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Nummer 31               7. Årgang            December 2009

LÆS OM: Kirkenyt, jule- og spaghettigudstjenester, julekoncerter, julearrangementer, 
fødselsdage, nyfødte, åbent hus, byfest, 15 års jubilæum, træningsopstart, indbrud, 
generalforsamlinger, billedværksted, 70´er fest, loppemarkeder, fastelavn, forårsfest, 
banko, redaktørskifte, Landsbyliv, Else´s julekager, udvidelse af børnehaven,  lokal 
hobby, lokalpolitik og meget, meget mere...

Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul & et godt nytår

De stolte vindere af volley turnering 2009            70´er fest i bedste Abba-stil

Indsamling ved Høstgudstjeneste                  Ny træner for serie 2
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Aut. kloakmester

Lemmingvej 1B - 8600 Silkeborg - tlf. 8685 5065
Svend Åge Kusk - Privat 8685 5082

Arbejde med rendegraver
Minigraver

Aut. kloakmester
IB GRAVERSGAARD

Lemming Bygade 9 - 8632 Lemming
Tlf. 86 85 92 15 - Mobil 20 27 58 39

TR - AUTOMOBIL ApS
KVALITETSBILER

Torben Rasmussen
Østerbyvej 13 - Lemming

Tlf. 8685 9196

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer

Storm- og Forsikringsskader
Iso-kærn

4029 1411                        8685 9604

Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
Tlf. 86 85 93 10 - 40 86 93 10

Lemming Hegnsfabrik

Østerbyvej 23 - 8632 Lemming - Tlf. 8685 9113
www.lemming-hegn.dk

Kasper Bech Nielsen
Priorsvej 32, Lemming
8600 Silkeborg
Telefon: 2162 8519
Tlf./Fax: 8685 5019
E-mail: kasperrustfri@mail.dk

v/Karsten Laursen
Grønbækvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kundevenlige
åbningstider:
Man.-fre.    6.30-21.00 
Weekend  7.00-21.00

Containerudlejning
Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m

Holmmøllevej 19b - 8632 Lemming
Tlf. 8685 9084

Mobil 20 80 85 80 - 20 80 85 81

I/S

MR Sprogservice
Oversættelser til og fra

engelsk og tysk.
Renskrivning og korrekturlæsning.

MR Sprogservice v/Mona Roed
Holmmøllevej 18, 8632 Lemming

Tlf. 86 81 61 12

Aut. Kloakmester & Entrepenør

Morten Bak
Tandskov Grusgrav

Rendegraver
Minigraver
Gravemaskine
Dumper
Miniged
Gummiged
Sortergrab
Mobilt sorteringsanlæg

Kloak-TV
Nedsivning
Udskiller
Separering
Nyanlæg
Reparation
Forsikringsskader

Alt i jord og kloak - kloakmesterens kvalitetskontrol

Tandskovvej 19 - 8600 Silkeborg
Morten: 21 40 70 94
Grusgrav: 30 86 43 16

Lemming Cafè
Åben:

Onsdag: 16.20-21.00
Torsdag: 16.20-22.00
Fredag: 15.20-2.00
Lørdag: 14.00-2.00

Søndag: 14.00-21.00

Malermester

Morten Bidstrup Nielsen

Nisset Bygade 44 w 8632 Lemming
Tlf.: 5132 1922

 Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik

Denne annonce 
kan blive

DIN

SHELL/SPAR
Alt under samme tag
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STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer, 
scanner, programmer til fotobehandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokal-
bladers konto i Nordea, konto nr. 1938-5905 254 431, med tydelig afsender på. Ellers kontakt Marianne på tlf. 8685 
9272. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også 
uden ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette 
vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet. Oplysninger om personer vil normalt ikke blive 
trykt, uden at disse er orienteret.

Samarbejdsudvalget:
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (redaktør)       Tlf. 8685 9264
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51, (redaktør pr. 1. januar 2010)    Tlf. 8685 5502
Henrik Jensen, Allingvej 4 (LGIF, Jagtforeningen og freelance-journalist)   Tlf. 8685 9048 
Anna Margrethe Jensen, Narvikvej 153 (Lemming Menighedsråd)    Tlf. 2464 9363
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)     Tlf. 8724 7070
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)   Tlf. 8685 5385
Tina Kampp, Holmmøllevej 30, (Lemming Borgerforening)     Tlf. 8685 9114
Marianne Eriksen, Gl. Kongevej 19, 8643 Ans By (Familie & Samfund) (kasserer)  Tlf. 8685 9272
Jonna Larsen, Ørevadbrovej 66 (Serup Forsamlinghus)     Tlf. 5149 0190
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter)                Tlf. 3511 5939
Lene og Ole Kamp, Lemmingvej 2 (Friskolen i Lemming)     Tlf. 8685 9333
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                              Tlf. 8685 9325
Ingrid Jensen, Ørevadbrovej 68 (Serup Pensionistforening)    Tlf. 8685 5411
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)    Tlf. 8685 5452  
Tommy Sørensen, Serup Tinghøjvej 41 (Serup Borgerforening)    Tlf. 6138 7595

LEDER
Så nærmer det sig dagen, hvor den gl. redakteur takker 
af og overlader rattet til Klaus Hansen, Tandskov. Det gør 
jeg gerne, fordi jeg ved, at Klaus har nye idéer og et med-
rivende gå-på-mod.

Det har været en dejlig tid at være redaktør, hvor jeg har 
nydt den store indsats, der er ydet af alle foreningernes 
og menighedsrådenes skribenter, de tilknyttede ”journa-
lister”, frivillige bidragydere, kasserer Marianne Eriksen 
med at styre pengene og Anders Sørensen med at re-
digere kirkesiderne. Som rosinen i pølseenden skal Tina 
Englyst fremhæves, idet hun med sin høje faglige eks-
pertise har ”sat” alle bladene (på nær det første!) på com-
puter. Hun har tilmed lagt dem ud på internettet, så hele 
verden kan se, hvad der sker i vores lille lokalområde. 
Utrætteligt har hun flyttet om på tekster, klippet billeder 
til og sågar manipuleret dem, så en kedelig kommando-
bro på et skib ikke skæmmede Operahuset i Sydney. Når 
undertegnede en sen aftentime temmelig træt af det hele 
lige før deadline har sagt ”godt nok……videre”, så var der 
alligevel redigeret lidt mere, så alle linier stod over for hin-
anden, huller var fyldt ud o.s.v.o.s.v.

Rigtig stor tak til jer alle og jeg håber, I vil fortsætte det 
gode arbejde til glæde for mange medborgere og ikke 
mindst den nye redaktør. En stor tak skal også gå til vores 
annoncører, for uden jeres hjælp var bladet næppe blevet 
muligt.

Luffe (med denne svada forhenværende redaktør)

INDHOLD

Side
   3 Indhold, leder mm.
   4 Plads Til Dig og Mig, Annoncer
   5 Gadespejlet
   6 Lemming Byfest
   7 Børne- og Familiehuset
 - 15 års jubilæum
   8 Rejsebeskrivelse
  10 Kirke Nyt
 - kalender, gudstjenesteliste,
   julekoncerter, kirkehøjskole,  mm.
  20 L-GIF
 - Resultater, ny træner, trænings-
   opstart, Sandkasseholdet 
  23 Serup - Resdal Pensionistforening
  23 Serup Billedskole
  24 Serup Forsamlingshus
  25 Lemming Borgerforening
  25 Luffe Under Lup
  27 Landsbyliv, Kvartalets Opskrift
  28 Friskolen i Lemming
  30     Lokal Hobby
  32 Den Politiske Side af Sagen
 - Klaus´ klumme
  33 Lokale kontaktpersoner
  34 Aktivitetskalenderen
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Oplag:
825 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

Serup/Resdal Pensionistforening afholder
Juleafslutning med fællesspisning

Onsdag d. 9. december kl. 12.30

Derefter synger og danser vi omkring juletræet
”Humlebierne” underholder. 
Medbring julegave, 20-25 kr.

Tilmelding senest 7. december
til Kirsten tlf. 86 85 66 08

Som borger i Serup vil jeg gerne, gennem Lokalbladet, 
rette en stor tak for et par meget flotte arrangementer 
som både Borgerforeningen og Bestyrelsen for For-
samlingshuset havde stablet på benene i sommer og 
sensommer. Som småbørnsfamilie var det en fornø-
jelse for hele familien at deltage i sommerfesten. At 
cykle med i Tour de Serup skal ikke afskrække nogen 
på trods af at kondien ikke er i orden. Tempoet med 
alle de poster er vist noget alle kan klare. Det var med 
den lille bagpå og så bare derud af med sin gruppe. 
De aktiviteter der er efter cykelløbet, er så dejlige ufor-
melle, med hønsbingo, ponyridning, fodbold osv. At 
folk mere og mere bakker op omkring det kan man jo 
tydelig se på antallet af fremmødte i løbet af dagen. 
For den yngste var dagens største hit ponyridningen 
og for min mand var det MEGET stort at prøve flyvetu-
ren over Serup hvor han bla så vores eget hus og for 
mit eget vedkommende, var det bare, at små sludre 
med alle de andre dejlige mennesker der deltog. At 
det er en dag for alle, yngre som ældre, er dejligt og 
at der er plads til at man deltager i det man lyster og 
orker gør det til en stor succes. Så en meget stor tak til 
Borgerforeningen som gør et stort stykke arbejde med 
alt det praktiske.

En stor ros
Så kom festen for os voksne som godt nok har væ-
ret her i mange år, men som vi kun deltog i for anden 
gang. For hvor tit er man som småbørns forældre så 
heldige at kunne komme til en fest uden børn og så 
være så heldige at kunne gå hjem??!!! Nej vel, så efter 
flere opfordringer valgte vi at nu skulle det være. Men 
udklædning som 70 stil ville vi dog ikke. Men dagen 
før dagen, rendte vi trods alt i genbrugsforretninger for 
at finde egnet tøj og med den morskab vi bare havde 
med at finde tøjet, så var det, det hele værd.  Da vi 
ankom var der flot dækket op, folk var i godt humør og 
det viste sig at det blev en hyggelig, festlig og fornøje-
lig aften. Og dette endnu engang med frivillig arbejds-
kraft for at Serup og omegns folk kunne få en festlig 
oplevelse. Bestyrelsen for Forsamlingshuset havde la-
vet et super arrangement. Så også en stor tak til dem.

Så samlet skal der lyde en rigtig stor tak, til de men-
nesker, der har ydet en indsat for at folk som mig, kan 
få nogle gode timer  i selskab med Serup og omegns 
borgere. Og så en opfordring til at folk også fremover 
bakker op omkring vores lokalsamfund, det giver så 
meget mere igen.

Med venlig hilsen
Inga Bøjstrup

PLADS TIL DIG OG MIG

Børnehaven i Lemming
inviterer til

Åbent hus
Lørdag d. 12. dec. kl. 9.30-11.30

Dette tilbud er gældende for alle
(uanset alder og tilknytning),

der har interesse for at se stedet,
hvor 26 børn boltrer sig dagligt.

Med venlig hilsen Hanna Lund Petersen

Lokalbladet afholder stormøde

Tirsdag d. 19. januar 2010 kl. 19.30 
i konfirmationsstuen i Serup

Dagsorden udsendes senere
incl. indkomne forslag
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

På Allingvej 6, Nisset, bor Rikke Golczyk og Knud 
Erik Pedersen med sønnen Mathias, 3 heste og ad-
skillige katte. De har renoveret ejendommen med 
nyt tag, udvendig oppudsning og maling, tagrender, 
pillefyr, hestebokse og meget mere.
Flot er resultatet jo blevet.  

Per Rasmussen, Allingvej 
5, Nisset, fyldte 60 år den 
22. november

Inger og Teddy Nybo, Viborgvej 115, Resdal, fylder 
begge 70 år hhv. den 10. februar og den 29. februar

Simon Grønkjær Risom 
Frank, søn af Rikke Frank 
Pedersen & Jens Grøn-
kjær Risom Hansen, Se-
rupvej 13, er født d. 19. 
sep. 08 kl. 18.43. Vejede 
3440 g og var 53 cm lang

Noah André Næstholdt 
Jensen, søn af Maia Chri-
stiane og Casper André 
Næstholdt Jensen, Serup-
vej 15, er født den 30. maj 
2009, vejede 4000g., var 
53 cm lang, ses her med 
bror Magnus André Næst-
holdt Jensen, født d. 1. 
september 2006

Jette Nørgaard Jensen (født på Lemming Bygade 
73) og Peter Markussen (fra Årup på Fyn) blev viet 
i Lemming Kirke den 7. november, her fotograferet i 
Svostrup med deres søn Valdemar.

< Benjamin og Christina 
Dejgaard Hvitved, børn af 
Trine Hvitved og Søren Dej-
gaard, Lem. Vesterbyvej 22. 
Født hhv. den 21. juli 2009 
og den 9. marts 2006
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LEMMING BYFEST

I år løb Lemming Byfest af stablen i weekenden d. 14-
16. august. Fredag aften spillede Billy Bobbers op til 
dans, med musik og god stemning fra 50érne. Aftenen 
var godt besøgt af byens borgere. 

Lørdag kl. 11.00 startede Tour De Hinge, desværre var 
det i regnvejr. 30 unge, gamle, gravide og hunde var 
tilmeldt turen og det efterfølgende ta’ selv bord i tel-
tet. I år var der følge bil der sørgede for forsyninger, i 
form af øl og vand, til de aktive under turen. Til middag 
klarede vejret op til årets havetraktortræk. Deltagerne 
skulle dyste i forskellige discipliner, der foregik både 
forlæns og baglæns. Vinderen blev i år Gert Kjeldsen. 
Lørdag aften var der traditionen tro spisning i teltet. 
Menuen stod på helstegt pattegris med stort salatbord. 
Efter spisningen blev årets borger kåret. Flertallet 
havde stemt på Janni Rasmussen, og hun fik pokalen 
overrakt af René Rasmussen, formand for Byfestud-
valget. Hot’n’sweet spillede aftenen igennem og fyldte 
dansegulvet. Musikken var en god blanding af nyt og 
gammelt. 

Søndag startede med rundstykker i teltet. Kl. 13.00 
startede den årlige volleyball turnering i højt solskin. 
6 hold var tilmeldt og vinder holdet fik overrakt pokal 
med tilhørende snaps. Weekenden igennem var der 
guldgravning og hoppeborg til børnene. I teltet var der 
for de voksne, mulighed for at prøve kræfter og færdig-
heder i ”hammerhjørnet”.

Vi vil fra Byfestudvalgets side sige tak for den store op-
bakning til Byfesten 2009, hele weekenden igennem. 
Tak til alle sponsorerne. Vi ses igen til byfest i weeken-
den d. 20-22. august 2010. 

På udvalgets vegne
Gry Fogh Kaae

Lemming Byfest 2009

Vinderne af volleyball turnering i Lemming 2009

Årets borger 2009 Janni 
Rasmussen

Følgebilen med Fnug og Michael 
som passagerer
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I anledning af Børne- og Familiehusets 15 års jubilæum den 30. oktober, vil Lokalbladet hermed sige
tillykke og god vind i de næste mange år.

BØRNE OG FAMILIEHUSET

- vi arbejder tæt sammen med forældrene, 
for det er bl.a. igennem dem, vi når børnene 
og vi oplever, at des mere vi involverer for-
ældrene, des mere ansvar tager de for deres 
børns trivsel.
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- det kan godt være 
vi ikke kan genkende 
hinanden efter nogle 
år, men vi kan huske 
den relation vi havde, 
måske resten af livet. 
Så har vi da gjort en 
forskel.
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BØRNE OG FAMILIEHUSET

Dette nyhedsbrev skal selvfølgelig være fyldt af alle de 
gode fotos og et par ord fra markeringen af vores 15 års 
fødselsdag den 30. oktober.   Lige fra morgenstunden 
indtog børnene huset med en skøn forventning, der var 
fælles morgenbord og vi fik fortryllende gæster. Kl. 10.00 
indtog vores lille husorkester scenen. Det var Jesper, Si-
mon, Christian og Emma som sammen med Arne og Stig 
og Louise på bas præsenterede os for sangen. Sangen 
og musikken som var skabt af børnene med støtte af de 
nævnte voksne, vi har indsat den i billedteksten – ”Det gi-
der vi godt”.  Senere overtog Jesper Grønkjær festlighe-
derne og drev såvel børn som voksne igennem tre fanta-
stiske kvarter med masser af underholdning og nærvær. 
Det som især er godt at opleve og fortælle videre er den 
opbakning I som forældre og enkelte bedsteforældre gav 
jeres børn denne dag. Alle børn havde jeres deltagelse 
og tilstedeværelse. Det gør godt. 

Se Emmas indlæg om dagen: Hej alle! I fredags den 30. 
oktober havde vi, som i nok ved 15 års fødselsdag! Det 
var simpelthen en super dag, og vil starte med at sige tak 
for alle de super gaver! :-) Det blev vi MEGET glade for, vi 
fik bl.a. en masse billeder, et super flot dukkehus, en hel 
masse fede spil, chokolade, hjemmelavet saftevand og 
marmelade, blomster osv. osv, mange, mange tak! Og 
det hele er i brug, og spist. 
Vi startede dagen med at spise rundstykker sammen, og 
bagefter havde vi normale timer i to timer. Så spillede og 
sang vi alle en sang som Arne havde skrevet (super god 
sang Arne! :-) ), og derefter kom Jesper Grønkjær som 
gjorde at vi alle måtte gå hjem med RIGTIGT ømme lat-
termuskler, han lavede et fantastisk trylleshow, hvor bl.a. 
Jesper fra ældste var ved at få savet hovedet af, og Ben-
jamin stod i pige undertøj! Bagefter fik vi en rigtig lækker 
kagemand og saftevand, og snakkede. Derefter tog bør-
nene og nogle af forældrene hjem, og gamle børn og alle 
mulige andre kom til åbent hus, og der ved jeg ikke hvad 
der skete, men det har helt sikkert været sjovt! Endnu en-
gang mange tak for de fine gaver, og en super god dag!
Mange hilsener Emma :o) 

Vi voksne hastede videre til næste programpunkt – åbent 
hus i Lemming Forsamlingshus, hvor vi sammen med 
knap hundrede gæster delte glæden og fornemmelsen 
af at vi igennem årene har kunnet gøre en forskel for 
nogle børn og voksne. Alt sammen med udgangspunkt 
i et engageret personale og godt samspil i et fællesskab 
båret af nærvær, rummelighed, åbenhed og ærlighed 
med fokus på muligheder og ressourcer. Et hus hvor vi 
mødes, deler oplevelser, ord og samtalen.  
Vi havde gæster fra Lemming og Nisset, naboer, kom-
munale folk, tidligere medarbejdere og kolleger og så var 
der jo lige alle I tidligere elever, som havde fundet vej ud 

til os, for at gøre dagen rigtig god. Det kræver vel ikke 
meget mere end tak for en god dag og tak for gaverne. 

Det formelle
I forbindelse med årsskiftet ændres der også på Børne- 
og Familiehusets formelle organisation. I den forbindelse 
er den umiddelbare ændring, at vi får en ny bestyrelse og 
det betyder jo at der er nogen som vi skal sige farvel til og 
andre vi skal sige goddag og velkommen til.
Lad os starte med dem vi siger farvel til. Det er Silkeborg 
Kommunes repræsentant, som i denne byrådsperiode 
har været formanden for Børne- og Ungeudvalget Steen 
Vindum, tak til dig for din interesse og vores mulighed for 
at være i dialog med dig omkring såvel formelle opgaver 
som de mere nære børne- og familiesagerne. Vi håber at 
det har været til gensidig inspiration og glæde. I samme 
ombæring også tak til Carl Erik Larsen og Erling Busk for 
deres deltagelse i vores opstart og videre forløb. 
En person som fortjener særlig opmærksomhed og tak 
for samarbejdet er Vibeke Vogelius, souschef på PPR i 
Silkeborg. Hun har været fast bestyrelsesmedlem gen-
nem samtlige 15 år og delt glæder, bekymringer og ud-
fordringer med os. Tak for din opbakning og deltagelse i 
vores hverdag over de 15 år, at tro på ideen og give den 
plads og tillid, tak.

Nye kommer til
Det er os en glæde at vi allerede kan præsentere de kom-
mende bestyrelsesmedlemmer. Vores formand gennem 
flere år, Merete Reimer Jensen fortsætter og hun supple-
res nu af vores tidligere UU vejleder Stefan Rossel, som 
jo altså kender os fra forskellige samarbejdsrelationer og 
det nye medlem i bestyrelsen bliver skoleleder Ib Chri-
stensen fra Ans Skole. Tak for jeres tilsagn og velkom-
men i bestyrelsen, vi glæder os til samarbejdet. 

Brobygning og praktik 
Vi kan jo så passende gå videre med netop UU og vores 
løbende samarbejde med dem omkring vore ældste ele-
ver. Vi har hen over efteråret haft samarbejde omkring 
fremtidige tilbud og evt. nye skoletilbud til nogle af vore 
elever. Dette er suppleret med etablering af praktik og 
brobygningsforløb på såvel Teknisk Skole som Silkeborg 
Produktionshøjskole.  Patrick har været i praktik på f.eks. 
Funderholme Rideskole og brobygning på Silkeborg Tek-
niske Skole. I uge 46 skal Simon og Christian gøre sig 
erfaringer på deres mulige videre skole- og uddannel-
sesvalg. Det foregår på Silkeborg Produktionshøjskole. 
Vi oplever en stor grad af samarbejde og fælles fokus, 
når vi i disse sammenhænge gør brug af de forskellige 
muligheder, tak for det.  

At blive 15 år
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DET GIDER VI GODT

1. Når solen står op og vi springer ud af sengen
Skal vi af sted til B og F og mødes alle mand

Dagen er fyldt med sjov motion igen, igen
Og vi skal cykle, spille fodbold og fange en ven
Vi får en krop så flot - DET GIDER VI GODT

2. Her er plads til alle, både store og små
Har du besvær med at læse, er du træt af skoleliv,

Så skriger vi os hæse, og vil hellere tidsfordriv
Vi vil gerne være sammen med dine skæve spark

Du siger vi er dum’ som snot - VI GIDER DIG GODT

3. I skolen slider vi og finder lyst og mod
Vi  kæmper med diktat og læser i en bog

Vi regner svære stykker og bliver åh så klog’
Hvis vi ellers ikke snyder og går udenom

Åh nej, din ”kaskelot” - VI GIDER DIG GODT

4. Vi ved du inderst ind’ er sød og blød som smør
og gern’ vil ses og mødes tit, men mon du tør
Du vil gerne have venner, men er du det værd
For de plejer jo at mobbe og synes du er sær

At kæmpe mod komplot - DET GIDER VI GODT

5. Vi laver lækre frikadeller og salat 
Du må bage, lave mad og køre ATV

Alle børn må male, lege og lave billedkunst
Vi slår på bongotromme, med fede rytmedunk

At spille Blues og Råt - DET GIDER VI GODT

Juleemne
Det hører december til og derfor starter vi også vores ju-
lemåned med masser af muligheder for at lave julegaver
i værkstederne, tage på besøg og fornemme julens kom-
me gennem duften af bolsjer, risengrød og vhjemmebag.
Der kommer nærmere information om uge 49.

Juleafslutning
For jer der ikke har prøvet det før så er det morgenhygge 
med julehistorie og fælles morgenmad, juletræet hentes 
og vi serverer gløgg og æbleskiver. Det hele kulmine-
rer med årets bankojagt, hvor vi forsøger at kæmpe os 
igennem en gang julebanko med masser af præmier, lidt 
snyd og forsøget på at bevare det gode julehumør. Vi 
håber at alle forældre kan deltage denne dag. 
I år er det ikke afslutningen for alle idet vi for vores yngste 
gruppe samt et par elever fra mellemgruppen også har 
fritidsåben indtil tirsdag den 22. kl. 12.00.

Godt Nytår
Mandag den 4. januar starter vi igen på

et nyt og spændende halvår. 

- måske er det bare 

mig eller også er det 

rigtigt, at der er ligesom 

kommet lidt mere gang 

i skolen. Jesper 12 år.

- Børne- og Familiehuset 

er et rigtig godt sted, fordi 

der er tid og plads til en 

selv om man har en dår-

lig dag. Emma 13 år- lav opgaven i dit eget 
tempo, når du synes, du 

godt vil prøve

- det er OK at du ikke 
magter en opgave lige 

nu, men så måske om lidt 
eller i morgen

- både og, lidt godt og 

lidt skidt men godt nok. 

Simon 15 år

”Sunde børn
leger bedst”
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Juleforbavselsen

”Julen er en forbavselse af den anden verden. 
Julen er en forbavselse af denne verden. 
Julen er en forbavselse i sind og skind. 
Julen er Gud, der forbavser Gud og hvermand. 
Derfor er det heller ikke forbavsende,
at julen er den højtid,
der har fundet sig de mest forbavsende udtryk. 
Juletræet er en hjertelig forbavselse. 
Forbavselsens træ. 
Det utænkeliges tegn - med kranse, bånd og stjerner. 
Troens og trodsens forunderlige symbol. 
Forbavsende også, at julen er selvovervindelsens fest, 
hvor man prøver at lege, at man er lysende og god, og 
lege at alle andre også er det. 
Forbavsende først og sidst at alverden fej-
rer en fødsel, der fandt sted i en fjern pro-
vins i middelhavsområdet under forhutlede 
omstændigheder engang i oldtiden. 
Gud gjorde sig selv til en julegave,
og Gud give, at vi aldrig kommer os over 
den forbavselse. 
Igen og igen er julen anledning til at tænke 
anderledes om Guds måder og om menne-
skelige målestokke. 
Og julen er den forbavsende anledning
til at forbavse sig selv og andre. 
Hvad med at forbavse et menneske,
du aldrig før har skrevet til,
med et julebrev? 
Postbudet, bageren, bibliotekaren,
naboen eller en gammel lærer? 
En politiker eller en fange ? 
Hvad med uden forklaring at sende en blomst til et 
menneske, du tror, du hader? En politiker eller en flygt-
ning ? 
En overordnet eller en underordnet? 
Hvad med at give en god juledag
i dine bekymringer om mange ting
og gå i kirke ? 
Hvad med at give juleforbavselsen en chance? 
I år. 
Mange ønsker dig sikkert en glædelig og god jul. 
En rig og rummelig jul. 
En stor og dejlig jul. 
En overkommelig jul. 
Her er et andet juleønske: 
Herren velsigne dig og forbavse dig!”
--------

Ovenstående digt er skrevet af en nu afdød præst, 
Godtfred Andersen. Og det udtrykker jo så fint den 
evige undren og forbavselse over julens mysterium, 
at den evige, almægtige Gud blev menneske.

Også computeren er jo en forbavselse. Man kan sidde 
derhjemme og med nogle få tryk på tastaturet kalde 
de mest forunderlige ting frem på skærmen. Man kan 
søge og få viden om alt muligt. Man kan gå på kunst-
museum i fx Vatikanet i Rom eller på Louvre i Paris. 
Man kan downloade de skønneste malerier fra ver-
denskunsten, og vupti dukker de op på ens skærm. 
Man kan få viden om alt mellem himmel og jord, fx 
om universets indretning med galakser, sol og måne 

og stjerner. Og hvornår Chr. IV regerede. 
Skulle man have glemt, hvordan en jule-
salme lyder, kan man med et enkelt tryk 
finde et link med alle julesalmerne (www.
dendanskesalmebogonline.dk), og så kan 
man sidde i sin stue og lytte til melodien. 
Skulle man have brug for at læse juleevan-
geliet, kan man gå ind på Bibelselskabets 
hjemmeside og finde det dér.

Det er jo ret forunderligt med den compu-
ter. Verden kommer ind i ens stue og gør 
den større. Men den allerstørste forbav-
selse er dog, at den Gud, som står bag 
det alt sammen, den Gud, som har skabt 
mennesker, der kan fremstille en compu-
ter, den Gud, som har skabt galakserne, 

solen, månen, dyrene og planterne, at denne almæg-
tige evige Gud, som har været der fra begyndelsen og 
vil være der ved afslutningen - at Han downloadede 
sig til vores jord, bøjede sig ned til os mennesker og 
blev et menneske som os, et lille barn i et krybberum. 
Hvorfor gjorde han dog det? Hvad skulle det til for? 
Jo, for at hvert eneste lille menneskebarn - du og jeg 
- skal vide sig elsket og favnet af Gud. Så vi kan rette 
os op, ranke ryggen, løfte hovedet og tage imod livet.
Det er julens mysterium - en forbavselse uden lige.
 Herren velsigne dig og forbavse dig!
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INVITATION TIL BABYSALMESANG

BABYSALMESANG HENVENDER SIG TIL
babyer på ca. 2-10 mdr. fra SERUP og LEMMING 
sogne (dvs. Lokalbladets område), samt deres mor/
far/anden voksen. 

TIL BABYSALMESANG VIL VI 
synge og sanse, lytte til stemmer, lyde, klange og mu-
sik, se, føle og mærke.
Som voksen får man lejlighed til at synge kendte sal-
mer og lære nye.
Man behøver ikke at være et sangtalent. Det vigtige er, 
at barnet hører dets voksnes stemme. 

BABYSALMESANG FORÅRET 2010
består af et forløb på 8 torsdage. Det varer en lille time.
1. gang er er torsdag d. 21. januar kl. 10.00.

BABYSALMESANG FOREGÅR
i Serup Kirke. Medbring et 
lille tæppe som dit barn kan 
ligge på.

BABYSALMESANG ER 
GRATIS og ledes af Karen 
Enggård. 

TILMELDING gerne inden d. 
18. januar til
Inge Glibstrup, tlf. 86 85 53 
85 
eller Karen Enggård, tlf. 87 24 70 70

Juleudsmykning i kirkerne.
I julemåneden smykker julefortællingen væggene i 
begge kirker. 
I skrivende stund kendes resultatet endnu ikke i sit ful-
de udtryk, men så meget kan siges, at årets minikonfir-
mander har været på visit i Serup Billedskole. Her har 
børnene selv stået model for deres produktioner, der 
er inspireret af glasmosaikker.

Dåb siden sidst

Serup kirke
19.august: Isabella Sheerzad Mathiesen, Resdal 
Bakke 31 
19.august: Noah André Næstholdt Jensen, Serupvej 
15
20.september: Nadja Nørgaard Anckersen, Vinder-
slevholmvej 53

Lemming kirke
30.august:  Liv Lee Toftegaard Christensen, Lemming 
Brovej 19
25.oktober: Benjamin Dejgaard Hvitved, Lemming 
Bygade  22

Vielser siden sidst:
Lemming kirke:
29.08.09: Dorthe Timmermann og Claus Elmann, 
Engesvang

Døde og begravede fra Allehelgen 2008 
– Allehelgen 2009

Serup

Børge Bak
Tandskovvej 19
Født 27.10.1942 – død 24.01.2009 – 66 år

Karen Andersen
Sandgårdsparken 38, Kjellerup
Født 01.02.1914 - død 01.03.2009 – 95 år

Karsten Ladegaard Nielsen
Resdal Bakke 11 G
Født 30.04.1930 – død 21.03.2009 – 78 år

Marie Würtz
Holmgårdevej 2, Serup
Født 02.01.1941 – død 29.03.2009 – 68 år

Jens Henry Knudsen
Serup Tinghøjvej 27
Født 27.03.1925 – død 29.05.2009 – 84 år
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Sonja Raunholt Kristensen
Lysbrogade 54, 8600 Silkeborg
Født 08.02.1928 – død 12.07.2009 – 81 år

Karen Else Berntsen
Høghgårdsvej 12, Sorring
Født 06.06.1930 – død 19.10.2009 – 79 år

Ære være deres minde!

Lemming

Svend Aage Laursen 
Østerbyvej 36, Lemming
Født 03.05.1929 – død 29.11.2008 – 79 år

Svend Kirkegaard
Primulavej 25, Grindsted
Født 24.07.1921 – død 10.12.2008 – 87 år

Hans Peter Johansen
Østerbyvej 13, Lemming
Født 21.02.1918 – død 27.02.2009 – 91 år

Ejner Nielsen
Lemming Bygade 28
Født 22.01.1945 – død 07.03.2009 – 64 år

Ære være deres minde!

”Du jævner vore skanser”
Nedenstående salme bringes hermed med tilladelse 
fra digteren, Simon Grotrian, Lemming. Salmen blev 
sunget ved  tidligere sognepræst (1970-1979) her 
i Serup og Lemming sogne, Karen Else Berntsens 
begravelse i Serup den 24.oktober.

Melodi: Vi pløjes og vi så`de

Du jævner vore skanser
Du jævner vore skanser
når sneen går i stå
vi vågner, og vi danser
mod skyen i det blå
du varmer vore hænder
i bønnen om at tø
når forårssolen brænder
er vi holdt op at dø
Himlens urtehaver

Og Paradisets fred
en mannastund i Mamrelund
blir samme evighed.

Som Abraham på bjerget
med bålet og sin dreng
så har en pine hærget
december nævnt i flæng
men jordeliv er kære
erfarer vi i maj
og han, der skulle skære
blev stoppet af dit nej
Himlens urtehaver 
Og Paradisets fred
En mannastund i Mamrelund
blir samme evighed

Som Sara med sin latter
da døren stod på klem
forynges vi nu atter
i perleslyngens rem
på vældige tapeter
med hjortevinger bag
skal vi i guldkareter
nå hjem den milde dag
Himlens urtehaver
Og Paradisets fred
En mannastund i Mamrelund
blir samme evighed.

Når kærligheden skyder
som krokus på en grav
når Skaberhånden byder
med magt og tryllestav
når haglene har splintret
det sidste verdensspor
da har vi overvintret
og samles i et kor
Himlens urtehaver
Og Paradisets fred
en lisestund i Mamrelund
vil altid vare ved.
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KALENDER:

Gudstjenester på Resdallund – alle dage  kl.14.30
Tirsdag den 12.december : Julegudstjeneste
Torsdag  den 28.januar 
Ttorsdag den 25.februar

Julegudstjenester før højtiden:

Julekrybbespil :
Mini-konfirmanderne vil lørdag den 5.december med-
virke ved vores traditionelle julekrybbespil i Serup Kir-
ke kl.14.
Bagefter kaffebord og æbleskiver i Serup sogns For-
samlingshus.

Dagplejebørn og børnehavebørn
Julegudstjeneste i Lemming Kirke fredag den 11.de-
cember kl.9.30. Alle er velkomne.
 
Friskolen i Lemming
Julegudstjeneste fredag den 18.december kl.9 i Lem-
ming kirke

Dybkær Specialskoles Lemming afdeling
Julegudstjeneste i Lemming kirke fredag den 18.de-
cember kl.10.30

Julekoncerter:

Lemming Kirke:
Tirsdag den 1. de-
cember kl.19.30 
Koncert med voka-
lensemblet Cantus 
Coronatus: Julens 
kroning.
Cantus Coronatus 
er et nystartet vo-
kalensemble stiftet 
af dirigenten Jakob 
Hedegaard Andersen. Ensemblet består af dygtige 
sangere og studerende ved Det Jyske Musikkonser-
vatorium - i alderen 20-30 år. 

Serup Kirke:
Onsdag den 16. december kl. 19.30
Julekoncert med Agnethe Christensen med trioen Ulv: 
 ”En stjärna - jul i svensk folktone”

En spændende julekoncert med rod i den nordiske 
musiktradition
Se endvidere:  http://agnethe.homepage.dk 

De ni læsninger:
Ungdomskoret medvirker ved ”De ni læsninger” i Se-
rup Kirke   4.s. i advent – 20.december kl.16.
Traditionen tro vil ungdomskoret igen i år synge musik, 
som koret har arbejdet med siden sommer.
 
2010:
Torsdag den 21. januar : ”Grundvilkår ved at være 
menneske”
Foredrag ved psykoterapeut, præst og foredragshol-
der Anders Fuglsang, Kjellerup.
Foredraget handler om menneskelige følelser og 
grundvilkår som skyld, skam og samvittighed. Med ud-
gangspunkt i den eksistentielle psykologi fortælles om 
det fællesmenneskelige. 
Fokus er i høj grad på kontakten mellem mennesker, 
hvordan denne kan blive bedre -  og hvordan menne-
sker modnes ved at være der, hvor de er.
Sted og tid: Konfirmandstuen, Serup Tinghøjvej 9  
kl.19.30

KonfirmandAktion 2010
Som et led i konfirmand-undervisningen skal vi tors-
dag den 28.januar kl.19 have besøg af en gæstelærer, 
som vil fortælle for konfirmander 
og konfirmand-forældre om bør-
nearbejdernes vilkår i Ægypten. 
Vores gæst er en ægyptisk kvin-
de, og hun hedder Monda Magdy 
Soliman.
Monda er Bachelor i tysk og en-
gelsk. Hun har været leder for 
teenagere og underviser i sprog 
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på frivillig basis i Evangelical Association. Derudover 
arbejder hun blandt gadebørn og er med til at organi-
sere lejre og konferencer for unge.

Kirkehøjskole vinter 2010
Vi er tre landpræster nord og vest for Silkeborg, som 
gerne vil lave kirkelig voksenundervisning – teologi for 
lægfolk, om man vil – i vore sogne, og samtidig gerne 
vil noget fællesskab over sognegrænserne omkring 
det. 

Da danerne blev kristne
Hvad et menneskes tro rummer, er temmelig skjult og 
privat, svært at forstå for andre. Det er som med isbjer-
gene, kun en lille del er synlig på overfladen.
Men at et helt folk går fra én religion til en anden – 
måske endda ligefrem officielt ved kongens beslutning 
– det er i en helt anden målestok ubegribeligt. Sådan 
et religionsskifte fandt sted i Danmark omkring år 961 
– midt i vikingetiden. Mens de hedenske vikinger rejste 
hærgende mod vest, til England, Skotland og Irland, 
og røvede og plyndrede, brændte klostre og kirker af 
og slog folk ihjel, også munke og præster, vandrede 
den kristne tro stille og ubemærket mod øst til Dan-
mark – ja, og ind i vikingernes hjerte! Forstå det, hvem 
der kan! Det er nok ikke helt så enkelt her, at man har 
et standpunkt, til man tager et nyt.

Det vil vi prøve at belyse i vinterens kirkehøjskole. Vi 
har i Jylland et par markante monumenter over denne 
religionsovergang: Det gyldne alter i Tamdrup kirke 
ved Horsens, og Jellingestenene ved Jelling kirke. Vi 
slutter vinterens kirkehøjskole 
med en udflugt til Tamdrup og 
Jelling.
På billedet herved kan man 
se afbildningen af Harald Blå-
tands dåb på alteret i Tamdrup.

Program:
Torsdag den 4. februar 2010 
kl. 19.30 i Serup Præstegårds 
konfirmandstue sognepræst 
Inge Glibstrup: Da danerne 
blev kristne.
Torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.30 i Sejling Præ-
stegårds konfirmandstue sognepræst Unna-Pernille 
Gjørup: Den romanske kirkekunst. Billedforedrag.
Lørdag den 27. februar 2010 i Kragelund Præstegårds 

konfirmandstue
kl. 9.00 morgenkaffe med rundstykker.
kl. 9.30 sognepræst Ejnar Stobbe: Konge og bisp, 
magt og tro. Kirkens første tid i Danmark.
kl.11.00 frokost. Kan bestilles forud.
kl. 11.30 udflugt med bus til Tamdrup kirke og Jelling 
kirke. Vi er hjemme kl. ca. 17.00.

Inge Glibstrup, Unna-Pernille Gjørup og Ejnar Stobbe
sognepræster i Serup, Lemming, Sejling, Sinding, 
Kragelund og Funder.

P.S.  Mere udførligt program vil foreligge senere og 
kan hentes i kirkernes våbenhuse.

Spaghetti-gudstjeneste i Serup Kirke 
torsdag den 11. februar  kl.17

14. februar: Fastelavns-familiegudstje-
neste og efterfølgende tøndeslagning i 
Lemming Sogns Forsamlingshus.
I 2010 vil vi prøve noget nyt: Vi vil i samarbejde med 
Lemming Borgerforening holde et fælles fastelavns-
arrangement, hvor vi begynder med familie-gudstjene-
ste i Lemming Kirke kl. 10.30 og bagefter tager op i 
forsamlingshuset og slår katten af tønden.
Alle må gerne møde udklædte i kirken.
Arr.: Menighedsrådene og Lemming Borgerforening

Koncert/Sogneaften i Serup
Torsdag den 11. marts kl. 19.30
Salmedigteren Brorson – liv og musik
Ole Dusgård – guitar og sang
Inger Budde Dusgård – foredrag

Salmedigteren Brorson kender stort set alle danskere, 
for stort set alle synger på et eller andet tidspunkt med 
på ”Op, al den ting, som Gud har gjort”, ”Den yndigste 
rose er funden” eller en af de andre, meget kendte sal-
mer, som den sønderjyske, pietistiske biskop digtede.

Men hvordan var det nu egentlig med den tid, han le-
vede i? Hvordan var Brorsons eget liv? Musikken? Og 
– hvorfor taler det stadig til os i dag?
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Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlingen i 2009 bliver søndag den 7.marts.
Vi håber mange vil være med til at samle ind den dag. 
Man kan allerede nu melde sig som indsamler til sog-
nepræst Inge Glibstrup, tlf. 8685 5385.

Julehjælp
Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses Legat” kan 
søges ved indsendelse af begrundet ansøgning se-
nest 15. december til sognepræst Inge Glibstrup, Se-
rup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming. 
Ansøgningerne behandles udelukkende af mig og jeg 
har tavshedspligt. 
Legatet udbetales først tæt ind under jul, da jeg selv 
modtager det ret sent i december.
Inge Glibstrup

Organist Inger Budde Dusgård 
vil fortælle om Brorson, hans 
liv, samfundets og kirkens ud-
vikling på Brorsons tid, og Se-
rup Kirkes Kirkesanger, den 
klassiske guitarist Ole Dus-
gård, vil spille musik fra tiden 
og synge nogle af Brorsons 
smukke sange og salmer. Der 
vil naturligvis også være fæl-
lessange – bl.a. også med tek-
sterne, som de så ud, da Bror-
son skrev dem.

Interessen for salmedigtere har ægteparret delt i man-
ge år, og de er glade for at kunne bidrage til dette på 
hver sin måde – og sammen.

Indsamling ved høstgudstjenesterne

Ved høstgudstjenesten indkom ved auktion i forsam-
lingshuset i Lemming  1950,- kr.  til vore afrikanske 
fadderskabsbørn. Det koster 900,- kr pr. barn at få 
mad tøj og skolegang.. 
I Serup kirke indkom i kollektbøssen  2400,- kr. og  i 
Lemming  kirkes kollektbøsse 885,- kr.
På modtagernes vegne siger jeg tak for alle bidrag.
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Spaghetti-gudstjeneste

Der er blevet lagt en ny sti med chaussésten og sat ny 
låge op ved indgangen til kirkegården. Endvidere har 
vi fået belysning op langs stien.  

Den 5. novemvember truttede børnene Jerikos mure 
til fald i Lemming Kirke.
Vi hørte om Jesu tiptipoldemor Rahab, der var fra Je-
riko, byen, som han besøgte mange hundrede år se-
nere. 

Folket udstødte kampråbet, da der blev stødt i horne-
ne. Da folket hørte lyden fra hornene, udstødte de et 
kampråb så højt, at muren faldt sammen, og de kunne 
gå lige ind i byen og indtage den.
(Josvabogen, kapitel 6, vers 20)

Kirkebil
Enhver der har brug for trans-
port, bedes ringe til Erlings 
Taxi – tlf. 8684 9211, og man 
skal IKKE tage hensyn til, om 
den skal køre med én eller flere 
personer. Det er menighedsrå-
denes ønske, at man tager ud-
gangspunkt i sit eget ønske om 
at deltage i den pågældende 
helligdags gudstjeneste.

Nye forbedrede adgangsforhold
ved Lemming Kirke
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Gudstjenesteliste
SERUP

December
05.     14.003
06. (2.s.i advent)   09.00
13. (3.s. i advent)    10.30
16.     19.304
20. (4.s. i advent)    16.005,15
24. (Juleaften)    14.15
24.(Juleaften)    16.45
25. (Juledag)    10.30
26. (2.juledag)    ingen6
27. (Julesøndag)    10.30
31. (Nytårsaftensdag)   ingen6,11

Januar
01.(Nytårsdag)   ingen 
03. (Helligtrekongers søndag) 09.007
10. (1.s.e.H3K)   10.30
17. (2.s.e.H3K)   09.001
24. (Sidste s.e.H3K)   10.30
31. (Septuagesima)   09.00

Februar
07. (Seksagesima)   10.30
11.     17.008
14. (Fastelavn)   09.00
21. (1.s.i fasten)   09.007
28. (2.s. i fasten)    10.3014

LEMMING 

December
01.               19.302  
06. ( 2.s . i advent)   10.30
11.     09.309
13. (3.s. i advent)   09.00
18.     09.0010
18.      10.3012
20. (4.s. i advent)   10.3014
24. (Juleaften)    13.00
24. (Juleaften)    15.30
25. (Juledag)    ingen6
26. (2.juledag)    10.30
27. (Julesøndag)   ingen6
31. Nytårsaftensdag   14.0011 

Januar
01. (Nytårsdag)    ingen
03.(Helligtrekongers søndag)  ingen6 
10. (1.s.e.H3K)    09.001
17. (2.s.e. H3K)   10.30
24. (Sidste s.e. H3K)   09.00
31. (Septuagesima)    10.3015

Februar     
07. (Seksagesima)   09.00
14. (Fastelavn)   10.3013,14
21. (1.s. i fasten)    ingen6 
28. (2.s. i fasten)    09.001

Noter:

1) Kirkekaffe
2) Julekoncert i Lemming, se kalender
3) 3) krybbespil ved minikonfirmanderne
4) Julekoncert i Serup, se kalender
5) De ni læsninger
6) Fælles gudstjeneste i pastoratets andet sogn
7) v/ pastor E. Stobbe, Kragelund
8) Spaghetti-gudstjeneste
9) Julegudstjeneste for dagplejebørn og børnehavebørn 
10) Julegudstjeneste for Lemming Friskole
11) Nytårsaftensdag – Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en lille forfriskning, hvor vi ønsker                       
            hinanden ”Godt Nytår”.   
12) Julegudstjeneste for Dybkær Specialskoles Lemming afdeling
13) Familiegudstjeneste i samarbejde med Lemming Borgerforening, se kalender
14) Børnekoret medvirker
15) Ungdomskoret medvirker
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Vedrørende fødsel
Fødselsanmeldelse skal afleveres 
hos sognepræsten sammen med 
forældrenes fødsels- og dåbsatte-
ster og – for gifte par – vielsesatte-
sten senest 14 dage efter fødslen.

NY BØRNELOV pr. 1. juli 2002
Fra 1.juli 2002 kan ugifte forældre  
få registreret faderskabet til deres 
barn i forbindelse med anmeldelse 
af registrering af barnets fødsel hos 
præsten (kirkebogsføreren) – altså 
uden om Statsforvaltningen, som 
hidtil har behandlet alle faderskabs-
sager.

I praksis sker registreringen af fa-
derskabet hos præsten lettest ved, 
at de ugifte forældre - når barnet 
er født - skriftligt erklærer, at de 
sammen vil varetage omsorgen og 
ansvaret for barnet. Erklæringen, 
der afgives på en særlig blanket 
(omsorgs- og ansvarserklæring, 
som udleveres af jordemoderen), 
sendes sammen med fødselsan-
meldelsen til præsten/kordegnen i 
bopælssognet. Bor forældrene ikke 
sammen, sker registreringen dér, 
hvor moderen bor.

Hvis omsorgs- og ansvarserklæ-
ringen fremkommer senere end 
fødselsanmeldelsen, skal fader-
skabssagen behandles hos Stats-
forvaltningen som hidtil.
Ansvars- og omsorgserklæringen 
skal enten  medunderskrives af 
1)  en advokat eller 
2)  af to vitterlighedsvidner
     (det almindeligste) eller 
3) af forældrene i påsyn af præsten,     
som så attesterer erklæringen.
Anerkendes faderskabet ved brug 
af en omsorgs- og ansvarserklæ-
ring, får forældrene automatisk fæl-
les forældremyndighed over barnet. 
Selve fødselsanmeldelsen under-
skrives KUN af moderen.

Vedrørende dødsfald
Dødsfald skal meddeles til sogne-
præsten i bopælssognet senest 2 
hverdage efter hændelsen. Dåbs-
attest eller navneattest og even-
tuel vielsesattest medbringes. 
Tidspunktet for begravelsen aftales 
med præsten. Dødsanmeldelses-
papirer kan fås og udfyldes (gratis) 
hos præsten.

Udsang ved dødsfald
Sognets kirkesanger medvirker ved 
udsang, hvis det ønskes. Evt. hen-
vendelse herom til sognepræsten 
på tlf. 8685 5385.

Klokkeringning ved døds-
fald
Det er gammel skik i vore sogne, 
at der ringes med kirkeklokken ved 
dødsfald. Såfremt man ønsker den-
ne smukke skik opretholdt, bedes 
man henvende sig til sognepræsten 
eller graveren. Ringning foretages 
mellem solopgang og solnedgang, 
dog ikke om søndagen.

NY PRIS FOR NAVNEÆNDRING
Prisen for navneændringer er pr 1. januar 2009 sat op 
til 440 kr som skal indbetales før sagsbehandlingen 
kan finde sted.
Betaling kan ske enten digitalt via www.personregistre-
ring.dk eller ved at betale med girokort på posthuset. 
Den originale kvittering skal da vedlægges navneæn-
dringsskemaet.

Det er stadig gratis at foretage navneændringer i for-
bindelse med vielse, såfremt navneændringen medfø-
rer fælles navn.

Inge Glibstrup
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Sognepræst 

Inge Glibstrup
Serup Præstegård
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
Tlf: 8685 5385
E-mail: ikg@km.dk 
FRIDAG: mandag.

Under ferier passes embedet af
pastor E. Stobbe, Kragelund, 
Tlf. 8686 7064
fax  86867564.
E-mail: eks@km.dk 

Serup Kirke
Formand:
Jens Folmer
Serup Tinghøjvej 47
8632 Lemming
Tlf. 8724 7070

Graver:
Poul Jensen
Holmgårdevej 6, Serup
8632 Lemming
Tlf. 8685 5767, mobil 2177 2867

Kirkeværge:
Kurt Nissen
Viborgvej 123 
8600 Silkeborg
Tlf. 8685 5878

Lemming Kirke
Formand:
Gunhild Bach
Østerbyvej 37
8632 Lemming
Tlf. 8685 9027

Graver:
Lars Elsborg Jensen
Holmmøllevej 31
8632 Lemming
Tlf. 8685 9021, mobil 2027 9021

Kirkeværge:
Kirsten Bjørn Brendstrup
Nisset Sønderhede 3
8632 Lemming
Tlf. 86859025

Adresser
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

Serie 6 gjorde det rigtigt godt, så godt at de i 3´ sidste 
spillerunde kunne sikre sig oprykning til serie 5.
Kampen skulle spilles på hjemmebane, og modstan-
deren hed Viborg B67 (1).
Trods en lidt usikker start på kampen, fik Lemming 
snart overtaget på banen og sikrede en oprykning til 
serie 5 med en 4 - 1 sejr.
Et stort tillykke med oprykningen til holdet samt træne-
ren Ole Smedegaard.
Samlet resultat for serie 6.
10 kampe. 8 v - 0 u - 2 t  målsc. 42 - 18 

Serie 4 gjorde det lidt mere spændene efteråret igen-
nem, længe lagde de i den tunge ende af tabellen, dog 
sikrede de sig overlevelse i serien i 2´ sidste kamp.
Også et tillykke til holdet her, samt træneren Ole Sme-
degaard.
Samlet resultat for serie 4.
10 Kampe. 5 v - 1 u - 4 t  målsc. 21 - 22

U-15 Drengenes 11-mandshold var helt ustyrlige, de 
vandt ganske enkelt rub og stub.
10 kampe, 10 sejre og en målscore på 56 - 4.
SÅDAN……
Benjamin Hede og Bo Nielsen, trænere for holdet kun-
ne da heller ikke skjule at de var ganske stolte over 
holdet og resultatet.
Og lige så flot førte samme træner duo 7-mandsholdet 
frem til næsten samme resultat.
9 sejre og 1 kamp uafgjort blev det her.
Et KÆMPE  STORT TILLYKKE til både holdet og træ-
ner duoen.

U-17 Drenge gjorde det også pænt, holdet endte på 
en 4´ plads. 
Trænere for holdet er Michael Andersen og Henrik 
”Gugsi” Jensen.

I tredie sidste kamp sikrede serie 6 sig oprykning til serie 5 med en sejr over Viborg på 4-1

Snakkes der piger, fodbold eller noget helt tredie, men der 
SNAKKES HØJT.....

Pigerne hyggede sig også.....

Afslutningsfesten for børne og  ungdoms afdelingen 
samlede i år ca. 80 børn, unge og voksne.
Karen og Marianne serverede en lækker sammenkogt 
ret, med ris – pasta og salat til. Is til dessert samt kaffe 
og hjemmebag .
Alle hyggede sig og havde en dejlig aften.

Resultater fra efterårsturneringen

I øvrigt kan du altid følge vore oplevelser på hjemmesiden
www.lemming.klubif.dk
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TRÆNINGSOPSTART FORÅR 2010
Børne og ungdomshold

Sandkasseholdet 3 – 6 år
Onsdag den 28 april.

Træner – Steffen Johnsen

U – 13 Piger
Tirsdag den 2 marts.

Trænere – Gry Andersen & Pernille Nørgaard

U – 15 Drenge
Torsdag den 11 februar

Trænere – Benjamin Hede & Bo Nielsen

U – 17 Drenge
Torsdag den 11 februar

Trænere – Michael Andersen & Henrik Gugsi

Som bekendt valgte Finn Olsen at trække sig som træ-
ner for serie 2 holdet efter kun en sæson, der skulle 
findes en ny, og her faldt valget så på Brian Johnsen 
der kommer fra et træner job for serie 3 i Funder.
Brian er født og opvokset i Hedensted/Vejle området, 
og ganske tidligt blev Vejle Boldklub den fortrukne klub 
når der skulle spilles og trænes. Her rykkede han hur-
tigt op i rækkerne og fik fast plads på det daværende 
førstehold divisionsreserven, hvor han bla. var med til 
og vinde DM for U – 21 holdet.

I 1997 flyttede Brian så til Silkeborg området, og han 
forsatte med fodbolden i Funder GF, han startede i se-
rie 3, men var med til og spille holdet frem til Jyllands-
serien, hvor han var med de næste 3 år.
I 2005 startede han så med trænergerningen, det også 
i Funder hvor han trænede serie 3 frem til juli år, hvor 
skiftet så faldt ud til fordel for Lemmings førstehold – 
serie 2.

Men hvorfor faldt valget så lige på Lemming når der 
nu skulle skiftes klub ? For det første havde Brian fulgt 
en del med i medierne, efter kampe mm. Dels havde 
han gennem både Lars Dahl og Finn Olsen hørt meget 
godt om klubben, så overvejelserne var ikke svære da 
muligheden for klubskiftet var der.

Når Brian ikke lige beskæftiger sig med fodbolden, har 
han en chefstilling hos Energi Midt i afd. for bredbånd/
erhverv, og helt privat deler han tiden sammen med 
kæresten Diana samt sønnen Patrick på 11 år.

På spørgsmålet om hvad han ser af muligheder, mål 
og forventninger for det hold han træner lyder det klok-
keklart – truppen er bred, fyldt med energibomber, der 
er tilgået flere nye og yngre spillere, det blandet med 
de lidt ældre og erfarne gør holdet til en stabil trup, 
som helt klart går efter en topplacering i efterårets 
gruppespil.

Og på længere sigt, hvis holdet fortsætter som nu, er 
Brian Johnsen ikke i tvivl om at de kan nå langt, rigtigt 
langt.
Lige inden vi slutter, gør han opmærksom på at den 
støtte som der gives fra sidelinien fra alle dem der 
kommer og ser kampene, såvel hjemme som på ude-
bane er helt fantastisk, sjældent har han set en sådan 
klubånd der på sin helt egen facon er med til og give 
holdet lidt mere rygstød og som får dem til – måske og 
yde lige lidt mere, for og få sejren hjem.

Brian Johnsen, ny træner for serie 2.

Ny træner for serie 2

Indbrud i klubhuset.
Disse sider må desværre undvære flere aktuelle bil-
leder, bla. fra børne og ungdoms holdene, det pga. at 
der har været indbrud i klubhuset, hvor bla. klubbens 
digitalkamera er blevet stjålet, kedeligt men sandt er 
rigtig mange gode fotos gået tabt for klubben. ØV ØV.
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For og have et godt hold i seniorrækken, ja så skal det 
hele jo starte et sted, og måske her i sandkasseholdet 
ser vi de kommende lokale stjerner udvikle sig, Steffen 
Johnsen har i hvert fald gjort sit til at det er muligt.
Siden 1999 har Steffen trænet/leget fodbolden og dets 
spil ind i de alleryngste årgange.
Det har indtil nu været nogle år med mange sjove og 
mindeværdige situationer, ikke mindst når boldspillets 
regler leges ind ved de yngste.
Regler er måske så meget sagt, for den eneste regel, 
der er på sandkasseholdet og som skal overholdes – 
når fløjten lyder samles alle ved træneren for så er der 
et eller andet man lige skal have på det rene…….og 
det lykkes, næsten hver gang, kommer det sammen 
med et stort smil fra Steffen.
For at det skal være sjovt og komme til træning leges 
det meste ind, der er egentlig ingen planer som sådan 
for en aften
Der spilles lidt klovnebold, hvis man fjoller lidt rundt, 
eller muldvarpebold hvis nu nogen kravler lidt rigeligt, 
kun fantasien sætter grænser her.
En halv time, en gang om ugen trænes der, ikke mere 
for efter Steffens mening stopper man når det hele er 
sjovt, det gør det meget nemmere og ikke mindst sjo-
vere næste gang man mødes – til træning, og mon 
ikke han også har ret i det.

SANDKASSEHOLDET 2009

Der leges og fjolles, og alle har det sjovt når sandkassehol-
det trænes af Steffen Johnsen.

Sandkasseholdet samlet om træneren

FODBOLDOPSTART FOR SENIORER
Lørdag den 30 januar 2010 kl. 14.00

Der vil være en times træning, herefter vil der blive 
serveret suppe i klubhuset for alle fremmødte.

Efter suppen vil der være en orientering
om forårets planer.

ALLE,
nye som gamle

er meget velkomne til at møde op på denne dag.

Idrætsforeningen Lemming G – IF
indkalder hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 25 februar kl. 19.30
i Klubhuset på Lemming Skolevej

Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen afholdes i øvrigt
efter gældene vedtægter.
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SERUP BILLEDSKOLESERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Program
for december 2009 og januar, februar 2010.

 

Onsdag den 9. december kl. 12,30
Juleafslutning med fællesspisning.

Derefter synger og danser vi omkring juletræet.
”Humlebierne” underholder.

Medbring ”julegave” til 20-25 kr.
Tilmelding 2 dage før til:
Kirsten, tlf. 86 85 66 08

 

Onsdag den 13. januar  kl. 13,00
Nytårskur.

 

Onsdag den 27. januar  kl. 13,30
Elever fra Friskolen i Lemming 

synger og underholder.
 

Onsdag den 10. februar kl. 13,30
Kis Østergaard, Viborg gymnastikhøjskole.

Livet er livet værd – trods lidt besvær,
motionens værdi når man bliver ældre.

Efter kaffen lidt motion v. Kis Østergaard.

 
Onsdag den 24. februar kl. 13,30

Ellen og Niels Blauenfeldt, Kragelund.
Syd-amerika (bl. a. Paraguay)

i ord og billeder.
 

Torsdag den 10. december
Torsdag den 7. januar 2010
Torsdag den 4. februar 2010

alle dage kl. 14.30
er der i ”Sparekassen” ved det gamle 

Resdallund plejehjem sang og musik for
beboerne i boligerne.

Pensionister fra området er meget velkomne
til at deltage.

Evt. kørsel, også til foreningens øvrige 
arrangementer kan aftales med

Ingrid tlf. 86 85 54 11

VINTERFERIE 2010

Drenge og piger ca. 9-16 år
Tre dage i uge 7.

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.45 – 13.30
Vi tegner og maler, klipper og klistrer og har det sjovt 
med farver, former og figurer, - med udgangspunkt i 

et overordnet tema.
Pris:  Kr. 650,- inkl. materialer. 

Tilmelding senest den 1. februar

BILLEDVÆRKSTED FORÅR 2010

Drenge og piger ca. 9-16 år
5 onsdage kl. 15.30 - 17.30  

Start den 24. februar – slut til påske.
Vi tegner og maler,  klipper og klistrer, 

og har det sjovt med farver, former og figurer.
Pris:  Kr. 500,- inkl. materialer. 

Tilmelding senest den 8. februar

SOMMERBILLEDSKOLE I UGE 28 OG 32

Tilmelding kan ske pr. telefon eller mail med oplysnin-
ger om navn, alder, adresse og telefonnummer.

Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming

Tlf. 87 24 70 70 
 Mail: KE@serupbilledskole.dk

 www.serupbilledskole.dk
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer
i forsamlingshuset:

Både borddækningen, maden, musikken og udklæd-
ningen hos mange var som at være tilbage i 70erne. 
Der var hippier, discoèr og de pæne borgerlige. Festen 
forløb rolig trods blandingen af de forskellige ”sam-
fundslag”. Elvin fra Sejling stod for musikken. Der kan 
ses flere billeder fra festen på www.serupsiden.dk

Der blev gjort nogle gode handler ved det lokale loppemar-
ked.

Juletræsfest
for børn og voksne

Søndag d. 13. December 2009 kl. 14.00
Julemanden kommer med godteposer, kaffe tá selv 

bord, sodavand til børnene.
Jens Chr. Sørensen underholder

Ca. kl. 16.30 serveres flæskesteg og medister
Is til dessert.

Pris eftermiddag: kr. 35.-. Aftensmad: kr. 50.-
Børn under 12 år gratis.

Tilmelding: Senest torsdag d. 11. december
til Kirsten, tlf. 86 85 51 08.

Spiseaften

Onsdag d. 20. januar 2010 kl. 18.30
Menu: Suppe, oksekød m. peberrodssauce,

is og kaffe. Pris kr.50.-
Børn under 10 år gratis, børn 10-14 år halv pris. 

Underholdning: Pakkeleg. Husk en pakke til 10 kr. 
Tilmelding senest mandag d. 18. januar

til Kirsten tlf. 86 85 51 08

Bestyrelsen for forsamlingshuset og Støtteforeningen 
ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

70´er høstfest

Er du til cola? Der er så mange tilsætningsstoffer i...

Vinderne af udklædningskonkurrencen blev Lykke og Allan.

Loppemarked
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LEMMING BORGERFORENING
Loppemarkedet for børn

28. november kl. 13 - 16

Sognets børn får/har en glimrende mulighed
for at få ryddet op i gemmerne

og komme og sælge det gamle legetøj,
de ikke har lyst til at lege med mere.

Så bliver der jo også plads på hylderne,
til det nye der kommer den 24. december

Der vil være hyggehjørne til de voksne
med kaffe og kage m.m.

Har dette interesse, skal I kontakte
Sanne Mai på tlf. 2212 0212.

Generalforsamling
20. januar 2010 kl. 19.30

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Lemming Sogns Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Fastelavn
14. februar 2010

Starter i Lemming Kirke, hvor der bliver holdt
fastelavnsgudstjeneste,

bagefter er der tøndeslagning
og hyggeligt samvær i forsamlingshuset.
Vi håber på mange flotte udklædninger

og hvem ved, måske er der præmie
for bedste udklædning.

Nu er den gal igen
Et lille job til en efterlønner.

Lemming Borgerforening mangler Jytte Petersens 
afløser.

Du skal stå for udlejningen af forsamlingshuset.
Efter arrangementerne lettere praktisk arbejde.

Med andre ord, holde lidt opsyn med stedet.
Skulle det være noget du har lyst til,

er du velkommen til at kontakte:

Sanne Lemming på 22120212

Venlig hilsen bestyrelsen
Lemming sogns Borgerforening.

Forårsfest
6. marts 2010

Local Voice spiller til dansen.

HUSK AT DER HVER MANDAG ER
LOTTERISPIL KL. 19.30

Se i øvrigt på plakatsøjlerne, rundt om i sognet,
hvad der sker i borgerforeningen.

LUFFE UNDER LUP
Den gamle redaktør takker af
Som det er læserne bekendt, stopper Luffe som re-
daktør af Lokalbladet til 1. januar. Men overskriften er 
egentlig misvisende: Luffe slipper blot for at være den, 
der skal have det forkromede overblik, han trækker sig 
lidt i baggrunden. Han har lovet fortsat at skrive lidt til 
bladet. Og noget af slæbet, trykning, distribution m.m., 
vil han fortsat stå for. Heldigvis stiller han sig også vel-
villigt til rådighed som rådgiver for den nye redaktør og 
teamet omkring bladet.
Men hvordan er en bygningsingeniør fra Birkerød lan-
det som ildsjæl i en landsby i Midtjylland?
Luffe og Anne-Mette mødte hinanden, da de boe-
de i kollektiv i Birkerød, som det var på mode midt i 
70’erne. Her drømte man og levede efter idéerne om 
det simple, sunde og bæredygtige, gerne med et kol-
lektivt liv på landet. Men det blev Luffe og Anne-Mette 
alene, som i 1978 købte gården på Lemming Skolevej 

16. Her startede den helt 
store renovering, der blev 
holdt høns, opfedet grise 
og dyrket have efter øko-
logiske principper, og na-
boerne fik en hjælpende 
hånd i høst.
Den måde, naboerne bød 
de unge tilflyttere velkom-
men på, at Skyum alle-
rede vidste, hvor Luffe 
havde fået arbejde, at 
naboen Vagn Kjeldsen uopfordret kom med flere læs 
brænde til fyret, det var oplevelser som disse, der fik 
de ”kjøwenhavnske” kollektivister (Anne-Mette er i øv-
rigt fra Vestjylland) til at falde for fællesskabet i lands-
byen, og blive her i nu over 30 år. 
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Ingredienser:
300 g. mel

100 g. margarine
50 g. gær
1 dl. mælk

1 æg
1 spsk. sukker

½ tsk. salt

Remonce:
100g. margarine

100g. sukker
½ spsk. mel

50g. marcipan

Pynt:
mandler og sukker

Almindelig æltet gærdej, stilles til hævning ca. 15 min. Dejen deles i 2 
lige store stykker, formes til kugler og rulles ud til ca. 30cm. i diameter. 
Remoncen smøres på midten af begge dejstykker. Dejkanten foldes 
ind over fyldet, således at den runde form bevares. Sættes på plade 
med sammenføjningen nedad. Efterhæver ca. ½ time. Snittes , pens-
les med æg og drysses med mandler og sukker.Bages midt i ovnen 
ved 200gr. i ca 15 min. Jeg laver tit dobbelt portion og deler i 5 stykker 
og bager i folieform. Marcipan river jeg over remoncen på dejstykket

KVARTALETS OPSKRIFT

Det stod ikke i kortene, at Luffe skulle blive en lokal 
ildsjæl, som nu tjener sit brød ved at passe gasge-
neratoren på Affaldscenter Tandskov. Luffes forældre 
var lærere i Birkerød, og alle 4 børn har læst videre. 
Luffe fik fine karakterer som ingeniør på DTU. Han 
projekterede først motorveje i 2 år. Men en tid som 
militærnægter på et børnehjem, bragte ham lidt væk 
fra karrieren som bygningsingeniør. For Luffe er lidt af 
et multitalent, en optimistisk opfindertype, en iværk-
sætter, som gerne går nye veje. Eller en reflekterende 
praktiker, som John Engelbrecht talte om for nylig i Se-
rup Forsamlingshus.
13 år som håndværker, fx svejser, bl.a. på Pasilac og 
hos Duks i Grønbæk, 2 år med selvstændig bygnings-
service og isolering, 3 år først hos Niels Tømrer og 
senere Lemming Hegnsfabrik og 18 år hos BST med 
arbejdsmiljøarbejde – det kan en akademisk uddan-
nelse også føre til.
Luffe kan holde gamle biler kørende, på ejendommen 
på Lemming Skolevej var det en ældre Land Rover 
uden bakgear, og alt i alt har de haft 22 forskellige bi-
ler. Et par traktorer er det også blevet til, og knap 10 
udslidte motorsave er slidt helt op! 
En tur på ski ned ad den sorte piste eller med hvinen-
de dæk på go-cartbanen nyder Luffe med adrenalinen 
pumpende.
Luffe kan spille musik. Mens vi sad og sludrede for-
leden, ringede telefonen 2 gange ang. nogle indspil-
ningsaftaler på Lydpotten. Og ved sommerfesten i Se-
rup er det Luffe og ”Sirius”, der spiller op, lige som ved 

Ålegildet i Lemming nogle gange.
Luffe har trænet fodbold og badminton, siddet i skole-
bestyrelse og menighedsråd. Og Luffe kan organisere 
og sætte i gang. Lokalbladet, fx, blot for at nævne en 
af de større ting.
Luffe vil gerne have mange jern i ilden, og i perioder 
har det måske været lidt hårdt ved helbredet. Når man 
så nøjes med deltidsjob, må der sættes tæring efter 
næring, hvis der også skal være råd til camping og an-
den ferie i hjemlandet eller udlandet, ja helt til USA. Og 
huset på Allingvej er nærmest blevet bygget helt om.
Tæring efter næring går fint i spænd med Anne Mettes 
og Luffes livsindstilling. Der bliver ikke brugt penge på 
at rende efter det sidste nye, og det der er sparet ved 
havedyrkning og gør-det-selv, er jo tjent - plus fornøjel-
sen ved sammen at opfylde hverdagens ønsker. Miljø-
hensyn og energibesparelser med bl.a. brændefyring 
er også en del af hverdagen.
Den velkomst, de fik i 78 i Lemming og årene derefter, 
har bestyrket dem i troen på, at det lokale fællesskab 
skal være det bærende element i vores samfund. Og 
når man blander sig i fællesskabet - er med til at sætte 
ting i gang, sætter man sine præg. 
Man sætter sine spor.
Ved at sidde i førersædet for Lokalbladet siden nr. 1 i 
juni 2002- det er blevet til 31 numre - har Luffe sat sit 
spor i det menneskelige fællesskabs-landskab i Serup 
og Lemming. 

Tak, Luffe.
Klaus Hansen, Tandskov

Camilla og Nanna Bidstrup til sommerfest i Serup med 
Sirius som backinggroup

At rejse er at leve....

Else´s

julekager
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LANDSBYLIV
Onsdag d. 9. december kl.19

”Julegaveidéer” – Bit’ avant”
Mammen Bygade 77

Vi besøger engrosfirmaet Bit’ avant i Mammen. Ca-
milla vil fortælle lidt om sit firma. Der vil være mu-

lighed for at købe kollektionsprøver i bl.a. smykker, 
tørklæder bælter m.m. 
Der er kaffe med brød.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30
Tilmelding senest 6. december

til Gunhild 86 85 90 27
Eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Torsdag d. 21. januar kl. 19
Tulstrup kro, Tulstrupvej 66 

Igen i år har vi arrangeret spise og hygge aften. 
Denne gang faldt valget på Tulstrup kro,

som ligger ved Ry. 
Kom med ud og få lidt lækkert at spise

og et par timers hygge…
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.20

Tilmelding senest d. 18. januar
til Janni 24 63 05 17 / 86 85 92 09
Eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Søndag d. 24. januar kl. 10
Søndags gå tur, Friskolen i Lemming

Som noget nyt, vil Landsbyliv prøve at få
Lemming-Nisset borgerne  op af sofaen

og ud og gå en tur. 
Vi har opstart søndag d. 24. januar med kaffe og 

brød. Herefter går vi mod Nisset og videre ud forbi 
Bakkegården og tilbage til Lemming.

Der traves hver søndag på eget initiativ.
Vi håber at alle der har lyst møder op 
og er med til at starte en ny tradition

i Lemming-Nisset. 

Tirsdag d. 2. februar kl. 19
Makeupaften i Esthetique, Tværgade 11

Vi besøger Esthetique i Silkeborg,
hvor deres kosmetolog giver gode råd 

og inspiration om makeup til hverdag og fest
Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 120 kr.

Tilmelding senest 25. januar 
til Karina på tlf. 23 23 30 31

Eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 24. februar kl. 19.45
Silkeborg ny teater, Gjessøvej 40 c

Vi tager vi i det ny teater og ser forestillingen
”Tak, så er det nok for i aften” 

Et stykke som er fuld af vanvittige situationer
fremført med vid, uimodståelig komik

og barok humor. 
Alt kører med fynd og klem i et ræs af erotik, humor 

og skingrende galskab, 
før trådene omsider samles og roen genoprettes.
Vi har reserveret et antal billetter til ovenstående 

forestilling, som sælges efter først til mølle princippet. 
Pris: 80 kr. pr. person.

Tilmelding senest d. 9. februar
til Grete på tlf. Tlf. 86 87 71 23 / 60 93 76 01

  Eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Så sker det!!
Familie og Samfund skifter navn

1. januar 2010 til
”Landsbyliv”

På  den ordinære generalforsamlingen den 22 
september var der 2 nyvalg til bestyrelsen, idet 
Marianne Eriksen og undertegnede ikke ønske-
de at genopstille. De 2 nye i bestyrelsen er Ka-
rina Mikkelsen og Dorte Bjerge. Der blev også 
stemt om nyt navn og vedtægter, som er endelig 
bekræftet på ekstraordinær generalforsamling 
den 8. oktober. Det valgte navn er et forslag fra 
Janni Rasmussen og Ingrid Kristensen, som 
vandt  de 3 flasker vin, der var udloddet som 
præmie.
Foreningen har en god økonomi, så der er me-
get at bygge videre på.
Jeg takker af efter 34 år i bestyrelsen for Hus-
holdningsforeningen og senere Familie og Sam-
fund. Det har været spændende år, hvor jeg har 
mødt en masse dejlige mennesker.
Tak til alle som har bakket op om foreningen og 
tak for samarbejde til jer, jeg har været i besty-
relsen sammen med. Tak for den flotte Georg 
Jensen juleuro 2009 jeg fik på generalforsamlin-
gen. Held og lykke fremover.

Hilsen
Gunhild Bach
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Børnehaven i Lemming, der ligger tæt op ad Friskolen 
på Lemming Bygade 2a, startede i august 2007 med 
plads til 20 børn, men succes-en har været så stor, at 
den er blevet for lille til at dække det aktuelle behov. 
Det er blevet løst med en flot tilbygning, der ligger som 
en vinkel ud fra den oprindelige bygning med. Tilbyg-
ningen var færdig i februar 2009, og ud over at give 
mere plads med lyse rum og spændende legemateria-
ler er der lavet et lille kontor og toiletforhold til medar-
bejderne, hvilket var højt prioriterede ønsker.    

Herved er der skabt plads til 28 børn i alt, men da der 
allerede er 24 børn tilmeldt, skal interesserede ikke 
vente for længe med at henvende sig til børnehavens 
leder Hanna Lund Petersen på mobil 3026 5156, hvis 
man vil sikre sig en plads eller blot høre nærmere om 
diverse muligheder og priser. 

Som et kuriosum er parkeringspladsen blevet udvidet 
ved at lave båse ind mellem tidligere plantede frugt-
træer, hvilket vil se endnu flottere ud, når træerne vok-
ser sig større.             Luffe

FRISKOLEN I LEMMING

Her på Friskolen i Lemming er vi i fuld gang med skole-
året. For at eleverne skulle lære hinanden at kende, på 
tværs af årgangene, havde vi, i august,  3 idrætsdage, 
hvor vi afviklede en købstads-cup. Børnene blev ind-
delt i grupper, hver gruppe blev tildelt en købstad. Hver 
gruppe skulle så arbejde teoretisk med netop deres 
købstad; lave en planche og et banner med byvåben, 
og til slut fremlægge for resten af skolen.
Derudover afvikledes forskellige idrætsturneringer, hvor 
købstæderne kæmpede mod hinanden.
Slutteligt blev der naturligvis kåret en vinder af årets 
købstads-cup. Pointene blev scoret i idrætsturneringer-
ne, men mange point blev også scoret i andre discipli-
ner f.eks. samarbejde, omsorg for de små, vedholden-
hed og iderigdom.
Efter disse dage, var vi for alvor klar til at tage fat på de 
almindelige skoledage, med alt hvad dertil hører.
 Vi har masser af dejlige ”rugbrødsuger”, hvor alle knok-
ler på med at tilegne sig ny viden på den ”gode gammel-
daws” facon. Det er herligt at se, hvordan der summer 
af koncentration, rundt i alle hjørner og kroge.
Efter den første periode med almindelig skema-un-
dervisning, havde vi 2 uger med emne/projekt. 0.-3. kl 
havde emne om regnskoven, 4.-6. lavede projekt om 
klima og 7.8. skrev projekt om tro og viden. Ugerne af-
sluttedes med skolelørdag. Alle elever, store som små, 
fremlagde resultaterne af deres arbejde for forældre, 
søskende og bedsteforældre.
Nu knokler vi så på igen, med skemaundervisning og 
helt almindelige skole dage. Næste gang vi bryder ske-
maet op, er i de første dage af december, hvor  der skal 
syltes og bages, bindes kranse, koges bolcher, øves 
sange, klippes og klistres, saves og hamres ,og meget 
andet, alt sammen med det fælles formål at lave et su-
per julemarked for alle interesserede, lørdag d.5.12.
Med denne skrivelse, håber jeg at I derude i lokalsam-
fundet omkring Lemming, har fået et lille indblik i, hvad 
der foregår her på Friskolen. Er I blevet nysgerrige, er I 
altid velkomne til at besøge os på skolen.
                                                                  Bodil Bak Kejser

Udvidelse af Børnehaven i LemmingNyt fra Friskolen

JULEMARKED
Lørdag d. 5. december

Kl. 9.30-12.00
…mange spændende

boder!

ALLE ER VELKOMNE!
på Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming
Lemming Bygade 2a - 8632 Lemming

Tlf. 8685 9333 
www.friskolenilemming.dk

Vidste du, at der er et 
alternativ til dit barns skoledag?

Vi har:
Trygge rammer 

Små klassekvotienter
Faglighed

Forpligtende fællesskab
Kreative fag og anderledes uger

Indskrivning lørdag d. 12. dec. kl. 9.30-11.30
Kom og hør mere…

Det er uforpligtende at møde op
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Gennem de sidste 11 år har jeg haft fornøjelsen af 
at have muligheden for at jage de Svenske brunst-
bukke fra den 16 august på en gård i det nordøstlige 
Småland. Det var der ikke lavet om på i år heller så 
bilen var pakket godt og grundig med alt det fornødne, 
og en køretur på godt 700 km. lå forude.
På turen derop var der tid til og rippe op i flere af de 
mange gode oplevelser og situationer som det nu en 
gang er blevet til, for som årene er gået er det blevet til 
mere end bukkejagt. En stærk stamme af vildsvin har 
sat sine mærkbare aftryk i skoven, og ikke mindst de 
marker der bliver forsøgt opdyrket deroppe. Det er da 
også blevet til adskillige vildsvin gennem årene, dog 
har jeg vel nok skudt de fleste på vinterens anstands 
og trykjagter, nå – men det var jo bukkejagten jeg var 
på vej til. Jeg havde talt med Bjørn, min Svenske ven 
nogle dage tidligere, og han kunne da kun gøre spæn-
dingen større ved og fortælle om at der faktisk gik flere 
pæne bukke på området, og at brunsten endnu ikke 
havde toppet, dog var der et lille minus – 2 ulve havde 
huseret i området sommeren over og sat sit irriterende 
negative præg på råvildtet og dets adfærd, dog var de 
ikke set i området de sidste par uger……… Hmmm, 
skulle man nu til og jage bukke med ulve kikkende 
over skulderen på en, en interessant  tanke, men alli-
gevel noget underligt. Men  lad det være sagt med det 
samme, jeg hverken så eller mærkede noget til disse 
rovdyr på turen, selvom det kunne have været spæn-
dene og se dem i skoven savnede jeg det ikke….

Tidligere oplevelser rullede hen over nethinden, km 
efter km blev tilbagelagt og jeg var næsten fremme. 
Gården og de 400 Ha´ jeg jager på ligger midt i det så-
kaldte – Smålandske Højland – et utrolig flot område, 
stærk kuperet med enorme skovområder kun brudt af 
små mark og eng stykker.

Vel ankommet, og en varm velkomst fra mine Svenske 
venner bliver jeg indkvarteret på gården som vanlig, 
alt er efterhånden blevet en rutine, man kender sit væ-
relse, hurtigt er der pakket ud, alt er på plads og kun 
lidt senere sidder vi på den overdækkede terrasse og 
sludrer om alt det der er hændt siden sidst.

Efter aftensmaden går vi en lille tur i skoven, ikke for 
langt, men nok til og se nogle af de skader vildsvinene 
laver når de roder efter rødder, larver, orm og andet 
guf, jo chancen for og se dem også burde være mulig, 
vi ser flere fejninger fra bukken og hører flere gange 
råvildt der jager eller slås med hinanden, jo-tak, noget 
var der og sove på nu.

LOKAL HOBBY
GULE KANTARALLER, VILDSVIN & BRUNSTBUKKE !

Det er endnu næsten mørk mens jeg er på vej ud, det 
er således at man i Sverige må skyde en time før og 
efter solens op og nedgang, ganske spændene i øv-
rigt, nå men jeg er på vej ad en lille snoet skovvej, små 
græsmarker  grænser op til skoven, præcis som jeg 
når frem til skovkanten ser jeg 4 stykker råvildt stå og 
sikre ret imod mig, er rå med to lam samt en mindre 
buk, de har hørt mig, ved ikke hvad det er, men søger 
det sikre og springer i skoven uden større postyr. Der 
er endnu et stykke til mit bestemmelses sted, et tårn 
der står ved en større havremark der dog er totalt øde-
lagt af vildsvinenes hærgen.

Dagslyset er ved og tage godt fat da jeg tager plads i 
tårnet, jeg søger rundt ved skov og markkanten med 
min kikkert, men intet vildt er her nu. Jeg har vel siddet 
en halv times tid da han træder ud i kanten af marken, 
en god stærk buk. Han står der kun og sikrer, lytter 
efter lyde fra en evt. rival og hans atityde sår ingen 
tvivl om at det er her han regerer. Han står der længe, 
meget længe inden han beslutter sig for og patruljere 
langs skovkanten han står ved. Han kom ud vel om-
kring 160m fra mig, nu efter mere end femten minutter 
senere er han inde på ca. 100 m. her gør han sin aller-
sidste fejl, den største af alle, han stopper op står stolt 
igen for og sikre sig mod rivaler. Han oplever ikke selv 
afslutningen på det hele, han dør øjeblikkelig da skud-
det runger ud over skovene og det kuperede terræn.
Han fik 8 år i skovene, de sidste 3-4 år har han sand-
synligvis regeret over lige det her område hvor det 
hele endte, barsk, brutalt men værdigt.

Jeg får brækket bukken, lagt ham lidt til side og plan-
lægger en pursch på vejen hjem for og hente bilen.
Jeg vil gå en omvej gennem skoven, det er også lige nu 

En ældre buk, anslået til 8 år, typisk Svensk buk med meget 
høje stænger, dog uden så meget volumen og udlæg.
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højtid for og finde kantareller og hvem der har smagt 
disse flotte gule svampe kan vel kun give mig ret i at 
de er en omvej værd at gå for. Jeg finder dem, de står 
flotte og friske der i skovbunden. Jeg får plukket en lille 
posefuld, i rygsækken med dem og så videre tilbage 
mod gården, undervejs møder jeg endnu en lille buk, 
en spidsbuk der tydeligt nervøs går på må og få, det er 
tydeligt han er klar over brunsten er på sit højeste og 
der er øretæver i luften fra de ældre bukke, hvis han 
prøver på noget. Dagen går med og få pelset og for-
lagt bukken, kantarellerne skal renses til senere brug, 
og så skal der også lige være tid til en ”morfar”.

Næste morgen har jeg et vildsvin for, det er tydelig vis 
en drægtig so, så den får lov og rode videre i skovbun-
den. Dagene går og giver flere spændene oplevelser, 
jeg har set flere bukke hvoraf den ene også var en 
rigtig flot buk, den havde desværre ikke tid og vente på 
mig i sin søgen i skoven, og forsvandt næsten lige så 
hurtigt som jeg så den.
Næst sidste aften ser jeg ham igen, han har travlt i 
en lille lysning i skoven, med og feje og markere sit 
territorium og ænser mig ikke mens jeg ganske sagte 
purscher mig ind på ham. Han falder på stedet for en 
god kugle, og da hen er brækket og hængt op i et træ 
er der stadig tid til en pursch i skoven.
Jeg søger ned mod et lille moseområde hvor jeg ved 
at vildsvinene gerne vil boltre sig.
Og de var der allerede – længe før jeg var ude ved 
kanten af mosen kunne jeg høre dem, de gryntede og 
smaskede rundt i det plumrede vand små sloges. Der 
var syv af dem, alle ung grise, under et år og en vægt 
på omkring 60 kg. Perfekte ”madgrise” som Svensker-
ne kalder dem i den størrelse.

En af dem var trukket lidt væk fra de andre, jeg fandt 
den i trådkorset og skuddet var let. Den sprang fra 
stedet, men efter 30 meter kunne den ikke mere, den 
snublede spjættede lidt rundt, men for den var det slut, 
mens resten af flokken forsvandt dybt ind i skoven.

Den sidste dag af min jagt tur gik med og pelse og 
slagte, og så var der jo lige lidt kantareller også.

Fra den ene vildsvinebov skar jeg nogle ganske tynde 
strimler fra, krydrede det let og brunede det på en pan-
de sammen med lidt bacon og de friske kantareller, 
godt med piskefløde i og lad det simre lidt.
Sammen med ristet brød og et glas iskold hvidvin kan 
en ferie som denne ikke sluttes bedre.

Og så var der jo lige kørt lidt mere ind af oplevelser 
som er svære og beskrive. F. eks  tjur-kokken der stolt 
spankulerede rundt i skoven, grævlingen der var så 
optaget ved et kirsebærtræ og ikke ænsede mig på 
kun et par meters afstand, det gamle Tranepar der 
gennem alle årene har holdt til ved mosen, og så var 
der jo lige elgene, disse store ”klodsede” dyr, der dog 
let og elegant bevæger sig rundt i det stenede og ku-
perede terræn, jo det var der det hele, og man glem-
mer det aldrig.

Henrik Jensen

Jagt på vildsvin i de Svenske skove, mere spændene kan 
det ikke blive.

LOKAL HOBBY
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DEN POLITISKE SIDE AF SAGEN

I forrige nummer af Lokalbladet skrev jeg lidt om Kom-
mune- og trafikplan. Visionen i Trafikplanen er bl.a. at 
forholdene for cyklister og gående skal forbedres (s.3) 
og at børnenes skolevej skal sikres (s.27)

Når virkeligheden så ikke lever op til visionerne -i hvert 
fald ikke i dette eller næste budgetår-  så kan det private 
initiativ gøre en forskel. Anette og Knud-Olaf Thormann 
Nielsen, ”Resdal Overgård”, Viborgvej 157, vil gerne 
sikre deres 4 pigers skolevej. Der er et godt stykke op til 
cykelstien, som starter ved Tandskovvej / Serupvej. På 
grund af trafikfarlig vej kan pigerne godt nok få buskort. 
Men Viborgbussen skal vinkes ind og holde u-autorise-
ret i vejkanten ud for gården, og så er det jo sundere at 
cykle og rart at være uafhængig af bustider.
Med hjælp fra Morten Baks rendegraver og et læs sta-
bilgrus, har Laura, Astrid, Sofie og Ingeborg fået deres 
egen, private cykelsti. Og der skulle ikke sikres et flertal 
i økonomiudvalget først. Far betalte, og på den måde 
blev der sat et nyt spor i landskabet.

Du skal plante hvor du bor
være nær og sætte spor
altid værne om det svage
blive gammel mæt af dage

Og nu har der så lige været kommune- og regionsvalg. 
Egentlig hedder det vel lokalvalg? Det nye byråd træder 
sammen efter nytår.
I generationen før mig, for dem der havde stemmeret 
før kommunalreformen i 1970, var det oftest personer 
fra ens eget sogn, der var opstillet til tillidshverv. Måske 
ens nabo. Måske sad man i bestyrelsen i mejeriet sam-
men med vedkommende. Ens børn gik i skole sammen. 
Man vidste om han (hun) duede til noget og hvad han 
(hun) stod for. I dag er det mest gennem medierne vi 
hører om de opstillede, og det at blive valgt er måske 
mere et spørgsmål om at være god til markedsføring 
end at være en redelig person, der har fortjent vælger-
nes tillid. 

Klaus´ klumme...

Astrid, Sofie og Ingeborg på deres egen cykelsti.

Det nye byråd kommer til at tage endelig stilling til 
placeringen af et nyt kraft-varmeværk, baseret på af-
brænding af affald, som kan producere strøm og levere 
fjernvarme til Viborg og Silkeborg. En miljømæssig god 
ide – vi producerer jo enorme mængder affald, selv om 
flere og flere ting bliver genanvendt. Hvis klodens 6 mia. 
skulle leve som os i den rige del af verden, var der brug 
for 3 jordkloder til at forsyne os med resurser og bort-
skaffe vores affald og CO2. 
Nå, det er en anden historie.
Men hvor skal sådan et stort anlæg ligge? – helst ikke i 
min baghave, siger Kjellerups beboere. Tandskov er en 
anden mulig placering, og der er igangsat VVM-under-
søgelse (Varig Virkning på Miljøet) af begge muligheder.
Endnu er Serup Sogns beboere ikke blevet spurgt.
Èn ting er sikkert, hvis og når vi bliver spurgt: De trafi-
kale forhold skal bringes i orden. Ingeborg og Sofie og 
alle andre børn skal kunne cykle sikkert til skole, og den 
gangbesværede skal kunne køre sig en tur på sin el-
knallert når solen skinner.
Der er i forvejen en stor belastning af vores små sog-
neveje på grund af Lossepladsen. Sinding og Krage-
lund er hårdt ramt af bortkørsel af brændbart affald til 
Esbjerg. 
Nu er Resdal Bakke og den nordlige ende af Tandskov-
vej blevet udvidet i bredden, så der kan køre flere last-
biler, hurtigere. Og resten af Tandskovvej til Sinding er 
også planlagt udvidet.
Er det det der skal til? Større veje? 
På et møde med kommunens vejingeniør hos Svend 
Riis i sommer, foreslog Resdal Bakkes beboere, at der 
blev sat begrænsninger for den tunge trafik. Dvs. en 
god lastbilvej fra Viborgvej (med rundkørsel ved Serup-
vej) til Tandskov Affaldscenter – og så kun adgang for 
køretøjer over 3500 kg med særligt ærinde på sogneve-
jene alle andre steder.

Jens Ove, Aksel Vognmand og Morten Bak og maskin-
stationerne er velkomne – når vi har ringet efter dem 
eller de i andet ærinde skal passe deres arbejde.
Det er min mening – hvad mener du?

Klaus Hansen, Tandskov

Skilte som dette ville være 
kærkomment mange steder 
på vores små sogneveje.
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Lægerne Papirfabrikken   8685 9200
Akut hjælp efter kl. 13 (hverdage)  4037 7000
Efter kl. 16: Lægevagten   7011 3131
     
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

Lokalhistorisk Forening
for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Bent Thor, Grauballevej 11  8687 7024
Bent Kjeldsen    8685 5452

Skægkærområdets Lokalråd
Erik Bæhrenz, formand    8685 6584
For Serup:  Gitte Grill  8685 5985
For Lemming:  Knud Erik Nielsen      8685 9124

Lemming Legestue
Lemming Skolevej 8C
Karina Johnsen    8724 7641
Linette Mundberg   8685 9875

Dagplejere
Kontakt borgerservice   8970 1010

Børnehaven i Lemming, L. Bygade 2a 3026 5156
Børnehaveleder, Hanna Lund Petersen 3026 5156

Børnehave, SFO,
Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17  8685 5363

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8685 5600
Skoleleder Arne Juhler   8685 5839
Skolebestyrelsen:
Claus Morild, formand   8682 7810
Ina Andersen, næstformand  2127 7219

Friskolen i Lemming (0.-9. kl.)  8685 9333
Mobil     5085 1101
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  8685 9333
Lemmingvej 11, Sejling
Anne Marie Christensen, formand  8688 8452 

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen   2945 3473

Landsbyliv (tidl. Familie og Samfund)
Karina Mikkelsen, formand        2323 3031

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

LOKALE KONTAKTPERSONER
Lemming GIF
Lemming Skolevej 10   8685 9095
Karina Nørskov, formand  3114 2552
Kasper Bech, senior fodbold     8685 5019
Betina Jensen, ungdomsfodbold   8685 9219

Centrum IF
Sindingvej 17    8685 5255
Else Haun, kontaktperson  8685 5643

Serup Borgerforening
Tommy Sørensen, formand  3511 6934 

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand   2212 0212

Serup Foredragsforening
Bent Kjeldsen, formand   8685 5452

Serup Forsamlingshus   8685 5108
Kirsten Jensen, udlejning mm.  8685 6608
Anne Jokumsen, formand  8688 8050

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Jytte Træholt Petersen, udlejning 8684 7897
     2617 7897

Lemming Vandværk   8685 9015
Poul Erik Bach, formand   8685 9027

Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

Baunehøj Vandværk, Tandskov
Klaus Hansen, formand   8685 5502

Serup/Resdal Pensionistforening
Ingrid Jensen, formand   8685 5411

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Lemming Jagtforening
Peter Nørreskov, formand  8685 9114

Serup Kirke
Jens Folmer, menighedsrådsformand 8724 7070

Lemming Kirke
Gunhild Bach, menighedsrådsfmd. 8685 9027

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
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AKTIVITETSKALENDER
Faste arrangementer:

Lotterispil
Lemm. Forsamlingshus hver mandag kl. 19.30
Serup Forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30

Gudstjenester
Se kirkesiderne

Deadline til næste nummer: 1. februar 2010
Mail: lokalblad@gmail.com

Få dine forenings- og gruppeaktiviteter med
i næste udgave af Aktivitetskalenderen

28. november kl. 13 - 16
Loppemarked for børn, Lem-
ming Borgerforening, se s. 25

1. december kl. 19.30
Julekoncert i Lemming Kirke, 
se side 13

5. december kl. 14.00
Krybbespil i Serup kirke v. mini-
konfirmanderne, se s. 13

5. december kl. 9.30 - 12
Julemarked på Friskolen, 
spændende boder, se s. 28

9. december kl. 19.00 
Julegaver, besøg ”bit’avant, 
Familie og Samfund,  se s. 27

9. december kl. 12.30
Juleafslutning, Serup/Resdal 
pensionistforen., se s. 4

10. december kl. 14.30
Sang og musik i Sparekassen. 
Serup/Resdal Pens.,se s. 23

11. december kl. 9.30
Julegudstjeneste for dagpleje- 
og b.h.børn, Serup K. se s. 13

12. december kl. 9.30-11.30
Indskrivning i Friskolen i Lem-
ming, se s. 28

12. december kl. 9.30-11.30
Åbent hus  for alle, Børnehaven 
i Lemming, se s. 4

13. december kl. 14.00  
Juletræsfest i Serup Forsam-
lingshus, se s. 24

16. december kl. 19.30
Julekoncert i Serup Kirke, se 
side 13

18. december kl. 9.30
Julegudstjeneste for Friskolens 
børn, Lemm. Kirke, se s. 13

18. december kl. 10.30
Julegudstjeneste for Dybkær 
Specialsk., Lemm. K., se s. 13

20. december  kl.16 
”De ni læsninger”   under med-
virken af kirkekoret, se side 13

30. december kl. 10.00 
Jagt i Serup Præsteskov, Lem. 
Jagtforening,

31. december kl. 14.00
Nytårsaftensdag, fælles guds-
tjeneste i Lemming, se s. 17

7. januar kl. 14.30
Sang og musik i Sparekassen. 
Serup/Resdal Pens., se s. 23

19. januar kl. 19.30 
Lokalbladet afholder stormøde, 
se s. 4

20. januar kl. 18.30 
Spiseaften, Serup Forsamlings-
hus, se s. 24

20. januar kl. 19.30 
Generalforsamling i Lemming 
Borgerforening, se s. 25

21. januar kl. 19 
Spis på Tulstrup Kro, Landsby-
liv, se s. 27

24. januar kl. 10 
Søndagsgåtur fra Friskolen, 
Landsbyliv, se s. 27

30. januar kl. 14 
Fodboldopstart, senorer, LGIF, 
se s. 22

21. januar
”Grundvilkår ved at være men-
neske”, se side 12

2. februar kl.19
Make-up-aften i Estetique, 
Landsbyliv, se s. 27

4. februar kl. 14.30
Sang og musik i Sparekassen. 
Serup/Resdal Pens.,se s. 23

4. februar kl.19.30
Kirkehøjskole i Serup,
se s.14

11. februar kl. 17.00
Spaghetti-gudstjeneste i Serup 
Kirke, se s. 14

11. februar
Træningsstart for U-15 drenge, 
se s. 21

11. februar
Træningsstart for U-17 drenge, 
se s. 21

14. februar 
Fastelavn i Lemming Borgerfor-
ening, se s. 25

14. februar kl. 10.30
Fastelavns-Familie-gudstjene-
ste i Lemming Kirke, se s. 14

24. februar kl. 19.45
Forestilling på Silkeborg Ny 
Teater, Landsbyliv, se s. 27

Uge 7, ma., ti., on. kl. 8.45
Billedskole i vinterferien,
se s. 23

24. februar kl. 13.30
Paraguay i ord og billeder, Se-
rup/Resdal Pens., se s. 23

25. februar kl.19.30
Kirkehøjskole i Sejling,
se s. 14

25. februar kl.19.30
Generalforsamling LGIF, se s. 
22

27. februar kl. 9.30
Kirkehøjskole i Kragelund,
se s. 14

2. marts
Træningsstart for U-13 piger, 
se s. 21

6. marts
Forårsfest, Lemming Borgerfor-
ening, se s. 25

11. marts 
Brorson-aften med kirkesan-
gere, se s. 14

28. april
Træningsstart for sandkasse-
holdet,  se s. 21

Uge 28 og 32
Sommerbilledskole,  se s. 23
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v/ Brian Hansen Tlf. 2090 0856
KØR SIKKERT UD - KOM GODT HJEM

Silkeborg Isenkram
Torvecentret

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647

Container-udlejning

UNO-X
Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

Benthe & Jens Ove Hansen

Reparation af alle mærker, service, klargøring 
til syn, nyeste testudstyr, montering og 
afbalancering af dæk, AIRCON service,

køb og salg af brugte biler

Priorsvej 40 u 8600 Silkeborg 
   8685 5806 u 2230 2175

Alt til konkurrencedygtige priser

Zoneterapi, massage 
og øreakupunktur giver velvære.

Helle Jensen, Holmmøllevej 22, Lemming
Mobil 29 44 43 03  

www.helleshelseraad.dk

Tlf. 86 85 50 71   Mobil 22 50 21 23

A
p

S

Stagehøjvej 19A
8600 Silkeborg

86 80 08 25

Denne annonce 
kan blive

DIN

Lemming Vinduer
Lemming Brovej 18, 8632 Lemming  

Salg af døre og vinduer i plast-træ/træ-alu.
Renovering og nybyg udføres.

Tag, puds, indvendig renovering
Fliser inde og ude

Kontakt
Gert Kjeldsen 40 63 90 59
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15 års jubilæum i Børne- og Familiehuset

LGIFs Sandkassehold

Sommerhygge på Friskolen      Den snart pensionerede redaktør

Ny indgangsport ved Lemming Kirke


