når planen er klar.

- Gruppen skal herefter sikre fremdrift i
strategien med hjælp fra alle de lokale,
der kan og ønsker at bidrage.

· æ Sinding daw i samarbejde med Sin-
ding-Ørre Borgerforening og Ørre-Sin-
ding Jagtforening blev igen nogle ak-
tive, hyggelige og dejlige dage. Det har
over de seneste 8-10 år vist sig, at der
stort set bliver det samme overskud
uanset vind og vejr – vi spiser og drik-
ker nok, det vi kan. Der var i år nogle
ændringer blandt andet kroketstævne,
der afholdtes onsdag, nye tiltag så som
„Smag på verden“ – dejligt, at vi har så
mange forskellige kulturer, der kan
mødes og give noget til fællesskabet.

· Vi har deltaget i Forsamlingshus-
foreningen for Gl. Ringkøbing Amts
møder og aktiviteter, og i marts måned
skal vi igen være værter for årsmødet i
Gl. Ringkøbing Amt.

· Temafesten blev desværre aflyst i år, da
der ikke var nok tilmeldte til, at det ikke
ville blive en underskudsgivende aktivi-
tet, men stor tak til Tema-tøserne for
deres indsats genne årene. Det kunne
måske tænkes, at festerne kan genop-
stå i ny forklædning??

· Udlejninger: Der har det forløbne år
været 48 udlejninger, hvoraf 7 har væ-
ret „dobbelt udlejninger“, to „tribel ud-
lejninger“, banko, æ Sinding daw og
Vildbjerg Cup – vi synes, det er fint.

· Rengøring varetaget i top af Bengt, og
stor tak til ham for dette.

Redaktionen ønsker
alle læsere og
annoncører

en glædelig jul og
et godt nytår!
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· Øv at pap-containeren er fjernet – det
betyder, at vi har været nødt til at få en
ekstra skralde-container

· Renoveringer og opgraderinger af Sin-
ding Forsamlingshus:

- Vi fik for første gang afslag på vores
ansøgning til Jubilæumsfonden om til-
skud til nyt gulv- ærgerligt

Der er indkøbt:
- Nye gardiner
- Ny kaffemaskine
- Udsmykning over den gamle bænk i

indgangen – tak til Benny
-
 Hvad vil vi i det kommende år?
Vi vil:
· Få købt nye stole lignende dem, der er

i den store sal – 55 stykker
· Meget gerne indkøbe borde til den lille

sal størrelsesmæssigt som dem i den
store sal, men gerne lidt pænere. I ste-
det for bordene „bag dørene“ fra ind-

Sinding
Forsamlingshus

gangen og køkkenet, vil vi gerne finde
og indkøbe høje cafeborde

· Arbejde frem mod at få malet væggene
i den store sal

· Ansøge om midler til udskiftning af vin-
duerne i den store sal samt på scenen

· Renovering af soklen specielt ved den
lille sal

·
Sluttelig en kæmpe tak til Grethe og Elly

for hjælp med bogføring m m
Stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for

et fantastisk godt, konstruktivt, produk-
tivt og ikke mindst hyggeligt samvær.

Dette blev så min sidste formands-
beretning, da jeg har besluttet mig for,
at udtræde af bestyrelsen for Sinding
Forsamlingshus fra dags dato. Jeg vil
herefter bruge noget af min energi i
Sinding-Ørre Borgerforening.

Jeg vil selvfølgelig meget gerne være be-
hjælpelig med diverse ting vedrørende
Sinding Forsamlingshus.

Formand Bodil Jensen.

Regnskab fremlagt og godkendt.

På valg var Bjarne Nielsen og Kristian
Nytoft.
Bjarne ønskede ikke genvalg, Kristian ville
gerne fortsætte.

Bodil Jensen valgte at træde ud af besty-
relsen.
Derfor skulle der vælges 3 pers.

Kristian Nytoft blev genvalgt, Anna Niel-
sen og Philip Nielsen blev valgt.

Suppleanter: 1) Mads Pedersen
2) Grethe Thulstrup

Revisorerne Knud Erik Jensen og Tage
Lauritsen blev genvalgt.

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.
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Hvepsereden/Midgaarden

Hvepsereden/Midgaarden har fået mulig-
hed for at blive en del af det nationale
projekt Sangglad som skal ende med at
gøre os til en sangprofilinstitution. Det er
vi rigtig glade for, og det håber og tror vi
også at alle børn og forældre bliver.

Hvad betyder det for vores institution?
Det betyder, at vi i løbet af de næste to år
vil have særlig fokus på at skabe en god
kultur omkring det at synge og bruge sang
i en pædagogisk kontekst. Sammen med
Sangens Hus vil vi bygge på alt det gode
vi gør i forvejen, og blive endnu bedre til
at skabe gode rammer og traditioner om-
kring sang og musik, til glæde for vores
børn – det pædagogiske personale og alle
forældre.

Det betyder også, at vi i perioden får et
tæt samarbejde med Julie - en sang-
konsulent fra Sangens Hus, som jævnligt
vil komme i afdeling Hvepsereden og af-
deling Midgaarden. Julie vil støtte det
pædagogiske personale i en positiv faglig
udvikling. Ved at Julie kommer her til os,
vil indsatsen ikke trække pædagogiske res-
sourcer ud af dagligdagen.

Hvorfor?
Glade børn synger! Og vi er overbeviste
om, at sang og musik er lige så vigtig som
f.eks. motorik, bevægelse, kreativ leg og
skov- og naturoplevelser. Forskning viser
at sang og musik er godt for børn, og når
vi kobler dette med de andre vigtige pæ-
dagogiske områder, vi allerede har fokus
på, bidrager vi til en positiv udvikling til
glæde for alle vores børn – og de voksne.

Med indsatsen følger digitale og fysiske
materialer, som er tilgængelige for de del-
tagende institutioner.
Mere information?

Vil du vide mere om projektet kan du finde
det på:

www.sangglad.dk
  www.sangglad.dk
Vi glæder os rigtig meget til at komme i
gang, og vi er alle sikre på, at det bliver en
spændende proces.

Hvad er projekt Sangglad?
Projekt Sangglad etablerer, med støtte fra
Nordea-fonden, mere end 100 certifice-
rede sangbørnehaver over hele landet
frem mod år 2020.  En sangprofilinstitution
er en institution, hvor personalet kan no-
get særligt med sang, og hvor sang er en
integreret del af dagligdagen.
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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 nærmer sæsonen 2019 sin afslutning,
og man kan gøre lidt status. Det har været
et år med masser af nedbør med hvad det
medfører. Sunds Nørreå er blevet
reguleret så den nu slynger sig ned over
det tidligere dambrug i Nybro til udløbet i
Storåen. Det ser ud til at der allerede er
kommet fisk på det nye stykke.

Traditionen tro havde vi fiskekonkurrence
mm. i september. Og vejret var også som
det har været de senere år vådt. Men der
blev fisket og der blev fanget fisk. I år var
der kun 2 junior/børn  der havde indvejet
fisk, så vi fik ikke udleveret alle vores
pokaler. Alle børn der havde deltaget fik
en lille gave. Ørremester blev Johnny
Strøm. Fælles spisningen lørdag var godt
besøgt, vi fik noget godt at spise, der
smagte godt. Middagen var lavet af Karina
og Mette. De skal have mange tak for
deres store arbejde.

På nuværende tidspunkt er vi i fuld gang
med planlægningen af vores skoleprojekt
med Sinding skole, det drejer sig om at
fange nogle bækørreder, stryge dem og
så lægge de befrugtede æg i
„klækkebakker“.

Det er tankevækkende når man er ude for
at fiske og møder en anden lystfisker er
det næsten altid en mand. Hvorfor er der
ikke flere kvinder damer der fisker.? Jeg
vil ikke komme med ideer hvorfor, af frygt
for at blive beskyldt for det ene eller andet.
Men jeg synes jo det er en dejlig interesse,
og synes andre både mænd og kvinder,
også skulle prøve. Jeg mødte en lystfisker
her i sommer, og spurte ham om han havde
fanget noget. „Nej, men jeg har set
fiskehejre, svaner, og en odder så det har
været en fantastik tur“.  Så selvom man
ikke lige fanger fisk så oplever man altid
noget. Og jeg kan bedre lide at se, og
opleve det i virkeligheden, end i fjersynet.
Generalforsamling er onsdag den 15.
januar 2020 kl. 19.00 i Ørre forsamlingshus.
Der plejer at være et fint fremmøde. Vi
håber der kommer mange som vil høre
om året der er gået samt nye tiltag.
Dagsorden if. vedtægter kan ses på vores
hjemmeside. lystfiskeren.gominisite.dk
Foreningen vil sige mange tak til lodsejer,
sponsorer, samarbejdspartnere, samt alle
som har hjulpet til i 2019. Vi vil ønske alle
en glædelig jul og et godt nytår.
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Kalenderen


