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Nummer 47              11. Årgang      

Tv-hygge efter fællesspisning i Lemming

En stor vandpyt med græs og mudder, det er fanta-
stisk - i naturdagplejen

December 2013

Der er flæsk i lange baner, når Landsbyliv inviterer

Grillaften i Serup Forsamlingshus

Oktoberfest i Lemming: 150 personer og 450 liter øl ...!
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Aut. kloakmester

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

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

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:

Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25 

8632 Lemming

DIT LOKALE

SUPERMARKED

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag AKSEL NIELSEN

mobil
2080 8580

... med akupunktur, zoneterapi eller massage

Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming

Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.

Forkæl dig selv

Se mere på

Morten Bak A/S
Aut. Kloakmester & Entreprenør 

Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Vi udfører alt fra stort til småt. 
Jord - Kloak

Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

Din pizza bliver
lavet af de bedste rå-

varer og i original stenovn
Ovnstegt kylling og döner kebab

Lemming Byggade 67

ÅBEN: Tirs.-sønd. kl. 16-21

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær
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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 foto-
behandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers konto i Nordea, med tydelig afsender på.
Ellers kontakt Karina på tlf. 6127 7299. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.
Lokalbladets konto nr.: 1938-5905 254 431 - Lokalbladets CVR-nr.: 3353 7506

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
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)                        6127 7299 
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)           8685 5385 
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig)    8685 9264 2993 5475
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter) (Serup Borgerforening)                    3023 1613
Erik Nielsen, Østerbyvej 46 (Serup-Lemming sognes Menighedsråd)   8685 9110 2565 0320 
Kaj Larsen, Holmgårdevej 9 (Serup Foredragsforening)                     3511 6628
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333
Hanna Lund Pedersen, Lem. Vesterbyvej 36 (Børnehaven i Lemming)      3026 5156
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)                  8685 5832 
Gyda Betzer, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)                             3068 2330
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)                          2463 0517
Tina K. Nørreskov, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)   8685 9114 2883 2404
Jesper Bang (Lemming IF)      8685 9111 3052 1040

LEDER
December, januar, februar:
”Jeg glæder mig i denne tid, snart julesneen falder 
hvid ...” (hvert 9. år i snit)
- og så går vi til kirke med åbne og varme hjerter.
Det er fællesskabets tid.
Vi tager med børnene til julestue, både det ene og det 
andet sted.
Vi går til gymnastik/håndbold/kor/whist/strikkeklub/
svømning/madlavning/eller ...
Af og til ser vi et interessant tv-program sammen i fa-
milien eller med naboen.
Vi går til sangeftermiddage i pensionistforeningen. 
Foredragsforeningen inviterer til spændende aftner. 
Vi synger sammen bagefter til kaffen. Dilettant og re-
vyfolket øver sig, og vi glæder os til at komme hen 
og se det. Og holde fest. Vi kommer til hyggelige fæl-
lesspisninger en hverdagsaften, børn, unge og gamle 
sammen. Der er fastelavn i kirke og forsamlingshus, 
og måske en forårsfest i marts at se frem til.
Der er generalforsamlinger, hvor vi møder talstærkt 
op, for at markere støtte til de frivillige ildsjæle i vores 
foreninger.
Lige pludselig skal vi til at slå græs igen, og vi får en 
snak med naboen over hækken, mens børnene ind-
tager uderummet med rulleskøjter, bolde og på hop-
peborg.
”En kjedsom vinter gik sin gang ...”

Klaus Hansen,
Tandskov
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Oplag:
850 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

DAGPLEJERNE

Til salg!

Viborgvej 149, Resdal er til salg!

Grundareal 17.491 kvm. Boligareal 114 kvm.
Fuldt isoleret, uudnyttet loftetage.

Henvendelse til:
Ruth Just Iversen

tlf.: 6128 1169
mail: ruth@justiversen.dk

Hus til leje søges

Vi er en familie på tre der søger et hus i 
området omkring Lemming friskole. Vi vil meget 

gerne lidt ud på landet. 

Hænderne vender rigtigt, så vi er ikke så 
nervøse for selv at skulle istandsætte lidt. 

Du kan kontakte os på 5299 9905

Vores trold Hugo, som alle 
børnene er glade for, og som 
altid er med når alle vi natur-
dagplejere er på tur sammen. 
Hugo bor på skift hos os alle.

Det grønne flag kom til tops, 
mens vi sang.

Gennem det sidste halve år har en gruppe dagplejere 
været tilmeldt Grønne Spirer, som er Friluftsrådets 
grønne mærkningsordning for institutioner og 
dagplejere. Med den mulighed har 9 dagplejere ønsket 
at blive naturdagplejere, og det blev fejret ved et festligt 
arrangement fredag den 20. september i dagplejernes 
legestue i Skægkær Børnehave.

De har valgt at blive naturdagplejere, fordi udebørn 
er sunde børn. Mange undersøgelser viser, at børn 
udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. 
Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i 
barnets første tre leveår, og barnet har overordentlig 
stor gavn af de stimuli, som naturen kan give. Naturen 
byder på uendelig mange muligheder, fordi den hele 
tiden forandres. Naturen indeholder tre erfaringsrum; 

Naturdagplejere i Lokalområdet

På skattejagten skulle børnene også sætte hyben på pinde( 
grillpinde), og det krævede stor koncentration

Børnene leger og finder pinde og insekter

... fortsættes på side 6
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

På Serup Tinghøjvej 1,
Serup, bor Anita Barslund og 
Erik Vestergaard på slægtsgården Thors-
gård, sammen med børnene Søren Peter, Aleksander, 
Jonas og Sara - på deltid - samt hunden Bella, katten 
Handi, 5 julegæs, 25 skovgrise og nogle Limosinekø-
er (sidstnævnte er altså udendørs!). Ejendommen har 
fået en kraftig overhaling såvel udendørs som indven-
digt. I haven er bygget et flot shelter, som har været 
benyttet hele sommeren, så nu er de spændte på kul-
den hen over vinteren.                                 Luffe

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Gustav, søn af Karina 
Bach Mikkelsen og René 
Rasmussen, Lemming By-
gade 27, Lemming, født 
d.15. januar 2013, kl. 5.41, 
vægt 2280 gram, længde 
47 cm.

Jacob Molin Bak, søn af 
Charlotte Molin Bak og 
Morten Bak, Resdal Bakke 
53, blev født den 2. okto-
ber 2013 kl. 19.30, vejede 
3000 gram og var 50 cm 
lang.

Helle Overgaard Pedersen og Lars Julsgaard Bryrup, 
Lemming Bygade 20, Lemming, blev viet den 25/10 
2013 på Silkeborg Rådhus.

Kasper Hansen, Ørevad-
brovej 59, Serup, fylder 20 
år d. 19. december

Linda Højen Weibel og Jeppe Højen Weibel, Lemming 
Brovej 9, blev viet i Lemming kirke d. 7. september 2013

Arne Mundbjerg, Lem-
ming Vesterbyvej 2, Lem-
ming, fyldte 50 år d. 19. 
november

Knud Erik Nielsen, 
Lemming Bygade 34,

fyldte 60 år
d. 19. november
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DAGPLEJERNE

Velfortjente madpakker efter en super god formiddag

På skattejagten skulle vi også finde insekter, og der blev 
fundet mange biller og edderkopper

>>>
Vi er på skattejagt, og der samles flotte sten,

som skal bruges til bordpynt på bordene,
om eftermiddagen til forældrekaffe

naturen er en tumleplads for leg (fysisk aktivitet), et 
kundskabsområde (planter, dyr, vind og vejr) samt 
et sted for oplevelser (opdagelsen af en mariehøne 
som kravler). Ingen indendørs redskaber kan erstatte 
de kropslige og sansemæssige muligheder, som 
uderummet byder på.

På festdagen holdt Børge Biisgård fra Friluftsrådet 
og Bodil Rønne, pædagogiske udviklingskonsulent 
i Silkeborg Kommune, taler til børn og dagplejere, 
hvorefter ”Det Grønne Flag” blev hejst som tegn på, at 
nu var man naturdagplejere. Efter flaghejsningen var 
der boller til alle, og så startede den store skattejagt 
udenfor i varmt tøj, for denne dag var det lidt køligt.

Skattejagten bød på mangeartede opgaver til børnene, 
som at finde posterne med trolde på, finde små dyr, 
samle pinde, sætte hyben på pinde/grillspyd, samle 
sten samt grankogler og efter en god times tid var det 
tid til at spise de medbragte madpakker, udendørs 
naturligvis.

Herefter var det tid til børnenes middagslur, mens 
dagplejerne pyntede bordene med alle de fine pinde, 
sten, hyben, blade og kogler, som børnene havde 
samlet på skattejagten. Da klokken blev 14, dukkede 
forældrene op til kaffe og hjemmebagt kage, og alle 
hyggede sig og glædede sig over det nye tiltag. Alt 
i alt en god start på mange kommende dage med 
spændende udendørs aktivitet og oplevelser. 

Lokalbladets redaktion ønsker dagplejerne held og 
lykke med det nye projekt.

Karina/Luffe

Forældrekaffe om eftermiddagen

... fortsat fra side 4
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LOKALBLADETSERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Program for 
December, Januar, Februar
Onsdag den 11. december kl. 12.30
Juleafslutning med fællesspisning.

Det store julebord, med forskellige gode juleretter 
og ris a` la mande. Kaffe m. småkager.

1 snaps og 1 øl eller vand.
Sang og dans omkring juletræet,

til Anker Svendsens musik.
Medbring en julegave til 20-25 kr.

Alt dette fås for kun 100,00 kr. pr. person.
Tilmelding senest 9. dec. til Kirsten 8685 6608

Onsdag d. 8. januar kl. 12.30
Nytårskur.

Fællesspisning og hyggeligt samvær.
Menu: Kogt Torsk med tilbehør

Kaffe med småkager.
Alternativ til torsk:

Karbonade m. ærter og gulerødder. 
(skal meddeles v. tilmelding)

Pris 125,00 kr. inkl. drikkevarer.
Tilmelding senest 3. januar til Ingrid tlf. 2369 2099

Onsdag d. 22. januar kl. 13.30
Eftermiddags hygge i Serup Forsamlingshus,

med forskellige spil, der kan synges en sang og er 
der en der har lyst til at fortælle en historie,

er der også plads til det.
Har man derhjemme nogle sjove spil, så tag dem 

med så vi kan prøve dem.
Der vil som sædvanlig blive serveret kaffe og kage

Onsdag d. 5. februar kl. 13.30
”Tophat”

kommer og underholder med sang og musik
og der vil også være mulighed for en svingom for 

de danseglade.
Der er kaffe og kage til at styrke sig på.

Onsdag d. 19. februar kl. 13.30
Her laver vi et bankospil

med fine og nyttige gevinster.

Pladerne koster 10 kr. pr stk.
Som sædvanlig er der kaffe og kage.

__________

Er der nogen der ønsker kørsel til et af vore 
arrangementer, så sig det ved tilmelding eller

 ring til Rasmus tlf. 8685 5832.
Redaktionen ønsker alle læsere
Glædelig Jul & Godt Nytår

Indkaldelse til
Lokalbladets Stormøde 2014 

Torsdag den 30. januar kl. 19.30
i Serup Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Redaktørens beretning

3. Godkendelse af regnskab.
Revisor Kurt Nissen, Viborgvej,

har revideret regnskabet for 2013.

4. Behandling af indkomne forslag
(vedlægges skriftlig indkaldelse 14 dage før).

5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget
for 2014.

Herunder fastsættelse af kontingent,
sidepriser, omslagsannoncer,

1/8-sideannoncer, abonnementspris.

6. Valg af redaktionsgruppe: 
Redaktør, 
kasserer

samt
mindst et menigt medlem. 

 Redaktionsgruppen foreslår
genvalg af revisor.

7. Eventuelt.

Efter stormødet er Lokalbladet vært
ved en mindre oste-pølseanretning

med lidt til halsen,
og ALLE er velkomne. 

Med venlig hilsen

Redaktionsgruppen
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I ca. 1952 grundlagde nu afdøde murermester 
Viggo Pedersen Lemming hegnsfabrik, hvor han 
producerede hegn af forskellig slags samt forskellige 
beton elementer ved siden af sin murerforretning. 
Denne virksomhed overtog sønnen Finn og hans kone 
Conny i 1988, og virksomheden er siden kørt videre i 
25 år med succes.

I starten af virksomhedens levetid blev hegns-
produktionen hurtigt en succes, og det var primært 
raftehegn i starten, hvor rafterne blev afbarket og let 
rundet på en maskine. Men hurtigt fik Viggo den idé, 
at hegnene vil holde bedre, hvis der var en betonplade 
i bunden, så fugt fra jorden ikke så nemt ramte 
træhegnet. Og det blev en endnu større succes, så 
salgs-sloganet: ”Lemming Hegn er på toppen, fordi 
det ikke rådner i bunden” var i fuld overensstemmelse 
med virkeligheden. Og man fristes til at sige, at hegnet 
næsten var for godt, idet det mange steder har stået 
siden det blev lavet for 40 år siden. 
Raftehegnet blev efterhånden suppleret med mere 
forarbejdede hegnstyper som lægtehegnet og 
trykimprægnerede bræddehegn og lamelhegn, lige 
som der kom lavere hegn til at afgrænse bede og haven 
ud mod vejen. Disse lavere pyntehegn var som regel 
flot forarbejdet med udskårne profiler både i hegnet og 
ovenpå. Men Viggo opfandt naturligvis også et meget 
enkelt prydhegn med halvrunde høvlede lameller.
Alt træ, der ikke var trykimprægneret, blev dypimpræg-
neret i et stort kar, hvor det kunne ligge og suge 
imprægneringen ind i træet. I de mest travle perioder 
er der beskæftiget 9 mand, hvoraf 2 stort set kun satte 
hegn op.
I slutningen af 80-erne kommer sønnen Finn Møller 
Pedersen, der også var murermester, mere med i 
produktionen. Dette gav Viggo mulighed for nu på sine 
ældre dage at hellige sig sin hobby, nemlig at lave 
plantekasser, skrivepulte, fuglekasser, vindmøller samt 

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Bent Kålle Møller foran dagens produktion af lægtehegnConny passer kontoret og hygger om kunderne

Lemming Hegnsfabrik har 25 års jubilæum

sælge gipsfigurer til prydhaven. Finn rationaliserede 
flere af processerne, så arbejdet blev lettere, hvilket 
især produktionen af cementstolperne nød gavn af. 
Og som sin far kunne Finn heller ikke lade være med 
at ”opfinde”, når et eller andet drillede.
Finn indfører ligeledes støjdæmpende hegn/vægge 
som i dag hedder Soundflex, og sælges både til 
private og offentlige. Det står et stykke Soundflex først 
i Grauballe fra Silkeborg siden. www.soundflex.dk 
Finns kone Conny var også med på kontoret og på 
salgssiden, og deres børn Jesper, Tommy og Steffen 
begyndte også at dukke op i værkstedet, mest på 
hobbyniveau.
I 2006 omkom Finn desværre i en flyulykke i Schweiz, 
hvilket var et frygteligt slag for familien, så Conny måtte 
tage ansvaret for driften, det var allerede bestemt at 
Jesper på et tidspunkt skulle overtage fabrikken, men 
blev med et kastet ind i opgaven og i en alder af 28 
år, kom Jesper sammen med Conny til at stå for den 
daglige ledelse. 
Siden har de sammen drevet virksomheden videre 
med succes, og der står stor respekt om Lemming 
Hegns kvalitet og holdbarhed, og udseendet er også 
så godt, at hegnet vist er kopieret af flere virksomheder 
andre steder i Jylland. Og der er ikke mange haver i 
Midtjylland, der ikke har Lemming Hegn i den ene eller 
anden afskygning. 
Grundlæggeren af Lemming Hegn, Viggo Pedersen, 
døde d. 28. juni 2013 og nåede dermed at kunne se sit 
livsværk fungere og blomstre, selv om demensen på 
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Jesper bagved de nye plasthegn med udstillingen bag sig

Claus Rasmussen og Gert Jacobsen svejser bl. a. armering 
til bundplader

dette tidspunkt gjorde det svært at afgøre, hvorvidt han 
selv kunne opleve det. Jesper er som sin bedstefar og 
far en "opfinder" som gerne vil udvide og videreudvikle 
Lemming Hegn. Jesper har et designet Klink hegn som 
både findes i trykimprægneret og dypimprægneret, 
som er blevet et meget populært hegn.
Det nyeste skud på stammen inden for hegn er 
vedligeholdelsesfri hegn og her er Lemming Hegn også 
med. Lemming Plast hegn er et vedligeholdelsesfri 
hegn som er 92% genbrugs materiale. Det fås i 3 
farver valnød, natur grøn og granit grå. Lemming plast 
Hegn laves også som plantekasser og højbede, stadig 
vedligeholdelsesfri. 

Går du og pønser på at høre nærmere om dette 
skelsættende produkt, så ring til Jesper eller Conny på 
8685 9113 eller kig ind i udstillingen på Østerbyvej 23 
og se ved selvsyn, hvor flot det ser ud og hør, hvad det 
koster, leveringstid m.m. 

Eller kig mere på hjemmesiden
www.lemming-hegn.dk

Luffe

Den store lagerhal med støjhegn m.m.m.

Imprægneret hegn tørrer og er klar til salg
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Bo Bergholt Grymer med hustruen Signe og drengene Bertel på 1 år og Erik på 4 år.

Mit navn er Bo Bergholt Grymer og jeg er den første 
af tre nye præster i storpastoratet Kragelund-Funder-
Sejling-Sinding-Serup-Lemming. Jeg er 35 år og blev 
uddannet teolog fra Århus universitet i 2006. Jeg er 
gift med Signe, som til daglig underviser i dansk og 
religion på HF og VUC i Herning. Sammen har vi to 
dejlige drenge, Erik på 4 og Bertel på 1 år, som sørger 
for at holde deres forældre i gang i de fleste af døgnets 
timer.

I begyndelsen af oktober flyttede vi ind i den lange 
præstegård i Serup, hvor vi allerede føler os godt 
tilpas i de skønne omgivelser. Vi er blevet rigtigt godt 
modtaget, både i Serup-Lemming, som er mine to 
hovedsogne, samt i Funder, som omfatter 25 % af min 
stilling. 

Før min ankomst her til ’Danmarks grønne hjerte’ 
har jeg samlet et års erfaring som præst bag mig. 
Henholdsvis et halvt år på Norddjurs og et halvt år 
ved Åbenrå. Begge steder som barselsvikarierende 
præst. Imellem disse to ansættelser arbejdede jeg 

som ph.d.-studerende på det nu hedengangne 
Teologiske Fakultet i Århus. Ph.d.-afhandlingen, som 
jeg forsvarede i foråret, omhandler spørgsmålet om 
skabelsesteologiens rolle i luthersk teologi i dag. I 
afhandlingen argumenterer jeg for, at troen ikke må 
begrænses til at omhandle en indforstået lukket eller 
skjult virkelighed, men at tanken om Gud må knytte 
til ved almenmenneskelige erfaringer. Selvom vi ikke 
selv kan finde frem til Gud, der altid kommer bag på 
os, forudsætter tanken om en skaber netop, at der 
er en sammenhæng mellem den Gud, vi hører om i 
kirken, og den virkelighed, vi lever i uden for kirken.  
       
Jeg gør dermed op med den tradition i luthersk teologi, 
som har begrænset troen til et indre, privat anliggende. 
Kierkegaard spiller en stor rolle i denne tradition, idet 
han formulerede troen som et indre eksistentielt spring, 
der er usynligt for alle andre end den troende selv. 

Heroverfor hævder jeg, at troen ikke kun handler om 
en skjult, indre dimension, men derimod omhandler 
den verden, som vi alle kender og lever i hver dag. 

Præsentation af den nye præst i Serup-Lemming sogn
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KIRKENYT
Serup Kirke

Søndag den 6. oktober blev jeg indsat i kirkerne i Serup 
og Lemming. Det var to festlige gudstjenester med fuldt 
hus, hvor alle – inkl. dåbsbarnet – sang med af fuld hals. 
Efter gudstjenesterne var der middag i præstegårdens 
konfirmandstue, hvor menighedsrådene og kirkens 
ansatte bød mig velkommen med taler og musikalske 
indslag. 

En stor tak til alle for den fine velkomst skal lyde herfra! 
Dejligt at møde så stor opbakning og få lov til at hilse 
på så mange fra sognene på min første arbejdsdag. 

Festlig indsættelse Hans Vestergård hilser på den nye præst.

Indsættelse i Serup og Lemming kirker
Jeg ser frem til at lære jer bedre at kende og til at 
komme godt i gang med hverdagen som sognepræst 
her i Serup-Lemming, samt Funder. En hverdag, der 
i første omgang indebærer at skulle ansætte to nye 
præster i storpastoratet.

Bo Bergholt Grymer

Vha. troen får vi et nyt perspektiv på det liv, vi alle 
lever. Troen handler således om at se det samme på 
en ny måde. Den troende og ikke-troende kan derfor 
godt tale sammen, da troen ikke handler om en lukket 
eller skjult virkelighed. Men netop om den virkelighed, 
vi alle lever i, selvom troende og ikke-troende kan have 
vidt forskellige syn på denne virkelighed. Hvis man 
skal sige det med et billede, svarer det at forkynde 
kristendommen altså ikke til at fortælle om en fantastisk 
film, man har set, men som ingen andre kender. Det 
svarer snarere til, at fortælle om en fantastisk film, som 
alle kender ”by heart”, men som man har lært at se på 
helt ny måde.

I mit daglige virke som præst, vil jeg bestræbe mig 
på at videreføre denne skabelsesteologiske position. 
En position, som svarer til Grundtvigs tanke om, at 

kristendommen ikke viser væk fra, men ind i verden 
ved at kaste nyt lys over menneskelivet.

Ved siden af arbejdet bruger jeg tiden på at spille musik, 
løbe eller læse skøn- og faglitteratur. Derudover holder 
jeg foredrag om så forskellige emner som Jens Otto 
Krags politiske karriere, Martin Luthers teologi, K.E. 
Løgstrups tænkning og Beatles’ musikalske revolution.

Jeg glæder mig til at komme i gang med hverdagen 
her i det nye storpastorat og ser frem til et godt 
samarbejde med kirkens personale, samt til at møde 
sognenes mange beboere.

Med venlige hilsener
Bo Bergholt Grymer
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 Vox’enkoret i Serup

Julekoncert i Sejling Kirke
Torsdag d. 5. december kl. 19.30
Julekoncerten i Sejling kirke vil i år byde på korsang 
fra det lokale musikmiljø.

Medvirkende er voksenkoret fra Funder/Kragelund 
under ledelse af organist Bo Kirkegaard og vores eget 
Vox’en kor fra de fire sogne - Sejling/Sinding/Serup og 
Lemming sogn.

Voksenkoret fra Funder/Kragelund er et velsyngende 
kor bestående af 23 sangere. Koret blev dannet i 2002 
og kunne fejre 10 års jubilæum sidste år. 

Koret har gennem årene medvirket ved forskellige 
arrangementer, så som  De ni læsninger,  sangaftener 
og koncerter, primært i Funder/Kragelund.

Vox’en koret blev dannet for et år siden og består af ca. 
20 sangere. Trods den unge alder har koret allerede 
medvirket ved flere koncerter og gudstjenester.

Korene vil denne aften synge sange og salme fra det 
kendte julerepertoire. Korene vil synge både hver for 
sig og samlet i et stort fælleskor.

Efter koncerten vil menighedsrådet byde på en lille 
forfriskning i sognehuset.

Organist Karen-Minna Nielsen

Vel mødt!

Voksenkoret (Kragelund-Funder)

KALENDER
Koncerter i det nye fællespastorat Kragelund-
Funder-Sejling-Sinding-Serup-Lemming.
Voksenkoret inviterer: ”Syng julen ind”
Tirsdag d. 3. december kl. 19.30-21.00 i Funder Kirke

Voksenkoret ved Kragelund og Funder kirker har den 
store fornøjelse at invitere alle indenfor til sangaften 
i Funder Kirke. "Syng julen ind" er overskriften, og 
det vil vi gøre med sang og musik fra fløjte, kor og 
publikum. Ud over korets indslag vil der også blive 
mulighed for at komme med forslag til sange, som 
vi skal synge i fællesskab. Fløjtenist Birgit Sonne fra 
Silkeborg medvirker.
I løbet af aftenen vil der  være en pause, hvor man 
kan få et stykke god kage og en kop kaffe til. (Kage og 
kaffe mm. koster 25 kr.)
Mød op og vær med til at fylde kirken med julestemning 
og julesang.

Vel mødt! 
Voksenkoret og 

Bo Kirkegaard, organist i Kragelund-Funder

Konfirmander fra Friskolen i Lemming: 
26. april i Lemming Kirke

Konfirmander fra Serup og Lemming sogne
(Skægkærskolen og andre skoler):

4. maj i Lemming og Serup kirker. 

Konfirmation i 2014



13

KIRKENYT
Serup Kirke

31. december kl. 14.00
NYTÅRSAFTENSDAGS-GUDSTJENESTE
Successen med nytårsgudstjeneste på årets 
sidste dag gentages igen i år. Kom og vær med 
til at markere årets sidste dag med en højtidelig 
gudstjeneste i Serup kirke

Børnekoret i Serup

Julegudstjeneste for Friskolen
Fredag den 20. december kl. 9.00 er der 
julegudstjeneste i Lemming kirke for Friskolens børn 
og voksne.

10. december kl. 19.30
Julekoncert i Lemming Kirke
Vi får besøg af et meget velsyngende kor fra Århus 
under ledelse af Anders Gaden. Koret blev stiftet i 
2000 under navnet Det ny Kammerkor og består af 30 
sangere.
Koret har bl.a medvirket ved 11 optagelser til DR’s 
Før søndagen samt ved støttekoncerter til fordel 
for den internationale hospice dag i Vor Frue kirke i 
Århus- sammen med eksempelvis Basix, Den danske 
Salmeduo og Kaare Norge. Derudover deltager koret 
i internationale korkonkurrencer og vandt en 3. plads 
ved Danmarks 3. Internationale Korfestival i 2009.
Koret vil denne aften overvejende synge sange og 
salmer fra det kendte julerepertoire. 

Derudover vil koret synge korværker af Arvo Pärt og de 
nordiske komponister Niels la Cour og Knut Nystedt.
Efter koncerten afholdes sammenkomst i Lemming 
forsamlingshus. Organist Karen-Minna Nielsen.

Gratis entré.

Det Nye Kammerkor

15. december kl. 14
De 9 læsninger i Serup kirke
3. søndag i advent holder vi ”De 9 Læsninger” i Serup 
kirke. Det bliver en stemningsfuld gudstjeneste, 
hvor der veksles mellem læsninger fra Bibelen og 
musikstykker.
Vox’enkoret medvirker sammen med børnekoret under 
ledelse af organist Karen-Minna Nielsen

Julegudstjeneste for Dybkær Specialskole
Lemming-afdeling: Fredag den 20. december 
kl.10.00 er der julegudstjeneste i Lemming kirke for 
Dybkærskolens børn og voksne.

Jule-salmesangsgudstjeneste
i Lemming kirke og ønskekoncert
Julesøndag - den 29. december - holder vi jule-
salmesangsgudstjeneste i Lemming kirke kl.10.30. 
Fire personer fra vore sogne har givet tilsagn om at 
fortælle lidt om, hvorfor vi lige netop skal synge den 
julesalme, de har valgt, og derudover er der mulighed 
for, at du kan foreslå din yndlingssalme. Du må gerne 
sige hvorfor, men du må også gerne blot foreslå din 
julesalme.

Kirkebil
Enhver der har brug for transport, 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 menighedsrådenes ønske, at man 
tager udgangspunkt i sit eget ønske om at 
deltage i den pågældende helligdags guds-

tjeneste.
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DØDE OG BEGRAVEDE
FRA ALLEHELGEN 2012 TIL ALLEHELGEN 2013

Serup sogn

Ruth Larsen, Malmhøjvej 3
Født 17.05. 1916 – Død 25.10. 2012 

Hanne Bruun Knudsen, Frank Jægers Vej 12
Født 27.02. 1928 – Død 11.02. 2013

Erik Skovgaard Bredkjær Pedersen, Viborgvej 112B
Født 03.10 1948 – Død 27.10. 2012

Preben Strøm Mikkelsen, Ørevadbrovej 66
Født 23.12. 1965 – Død 19.03. 2013

Æret være deres minde!

Lemming sogn

Edith Friis, Kongsbergvej 7, 1, 14
Født 17.06. 1924 – Død 16.12. 2012

Vera Marie Hansen, H.C. Branners Vej 1P
Født 10.01. 1925 – Død 03.03. 2013

Viggo Pedersen, Kragelund Møllevej 7, st. 1
Født 11.03. 1925 – Død 28.06. 2013

Ruth Keller, Lemming Brovej 12
Født 12.05. 1925 – Død 07.11. 2012

Niels Christian Lundorff Møller, Borgergade 54A
Født 24.09. 1930 – Død 19.02. 2013

Harry Madsen, Allingvej 11
Født 10.05. 1931 – Død 24.03. 2013

Ninna Severine Nielsen, Eriksborgvej 10,st.
Født 09.10. 1932 – Død 19.12. 2012

Erik Vagner Petersen, Kongsbergvej 5, st., 1
Født 24.03. 1946 – Død 24.11. 2012

Nickolaj Halskov, Lemming Bygade 65
Født 07.11. 1912 - Død 08.11. 2012

Æret være deres minde!

Da Spidsborgeren gik fra snøvsen
Torsdag den 16. januar 2014 kl. 19.30 i Sinding 
Forsamlingshus. Et musikalsk foredrag om Søren 
Kierkegaards og Benny Andersens menneskesyn
v/ cand. mag. Helle Erdmann Frantzen og cand. phil. & 
organist Steen Jørgensen. Et både seriøst, humoristisk 
og musikalsk foredrag om Søren Kierkegaards og 
Benny Andersens menneskesyn – med inddragelse af 
Adam Homo, Storm P. og Piet Hein, Poul Henningsen, 
Halfdan Rasmussen og Karen Blixen.
Vi skal bl.a. høre og synge Svantes viser, men også 
sange af Poul Henningsen, Halfdan Rasmussen samt 
generalens vise fra Pinafore.

Fastelavns-familiegudstjeneste i Serup kirke
I samarbejde med Borgerforeningen afholder vi 
fastelavnsgudstjeneste i Serup kirke søndag den 2. 
marts kl. 14. Vi glæder os til se jer i flotte udklædninger 
i kirken og til efterfølgende tøndeslagning i Serup 
Forsamlingshus.

KALENDER 2014

Bibelhistorie for voksne om Paulus
Foredrag med skuespiller og underviser Caspar Koch
Tirsdag den 18. marts kl. 19.30 i Serup Forsamlingshus
Om apostlen Paulus som han selv og Lukas beskriver 
ham. Paulus – farisæeren, jøde og græker, teolog, 
debattør, teltmager af fag – er hidsig, følsom, iskoldt 
analyserende som græsk filosof, lidenskabeligt 
rasende som jødisk skriftklog. Alt dette hører med i 
mosaikken, der fuldstændiggør billedet af Paulus, den 
kristne kirkes arkitekt. Og han kommer ind på scenen 
fra højre og ”fejer” de gamle apostle ud, fordi han har 
fået et syn! Og fra da af er hans verden forandret.
Caspar Koch fremfører uddrag af brevene og tekster 
fra Apostlenes Gerninger og kommenterer selv ind 
imellem. 

Julehjælp
Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses Legat”

kan søges ved indsendelse af begrundet 
ansøgning til sognepræst Bo Bergholt Grymer,

Serup 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.
Ansøgningsfrist: Fredag d. 13. december 2013

Bo Grymer
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Kirkehøjskole 2014
De tidligere sognepræster Ejnar Stobbe, Inge Glibstrup 
og Unna-Pernille Gjørup har i løbet af de sidste mange 
år guidet sognenes deltagere gennem den kristne 
kirkes lange historie. Sidste år nåede kirkehøjskolen 
frem til ortodoksien, pietismen og oplysningstiden.

Kresten Thue Andersen og undertegnede, der pt. 
dækker de seks sogne, er i gang med at planlægge 
en række foredrag, som vil fokusere på nyere 

kirkelige strømninger i Danmark. Tanken er, at der i 
perioden januar-marts skal afholdes tre foredrag, 
som kommer til at omhandle hhv. de grundtvigske 
vækkelser, de missionske vækkelser og opgøret med 
vækkelsesbevægelserne. 

Efter nytår vil foredragene blive annonceret i den 
lokale presse, samt i foldere i de forskellige kirkers 
våbenhuse.                       Bo Grymer

Sådan står der på skiltet ved indgangen til en af 
gymnasie- og erhvervsskolerne i Kolding, hvor jeg 
boede tidligere. ”Bliv dig selv!” Skal man gå på denne 
skole er det, ifølge skolens slogan, ikke først og 
fremmest for at dygtiggøre sig inden for bestemte fag, 
men for at blive sig selv, for at finde sig selv. Skolen 
profilerer sig ikke som et sted, der oplærer sine elever i 
en række kundskaber. Men sælger derimod sig selv på 
at være en del af den enkeltes selvrealiseringsprojekt. 
Fagenes indhold bliver dermed sekundært ift. det 
primære mål, som er at finde sig selv. Fagene 
reduceres til hjælpemidler, der blot skal hjælpe med 
at kaste lys over den enkeltes autentiske, uspolerede 
selv.

Selvom det ikke alle steder er formuleret lige så eksplicit 
som på denne skole i Kolding, så er skolens fokus 
udtryk for en bredere tendens i samfundet. En tendens, 
hvor man fremhæver og dyrker det enkelte menneskes 
unikke og uspolerede individualitet, som det man livet 
igennem skal stræbe efter at udfolde og realisere. 
Problemet med dette fokus er, at de unge elever og alle 
os andre får et fordrejet virkelighedsbillede. For livet 
handler ikke kun om at blive sig selv, om at finde sin 
egen unikke personlighed. Eller man kunne også sige 
det på en anden måde; At leve ud fra overbevisningen 
om, at man kan finde sig selv ved at fokusere på sit 
eget spejlbillede og kigge indad, er en utopi.
 
Det pudsige er, at kristendommens budskab med lidt 
god vilje kan formuleres med de samme ord, som på 
skiltet uden for den koldingensiske skole: ”Bliv dig 
selv!” Ordene har dog en noget anden betydning i den 
kristne sammenhæng, da udgangspunktet her er, at vi 
alene ikke er i stand til at finde eller blive os selv. Fordi 
ingen af os kan forstå os selv umiddelbart. Derfor er 
vi mennesker nødt til at gå ud over os selv. Nødt til 

at gå ud i verden og se film, læse bøger og aviser, 
høre musik og i det hele taget møde andre mennesker 
for at finde ud af, hvem vi selv er. Årsagen til, at vi 
må tage denne omvej ud i verden, er ikke blot, at vi 
dermed bliver bedre til at finde tilbage til os selv, bliver 
bedre til at forstå vores egen unikke personlighed. 
Årsagen er derimod, at vi alene kan finde og blive os 
selv igennem den verden, vi er sat i og de mennesker 
vi er sat iblandt. Vi finder ikke os selv ved blot at kigge 
os i spejlet og kende vore egne inderste følelser. 
Fordi vi hver især altid er mere end os selv. Altid er en 
del af en større sammenhæng, som vi ikke er herrer 
over, ikke kan stille os uden for og ikke kan forstås 
uafhængigt af. At forstå hvem vi selv er, er m.a.o. ikke 
et anliggende, der kan begrænses til og kun angår en 
selv. Men et anliggende, der også altid omfatter den 
verden, vi lever i, og de mennesker, vi lever iblandt, 
som vi ikke kan forstås uafhængigt af.

At det forholder sig sådan kan vi bl.a. høre i kirken. Her 
lyder det opløftende budskab, at det ikke er op til os 
selv at blive os selv, at konstruere en identitet. Fordi vi 
allerede er nogen før og uafhængigt af vores forsøg på 
at realisere vores selv. Det er derfor vi kan blive døbt 
ind i det kristne fællesskab som helt små. Fordi vi her 
bliver modtaget, som dem vi er, før vi har præsteret 
noget, før vi har noget at fremvise. Kristendommen 
fortæller os, at menneskets dybeste værdi ikke grunder 
i noget, det enkelte menneske selv kan producere eller 
sætte over styr. Vores værdi skænkes os derimod med 
det menneskeliv, vi hver især modtager ved fødslen. 
Et menneskeliv, der aldrig kun omfatter os selv. Fordi 
det hverken kan forstås uafhængigt af den verden, vi 
fødes ind i, eller af de mennesker, som vores liv helt 
fra begyndelsen er uløseligt knyttet sammen med.  

Bo Grymer

”Bliv dig selv!”
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Konfirmandernes ord og reflektioner
Konfirmander 2013-2014
I år modtog vi hele 35 tilmeldinger til konfirma-
tionsforberedelse i Serup-Lemming sogn. Det store 
konfirmandhold er indtil videre blevet undervist samlet. 
Men da de fysiske rammer i konfirmandstuen i Serup 
præstegård ikke er optimale til så stort et hold, har 
vi valgt at dele holdet i to. Fremover møder 7.A fra 
Skægkærskolen derfor ind til undervisning tirsdag 
eftermiddag, mens 7.B fra Skægkærskolen samt 7. 
klasse fra Friskolen fortsat har undervisning torsdag 
morgen. 
Her på siden kan I se, hvad denne årgangs 
konfirmander mener om at gå til præst, og hvad de 
glæder sig allermest til ved konfirmationen:

”Jeg vil gerne konfirmeres fordi jeg vil bekræfte at jeg 
er blevet døbt. Jeg syntes også at det er fedt at hele 
ens familie er samlet, fordi man bliver konfirmeret. 
Jeg syntes at det er godt at vi får mere at vide om 
kristendommen, Gud og Jesus. Det er dejligt at vi laver 
lidt anderledes undervisning til præst. Sådan at vi ikke 
bare skal sidde ned hele tiden, så det ikke er ligesom 
skolen.
 Jeg syntes at det er vigtigt at vi lærer noget om Gud, når 
det er ham vi tror på, og det er jo en vigtig del når man 
bliver konfirmeret. Det bliver godt at blive konfirmeret, 
både det at man bekræfter at man er blevet døbt, men 
også at være sammen med familien en hel dag. Det 
bliver også rigtig fedt med en fest. Jeg kommer aldrig 
til at glemme den dag når jeg bliver konfirmeret, det er 
en meget vigtig dag i livet.
 Jeg tror på Gud, og det er også derfor at jeg gerne 
vil konfirmeres, fordi jeg er kristen. Jeg syntes ikke at 
man skal konfirmeres hvis man ikke tror på Gud, for så 
gør man det jo kun for gaverne og for festens skyld.
 Jeg skal konfirmeres i den samme kirke som jeg blev 
døbt, og det er også i den by jeg bor. Jeg vil helst 
konfirmeres i den kirke som jeg blev døbt i, fordi det er 
ligesom den kirke jeg tilhører.”

Mia Nielsen

”Jeg vil gerne konfirmeres for at kunne bekræfte min 
dåb og det er en dag jeg ser frem til. 
Jeg kan godt lide, at vi laver flere ting hvor man ikke 
bare skal side ned, men kommer op og laver en leg 
eller et spil, hvor man også får strakt sine ben.
Jeg glæder mig meget til at jeg skal holde fest, og til 
at hele min familie og mine venner kommer og fejrer, 
at jeg har bekræftet min tro. Og så glæder jeg mig 
selvfølgelig også til gaverne.”

Therese Bertelsen

”Jeg kan godt lide at gå til præst. På den måde lærer 
jeg den nye præst at kende, og finder ud af nogle nye 
ting om Gud. Bo er meget anderledes fra Inge. Han 
ser på tingene på en lidt anden måde, og det synes jeg 
er ret spændende. Jeg glæder mig til at se de andre 
pigers konfirmationskjoler. Det bliver dejligt at gøre sig 
fortryllende smuk, og vise sig selv frem. Jeg glæder 
mig til at få sagt: ”Ja”. Siden min ældste storebror blev 
konfirmeres har jeg længtes efter dagen hvor jeg selv 
skulle blive det. Stemningen, tøjet, menneskerne og 
så det endelig at få bevist sin loyalitet over for Gud. 
Mange bliver kun konfirmeret pga. gaverne og festen, 
men jeg vil konfirmeres pga. Gud. Jeg ved, at Gud vil 
have at jeg skal konfirmeres, så det er det jeg vælger. 
Jeg er kristen, og har været det hele mit liv, og det vil jeg 
gerne have bekræftet. Jeg ser også på konfirmationen 
som en slags overgangsritual, det er der man bliver 
stor. Selvfølgelige glæder jeg mig også til festen og 
gaverne :-)”

Miriam Mundbjerg

"Jeg vil konfirmeres fordi jeg tror på gud, og har altid 
gjort det lige siden jeg var helt lille. Jeg synes det er 
vildt spændende at gå til præst, og få en masse viden 
om hvordan hele verden blev skabt.  Jeg synes det 
er dejligt at møde en masse nye mennesker. Jeg er 
rigtig spændt på  konfirmationsforberedelsen, indtil 
videre har det kun været positivt for mig. Forrige år gik 
min storesøster til præst, og fortalte mig at det skulle 
jeg virkelig glæde mig til det. Jeg kan kun give hende 
ret i at det er virkelig spændende at gå til præst. Jeg 
glæder mig utrolig meget til selve dagen, hvor jeg skal 
konfirmeres. Jeg glæder mig til at få min kjole på, og 
til at stå i kirken og være enormt spændt på hvad der 
skal ske. Jeg glæder mig til at få samlet alle dem som 
jeg holder mest af, og være sammen med dem i en 
hel dag. Selvom jeg glæder mig meget til gæsterne og 
gaverne, handler det jo også for mig om at jeg tror på 
gud."

Mathilde Fjendbo Laursen
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”Jeg glæder mig til at blive konfirmeret, fordi…”
 ”… min søster siger det er sjovt.”

”…  jeg får en masse gaver og alt muligt.”
”… det er hele min familie også og selvfølgelig til at få kjolen på og få gaver.”

”… det nu er blevet min tur til at blive det.”
”… så får jeg penge og gaver.”

”… konfirmationen betyder noget for mig og resten af min familie, og det betyder meget at blive konfirmeret.”
”… jeg får fint tøj på og penge og gaver.”

”… hele min familie kommer og jeg får gaver.”
”… jeg gerne vil have en fest og få gaver.”

”… det bliver en hyggelig dag.”
”… så bliver der holdt fest.”

”…  jeg så får bekræftet, at jeg blev døbt og lidt på grund af gaverne.”
”… så har jeg næsten råd til en bil.”

”… jeg glæder mig til festen og sangene. Og så glæder jeg mig til, at jeg kan sige, at jeg er konfirmeret.”
”… jeg vil bekræfte, at jeg er blevet døbt, og det er fedt at have familien samlet en hel dag.”

”… jeg får gaver og man får mange gæster.”
”… der bliver holdt en fest. Jeg skal have pænt tøj på og jeg får gaver. Når konfirmationsforberedelserne er 

ovre, kan jeg også sove længe om torsdagen.”
”… jeg glæder mig til at bekræfte min dåb, og måske også til festen.”
”… jeg glæder mig til at få min kjole på og stå ved alteret og sige ’Ja’.”

”… så skal jeg have kjole på. Jeg glæder mig også til at få samlet de mennesker, jeg holder allermest af på 
selve dagen.”

”… at jeg får gaver.”
”…  jeg glæder mig til konfirmationsdagen.”

”Jeg synes, det er sejt at blive konfirmeret, fordi…”
 ”… det kan man kun blive en gang, og fordi man tror på Gud.”

”… jeg får en masse gaver.”
”… man træder ind i de voksnes rækker.”

”…  så får jeg gaver og er kristen.”
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Gudstjenesteliste

December Serup Kirke Lemming Kirke Præst Kirkeåret 

Søndag den 1.  Ingen 9.00 Bo Bergholt Grymer 1. s. i Advent 

Torsdag den 5. 19.30 Julekoncert 
 i Sejling kirke (se side 12) 

  

Søndag den 8. 9.00 10.30 Bo Bergholt Grymer 2. s. i Advent 

Tirsdag den 10.  19.30 Julekoncert 
”Det nye kammerkor” 
(se side 13) 

  

Søndag den 15. 14.00  De 9 læsninger   
(se side 13) 

Ingen Bo Bergholt Grymer 3. s. i Advent 

Søndag den 22. Ingen Ingen  4. s. i Advent 

Tirsdag den 24. 14.15 

16.45 

13.00 

15.30 

Bo Bergholt Grymer Juleaften 

Onsdag den 25. Ingen 9.00 Bo Bergholt Grymer 1. juledag 

Torsdag den 26.  Ingen  Ingen   2. juledag 

Søndag den 29. Ingen 10.30 Julesalme-
sangsgudstjeneste 
(se side 13) 

Bo Bergholt Grymer Julesøndag 

Tirsdag den 31. 14.00  Bo Bergholt Grymer Nytårsaftensdag 

Januar Serup Kirke Lemming Kirke Præst Kirkeåret 

Onsdag den 1.  Ingen Ingen  Nytårsdag 

Søndag den 5. Ingen Ingen  Hellig 3 Kongers 
søndag 

Søndag den 12. 9.00 10.30 Bo Bergholt Grymer 1. s. e. Hellig 3 Konger 

Torsdag den 16. 19.30 ”Da spidsborgeren gik fra snøvsen”  
i Sinding Forsamlingshus (se side 14) 

  

Søndag den 19. 10.30 9.00 Bo Bergholt Grymer 2. s. e. Hellig 3 Konger 

Søndag den 26. Ingen Ingen  3. s. e. Hellig 3 Konger 

Februar Serup Kirke Lemming Kirke Præst Kirkeåret 

Søndag den 2.  9.00 Ingen Bo Bergholt Grymer 4. s. e. Hellig 3 Konger 

Søndag den 9. Ingen Ingen  Sidste s. e. H. 3 
Konger 

Søndag den 16. 10.30 Ingen Bo Bergholt Grymer Septuagesima 

Søndag den 23. Ingen 9.00 Bo Bergholt Grymer Seksagesima 
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KIRKENYT
Serup Kirke

Vedrørende fødsel
Fødselsregistering efter 1. oktober 2010: Forældrene 
behøver ikke længere at anmelde barnets fødsel, 
medmindre barnet er født uden at en jordemoder har 
medvirket. En fødsel registreres nu alene på bag-
grund af jordemoderanmeldelsen af fødslen til sogne-
præsten,

Omsorgs- og ansvarserklæringen
Ugifte forældre skal stadig indgive en ”omsorgs- og 
ansvarserklæring” (fælles forældremyndighed) til sog-
nepræsten senest 14 dage efter barnet er født.

Vedrørende dødsfald
Dødsfald skal meddeles til sogne-præsten i bopæls-
sognet senest 2 hverdage efter hændelsen. Dåbs-
attest eller navneattest og eventuel vielsesattest 
medbringes. Tidspunktet for begravelsen aftales med 
præsten. Dødsanmeldelses-papirer kan fås og udfyl-
des (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 
kirkeklokken ved dødsfald. Såfremt man ønsker 
denne smukke skik opretholdt, bedes man henvende 
sig til sognepræsten eller graveren. Ringning foreta-
ges mellem solopgang og solnedgang, dog ikke om 
søndagen. 

Sognepræst
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård, 
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385

Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2, tlf. 8686 7064
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl 9-13

Menighedsrådet:
Formand: Arne Mundbjerg
Lemming Vesterbyvej  2, 8632 Lemming
Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Tlf. 8685 9875 - 4034 5782

Kirkeværge for Serup sogn:
Kurt Nissen, Viborgvej 123, 8600 Silkeborg
mail@kmknissen.dk – tlf. 8685 5878

Graver i Serup:
Poul Jensen, Holmgårdevej 6, Serup, 8632 Lemming
tlf.: 8685 5767 Mobil: 2177 2867

Kirkeværge for Lemming sogn:
Tina Søby Lysthauge Enemark,
Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
enemark@post.tele.dk  - Tlf.  8685 9310

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

Adresser
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LEMMING IF

Året synger nu på sidste vers og vi kan se tilbage på 
endnu et år med masser af succes i Lemming IF. 
Efter to år på posten som formand for idrætsforeningen, 
har det været dejligt at være med til at skabe nye tiltag 
i klubben, samt få flere til at dyrke idræt. Vi har på bare 
to år fordoblet medlemstallet, hvilket man da kan kalde 
succes og det må vi godt være stolte af. Vi har et godt 
fundament af frivillige hjælpere og trænere og det er en 
af faktorerne for det kan lykkes at have succes. Specielt 
når det hele i en idrætsforening handler om frivilligt 
arbejde. Efter en rigtig god periode i bestyrelsen, har 
jeg valgt at genopstille på generalforsamlingen og 
ønsker at bidrage med 2 år mere.

For tredje gang arrangerede Lemming IF oktoberfest 
i forsamlingshuset. Det blev igen en stor succes, med 
stor opbakning og fuldt hus. Vi blev nødt til at lukke 
for tilmeldingerne dagen før sidste tilmelding. Så til 
næste år bliver der nok rift om pladserne. Der var en 
fantastisk stemning fra start og alle var kommet for 
at feste igennem. Selvom der var købt rigeligt ind af 
drikkevarer blev vi igen tørlagt for fadøl. Men 450 liter 
er åbenbart ikke nok til 150 mennesker!!

Alle trænere og hjælpere var inviteret til oktoberfesten, 
fordi vi på foreningens vegne gerne vil sige tak for 
den frivillige indsats der er ydet i løbet af året. Derfor 
vil vi gerne sige tak til alle for en fantastisk fest, jeres 
engagement gør det sjovt at være med til at arrangere.

Nyt fra formanden

Lemming IF afholder
Generalforsamling

Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.30 
i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A

Der serveres smørrebrød kl. 18.30.

Tilmelding til sekretær Tanja Lyskjær
på tanja.lyskjaer@gmail.com

eller mobil 2013 2812
inden den 19. februar 2014.

Vi glæder os til at se Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF

Lemming IF afholder
Fællesspisning

Fredag d. 21. februar 2014 kl. 18.00 
i Lemming Forsamlingshus.

Alle er velkomme til hyggeligt samvær i 
forsamlingshuset. Husk at tage din nabo med.

Der vil være hovedret med tilbehør samt kaffe og 
hjemmelavet æblekage.

Pris: 60,- for voksne og 30,- kr. for børn.
Der er Disneysjov i klubhuset for børnene

med slik og popcorn.

Tilmelding til Louise Thougaard Kristensen på 
thougaard-schultz@mail.dk eller mobil 40729975 

inden den 18. februar 2014.

I forbindelse med oktoberfesten kårede vi årets ildsjæl i 
Lemming IF. Prisen gik i år til Anders Rauff Kristensen, 
der har ydet en ekstra ordinær indsats igennem mange 
år. Anders er altid behjælpelig når der skal laves noget, 
lige fra renovering af klubhuset til at køre telefonbøger. 
Tillykke med titlen, Anders!

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at vi den 26. 
februar 2014 afholder generalforsamling. Bestyrelsen 
i Lemming IF håber på at folk vil komme og deltage i 
dette. Der vil igen i år være smørrebrød inden selve 
generalforsamlingen. Se artikel herunder.

God jul og godt nytår.
Jesper Bang

Årets ildsjæl i Lemming IF 2013 - Anders Rauff Kristensen 
til venstre
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LEMMING IF

Motionsholdene rykker virkeligt i år! Den 1. oktober 
mødte 30 motionister, gymnaster og andet godtfolk 
op til indendørs motion. Opstarten var flyttet til 
Lemming forsamlingshus, men normalt foregår det i 
gymnastiksalen på den gamle skole. Dorthe Vasegaard 
træner med højt humør, engagement og opmuntrende 
kommentarer de to motionshold. Alle kan være med, 
idet man selv bestemmer tempoet og springer de 
øvelser over, man ikke kan holde til. På holdet fra kl. 
17-18 tages der mere hensyn, men man kan sagtens 
få sved på panden alligevel (det kan jeg fortælle af 
egen erfaring). Fra kl. 18-19 lægges der mere vægt 
på styrkeøvelser, og jeg har hørt fra deltagerne, at 
træningen kan mærkes flere dage efter. Det er noget, 
der virker.

Det er ikke for sent at være med. Der er 3 gange tilbage 
i år: 3., 10. og 17. december. Vi træner hver tirsdag på 
Lemming skole kl. 17-18 og kl 18-19. (14/1 og 4/3 dog 
fra kl. 19-21).

På løbeholdene går det også godt. Rigtig mange af 
de løbere, der er startet i år, holder godt ved, og har 
efterhånden rundet 5 km-mærket. I skrivende stund er 
vi i gang med at melde os til Egeskovløbet i Bjerringbro 
d. 10/11. Vi bliver vist ikke så mange, men jeg glæder 

mig alligevel til at komme ud og løbe i nye omgivelser. 
Til årets nu veloverståede oktoberfest var løbeklubben 
godt repræsenteret med næsten 30 tilmeldte - vi havde 
dog også lånt et par stykker udefra. Det var en både 
hyggelig og sjov aften. 

Vi er for tiden ved at planlægge nogle efterårs- og 
vinteraktiviter, som kan muntre lidt op i den mørke og 
kolde løbesæsson, som står for døren. Lige som sidste 
år forventer jeg, at vi af og til skal mødes i klubhuset 
efter løbeturene og nyde noget varmt og lækkert. Mon 
ikke der også i år bliver nisseløb sidste søndag før jul.

Har du lyst til at komme og løbe med os, så er du 
velkommen. Vi løber hver søndag kl. 10 fra Lemming 
Klubhus.

Løb og motion

Et stort hold motionister til opstart.

Cykelholdet oven på den store bedrift.

Et væddemål i den mørke vinter lagde grunden til en 
sommerfugls udfoldelse - eller rettere en cykelmyg. 
Kasper Bech - her kaldet Kaptajnen - tager mod 
udfordringen, om at cykle 100 km på én dag inden året 
er omme. Resolut, som Kaptajnen jo er, køber han 
straks cykel, hjelm, sko og dragt. Man må jo ikke gå 
ned på udstyret. Gennem hele foråret og sommeren 
slider Kaptajnen sig i form og lørdag d. 28. september 
kl. 9.00 går starten fra Lemming.

Holdet består ud over Kaptajnen af 3 vandbærere, som i 
forhold til væddemålet, har lovet at ligge bagerst. Første 
omgang går til Silkeborg ad den gamle bane, derefter 
til Resenbro, Truust, Kongensbro, Grønbæk, Hinge 
og ad små omveje tilbage 
til Lemming. Efter en kort 
pause venter de sidste 
30 km. Her er kræfterne 
ved at være brugte og 
den sidste stigning op 
ad Kejlstrupbakken er 
et sandt kunststykke i at 
holde balancen på en 
cykel, der næsten er gået 
i stå. Hjem kommer vi 
dog og turen kan sluttes 
af med en paraderunde 
rundt om Bakkegården.

Planen er at gentage successen igen næste år, så 
skulle du kunne finde det udfordrende at gennemføre 
100 km på cykel, er du velkommen til at deltage. Det 
kommer nok til at foregå sidste lørdag i august (30/8 
- 2014). Træningsopstart omkring påske. Tirsdag og 
torsdag kl. 19.00.

Godt gået Becher!
Torsten Nielsen, Lemming IF

Løb og Motion – Idræt for alle

Kaptajnens 100 km

Kaptajnen lider på den sidste 
store stigning.
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Så er fodboldåret 2013 i Lemming IF slut, og det 
er tid til at gøre status. De to sæsoner har budt på 
spillemæssige op- og nedture, men én ting som klubben 
hurtig kan konkludere er: Lemming er i spillermæssig 
fremgang, og de sociale værdier er endnu engang 
blevet sat i højsæde.
Klubben startede forårssæsonen som lyn og torden, 
og med en masse nye ansigter. Selvom vi var i starten 
af februar måned, og frosten stadigvæk lå som en fin 
hinde over banen, så kunne trænerne tælle over 50 
halvtykke knejter, som var klar på en ny fodboldsæson 
i klubben. Der var kommet en del nye ansigter, og 
blandet med de ”gamle” velkendte lignede det en 
sæson, hvor klubben endnu engang kunne spille med 
i oprykningskapløbet i de forskellige serier. De første 
måneder inden sæsonstart stod på seriøs træning, 
hvor fodboldspillet også blev krydret med fysisk 
træning. Klubben havde som mål, at de 3 senior hold 
skulle have mindst en oprykning inden forårssæsonen 
var ovre. Efter de første par kampe blev denne 
målsætning dog hurtigt ændret til mindst to. Klubben 
kunne på daværende tidspunkt præsentere hold i 
serie 6,5 og 2, og efter sæsonen hed det serie 5,4 og 
1. Klubbens spillere sprudlede gennem hele sæsonen, 
hvor især de unge viste et højt niveau på alle holdene. 
Så efter en flot forårssæson stod klubben overfor nogle 
nye og spændende kampe, hvor alle tre hold skulle 
prøve kræfter mod sværere modstandere. Klubben 
skulle som første test prøve kræfter mod de bedste 
hold i Silkeborg, hvor der skulle dystes om kommune 
mesterskabet 2013. Silkeborg Boldklub lagde græs 
til sæsonens første kampe, hvor Lemming stillede 
med fremtidens hold. Cheftræner Søren Bak havde 
valgt at give de unge drenge chancen for at vise, at 
de skulle være blandt hans udvalgte serie 1 spillere til 
den nye sæson. Det betød at holdet bestod af spillere 
mellem 16 – 20 år, og det bestod de med glans. Efter 
en række tætte kampe stod de foran klubbens anden 
”kommunale finale”, hvor de efter en flot kamp fik 
overrakt pokalen for det bedste hold i kommunen.
Efter denne flotte start på sæsonen for Lemming IF 
kom tiden, hvor de tre hold skulle prøve kræfter med 
deres nye serie modstandere.  Hele efterårs sæsonen 
har der endnu en gang været flot opbakning til de 
tre hold, og klubben har kunnet præsentere mellem 
40 og 50 spillere til hver eneste træning. De tre hold 
viste hurtigt, at de var kommet i den rigtige række, 
hvor holdene i starten fik nogle tætte og spændende 
kampe. Efter den flotte start begyndte holdene dog 
at få svingende præstationer. Det betød at de sidste 
kampe i efteråret var præget af, at holdene skulle vise 
hvad de var lavet af. Efter sæson-afslutning kunne 

Stor sæson i Lemming IF veloverstået
serie 4 slutte af på en flot 
3. plads a-point med 2. 
pladsen, og serie 1 på en 
godkendt 4. plads. Serie 5 
måtte dog efter en stribe 
nederlag slutte sidst men 
alligevel blive i serie 5, da 
der var for mange serie 6 
hold. 
Det er dog ikke kun de 
mandlige spillere, som har 
spillet på Lemmings baner 
i dette efterår. Klubbens 
piger har efter flere års 
pause og en ordentlig omgang børn fået stablet et 
7-mands damehold på benene. Pigerne har haft en 
sæson, hvor der har været flere træningsaftener end 
kampe, men efter sigende stiller de med et stærkt 
damehold i den nye sæson. 
Så alt i alt har det været et flot år for ”storklubben” 
Lemming IF, som både har budt på op og nedture. Efter 
hårde forhandlinger med de tre trænere er de nået til 
enighed om forlængelse.  Derfor glæder Lemming IF 
sig til at sige velkommen til en ny sæson i 2014 for både 
nye og gamle ansigter. Trænerteamet Søren, ”Gamle”, 
Ole, Hugo, Lasse og selvfølgelig Miss Lemming byder 
velkommen til årets første træning den første weekend 
i februar.    
Og på spillernes vegne vil vi gerne takke de mange 
frivillige i klubben, som har gjort at livet i og omkring 
Lemming IF er helt fantastisk og enestående. 
Derudover skal de mange støttende forældre og 
supportere også have en stor tak for deres support.

Mange hilsner fra
træner teamet i Lemming IF

Drikkepause

Det gør ikke ondt at smile...
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Teletubbies kom forbi oktoberfesten i Lemming

I sommerferien gik et par af damerne fra Lemming 
sammen og blev enige om, at der igen skulle være et 
dame senior hold i Lemming IF. De søgte derfor friske 
piger med lyst til at spille fodbold på det sociale medie 
Facebook. Det resulterede i ca. 20 tilmeldinger og 
dermed var dameholdet en realitet.
Vi mødtes i klubhuset til et spillermøde for at afstemme 
forventningerne med hinanden. Der var hurtigt enighed 
om at vi skulle træne om torsdagen og spille kamp om 
tirsdagen. Ikke alle kunne se sig ud af at deltage to 
gange i ugen, men det var også okay. Vi startede op til 
træning den efterfølgende torsdag og af sted det gik.
Første kamp var tirsdagen efter, hvor vi i Bryrup 
måbende kiggede på de unge piger der ganske 
energifyldt løb og varmede op da vi kom frem. Vi var 
enige om, at de godt nok så hurtige ud… Heldigvis var 
det et U16 hold, som varmede op til nogle lidt yngre 
deltagere og vores modstandere dukkede senere op. 
Vi spillede 0-0 i vores første kamp og de første point 
var dermed på kontoen.
Herefter fulgte en sæson med flere uafgjorte resultater 
og et par nederlag. Vi kan nu se tilbage på en opstart, 
der har været sjov og spændende. Da der var hold 
i vores pulje som trak sig, sluttede vi tidligt med 
turneringen og rundede derfor sæsonen af med to 
træningskampe. Første kamp var mod oldboysholdet 
og senere mod et kombineret serie 4 og 5 hold som 
vi begge spillede meget jævnbyrdigt op med, men 

Fodbold pigerne

Pigerne er tilbage på fodboldbanerne i Lemming

dog må erkende at vi tabte knebent begge kampe. 
Ved denne lejlighed måtte vi også konkludere at vi 
godt kan tænke os nogle flere medspillere (eventuelt 
en målmand) og måske en træner, som gerne vil 
med os til kampene. Det vil give lidt mere stabilitet og 
måske sikre ,at vi kan bruge nogle ting fra træningen i 
kampene. Så hvis du går og kunne tænke dig at spille 
lidt fodbold i den kommende sæson, eller har lyst til 
at træne et hold med muligheder for at sætte dit eget 
præg på holdet, så kom frisk når vi starter op igen i 
det nye år – du behøver ikke at være en haj til det og 
erfaring er ikke noget krav. Vi skal nok få det sjovt !!

Janni Rasmussen

HUSK
Du kan altid finde oplysninger om træ-

nings- & kamptidspunkter,
samt informationer om klubbens

arrangementer
på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk

Bedst udklædte blev fra højre Bjørn Bajlum, Louise & trans 
Fnug

HJÆLP!
Vi mangler trænere til børneholdene!

Vi har masser af fodboldspillere,
men mangler nogle til at træne dem.

Vi har hold fra U6 til U10
Hvis du kunne tænke dig at give en hånd 

med, så kontakt mig enten på
thougaard-schultz@mail.dk

eller på 4072 9975
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NABO-NYT fra Sejling, Sinding og Skægkær

Så kommer den nye vejtype, ”2 minus 1” måske også til 
Skægkærområdet. Det drejer sig om Skægkærvej mel-
lem Sejling og Skægkær. Disse veje er en måde at sikre 
de bløde trafikanter på, samtidig med at biltrafikken kan 
afvikles, dog med et kraftigt incitament til at sænke far-
ten på de små veje. Disse tiltag er etableret eller kom-
mer på forsøgsbasis flere steder i Silkeborg.

Tunnel under Viborgvej - et ønske siden Skægkærsko-
len blev bygget - er nu ved at blive etableret.

Vi har fået nyt 
tag på Sinding 
Forsamlingshus. 
Skønt det ikke var 
helt planlagt. Vi havde gennem de sidste to år talt 
om at få solceller på vort gamle forsamlingshus – og 
vi havde sparet op til solcelleprojektet, som delvis 
skulle gennemføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. 
Solcellerne blev købt, så de kunne blive sat op lige 
før sommerferien. Tænk: Så viste det sig, at taget 
var pilråddent og de gamle spær kunne ikke holde til 
solcellerne. Vi fik en meget flot behandling af Kultur- 
og Fritidsudvalget i Silkeborg Kommune, som med stor 
konduite gav os et tilsagn om, at vi kunne få dækket 
40% af håndværkerudgifterne til et nyt tag. 
Takket være indtjening fra frivilliges arbejde i 
Broskubbe-projektet i forbindelse med den nye 
motorvej, og Teltlaugets udlejning og opstillinger af 
det store festivaltelt samt overskud fra sommerfesten, 
så har vi så god økonomi i Sinding Forsamlingshus, 
at vi nu kan betale de nye og store investeringer her 
i efteråret 2013. Så i dag har vi et fremtidssikret lille 
kulturhus med nyt tag – og med solceller. 

Samvær og kulturaktiviteter for både børn og vokse. 
Med stor succes driver vi med frivillig arbejdskraft nu 
på 3. år Sinding Bibliotekscafe i forsamlingshuset. 
Hver fredag fra kl. 15.00 til kl. 17.00 er cafeen åben 
for alle. Her er der mulighed for at afhente bøger 
og andre bestilte materialer fra biblioteket, og 8 
kulturambassadører hjælper med at bestille over 
nettet, eller give It hjælp og vejledning. Mindst én gang 
om måneden er der særlige kulturarrangementer. De 
mange nye aktiviteter i Sinding Bibliotekscafe giver 
liv og anledning til at unge og gamle kan mødes på 
nye måder og omkring nye ting. Flot er det også, at 
Bibliotekscafeen giver et mindre overskud – alene ved 
salg af hjemmebagt kage og kaffe. 

Interesserede fra alle vore nabosogne er naturligvis 
hjerteligt velkomne til at også at deltage i 
kulturaktiviteterne om fredagen.
Følg med på www.sindingweb.dk  hvor alle aktuelle 
kulturaktiviteter omtales. 

Hanne Marie Knudsen 
Formand for Sinding Forsamlingshus.

VALG: Nogle lokalråd har valgt medlemmer samtidig 
med afholdelse af Byrådsvalg. Som det er fremgået 
af avisen har der flere steder været problemer med at 
finde kandidater.
Andre lokalråd har ligesom Skægkærområdets 
Lokalråd indirekte valg, således at medlemmer bliver 
udpeget af foreninger. Også i disse Lokalråd kan det 
være vanskeligt at finde medlemmer. I øjeblikket er 
vi uden repræsentation fra Serup, og i Lemming og 
Øster Bording har udskiftningsfrekvensen været høj.
Det er ærgerligt, at det er blevet svært at få nogen til at 
stille op. For gennem de sidste par år har både Byråd 
og administration været meget opmærksomme på, at 
kontakte og informere lokalrådene.

KOMMUNEN: Samarbejdet mellem kommune og 
lokalråd fungerer godt. Derimod mangler der stadig 
meget før samarbejder mellem borgere i området og 
lokalrådet for alvor fungerer.  Det er noget af det vi 
også tidligere har set på. Vi har været godt tilfredse 
med kontakten i forbindelse med borgermøder og det 
udviklingsprojekt, der blev sat i gang sidste år. Men i 
dagligdagen sker der ikke så meget.
 Lokalrådet har god kontakt til Byråd og administration 
og har muligheden for at bære ting igennem. Vi er ikke 
et klageorgan, selvom vi selvfølgelig kan tage ting op, 
der trænger til ændring, vi har også mulighed for at 
bidrage med forslag til aktiviteter i området.
Kontakten mellem lokalområde og lokalråd kunne 
måske forbedres med digitale løsninger. Vi er f.eks. 
blevet tilbudt en plads på kommunens hjemmeside, 
men vi råder ikke lige nu over nogen, der kunne tænke 
sig dels at uddanne sig i oprettelse og vedligeholdelse 
af en hjemmeside, dels at sørge for den løbende 
opdatering.

LOKALRÅDET

&
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LOKALRÅDET
UDVIKLINGSPLAN: Byrådet har for kort tid siden 
godkendt en ny politik og strategi for samarbejdet 
med lokalrådene. Den store ændring er, at vi tidligere 
havde mulighed for hvert andet år at indsende såkaldte 
huskesedler til kommunen. De kunne nok også være 
kaldt ønskesedler, for det var meget konkrete ønsker 
vi kunne sende ind.
Det er nu ændret således at Lokalrådet i stedet skal lave 
en udviklingsplan. Det har vi jo allerede været i gang 
med i fortsættelse af et velbesøgt borgermøde i 2012. 
Vi er så stødt ind i den vanskelighed, at vi jo dækker 
en række mindre landsbyer, der ikke nødvendigvis har 
samme ønsker om udvikling. Så det skal vi også have 
fundet ud af, hvordan det bedst håndteres.
Desuden skal vi i højere grad have formaliseret, 
hvordan medlemmer til Lokalrådet bliver udpeget. I 
praksis skal vi nok finde de enkelte landsbyers mest 
repræsentative forening, og så have skrevet valget ind 
i foreningens vedtægter.

AKTUELT: Som eksempler på ting, der aktuelt er i gang 
kan jeg nævne: Kommunen har på det seneste oplyst, 
at de gerne vil samarbejde med lokalråd om projekter 
til sundhedsfremme. Kommunen vil også gerne 
have hjælp af lokalrådet til identificering af forfaldne 
ejendomme. Der er penge i en pulje til nedrivning i 
landsbyer, men naturligvis en række betingelser, der 
skal være opfyldt, herunder accept fra ejeren.

På Fur har Energimidt været deltager i et projekt, hvor 
bæredygtige løsninger til fremtiden er afprøvet. Hvis 
der er lokalråd der kan udpege et lokalområde, der er 
interesseret i at indgå i et testmiljø vil Energimidt gerne 
holde informationsmøde.

Desuden er der stadig en række trafikale udfordringer, 
vi drøfter med kommunen.

Peter Bernth
Sejling 

1
Dybt hælder året i sin gang,

snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang,

du korte sommerstund!
2

Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!

Lad visne kun, jeg ved den trøst,
som ligefuldt består.

3
Lad solen korte af sin vej,

og natten vokse til,
Guds vældes arm forkortes ej,

hans visdom fór ej vild.
4

Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,

Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.

5
Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,

når øde mark står hvid;
hint frydekor fra Betlehem

forstummer ingen tid.
6

Jeg ved, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her;

min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær'.

7
Lad synke kun med løvets fald

hver markens blomst i rad;
min tro på ham bevare skal

sit friske hjerteblad!
8

Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.

Dybt hælder året i sin gang
Mel.: Johann Crüger 1653, Udrust dig, helt fra Golgata

C.J. Boye 1833

PLADS TIL DIG OG MIG

Indsendt af sognepræst Bo Bergholt Grymer
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer

JULE MARKED

Lørdag d. 30. november kl. 10.00 til 16.00

Som noget nyt vil vi i år prøve at holde julemarked. 
Der vil være stande med julenisser,

juledekrotioner, julegaver, pyntegrønt,
juletræer mm.

Der vil også blive et telt for børnene,
hvor der er "Det Muntre Køkken", "Skyd til Dåsen", 

"Fiskedam".

Støtteforeningen står for café´en,
hvor der kan købes gløgg og æbelskiver,
kaffe, fransbrødsmadder, øl og sodavand.

Siden sidst...
Siden sidst har vi fået isoleret og lagt nyt gulv  i et af 
værelserne i lejligheden. For hjælpen med det vil vi 
gerne takke murermester Brian Sand.

SPISE AFTEN

Onsdag d. 15. januar kl. 18.00

MENU:
Suppe, oksekød m. peberrodssovs,

is og kaffe

UNDERHOLDNING:
LOTTERISPIL

Plader 5.00 kr. pr. stk.

PRIS: 65,00 KR 
Børn under 10 år gratis

10 til 14 år halv pris

Tilmelding til Kirsten på tlf. 8685 6608
senest lørdag d. 11. januar

LUCIA MED BYENS BØRN

Fredag d. 13. december kl. 19.00

OPTOGET OG KAFFE BORD
PRIS 25,00 KR. BØRN GRATIS

Børn, der er interreseret i at deltage i optoget,
kan kontakte Kirsten på tlf. 86685 6608

senest d. 2. december

Grillaften i Forsamlingshuset

”De Små Synger” spillede op til dans efter spisning
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Dilettant 2014

De forberedende øvelser er igangsat!

Sæt allerede NU 

et STORT             i kalenderen

hvis du ikke vil gå glip af
næste års dilettantforestillinger:

Onsdag d. 12. marts
Forpremiere

med kaffe og kage

Lørdag d. 15. marts
Gallapremiere

med spisning og fed fest!

Program udsendes primo 2014

SERUP BORGERFORENING

Generalforsamling
Torsdag d. 16. januar kl. 19.30

i Serup Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægter

Kunne du tænke dig at få indflydelse
på foreningens aktiviteter

(Sommerfest, Fastelavn, Dilettant mm.) 
eller har du forslag til nye?

Så mød op!
En bestyrelsespost kræver et par timer af 

din fritid - men det er sjovt,
og så giver det liv i byen!

Ring gerne for mere info!
Tina, tlf.: 3023 1613

Fastelavn
Søndag d. 2. marts

Vi starter i Serup Kirke kl. 14.00
med en Fastelavnsgudstjeneste

Ca. kl. 15.00 er der tøndeslagning
i Serup Forsamlingshus

Kåring af Kattekonger og Kattedronninger
og bedste udklædte

Der er gratis fastelavnsboller til alle børn.
Voksne kan købe kaffe, fastelavnsboller,

øl og vand.

Gratis entré - medlemsskab kan købes!

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Referent:
Menigt medlem:

Suppleanter:

Revisorer:

Tina Englyst
Peter Grimm
Casper Jensen
Camilla Brix
Rasmus Cassøe

Christian Dybro (fraflyttet)
Diana Skov

Jens Kristian Sørensen
Jens Ove Hansen

Borgerforeningens bestyrelse:

Generalforsamling d. 16. januar:
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg

2 suppleanter er på valg
1 revisor er på valg

Hvilken post kunne DU tænke dig?
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LANDSBYLIV

Spiseaften Indelukket
Flæsk, flæsk og atter flæsk. Dette års spiseaften stod i 
flæskens tegn. 32 sultne damer og mænd havde valgt 
at spare på opvasken og tage med Landsbyliv ud at 
spise. Efter en masse godt at spise, gik vi ud og nød 
kaffen ved bordene i Indlukket.

Siden sidst…

Generalforsamling d. 24. september
Referat: 21 fremmødte - incl. bestyrelsen.
 
1. Valg af dirigent og stemmetæller. Doris valgt til 
dirigent og Thorsten valgt til stemmetæller. 

2. Formandens beretning. Janni fortalte om årets 
gang med blandt andet grillaften, Vissing kloster/
røgeri, juletur til Tønder, hvor der deltog 46 mænd/
kvinder. Spiseaften på King Buffet, Møllevang ismejeri, 
haven i Abildå. Der er kommet 14 nye medlemmer og vi 
har mistet 9, så vi nu er på 148 medlemmer i alt. Der er 
kommet en hjemmeside omkring Lemming, den hedder: 
lemmingomegn.dk. Den er absolut et besøg værd. 

3. Regnskab. Grete fremlagde årets regnskab, 
der viste et overskud på kr. 2.487,88. Regnskabet 
godkendt. 

4. Indkomne forslag: Ingen. 

5. Valg. Trine Østergaard og Lillian Rasmussen var på 
valg, de blev begge genvalgt. 

6. Valg af suppleant. Genvalg til Anne Grete Rasmussen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg af 
Inga og Doris. 

8. Eventuelt. Inger fortalte om teaterarr. d. 23/1-14.
 
Doris takkede for god ro og orden og ordet blev givet til 
Jette Mejdahl der fortalte om sine pilgrimsrejser.

Mere flæskDer spises og drikkes 

Neder Kærsholm
Det lignede et billede fra et postkort, da vi svingede 
ind til Neder Kærsholm. Den flotte herregård stod 
med lys i alle vinduer, selv klokketårnet var oplyst. 
Herregården var klar til jul. 22 damer var klar til at 
indtage den julepyntede længe på gården. Der var alt 
fra skildpadder, kravlenisser til engle og nisser.

Efter købelysten var stillet gik turen op i den lille cafe 
til kage og kaffe. Vi fik historien om hvordan de havde 
overtaget gården og lavet både gildesal til udlejning, 
startet vinproduktion og salg af jule/påske pynt.

Der lyttes til en spændende fortælling

Jette Mejdahl fortæller

Den hyggelige hovedegård på Neder Kærsholm

Det flotte klokketårn
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LANDSBYLIV
Kommende arrangementer

Besøg på
Skovgård Slagteri og Gårdbutik

Torsdag d. 20. marts kl. 19.00
Horsbjergvej 1, 8653 Them

Vi mødes på Skovgården, hvor vi begynder 
med lidt historie omkring gården.

Derefter går vi en tur i stalden, hvor vi ser og 
hører om dyrene.

Vi slutter af i gårdbutikken, hvilket er en 
oplevelse i sig selv. Udover kød fra egne dyr 
sælges specialiteter som isdesserter, frisk 

malet kaffe, pesto, the, oste og meget mere.

Der er mulighed for at købe de lækre sager.
Se mere på www.butik-skovgaard.dk

Til slut bydes der på et glas vin og tapas.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.15

Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.

Tilmelding senest d. 11.03.14 
til Inger på tlf. 6116 6524

eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Besøg hos 
Perlemager Connie Sørensen

Onsdag d. 19. februar kl. 19.00
og 

Torsdag d. 20. februar kl. 19.00
Østervang 40 D, 8654 Bryrup

Vi besøger Connie Sørensen i hendes hjem
i Bryrup. Her vil hun vise os hvordan hun

laver perler og hvis vi er heldig
får nogle af os lov at prøve

den svære kunst i perlemageri.
Vi skal også se alle de andre ting hun laver 

bl.a. smykker, fade og engle.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.20
Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.

Tilmelding senest d. 12.02.14 
til Lillian på tlf. 8685 9207

eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Kom og vær med til
Fællessang på Perronen
Tirsdag d. 23. januar kl. 18.00

Lysbroparken 87, Silkeborg                

5 glade amatørmusikere synger og spiller 
sange, som de fleste danskere (unge som 

ældre) kan synge med på.

Der er også en håndfuld sange af irsk og 
svensk oprindelse, som serveres med en 

smittende glæde og charme.
 

Inden denne sangoplevelse serveres buffet 
bestående af:

Tunmousse med flutes
Fyldt kalkunbryst i baconsvøb

Helstegt oksefilet
Flødekartofler
Blandet salat

To slags dressing
Flutes og smør

 
Alt dette får I for:

Gæster.              kr. 295,-
Medlemmer.       kr. 150,-

 
Vi har kun 30 billetter, så det er

"Først til mølle"

Tilmelding SENEST 8.12.13 
til Inger på tlf. 6116 6524

eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
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FRISKOLEN I LEMMING

Hvorfor kan jeg lide at gå i skole på Friskolen i Lemming? – Og hvad er en friskole? 

Jeg har spurgt nogle fra 2. klasse på Friskolen, hvad de synes, der er godt ved at gå i skole – ind 
imellem er der små bidder, som også kendetegner en friskole!             (Lene Kamp) 

 

 

 

Benjamin: 

 

 

 

 

 

   Anne Sofie:                       

 

 

Anne Sofie:                            

 

 

 

Milla:                                       

 

 

 

 

 

Man har gode venner at lege med. Hvis man 
nogen gange græder, bliver man hjulpet af sine 
venner eller de voksne. Det er godt at have fag. 
Det er lærerigt og sjovt og hyggeligt. 

 

Man lærer meget og mange sange. Man får gode 
venner, så man ikke keder sig i fritiden. Hvis jeg 
gerne vil være lærer, er det godt at kunne 
matematik og dansk. Det er også sjovt at man 
lærer engelsk så tidligt.  

 

Man får gode venner. Og det er nemt at forstå 
lærerne, fordi de udtaler det, de mener meget 
tydeligt. Dejligt med venner, så har man nogen at 
lege med, og de trøster, hvis man bliver ked af 
det. 

 

Det er godt fordi der er så mange børn, man kan 
lege med. Det er sjovt at være udenfor at lege og 
spille bold i salen. Det er sjovt at lære noget. Det 
er sjovt at regne. 

 

Al undervisning foregår i en personlig relation mellem en lærer og en elev. 
Læreren er troværdig i sin rolle og i sin personlighed. Når en elev falder af 

sporet, kommer denne ved hjælp af læreren, på banen igen. 

Når en friskole vægter fortælling og fællesskab, er det også for 
at ruste børnene til en uforudsigelig fremtid – myter, digte,  
fortællinger og sange taler til fantasien, og styrker barnet til 

verden. 

Friskolen skal gøre eleverne kloge på verden og deres liv i den. De skal 
have redskaber til at forandre denne verden i den retning, de ønsker. Tag 
ordet.  At deltage i demokratiets spilleregler, kommer ikke af sig selv. 

Malthe: 
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BØRNEHAVEN I LEMMING

Vi har i Børnehaven i Lemming valgt at fokusere på 
barnets grov og fin motorik. Dette sker igennem projektet 
”Ren og Hop med Oliver”, som er fysiske aktiviteter 
igennem kropslig læring/bevidsthed, bevægelses 
glæde, sociale kompetencer og selvopfattelse. Et 
projekt som KFUMs idrætsforbund har igangsat, og 
som en del andre institutioner også bruger.

Børnene triller, dribler med en bold. De skal ramme 
en ballon med en fluesmækker flere gange, gå på line 
med lukkede øjne, eller gå baglæns på en snor. De 
skal balancere med ærteposer eller tennisbolde på 
en ske. Stå på et ben i længere tid, hoppe, rulle, men 
også sætte perler på en snor og kunne skelne farver 
og størrelser.

Der er 5 forskellige kategorier børnene skal igennem 
og ”bestå”, inden de til sidst får et diplom og en badges 
med et fint Oliver logo på.

Det pædagogiske formål med projektet er, at finde de 
grov og fin motoriske områder som barnet mestrer, 
og samtidig hvor de har brug for hjælp til mere 
understøttelse.

Endelig harmonerer projektet med ét af vore 
indsatsområder: ”Krop og bevægelse”; som er en af 
de 6 hovedtemaer i de pædagogiske læreplaner.
Aller vigtigst er det, at børnene har det sjovt, at de får 
nogle positive oplevelser, som kan være med til at øge 
deres selvværd og skabe relationer børn i mellem.

Pædagog Marianne Kjær

Rend og Hop i Børnehaven i Lemming

Lærke hopper med samlede ben

Lasse griber en bold

Ida Marie og Asbjørn i kærligt favntag
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

De fleste ægtefæller til jægere ved det godt! Det 
er langt fra hver gang far har været i skoven at der 
kommer vildtkød med hjem. Hvad der måske undrer 
endnu mere – i hvert fald uden for jagtkredse, er at 
mange jagter ender uden at nogen i jagtselskabet 
overhovedet, nedlægger vildt. Græsplænen ved 
paraden er efterårsgrøn og blank. Ingen har skudt 
noget.  Har holdet så haft en ”dårlig” dag? Nej, så langt 
fra!

Jørn Andersen er kasserer i Lemming og Omegns 
Jagtforening og har ikke tal på hvor mange gange han 
har drukket en tak-for-i-dag øl med jagtvennerne, uden 
at vildt var blevet nedlagt.

”Altså, det er jo ikke noget mål i sig selv at nedlægge 
en masse dyr” – forklarer Andersen. ”Hvis man er vild 
med at skyde – fx med haglbøsse – så er det nok en 
bedre ide at melde sig i en forening hvor de dyrker 
flugtskydning efter lerduer”. Jørn fortæller at det ikke 
er sjældent, at en jæger i den lokale forening deltager 
i størstedelen af årets jagter – uden overhovedet at 
løsne et skud.

Men hvorfor kommer de så? ”Efterårsjagterne er en 
måde at være derude”, pointerer han. ”Man mødes 
med vennerne, snakker om vind og vejr, klapper 
hundene og er selvfølgelig især fokuseret på hvad der 
ER af vildt derude. Hvem har set hvad og det var dog 

Når skoven bare er smuk
ligegodt satans så hurtigt en ræv kan løbe”. Til den 
gode jagt hører et godt grin, lidt kløen i skægget og 
sådan lidt nyt fra hver især.

Kurt Hornskov er også bestyrelsesmedlem i foreningen 
og nærmest enig med kasseren. ”At være jæger kan 
deles op i tre interesseområder” forklarer han, ”det er 
først og fremmest naturen, som her i efteråret jo er 
en særlig vidunderlig oplevelse. Så er der jagten i sig 
selv – og ja, det er fint en gang imellem at få et dyr i 
fryseren. Endelig er der kammeraterne, sammenholdet 
og den gode stemning”.

Kurt mener at mere nydelse og mindre skydning også 
følger med alderen. ”I mine unge dage var jeg vel også 
mere ivrig for at fyre bøssen af” griner han, ”men i dag 
er jeg mest optaget af om det har været en god dag, 
en god oplevelse – og det har ikke noget at gøre med 
om der er nedlagt vildt”.

Jørn Andersen, Kurt Hornskov og de i snit 15 
medlemmer der gennem efterårs- og vintersæsonen 
mødes ved Serupvej har stadig mulighed for at få 
røde næser, med eller uden nedlagt vildt: Der er jagt 
i Præstegårdsskoven den 17. november og den 30. 
december kl. 10.00. Nå, ja – og andensteds i området 
plejer der at være en rævejagt ultimo januar.
Knæk og bræk gutter.

Verner Lynge

”Hvem så det dyr der gik over bakken?  Hva’ siger du – hvorfor skød du ikke? Njahhh – den er her jo nok næste 
gang vi kommer”.  Der småsnakkes mellem såterne og det er bestemt ikke hver gang at skoven genlyder af skud 
og brag.
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Juletræsfest
Søndag den 8. december kl. 14.00

i forsamlingshuset.

Der vil selvfølgelig være dans om juletræet,
og der vil være forskellige sanglege, fra

"da formanden var barn" og lææængere tilbage.

Hele herligheden koster 30 kr. pr. voksen
og for det, får man

saftevand, æbleskiver, kaffe og te.
Gløgg og øl må man købe.

Det kan ikke, på nuværende tidspunkt, vides,
om julemanden kommer forbi...

LEMMING BORGERFORENING

Det er gået godt, næsten hele året i borgerforeningen, 
dog ærgrer det mig voldsomt, at vi var nødt til at 
aflyse forårsfesten, men vi kommer igen, revyen er i 
støbeskeen.

Jeg og bestyrelsen er glade for den kæmpe opbakning 
der var, til vores nye tiltag, med en Skt. Hans dag, det 
var skønt og sikke dog en dejlig plads der er, deroppe 
bag boldbanerne.

Når I læser bladet, har der været endnu et nyt tiltag i 
forsamlingshuset, nemlig en fredag aften med ganske 
almindelig hverdagsmad til en billig penge, hvor 
børnene efter spisningen, kan gå i klubhuset og se 
disneysjov (se billeder herunder). 

Idrætsforeningen og landbyliv vil lave noget tilsvarende 
på et senere tidspunkt.

Vi skal ikke glemme
LOTTERIPIGERNE

Det kører i olie for dem lige pt., vi er meget glade 
for deres succes, for den smitter også af på 

forsamlingshuset, med økonomisk hjælp til bl.a. 
isolering af loftet, som meget gerne skulle være 

færdigt inden jul. Fedt, at I stadig orker mandag efter 
mandag efter mandag efter……….. 

Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling

i Lemming Borgerforening

Onsdag d. 22. januar kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus

Dagsorden  iflg. vedtægter
Har du lyst til at give et nap i bestyrelsen,

har du nu chancen, så mød op og hør nærmere.

Hvis bestyrelsesarbejdet er for stor en mundfuld,
er vi meget glade for al den frivillige hjælp,

vi kan få, til vores arrangementer,
vores oprydnings- og rengøringsdage er det altid 

dejligt når der dukker hjælpere op.

Lemming sogns Borgerforening

Siden sidst ...

TAK
siger 

formanden

Lotteriet er 
jo klar hver 
mandag
kl. 19.15

Selv de allermindste 
hjælper til, når der er 

fællesspisning i
forsamlingshuset.

Her er det Laura Bang,
der holder regnskab 

med de tomme flasker
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SKÆGKÆRSKOLEN

SKÆGKÆRSKOLENS
50 ÅRS JUBILÆUM

Lørdag d. 4. oktober 2014

Find os på Facebook og læs mere på skolens 
hjemmeside.

Alle kender den med at tiden bare flyver af sted, og før 
man ved af det, er det tid til at sende sine små pus ud 
i verden og af sted i skole. Skoletasken skal købes, 
penalhuset fyldes – og pludselig har man store børn der 
skal lære at både læse, skrive, regne og gå i SFO. Det 
er stort hver gang - ikke mindst første gang!
 

Tryghed & Trivsel
På Skægkærskolen mener vi en god skolestart 
handler meget om tryghed. Hvis børn ikke er trygge, 
trives de heller ikke, og sammen med læring, er 
trivsel og fællesskab nøglepunkter for hele skolen. 
Derfor lægger vi stor fokus på at lave en så glidende 
overgang fra børnehave til skole/SFO som overhovedet 
muligt. Der samarbejdes meget med den lokale 
Skægkærbørnehave, hvorfra en del af vores elever 
kommer. Derudover modtager vi børn fra flere andre 
børnehaver, og vi har naturligvis et fokus på at få lavet 
gode nye fællesskaber, også for de børn der ikke kender 
(nogen) så mange fra starten. Mange børn starter stille 
op i SFO ugen før undervisningen begynder.

Livet i børnehaveklassen handler om at blive klar til at 
kunne gå i skole. Når man begynder i børnehaveklassen, 
skal man først til at lære at gå i skole. Den form for 
undervisning der lægges vægt på i børnehaveklassen, 
er oftest igennem leg.  Der skal mærkes, smages 
og leges, og der skal bevægelse og billeder på. Der 
arbejdes med bogstaver og deres lyde, som lægger op 
til begynder stavning og læsning. Børnehaveklassen 
har en indbygget dobbelthed. På den ene side skal 
børnehaveklassen som folkeskolens første pligtige 
skoleår være med til at lægge fundamentet for skolens 
samlede undervisning. På den anden side skal skolen 
være parat til at modtage alle børn, lære dem godt at 
kende og tage hånd om hver enkelt.

Fællesskab
Det er vigtigt for os at sikre at alle børn har venner, men 
også at man møder flere end blot de man selv udvælger. 
Som en del af skolens inklusions og trivselsarbejde har 
vi valgt at lave trivselsgrupper på alle årgange – også 

Når man bliver skolebarn på Skægkærskolen
0. klasse. Grupperne bliver sammensat af et kyndigt 
personale, og har til hensigt at udvide børnenes horisont 
for hvem, man kan være venner med. Derudover øger 
det kendskabet til de mennesker man dagligt omgås. 
Det har stor betydning, at man ser andres værelser og 
møder dem på DERES hjemmebane. ”Man skal smage 
meget før man finder sin livret”. Forældreopbakningen 
er her central og bliver en del af det store samarbejde, vi 
ser som en grundsten i børnenes samlede udvikling. Vi 
har en god kultur for et konstruktivt forældresamarbejde.

På skolen søger vi konstant at arbejde i samme retning 
omkring børnene. Undervisnings og SFO personale 
arbejder derfor meget tæt sammen for at sikre den bedst 
mulige trivsel for alle skolebørn – i særdeleshed de helt 
nye. Konkret er der pædagoger med i klassen hver uge, 
med fokus på at sikre at alle børn bliver set, og oplever at 
der er voksne der interesserer sig for dem. Dette skaber 
bedst trivsel og derved bedst udgangspunkt for læring. 
Flere øjne ser bedre. Skolens SFO ligger på skolen og 
er fysisk integreret i skolen, hvilket er med til at gøre 
overgangen fra skole til SFO overskuelig for børnene.

Fritid & Livsduelighed
Som én af grundstenene arbejder vi på Skægkærskolen 
mod at gøre børnene så livsduelige som overhovedet 
muligt. Livsduelighed er et stort begreb, men kan koges 
ned til at man lærer at tage ansvar for sig selv og andre, 
kan sige til og fra, tage initiativ og kan tåle modgang. 
Kombineret med et stærkt fokus på fagligheden i både 
det teoretiske og i det praktisk/musiske felt. I store 
træk handler det om at kunne tage ansvar for eget liv. 
Målet strækker sig hele vejen gennem stedet og er en 
rød tråd fra skole, til SFO og Klub. I fritidsdelen er der 
eksempelvis mange børn, som selv skal lære at tage 
bussen til og fra skole. Derudover er de selv ansvarlige 
for at checke sig ind, når de kommer i SFO, og checke 
sig ud og sige farvel når de går. I dagligdagen arbejder 
vi meget med forventninger, og søger at vise børnene 
at vi tror på dem og at de selv kan. 

Mvh Peter Mortensen, Skoleleder
og Peter Green, Fritidsleder
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Formand: Thomas Højer, Resdal Bakke 2, tlf.: 3123 5463
Fodbold: Thomas Højer, tlf.: 3123 5463 - mail: t_hojer@msn.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 4057 2445 - mail: goetzsche@oncable.dk
Håndbold: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 3070 3414 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 2889 6811 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com

www
ifcentrum

dk

I IF Centrum's gymnastik afdeling er vi kommet rigtig 
godt i gang med sæsonen, og der laves masser af go' 
gymnastik og badutspring på holdene. 
Også i år har vi rigtig mange børne gymnaster - og det  
er fantastisk at se, hvordan de udvikler sig og får nye 
spring til at lykkedes.  Derfor er det også næsten blevet 

Gymnastik
en tradition, at vi med flere af børneholdene drager til 
Levring Efterskole og i nogle timer udvider horisonten 
for hvad der er muligt ... bla. på de store trampoliner 
og springgrav. 

En super formiddag vi havde derude :O)
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Det er her vi tanker op. Suger den sidste næring til os 
af sommeren, lyset og varmen. Vi er så heldige at vi  
har gode omgivelser her i Lemming med mulighed for 
masser af aktivitet og alt dette kulminerer i uge 41.

Efterårets emneuge er et sandt bombardement 
af oplevelser og god energi. Vi bruger denne uge 
til masser af gode aktiviteter sammen med børn 
og forældre. I år var ingen undtagelse. Det var 
sæbekasseløb i Skægkær, det var Aarhus, Lemming 
Ådal, Den nedlagte bane, ”pladsen”, Lillebælt og så 
Skolernes Motionsdag og så er det altid godt at have 
forældre og familie med. Tak for jeres opbakning. 

På Skolernes Motionsdag afvikler vi en lille triatlon 
med løb omkring Almind Sø, cykler fra Almind Sø til 
Nordvestbadet men lige med en afstikker til Funder og 

Efteråret er noget specielt i Børne- og Familiehuset
slutter med svømning, hvor nogle nærmer sig de 2000 
m. Det er flot. 

Uge 42, det er jo ferie og lukket. Ja og det betyder at 
vore lokale håndværkere rykker ud/ind for at hjælpe 
os med forandringer og vedligehold. Godt med lokale 
håndværkere, som vil være fleksible og tilpasse til 
vores behov. 

De kommende uger vil så være de ”trælse” med 
fokus på masser af skole og undervisning og det er jo 
pludselig mørkt om morgenen. 

Nye medarbejdere i Børne- og Familiehuset er det også 
blevet til i løbet af efteråret. Begge er de kendte i det 
lokale, Lea Fogh Andersen, nok mest på fodboldbanen 
og Helle Danielsen, nok mest i Borgerforeningen. 
Velkommen til jer begge.              K.E.

Stemningsbilleder fra Børne- og Familiehuset...
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LOKAL HOBBY

På Ebstrupvej 19 mellem Nisset og Ebstrup bor 
en stille og rolig ung mand, der tidligere har været i 
Lokalbladet nr. 35, fordi han var blevet….eller rettere 
havde kæmpet sig til at blive både Danmarksmester 
og Nordisk mester i boksning i fjervægt/letvægt i 2010.

Og nu har han gjort det IGEN, og er tilmed også blevet 
Jysk Mester samt Danmarks- og Nordisk mester, 
hvor den sidste afgørende kamp blev vundet i en tæt 
kamp med en finne med dommerstemmerne 25-24 

Thomas Kristensen er Nordisk Boksemester IGEN…

til Thomas’s fordel. Og så er man kvalificeret til også 
at deltage i Europamesterskabet, som i 2013 blev 
afholdt i Minsk i Hviderusland. En stor oplevelse for 
Thomas med mange specielle indtryk og erfaringer fra 
den russiske by, men desværre var Thomas uheldig 
med lodtrækningen og mødte en stærk modstander 
allerede i første kamp, som han desværre tabte til. 
Men Thomas fortæller, at det var spændende at følge 
resten af kampene, hvor en bokser fra Adserbadjan 
blev europamester 2013. Og de flotte resultater er da 
også blevet bemærket på ”Borgen”, idet Thomas for 
nylig fik overrakt en erkendelse fra borgmester Hanne 
Bæk Olsen, fordi han med sin sport og resultater er 
med til at sætte Silkeborg på landkortet.
Som nævnt i den tidligere artikel startede Thomas med 
at danse på konkurrenceniveau, men som 13-årig blev 
det bonede dansegulv skiftet ud med kanvassen i 

Thomas med de flotte medaljerThomas i rødt i sit es...

Sådan en række pokaler taler for sig selv...

bokseringen, og det har siden da passet den 22-årige 
talentfulde bokser fint. Selv om dansepartneren nu 
hellere vil give ham én eller 2 på bærret i stedet for at 
få et elegant løft i en heftig jitterbug.

Thomas træner flittigt i Silkeborg-klubben BKM Arena, 
hvor en ny træner har været med til at give endnu bedre 
træningsforhold, så nu er målet et europamesterskab. 
Men ellers passer Thomas sit job som murer, hvor 
han dagligt bokser med en masse mursten hos 
murermester Flemming Kristensen i Bjerringbro, hvor 
han netop er begyndt efter en tid hos murermester 
Brian Sand, hvor han er udlært.

Lokalbladet ønsker ham held og lykke i fremtiden med 
boksekarrieren m.m.

Luffe
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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
Poul Erik Bach, formand   8685 9027
     2160 9027

Skægkærområdets Lokalråd
For Serup:  søges...
For Lemming:  Henning Skov      2485 6957

Dagplejere
Gitte Nielsen, Skægkær   3068 9017
Heidi Videbech, Sejling   8685 6023
Kirsten Leth, Sejling   2371 5476
Lone N. Jensen, Sejling   3074 9758
Henriette Larsen, Lemming  8685 5672
Joan Nielsen, Lemming   8685 9103
Lone Bidstrup, Høgdal   3011 5818
Karina Johnsen, Serup   2156 6073
Søs Nielsen, Serup   2031 0466
Tina Damgaard, Resdal   6112 6002
Anita Pedersen, Resdal   8685 6055
Mette Eriksen, Sinding   7558 0182
Jannie Husted, Sinding   8724 7008

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

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

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Mobil     2170 4815
Skolebestyrelsen:
Ole Rabjerg, formand   8685 6680
Tim Baldwin, næstformand  8724 7007

Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)  
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  2892 3811
Lemming Bygade 69 A, Lemming 2323 9010
Lisbeth Lausten Bang   4021 7766

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen   2945 3473

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

LOKALE KONTAKTPERSONER
Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset 8685 9095
Jesper Bang, formand           8685 9111
     3052 1040

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Thomas Højer, formand   3123 5463

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

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

Lemming Vandværk   8685 9015
Peter Nørreskov, formand  8685 9114
     4013 4416

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Tina Englyst, formand   3023 1613

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand   3511 6628

Serup Forsamlingshus  8685 5108
Gyda Betzer, udlejning mm.  8685 5108
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647
Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sognepræst
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2  8686 7064

Menighedsråd
Arne Mundbjerg, formand  8685 9875
     4034 5782
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Silkeborg Isenkram
Torvet 1

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

Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

Benthe & Jens Ove Hansen

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

A
p

S

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, 8632 Lemming
www.boernehavenilemming.dk

Tid til fordybelse
 i leg og læring

Tikma EL A/S - Holmgårdevej 14, Serup - 8632 Lemming 
Tlf: 8685 5060 - Fax:8685 5069 - mail@tikma.dk

Denne
annonce
kan blive

DIN

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

Silkeborg EL Service.dk
Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

Vi ka´ få din elmåler til at
køre baglæns ...

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær

Østergade 8
8620 Kjellerup

Tlf. 2177 2169
www.kjellerupkøreskole.dk
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Faste arrangementer:

Lotterispil:
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.30

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Løb i Lemming, LIF
Hver søndag kl. 10.00
fra Lemming Klubhuset

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne

28. november kl. 19.30
Juletur, Østerskovgård, 
Landsbyliv, se nr. 46

30. november kl. 10.00
Julemarked i Serup For-
samlingshus, se s. 26

3. december kl. 19.30
”Syng Julen Ind” i Fun-
der Kirke, se s. 12

5. december kl. 19.30
Julekoncert i Sejling 
Kirke, se s. 12

8. december kl. 14.00
Juletræsfest i Lemming 
Borgerf., se s. 33

10. december kl. 19.30
Julekoncert i Lemming 
Kirke, se s. 13

11. december kl. 12.30
Juleafslutning, Pensio-
nistfore., se s. 7

13. december kl. 19.00
Luciaoptog, Serup For-
samlingshus, se s. 26

15. december kl. 14
”De 9 læsninger” i Serup 
Kirke, se s. 13

29. december kl. 10.30
Julesalmesangsgudstj. i 
Lemming Kirke, se s. 13

30. december kl. 10.00
Jagt i Præstegårdssko-
ven, Jagtfore., se s. 32

31. december kl. 14.00
Nytårsaftensdagsgudstj. 
i Serup Kirke, se s. 13

8. januar kl. 12.30
Nytårskur, Pensionistfor-
eningen, se s. 7

15. januar kl. 18.00
Spiseaften i Serup For-
samlingshus, se s. 26

16. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Se-
rup Borgerfore., se s. 27

16. januar kl. 19.30
”Da spidsborgeren gik 
fra snøvsen”, se s. 14

22. januar kl. 13.30
Eftermiddagshygge, 
Pensionistfore., se s. 7

22. januar kl. 19.30
Generalforsamling i 
Lemm. Borgerf., se s. 33

23. januar kl. 18.00
Fællessang med Lands-
byliv, se s. 29

30. januar kl. 19.30
Lokalbladets Stormøde i 
Serup Forsm., se s. 7

5. februar kl. 13.30
”Tophat”, Pensionistfor-
eningen, se s. 7

19. februar kl. 13.30
Bankospil, Pensionistfor-
eningen, se s. 7

19. februar kl. 19.00
Besøg Perlemager, 
Landsbyliv, se s. 29

20. februar kl. 19.00
Besøg Perlemager, 
Landsbyliv, se s. 29

21. februar kl. 18.00
Fællesspisning i Lem-
ming IF, se s. 20

26. februar kl. 19.30
Generalforsamling i 
Lemming IF, se s. 20

2. marts kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste, 
Serup Kirke, se s. 14

2. marts kl. 15.00
Fastelavnsfest, Serup 
Borgerf. se s. 27

12. marts
Dilettant, Serup Borger-
forening, se næste nr.

15. marts
Dilettant, Serup Borger-
forening, se næste nr.

18. marts kl. 19.30
Bibelhistorie i Serup For-
samlingshus, se s. 14

20. marts kl. 19.00
Besøg Skovgård Slag-
teri, Landsbyliv, se s. 29

26. april
Konfirmation, Lemming 
Friskole, se s. 12

4. maj
Konfirmation i Lemming 
og Serup, se s. 12

14. juni
EnergiMidt Cup, Lem-
ming IF, se næste nr.

15. juni
Idrætsdag for Alle, Lem-
ming IF, se næste nr.

4. oktober
Skægkærskolens 50 års 
jubilæum, se www

25. oktober
Oktoberfest, Lemming 
IF, mere info senere

Deadline til næste blad: 1. feb. 2014
Mail: lokalblad@gmail.com


