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Nummer 34               8. Årgang           September 2010

LÆS OM: Lokale erhvervsdrivende, nyfødte & mærkedage, dagplejens sommerafslutning, billedsko-
len, hundetræning som hobby, kirkenut, kulturfestival, hærværk på kirkegård, høst-, spaghetti- og 
friluftsgudstjenester, , L-GIF i serie 1, EnergiMidt Cup, loppemarked, høstfest, legepladsens renove-
ring, Australien, lerdueskydning, besøg på chokoladefabrik, bytte-tøj-dag, børnehaven på erhvers-
besøg, generalforsamlinger, efterårets jagter, lokalrådet, byvandring og meget, meget mere spæn-
dende lokalt stof...

Friluftsgudstjeneste i Paradiset ved Hinge Sø

Forårets billedværksted på 
Serup Billedskole

Serie 2 rykkede op i Serie 1...
... i allersidste kamp

Børnehaven i Lemming besøger
lokale arbejdspladser
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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.    6.30-20.00 
Weekend   7.00-20.00

Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25 

8632 Lemming

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

Malermester

Morten Bidstrup Nielsen

Nisset Bygade 44 w 8632 Lemming
Tlf.: 5132 1922

 Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik

SHELL/SPAR
Alt under samme tag AKSEL NIELSEN

mobil
2080 8580

Denne annonce 
kan blive

DIN
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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 fo-
tobehandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers 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:       Fastnet  Mobil   
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)                         8685 5502 4040 4502
Marianne Eriksen, Gl. Kongevej 19, 8643 Ans By (kasserer)                    8685 9272 ingen mobil
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)          8685 5385 omst. til mobil
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig)    8685 9264 2993 5475
Henrik Jensen, Allingvej 4 (LGIF, Jagtforeningen og freelance-journalist)  8685 9048 2013 2785
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter)                                                      3511 5939 3023 1613
Anna Margrethe Jensen, Narvikvej 153 (Lemming Menighedsråd)           ingen fastn 2464 9363
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)                     8685 5452 omst. til mobil
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333  
Ingrid Jensen, Ørevadbrovej 68 (Serup Pensionistforening)                  8685 5411 omst. til mobil
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)                      8724 7070 2463 0547
Jonna Larsen, Ørevadbrovej 66 (Serup Forsamlinghus)                           5149 0190 5149 0190
Karina Bach Mikkelsen, Lemm. Bygade 27 (Landsbyliv)                        ingen fastn 2323 3031
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)                    8685 9114 2883 2404
Tommy Sørensen, Serup Tinghøjvej 41 (Serup Borgerforening)             3511 6934 3054 0833

LEDER
5 billeder fra sommeren 2010
TANDSKOV: Skvalderkål i stauderne og hønsetarm i porrestykket. 
Det er som det plejer. Når man ikke lige er over det hele tiden, 
så gror det jo. Men det er krudtet, der har overtaget, og vi høster 
rigeligt alligevel. Rosenkål og selleri glæder vi os især til at nyde til 
vinter. Set lidt på afstand er sådan en gammeldags urtehave rigtig 
flot. Og så ved vi hvad det er vi putter i munden.

JYLLAND: Naboens raps er skårlagt og gyllen er kørt ud på ensi-
lagegræsset efter 3. slet rundt omkring. Snart kommer de gule og 
grønne armadaer på vejene, og med udsigt til gode kornpriser er 
det vigtigt at få avlen godt i hus. Der køres fra duggen er af det til 
den kommer igen. Jeg har skåret de største grene af i mit hegn, så 
de store maskiner kan komme forbi.

DANMARK: Min datter er social- og sundhedshjælper, men hendes 
mand er ikke 2. generationsindvandrer og heller ikke udstationeret 
soldat. Bare cykelsmed. Det barn de venter til december bliver en 
rigtig dansker. Jordmoderen er fra Pakistan og sød og dygtig.

VERDEN: Oliehullet er stoppet i Golfen. Det meste af olien ligger 
nu på bunden, fragmenteret af giftige kemikalier. Men nu hærger 
skovbrandene, i år er det åbenbart Rusland, der holder for. Det har 
været for varmt og tørt. I Pakistan er der oversvømmelser efter en 
uvant voldsomme monsun. Manges liv og virke ligger i ruiner. Mon 
vi engang lærer at leve med miljøkatastroferne?

TANDSKOV: Dværghønens kyllinger trives. Det var en stor ople-
velse for Karoline, 11 år, at klækningen oprandt mens hun var her 
på ferie. Nogen døde og de andre fik navne. Vi lovede at passe 
godt på dem da hun rejste. Men én må have forvildet sig ud gen-
nem sprækken ved døren. Katten tog den. 
Det var den sommer. Så er der plads på harddisken til nye billeder. 
Inden længe skifter farverne og efteråret er over os. Så kommer 
atter en ny og dejlig tid.   
           Klaus Hansen, Tandskov

INDHOLD

Side
   3 Indhold, leder mm.
   4 Lokale Erhvervsdrivende
   5 Gadespejlet
   6 Den Lokale Dagpleje
   7  Serup - Resdal Pensionistforening
   7 Serup Billedskole
   8 Lokal Hobby
 - Hundetræning
  10 Kirke Nyt
 - kalender, gudstjenesteliste,
   sogneudflugt, friluftsgudstjeneste mm.
  20 L-GIF
 - Serie 1>2, Lemming Cup,
 EnergiMidt Cup
  22 Serup Forsamlingshus
  23 Serup Borgerforening
  24 Landsbyliv
  26 Rejsebrev fra Australien
  29 Lemming og Omegns Jagtforening
  30 Børnehaven i Lemming  
  31 Lokalhistorisk Forening  
  32 Den Politiske Side Af Sagen
  33 Lokale kontaktpersoner
  34 Aktivitetskalenderen
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Oplag:
825 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

På Serupvej 15 i Serup har Casper André Jensen haft 
bilforhandling gennem længere tid. Han har været vild 
med biler, så længe han kan huske tilbage, og han 
er opvokset i en familie, hvor bilsalg var en stor del 
af hverdagen. Faderen er også bilsælger, og Casper 
kørte som yngre med rundt til kunderne, når det var 
muligt. 

Gennem 8 år var han ansat som bilsælger i et bilhus i 
Silkeborg, men så bankede det første barn på døren. 
Ønsket om mere tid til barnet og familien efter behov 
kunne næsten kun dækkes ved at blive selvstændig 
bilforhandler, hvilket skete for ca. 4 år siden.

Han var selv lidt utryg ved beslutningen, som jo inde-
bar, at en fast løn, gode kolleger og nogenlunde faste 
arbejdstider (dog med en del uventede overtidsopga-
ver) skulle ændres til indtægter fra et ukendt bilsalg 
med egen planlægning af tid og indsats, regnskab 
m.m. Men han har ikke fortrudt, selv om bilsalget i den 
seneste tid også har været påvirket af den økonomi-
ske afmatning.

CAJ-Biler, Serup

Står du og mangler en god brugt bil til en fornuftig pris, 
så har Casper tilbud i mange prisklasser og modeller 
lige fra almindelige familiebiler til en raffi Mazda MX5 
sportsvogn. Ring trygt til ham på mobil 2143 9455 og 
hør, hvad der holder klar eller måske er på vej.   
  
             Luffe

Kai Deigaard, Lemming,  har startet firmaet ”Den rul-
lende Købmand”, som leverer dagligvarer til såvel er-
hvervskunder som private i Silkeborg og omegn. Man 
bestiller blot dagen før, hvad man måtte ønske, og så 
leverer Kai det efter aftale dagen efter. Han har lavet 
aftaler med Super-Best på Lupinvej, Bavinchi Bageren 
i Karup og Gartnergården, og kan derfor levere alt i 
kolonialvarer, friskbagt brød og friske grøntsager.

Pensionister kan søge om hjælp til udbringning af va-
rer, mens firmaer og private skal betale et mindre ge-
byr. Ofte vil den sparede tid og benzin næsten dække 
gebyret, og så er man selv fri for myldretrafik, parke-
ringsbilletter o.s.v., og helvedstimen for børnefamilier 
med både trætte børn og forældre kan blive en hyg-
gestund med mor og far hjemme med fælles madlav-
ning, leg i haven eller tid til tv-kigning. 

Firmaer behøver ikke sende en medarbejder af sted  
efter morgenbrød, kage til kaffen til kundemøder og 
lignende, og firmaer kan få en fordelagtig leveringsaf-
tale i hus. 

Sammen med sin hustru Helle Jensen, der er zonete-
rapeut og akupunktør, holder de foredragsaftener med 
helsetilbud og efterfølgende øl- og vinsmagning. 

Man kan se mere på hjemmesiden www.denrullende-
koebmand.dk eller ringe direkte til Kai på mobil 6144 
5351 og høre nærmere, om alle hans gode tilbud og 
muligheder.
     

Luffe

Den rullende købmand, Lemming

Kai foran den nye bil, der ruller ud til kunderne

Casper mellem de mange gode tilbud i udstillingen
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GADESPEJLET

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Lokalbladets e-mail adresse

lokalblad@gmail.com
 

Denne adresse skal benyttes
til alt materiale til Lokalbladet

- ris og ros modtages også gerne på denne mail

www.serupsiden.dk/lokalbladet
 - hvis du vil se hele bladet i farver

HUSSTAFETTEN

På Serupvej 15, Serup, bor Maia og Casper A. 
Jensen (se erhvervssiden) med børnene Noah på 
1 år og Magnus på 4 år. Huset er gennemrenove-
ret med bl. a. værelser til begge børn, nye vinduer, 
lofter og tag samt tilbygget kontor til bilhandelen 
og meget mere undervejs. Huset har gule sten 
med brun fuge og fremstår som et meget gedi-
gent, funktionelt og flot byggeri.

Laura Kaae Schultz, dat-
ter af Gry Fogh Kaae og 
Jimmi Schultz, Lemming 
Bygade 61, er født d. 19. 
juni 2010 kl. 19.21
Hun vejede 2360 og var 
47 cm lang.

Ejler Kristensen, Inger-
slevvej 10, fyldte 60 år 
den 26. juli

Karen Bang, Allingvej 1, 
Nisset, fyldte 70 år den 
26. juli.

Per Kristjansen, Østerby-
vej 1, Lemming, fylder 50 
år den 9. september

Sille Rask, datter af Be-
tina og Jakob Rask,
Serupvej 12, er født d. 
8. august 2010 kl. 14.26. 
Hun vejede 3410 g og var 
54 cm lang.

Malou kigger på ”lille 
tøsen”, som kun er små 
14 dage gammel. De er 
begge døtre af Janni og 
Jan Laursen, Lemming 
Bygade 69 H, Lemming, 
og den lille blev født den 
24. juli, vejede 3500 gr. 
og var 52 cm lang.

Isabella Golczyk Pe-
dersen, datter af Rikke 
Boelsmand Golczyk og 
Knud-Erik Juhl Pedersen, 
er født 3 uger før termin 
d. 12. juni kl. 20. Hun ve-
jede 2240g og var 46 cm 
lang.Men hun tager godt 
på, 8 uger efter vejer hun 
4200 g

Du kan være med til at gøre Gadespejlet
spændende og aktuel, ved at underrette redaktio-

nen om mærkedage, fødselsdage,
huskøb mm.
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De lyserøde busser kom forbi…….
Sommerferien står for døren og traditionen tro har vi 
lånt Ridderborgen (en del af Skægkær Børnehave) til 
den årlige legestue afslutning.
Klokken er 6.45 og de første børn begynder at komme. 
Børnene finder hurtigt en kendt dagplejer, putter stolt 
deres medbragte madkasse i køleskabet, og nogle be-
gynder at lege mens andre hjælper de voksne med 
havregrøden. Indtil klokken ni ankommer der børn, der 
leges, læses og hygges, mens duften af varme boller 
breder sig.
Da alle børnene er kommet, samles vi ved de lange 
borde og spiser de lune boller. Der snakkes og fortæl-
les om stort og småt til alle er færdige. 
Efterfølgende samles vi i det store legerum, hvor bør-
nene sætter sig på stolene, på gulvet og andre går 
rundt. Der er næsten stille mens vi sidder og lytter. 
”Båt, båt” kan vi høre, og to dagplejere kommer ind 
med kasketter på hovedet, iklædt lyserøde papkasser 
der er malet om til busser. Børnene kigger med store 
øjne, nogle spørger ”hvad er det?” og andre er bare 
helt stille. Vi begynder at synge ”buschaufføren i bus-
sen, siger dav, dav, dav……”

DEN LOKALE DAGPLEJE
Sommerafslutning i legestuen

Alle børn, store som små, er optaget af sang og fagter. 
”Mere, mere” siger et par af de store, da vi er færdige. 
Vi synger den endnu engang, og nogle af de store er 
nu med til opførelsen. Vi slutter af med ”buschaufføren 
siger tak for nu” og vinker. Børnene vinker tilbage og 
begynder at kravle ned af stolene for at lege.

Kulturelle udtryk 
...er det noget for små børn? 

I det forgangne år har to dagplejere i Lemming grup-
pen været på kursus i kulturelle udtryksformer, som er 
en af de syv værdier vi til daglig arbejder med i de pæ-
dagogiske læreplaner. Ideen med kulturelle udtryk er Alberte synger ”hold så op…”  ligesom sure frøken Madsen.” 

at inddrage højtider, fødselsdage, sang, musik, drama, 
fortællinger osv. i børnenes hverdag, for at støtte de-
res kulturelle udvikling.
De små børn i vores dagpleje er glade for musik og 
teater, derfor valgte vi at omsætte børnesangen ”hju-
lene på bussen” til teater.      
   
Vi håber alle forældre og børn har haft en rigtig dejlig 
sommerferie. 
…..et STORT farvel til de store børn, der er startet i 
børnehave efter ferien.

Mange sommerhilsner fra 
dagplejerne i Lemming og Serup
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SERUP BILLEDSKOLESERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

BILLEDVÆRKSTED
Efterår 2010

For piger og drenge ca. 9–16 år
Vi tegner, maler og arbejder
med forskellige materialer.

3 onsdage før og 3 efter efterårsferien
med start d. 29. september.

I alt 6 onsdage kl. 15.30 – 17.30.

Pris kr. 600,- inkl. materialer. 
 Tilmelding gerne snarest og senest d. 24.9.

 

Billederne er fra forårets billedværksted.

TILMELDING kan ske pr. telefon eller mail med
oplysninger 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

PROGRAM
September, oktober, november 2010

Onsdag den 8. september kl. 12.30
Sensommertur er ændret til 

foreningens 40 års jubilæumsfest. 
 Festmiddag, festtale og underholdning

af Kastanjegaardens husorkester fra Aulum.
Invitation udsendes til naboforeningerne.

Endelig program følger.
 

Torsdag den 16. september kl. 10.00
Højskoledag i Balle sognehus

 
Onsdag den 29. september kl. 12.30
Løvfaldstur til Brunkulsmuseet i Søby.
Guidet rundvisning. Program senere.

 
Onsdag den 27. oktober kl. 13.30

Fællesarrangement for foreningerne i 
område nord i Sejling forsamlingshus.
Underholdning af Gårdsangerlauget.

Tilm. senest 22. okt. til. Ingrid 86 85 54 11
 

Onsdag den 3. november kl. 13.30
Knud Erik Mark, Viborg fortæller om sin 

Mormor Helene, mor til 19 børn,
Et menneske som ”satte sig spor men ingen pletter”.

 
Torsdag den 25. november kl. 11.30

Fælles julefrokost for foreningerne i område nord
I Serup forsamlingshus.

Underholdning: Rosenorkesteret.
Tilm. senest 18. nov. til Kirsten 86 85 66 08

 
Onsdag den 1. december kl. 13.30

Ingelise Isaksen, Kjellerup
laver blomster- og juledekorationer.

 
Torsdag den 9. september

Torsdag den 7. oktober
Torsdag den 4. november

alle dage kl. 14,30
er der i ”Sparekassen” ved det gamle
Resdallund plejehjem sang og musik 

for beboerne i boligerne.
Pensionister og efterlønnere fra området

Er meget velkomne til at deltage.
 

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

Ingrid på tlf. 86 85 54 11



10

LOKAL HOBBY
Lokal hobby har denne gang været forbi Kim Them, 
også kendt fra sit firma CK-FODER & TILBEHØR på 
Nissetbygade i Nisset. Det er nu hverken foder eller 
div. tilbehør vi skal beskæftige os med, men derimod 
de som har gavn af det - hundene.
Kim er medlem af Dansk Politihundeforening  der har 
deres træningsbaner og klubhus på F.L.Smidthsvej 5 i 
Silkeborg. Uha - Politihundeforeningen, det lyder vold-
somt, i hvert fald for nogen som mig der ikke kender til 
foreningen og dens formål i forvejen.

Klar til træning, lidt utålmodig venten Indtil min to-benede 
fører er klar.

Der skal lige leges lidt, før vi skal være seriøse.

Formålet med disse hunde er ganske enkelt at  komme 
ud og træne lydighed - have det sjovt - lære andre med 
samme interesse og kende, samt udveksle erfaringer. 
Har hunden, og ikke mindst dens 2-benede fører ev-
nerne, kan man vælge at gå lidt videre i træningspro-
grammet hvor der er indlagt opgaver som Feltsøg/Ger-
ningssted. Her søges efter genstande der er tabte eller 
forsøgt gemt fra gerningssteder hvor genstandene kan 
være helt ned til 2 x 2 cm. Der er lydighedsstop hvor 
hundene skal standse og fastholde en person som 
forsøger og flygte, og derefter “fastholde” ham uden 
fysisk kontakt.

En lyssky person forsøger at flygte, men efter en kort spurt 
er han fanget og kommer ikke videre.                                   

Pludselig fór Kim Them vild på fodboldbanen, det tog 
kun ganske kort tid for en af hundene at finde ham så 
han kom sikkert tilbage.

Som vist på fotoet ovenover er hundene også trænet 
til og finde personer der ikke selv er i stand til at finde 
hjem igen, her markeres der med gøen, da hunden 
ikke tager fysisk kontakt med den bortkomne person. 
Ligeledes ved eftersøgning af tabte genstande marke-
res der.  

Et lille afskudt hylster fra en pistol er smidt og forsøgt 
gemt i græsset, men den gik ikke. Efter få minutter er det 
fundet og hunden markerer ved og lægge  for sig foran den 
fundne genstand.
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Og hvad så, nu har Kim Them samt en del andre i 
politihundeforeningen nogle hunde som kan en frygte-
lig masse opgaver som ligner politi mæssige opgaver, 
men her understreger kim, samt formanden for for-
eningen, at hundene ganske enkelt ikke må og aldrig 
vil blive brugt i politiets arbejde. Dog er det hele ikke 
kun for sjovt, de som er rigtig dygtige deltager i flere 
konkurrencer og mesterskaber, hvor de har markeret 
sig pænt ved flere lejligheder.
Da det nu er sagt at hundene ikke må bruges til poli-
tiarbejde, skal der gøres opmærksom på at hvis du er 
uheldig at tabe din pung, en nøgle eller noget andet 
værdifuldt, så kan foreningen om muligt stå til rådig-
hed med en hund og fører, der så vil forsøge og finde 
det tabte - nærmere oplysninger om dette kan fås ved 
Kim Them på tlf. 2342 1517 eller ved formanden for 
foreningen Jan Skov tlf. 2289 1088
Har ovenstående vakt din interesse, har du en hund 
du gerne vil have trænet er du altid velkommen til at 
kikke forbi på banerne ved en træningsaften, eller ring 
og hør nærmere hos Kim eller Jan på de ovenstående 
numre.

På banerne trænes der ikke kun i det indtil nu beskrev-
ne, der er jo også hyggeholdet - og hvad er det så lige? 
Jo, hyggeholdet er en blanding af alle mulige hunde-
racer - næsten da. Her trænes der lydighed samt Rally 
lydighed! Og hvad er så det?
Rally lydighed er et program, hvor man har mulighed 
for at lære sin hund alle mulige sjove kunster, som 
f.eks. at gå i 8-taller mellem benene, spille død, gå i 
ring - kun fantasien sætter grænser her.

Janni Bak, leder på hyggeholdet viser lidt kunster, her gås 
der i 8-taller mellem benene.

Leg og sjov, men også alm. lydighedskursus indgår på 
hyggeholdets træningsaftner.

Der arrangeres også fælles ture hvor hunde og fører 
tager en tur ind til byen, eller man går i Indelukket el-
ler et helt tredje sted med mange mennesker, med det 
formål at hundene skal lære og omgås steder hvor der 
er meget trafik og mange mennesker uden at blive 
stressede.
Skulle noget her have vagt din interesse, har du lyst til 
og høre mere, så er du altid velkommen til at ringe og 
høre nærmere - enten hos formanden for foreningen, 
Jan Skov på tlf. 2289 1088 eller Kim Them på tlf. 2342 
1517 eller er du mere til hyggeholdet, så ring til Janni 
Bak på tlf. 6067 0755. God fornøjelse... 

Henrik Jensen
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Næste(n)kærlighed er tema for KK44festivalen 2010. 
Hvorfor det lille n? Som for de mange andre temaer, 
vi har haft for KK44, er formålet med temaet at sætte 
tanker i gang, og debat, men også associationer, følel-
ser, billeder. Og det lille n? Som om vi ikke ved, hvad 
næstekærlighed er! Jo, men måske ved vi det alt for 
godt – i hvert fald lige indtil vi begynder at snakke med 
nogen om det. Pludselig er det ikke så enkelt. Er næ-
stekærlighed en moralsk pligt? Er det en følelse? Eller 
er det en dyb oplevelse af, at mennesker – under og 
bagved alle individualiteterne – er én, gudskabt en-
hed? Og næsten kærlighed, hvad er så det? At handle 
så det ligner kærlighed – og håbe på, at Vorherre selv 
gør resten?

Fra røverstue til requiem
Allerede inden festivalen tager sin begyndelse kan 
man spores ind på temaet ved to foredrag, den 12. 
og den 13.10. Først på Silkeborg Bibliotek med forfat-
teren Cato Thau Jensen, hvis illustrationer til De Mind-
stes Bibel udstilles i Kulturspinderiet og derefter ved 
et foredrag i Kirkehøjskolen med korshærschef Bjarne 
Lenau Henriksen om næstekærlighed på afmagtens 
vilkår: ”Håbet er her og nu”.

KK44festivalen 2010 begynder for alvor den 31.10. 
med RØVERSTUEN. Blichers fortælling om den store 
kærlighed mellem to unge mennesker, en kærlighed, 
der koster oprør i form af maskespil og dramatisk flugt 
fra forældre og gældende værdier og en dyb forbun-
dethed med de fattige og foragtede i samfundet. Rø-
verstuen er en gammel stendysse, der tjener som bo-
lig for en fattig familie. I historien er den et himmelsk 
tilflugtssted for det unge par og basis for forsoning. 
Røverstuen fortælles af Astrid Guldhammer og de 8 
sange, som er indlagt i fortællingen, synges af Jysk 
Konservatoriums Pigekor. 

Festivalen slutter med et requiem af John Rutter, den 
engelske komponist, der er kendt for sine lyriske, lette 
og livsbekræftende kompositioner, også når det gæl-
der dødsmessen. Men festivalen har en ekstra sløjfe: 
foredrag med forfatteren og fotografen, Jacob Holdt, 
som mandag aften den 8.11. i Sejs kirke viser billeder 
og fortæller om sine møder med fattige mennesker i 
USA. Jacob Holdt insisterer stædigt på at nå ind til en 
fordomsfri og givende kerne hos ethvert menneske - 
den militante sorte såvel som Ku Klux Klan-lederen, 
massemordere og voldsofre, fattige og rige. Og han 

insisterer på at nå den enkelte med kærlighed, medfø-
lelse og tilgivelse. 

Imellem røverstue og requiem kan man opleve mange 
andre foredrag, koncerter, udstillinger og debat, og 
hver eftermiddag KK44s telt på torvet i Silkeborg med 
underholdning og aktiviteter. Og så opfordrer vi alle til 
at invitere deres næste og nærmeste på et godt måltid 
mad! Mere om det senere. Se programmet på www.
kk44festival.dk. Vi opdaterer løbende.

Ingrid Mejer Jensen, koordinator

Så vil du måske være medlem af foreningen KK44?

Det håber vi. For nu nærmer den 11. 
kristendoms- og kulturuge sig med 
et righoldigt tilbud af spændende ar-
rangementer for alle, der holder af kultur med hjerte 
og dybde og altid med en relation til den eksistentielle 
dimension i tilværelsen. 

Kristendommen har været danskernes sprog for for-
holdet til Gud og eksistensens forunderlige og til tider 
skræmmende vilkår i mere end 1000 år. Skal vi forstå 
os selv, må vi også kende til den, og vi må bære dens 
evige og universelle evangelium med os ind i nye tider 
med nye tanker og nye udtryksformer. Det er formålet 
med KK44.

Mange mennesker støtter KK44, først og fremmest 
ved at komme til arrangementerne og mange ved at 
bidrage med arbejdskraft og entusiasme. Vi vil gerne 
gøre opmærksom på, at det er muligt at blive medlem 
af foreningen KK44. Foreningen blev oprettet i 1999 
og har været en forudsætning for, at KK-ugerne har 
kunnet blive til. 

Foreningen modtager hvert år et stort tilskud fra KSK, 
som er provstiets skole-kirketjeneste og et mindre fra 
Silkeborg Kommune. Hvad der ellers skal bruges for 
at realisere en levende og interessant uge kommer fra 
medlemskontingenter og private sponsorer.

NÆSTE(N)KÆRLIGHED

GLÆDER DU DIG
TIL KRISTENDOMS- OG
KULTUR-FESTIVALEN I UGE 44?



13

Medlemskontingenterne er en lille del af indtægten i 
KK44, og det er heller ikke først og fremmest på grund 
af dem, at vi ønsker os flere medlemmer. Det, vi har 
brug for, er at mærke, at der er mange mennesker i Sil-
keborg, som støtter op om KK44-festivalen og synes, 
at den er et vigtigt og væsentligt indslag i Silkeborgs 
kulturliv. Og hvis der er flere, som har lyst til at bidrage 
aktivt, skal de være meget velkomne. Det kan være 
som medlemmer af udvalg, eller som praktiske hjæl-
pere, fotografer, reportere, idémagere eller andet. Det 
koster 300 kr. for institutioner og 75 kr. for enkeltperso-
ner at være medlem af KK44. 

Som medlem 
 - modtager du ca. 3 nyhedsbreve om året.
 - Du inviteres til inspirationsmøde, generalforsamling 
og evalueringsmøde.
 - Du får programmet tilsendt med posten i god tid før 
festivalen.

Hvis du vil være medlem, så mail til koordinator@
kk44.dk eller ring på 26 16 20 44. 
Opgiv navn, adresse, tlf.nr., e-mail adresse, så hører 
du fra os og modtager girokort og seneste nyhedsbrev.
Vil du vide mere om KK44-festivalen 2010, så se på 
hjemmesiden: www.kk44festival.dk

Ingrid Mejer Jensen, koordinator

Serup kirke

6. juni:
Malou Bergsang Nørup, Vinderslevholmvej 47

27. juni: 
Alexander Milo Trintved Pedersen,
Ørevadbrovej 70 C

Lemming kirke 

20. juni:  
Ida Maria Andersen Schiøtte, Østerbyvej 17 

20. juni:  
Sille Hedehus Baltzer-Lassen, 
Bryndumsvej 34, Silkeborg

4. juli:  
Lukas Sørensen, Resdal Bakke 26

Viede siden sidst

Lemming kirke

26. juni: 
Jette Hajslund Eskildsen og Søren Bay, 
Holmmøllevej 1

24. juli:   
Sidsel Stoustrup og Jeppe Havemose Kosack, 
Lemming Bygade 83

Døde og begravede siden sidst:

Serup sogn: 

Per Kongsdorf Severinsen, Serupvej 4 G
Født  190560  -  Død 160510 –  49 år

Tage Jakob Petersen, Resdal Bakke 11 H
Født  070527  -  Død 190510 -  83 år

Lemming sogn:

Aage Møller, Ballelund, tidl. Nisset
Født  110128   - død 100710  - 82 år

Så er det sket igen!

Hærværk på Lemming kirkegård og toilet.

Der har i sommerperioden været hærværk
på 2 urnegrave

og der er skrevet grimme ord på toilettet.
Derfor denne opfordring til alle der går,

cykler eller kører forbi kirken,
om at holde øje med, hvis der foregår

noget usædvanligt!!

Med venlig hilsen 
Menighedsrådet

Døbte siden sidst
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Nyt ansigt i konfirmandstuen

Da Annette Klærke Lindner har 
ønsket at stoppe som husmor i 
konfirmandstuen, har vi i stedet 
ansat Jytte Petersen, Lemming, 
i stillingen, fra juni måned at reg-
ne. 
Vi siger tak til Annette for de for-
løbne år, og byder velkommen til 
Jytte med håb om godt samar-
bejde.
I.G.
    

Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisningen for sognekonfirman-
derne begynder torsdag den 2. september kl.8.00 i 
konfirmandstuen, Serup Tinghøjvej 9

Konfirmation i 2011: Søndag den 1.maj 
Serup kl.9.30 – Lemming kl.11.00

Minikonfirmander
Undervisningen begynder i uge 34 – den første uge i 
september. Ugedag endnu ikke fastlagt.

Konfirmandundervisning for elever fra Dybkær 
Specialskoles Lemming-afdeling:
Undervisningen begynder onsdag den 6. oktober kl.9
Forældreaften den 28. september kl.19.30
Konfirmation i 2011: Søndag d. 8. maj i Serup kl.10.00

Høstgudstjenester:
26. september kl.10.30: 
Familie-høstgudstjeneste i Serup kirke  + kirkefro-
kost bagefter i Serup sogns Forsamlingshus.  Bør-
nene bedes medbringe blomster, frugt, grønt m.v. til 
at pynte med. De medbragte gaver vil blive solgt ved 
auktion efter frokosten i Forsamlingshuset. Pengene 
vil gå til vore fadderskabsbørn i Afrika til dækning af 
mad og skolegang.

26.september kl.19.30: 
Høstgudstjeneste i Lemming kirke og efterfølgende 
kaffebord og fællessang i Lemming sogns Forsam-
lingshus. 

Alle helgens dag
- søndag d. 7.november
Allehelgens dag mindes vi ved gudstjenesten dem, vi 
har mistet i løbet af året, fra Alle helgen 2009 – Alle 
helgen 2010. 

Et  Allehelgens digt:

Ingen regn varer evigt.
Ingen regnvejrsdage er uendelige.

Da Noah steg ud af arken
skinnede en regnbue
i klare og mangfoldige farver.
Gud satte buen på himlen
som tegn på
at han aldrig mere
ville udslette jordens befolkning.

Når regnbuen oplyser himlen
skinner solen i regnen
og lover lysere vejr.

Regnbuen er løfte om
at de grå og mørke dage
ikke er endeløse.
Der kommer smukke farver
i livet igen.

Regnbuen er pant på
at ingen regn varer evigt.
---
Digtet er taget fra Bente Chemnitz’ bog ”Sørgetid”.

Spaghetti-gudstjeneste
11. november kl.17 i Lemming kirke
Gudstjeneste for småbørnsfamilier i Lemming og Se-
rup sogne med efterfølgende spisning af spaghetti og 
kødsovs i Lemming sogns Forsamlingshus + fælles-
sang. Vi slutter ca. kl.18.45.

Jytte Træholt Pedersen
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Sogneaftener:

Nedenstående foredrag indgår nu i KK44-ugens pro-
gram.
Onsdag den 4. november:
Foredrag ved journalist og forfatter Frede Farmand: 
”Om at ofre sig for menneskeheden og ofre den. 
Fra ideologier til religiøs intolerance.”

Fotograf, forfatter og stifter af ”The Fine Art” - ”Histo-
riens Hus” og ”dendanskefolkekirke”  Frede Farmand 
er 64 år, forfatter, fotograf, arkivar og aktiv  foredrags-
holder.
Han er den person, der står bag en række Tv-udsen-
delser; ”De skjulte 
bånd”, ”Den hemmelige tjeneste” og ”Tvind Imperiet”.
Hans virke er karakteriseret ved den afdækkende og 
dybdeborende 
journalistik, hvilket i rigt mål har skabt ham både ven-
ner og fjender.
Frede Farmand har udgivet en række bøger, eksem-
pelvis ”Løgneren fra 
Auschwitz” og ”Mesteren fra Tvind”.
Sted: Serup sogns Forsamlingshus  -  kl.19.30
Arrangør: Serup, Lemming, Sejling og Sinding 
sognes menighedsråd.

OBS: Datoen og stedet er ændret fra 13. oktober til 4. 
november !! 

Julekoncert d. 9. december i Serup Kirke kl 19.30
Efterfølgende kaffebord og fællessang i Serup For-
samlingshus.
Arr. Menighedsrådene og Serup Foredragsforening.

De ni læsninger: 19. december - 4. s. i advent kl 16.00 
i Lemming Kirke. Kirkekoret medvirker.

2011:
Torsdag den 27. januar:
Foredrag ved Ruth Brik Christensen:

”Ruth, krudt og kugler”

Hvordan kan Ruth skabe dansk hygge med duft af 
hjemmebag i Afghanistan? Hvordan kombinere krig og 
kager?

Ruth Brik Christensen: Den vestjyske pædagog, der 
blev soldaterhjemsleder af KFUMs Soldaterhjem i Irak  

(august 2006-februar 2007) og Afghanistan (maj 2008 
til februar 2009) Een af hendes vigtigste opgaver som 
leder var at bære med på soldaternes byrder. Hun har 
ofte været til stede med ører, der havde tid til at lytte. 
Desuden bagte hun tonsvis af brød, bryggede span-
devis af kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne altid 
følte sig velkomne. 
Om aftenen holdt hun andagt for soldaterne. Forkyn-
delsen af det kristne budskab er et af formålene med 
KFUMs Soldatermissions arbejde.
Soldaterhjemmet, eller ”Kuffen” i daglig tale, er et til-
bud til soldaterne. Et hjem, hvor de kan slappe af og 
bare ”være”. Et fristed midt i en hård dagligdag.
Foredraget vil blive ledsaget af billeder på power point.
Sted: Konfirmandstuen, Serup Tinghøjvej 9 kl.19.30

Gudstjenester på Resdallund:
Torsdagene: 

23. september 
28. oktober 

25. november
Alle dage kl.14.30.

Alle – også udefra - er velkomne.

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 menig-
hedsrådenes ønske, at man 
tager udgangspunkt i sit eget 
ønske om at deltage i den 
pågældende helligdags guds-
tjeneste.
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Friluftsgudstjenesten
I år blev friluftsgudstjenesten afholdt i Paradiset ved 
Hinge sø. Mange mennesker fra alle fire sogne trod-
sede det lidt våde vejr og havde en  fin gudstjeneste 
med musikledsagelse fra Skægkær-blæserne 
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Den 12. juni måned var menighedsrådene og ansatte 
ved kirkerne på ekskursion, hvor de blandt andet be-
søgte Den katolske kirke i Århus og - som billedet ne-
denfor viser - den tyrkiske moské i Brabrand.

Menighedsrådsekskursion

Sidst beså man Bregnet Kirke ved Rønde. 
En meget væsentlig del af Kirkens udtryk skyldes den 
kunstneriske udsmykning, som Arne Haugen Søren-
sen har stået for. 
Denne udsmykning omfatter bla. nadverbilledet ”Blå 
Nadver”, og et krucifiks til alteret – støbt i bronze 
og forestillende både Langfredag og Påskemorgen, 
lidelse og død, opstandelse og liv. Som man måske 
kan ane på billedet, står Kristusfiguren på den tomme 
grav.

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.
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Da der ikke var plads i år til igen at tage til Norbu-sang 
fik Ungdoms-koret fra Serup – Lemming, Sinding – 
Sejling kirker muligheden for at tage på korskole. 
Søndag den 1. august kl. ca. 15.30 sad 6 korpiger og 
korleder Jakob i en 7 personers bil på vej mod Lø-
gumkloster, alle glade og spændte. Efter en hyggelig 
køretur ender vi på højskolen hvor vi skal tilbringe de 
næste 6 dage. Efter 
aftensmaden mød-
tes alle nyankomne 
korsangere og fik en 
masse informationer, 
bl.a. hvilket hold man 
tilhørte, programmet 
og de fleste korlede-
re blev præcenteret. 
Herefter fik vi alle et 
hæfte med to sange 
udleveret, disse to 
sange skulle alle del-
tagere være med til at 
synge. 
Derefter fik vi uddelt 
værelser, vi blev for-
delt på tre værelser, 
to med tre piger og et 
til Jakob. Inden vi gik 
i seng samles vores 
kor, spiser honningka-
ger og snakkede pro-
grammet igennem. 
Næste dag begyndte det dagsprogram vi skulle følge 
hele ugen. Alle 8 hold skulle gennem 6 aktiviteter – en-
semble, solosang, hørelære, øvekor, opvarmning og 
bodyworks. Derudover havde man en fritime, og de to 
bedste hold havde en time mere end de andre hold, 
fra vores kor havde vi to deltagere med til den time 
som kaldtes for turbokor, her skulle sangen indstude-
res hurtigere end ved de andre hold og var også en del 
sværere. Ensemblesang er når man synger sammen 
i mindre grupper og får stemmerne til at klinge godt 
sammen. Det var spændende at gå i dybden med de 
stemmer vi havde i holdene. 
Solosang foregik ved, at de 8 hold blev splittet i to og 
fik hver sin lærer, hvor man hver især fik 8-10 minut-
ters solo, og efterfølgende fik respons på det. I høre-
læretimen fik man en masse teori om noder, sangenes 
opbygning og så videre. Her varierede materialet be-
tydelig, da holdenes nodeforståelse også var meget 

forskellig. Opvarmningen foregik efter morgenmaden, 
her mødtes alle i gymnastiksalen hvor en lærer opvar-
mede kroppen og stemmen til dagens udfordringer. 
Sommerskolen er ikke kun for børn og unge, men 
også for de korledere der vil blive bedre. De fik under-
visning i at være leder for et kor og fik lov til at ”øve” 
sig på de hold vi var inddelt i, så to hold af gangen 

var sammen mens le-
derne dirigerede ti mi-
nutter af gangen, og 
fik derefter respons. 
Bodyworks var da-
gens aktive indslag, 
her blev bl.a. dyrket 
styrketræning, yoga, 
thaiboksning og øvet 
en dans til Michael 
Jacksons Thriller som 
alle skulle vise den 
sidste aften. Alle dis-
se workshops fandt 
sted på højskolen i 
Løgumkloster.  
Havde man fri på 
samme tid gik man 
en tur til byens brugs, 
snakkede med andre 
kor og øvede på de 
svære sange. 
Onsdag var en spe-
ciel dag. Indtil frokost 

foregik undervisningen normalt, men kl. 13.00 kørte to 
store busser alle deltagere gennem Sønderjylland til 
Tyskland hvor vi skulle se Nolde museet. Emil Nolde 
var en dansk-tysk maler, der under anden verdenskrig 
malede malerier som Hitler var imod, men Nolde trod-
sede ham. Her så vi hans billeder, en masse om hans 
liv og fik kage i den meget smukke have som lå ved 
siden af. På vej hjem fra museet kørte vi til Vadehavet 
og gik en lille tur der. På vej hjem mod højskolen kørte 
vores buschauffører en vej hvor vi bl.a. så Schacken-
borg slot og det meget smukke flade landskab der fin-
des nær Tønder. Dagen blev afsluttet med aftensmad 
og en lækker dessert: pandekager lavet på bål. Det 
var en hyggelig aften og dag, som var lidt anderledes 
end de andre. 
Torsdag forløb som de andre dage med en masse 
spændende undervisning, en lille ændring var dog, at 
efter maden gik alle over i kirken. Der blev sunget nog-

FUK Sommerskole
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le salmer i den smukke kirke og holdt en lille andagt. 
Efter endnu en hyggelig aften gik alle i seng. 
Fredag var en helt festdag. Da nogle kor skulle køre 
allerede om aftenen, gjaldt  det derfor om, at bruge så 
meget tid sammen som muligt. Fredag aften ville der 
blive holdt MGP hvor alle 8 hold selv skulle stille op 
med en selvopfunden sang, og dyste mod hinanden. 
Så i løbet af fredagen blev der øvet i diverse øveloka-
ler til den store aften. 
Lige efter aftensmaden skulle der ske endnu en stor 
ting. Alle samledes i kirken som var åben for alle den-
ne aften, til endnu en aftenandagt, dog med Folkekir-
kens Ungdoms Kors indslag. Som start blev der spillet 
på cello og orgel, herefter sang alle et par salmer sam-
men og andagten blev holdt. Derefter skulle turbokoret 
synge den sang de havde arbejdet med hele ugen, 
og som afslutning skulle alle 85 kormedlemmer op og 
synge en af fællessangene. Det var en stor oplevelse 

at synge så mange sammen på en gang og fylde så 
stor en kirke ud med sang. Derpå gik alle hjem, klædte 
om og gjorde det sidste klar til det store MGP. Inden 
det kunne begynde skulle alle holdene dog fremføre 
hvad de havde øvet i ensemble-timerne, nogle smuk-
ke stykker, som var meget forskellige. Endelig skulle 
de mange MGP sange fremvises, der var mange fest-
lige indslag og der blev grinet meget. I en lille pause 
blev stemmer talt op og vinderen blev fundet. 
Det var utroligt sjovt og fedt at se hvordan alle gik op 
i det og havde det godt sammen i grupperne. Efter af-
stemningen blev der serveret is og sodavand i spise-
salen, hvorefter der blev sagt farvel til de kor der skulle 
rejse. 
Næste dag blev der pakket, sagt farvel og gjort rent 
inden vi igen sad i bilen på vej mod Silkeborg, trætte, 
men glade, med gode minder og en masse lærdom 
stadig svirrende i hovedet. 

Laura Thormann Nielsen 
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Serup

September

05. (14.s.e.t.)     ingen3
12. (15.s.e.t.)     10.30
19. (16.s.e.t.)     09.00
26. (17.s.e.t.)     10.304, 8, 9, 10

Oktober

03. (18.s.e.t.)     09.00
10. (19.s.e.t.)     10.30
17. (20.s.e.t.)     09.00 2, 1
24. (21.s.e.t.)     ingen3
31. (22.s.e.t.)     09.00

November

07. (Alle helgens dag)   10.305, 9
14. (24.s.e.t.)     09.002,1
21. (Sidste sø. i kirkeåret)   ingen3
28. (1.s. i advent)    09.00

NOTER:
1) Kirkekaffe
2) Gudstjeneste ved pastor Stobbe, Kragelund
3) Der henvises til pastoratets anden kirke, hvor der er fælles gudstjeneste.
4) Familie-Høst-gudstjeneste. Børnene bedes medbringe blomster, frugt og grønt til at pynte kirken med. Sæl-
ges efterfølgende til fordel for vore fadderskabsbørn ved frokosten i Serup Forsamlingshus bagefter. Begge 
kor samt saxofonist Johannes Nilsson medvirker  Se også under kalender.
5) Allehelgens dag mindes vi ved gudstjenesten dem, vi har mistet i løbet af året, fra Alle helgen 2009 - Alle 
helgen 2010. (Se kalender)
6) Høstgudstjeenste med efterfølgende kaffebord og fællessang i Lemming Sogns Forsamlingshus. Saxofonist 
Johannes Nilsson medvirker.
7) Spaghetti-gudstjeneste for småbørnsfamilier i Lemming og Serup sogne. Vi begynder i Lemming Kirke kl.17 
torsdag den 11.november med efterfølgende spisning i Lemming Forsamlingshus + fællessang. Vi slutter ca. 
kl.18.45.
8) Børnekoret medvirker
9) Ungdomskoret medvirker
10) Saxofonist Johannes Nilsson medvirker

Lemming

September

05. (14.s.e.t.)     09.002
12. (15.s.e.t.)     ingen3
19. (16.s.e.t.)     10.30
26. (17.s.e.t.)     19.306

Oktober

03. (18.s.e.t.)     10.30
10. (19.s.e.t.)     09.00
17. (20.s.e.t.)     ingen3
24. (21.s.e.t.)     09.002,1
31. (22.s.e.t.)     10.30

November

07. (Alle Helgens dag)  09.00
11.       17.007, 8
14. (24.s.e.t.)     ingen3
21. (Sidste sø. i kirkeåret)   09.002,1
28. (1.s. i advent)    10.30

Gudstjenesteliste
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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

Vedrørende fødsel
Fødselsanmeldelse skal afleveres hos sognepræsten 
sammen med forældrenes fødsels- og dåbsattester og 
– for gifte par – vielsesattesten senest 14 dage efter 
fødslen.

Vedrørende dødsfald
Dødsfald skal meddeles til sogne-præsten i bopæls-
sognet senest 2 hverdage efter hændelsen. Dåbsat-
test eller navneattest og eventuel vielsesattest med-
bringes. Tidspunktet for begravelsen aftales med præ-
sten. Dødsanmeldelses-papirer kan fås og udfyldes 
(gratis) hos præsten.

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

Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der ringes med kir-
keklokken ved dødsfald. Såfremt man ønsker denne 
smukke skik opretholdt, bedes man henvende sig til 
sognepræsten eller graveren. Ringning foretages mel-
lem solopgang og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Detalje fra epitafiet i Serup Kirke
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

Efter en noget spændene forårssæson lykkedes det 
for serie 2 med en sikker udebanesejr på 7-1 at rykke 
op til serie 1 i den allersidste kamp i foråret.
På en ualmindelig flot og varm dag gæstede Lemming 
HA85. Holdet var dog ikke alene, med sig havde de op 
mod 90 personer fra “fanklubben”. Ja det lyder vold-
somt til en kamp i serierækken, men fakta var det.
Om det var de mange tilskuere der fik peppet holdet 
op, eller det var med visheden om at kun en sejr kunne 
sikre oprykningen, eller måske begge ting, vides ikke 
helt, men klart var det at holdet sprudlede af kampgejst 
fra start af. Kun et par minutter var der spillet da Mads 
Balle bragte Lemming foran 1-0. Herefter sad Lem-

ming stort set på alt, holdet kom på 3-0, men kort før 
pausen fik HA85 en chance, som de udnyttede 100%. 
Efter pausen tromlede Lemmings spillere videre, de 
overmatchede ganske enkelt spillerne fra HA85, der 
blev mere og mere frustrerede. Det førte til flere udvis-
ninger, heraf var der 2 direkte røde kort. 
Spændene bliver det så nu at se hvordan holdet vil 
klare sig i en lidt bedre række, men skal man tro træ-
ner Brian Johnsen, har holdet både evner og vilje til at 
vise at de hører hjemme i serie 1.

Kampen var dog nærmest et helvede for træneren, 
ikke fordi han ikke troede på at spillerne kunne vinde 
kampen, for alle havde meldt sig klar og var top moti-
verede, men hvad så? Jo, på grund af en karantæne 
måtte Brian Johnsen følge kampen fra neutral side, 
han havde ikke mulighed for at kontakte sine spillere, 
kunne ikke komme med kommentarer eller andet, kun 
stå der - blandt HA85 tilskuerne og slet ikke være med 
der hvor han har det allerbedst: på udskiftningsbæn-
ken - sammen med spillerne.
Det kunne dog ikke fratage ham glæden over holdets 
indsats, og sekunder efter slutfløjtet var han da også 
på banen som en af de første, og jublende glade fik 
spillerne, træner og holdleder Champagnen, som hav-
de ladet vente på sig.
Et stort tillykke med oprykningen, og vi er mange der 
ser frem til en ny og spændene sæson i serie 1. (red. 
Nisset).

Serie 2 er nu i serie 1

Nederst: Trods lidt 
betænkelige miner hos 
de frivillige hjælpere, er 
der også her fuld kon-
trol over situationen.

Med Villy i Speakervognen 
er der styr på alle kampene.I sidste udgave af lokalbladet var der i forbindelse med 

Lemming Cup et lille “bøvs” om at opbakningen til lør-
dagens teltfest med spisning manglede, i hvert fald set 
ud fra de sidste par års tilmeldinger. Jeg skal love for 
at det lille “bøvs” blev gjort til skamme i år, og tusind 
tak for det. Ikke mindre end 120 voksne og børn hav-
de meldt sig til arrangementet, hvor der blev serveret 
stegt flæsk, nye kartofler og persillesovs samt is og 
frisk frugt til dessert. Formanden for idrætsforeningen, 
Michael Andersen, vil da også her igennem udtrykke 
en stort tak for opbakningen denne aften.
En stort tak sender han også til alle dem, der hvert år 
på Kristi Himmelfartsdag troligt tropper op for at hjælpe 
ved et af landets største børnefodboldstævner. Uden 
dem kunne dette kæmpe arrangement ganske enkelt 
ikke gennemføres, og det gælder alle, lige fra dom-
mere - hjælpere i teltet - folk i speakervognen samt 
alle de andre.

Lemming Cup
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

HUSK

I øvrigt kan du altid følge vore oplevelser på hjemmesiden

www.lemming.klubif.dk

... så var stemningen ved at være der...

Der blev dagen igennem spillet en masse god fodbold

Hygge i teltet om aftenen...

Frivillig hjælp, når den er bedst...

EnergiMidt Cup
Masser af fodbold-interesserede mødte op
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kom og gør en god han-
del og få en sludder med 

de handlende. Der kan 
købes kaffe, øl, vand og 
” prøv lykken”. Hvis I har 

nogle lopper I gerne vil 
af med modtager vi dem 

gerne. Kontakt Kirsten 
på tlf. 86 85 51 08 og 

aftal tid for levering. Har 
I ikke mulighed for at 

komme med tingene, så 
henter vi det. Afhentning 
kan aftales ved at ringe 
til Peter tlf. 40 58 64 34 
Karsten tlf. 60 85 21 37

Loppemarked

Søndag d.19. september
kl. 10-13

BEMÆRK:

Ny dato!

Mortensaften
Onsdag d. 10. november 2010 kl. 18.30.

Andesteg m. tilbehør, ris à là mande, kaffe.
Pris 90,- kr. pr. person. Børn under 10 år gratis, 

børn 10 – 14 år halv pris.
Underholdning: Lokal revy.

Amerikansk lotteri.

Tilmelding senest lørdag d. 6. november
til Kirsten tlf. 86 85 51 08.

Et stort tillykke til Jens Chr. Jensen med fødsels-
dagen. Tak for din store indsats gennem årene.

Bestyrelsen og støtteforeningen.

Husk juletræesfest
for børn og voksne - i forsamlingshuset

Søndag d.19. december kl.14.00

Reserver datoen allerede nu.
Læs mere i næste nummer

Høstfest
i Serup forsamlingshus

Lørdag d. 9. oktober 2010 kl. 19.00
Spisning og dans.

Kom med tilbage til 80erne.
Vi har hyret DJ Elvin fra Sejling
til at spille hittene fra 80´erne.

Påklædningen: Gerne 80´er-look,
men det er helt op til jer.

Tag venner og familie med
til en hyggelig aften.

Husker du...

Program for aftenen omdeles senere.
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SERUP BORGERFORENING

Så blev legepladsen endelig renoveret. Og vi vil gerne 
sige tak til alle som har hjulpet os, både med det øko-
nomiske og med det fysiske arbejde. 

Legepladsen

Før: Efter:
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LANDSBYLIV
Hvad er Landsbyliv for en størrelse?
Vi har mødt nogle på vores vej rundt og sælge med-
lemskort, der ikke har vidst hvad foreningen stod for 
og hvilke slags arrangementer vi afholder. Vi vil derfor 
gerne fortælle lidt mere om vores forening.

Formålet med foreningen er at styrke fællesskabet i 
landsbysamfundet gennem fælles oplevelser og fæl-
les aktiviteter.

Med udgangspunkt i de kulturelle aktiviteter i samfun-
det omkring os vil vi gennem arrangementer give mu-
lighed for større kendskab til det der sker omkring os.

Vi vil i samarbejde med andre lokale foreninger lave 
forskellige arrangementer, for herigennem at øge 
kendskabet til foreninger som er i lokalsamfundet.

Vi ønsker at lave aktiviteter af oplysende karakter, 
f.eks. virksomhedsbesøg, og bruge fagpersoner til 
foredrag eller undervisning af kortere varighed.

Medlemskaber
Vi vil gerne sige tak til de mange der har støttet vores 
forening i år, vi har fået en rigtig flot opgang i med-
lemstallet, og vi glæder os meget til at se jer til årets 
arrangementer.

Program 2010

Tirsdag d. 24. august kl. 18.30
Lerdueskydning

Vestermoselundsvej 8, 7441 Bording
I aften finder vi årets lerdue skytte i Landsbyliv.

Er du nybegynder eller erfaren ræv?
Det betyder ikke så meget, der vil stå uddannet 

personale til rådighed og hjælpe med såvel duer som 
gevær.

Hvis man som erfaren ræv helst vil skyde med eget 
gevær må det gerne medbringes.

Der er borde og bænke hvis man har lyst til at nyde 
sin medbragte aftensmad i det grønne.

Vi slutter af med medalje overrækkelse og en øl eller 
sodavand.

Pris for medlemmer 100 kr. / Gæster 125 kr.
Tilmelding efter først til mølle princippet, og der er 

bindende tilmelding.

Sidste tilmelding d. 15-8-10 til Janni 
24630517/86859209

Eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag den 22. september kl. 19.00
Generalforsamling i Lemming Forsamlingshus

Vi starter med generalforsamlingen ifølge dagsorden
  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
      På valg er Janni, Grete og Ingrid.
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen kommer Jette Laursen fra 
”Østergård Struds” og fortæller om hudprodukter af 
strudseolie. ”Ostrich Oil” er udvundet af fedt fra den 
afrikanske struds og fremstillet i Danmark. Produk-

terne er bl.a. sæbe, creme, lotion og shampoo.
Der er mulighed for at købe produkterne denne aften.  

Jette Lauersen har også strudsefjer og skaller af 
strudseæg til dekorative formål med, som også kan 

købes. Se mere på www.strudsen.dk

Hvis du endnu ikke har nået at få medlemskab og øn-
sker det kan du kontakte bestyrelsen enten pr mail på 
landsbyliv@live.dk, eller til Karina på tlf. 23 23 30 31.

Tirsdag d. 5. oktober kl. 19
Mølle Skovly chokoladefabrik

Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel
Vores virksomhedsbesøg går i år til Mølle Skovly 

chokoladefabrik, som producerer økologisk slik og 
chokolade.

Ud fra filosofien om, at ”livet er for kort til dårlig 
chokolade” begyndte Woodshade Organics - Mølle 
Skovly som de første i Danmark at fremstille økolo-
gisk konfekt baseret på marcipan, blød nougat, frugt 

og chokolade. I dag har de et fristende udvalg af 
chokolade, slik og snacks.

Woodshade Organics sælger også råvarerne, så du 
selv kan lave skøn konfekt.

Vi får en rundvisning, smager på produkterne og får 
kaffe.

Pris for medlemmer 50 kr. / Gæster 75 kr.
Fælleskørsel fra Lemming Kirke kl. 17.30.

Tilmeldingen er bindende, og det er efter først til 
mølle princippet.

Tilmelding til Karina senest d. 30-9-10, på tlf. 23 23 
30 31. Eller på landsbyliv@live.dk
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Landsbyliv siden sidst…
Vejret var med os, da vi fredag d. 4. juni afholdte grill/
vin aften på friskolen.
Ingrid havde bestilt godt vejr og det tror vi de 36 delta-
gere nød i fulde drag.

Vi havde inviteret Kim Birkelund (billedet) (danmarks-
mester i burger på grill) til at give os lidt ideer til som-
merens grill aftener.
Mændene havde medbragt deres egne grill og under 
Kim´s kyndige vejledning blev der tændt op i grillstar-
teren og de fik placeret kullene rigtig, og stegt både 
mørbrad og oksefilet.

Billede 2

Lørdag d. 6. november kl. 10-16
Bytte tøj dag

I Lemming forsamlingshus
I samarbejde med Lemming Borgerforening har vi et 

bytte tøj arrangement.
Har du tøj du ikke længere bruger? Måske noget du 
aldrig har fået brugt? Lad andre gå ”på opdagelse” i 

dine gemmer, og byt eller sælg dine varer.
Arrangementet er gratis og der sælges kaffe, kage 

samt sandwich.
Tilmelding af bod til Karina senest d. 31-10-10 på tlf. 

23 23 30 31, eller på landsbyliv@live.dk

Vi havde også inviteret Fernando Corvalan fra Gjessø.
Han havde en masse lækre vine med fra Chile (så 
mange at bilen brød sammen, under vægten af de dej-
lige dråber). Han fortalte om druer, vinproduktion og 
traditioner i Chile.

Billede 3. Fernando Corvalan

Da vi havde smagt alle vinene, ca. 9 forskellige, var 
det endelig  tid til at sætte tænderne i det lækre kød 
og tilbehør.

Billede 4 og 5.

Stemningen var høj, snakken gik lystig, indtil det blev 
for køligt og folk listede hjemad.

Vi vil gerne sige en stor TAK til alle de frivillige der 
gav en hånd, med opvasken, til oprydningen og især 
til Svenne der måtte trækkes med alle os damer en 
hel dag.
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REJSEBREV FRA AUSTRALIEN

Dag 6. Vi kører for 1. gang i venstre side i Sydney, det 
går rimeligt, men en enkelt gang glemmer jeg at se til 
højre først, det kunne have kostet en grim bule. Så 
nu siger vi ”HØJRE-VENSTRE” hver gang vi kommer 
til et kryds eller en rundkørsel og det går glat til Blue 
Mountains 100 km vest for Sydney til campingpladsen 
i Katoomba.

Dag 7. Kold nat og australierne går rundt med huer 
og vanter, det gør vi dog ikke. Vi kører og går ture i 
bjergene, som er en kolossal bjergkæde med masser 
af regnskov i bunden og millioner af eucalyptustræer. 
Træerne udsender eucalyptusolie til luften, så denne 
bliver blålig, hvilket giver bjergene deres navn. Austra-
lien er én stor vulkanø med masser af askelag i flotte, 
brændte farver, som bl. a. her i bjergene kan ses og er 
særligt smukke, når solen går ned.

Udsigt i Blue Mountains
Dag 8. Vi pakker bilen og besøger et turistcenter, hvor 
man først kan køre ned i regnskoven med et MEGET 
stejlt tog, der hælder mindst 45 grader, lidt uhygge-
ligt. Så går vi rundt i regnskoven, ser termitbo, kæmpe 
eucalyptusser, der kan blive op til 100 m høje samt 
flotte træbregner,. I tidernes morgen har de dannet kul-
lag i disse bjerge, som man tidligere levede af at bryde 
op, men det er slut nu. Eucalyptustræer er fantastiske 
ved, at de taber barken stort set hvert år, og derfor 
tager de ikke voldsom skade under skovbrande, som 
der er mange af i hele Australien. Og hvis de vælter 
og har et par rødder i jorden endnu, så skyder grene 
op som nye træer. Vi kommer op til camperen med en 
svævebane, som er inkluderet i prisen. Og så videre 
til Cobar, hvor vi slår lejr. Og nu er landskaber mere 

ørkenagtigt, men der er grønt græs og ikke tør ørken. 
Lidt mystisk, for da vi fløj over ørkenen, så den meget 
tør og rød ud. Og der er heller ingen kænguruer, som 
vi troede vrimlede rundt, men herom senere….

Dag 9. Cobar er som navnet antyder en kobbermine-
by, hvor en nu 250 dyb mine har givet velstand i byen 
i næsten 100 år. Og minen og byen er pudsigt nok 
grundlagt af en dansker, en svensker og en schweit-
zer. Vi tager en rundtur til minen med en lille bus, som 
også bringer os til en nærliggende guldmine, hvor vi 
endda godt må køre rundt og i princippet også gå ud, 
idet man ikke kan se guldet. Det findes i en stenart, der 
knuses til støv, hvorefter guldet kan koncentreres på 
forskellig vis og til sidst sendes til endelig udvinding i 
Kina! Og samtidig finder de også sølv og andre metal-
ler i jorden, som forbedrer økonomien i udvindingen.  

Kobberminen i Cobar

Dag 10. Da vi skal køre fra Cobar mod min drømmeby 
White Cliffs, hvor der findes opaler, hører vi, at vejene 
kan være skyllet væk af et voldsomt uvejr, som en uge 
før har raseret Midtaustralien. Vandmasser har skyllet 
kløfter på op til 6 meter dybde ned den røde jord og va-
sket enorme mængder mudder ned i lavere områder 
med store oversvømmelser til følge. Samme uvejr har 

Australien fortsat - de første 5 dage kan læses i blad nr. 33
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Den næsten usynlige øgle

i mindre grad sendt regn ned over det område, hvor vi 
netop er kørt i gennem, og derfor er der spiret græs op, 
hvor der ellers plejer at være tørt og goldt. Og derfor er 
der heller ingen kænguruer, idet de ellers søger tæt på 
vejene, hvor asfalten giver lidt mere vand på de nær-
meste par meter, hvor græsset så vokser bedre end 
ude i den åbne natur. Og når de så normalt har guffet 
sig mætte langs vejen, så gør det godt med en lur på 
den varme asfalt. Derfor går det meget tit galt med 
påkørsler, og næsten alle biler har kængurugitter. Men 
nu er det fluerne, der generer mest og det er forfærde-
ligt. I Willpenia, som er den sidste by før ren ørken, er 
der ca. 50 huse, en indfødt aboriginalkøbmand med et 
primitivt men OK vareudvalg (men fluenet var udsolgt) 
samt en tankstation. Her tanker de lokale 1000 liter 
af gangen i tromler m.m., man kommer ikke tit forbi! 
Og så kører vi mod White Cliffs gennem tørt landskab 
med små træer, som giver sparsom skygge til de få 
sorte køer, vi ser på de næste 100 km, hvor vi kun 
møder 4 biler. Omkring 100 meter asfalt er skyllet pist 
væk, men vi kan køre på den tørre jord. Campingplad-
sen er nærmest en parkeringsplads, hvor man lægger 
ca. 80 kr i en kasse i en kuvert! Men der er bad og toi-
letter, men man skal spare på vandet, det er regnvand 
opsamlet i store tanke. Solen går ned, temperaturen 
falder til 25-26 grader, fluerne holdes væk med viske-
stykker over hovedet og en flyver kommer præcis som 
vi gjorde på samme tid, så der kommer nok et nyt hold 
forventningsfulde turister fra Singapore.

Råhygge i skyggen med viskestykker over hovedet mod flu-
erne
Dag 11. Vågner til høj sol, ca. 35 gr. og meget lidt skyg-
ge. Går og kører rundt til flere opalbutikker med for-
holdsvis billige priser på ca. halvdelen af storbypriser. 
Jeg kigger i de mange dynger af opgravet sten, der lig-
ger i tusindvis i hele området. De er hvide, fordi klippen 
er kalkholdig men indeholder også okker, som er en 
jernforbindelse, der er nødvendig for, at der kan dan-
nes opaler. Og det tager typisk kun ca. 100 millioner år, 
når det jernholdige vand trænger ned i undergrunden 
og aflejrer sig i små størkningsrevner fra vulkantiden 
sammen med silicium og danner en glasagtig masse, 
der kan slibes og blive til utroligt smukke og dyre opa-

ler. Her fra området kommer mange lyse og blålige 
opaler, der alle er karakteristiske ved, at de farvede 
felter ligesom ”lyser” af sig selv. En renfarvet blå opal 
på 1x3 cm i sølvindfatning vil typisk koste ca. 30.000 
kr eller mere, og ikke sært, for udvindingen er det mest 
trælse arbejde, jeg kender. Alene ca. 20 meter inde i 
klippen i en snæver mine med en temperatur på ca. 25 
gr nede i jorden og ca. 45 gr om sommeren oppe på 
overfladen, så mange kommer kun om vinteren, hvor 
der kun er ca. 25 gr. på overfladen. Og mange hak-
ker klippestykker ud i halve og hele år uden synderligt 
held. Og jeg fandt heller intet, der kunne ligne opalma-
teriale i dyngerne, de havde selv pillet alt fra for blot 
at tjene en lille skilling. Vi besøger en nedlagt mine, 
der helt utroligt er indrettet til bed&breakfast med 5 
værelser. Familien, som forpagter minen, har levet her 
med børn i skolealderen, men ønsker at flytte efter ca. 
10 år. Men udenfor deres ”hus” under et skygegardin 
vander de og har smukke blomster og mindre palmer 
og buske her midt i ørkenen. Vi ser en lille øgle på ca. 
40 cm mellem de tørre sten, men så kører vi videre i 2 
dage for at komme op i bjergkæden Flinders Rangers, 
som er et flot bjergmassiv med masser at vandreture 
og ørne med 3 meter vingefang. Vi ser 5 i alt, og un-
dervejs ser vi de første kænguruer, 2 af dem på cam-
pingpladsen, som forsøgte at spise af vores bord, og vi 
var lidt bange for dem, selv om de kun var ca. 1 meter 
høje, men meget nuttede at se på. 

De næste dags største oplevelser er bjergkæden Flin-
ders Range, storbyen Adelaide, som er frugtområdets 
velhavende hovedstad, en tur til Kangaroo Island med 
søløver, sæler, en dygtig falkonér og et ubeskriveligt 
besøg på en klippeknold, hvor overjordiske kræfter 
(tror jeg) har placeret nogle klippeblokke på flere hun-
drede tons og ladet tiden erodere dem til de fornemste 
skulpturer, se billede på omslaget.
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På en campingplads pusler og hvæser det i mørket, 
da vi spiser, og Anne-Mette gemmer sig i vognen, 
mens jeg lyser med en lygte ud i mørket og ser 3 sæt 
små øjne, der tilhører nysgerrige possummer på stør-
relse med små katte. Herefter til sydkysten, hvor vulk-
anlagene igen dukker frem som fantastiske søjler og 
aflange småøer over flere hundrede kilometer, og vi 
SKULLE bare se dem alle. ”Camping under the Koa-
las” siger selvsagt på engelsk, at her er koalaer, og 
det med ca. én i hvert andet træ. Og de er bare søde, 
søde, søde….Og her er possummerne på størrelse 
med en ræv og med lige så tyk en sort hale.

Søde, nysgerrige, men kan bide og kradse….

Den sidste uge har vi i Melbourne sammen med vores 
svigerdatter og søn, hvor vi besøger en tidl. guldgra-
verby, som er levendegjort rigtigt godt, en zoologisk 
have for at se tasmanske djævle, wombatter, pelikaner 
og masser af smukke fugle i kæmpevolierer. Helt eks-
tremt er der et dyrehospital med 6 stuer med glas til 
publikum, så man kan se, når de opererer trafikskade-
de dyr, som efterfølgende rekreerer i parken og sættes 
ud, når de er raske.  Og på vores campingplads ser vi 
en lille possum med hvid halespids, nærmest en stor 
rotte!        

Melbourne har 5 mill. indbyggere, kolossale indkøbs-
centre med bl. a. den sydlige halvkugles største, hvor 
vi nærmest farer vild samt herlige strande og enorme 
veje. En lokal indfaldsvej har 10 kørebaner og 2 ser-
vicebaner i hver side, 14 baner i alt. Der er 5 universi-
teter, hvor vi besøger det ene med 30.000 studerende, 
hvor svigerdatteren studerer gensplejsning, og hvor 
vores søn læser IT med en økonomisk overbygning på 
en anden gren af samme universitet. 

Og så hjem over Singapore, først med verdens stør-
ste fly med plads til over 800 passagerer, med kun 8 
timers ophold og derefter 13 timer til Kastrup. Så er 
man flad i bagen til sidst! Men flyene fløj virkelig roligt 
og det er rart. 

Alt i alt en super tur, som indfriede forventningerne til 
fulde uden bøvl med helbredet, bilen, overfald i ørke-
nen eller andet, man kunne frygte på forhånd.

Luffe

Koaler er SÅ nuttede...

 I guldgraverbyen vaskes ægte guld, som dog er tyndt blad-
guld!
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Den årlige fisketur hos Svenne var igen i år et trækpla-
ster, idet ca. 20 var mødt op på en dejlig juni aften. 12 
fiskestænger var rigget til og blev brugt flittigt aftenen 
igennem, dog uden større held - fiskene kunne ganske 
enkelt ikke fristes med noget som helst. Blink, orm, po-
wer-bait, ja alt blev ignoreret og alle kunne tage hjem 
og slippe for og gøre fisk rene.

Nogle dage senere kunne jagtforeningen igen samle 
lidt over 20 personer. Denne gang var der arrangeret 
en aftenudflugt til Aunsbjerg Gods ved Demstrup. Her 
viste godsejeren rundt, fortalte om godsets historie, 
der kan føres tilbage til 1500 tallet, spændene i sig 
selv. Der blev talt om land og skovbrug samt jagt og 
vildt på godset.
Sluttelig blev den medbragte kaffe nydt samtidig med 
at der var mulighed for at stille spørgsmål omkring 
Aunsbjerg.

Pokal skydningen kunne igen i år mønstre alt for få 
folk, idet kun 6 mand deltog her. Igen i år var Anders 
Pedersen suveræn og vandt både den lukkede og 
åbne skydning. Anders ramte 23 duer ud af 24 mulige 
og det i henholdsvis 25 og 26 skud - flot. 

Bukkejagten i Serup Præstegårdsskov gik over al for-
ventning i år, da der blev skudt 3 bukke. Kim Mikkelsen 
lagde ud med at skyde en lille, men pæn seksender. 
Kent Nielsen skød en gaffelbuk, mens undertegnede 
skød en sjov lille “abnorm” buk.

Nekrolog:
Det var med stor sorg vi i Lemming og Omegns Jagt-
forening modtog beskeden om Åge Møllers død lør-
dag den 17 juli. Åge var en af de 5, der stiftede forenin-
gen for ca. 35 år siden. Gennem alle årene var Åge 
ganske aktiv og deltog stort set i alle arrangementer, 
hvad enten det var hygge til jagtfesten, en kold post på 
rævejagterne om vinteren eller bare til en hyggeslud-
der i jagtvognen var Åge der. Da helbredet begynde at 
svigte lagde Åge våbnet til side, men fulgte stadig med 
i hvad der rørte sig i foreningen, ikke mindst nød han 
meget at komme i jagtvognen hvert år  den 16 maj om 
morgenen, få sig en kop kaffe og et rundstykke og så 
ellers lytte til hvad der var oplevet og set i lokalområdet 
denne morgen.
En tro støtte, et aktiv i sig selv, er borte. Men tro ikke 
Åge du er glemt - mange, mange vil huske dig langt ud 
i fremtiden.
Æret være Åge Møllers minde.

På foreningens vegne
Henrik Jensen.

* Lørdag den 31 oktober
* Søndag den 21 november
* Torsdag den 30 december

Husk, der kan max. Deltage 15 
mand på hver jagt, og tilmelding 
er efter først til mølle. Det koster 
30.- kr. for at deltage i en jagt, og 
man husker jo selvfølgelig at med-
bringe gyldigt jagttegn, som frem-
vises for jagtlederen. Mødestedet 
er som sædvanlig på sportsplad-
sen i Serup.

Efteråret kan byde på flotte og spændene dage, som her 
med et par svenske venner på besøg.

Jagterne
til det kommende efterår
er planlagt som følgende:
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BØRNEHAVEN I LEMMING

De ældste børnehavebørn (”rokketænderne”) har i en 
periode arbejdet med emnet: Arbejdspladser i Lem-
ming. Vi forholdt os først til alle de arbejdspladser, som 
primært de lokale børn, kunne komme i tanke om. Der-
næst vandrede vi en tur gennem byen og opdagede 
endnu flere arbejdspladser, samt talte om, hvor mange 
der mon arbejdede de forskellige steder?
Vi fandt frem til 22 arbejdspladser (med mulighed for 
flere ansatte hvert sted) bare i selve byen og allernær-
meste opland. 
På spørgsmålet om, hvad et arbejde er, blev der bl.a. 
svaret: 
”Det er dér man tjener penge” 
”Det er noget, man kan blive fyret fra” 
”Det er kun for de voksne og jeg gider aldrig arbejde!”
Vi kontaktede dernæst 3 mulige arbejdspladser, som 
vi ønskede at besøge.

Arbejdspladser i Lemming

Lemming Hegn: Her mødtes vi med Connie, der glad 
tog imod en flok nysgerrige børn. Børnene blev dog 
straks så optagede af et kæmpestort akvarium på kon-
toret, at de havde glemt alt om, hvad vi egentlig var 
kommet for…
Bag kontoret trådte vi ud i store haller, den ene hal 
afløste den anden. Det var som at opdage en skjult 
bydel og bestemt et besøg værd. I Lemming laves der 
hegn, mange hegn! Savsmuld, maskiner, og et arbej-
dende værksted, hvor fundamenter og stolper støbtes. 
Vi fik lov at følge støbeprocessen på nært hold i en 
kølig hal.
Lugten af beton og lyden af larm fra grus, sand og ce-
ment der blev suget ind & blandet i en snegl var fasci-
nerende. Udenfor så vi, hvordan Jesper kom kørende 
med traktor og tipvogn for at læsse sand i en nedgra-
vet kasse, hvorfra det blev suget ind i sneglen.
Vi sluttede besøget det sted, hvor sektioner af hegn 
blev dyppet, for at blive imprægnerede i nogle kæmpe 
kar. 

TR-Biler: ”Orv mand, han har en racerbil!” og ”Jeg vil 
købe den her, når jeg bliver stor!” Torben kom smilen-
de ned af trappen fra verandaen, hvorfra kontoret har 
udgang og bød os velkommen. Der stod mange flotte 
biler og skønt Torben bedyrede, at bilerne var billige og 
kunne fås helt ned til 10.000 kr., var øjnene ved at trille 
ud af hovedet på børnene, for her taler vi om virkelig 
mange penge, set fra børnehøjde.
Vi spurgte Torben om mange ting… Hvem kunne sæl-
ge flest biler i byen? Hvor mange arbejdede der hos 
ham? Hvad er yndlingsmærket, m.m.? Vi fandt ud af, 
at også her var der tale om en familie-arbejdsplads. 
Sønnen Rene`tager ud og finder brugte biler til vide-
resalg og Torben sælger lidt mere end en bil dagligt. 
Det er mange biler, der skifter ejermand og som har 
fundet denne bilhandler, der næsten ligger skjult inde 
midt i Lemming by. Denne morgen havde der netop 
været en familie fra Sjælland, for at købe bil. Torben 
fortæller os, at OPEL er hans favorit, men at der også 
findes andre gode bilmærker. Vi bliver budt med oven-
på, gennem kontoret, hvor børnene helt glemmer at 
stille spørgsmål, da de øjner biler fra diverse glitrende 
bilblade. Lise dukker op og byder os videre ud i køk-
kenet, hvor hun har dækket op med sodavand, kaffe, 
chokolader og tørret frugt. Bænket rundt om bordet, 
bliver der pludselig stille, blandt den ellers så livlige 
børneflok, mens der nydes! Besøget afsluttes med fo-
tografering foran de nypolerede biler, mens en enkelt 
dreng brillerer med at opremse diverse bilmærker. 

Gurli Maagaard, kunstner: Vi er gået tidligt hjemmefra, 
med rygsæk indeholdende madpakke og bevæger os 
nu lidt ud af byen, mod den gamle stationsbygning i 
Lemming. Hele vejen rundt om huset hos Gurli, vidner 
det om kreativitet. Vi bliver modtaget med håndsræk-
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ning og budt indenfor, hvor englebåde, hængende ned 
fra loftet, drejer rundt. Børnene bliver delt i 2 hold; Et 
kommer med videre i et rum, hvor der står vandkar 
med papirgranulat, som børnene får lov at røre ved. 
Gurli fortæller, at hun fremstiller sit eget papir af al-
skens naturmaterialer. Hestepærer, rabarbergrød, 
bark fra morbærtræer o.m.m. Børnene skal nu, ved 
hjælp af trærammer med finmasket net, selv prøve at 
fremstille et stykke papir. Ikke tegnepapir, men papir 
velegnet til bl.a. malerier/akvareller. Det andet hold 

BØRNEHAVEN I LEMMING
børn placeres rundt omkring et stort bord med farver, 
tegnepapir og flotte billeder af afrikanske dyr og møn-
stre, mens de får til opgave, at male sådanne dyr. Da 
turen kommer til atelieret, er koncentrationen opbrugt 
og børnene slippes på græs med dusinvis af lupiner i 
flammende farver. Vi takker af, beriget af arbejdsplad-
sers mangfoldigheder, og får lov at indtage de med-
bragte madpakker i den skønne have. Op ad bakken 
går vi af sted, med hjemmegjort papir, hjemad mod 
børnehaven.

Med opfølgning af disse besøg i Lemming, har vi la-
det nogle af børnene male kinesisk skrifttegn på det 
hjemmegjorte papir (i forbindelse med vores koloni om 
Kina). Vi har indkøbt nye biler, der bliver pakket ud til 
efterårsdage og vi har endelig besluttet at skulle lave 
vores eget betonstøberi, ikke til hegnstolper, men til 
minifliser der kan bruges i leg på legepladsen!
Projektet har sat mange tanker i sving; ”Hvis min hund 
lever, når jeg bliver stor, vil jeg være dyrlæge…” ”Jeg 
ved det ikke, men jeg vil blive boende hjemme hos mor 
altid!”

Hermed takker vi for interesse og gæstfrihed, hvor vi 
har været og har forhørt os!
 Børnehaven i Lemming/Hanna Lund Petersen

LOKALHISTORISK FORENING

Ejer Christina & Jakob Ebbesen, også ejere af Grau-
ballegård, Grauballe. Besøgt den 6. maj 2010 af Lo-
kalhistorisk Forening for Lemming, Serup, Sejling og 
Sinding. Vi var 62 deltagere, 49 i bussen + 13 i private 
biler.

Godset ”Isgård” på Mols Hoved

Onsdag d. 1. september  

Byvandring i småbyerne
Skægkær, Resdal og Høgdal
med lokale repræsentanter.

Vi starter på Skægkærskolens p-plads kl. 19.30
Resdal ca. kl. 20.00 og Høgdal ca. kl. 20.15

Foreningen er vært ved en kop kaffe
i Serup Forsamlingshus umiddelbart efter.

Vel mødt 

LOKALHISTORISK FORENING
for

Lemming, Serup, Sejling & Sinding.

Vi startede fra Skægkær præcist, i et fantastisk flot vejr 
med høj solskin, hjemme igen kl. 22.40 efter en suc-
cesrig tur.          B K Lyn-Foto
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DEN POLITISKE SIDE AF SAGEN

Det er rart når en indsats bærer frugt. Det føler Lo-
kalrådet er sket i historien om Banestien. I arbejdet 
med Kommune- og trafikplan, ved diskussion på Bor-
germøder, ved møder med Nærdemokratiudvalget og 
Vej- og trafikudvalg, ved prioriteringen af vores ønske-
seddel til kommunen – på alle planer har forbedring af 
skolebørns cykelsikkerhed til Skægkærskolen været 
et højt ønske.
Nu er det lykkedes. Og ikke blot kan man cykle til skole 
på Banestien, både fra Lemming og Øster Bording, nej 
mor og far kan cykle med om søndagen med madkurv 
og hund, helt fra Herningvej ved Lysbroskoven til Lem-
ming Brovej, 12,5 km.  

At det er kommet 
så hurtigt i stand 
for hele stræknin-
gen, skyldes at 
kommunen fik an-
del i en beskæfti-
gelsespulje til an-
lægsudgifter med 
1:1 finansiering 
fra staten. Og der 
er planer om at 
fortsætte til Kjel-
lerup på et tids-
punkt. På den måde bliver der med tiden et sammen-
hængende banesti-cykelnet til Randers og Horsens, til 
Grindsted og Langå – med Silkeborg som centrum. Se 
mere på www.lgbertelsen.dk.
Fra 1924-1968 var der jernbane fra Silkeborg til Rød-
kærsbro, hvor hovedbanen Viborg-Randers / Århus 
kunne nås. Lokalt gik det over Øster Bording, Skæg-
kær, Lemming, Hinge og Nørskovlund. De gamle stati-
onsbygninger er jo nu fine, velholdte privatboliger, som 
adskiller sig fra den øvrige landsbybebyggelse på en 
flot måde – til minde om en svunden tid med mange 
lokale jernbaner. Nu kan vi cykle dér hvor tog á la Bry-
rup Veteranbane prustede sig gennem det flotte land-
brugsland.

Klaus Hansen, Tandskov

Naturen åbner sig

Banestien set fra Viborgvej

Banestien set fra Ørevadbrovej



35

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

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.)  8970 2600
Skoleleder Asger Skov Nielsen  8680 2681
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
Lemming Bygade 69 A, Sejling
Charlotte Lajgaard, formand   8688 1843 

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen   2945 3473

Landsbyliv
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
Michael Andersen, formand  2028 9091
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
Peter Blom, formand   8682 6434

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Henrik Jensen, udlejning  8685 9048
     2013 2785

Lemming Vandværk   8685 9015
Poul Erik Bach, formand   8685 9027

Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

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

Gåtur, Landsbyliv: Søndag kl. 10 - se s. 27 i blad 33

Gudstjenester: Se kirkesiderne

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

Lokalbladet udkommer ca.:
1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december

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

29. august
Indskrivning af konfirmander, 
se s. 11 i blad nr. 33

1. september kl. 19.30
Byvandring i småbyerne med 
Lokalhist. fore., se s. 31

6. september kl. 19.00
Virksomhedsbesøg i Nisset/
Ebstrup. Lemm. borgerfore.

8. september kl. 12.30
Jubilæumsfest, Pensionistfor-
eningen, se s. 7

9. september kl. 14.30
Sang og musik i ”Sparekas-
sen”, Pensionistfore., se s. 7

16. september kl. 10.00
Højskiledag i Balle Sognehus, 
pensionistforeningen, se s. 7

19. september kl. 10-13
Loppemarked i Serup Forsam-
lingshus, se s. 22

22. september kl. 19.00
Generalforsamling, Landsbyliv, 
se s. 24

26. september kl. 10.30
Familie-Høstgudstjeneste i 
Serup, se side 12

26. september kl. 19.30
Høstgudstjeneste i Lemming 
kirke, se side 12

29. september kl. 12.30
Løvfaldstur, Pensionistforenin-
gen, se s. 7

29. september
Billedskole for piger og drenge, 
9-16 år, se s. 7

5. oktober kl. 19.00
Besøg på Mølle Skovly Choko-
ladefabrik, Landsbyliv, se s. 24

7. oktober kl. 14.30
Sang og musik i ”Sparekas-
sen”, Pensionistfore., se s. 7

8. oktober kl. 18.30
Løvfaldsfest.
Lemming Borgerforening

9. oktober kl. 19.00
Høstfest i Serup Forsamlings-
hus, se s. 22

13. Oktober
Oprydning forsamlingshuset 
kl.16.00.

14. oktober
Israel i Fortid og Nutid, af Niels 
Kristensen, Forefragsfore.

27. oktober kl. 13.30
Fællesarrangement, pensionist-
foreningen, se s. 7

31. oktober 
Jagt i Lemm. og Omegns Jagt-
forening, se s. 29

3. november kl. 13.30
Fortælling om mormor Helene, 
pensionistforeningen, se s. 7

4. november kl. 19.30
Foredrag ved journalist Frede 
Farmand, se side 13

4. november kl. 14.30
Sang og musik i ”Sparekas-
sen”, Pensionistfore., se s. 7

6. november kl. 10.00
Bytte-tøj-dag, Landsbyliv, 
se s. 25

6. November.
Bytte tøj dag, i samarbejde 
med familie og samfund

10. november kl. 18.30
Mortens Aften i Serup Forsam-
lingshus, se s. 22

11. november kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i Lem-
ming kirke, se side 12

21. november
Jagt i Lemm. og Omegns Jagt-
forening, se s. 29

25. november kl. 11.30
Julefrokost og Rosenorkestret, 
pensionistforeningen, se s. 7

30. november kl. 19.00
Besøg i gårdbutikken ”Star 
me”, Landsbyliv

1. december kl. 13.30
Blomster- og juledekorationer, 
pensionistforeningen, se s. 7

7. december kl. 19.00
Dessert/chokolade-aften, 
Landsbyliv

19. december kl. 14.00
Juletræsfest for børn og 
voksne, Serup Forsm., se s.22

30. december 
Jagt i Lemm. og Omegns Jagt-
forening, se s. 29

På Lemming Brovej 14, hos Jette og Lars, står denne sta-
telige, 90 årige dame. Hvert år i slutningen af maj, viser hun 
sig i sit flotteste skrud. Hendes familienavn er Skovfoged, og 
hun regnes for at være sognets ældste af slagsen. Mange 
gevækster, af mindre ædel herkomst, har ladet livet, for at 
Fru Skovfoged kan få den opmærksomhed hun forlanger.
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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

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

V/Kai Deigaard
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil: 61 44 53 51

Christians Anlæg &
Løgager Entreprenør A/S
v/ anlægsgartner Chr. Brendstrup

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

mail@kobmanden-i-lemming.dk
www.denrullendekoebmand.dk

Den rullende købmand  Få leveret dine
købmandsvarer lige til døren.

Jeg handler alle mine varer hos
SuperBedst på Lupinvej i Silkeborg
Ring dagen før du ønsker levering.

Levering: 50 kr.
Pensionister: 30 kr.
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Sommerafslutning i den lokale dagpleje - med lyserøde busser og opmærksomme børn

Øverst: Masser af sjove aktiviteter ved EnergiMidt Cup

Til højre og nederst: Den fantastiske natur i Australien, 
læs ex-redaktørens rejsebeskrivelse


