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Nummer 55          13. Årgang December 2015

For Lemming,  Nisset ,  Serup,  Resdal ,  Sej l ing,  Sinding og Skægkær
L O K A L B L A D E TL O K A L B L A D E T

Leif Mikkelsen har rundet 70 år
Knud Erik under livstræet fra 1988, plantet 
som symbol for Lemming Skoles eksistens

Mortens Aften i Serup ForsamlingshusFodboldafslutning i IF Centrum

Gospel i Serup Kirke     Friskolen i London
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Aut. kloakmester

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

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

DIT LOKALE

SUPERMARKED

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

Forkæl dig selv
... 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.

Se mere på

Murermester
Kaj Jørgensen

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

Mobil: 4029 1411

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer

Storm- og forsikringsskader
Iso-kærn

mariehoejmurer@mail.dk

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN
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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 med-
delt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,

uden at disse er orienteret.

Lokalbladets konto nr.: 1938 - 5905 254 431
Lokalbladets CVR-nr.: 3353 7506

Medlemmer:        Fastnet  Mobil   
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 (red. for Sejling-Sinding)   8685 5502 4040 4502
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (red. for Lemm.-Serup, trykansvarlig)    8685 9264 2993 5475
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)                        6127 7299 
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)           8685 5385 
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 (Sognepræst)  
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter) (Serup Borgerf.+ Forsamlingshus)  3023 1613
Erik Nielsen, Østerbyvej 46 (Serup-Lemming sognes Menighedsråd)   8685 9110 2565 0320 
Kaj Larsen, Holmgårdevej 9 (Serup Foredragsforening)                     3511 6628
Karen Bang, Allingvej 1 (Lemming-Nisset Seniorklub)   8685 9187
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Peter Mortensen (Skægkærskolen)     8970 2600
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333
Hanna Lund Pedersen, Lemm. Vesterbyvej 36 (Børnehaven i Lemming)     3026 5156
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)                  8685 5832 
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)                          2463 0517
Tina K. Nørreskov, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)   8685 9114 2883 2404
Susanne Fårup, Sindingvej 26c (Centrum IF)      2297 4770
Jesper Bang, Østerbyvej 8 (Lemming IF)    8685 9111 3052 1040
Verner Lynge (Lemming & Omegns Jagtforening)     3029 3456
Jacob Kudsk, Sejlingsvinget 15 (Sejling Borgerforening)     4084 2337
Hanne Marie Knudsen, Tandskovvej 8 (Sinding Forsamlingshus)    4029 4629
Knud Erik Nielsen, Lemm. Bygade 34 (Lemming og Omegn 2022)   4157 8153
Annette Frederiksen, (Skægkær Børnehave)      5136 9276
Niels Kr. Sandgaard (Sejling Forsamlingshus)      2695 7623
Rosa Leth (Sejling Pensionistforening)       2674 5034

LEDER
Tilflyttere
Folk kommer og går. Flytter til, flytter væk, starter op, går 
fallit, går på pension, går bort. Bliver døbt og konfirmeret, 
bliver gift, holder barnedåb, fylder rundt, holder sølv, guld 
o.s.v.-bryllup. Der er hele tiden begivenheder i vores små 
lokalsamfund, som hver for sig er små private begivenhe-
der, men som samlet set er med til at skrive historie. Noget 
af det bliver dokumenteret her i Lokalbladet. Og som alt an-
det materiale, der udgives, ender det i de store arkiver på 
Det kongelige Bibliotek. Vores egen Lokalhistorisk Arkiv får 
også vores blade.

Vores lokale historie er også præget af tilflytning. Sønder-
jyder, fynboer, ja selv ”kjøwenhavnere” har slået sig ned i 
vore sogne og er blevet budt velkommen, og efter nogen tid 
tænker ingen på at de er tilflyttere. Der er fri bevægelighed 
for arbejdskraft i EU. Vi har kontaktet nogle udenlandske 
medborgere, som har valgt at bosætte sig hos os. Vi tager 
godt imod dem, synes vi, men hvordan oplever de det selv?

Hvordan vil vi tage imod dem, hvis vores nye nabo ikke er 
fra Sorø eller Sardinien, men fra Somalia eller Syrien?

Klaus Hansen, Tandskov
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SKÆGKÆR BØRNEHAVE

SERUP FOREDRAGSFORENING
Torsdag den 7. Januar 2016 kl. 19.30

Mon ikke flere husker parret fra
”355 dage i vildmarken”

Dengang så vi ikke billeder,
pga. manglende projektor.

Nu er vi heldige,
for vi kan nemlig opleve foredraget igen

med billeder.

Torsdag den 28. Januar 2016 kl. 19.30 
Vi får besøg af Mette og Poul Nørup.

Mette og Poul er pensionister, og bor i Esbjerg. På 
cykel har de kørt mange mange kilometer i Danmark 

og Europa.  
Nu rejser de rundt og fortæller, og viser billeder om 

deres mange oplevelser.

Torsdag den 18. februar 2016
Det ny Teater  

Vi skal se ”Cocktail”

Et lystspil hvor lattermusklerne bliver grundigt rørt.
Pris: kr. 85,00 - Forestillingen starter kl. 20.00,

dørene åbnes kl. 19.30  

Der vil være mulighed for spisning før forestillingen.   
(kr. 95,-) 

For spisende gæster åbnes dørene kl. 18.30

Tilmelding til
Lise Østenfjeld tlf.  8682 6631 / 3036 9870
senest den 9. februar 2016  (først til mølle)

Torsdag den 3. Marts 2016 kl. 19.30
Generalforsamling

Vi får besøg af Maja Bak.

I august var der sommerfest i børnehaven for alle 
børn, søskende og forældre. Legepladsen blev om-
dannet til ”festplads” med balloner og flag. Spredt på 
legepladsen var forskellige boder, hvor børnene kunne 
prøve og opleve lidt af hvert. Området ved Tarzanland 
blev iklædt sørøvertema, og alle børn skulle afprøve 
motoriske udfordringer, inden de ”skulle gå planken 
ud”. Familierne havde egen picnickurv med, og der 
var fællesspisning udenfor. Som afslutning på festen 
var der kagekonkurrence, hvor den flotteste og bedst 
smagende kage blev præmieret.
 
Oktober måned indeholdt blandt andet det årligt tilba-
gevendende ”Høsttema”. Børnene medbragte rodfrug-
ter, grøntsager og frugter, som blev udstillet gennem 
en uge. Derved kunne børnene stifte bekendtskab 
med årstidens grøntsager/frugter og lære om dem. De 
mange farver, former og dufte var en stor del af læ-
ringsprocessen sammen med tematiseringer om høst, 
sange og lege. Ugen sluttede med, at alle var i gang 
med skrælleknive og snitteknive, så alle herlighederne 
kunne omdannes til velsmagende ”biksemad” på den 
store pande over bålet.

Novembers store tema var introduktion af arbejdet 
med Fri for Mobberi. Skægkær børnehave har valgt 

at tilkøbe materialerne og kurset, som er udfærdiget af 
Trygfonden i samarbejde med Maryfonden. Opstarten 
er, at to personaler har deltaget i et 8 timers intensivt 
dagskursus, introduceret forældrene for materialet på 
det årlige forældremøde og er i gang med en planlæg-
ning af den endelige arbejdsform for hele personale-
gruppens arbejde med materialet. Indtil den endelige 
form ligger helt fast, er vi i personalegruppen tyvstartet 
med at bruge dele af indholdet i kufferten, da det er et 
rigtig godt og værdifuldt produkt. I mange børnehuse 
er Fri for Mobberi blevet tilvalgt som en erstatning for 
Trin for Trin, som der arbejdes med i skoleregi. Da pro-
dukterne ligger tæt op ad hinanden har vi i 3-Høje også 
valgt at koncentrere os om Fri for Mobberi-konceptet.

Nyt fra Skægkær Børnehus

Høstfest
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

På Lemmingvej 31, Sejling, bor Karen 
og Erik Madsen. Ejendommen er fra 
1870 og de købte den i 1995. De boede 
i telt i haven i 5-6 måneder, mens gulvet 
blev sænket og støbt på ny med klinker, 
ler-fugerne renoveret, nye spær og tag m.m.m til indflytning 
i oktober.Hen ad vejen fik udhusene også den store tur, og 
tagpladerne er afrenset med håndkraft og malet med pensel. 
Ensilagebeholderen er blevet bindingsværk-Forvalterkontor! 
Og rigtig flot og hyggeligt er det hele blevet.  

Ingelise Tanderrup, Sej-
lingvej 13B, Sejling, bliver 
70 år den 28. december

Abigail Brandt Sønder-
holm, datter af Cecilie 
Henriksen og Kim Sønder-
holm, Nisset Bygade 15, 
blev født d. 15. september 
2015 kl 22:44. Hun vejede 
2272 gr og var 46 cm lang. 

Flora Junker Johansen, 
datter af Henrik og Anne-
Kathrine Johansen, Serup 
Tinghøjvej 47, er født 6. 
august 2015 kl. 00.51. 
Hun vejede 3860g og var 
54 cm.

Eskild Gjedde Bajlum, søn 
af Sif Gjedde og Bjørn 
Bajlum, Lemming By-
gade 71, er født på d. 3. 
juni 2015. Han havde en 
kampvægt på 5060g og 
målte 57 cm. 

Maja Albrekt Jensen og Rune Brunhøj Kjeldsen (Rune 
er opvokset i Sejling), blev viet i Sejling Kirke lørdag d. 
12. september 2015

Mai-Britt Lund Schultz og Lasse Schultz blev gift på 
Silkeborg Rådhus, lørdag d. 10. oktober 2015

Birthe og Kent Christensen, Sindingvænget 13, fejrer 
guldbryllup 4. december. Sinding Forsamlingshus er 
bestilt.

Klara Bang, datter af Lis-
beth Lausten Bang og 
Jesper Bang - far til 4 på 
Østerbyvej 8, er født d. 
9. september og vejede 
3600 gr.
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Oplag:
1525 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

PLADS TIL DIG OG MIG

Knud Erik Nielsen, Lemming Bygade 34, har pr. 1. no-
vember besluttet at gå på efterløn for at få tid til de mange 
ting, han stadig har lyst til at lave her i livets efterår. ”Stop-
pet” blev markeret af B og F huset med en reception den 
23. oktober, hvor små 200 kolleger, samarbejdspartnere, 
venner, familie og tidl. børn og forældre fra B og F huset 
kom forbi og hyldede Knud Erik for hans store engage-
ment, medmenneskelighed og gode humør. 

Han har gennem de sidste 21 år været et vigtigt led i op-
rettelsen og ledelsen af Børne- og Familiehuset, og har 
derved haft kontakt med utallige børn og unge og deres 
forældre. Det er dejligt at se, at nogle af disse også duk-
ker op til hans afskedsreception.

Knud Erik har også været talsmand for et godt samar-
bejde med den lokale idrætsforening og Dybkær Special-
skole, mens den var nabo til B og F huset. 
Lemming Idrætsforening og Børne- og Familiehuset har 
i fællesskab indgået en aftale med Silkeborg Kommune 
om fortsat at bruge gymnastiksalen.

Knud Erik er født i Doverodde i Thy i 1953, som eneste 
barn i en familie, hvor forældrene drev en købmands-/
proviantforretning i Doverodde. Han mindes sin barndom 
med masser af skøn leg i naturen omkring Doverodde, 
hvor han har meldt sig som guide en uge i løbet af som-
meren samt i forbindelse med de populære Limfjordsmar-
keder på det Naturcenter, der nu er etableret på stedet, 
og som absolut kan anbefales som et mål for et besøg 
(red!). Det er for øvrigt også der Knud Erik har ”part” i et 
Vikingeskib som nu skal have lidt mere opmærksomhed.

For at tjene lidt penge var han efter en noget stram stu-
denterhue ansat på Søndbjerg Børnehjem på Thyholm, 
og her blev hans skæbne nok beseglet. Han ville være 
socialpædagog, og var bl.a. omkring Holstebro Børne-
hjem, før han startede på Ikast Socialpædagogiske Se-
minarium. Det blev på flere måder skelsættende, idet 
han her møder Annie, som han siden har levet sammen 
med og gift til sidst (for 3 år siden og har fået 2 søde piger 
og 3,5 børnebørn!).

I Silkeborgs lokalområde har Knud Erik arbejdet på Him-
melbjerggården, hvorefter han sammen med kolleger 
startede Skovly i Glarbo, som er et bo- og opholdssted 
for unge. Men da der i Silkeborg kommune var et behov 
for et tilbud til børn og deres forældre med skolen integre-
ret, blev Børne- og Familiehuset en realitet. Og det har så 

været Knud Eriks arbejdsplads de sidste 21 år, ikke uden 
problemer, men som han siger: ”Der har været så mange 
positive oplevelser, at det har været al bøvlet værd”.

Han har aldrig lagt skjul på, at hans politiske hjerte ban-
ker for SF, hvor han både har sat plakater op for de andre 
kandidater og selv været opstillet til Silkeborg Byråd. Og 
hans medmenneskelighed og forståelse for de svage i 
samfundet peger jo også klart på SF som ståsted. Det 
gav, takket være god lokal opbakning og mange stem-
mer, ved sidste valg en suppleant plads til byrådet. 

Han har også i mange år slidt på græsset på LIFs baner 
som fodboldtræner for både drenge og piger, hvor især 
pigerne født i 80´erne opnåede flotte resultater med Knud 
Erik som tovholder og koordinator. Især huskes kampe-
ne mod Mariehøj (tilskuerrekord) og Kjellerup som til den 
sidste puljekamp havde bestilt fotografering og journalist, 
men sport er en vanskelig størrelse at planlægge, Lem-
mings piger blev fotograferet og omtalt i avisen, jo det var 
tider. Og er der tid, hopper han gerne på mountainbiken 
og nyder en motionstur sammen med andre motionister, 
en aktivitet som igen kommer på programmet efter et 
hektisk halvår i Børne- og Familiehuset.

Og mon ikke efterlønstiden giver endnu bedre tid til at 
være campist sammen med Annie i den nyindkøbte 
Camplet. Deres voksne pigers familier og de 3 børne-
børn (2 på ca. 3 år, en helt nyfødt og en mere i vente) får 
nok også mere besøg og en hjælpende hånd i ny og næ 
af både mormor og morfar. Lokalbladet ønsker hermed 
Knud Erik tillykke med sin nye tilværelse.         Luffe

Knud Erik fra Børne- og Familiehuset går på efterløn

Mange dejlige hilsner til Knud Erik ved afskedsreceptionen
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Den 19. april 2015 var der bryllup og dobbelt barnedåb i 
Lemming kirke.

Den folkevandring, som er i gang, er ikke noget nyt. Gen-
nem alle tider har mennesker flyttet sig fra dårlige livsvilkår 
mod drømmen om noget bedre. Vi har en del medborgere 
fra andre lande i vores område. Hvordan ser de på deres 
situation i en lille landsby i Midtjylland? Hvordan lykkes in-
tegrationen?

Michael Adam, Lemming Bygade, kom første gang til Dan-
mark i 96 som en del af EU’s Leonardo da Vinci /Erasmus-
programmet (udveksling for unge under uddannelse). Han 
var under uddannelse inden for engroshandel i Rostock 
i det sammenbrudte Østtyskland. Her var fremtidsudsig-
terne ringe, og som omkring ¼ af de tidlige østtyske bor-
gere, søgte han lykken i vestlige og nordiske EU-lande. I 
dag arbejder han hos Kyocera - Unimerco i Sunds. Om 
lørdagen kører han post.

Lydia kom hertil i 2009 som uddannet sygeplejerske. Hun 
kan her tjene 1/3 mere end i det gamle Østberlin.  De er 
begge flyttet frivilligt fra lav løn og dårlige fremtidsudsigter. 
De mødte hinanden her, er nu gift og har to børn på 1 og 2 
år. Den store starter i børnehaven i Lemming til næste år. 
Michael og Lydia føler sig godt modtaget i Lemming. De 
har rigtig gode naboer og venner og føler sig fuldt integre-
ret. De taler og skriver et udmærket dansk. Det havde nok 
ikke været så positiv en historie, hvis deres efternavn hav-
de haft en arabisk klang, eller hvis deres kulturelle og reli-
giøse baggrund havde været mere fremmedartet, mener 
de. ”Jeg vil nok altid være ham tyskeren,” siger Michael.

De blander sig ikke direkte i det lokale foreningsliv, men er 
aktive omkring deres børn i skolen og i LIF, og det har væ-

Indvandrere i lokalområdet

ret hyggeligt at deltage i Borgerforeningens fællesspisnin-
ger. I starten af deres liv i Lemming, efterlyste familien en 
dansk kontaktfamilie gennem Lokalbladet - uden resultat, 
ingen henvendte sig.  Men et opslag i REMA 1000 skabte 
kontakt til ”verdens dejligste og sødeste reserve - bedste-
forældre. De to mennesker betyder meget for vores fami-
lie,” siger Michael og Lydia samstemmende.

Selv har de gennem Røde Kors meldt sig som støtte for 
en syrisk familie. De forfærdelige billeder fra den aktuelle 
flygtningesituation i Syd- og Østeuropa har påvirket Mi-
chael og Lydia meget, og ved at hjælpe en flygtningefa-
milie, føler de at kunne betale lidt tilbage for deres egen 
vellykkede integration i Lemming.

Det var ikke velset at blive døbt i Østtyskland da de var 
børn, så forældrene blev døbt i Lemming Kirke 9. decem-
ber 2012, og de blev gift samtidig med børnenes dåb her i 
foråret.     
             Klaus Hansen, Tandskov
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SKÆGKÆRSKOLEN

Lukke 27 skoler- og åbne 9 nye! Altså ikke nye byg-
ninger- men nye strukturer! Det er store og gennem-
gribende planer, der er lagt af Børne-ungeudvalget i 
forbindelse med forslaget til Skolestrategi 2021. For-
slaget er sendt til høring og fristen for høringssvar er 
24. november. Helt overordnet er tanken at etablere 
9 nye skolefællesskaber, der alle består af 2-5 nuvæ-
rende skoler. For vores vedkommende er forslaget et 
fællesskab med Funder-Kragelund skoler og Skæg-
kærskolen.

Skægkærskolen – ny struktur? - modtageklasser - jul!

På billedet ses et stort fremmøde til et fællesmøde arrangeret af skolebestyrelserne, afholdt på Skægkærskolen 28.oktober. 

Billedet her er fra en tidligere julekoncert.

Vores lokale skolebestyrelse arbejder i skrivende 
stund med at lave et høringssvar fra Skægkærskolen. 
Der er endelig behandling i byrådet den 25. januar- 
hvor der tages stilling til hvad der skal ske. Bliver det 
vedtaget i den form som forslaget beskriver nu, så er 
det til igangsætning fra 1. august 2016. Der kan læses 
mere om forslaget- og de høringssvar der er kommet, 
på dette link:  http://skolestrategi2021.silkeborgkom-
mune.dk/

Som vi alle har kunnet følge i medierne, er f.eks. den 
lange og voldsomme konflikt i Syrien, ensbetydende 
med et markant antal flygtninge, hvoraf en lille del får 
ophold i Danmark. Silkeborg kommune tager naturlig-
vis sin del af ansvaret for at løse denne opgave. Vi vil 
på Skægkærskolen stå for skoletilbuddet, for en min-
dre gruppe af disse børn. Derfor vil vi i løbet af vinteren 
få nye elever ind på skolen. Det vil dreje sig om om-
kring 20 elever til et nystartet modtageklassetilbud her 

på Skægkærskolen. Børnene der køres her til skolen, 
vil primært være mellemtrins elever og hovedparten vil 
have en oprindelse fra Syrien eller Eritrea. Vi ser frem 
til en spændende opgave, og jeg er sikker på, at både 
personale, børn og forældre hos os, vil gøre alt hvad vi 
kan, for at det bliver rigtig godt for både de nye- og vo-
res nuværende elever. Det at møde variationen i livet 
kan sætte ens egen situation i et nyt perspektiv, - det 
ligger der rigtig meget læring i. 

Julen nærmer sig- og der er tradition for en lokal ju-
lekoncert: Skægkærblæserne afholder deres julekon-
cert for alle interesserede: Tirsdag den 8. december kl. 
19.00 i skolens (jule)Hjerterum. Alle er velkomne,- det 
plejer at være rigtig festligt og stemningsfyldt!

Mvh Peter Mortensen
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DAGPLEJERNE

Dagplejere  By  Telefon
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
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
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
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 11

Hvad laver vi i dagplejen, sådan en helt almindelig efterårsdag?

Det er en helt almindelig onsdag formiddag i oktober måned, tågen er ved at lette og solen 
begynder at bryde igennem. I de forskellige dagpleje hjem sidder vi ved bordet og spiser 
formiddags mad sammen med børnene, mens vi snakker om gårdagens oplevelser, vejret 
og hvad børnene er optaget af.

Efter formiddagsmaden er det tid til at komme ud i haven 
og lege, tage i skoven eller måske en gåtur rundt i vores 
forskellige landsbyer.

Heidi og børnene Daniel, Storm og Smilla var i skoven. 
Børnene leger, finder blade, bog til juledekorationer og 
små spændende dyr i skovbunden, - og de er så heldige 
at møde muldvarpen :-)

Tina og børnene var i skoven og legede gemmeleg mellem 
grantræerne. Frederikke og Sallie samlede grankogler og 
vi kikkede efter musehuller i skovbunden. Laura hyggede 
sig i barnevognen. Vi snakkede om juletræer og sang et par 
julesange. På vejen hjem fandt vi kastanjer og bog, som vi 
skal have tørret, så vi kan bruge dem til vores juledekora-
tioner.

Anita og børnene Kasper, Oskar, Claudia, Matilde og Jakob gik tur 
i skoven. Dejligt at se et så godt et sammenhold i børnegruppen på 
denne sidste dag, inden at Kasper, Jakob og Claudia skal i børnehave.

Karina og børnene var i urtehaven, 
hvor Emma, Asmus og Daniel pluk-
kede efterårs hindbær, og fandt både 
store halloween græskar og små pynte 
græskar. Emma, Asmus og Daniel gav 
alle de små pynte græskar til Frede-
rikke, til stor begejstring for Frederikke.

Fælles for alle oplevelserne er, at børnene oplever na-
turen, at de har en rolig og tryg formiddag med tid til 
leg og fordybelse, at børnene oplever at være en del 
af et fællesskab og glæden ved at lege og opdage ver-
den sammen med deres venner i dagplejen. I møder 
os ofte i de små landsbyer, med barnevognene fyldt 
med glade børn. 

Mange hilsner fra Anita og Tina i Resdal,
Heidi i Sejling og Karina i Serup.
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Stormødet var godt besøgt

Onsdag den 28/10 var der stormøde i Lemming For-
samlingshus. Det var det femte af sin slags under titlen 
”Lemming og omegn 2022”. Her blev der samlet op på 
de igangværende initiativer og afstemt hvor de frivillige 
kræfter skal slå til henne på nuværende tidspunkt, så 
vi fortsat kan sikre et bæredygtigt sammenhold og fæl-
lesskab her på egnen. Det går nu ganske ok og derfor 
er disse møder så vigtige, så vi alle fortsat kan bidrage 
med at holde balance.

På dagsorden var:
Børnehaven i Lemming,
Børnehaveleder, Hanna Petersen, fortalte om bør-
nehaven, som dagen efter dette stormøde havde ar-
rangeret en ”tak-for-hjælpen”-middag for de mange 
frivillige som har hjulpet til i overgangen fra den gamle 
børnehave til etableringen af den nye.
Idrætsforeningen – Lemming IF
Formand for idrætsforeningen, Jesper Bang, kunne 
med sin beretning om situationen i Lemming IF, lige-
ledes nikke genkendende til hvad frivillig arbejdskræft 
betyder for et område som vores. I skrivende stund, er 
det dagen derpå ovenpå en veloverstået Oktoberfest i 
Lemming Forsamlingshus.
Forsamlingshuset
Her går det godt og forsamlingshuset er lejet ud for 
resten af året og har været det i en del weekender.
Byhaven
Lisbeth Bang opdaterede os omkring arbejdet med by-
haven, ved Børnehaven og Friskolen. 
Det er et stort og spændende projekt som rækker ud i 
fremtiden og som nok skal blive en realitet på et tids-
punkt. Et ekstra element til denne byhave, er ideen om 
at få etableret en cykelbane, så vores børn får et sted, 
hvor de kan lære at cykle uden at skulle bevæge sig 
ud på de store veje. 
Grøn omstilling – affaldssortering
Forsøgsperioden med de opstillede affaldscontainere 
er afsluttet i oktober måned og kommunen tager sig 
til at evaluere om hvorvidt de får lov til at blive eller ej. 
Vi kan her i området godt klappe hinanden på vores 
grønne skuldre, da containerne er blevet brugt flittigt, 
så nu er der kun tilbage at håbe på en fast etablering.
Velkomstfolder, Lemming omegn og facebook
Den fysiske velkomstfolder er fortsat under udarbej-
delse og tanken med denne er, at den skal ramme til-
flytternes postkasse, for at kunne give et hurtigt over-
blik over Lemming og omegns tilbud og muligheder. 
Derudover vil velkomstfolderen have et QR-koder, 
som bl.a. vil være korte præsentationsvideoer af for-
enings-, institutions- og erhvervslivet.

Derudover blev der gjort opmærksom på hjemmesi-
den lemmingomegn.dk, som bliver opdateret ligeså 
snart behovet er der. (Godt arbejde, Lene Kamp!) Den 
rækker ud til de folk som ikke benytter Facebook, hvor 
man ellers kan søge på både ”Lemming” og ”Lemming 
og omegn 2022”.

RETHINK Aarhus 2017
Geocaching i Lemming er udgangspunktet for dette 
projekt. Fire frivillige fik bevilliget en pose penge for 
1½ års tid siden af Europas kommende kulturhoved-
stad i 2017, Aarhus, og grundet travlhed i hver deres 
respektive børnefamilie + fejl i produktionen, har dette 
projekt trukket ud. MEN, det nærmer sig sin afslutning 
og vi glæder os til at præsentere til foråret.

VÆRKERIET – Lemming Gl. Skole, bibliotekscafeen
Denne forening blev etableret på baggrund en række 
forslag til hvad den nu tomme skole (hvad angår elever 
og personale) evt. kunne benyttes til i fremtiden. Ef-
ter en række gode og koncentrerede foreningsmøder, 
samt et møde med Ejendomsafdelingen ved Silkeborg 
Kommune, går vi nu i gang med at tænke i ”Fremti-
dens forsamlingshus” ud fra det forsamlingshus som 
allerede står. Dermed bliver processen en lidt anden, 
men stadig med samme udgangspunkt – at skabe et 
alsidigt mødested, for idræt, aktivitet, kreativitet, være- 
og værksteder.
Foruden nye tanker i forhold til forsamlingshuset, ser 
vi mange muligheder i udendørsarealet ved Lemming 
Gl. Skole. I oktober 2014 blev der afholdt en markeds-
dag, som dels gav et billed på det liv som er herude 
og dels de muligheder som pladsen giver. Lignende til-
tag vil denne plads kunne bruges til – musik og teater, 
handel, markedsdage, eksempelvis.
Silkeborg Kommune har desuden imødekommet dels 
Lemming IF og dels Børne- og familiehusets ønske 
om at bruge gymnastiksalen.

Næste stormøde: Onsdag 16. marts kl. 19.00
i Lemming Forsamlingshus.

Stormøde i Lemming Forsamlingshus
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand      8685 9027 /  2160 9027

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Peter Bernth (formand) 6029 5577
Serup:   Jens Jørgen Leth 2174 3244
Lemming:  Henning Skov      2485 6957
Skægkær: Ole Miller  6130 5724
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder 3066 4316
Kirsten Hansen, pædagogisk leder 3066 4319
Henriette G. Larsen, pædagogisk leder 3066 4315

Privat Børnepasser
Marianne Hansen, Nisset Bygade 24 5042 5515
www.mariannesprivatedagpleje.123hjemmeside.dk

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

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

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Mobil     2170 4815
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand  8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217

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

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

LOKALE KONTAKTPERSONER
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Anne Mejlby, formand   2711 6836 
Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Marianne Mortensen, udlejning      4129 0322

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

Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard   8724 3011

Serup Vandværk
Jens K. Sørensen, formand  2093 5324

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
Formand: Gyda Betzer
Udlejning mm. (Gyda)   8685 5108

Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen   4029 4629

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard   2947 1057

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard   2695 7623

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
Mette Skårup Glowienka  2114 9590
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2  8686 7064
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Imagine - om store drømme og om at være tro i det små

For efterhånden mange år siden gjorde jeg en stor op-
dagelse. En jul havde jeg fået ét af The Beatles’ så-
kaldte Anthology-album, hvor de så tilbage på deres 
karriere med ikke-udgivne versioner af deres sange, 
samt helt ukendte numre. Jeg husker ikke det præcise 
år, eller hvem jeg fik gaven af. Men jeg glemmer aldrig 
den oplevelse jeg siden fik af at have opdaget noget 
smukt og værdifuldt. 

Det blev mit første, men bestemt ikke sidste, møde 
med Beatles’ musik. En musik, der med sin originale 
melodiøsitet og energi, ramte mig med det samme og 
blev selve min indgang til musik. Det er Beatles’ skyld, 
at jeg fik øjnene op for, hvad musik kan, og selv fik 
lyst til at kaste mig over guitaren.    
 

Lennon & McCartney blev for mig ikoniske navne, der 
stod for sange af en helt særlig kaliber. Og da jeg se-
nere på teologistudiet læste engelske bøger om evan-
gelisten Johannes (”John”) og Paulus (”Paul”), var det 
ikke bibelvers, men ’beatlerne’s særlige sange og hu-
mor, der tonede frem for mit indre øje og øre. 
 
Særligt John Lennon formåede at skrive sange med 
klassikerstatus efter bruddet med Beatles. Sange, jeg 
også sætter stor pris på. Men der er dog en af disse 
Lennon-klassikere, som jeg altid har haft det lidt dob-
belt med. Imagine, som alle vel kender, og som er en 
pokkers god sang i al sin enkelhed, har en tekst, der 
ofte har undret mig. Sangen udtrykker en sympatisk 
drøm om et universelt broderskab. En drøm, der for-
muleres med disse ord:

“Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us

Above us only sky
Imagine all the people

Living for today...

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace...”

Når jeg falder i snak med folk, der enten ved eller op-
dager, at jeg er præst, støder jeg ofte på tanken fra 
Imagine. Tanken om, at religion er årsag til de fleste 
krige i verden, og at vi uden religioner ville leve i en 
fredeligere verden. Tænk, hvis ingen begav sig ud i 
hellig krig for en islamisk stat. Tænk, hvis Putin og den 
russisk-ortodokse kirke ikke havde behov for at spille 
med musklerne over for nabolandene. Tænk, hvis is-
raelere og palæstinensere ikke havde deres religioner 
og helligsteder at strides om. Imagine…

Forståeligt nok tænker mange, at verden ville være fre-
deligere, hvis der ikke var nogen religiøse sandheder 
at kæmpe for og strides om. For sådan ser det umid-
delbart ud, hvis man ser på verdens mange brænd-
punkter. Men går man lidt dybere ned i disse konflikter 
– og i de forskellige krige igennem historien - viser det 
sig, at det ikke er helt så enkelt, som Lennon, og man-
ge andre med ham, hævder. Krigen i Syrien er f.eks. 
i lige så høj grad en storpolitisk konflikt om magten i 
Mellemøsten. Genrejsningen af den russisk-ortodokse 
kirke og dets værdier er intet andet end et taktisk træk 
fra Putin, der er tidligere KGB-agent. Og konflikten i 
Israel mellem jøder og palæstinensere blev grundlagt i 
1948, hvor verdenssamfundet gav jøderne deres eget 
land uden at tænke på, at dette land allerede var be-
boet af en anden befolkningsgruppe.    
  
Går man tilbage i historien, ser man et lignende møn-
ster. I mange år forsøgte kommunistiske lande at 
gennemtrumfe den drøm, som Imagine handler om. 
Nemlig en verden uden religioner. Resultatet af dette 
forsøg på at skabe et universelt broderskab mellem 
høj og lav, befriet fra religiøs undertrykkelse og virke-
lighedsflugt, var dog skræmmende. Millioner og atter 
millioner af mennesker måtte lade livet i Stalins, Pol 
Pots eller Mao Zedongs forsøg på at realisere drøm-
men. Selvom ordet ”Gud” blev brugt i nazismen, så 



13

byggede den nazistiske ideologi snarere på jødehadet 
og en dyrkelse af det ariske menneske inspireret af 
den store religionskritiker Nietzsche. Nogle hundrede 
år tidligere forsøgte man også at hæve sig over re-
ligionernes indflydelse ved at skabe et samfund, der 
udelukkende byggede på menneskets fornuft. Den 
franske revolution, som var en kamp for frihed, lighed 
og broderskab, medførte dog et blodbad, hvor alle af-
vigere blev et hoved kortere i guillotinen.    

Tanken bag Lennons ord om, at religion er årsag til 
verdens konflikter, er, at mennesket grundlæggende 
er godt og frit. At vi grundlæggende vil alle andre det 
godt og kun kan finde på at gøre andre fortræd, hvis 
vi bliver forledt af noget andet. Som f.eks. en religiøs 
paradistanke eller ide om at være særligt udvalgt. Men 
måske er det en alt for naiv forståelse af mennesket. 
Måske er mennesket, der går i krig, ikke blot et offer, 
som er blevet forført af en religion.   

Da Barack Obama fik Nobels Fredspris i 2009, punk-
terede han tanken om det gode og uskyldige menne-
ske. Fra talerstolen i Oslo sagde han bl.a., at ”krig i 
den ene eller anden form dukkede op med det første 
menneske. Ved historiens begyndelse. Dets legitimitet 
blev der ikke sat spørgsmålstegn ved. Det var lige så 
almindeligt som tørke eller sygdom. Det var måden, 
hvorpå stammer og senere civilisationer søgte magt 
og løste uenigheder på.”Det krigeriske er altså ikke 
noget religioner tilføjer menneskets ellers fredelige og 
fornuftige verden. Det er derimod noget, som hører 
med til det at være menneske! Krig og magtkampe for-
svinder derfor heller ikke med religionens forsvinden 
- hvilket historien bekræfter. Men først den dag men-
nesket selv forsvinder.
 
Håbet om et universelt broderskab uden konflikter er, 
ifølge Obama, illusorisk, da vi mennesker aldrig kom-
mer helt ud over trangen til at bekæmpe andre for at få 
vores vilje igennem. I denne evindelige magtkamp kan 
religion dog være et meget farligt våben. For religion 
bruges ofte som begrundelse for, at man kæmper i en 
højere sags tjeneste. Men når det sker, bliver religion til 
en ideologi. Dvs. til et slags politisk handlingsprogram 
med en idé om det perfekte samfund, som mennesket 
selv kan være med til at gennemtrumfe i verden. Et 
eksempel på en sådan religiøs ideologi er islamismen, 
som de konservative jo var frække nok til at sidestille 
med nazismen på sommerens valgplakater. Islami-
sterne kæmper netop for en islamisk stat med sharia-
lovgivning, og de mener selv at kunne gennemtrumfe 
denne med sværd og maskinpistoler. 
 

Kristendommen – i luthersk udgave – vender sig imod 
enhver form for religiøs ideologi. Den er et opgør med 
enhver tanke om, at mennesket kan nå frem til den en-
degyldige sandhed og gennemføre den på jorden. Intet 
menneske må nemlig gøres til sandhedsvidne (dvs. en 
person, der ligger inde med sandheden), og derfor må 
enhver menneskelig ideologi udsættes for kritik. Lige-
som enhver religion må! Hvor mærkeligt det end lyder, 
så er mange præster inspireret af de store religionskri-
tikere (Feuerbach, Nietzsche mfl.), fordi de ved, at re-
ligion blot er et ufuldkomment forsøg på at begribe det 
fuldkomne. Ja, nogle teologer går endda så langt, at de 
hævder, at religion intet har med kristendom at gøre. 
Fordi religion består af vores egne tanker og billeder, og 
derfor ofte bliver en dyrkelse af mennesket selv. Mens 
kristendommen derimod handler om en sandhed, der 
åbenbares mennesket ude fra. En sandhed – i form af 
tømrersønnen fra Mellemøsten – som bestandigt udfor-
drer og provokerer os, fordi den vender op og ned på 
vores forståelse af, hvad det meningsfulde liv er.

I Imagine’s andet vers synger John Lennon: ”Tænk, 
hvis der ingen lande var. Det er ikke svært at forestille 
sig. Intet at dræbe eller dø for…” Imagine er dermed 
modpolen til den salme, vi synger ved næsten hver 
begravelse, og som blev sunget flittigt under besæt-
telsen. I Altid frejdig, når du går lyder ordene: ”Kæmp 
for alt, hvad du har kært, dø om så det gælder. Da er 
livet ej så svært, døden ikke heller.” 
 
Imagine er en sang om frihed. Den handler om at blive 
sat fri fra alt det, der begrænser mennesket. De natio-
nale og religiøse grænser. Men i drømmen om den ube-
grænsede frihed overser Lennon, at det begrænsede 
netop hører med til det at være menneske. På godt og 
ondt. Vi mennesker fødes ikke bare. Vi fødes altid som 
noget. Som dreng eller pige, som det første eller fjerde 
barn i en bestemt familie, som danskere eller sven-
skere. På samme måde er vi ikke bare. Vi er altid et 
bestemt sted i verden med en bestemt historie bag os. 
At være menneske er at have grænser eller at være be-
grænset. Dette er et grundvilkår, vi må tage på os. For 
vores grænser er netop også vores mødesteder. 

Helt konkret er vi begrænset af vores fysiske krop, der 
ikke kan være to steder på én gang (selvom vi ofte 
forsøger det med diverse mobile hjælpemidler). Vores 
krop kan kun nå så langt, som vore arme rækker. Men 
samtidig er det denne begrænsede krop, der gør, at vi 
kan møde andre menneske ved at bevæge os hen imod 
dem og give dem hånden eller måske en omfavnelse.

Fortsættes næste side
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Siden sidst
Gospelworkshop 
Lørdag d. 12 sept. blev der i storpastoratet afholdt 
workshop med Lydiah Wairimu. 

Lydiah Wairimu med gospelkoret i Serup kirke

Grænserne gælder også i forhold til vores nationalitet 
og danske kultur. For det er kun, hvis vi kender vores 
egen afgrænsede og begrænsede danske historie og 
kultur, at vi kan forstå og respektere andres kulturer. 

Har man et grænse-løst ideal, hvor man vil hæve sig 
over alt, der begrænser os. Mener man som Len-
non, at nationale og lokale kulturer er noget, man skal 
hæve sig over, fordi de er begrænsende og fordum-
mende, så vil man heller ikke kunne sætte sig ind i, 
hvad andre kulturer og lokale skikke betyder for frem-
mede. Respekten for de fremmede og deres kulturer 
forudsætter, at du kender og respekterer din egen 
kultur. I stedet for at se ned på den som et ubruge-
ligt fortidslevn. Et menneske, der taler om universel 
medmenneskelighed, kærlighed og respekt, kan man 
jo også kun have tillid til, hvis han/hun kan behandle 
sine nærmeste med medmenneskelighed, kærlighed 
og respekt. Et menneske, der kæmper for børns vilkår 
i verden, vil også først fremstå troværdig, hvis han/hun 
viser kærlighed til sine egne børn. Eller som Jesus for-
mulerer det: ”Den, der er tro i det små, er også tro i det 
store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det 
store” (Luk. 16,10). 

Kristendommen rummer et andet frihedsbudskab end 
Imagine. For den kristne frihed er ikke en frihed fra vo-
res menneskelige begrænsninger og afgrænsninger, 
men derimod en frihed til at leve med dem - på godt 
og ondt. En frihed til at ’være jorden tro’ og ’synde tap-
pert’. 

Den gode afgrænsning er vores lokale og nationale 
ophav. Det skal vi være tro imod og ikke forsøge at 
flygte fra. For det er en vigtig del af, hvem vi er. Den 
mindre gode begrænsning er vores skyklapper og 
blinde vinkler over for andre end os selv og vores nær-
meste. Den skal vi forsøge at sætte os op imod, så 
godt vi kan, velvidende at vi aldrig kommer i mål. Her 
lyder det kristne frihedsbudskab til os, at vi trods disse 
begrænsninger, skal kæmpe tappert.  I troen på, at vi i 
sidste ende er tilgivet af den nådige Gud.

Bo Grymer

Ca 50 sangere havde tilmeldt sig og øvede hele dagen 
på Skægkær skolen under Lydiahs kyndige vejledning. 

Dagen sluttede med koncert i Serup kirke, hvor ca 60 
tilhørere mødte op. 

Koret sang et spændende koncertprogram, som indi-
mellem blev krydret med Lydiahs fantastiske og hjerte-
gribende solosang. På et tidspunkt blev også publikum 
inddraget, så hele kirken swingede med smuk rytmisk 
sang og musik. Gospeldagen og den afsluttende kon-
cert var således en stor succes.

På aktivitetsudvalgets vegne
 organist Karen-Minna Nielsen

Gospelkoncert i Serup kirke



15

Høstauktion
Søndag den 20. september blev høstgudstjenesten 
fejret i Lemming og Serup kirker. Årets høst fra mark 
og have var bragt med ind i kirken, som i dagens an-
ledning var festligt pyntet. Efter gudstjenesten afhold-
tes der auktion i Lemming forsamlingshus over høst-
gaverne. Pengene fra auktionen gik til Folkekirkens 
Nødhjælps indsamling til de nødlidende i Syrien. 

Om aftenen var høstgudstjeneste i Serup med efterføl-
gende kaffe og fællessang i Serup forsamlingshus. En 
hyggelig afslutning på en festlig dag i høstens navn.

Søndag den 27. september fejrede vi høstgudstjene-
ste i Sejling og Sinding kirker. Begge kirker var blevet 
pyntet smukt op og gudstjenestedeltagerne havde ta-
get mange flotte høstgaver med hjemme fra.
Efter gudstjenesterne kunne alle, der havde lyst del-
tage i høstauktionen i Sindingrummet. Der skal lyde 
et stort tak til alle for en fin dag med en hyggelig auk-
tion med overskud på 1643,50 kr som sammen med 
beløbet fra kollektbøssen er blevet doneret til Kirkens 
Korshær i Silkeborg.

Konfirmand-blokdag
”Etik og næstekærlighed”

Kirkens Korshærs varmestue blev en oktober-onsdag 
fyldt med konfirmander fra Sejling, Sinding, Serup og 
Lemming. Korshærspræsten viste rundt i lokalerne og 
fortalte levende om de mange forskellige mennesker, 
der dagligt kommer i varmestuerne. Bagefter gik vi alle 
op i Silkeborg kirkes sognelokaler, hvor vi diskuterede, 
hvorfor nogle frivilligt bruger deres tid på at hjælpe 
fremmede mennesker i nød. Konfirmanderne var selv 
ude og interviewe silkeborgensere om deres syn på 
frivilligt arbejde, og dagen sluttede af med et oplæg 
om forskelle og ligheder mellem en almen-menneske-
lig, en jødisk, en kristen og en muslimsk etik.

Dagen blev arrangeret i samarbejde med to lærere 
fra Skægkærskolen, som vi præster sætter pris på at 
kunne afholde fælles blokdage med. Forårets blokdag 
bliver den 9. marts.

Minikonfirmandundervisning 
i Serup-Lemming

Alle fra Serup-Lemming sogn,
der går i 3. klasse,

samt alle Friskolens 3. klasser
inviteres til at være med i

den årlige minikonfirmandundervisning
i Serup præstegård (Serup Tinghøjvej 9).

Vi skal lave en masse spændende og sjove ting, 
hvor vi lærer kristendommen bedre at kende.

Vi skal høre historier fra Bibelen, synge salmer
og sange sammen, tegne og lave skuespil

og gå på udforskning i kirken.

Når tiden nærmer sig
vil jeg komme ud på jeres skoler

med invitationer med datoer og klokkeslæt.

 
Bo Grymer (tlf: 23833055)
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Stor fælles julekoncert i storpastoratet

Tirsdag den 1. dec. kl. 19.30 i Kragelund kirke
Torsdag den 3. dec. kl. 19.30 i Sejling kirke

Vox´enkoret

Sejsblæserne

Keltisk gudstjeneste

I keltisk kristendom fokuserer man på at leve i sam-
klang med den gudskabte natur omkring os. Traditio-
nen stammer fra Irland, hvor kristendommen og kelti-
ske naturreligioner inspirerede hinanden.
       
Den 4. november blev der afholdt en smuk liturgisk 
gudstjeneste i den keltiske tradition med læsninger, 
lystænding, stilhed og meditativ musik for fløjte og or-
gel. 

Overskriften for gudstjenesten var ”vinter”, og alle fik 
her mulighed for at blive fyldt op af lys og musik til at 
gå den kommende mørke vintertid i møde.

Fotograf: Annelise Rahbek Sørensen

Kalender

Endnu engang er det en stor glæde at kunne byde 
velkommen til julekoncert med Sejsblæserne under 
ledelse af Jan Nørgård samt pastoratets to kor Vok-
senkoret fra Funder/Kragelund samt Vox’enkoret fra 
Sejling/Sinding/Serup/Lemming.

Ca. 60 korsangere og musikere vil fylde kirkerne med 
festlig, pompøs julemusik. Aftenen vil bl.a byde på ud-
drag fra Handels Messias, engelske Christmas carols 
og kendte danske julesange. Korene synger både hver 
for sig og sammen med blæserorkesteret. 

Efter koncerten i Sejling kirke byder menighedsrådet 
på et lille traktement i sognegården.

Gratis entre’. 
Organisterne Bo Kirkegaard 

og Karen-Minna Nielsen   
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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 lige op til juledagene, da jeg selv modtager det ret sent i december.
Ansøgningsfrist:

Tirsdag den 15.december 2015.

Julekoncert 

Torsdag den 17. december 
kl. 19.30 i Lemming kirke

Vi synger julen ind med Midtjysk pigekor under ledelse 
af Inger Budde Dusgård og med Ole Dusgaard på gui-
tar og sang.

Midtjysk pigekor hører hjemme i Silkeborg og er et me-
get velsyngende kor, som især er kendt for den lyse 
nordiske klang. Koret består af både meget unge og 
mere erfarne korsangere.

Denne aften vil koret synge et varieret program af jule-
sange med bl.a rosen som tema. Vi skal således høre 
”Den yndigte rose er funden” og den smukke norske 
sang ” Der findes en dyrebar rose”.  Derudover synger 
koret ”Jesus bleibet meine Freude” af J.S. Bach og 
Carl Nielsens jubilæum vil også blive markeret denne 
aften med et par sange.

Publikum kan glæde sig til en varieret koncert med so-
losang, a capella sang samt korsang med akkompag-
nement på guitar, klaver og orgel. 
Efter koncerten indbyder menighedsrådet til sammen-
komst i Lemming forsamlingshus.

Gratis entré.

De 9 læsninger

3. søndag i advent, den 13. december
kl. 14.00 i Sinding kirke - kl. 16.00 i Lemming kirke

De 9 læsninger er en smuk og stemningsfuld gudstje-
neste som danner optakten til julen. 

Det er en tradition vi har taget til os fra den anglikan-
ske kirke. Den begyndte i 1918 i Kings College Chapel 
i Cambridge, hvor den nye unge præst Eric Milner-
White ønskede at bringe fornyelse i kirkens liturgiske 
liv. 
I 1928 begyndte BBC at transmittere gudstjenesten, 
der siden har gået sin sejrsgang både i og udenfor den 
anglikanske verden, bl.a. også i mange danske kirker. 

Udover De 9 læsninger vil der være fællessang og 
korværker ved Voxenkoret, dirigeret af Karen-Minna 
Nielsen.

Midtjysk pigekor
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Vinterhøjskole 2016

Årets tema: Fortællinger om livet
– Pippi, Potter og populærmusik
Kan litteratur give mig et udblik, som jeg ikke ville 
havde fundet selv? Kan en sang være et pejlemær-
ke for mit liv? Hvad fortæller fantasy-genren, som 
jeg i mit liv kan navigere efter?

Mennesket har altid brugt fortællinger til at forstå sig 
selv og den verden, vi er sat i. Fortællinger om det 
forunderlige, fantastiske og til tider frygtindgydende 
liv. Igennem fortællinger bliver vi klogere på os selv 
og verden omkring os. Med fortællinger udvider vi 
vores virkelighed. Fortællinger gør vores verden 
større.

Vi kan sammenligne vores ord med en jernbane. 
Det skaber spor i en ellers kaotisk verden. Spor vi 
kan følge i en kortere eller længere periode, inden 
vi skifter til et andet spor, der fører nye steder hen.

Gå ikke over ordet, der kommer sprog

Nytårsaften gudstjeneste

På årets sidste dag holder vi – traditionen tro - efter-
middagsgudstjeneste.

kl. 14.00 i Serup kirke
kl. 14.30 i Sejling kirke 
kl. 16.00 i Sinding kirke

Efter nytårsgudstjenesten vil der være mulighed for at 
ønske hinanden godt nytår i våbenhuset, idet vi slutter 
af med kransekage og lidt bobler. En stemningsfuld 
optakt til nytårsfejringen.

”Fastelavn er mit navn...”

Søndag den 7. februar fejrer vi fastelavn
- den sidste fest med sjov og 
ballade inden den lange faste-
tid op til påske. Vi begynder 
med familie-gudstjeneste
Kl. 12.30 i Sejling Kirke med 
efterfølgende tøndeslagning i 
Sejling forsamlingshus
Kl. 13.30 i Sinding Kirke 
med efterfølgende tøndeslag-
ning i Sinding forsamlingshus 
fra kl. 14- 16.30.
Kl. 14.30 i Serup kirke med 
efterfølgende tøndeslagning i Serup forsamlingshus.

Det er for både børn og voksne - og kom gerne udklædt!

Jul for børn

Juletræet tændes i Sejling
1. søndag i advent, den 29. november 
tændes lysene på juletræet i Sejling. Vi 
mødes kl. 14 på parkeringspladsen, 
tænder julelysene til tonerne af Et 
barn er født og går efterfølgende 
sammen til Sejling forsamlings-
hus, hvor Børnegruppen i Sejling 
arrangerer juletræsfest.

Børnegudstjeneste i Sejling kirke
Fredag den 11. december kl. 10. 30 er der juleguds-
tjeneste for Skægkær Børnehave, dagplejebørn og 
hjemmekravlere ved sognepræst Mette Glowienka.

Børnegudstjeneste i Lemming kirke
Fredag den 18. december kl. 9 er der julegudstjene-
ste for dagplejere og børnehave ved sognepræst Bo 
Bergholt Grymer.

Skolegudstjeneste i Lemming kirke
Fredag den 18. december kl. 10 er der julegudstjene-
ste for Friskolen ved sognepræst Bo Bergholt Grymer.



19

Pippi Langstrømpe 
- et højst mærkværdigt barn i et højst mærkværdigt for-
fatterskab.

Onsdag den 10. Februar kl 
19.30 i Sejling sognehus med 
Signe Olsen

Astrid Lindgrens forfatterskab 
er et højst mærkværdigt forfat-
terskab. Det er med andre ord 
værd at bemærke og at bide 
mærke i. Dels på grund af dets 
store omfang og udbredelse. 
Dels på grund de mange priser, 
det har modtaget.
Det allermest mærkværdige ved forfatterskabet er dog 
dets evne til at fortolke livet og at sætte spor i sine læ-
sere og lyttere – over store dele af verden. Spor, der for-
tæller, hvad det gode liv er, og hvad det i hvert fald ikke 
er. Et spor, der rummer en dybere filosofisk tradition, 
som sætter barnet lig med livet, og som hylder det frie, 
umiddelbare, spontane barn. Som det mærkværdige 
barn Pippi Langstrømpe.

Fantastiske fortællinger 
- eller mere end blot fantasy?

Lørdag 5. marts kl. 9.30 – 13.00 i Kragelund konfir-
mandstue med Mette Skaarup Glowienka

Populærmusik
Vi skal høre om jernbaner – sangskrivere som Tom 
Waits, U2, Nick Cave, Simon Grotrian og CS Nielsen

Tirsdag den 26. januar kl. 19.30 i Serup konfir-
mandstue med Kresten Thue Andersen

Alle sange vil noget med os, der lytter eller synger. 
Sangene udtrykker noget. Enten vil forfatterne, digter-
ne, komponisterne fortælle os noget – eller også er det 
os selv, der ønsker, at lade os fortælle noget.

Mange sange handler om, hvad livet betyder. Nogle 
sange formulerer den verden, vi gerne vil leve i. Andre 
sange udfordrer dét, vi tror på. Vi dykker ned i spørgs-
målet: hvordan kan en sang kaste lys over vores liv? 
Hvordan kan en sang fortælle om noget i vores liv?

Med sproget må vi følge fortællingernes spor, hvis 
vi vil tale sammen og forsøge at finde en vej og en 
mening i livet. Somme tider kan vi gå helt i stå og 
miste overblikket over, hvor vi er på vej hen, og om 
vi overhovedet kommer til en station. Her kan fortæl-
lingerne hjælpe os videre ved at lægge nye spor ud, 
som vi kan følge på vores rejse igennem livet.

Vi skal i årets Vinterhøjskole undersøge, hvordan 
fortællinger, musik og litteratur danner spor i vores 
liv og kan hjælpe os til at blive klogere på, hvem vi 
er, og hvorfor vi er her.

U2

Tom Waits

Fantasy-genren er ofte blevet stemplet som underlø-
dig og triviel, virkelighedsfjern og eskapistisk. Men fan-
tasy fascinerer, og i det 21. århundrede har fantasy-
genren oplevet en voksende popularitet blandt børn 
såvel som voksende. Genren byder på meget mere 
end blot underholdning; her er åbnet for et rum hvor 
mytiske, religiøse og eksistentielle emner italesættes.
Foredraget vil tage udgangspunkt i tre populære fan-
tasy-fortællinger, J.R.R.  Tolkiens “Ringenes Herre”, 
C.S. Lewis´ værk om Narnia og J.K. Rowlings “Harry 
Potter” og vi vil undersøge, hvordan de står i forhold til 
tilværelsens store fortælling.
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KORT NYT

Nye bønner

I Serup og Lemming kirker vil vi fra 1. søndag i advent 
tage nye indgangs- og udgangsbønner i brug. Bøn-
nerne er skrevet af Simon Grotrian, hvis salmehæfte 
allerede er kendt i kirkerne. De nye bønner er en del af 
en ét-årig prøveordning, som den nye biskop har givet 
tilladelse til. Herefter skal vi vurdere, om vi vil fortsætte 
med de klassiske ind- og udgangsbønner, eller om vi 
vil beholde Grotrians bønner. 

Tanken bag at afprøve disse nye bønner er, at kirkens 
budskab ikke må sande til i ord, som alle har hørt før, 
men som ingen rigtigt længere lytter til. Nogle gange 
må kristendommens kendte budskab siges på en helt 
ny måde, med helt andre ord, end vi er vant til, for at vi 
atter kan høre budskabet. For at vi igen bliver ramt af 
det overraskende, overrumplende og ubegribelige, at 
Jesus er ”sandheden, vejen og livet.”

Bønnerne lyder således:

Indgangsbøn

Kære Gud
Tak fordi vi må høre og høre til.

Lad alle vore bekymringer drukne
 i de glade flammer fra dit solrige,

og lad os være forbundet med hver stråle.
Bøj dit hjerte imod os, for vi trænger til dig. 

Amen.

Udgangsbøn

Kære Far i Himlen
Tak for denne dag, 

hvor vi var sammen med dig og med hinanden.
Lad så kærligheden føre os ud af dette rum, 

og lad os modtage livet
i forvisning om, at vi er dine børn altid, 

og at intet kan skille os fra
lyset i dine ord til os. 

Amen.

Kirkelige handlinger

Døbte i Lemming kirke
Sarah Corfitz Clausen.
Døbt søndag den 23. august

Eskild Gjedde Bajlum.
Døbt søndag den 20. september.

Døbte i Sinding kirke
Vigga-Marie Fredborg Wyrtz.
Døbt søndag den 30. august 

Viede i Sejling kirke
Jeanette Larsen og Rasmus Rømer Meyer.
Viet lørdag den 29. august.

Louise Isager Pedersen og René Bank Larsen.
Viet lørdag den 29. august.

Begravede i Serup kirke
Karen-Marie Nissen.
Bisat torsdag den 4. september.

Erik Stausholm.
Begravet torsdag den 22. oktober.                

Begravede i Lemming kirke
Tage Andersen.
Bisat tirsdag den 7. juli.

Anders Kristian Døssing.
Bisat lørdag den 29. august.

Katrine Søndergaard Andersen.
Bisat fredag den 9. oktober.

Ejgil Christensen.
Bisat fredag den 16. oktober i Vestre Kapel.

Begravede i Sejling kirke
Anna Møller Sandgaard.
Begravet lørdag den 10. oktober.

Begravede i Sinding kirke
Erik Georg Bæhrenz.
Bisat fra Gødvad kirke lørdag den 29. august. 

Svend Egon Bitsch.
Begravet onsdag den 30. september.
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Udsang ved dødsfald
Sognets kirkesanger medvirker ved udsang, hvis det 
ønskes. Evt. henvendelse herom til sognepræsten på 
tlf. 8685 5385.

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

Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - Mobil: 2383 3055
E-mail: bobg@km.dk

Mette Skaarup Glowienka, Sejling Præstegård,
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 E-mail: msg@km.dk

Kresten Thue Andersen (kbf.),
Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Tlf.: 5115 2766 E-mail: kta@km.dk

Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 E-mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirs., ons. og fre. kl. 9.00-13.00.

Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på: 
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg 
Tlf.:86 800 200. Alle hverdage 9-13, tors. tillige 16-17

Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og 
sognemøder, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211 
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082 

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Arne Mundbjerg, tlf.: 8685 9875 / 4034 5782
E-mail: Arne.mundbjerg@silkeborg.dk

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 8689 2944
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk

Gravere:
Serup sogn: Poul Jensen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021

Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283 
Sinding sogn: Steen Brødløs, tlf.: 2296 1589

Kirkeværge:
Serup sogn:
Kurt Nissen, tlf: 8685 5878

Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310

Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095

Sinding sogn:
Jeanette Haarup Svendsen, tlf.: 2252 1042

Adresser

Facebook
Sejling og Sinding sogne er kommet på 
facebook. Giv et “like” og følg med i kirke-
livet i sognene.

Nye søndagstider
Fra juni har vi flyttet søndagstiderne en halv time frem, 
så gudstjenesterne begynder kl. 9.30 og 11.00.
Væsentligt er det, at vi fremover i de seks sogne i pa-
storatet fejrer gudstjenester på de samme tidspunkter, 
da præster og organister skal kunne afløse hinanden.
Giv gerne din mening til kende til præst eller
menighedsråd; vi vurderer tiderne efter ét år.

Sogneindsamling 2016

Næste indsamling for Folkekirkens Nødhjælp er 13. marts 2016. 
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Faste arrangementer:

3. december kl. 19.30
Fælles Julekoncert i Sej-
ling Kirke, se s. 16

5.-6. december kl. 10-17
Gammeldaws-Funky Ju-
lemarked i Serup, se s. 7

7. december kl. 12.30
Julemidag, Lemm. Se-
niorklub, se s. 45

8. december kl. 19.00
Skægkær Blæserne, Skæg-
kærskolens Hjerterum

9. december kl. 12.30
Juleafslutning, Serup Pen-
sionistf., se s. 45

12. december kl. 6.50
Juletur til København, 
Landsbyliv - ikke flere pl.

15. december
Juleafslutning i Sinding, 
Pensionistf. i Sinding

17. december kl. 19.30
Julekoncert i Lemming 
Kirke, se s. 17

7. januar kl. 19.30
”355 dage i Vildmarken, 
Serup Foredr. fore., se s.4
 
11. januar kl. 12.30
Nytårskur, Lemm. Se-
niorklub, se s. 45

13. januar kl. 12.30
Nytårskur, Serup Pensio-
nistforening, se s. 45

19. januar 
Aktiviteter i forsm., Pen-
sionistf. i Sinding.

20. januar kl. 12.30
Nytårskur, Sejling Pen-
sionistforening, se s. 44

20. januar kl. 18.30
Spiseaften, Signesminde 
Kro, Landsbyliv, se s. 35

20. januar kl. 19.30
Generalforsamling i 
Lemm. Borgerf., se s. 39

21. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Serup 
Borgerforening, se s. 33

26. januar kl. 19.30
Populærmusik i Serup 
konfirmandstue, se s. 19

28. januar kl. 19.30
Besøg af Mette og Poul, 
Serup Foredr. fore., se s. 4

2. februar kl. 13.30
Karen og Henning B. Niel-
sen, Sejl. Pens., se s. 44

2. februar
Fællesspisning, Pensio-
nistf. i Sinding.

3. februar kl. 19.30
Lokalbladets Generalfor-
samling, se s. 44

7. februar
Fastelavnsgudstjeneste, 
flere kirker, se s. 18

7. februar kl. 15.00
Fastelavnsfest i Serup 
Borgerforening, se s. 33

7. februar kl. 14.00
Fastelavnsfest i Lem-
ming, se s. 39

8. februar kl. 13.30
Alm. klubdag, Lemming 
Seniorklub, se s. 45

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

Sinding Samkøb
Man-fre. kl. 16-17.30
Sinding Forsm.hus

Sinding Bibliotekscafé
Fredage kl. 15-17
Sinding Forsm.hus

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

FebruarJanuarDecember
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. februarlokalblad@gmail.com

Løb i Serup
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

Mountain-bike, LIF
Hver lørdag kl. 10
Vestre Søbad

Lemming Bibliotekscafé
Hver fredag
Kl. 15.30-17.30

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne,
s. 22-23

10. februar kl. 13.30
Lotterispil, Serup Pensio-
nistforening, se s. 45

10. februar kl. 19.30
Pippi Langstrømpe, Sej-
ling Sognehus, se s. 19

17. februar kl. 13.30
Hanne Østegård og Klaus, 
Sejl. Pens., se s. 44

17. februar
Danseaften, Pensionistf. 
i Sinding.

18. februar kl. 18.30
Det Ny Teater, ”Cocktail”, 
Serup Foredr. fore., se s. 4

22. februar kl. 13.30
Jette Mejdahl, Lemming 
Seniorklub, se s. 45

24. februar kl. 13.30
Musikalsk underholdning, 
Serup Pens., se s. 45

29. februar kl. 19.15
Generalforsamling i LIF, 
se s. 27

1. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sejling 
Forsamlingshus, se s. 30

1. marts
Fortælling, Pensionistf. i 
Sinding.

2. marts kl. 13.30
Leo Brøgger, Sejling 
Pensionistfore., se s. 44

3. marts kl. 19.30
Generalforsamling, 
Serup Foredr. fore., se s. 4

5. marts kl. 18.00
Forårsfest og Revy i Lem-
ming, se s. 39

7. marts kl. 12.30
Generalforsamling, Lemm. 
Seniorklub, se s. 45

9. marts kl. 18.30
Det ny Teater, ”Cocktail”, 
Landsbyliv, se s. 35

11. marts kl. 19.00
Tamra Rosanes m. fl. i 
Sinding, se s. 31

13. marts
Indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp, se s. 21

15. marts
Kjellerup Væveri, Pensio-
nistf. i Sinding.

16. marts kl. 13.30
Klosterlund Museum, 
Sejl. Pens., se s. 44

16. marts kl. 19.00
Stormøde, Lemm./Om-
egn 2022, Lemm. Forsm.

21. marts kl. 12.30
Afslutning, Lemming 
Seniorklub, se s. 45

28. marts kl. 13.30
Påskelotterispil i Lem-
ming, se s. 39

29. marts
Generalforsamling, Pen-
sionistf. i Sinding.

30. marts kl. 12.30
Spisning og Generalfor-
sm., Sejl. Pens., se s. 44

30. marts kl. 18.45
Besøg hos Toftegård, 
Landsbyliv, se s. 35

31. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Se-
rup Forsm., se s. 32

8.-9. april 
Dilettantforestilling i Sej-
ling Forsm., se s. 30
 
15. april kl. 18.00
Fællesspisning, Lands-
byliv, se s. 35

28, april kl. 17.30
Sæsonafslutning, Sejling 
Pensionistf., se s. 44

18.-19. juni 2016
Stafet for Livet,                
se senere

23. juni kl. 17.00  
Skt. Hans Fest, 
Serup Borgerforening

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans på Arnestedet, 
Sejling, se s. 30

5.-7. august
Sommerfest i Sejling, 
se s. 30

19.-20. august
Sommerfest i Serup, 
sæt X i kalenderen

29. oktober 
Oktoberfest i LIF, 
sæt X i kalenderen

Fremtidige

KALENDER

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Indendørs Motion
Tirsdage kl. 17 og 18
Lemm. Gl. Skole

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 19.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Marts
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LEMMING IF

HUSK
www.lemmingif.dk

Lidt nyt fra formanden
Endnu et år er ved at være slut og i Lemming IF kan 
vi se tilbage på et år, hvor vi har haft rigtig mange jern 
i ilden og har haft rigtig mange udgifter. Vi har brugt 
over en million kr. og det er mange penge for en lille 
idrætsforening som vores. Vi har investeret i nye om-
klædningsrum, crossfit område, multibane og flisebe-
lægning rundt om klubhuset. Så man må også sige, 
at vi har fået noget for pengene, og det har været alle 
pengene værd.

Vi havde indvielse af multibanen og crossfit området 
lørdag d. 12. september 2015 med omkring 150 gæ-
ster. Et fint arrangement hvor Gitte Villumsen og Elin 
Sonne fra Silkeborg Kommune holdt tale. Dog havde 
vi ikke for godt vejr, da der kom en del regn under alle 
opvisnings kampene. 

Der er igen kommet børnegymnastik i Lemming IF og 
vi har endnu en gang søgt fondsmidler, denne gang til 
gymnastikredskaber. Det er lykkedes os at indsamle 
15.000,- kr. fra Carlsberg Sportsfond til en ny airtrack 
og har også fået bidrag fra Børne- og Familiehuset. 

Elin Sonne & Gitte Villumsen fra Silkeborg Kommune holder 
tale til indvielsen

Multibanekage til indvielsesfesten

Oktoberfesten i Lemming IF 
trak igen fuldt hus i Lemming 
Forsamlingshus lørdag d. 
31. oktober.

Vi er klar igen næste år lør-
dag d. 29. oktober 2016. 

Desuden vil jeg gøre opmærksom på, at vi d. 29. fe-
bruar 2016 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 andet sted i bladet. 
Da Louise Thougaard Kristensen har valgt at stoppe 
som udvalgsformand for ungdomsfodbold i Lemming 
IF’s bestyrelse, kommer vi til at mangle en person, der 
har lyst til at overtage hendes erhverv.

Det kunne være dejligt, hvis der var en der kunne 
tænke sig at stå for vores velfungerende fodbold-ung-
domsafdeling. I er velkommen til at kontakte under-
tegnede for flere informationer om bestyrelsesposten. 
Kom glad, det er sjovt og livsbekræftende.

Lemming IF’s bestyrelse består af 7 personer, hvoraf 
de 3 personer er udvalgsformænd og de sidste 4 per-
soner sidder i forretningsudvalget. Der er 2 personer 
på valg i forretningsudvalget hvert år og både Lasse 
Schultz, som er næstformand på sit 10. år og under-
tegnede er på valg, dog ønsker begge at fortsætte med 
at udvikle Lemming IF og gøre en forskel for andre.  

Til sidst vil jeg sige tak til alle frivillige i Lemming IF og 
til alle sponsorer, der bakker op om klubben. Uden jer 
var det ikke muligt, at have en så fantastisk idrætsfor-
ening.

God jul og godt nytår.
Jesper Bang

Oktoberfest i Lemming

Bedste udklædte Marie Volf og Bjørn Bajlum



27

Lemming IF afholder 
Generalforsamling

Mandag d. 29. februar 2016 kl. 19.15 
i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A, 8632 Lemming.

Der serveres smørrebrød kl. 18.30

Tilmelding til sekretær Bjørn Bajlum
på lemmingif@outlook.dk 

eller mobil 60390927 
inden den 23. februar 2015.

Vi glæder os til at se Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF

Fodbold senior
Efteråret er gået og det har endnu engang været en sæ-
son, med resultater der skabte overskrifter. Til og starte 
med har vores fantastiske oldboys hold vundet samtlige 
kampe i dette efterår, selvom et par af kampene har væ-
ret på afbud er det stadig en bedrift i sig selv. Deres faste 
mandags træning på den nye multibane har båret frugt 
og skabt resultater. Det er fantastisk og se at selvom al-
deren har sat sine spor visse steder, så er lysten til at 
spille fodbold stadig lige så stærk. Stort tillykke herfra.

Vores lidt yngre senior hold, serie 5 har endnu engang 
formået trods den store udskiftning af spillere til hver 
kamp, at spille med i toppen og ende på en flot 3. plads. 
Det er ikke let at være spiller på et 3. hold, da der sjæl-
dent er de samme 14 spillere til hver kamp, men deres 
gode humør og tilgang til spillet er en sjældenhed og no-
get alle hold kunne lære noget af. Det er mindst lige så 
vigtigt som de 3 point i sidste ende. Stort tillykke.

Vores ny oprykkede 2. hold skulle denne sæson bide 
skeer med serie 3, en udfordring både træner Mads Balle 
og spillerne glædede sig rigtig meget til. Og det må siges 
at de har fightet flot i alle 14 kampe. Det har dog til tider 
holdt hårdt, både pga. skader og ikke mindst spillere der 
er blevet hevet op i 1. holds truppen. Men i den sidste spil-
lerunde kom forløsningen, og resultatet som sikrede LIF´s 
2. hold endnu en sæson i serie 3 - hvilket også var den helt 
store målsætning inden sæsonstarten. Stort tillykke.

Og da vi ikke troede at det kunne blive vildere med vores 
1. hold, så beviste de, at det kunne det. De har ikke alene 
formået at overleve i Jyllandsserien, de sluttede også i top 
4, hvilket til foråret betyder at vi i Lemming IF skal spille i Jyl-
landsserie 1 og derved med om oprykning til DANMARKS-
SERIEN. Bare ordet får mig lige til at tænke en ekstra gang. 
Det betyder i så fald, at vi er nødt til at efteruddanne vores 
trænere, da de ikke har DBU licens til at være trænere i 
Danmarksserien - hvis dette uvirkelige måtte ske. Alt dette 
her ville ikke være muligt, hvis ikke der var så mange gode 
spillere at vælge imellem, hvis vi ikke havde de bedste og 
mest kompetente trænere og holdledere. De absolut bed-
ste og mest trofaste fans der tropper op og støtter op i med-
gang, og modgang og alt slags vejr. De bedste og mest 
arbejdsomme frivillige. Det er alt dette som definerer en vin-
derkultur, og det finder man ikke mange steder.

2016 kommer forhåbentlig til at byde på lige så mange 
spændende kampe, og lige så mange point. Vi står 
dog desværre i den situation at vores 3. holds træ-
ner Lasse Schultz har valgt ikke at fortsætte, da han 
snart påtager sig rollen som far i stedet. Så hvis no-
gen skulle have mod på denne tjans så tag gerne fat i 
Lasse eller Kenneth Bjerregaard. Og så er nye spillere 
meget velkomne til at komme til sæsonstart, vi kan al-
tid bruge nye kræfter til alle holdene. Til slut vil jeg 
gerne på senior afdelingens vegne sige tak for et fan-
tastisk år 2015, og håber at vi ses på banen i 2016.                                                                                                                     
Forza LIF.        Kenneth Bjerregaard
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LEMMING IF

HUSK
Du kan altid finde oplysninger

om trænings- & kamptidspunkter, samt
informationer om klubbens 
kommende arrangementer

på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk

Storsejr til Lemming løbeklub……
Altså nok mest personlige sejre….. !
Vi var 4 piger fra Lemming løbeklub og en gæsteløber 
fra Kjellerup der havde sat os en halv marathon som 
efterårets mål. Tanja og Lone havde ikke før begivet 
sig ud på den lange distance, så vi var noget spændte!

Søndag d. 4. oktober tog Tanja Lyskjær, Diana Lind-
holm Vie, June Niedoborski Nørgaard, Jane Niedobor-
ski Pedersen og undertegnede til Odense for at delta-
ge i H.C. Andersen Marathon/halv marathon. Et byløb 
på distancen 21.095 km.  Og hold da op for en kulisse 
at løbe i ! Gennem hele byen var der tilskuere der hep-
pede, forskellig musik og orkestre og ikke mindst stod 
selveste H.C. Andersen 
på torvet og bød ”VEL-
KOMMEN TIL ODEN-
SE.” Det gav rigtig me-
get til motivationen, når 
man undervejs synes at 
det var lidt hårdt!

Det var en stor oplevelse 
og vi gennemførte alle i 
god stil.  Vi kom i mål i 
tiden mellem 2.03.50 og 
2.20. 

Mega stolte tog vi hjem med en medalje om halsen og 
ikke afskrækket over halv marathon distancen. Det er 
blandt andet derfor, det er fedt at være en del af vores 
løbeklub.

Lone Kristjansen

Seje løbepiger

Træningslejr for U6, U7, U8 drenge og piger
Lørdag d. 19. september troppede omkring 30 glade 
fodboldspillere op med støvlerne klar til masser af fod-
bold. Med i taskerne var der også soveposer og tand-
børster for de var ikke mødt op til stævne eller træning, 
men derimod til en træningslejr. Programmet var hårdt 
for alle de talentfulde fodboldspillere med træning på 
både multibanen og grønsværen. Seniorspillere fra 
Lemmings første hold kom og var gæstetrænere og 
lærte nogle fif fra sig, så det var nogle trætte spillere, 
der hurtigt faldt i søvn i klubhuset. Heldigvis var de 
ligeså hurtigt vågne søndag morgen, hvor der igen 
skulle trænes og spilles fodbold. Både spillere og træ-
nere havde en sjov og lærerig weekend og glæder sig 
til at gentage succesen til foråret. 

Træningslejr for de mindste i LIF

Uden mad & drikke dur spillerne ikke

Multibanen bliver brugt i forbindelse med træningslejren



29

Børnegymnastikken er kommet til Lemming 
Efter stort ønske fra mange forældre i Lemming og 
omegn, har vi i Lemming IF valgt at starte op for gym-
nastik til de mindste fra 1-3 år. Det lykkedes at finde 
to instruktører til at stå for holdet, og tirsdag i uge 37 
kunne Sif Gjedde og Mai Dahl Pedersen byde de små 
velkommen i Friskolen i Lemmings gymnastiksal. Alle 
var spændte på, hvor stor tilslutning der ville være, og 
det var derfor med stor glæde, at vi fik besøg af 12-
15 unger, der var helt klar til at lege og brænde noget 
krudt af. Vi har her i opstarten holdt deltagerantallet, 
hvilket tydeligt viser at behovet for et tilbud til de mind-
ste har været der. 

Ikke længe efter opstarten for de små, kom forældrene 
til børnehavebørnene til os med spørgsmålet om, hvor-
for ikke også deres børn skulle have et hold. Da samti-
dig 2 forældre tilbød at være instruktører på holdet, var 
det oplagt også at starte et gymnastikhold for de 3-5 
årige. Glennie Papsø, Sanne Mai Lemming og Cille 
Puggard står for holdet og har fået en god hjælpetræ-
ner i Johan Klitgaard. De kalder det: Batman gymnastik 
– og det er noget, der fænger hos børnehavebørnene. 
Holdet startede op onsdag i uge 43 og allerede fra uge 
44 var vi klar med nyindkøbt airtrack og mange flere 
fede redskaber i gymnastiksalen på Lemming gammel 
skole. Vi fik ligeledes besøg af 12-15 spændte unger, 
og derfor var det også helt på sin plads at starte op for 
gymnastik for denne aldersgruppe. 

Begge hold har stor fokus på hvor børnene er i deres 
udvikling og alle instruktører har været på kursus så 
de er klar til at tilpasse timerne efter dette. Har du/I lyst 
til at deltage så mød blot op til en af timerne. 

Gymnastiktider: 
Forældre/barn-gymnastik (1-3 år):
Friskolen i Lemming tirsdag 17-18 
Batmangymnastik (3-5 år):
Lemming Gl. skole onsdag 17-18 
Motionsdamer: Lemming Gl. skole tirsdag 17-18 
Styrkemotion: Lemming Gl. skole tirsdag 18-19 
Kontingent: 300 kr. - gældende for alle hold

Mountainbike 
Mountainbikerne har været på tur i Mols Bjerge. Det 
blev en skøn dag med godt 30 km på cyklen og med 
højt humør hele vejen 
trods ømme ben hos no-
gen ;) Dejlig hjemmebag 
og kaffe var der selvføl-
gelig også. 

Der kommer løbende 
nye medlemmer til, så 
hvis du har en mtb som 
bliver brugt for sjældent, 
så kig forbi en lørdag kl. 
10 på p-pladsen ved Ve-
stre Søbad, så den kan 
blive luftet sammen med 
os. 

Både motionsdamer og styrkemotion er godt i gang.Børn og forældre er i gode hænder hos Sif Gjedde og Mai 
Dahl Pedersen

Klar til afgang ...

Lidt krampe, men hjælpen er nær. 

Landevejscykling siger tak for i år 
Lørdag d. 24. oktober holdt vi sæsonafslutning i cykel-
klubben. Det foregik med en god cykeltur og bagefter 
hygge i klubhuset med sandwich og fyldte chokolader 
- jeg hørte én der mente, at hun nok havde indtaget 
mere energi, end der var brændt af på cykelturen. Tak 
til Lone Kristjansen for at stable det på benene. Vi ses 
igen til foråret og i mellemtiden vil vi holde formen ved 
lige på mountainbike. 
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SEJLING BORGERFORENING
Året der gik ...             
Det er efterhånden slut på dette år, i hvert fald for Sejling 
Borgerforenings aktiviteter, men vi kan se tilbage på et år 
der igen bød på de traditionelle arrangementer samt et 
par arbejdsdage på Arnestedet, alle gennemført i en god 
og hyggelig ånd.

Året blev skudt i gang med generalforsamlingen, des-
værre med begrænset fremmøde, trods afsluttende vins-
magning, dog var vi nok ikke gode nok til at reklamere 
for dette og sammenholdt med, at der blev efterlyst nye 
bestyrelsesmedlemmer, har dette nok fået flere til at blive 
hjemme. Det gør vi bedre næste år!
I slutningen af marts blev dilettantforestillingen afholdt, 
da forestillingen blev gennemført både fredag og lørdag, 
blev det til et par gode dage med et fint fremmøde og en 
gentagelse værd igen næste år. Desværre var det igen 
i år ikke muligt, at undgå et underskud, så der er drøftet 
forskellige justeringer til næste års forestilling, men mere 
om det senere.

I starten af maj var der så indkaldt til arbejdsweekend for 
etablering af den nye legeplads på Arnestedet. Trods det 
dårligt vejr, var der god opbakning og vi nåede et godt 
stykke og legepladsen var stort set klar til brug derefter. 
Weekenden har siden været fulgt op med flere aftener, 
så hele projektet nu næsten er færdiggjort, dog har kørs-
len med maskiner og lastbiler gjort, at græsplænen har 
taget noget skade, som blandt andet har betydet, at der 
nu står mere eller mindre permanent vand visse steder. 
Så arbejdet fortsætter igen til næste år. 

Skt. Hans aften blev, naturligvis nok, afholdt d. 23/6 og 
som nævnt i sidste lokalblad, en stor succes med største 
fremmøde i flere år. 

Inden højdepunktet på året, sommerfesten, var der igen 
tid til at trække i arbejdstøjet, da der skulle sælges stegt 
flæsk til Riverboat jazzfestival. Overskuddet fra dette, 
er det der skaber de økonomiske muligheder for at for-
eningen kan iværksætte noget ekstra, som eksempelvis 
etableringen af den nye legeplads. En stor tak til alle der 
hjalp og særligt Kurt Hedegaard, for igen i år at være 
drivkraften bag dette.

Som nævnt i sidste lokalblad, blev sommerfesten afholdt 
med fin succes og bliver naturligvis gentaget igen næste 
år. Desværre i år med et mindre underskud, primært på 
grund af prisstigninger ved vores leverandører, dette bli-
ver vi nok nødt til at tage konsekvensen af til næste år. 
Årets aktiviteter sluttede traditionen tro med knokkelfe-
sten som tak for alle dem der hjalp til sommerfesten og 
igen i år blev det afholdt på Arnestedet, det blev en hyg-
gelig aften og som altid en god afrunding af året der gik. 

Generalforsamlingen d. 1/3 kl. 1900 i Sejling forsam-
lingshus. Mød op og giv din mening til kende. Aftenen 
afsluttes med vinsmagning på foreningens regning. 

Dilettantforestillingen afholdes d. 8-9/4 i Sejling for-
samlingshus med generalprøve fredag aften og hoved-
forestillingen med musik og dans lørdag. 

Skt. Hans afholdes traditionen tro d. 23/6 på Arnestedet. 
Kl. 1730 er grillen klar og bålet tændes kl. 1900.

Årets sommerfest bliver d. 5-6-7/8 - på Arnestedet.

Knokkelfesten bliver der selvfølgelig også plads til, 
dog er datoen endnu ikke fastsat. Der tilgår nærmere 
information til de enkelte arrangementer, når tiden nær-
mer sig. Så alt bliver heldigvis nogenlunde som det ple-
jer og vi ser frem til mange hyggelige timer også i 2016.

Lærke gav en super koncert

Kick boksere underholdte og blev udfordret af flere børn 
(det er kick bokseren til højre)

Året der kommer ...

Igen i år var tombolaen en stor succes
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SINDING FORSAMLINGSHUS

TAMRA ROSANES m/ ROCKABILLY HEART
I Sinding Forsamlingshus 

Fredag d. 11. marts kl. 20.00
(dørene åbnes kl. 19.00)

Danmarks countrydronning Tamra Rosanes og den ukronede konge af kontrabas og koge-
bøger, Olsen-Den Skaldede Kok, har sammen med Danmarks dygtigste rock´n´roll pianist, 
Morten Wittrock, skabt Rockabilly Heart. Tamra Rosanes sang country-genren til Danmark 
som 20 årig og har siden også taget initiativ til super-trioen Cowgirls, som hun dannede med 
Sanne Salomonsen og Lis Sørensen. Når Olsen – Den skaldede Kok – ikke står bag gry-
derne, har han travlt med sine to bands The Midnight Blues og Rock it. Morten Wittrock har 
gennem tiden produceret og indspillet et væld af plader i både Danmark og USA, hvor hans 
seneste udgivelse med Jes Holtsø fik en Danish Music Award nominering, og prisen Årets 
Danske Blues Navn.

DER ER ALTID GANG I DEN – NÅR ROCKABILLY HEART KOMMER TIL BYEN!

Billetter koster 150,- kr.
Købes hos Jannie Husted på tlf. 50947990.
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Priser for leje af
Serup Forsamlingshus:

Hele huset kr. 1.500,-
Store sal (og køkken) kr. 1.000,-

Lille sal (og køkken) kr. 500,-
Hele huset i 2 dage kr. 2.000,-
Lejen er incl. vand, lys, varme

og gas til komfuret

Kontakt Gyda på 8685 5108
Se mere på www.serupsiden.dk

Siden sidst
Legetøjs-Loppemarked
Der var fyldt op med sælgere til årets Legetøjs-Lop-
pemarked, men der var bestemt plads til flere gæster. 

Høstfest
Der var god opbakning til Den Internationale Høstfest, 
ca. 70 nød den eksotiske stemning mellem palmer, 
pavillioner og kokosnødder. Menuen var mexikansk 
og desserten var kreeret af vores italienske serupgen-
sere. En super-hyggelig fest!

Mortens Aften
Der var ca. 60, der valgte at indtage anden i forsam-
lingshuset i år, og derved skifte madlavning og opvask 
ud med hyggelig stemning over andestegen. 

Julemarked
Da der desværre ikke har været den store tilslutning til Ju-
lemarkedet i Forsamlingshuset, har vi valgt at aflyse i år. 

Mortens Aften

Generalforsamling
Torsdag d. 31 marts kl.19.00

i Serup Forsamlingshus

Umiddelbart efter er der
generalforsamling i Støtterforeningen

Har man nye ideer eller foreslag til, hvad vi 
skal med vores forsamlingshus,

skal det være formanden i hænde skriftligt 
- mail  senest 14 dage før (17. marts)

Mail: gyda@zena.dk
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SERUP BORGERFORENING
Siden sidst
Aktiviteter har der ikke været nogen af fra vores side, 
men andre (ukendte gerningsmænd) har derimod væ-
ret lidt for aktive med at tømme klubhuset for nogle af 
de drikkevarer, vi havde tilbage fra sommerfesten. 

Vi har nu fået sat intet mindre end 2 nye låse på, så der 
skal lidt mere end et koben til at få døren op! I samme 
uge har der også været ubudne gæster i klubhuse i 
nabobyerne og i enkelte private hjem. Vi vil derfor igen 
opfordre alle til at tilmelde sig NaboHjælp. Vi skal jo 
bare gøre dét, som vi altid har gjort: Holde øje med 
hinandens huse og ejendele - og det lille klistermærke 
kan have en præventiv virkning i sig selv...

Derudover arbejdes der meget ihærdigt på ”Projekt 
Overdække”. Vi har længe leget med tanken om at få 
hele eller dele af flisearealet på Sportspladsen over-
dækket, og nu er tegningerne godt på vej. Mere herom 
senere.

Fastelavnsfest

Søndag d. 7. februar kl. 14.30

Vi starter med Fastelavnsgudstjeneste
i Serup Kirke kl. 14.30

Derefter er der
Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,

samt bedste udklædte

Slikposer til alle børnene

Sodavand og
Fastelavnsboller kan købes for 5,-

Vi gi´r kaffen!

Generalforsamling

Torsdag d. 21. januar kl. 19.30
i Serup Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægter

Kunne du tænke dig at få indflydelse
på foreningens aktiviteter

(Sommerfest, Fastelavn, Dilettant,
Sportspladsen, mm.)?

Så mød op!
Bestyrelsen sørger for lidt godt til ganen :-)

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

Fastelavn 2015
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LANDSBYLIV
Siden sidst

Årets generalforsamling blev traditionen tro holdt i 
Lemming Forsamlingshus hvor 28 damer var mødt op 
til en bid brød og hygge.

Janni Rasmussen fortalte om sidste års arrangemen-
ter og takkede for den gode opbakning fra foreningens 
medlemmer. Grete Dahl fremlagde vores regnskab. 
Der var ingen indkommende forslag. På valg var Lillian 
Rasmussen og Trine Østergaard, de modtog begge 
genvalg. Suppleanten blev i år Anna Grethe Rasmus-
sen, revisor blev Annemarie Graversgaard og revisor-
suppleant blev Dorthe Bjerge.

Efter den alvorlige del af det, spiste vi landgangsbrød 
mens Birgitte Knudsen fra Gade og Juul stille an med 
armbånd, halskæder og tørklæder.
Der blev handlet, snakket og hygget.

Foredrag med Lindy Aldahl
Onsdag d. 7. oktober besøgte Lindy Aldahl Lemming 
Forsamlingshus med hans foredrag om programmet 
”Rigtig” mænd.
Den stor rygende murer kom, fortalt og sejrede.
Med humor, charme og skarpe replikker tog han os 
med bag kameraet, vi fik de historier man ikke så på 
tv og det med en entusiasme der ikke kunne undgå 
og smitte af på tilhørende. 105 var mødt op til en god 
aften med kaffe, hygge og en ”rigtig” mand.

Lindy Aldahl fortæller

Der lyttes til LindyFuldt hus

Besøg på Marielyst Husflidshjem
Torsdag den 8. oktober 2015 besøgte 17 damer og 
herrer Husflidshjemmet ”Marielyst”.

Vi fandt frem til det smukt beliggende sted i Tyrsting.
Ejerne Bodil og Niels Peter fortalte om stedet på en 
lunefuld måde.

I mange år drev de landbrug med produktion af æg, 
svin og kødkvæg men nu var det i stedet deres krea-
tive interesser de arbejdede med.

Niels Peter viste hvordan han kunne arbejde med træ 
drejning, og Bodil lavede meget fin pergamentkunst, 
som hun også havde undervist i, og var parat til at lære 
os om.

Der kunne købes fine 
hjemmelavede ting.

Barnebarnet hjalp 
med servering af kaf-
fe og dejlig hjemme-
bagt kringle.

Værtsparret på Marielyst Husflidshjem

Pergament kunst
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Kommende arrangementer

Onsdag den 20. januar 2016 kl. 18.30
Spiseaften på Signesminde Kro 

Viborgvej 145, 8600 Silkeborg

Så er der lækkert mad på programmet.
Tag familie og venner med og lad os få

nogle hyggelige timer sammen.
 

Menuen er fastlagt (kroens ønske)
 

Forret:
Sprøde tarteletter med høns i asparges

Hovedret:
Krydder marineret svinefilet med flødekartofler & 

friske grøntsager

Dessert:
Citronfromage med flødeskum & pynt

2 retter for 228 kr. eller 
3 retter for 278 kr.

 
Tilmelding til Inger senest d. 08.01.16. på tlf. 

6116 6524 eller mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 9 marts 2016 kl. 18.30
Lystspil på Det Nye Teater

Gjessøvej 40C, 8600 Silkeborg

Cocktail - som stykket hedder, foregår i et borger-
ligt miljø i New York. I forbindelse med et døds-
fald i familien frigøres en stor kontant arv. Arven 

udløser en række begivenheder, og i denne 
cocktail er penge-kærlighed og småborgerlighed 

vigtige ingredienser.

Cocktail er et lystspil,
hvor latter musklerne bliver grundigt rørt.

 
Før stykket skal vi have lidt mad:

Menuen:              
 fyldt kalkunbryst - ovnbagte kartofler - salat - 

whisky sovs.
Pris for medlemmer 180 kr. Gæster 200 kr. 

Det er efter princippet - FØRST TIL MØLLE
- da vi kun har 25 billetter.

Tilmelding til Inger senest d. 29.01.16 på
tlf. 6116 6524 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag den 30 marts 2016 kl. 18.45
Besøg hos Toftegård Textil

Trehøjevej 30, 8882 Fårvang

Vi besøger butikken, der denne aften vil vise os 
deres nye flotte tøj, give gode råd og ideer til 

forårets og sommerens tøj mode. 

Der vil være mulighed for at handle 
og få nyt tøj til garderoben. 

Vi hygger med kaffe og kage.

Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.30

Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.

Tilmelding til Trine senest d. 15.03.16 på
tlf. 2190 5660 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Fredag den 15. april 2016 kl. 18.00
Fælles spisning

i Lemming Forsamlingshus

Tag naboer, venner og familie med ud
til en hyggelig aften.

Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger jer med spil og snak.

Der vises film i klubhuset
for børn og barnlige sjæle.

Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.

0-3 år: 0 kr.
4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr.
90-?: 0 kr.

Tilmelding til Janni senest d. 05.04.16 på
tlf. 2463 0517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk



36

FRISKOLEN I LEMMING

Friskole i Lemming laver hvert år en tur skiftevis til Kø-
benhavn og udlandet for ældstegruppen. I skoleåret 
2014-15 gik turen til London. Her kommer der et kort 
uddrag af dagbogen.

Søndag-mandag
06.39 ankomst til Københavns lufthavn. Nu ventede 
der først en ventetid i lufthavnen på 5 timer. DET VAR 
HÅRDT! KL. 12.15 gik vi ombord på flyet. Stephanie, 
Mette og Line var meget spændte da det var deres 
første flyvetur. Det gik rigtig godt. Stine (Læreren) var 
hvid af skræk, da vi endelig landede i Gatwick. Hun 
syntes det var hårdt. Erling (læreren) førte for hen til 
bussen. Det endte med en gevaldig omvej og han 
måtte ty til hjælp for at finde tilbage. Turen gik nu til 
Lords Hotel i London. Ikke ret mange oplevede turen 
da næsten alle sov. Vi havde nu været på farten i 13 
timer. Efter vi blev indkvarteret på hotellet tog vi ned 
på en nærliggende restaurant ”Byron” her fik vi tacos, 
burger og salater. Der blev spist godt hvorefter vi gik 
tilbage til hotellet og faldt nærmest omkuld i seng.

Tirsdag
Morgenmad, toast, croissant, muffin, cornflakes, juice. 
En lidt tynd morgenmad. Men ok. Vi ændrede pro-
grammet, da det skulle regne i dag. Vi tog til Natio-
nal history museum. Et fantastisk stort og spændende 
museum. Derefter tog vi til Covent Garden, hvor vi 
spiste frokost og gik rundt i boderne. Her opdagede 
vi et andet marked, som lå lige ved siden af, Jubilee 
market.  Turen gik nu tilbage til hotellet. Her slappede 
vi lige lidt af. Nu skulle vi videre til Picadilly Cirkus hvor 
vi skulle finde et sted at spise. Efter en del vandring 
måtte vi opgive at finde et sted at spise på Picadilly. Vi 
besluttede at tage til Baker Street hvor vi fandt et godt 
sted. Vi ankom igen til hotellet kl. 22.00 hvor vi sagde 
godnat ved døren. P.S. Det regnede overhovedet ikke. 
Vejret var lidt koldt men fint. 

Onsdag
 I dag regnede det. Vi tog til Sheakspears globe hvor 
vi fik en rundvisning af en rigtig god guide. Efter rund-
turen skulle vi ned og have tøj på fra Sheakspears tid. 
Det blev Rikke som fik tøj, som en fattig borger fra den 
tid. Johan blev klædt i fornem kvindeklæder, hvilket 
bragte en del latter frem. Turen gik nu videre til St. 
Pauls cathedral. En enorm stor kirke, som var fanta-
stisk smuk. Så gik det videre til Portobello Road, hvor 
eleverne blev sluppet løs for at gå på shopping. Så var 
det tilbage til hotellet. Vi var der i 45 min. Så afsted til 
Picadilly circus, hvor vi skulle i teateret for at se Thril-
ler om Michael Jackson. En fantastisk bombardement 

Friskolen i Lemming var i London

af sange om/af Michael Jackson fra hans barndom til 
dagen han forlod os. Vi fik set Picadilly by night, flot. 
Tilbage til hotellet og godnat.

Torsdag
Vi tog afsted til Buckingham palads og videre gennem 
Green Park til Hyde Park, hvor vi fodrede nogle ænder. 
Vi gik så videre til Oxford Street, hvor shopping genet 
kunne blive tilfredsstillet. Næsten alle kom tilbage med 
en pose i hånden. Vi tog så bussen til Westminster. 
Det blev en lang tur pga. trafikken. Vi kom lidt sent til 
London Dongeons, hvor vi alle fik et gys gennem Lon-
dons historie. Stines hånd var helt knust af Rikke efter 
turen. Da vi kom ud gik vi direkte hen til London eye, 
hvor vi fik en fantastisk tur i strålende solskin. Solen 
skinnede selvfølgelig fordi Mathilde havde fødselsdag. 
Vi tog aftensmaden på promenaden i Westminster. Tu-
ren gik nu videre til Queensway, hvor eleverne lige får 
en halv time inden det gik hjem til hotellet. Godnat. 

Fredag
Turen gik til Science museumog derefter til Camden 
market. Et festfyrværkeri af madsteder og boder. Ele-
verne mødte ind med fyldte poser igen. Hvordan skul-
le de dog få plads til alt det! Kl. 19.00 tog vi ned på 
Queensway, hvor vi spiste aftensmad. Efter velover-
stået spisen tog vi ind til Tower bridge og gik over den. 
Et fantastisk syn med belysningen. Derefter tog vi ind 
til Westminster og så London eye og Big Ben oplyst 
i natten. Nu var vi trætte. Vi tog hjem til hotellet og 
kunne nu få 4-5 timers søvn før det gik afsted mod 
Danmark.

Fredag-lørdag
Bussen kom og hentede os kl. 05.15. Vi var klar. Turen 
gik fint, men trætheden meldte sig for alvor. Vi valgte 
at give de unge en burger menu på Burger King. Det 
faldt i godt jord, for de unge var sultne. Nu kørte toget 
og efter 13 timers rejse var vi atter i Skanderborg.
En rigtig dejlig tur.

Eleverne foran hotellet
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BØRNEHAVEN I LEMMING

Motorikrummet indtaget af Thor, Noah og Carl

Den 1.august sagde vi fra ”Børnehaven i Lemming” 
farvel til 16 flyvefærdige ”Rokketænder”, store børne-
havebørn, som nu skulle ud i den virkelige verden, for 
at tage hul på deres skoleliv. 13 af børnene tog den 
store rejse over på den anden side af hegnet, for at 
fortsætte deres børneliv på Friskolen i Lemming, mens 
de 3 øvrige børn nu går på Skægkær skolen. Vi har 
hørt, at alle børnene trives. Fælles for de 16 store bør-
nehavebørn var, at de var klar til nye udfordringer, så 
efter en fælles afskedsceremoni, mange is og kram, 
var det tid til at klippe navlestrengen, og vi ansatte 
kunne nu begynde at forberede os på forandringer. 
Forandringer der b.la. betød, at vi det kommende år, 
skulle tage imod 19 nye små, i alderen fra 2 år og 10 
måneder.

1.august indtog de første 5 børn og forældre lidt forsig-
tige garderoben, og inde i børnehaven stod de øvrige 
børnehavebørn nysgerrige og forventningsfulde para-
te til at tage imod de nye små ”Mælketænder”. Foræl-
drene havde planlagt deres fridage og ferie, så deres 
barn kunne få en blid start i deres nye børnehave. De 
nye små var som forventet forskellige, nogle børn æn-
sede ikke deres forældre, mens andre havde brug for 
deres forældre tæt på og i længere tid.

Efter den første periode med nye små, kom flere til 
og vi voksne måtte sande, at børnehaven som med 
et trylleslag var forandret. Hvor vi før kunne sende en 
flok ”Rokketænder” i garderoben for at klæde sig selv 
på, var det slut med denne luksus. Dagplejerne og for-
ældrene havde prøvet at bakke de små op i selvhjul-
penhed, men når man er en lille størrelse, kan man let 
blive forstyrret, og når regnbukserne er svære at tage 
på, gøres det ikke nemmere, når der er en million ting, 
der kan aflede én.  Fx fandt et par af drengene ud af, 
at krogene i garderoberne kunne drejes rundt og sige 
som en helikopter, og så kunne regnbukserne godt 
glemme deres ejermænd.

Efter de første dages stolthed over den medbragte 
madpakke og drikkedunk, skete der noget. Pålægget 
kunne pludselig forsvinde på forunderlig vis, og tilbage 
i madkassen lå der kun flade rugbrødsmadder. Frug-
ten gav også nogle af børnene nogle udfordringer og 
vredesudbrud, for det var ikke alle, der havde prøvet 
af få serveret sådan en gang ”abemad”; bananer med 
skræl og frugt med kerner og sten.

Middagslur og små hvil blev igen en del af børneha-
vens rytme, og når alle havde tisset af, fået ble på og 
fundet diverse soveremedier, var de klar til at falde i en 

Velkommen til nye børn

dyb søvn… troede vi! ´Det der skulle være en sove-
sal, blev lynhurtig omdannet til en festsal, og vi voksne 
måtte sande, at der skulle ske ændringer. På skift age-
rede vi voksne vagt på sovesalen, så der kunne falde 
ro over de små.

Livet i en børnehave er meget anderledes end i en 
dagpleje, og børn er forskellige. Nogle var lynhurtige 
i gang og kopierede de større børns leg og talemå-
de, mens andre havde brug for tid og afstand, for at 
vænne sig til alt det nye. De børn, der dag ud og dag 
ind foretrak at sidde på en cykel, trænede ikke til Tour 
de France, men på cyklen var der trygt, og børnene 
kunne iagttage alt liv omkring dem, og stikke af når 
det blev for overvældende. Efter mange dage i behørig 
afstand, var de klar til at forlade den trygge base, og 
så var det legehuset, der skulle afprøves. Næste kuld 
små ”Mælketænder” var klar på cyklerne, længsels-
fulde i blikket, iagttog de alle de modige og tilsynela-
dende hjemvante børn i legehusene.

Pernille Bilgrau Sejersen, Pædagog
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

En god jagtdag afsluttes hyppigt med, at der ligger 
nedlagt vildt på paraden.  Men så er der de skæve 
dage, hvor vi skal bruge en schweisshund til at efter-
søge et stykke anskudt vildt. Vi har mødt en hund og 
hans fører.

De fleste jægere har prøvet det. Krudtrøgen sid-
der stadig i næsen og pulsen er højere end normalt.  
Skuddet er lige faldet og man forstår det ikke. Blev dy-
ret – rådyret – ikke ramt? En blanding af ærgrelse og 
skamfuldhed indfinder sig.  ”Satans”.  Fejlskuddet dis-
kuteres med jagtselskabet, og er der bare den mindste 
tvivl om hvorvidt dyret blev ramt er dommen klar.  Vi 
skal have ”hund på” – dvs. vi skal have ringet efter en 
schweisshundefører og, ja – hans hund.

En af de schweisshundeførere som er opført i regi-
stret www.schweiss.dk er Jørgen Olsen fra Silkeborg.  
Falckredder i det daglige, men i denne tid ude faktisk 
hver weekend.  ”Hyppigt flere gange på en dag”, for-
klarer han, mens han sætter selen på ANTON – en 
ruhåret hønsehund, der ser ud til at være mere end 
almindeligt begejstret for sit arbejde.

”Jo, der bliver ringet meget mere end bare for 10-15 
år siden”, vurderer Jørgen.  ”Jægerne er blevet me-
get ansvarsbevidste og ringer efter os, hvis de er bare 
den mindste smule i tvivl.  Det koster selvsagt lidt på 
vores ’dyret fundet’ statistik – men hellere søge nogle 
gange forgæves, end risikere at et anskudt dyr ligger 
og lider”.

Når en jæger mener at et dyr er anskudt markerer han 
stedet hvor skuddet er faldet – og når Jørgen Olsen 
ankommer sætter han Anton til ”søg”.  Hunden er spe-
cielt trænet til at finde ”schweiss” – tysk for blod – man 
kan også lufte de ganske få molekyler af adrenalin 
som dyret afsætter i skovbunden. ”Op til 2,4 millioner 
gange bedre lugtesans end vi mennesker”, forklarer 
Jørgen Olsen.  Schweisshund Anton ser da også ud 
at have fået fært med det samme og krydser målrettet 
ind i den tætte underskov.

Udover anskudt vildt fra jagt bruger Jørgen og Anton 
også mange timer på at eftersøge vildt som er påkørt i 
trafikken. Somme tider hidkaldt af Falck, men hyppigt 
også af ansvarsbevidste bilister som ved at hundefø-
rerne – og hunden – gerne vil ud på job.

Dagens søgning gav ikke noget resultat. Baseret på 
jægerens forklaring, og især at Anton ikke fandt noget 
schweiss – vurderede Jørgen Olsen, at dyret næppe 
var ramt. 

Et ærgeligt fejlskud endte med en lærerig oplevelse 
i kompetent og ansvarsfuldt schweiss-søgning.  An-
skydninger bør være så få som muligt, - men når det 
alligevel sker, er det godt at vide, at Jørgen og Anton 
Hønsehund kan rette op på uheldet.

Verner Lynge

Når uheldet er ude

Jørgen Olsen og Anton Hønsehund, registreret og certifice-
ret og klar til at rykke ud til eftersøgning af vildt.
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Alle arrangementer afvikles i 
Lemming Forsamlingshus

Det er jo ikke nogen nyhed, at vi har fået ny udlejer i 
forsamlingshuset, det er Marianne Mortensen og det 
er hende I skal ringe til, når I ønsker at leje huset, ring 
til hende på tlf. 4129 0322.

Siden sidst har vi haft et hyggeligt ålegilde og et sjovt 
foredrag med Lindy Aldahl, begge arrangementer var 
godt besøgt med henholdsvis 96 og 105 deltagere, det 
er bestemt ikke sidste gang vi slår pjalterne sammen 
med landsbyliv. I november mdr. havde vi fællesspis-
ning og juletræsfest, lidt tidligt for juletræsfesten, men 
med mange udlejninger, var det svært at finde datoer 
til vores faste arrangementer, som vi helst ikke vil af-
lyse.

Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 19.30, afholdes der ge-
neralforsamling i forsamlingshuset og jeg vil da opfor-
drer jer til at møde op, det er jo altid rart at se jer i 
forsamlingshuset. Brug de næste par måneder til at 
overveje om det ikke er dig, der skal tage en tørn i 
forsamlingshuset og borgerforeningens bestyrelse, vi 
kommer til at mangle både 1 medlem og suppleant.

Søndag den 7. februar 2016 kl. 14.00, er der faste-
lavnsfest i forsamlingshuset, mød op i flotte, uhygge-
lige, nuttede og seje udklædninger. Vi er klar til at kåre 
de bedste udklædninger både hos ,børn og voksne. 
Der er selvfølgelig tøndeslagning og bagefter kan der 
købes fastelavnsboller, saftevand, sodavand, øl, kaffe 
og te.

Vi vil gerne ønske jer alle sammen en god jul og et 
godt nytår. Vi glæder os til at se jer i 2016.

Ny udlejer
Generalforsamling

Onsdag d. 20. januar kl. 19.30
Indkaldes til ordinær generalforsamling

i Lemming Forsamlingshus

Dagsorgen i flg. vedtægter

Fastelavnsfest
Søndag den 7. februar kl. 14.00

Forårsfest og revy
Lørdag d. 5. marts kl. 18.00

Påskelotterispil
Mandag d. 28. marts kl. 13.30

med skænkede gevinster

... publikum lytter...Lindy fortæller ...
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PLADS TIL DIG OG MIG

Leif Mikkelsen fra Sinding er vel nok lokalområdets 
mest kendte person. Og nu er han tilmed lige fyldt 70 
år, men ”still going strong” på godt dansk!

Lige p.t. er han nok mest kendt som landsformand i 
Liberal Alliance, hvor han har været og stadig er en 
nøgleperson i partiets genstart og gode udvikling. Og 
han er ikke ukendt hverken med politik eller formands-
poster. 

Sidstnævnte tæller bl. a. formand for DGU i 8 år,  DGI i 
9 år (i denne periode blev han tilmed Ridder af 1. grad 
af Dannebrogordenen) og Tipstjenesten i 2 år blandt 
de seneste poster, og er fortsat formand for DGI-byen. 
Men også i sit tidligere liv var han formand for Sinding 
Idrætsforening i 1962 som 17-årig, og senere Sinding 
Brugsforening og Silkeborgegnens Gymnastikfor-
ening. Militærtjenesten førte til en befalingsmandsud-
dannelse og militærpolitiet i 8 år.

Det politiske liv spænder lige fra lokalpolitik, hvor han 
sad i Silkeborg Byråd for venstre i 4 år, til landspo-
litikken som medlem af Folketinget, først for Venstre 
og siden 2011 for Liberal Alliance, der dengang hed 
Ny Alliance. Og han opnåede at være medlem/aktiv 
i venstre i 40 år. At han valgte at gå med i Liberal Al-
liance forklarer han med: ”Loftet var blevet lidt for lavt 
i venstre, så mine liberale værdier fik for trange kår og 
kunne lyse stærkere op i Liberal Alliance”. Her er han 

Leif Mikkelsen har rundet et blødt hjørne
valgt på et vestjysk mandat efter 4 år som løsgænger.
Selv om Leif har mange arbejdsdage i København, 
har han ikke glemt lokalområdet, hvor han jo tydeligvis 
altid har været stærkt engageret. Han åbnede bl. a. 
kunstudstillingen af Peter Lundberg på Silkeborg Bad 
og er aktiv i Broen, der er et projekt, der søger at få 
unge, der ikke selv finder vej til fritidslivet, engageret 
i dette.

Han er også kendt som landmand, hvor karrieren  star-
tede med landbrugsuddannelse i 1973 fra Asmildklo-
ster Landbrugsskole. Han startede med traditionelt 
landbrug, men i 1988 blev det omlagt til økologisk drift 
og han drev det indtil 2001, hvor sønnen  overtager, og 
fortsætter økologisk indtil 2012.

Leif og hans kone Hanne gik i klasse sammen i Sin-
ding Skole, men ”fandt først hinanden” senere i 1963, 
og de fik 2 børn og med tiden 5 børnebørn. Den spar-
somme fritid bruges som landsbrugsmedhjælper hos 
sønnen Frede, hvilket begge har stor fornøjelse af. Og 
er der et arrangement i Forsamlingshuset dukker Leif 
op, hvis han har tid, og ellers nyder han og fruen til-
værelsen i Sinding i deres dejlige nybyggede hus med 
områdets muligheder, som han jo kender 100 %, da 
han er født og opvokset her.

Lokalbladet ønsker hermed lidt forsinket Leif
TILLYKKE med de 70 år.

Leif Mikkelsen foran sin tidligere bedrift
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LOKALRÅDET

AKTUELT:
Det har været en rolig periode i Lokalrådet.
Det er meget overordnede kommunale planer vi har 
fået ud i en længere periode. Planer som vi ikke umid-
delbart har fundet anledning til at kommentere.

Af de større ting kan nævnes planer for drikkevands-
beskyttelse. Naturligvis et vigtigt tema, men de aktu-
elle planer berører ikke arealer i lokalrådets område.

Et mere omtalt tema har været forslaget til ny skole-
struktur. Ifølge forslaget skal Skægkærskolen, Krage-
lund Skole og Funder Skole, samles under en ledelse 
og dermed også med medarbejdere og elever, der i 
forskellige sammenhænge kan gå på tværs. Lokalrå-
det har i skrivende stund ikke deltaget i debatten.  Men 
den kører jo også for fuld styrke i Skolebestyrelse og 
blandt forældre.

I Silkeborg Kommune udarbejdes et nyt lokalplanfor-
slag for Sejling. Forslaget forventes forelagt Byrådet i 
december eller januar. Herefter udsender Byrådet det i 
høring i en 8 ugers periode. I starten af den periode ar-
rangerer Lokalrådet et borgermøde, der jo nok har 
mest interesse for de berørte borgere, og det er alle i 
Sejling by.  I øjeblikket forventes, at mødet kan afhol-
des i januar 2016.

På mødet vil Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg 
Kommune præsentere lokalplanforslaget for Sejling 
by. Med lokalplanen overføres den eksisterende by 
til byzone, og der fastlægges muligheder for fremtidig 
udstykning til boliger, samt anden arealanvendelse. 
Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål. Lo-
kalplanforslaget kommer i offentlig høring i en periode 
på 8 uger, hvor alle kan komme med bemærkninger.

Et spændende projekt i vores område er tillige Silke-
borg Forsynings plan om at bygge et stort solenergi-
anlæg på Sejling Hede. En lokalplan, der skal gøre 
det muligt er i offentlig høring frem til 22. december 
2015. 

Materialet kan ses på kommunens hjemmeside:
http://silkeborgkommune.dk
under Kommunen – Høringer og afgørelser – Aktuelle 
høringer.

LOKALRÅDSKONFERENCE:
”Hvad gør vi ved folkevandringen fra lad tilby og fra by 
til storby? Hvordan imødegås udviklingen lokalt?”

Det var temaet for det årlige møde mellem de 26 Lo-
kalråd og Byrådet, repræsenteret ved Nærdemokrati-
udvalget i Gjern Kultur og Idrætscenter.

Vores aktive foreningsliv i de 4 sogne er med til at gøre 
det attraktivt at bo ”på landet”, men hvis samfunds-
udviklingen trækker unge familier til Silkeborg, Århus, 
København når de etablerer sig – så får det hurtigt 
ende med idyllen ude hos os. Og med faldende efter-
spørgsel vil huspriserne falde.

Men der er håb… Både formanden for Landdistrikter-
nes Fællesråd og fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
(kendt fra TV m.m.), som holdt spændende oplæg, 
mente at udviklingen er ved at vende. Det er i høj grad 
huspriserne, der styrer unge familiers bosætning. Og 
hvis vi - ud over at tilbyde ”det gode liv i landsbyen” 
med ildsjæle og foreningsliv, fællesskab og sammen-
hold, - har 

1) lokal skole, 
2) indkøbsmuligheder for hver 1000 familier, 
3) god infrastruktur, også digitalt, og 
4) gode trafikforhold, også kollektiv

-så er resten op til os selv. Det handler om den gode 
fortælling. En god, opdateret hjemmeside -og et spæn-
dende lokalt blad… er en måde at vise omverdenen, at 
vi er her, og vi byder ”indvandrere” velkomne.

Se mere på www.fremforsk.dk 
Peter Bernth

og Klaus Hansen

Nyt fra Lokalrådet
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

IF Centrums fodboldafdeling afholdt søndag den 4. ok-
tober den traditionsrige afslutningsfest, hvor fodbold-
året 2015 blev rundet af på hyggelig vis.

Omkring 100 børn samt forældre og søskende mødtes 
søndag den 4. oktober til den hyggelige afslutningsfest 
for fodboldsæsonen 2015. Her blev der rundet af på 
sædvanlig vis med rundstykker, kaffe, juice og hygge 
i Centrumhuset ved Skægkærskolen, inden der blev 
uddelt fighter- og fiduspokaler til to spillere fra hvert af 
de mange hold i den velfungerende fodboldklub. Til de 
mindste var der dog – traditionen tro – medaljer til alle.

Efter sammenkomsten i Centrumhuset trak alle spil-
lere ud på banerne i det gode vejr, hvor der blev la-
vet mange forskellige øvelser. Som altid var det især 
populært med den opstillede hastighedsmåler, hvor 
børnene kunne teste skudstyrken. Utroligt nok holdt 
målnettet til udfordringerne i denne omgang.

IF Centrums fodboldafdeling vil gerne også her i Lo-
kalbladet takke alle spillere, forældre, trænere og øvri-
ge frivillige for en rigtig god og hyggelig afslutning - og 
i det hele taget en god sæson i IF Centrum Fodbold, 
hvor der har summet af liv og aktivitet på vores baner 
hele sæsonen igennem. Vi glæder os allerede til næ-
ste sæson – følg med inde på vores nye hjemmeside, 
www.ifcentrum.dk, hvor man kan læse meget mere om 
fodboldafdelingen og tilmelde sig sæson 2016 online. 
Der er hold i stort set alle aldersgrupper, og i IF Cen-
trum har vi plads til alle. Så vel mødt i sæson 2016 og 
tak for i år!

Michael Ravn

Hyggelig fodboldafslutning i IF Centrum
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Formand: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Troels D: Bendtsen tlf.: 2428 9827 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Svømning: Annemette Skou tlf.: 4075 7224 - mail: ifc@ajo.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

I gymnastikafdelingen i I.F. Centrum er der igen i år ta-
get hul på en sæson med stor tilslutning. Med ca. 167 
gymnaster fordelt på et bredt udsnit af hold er der for 
alvor liv og glade dage i Skægkær

Der er fortsat stabil tilslutning til gymnastikafdelingen 
i I.F. Centrum. Der er foretaget en opgradering af for-
eningens redskaber, og ikke mindst er der også i år 
et solidt team af trænere, som på kompetent vis tager 
hånd om gymnasterne. Derudover har flytningen af de 
fleste børnehold fra skolen gymnastiksal til Skægkær-
hallen gjort en positiv forskel, i og med at holdene i år 
ikke lapper over hinanden, hvilket har betydet mere 
ro omkring især de mindste gymnaster – og knap så 
meget hektisk trafik blandt forældrene på tilskuerplad-
serne.

På voksenholdene er der også pæn opbakning, selv-
om der dog stadig er plads både på GymBic og Zum-
ba. Hermed er opfordringen givet videre til at komme 
op af sofaen og ud og røre sig henover vinteren. Der 
er plads til alle uanset forudsætninger.

Som noget nyt har gymnastikafdelingen i denne sæ-
son sat flere fællestræninger på programmet. Her er 
der mulighed for at komme og lave gymnastik sam-
men med dem, der er både større og mindre end én 
selv. Den første af slagsen løb af stabelen søndag den 
25. oktober, hvor over 70 glade gymnaster mødte op 
for at holde trænerne beskæftiget i de to og en halv 
time, som træningen varede. Næste fællestræning fin-
der sted den 20. december og kommer naturligvis til at 
dufte lidt af jul. 

Vanen tro slutter sæsonen i I.F. Centrums gymnastik-
afdeling af med årets forårsopvisning i Skægkærhal-
len. Datoen er den 19. Marts, og tilskuerne kan igen i 
år se frem til både gæstehold og go´ stemning. Så sæt 
derfor kryds i kalenderen allerede nu, og kom og vær 
med til at sætte punktum for endnu en god sæson i I.F. 
Centrum gymnastik. 

              Majbritt Mikkelsen

En flyvende start for I.F. Centrums gymnastikafdeling
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00
______________

Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034 eller 2674 5034

Formand
Niels Kr. Sandgaard, tlf. 2695 7623

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

LOKALBLADET

Bestyrelsen:
Formand Rosa Leth               2674 5034
Næstformand Keld Nielsen    8654 0668
Kasserer Andrea Thomsen      8685 5526
Sekretær Karen Schjødt          5056 7442
Best.medl. Åse Nørskov          8685 5599

Program

Der er nu opsat hjertestarter
ved Forsamlingshuset.

20. januar kl. 12.30
”Nytårskur”

i Sejling Forsamlingshus
Spisning og hyggeligt samvær.

2. februar kl. 13.30
Karen og Henning Busch Nielsen
Sinding, fortæller om deres rejse til Indien.

17. februar kl. 13.30
Hanne Østergård og Klaus

fortæller og viser film om
deres rejse med verdens mest 

luksuriøse tog og
om naturjagts for-og bagsider i Sydafrika.

2. marts kl.13.30
Leo Brøgger

16. marts kl. 13.30
Tur til det nyindrettede

Klosterlund Museum
Fælleskørsel i egne biler.

30. marts kl. 12.30
Spisning
og derefter

Generalforsamling
HUSK tilmelding.

28. april kl. 17.30
Sæsonafslutning

i område Nord
i Sejling Forsamlingshus.

Indkaldelse til
Lokalbladets Generalforsamling

Onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.30
i Sinding Forsamlingshus 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Redaktørernes beretning
3. Godkendelse af regnskab.
    Revisor Kurt Nissen, har revideret regnskabet  
    for 2015. 
4. Behandling af indkomne forslag
    (vedlægges skriftlig indkaldelse 14 dage før). 
5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 
    2016. Herunder fastsættelse af kontingent, 
    sidepriser, omslagsannoncer, mv.
6. Valg af redaktører. Redaktørerne ønsker gen-
    valg. Redaktionsgruppen (sætterpigen og 
    kassereren er selvskrevne medlemmer) 
7. Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen er Lokalbladet vært
ved et mindre traktement og alle er velkomne

Redaktionsgruppen
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Program for 
December, januar og februar

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program

Onsdag d. 9. december kl. 12.30
Juleafslutning med jule ta`selv bord.

Anker Svendsen leverer musikken til dansen
omkring juletræet.

Medbring en julegave til 25-30 kr.
Program med menu senere.

Tilmelding til Kirsten senest 3. december
 tlf. 8685 6608

Onsdag d. 13. januar kl. 12.30
Nytårskur.

Menu: Kogt torsk med tilbehør, eller
karbonade m. ærter og gulerødder,

og så er der kaffe m. småkager.
Pris incl. drikkevarer 125,00 kr.

Tilmelding senest 8. januar til Rasmus på
tlf. 8685 5832 eller 2986 5832

 

Onsdag d. 10. februar kl. 13.30
Lotterispil.

Vi afholder et lotterispil med mange fine gevinster.
Pladerne koster 10 kr. pr. stk.

Der er en pause hvor vi får kaffe og kage.

Onsdag d. 24. februar kl. 13,30
Musikalsk underholdning.

Vi får besøg af ”Det Hule Host”, Danmarks ældste 
nulevende aktive Folkemusikorkester, som de kal-
der sig selv. De vil underholde os denne eftermid-

dag, med musik sang og et par gode vitser.

Alle er velkommen denne eftermiddag,
så tag naboer, venner og bekendte med

til denne fornøjelige eftermiddag.
Af hensyn til kaffen vil vi gerne høre hvor mange 
der kommer, så ring til Rasmus på tlf. 8685 5832 

eller 2986 5832

Mandag den 7. december kl. 12.30
Julemiddag

Tilmelding senest d. 30. november

2016

Mandag den 11. januar kl. 12.30
Nytårskur

Tilmelding senest d. 4. januar

Mandag den 25. januar kl. 13.30
Almindelig klubdag

Mandag den 8. februar kl. 13.30
Almindelig klubdag

Mandag den 22. februar kl. 13.30
Jette Mejdahl vil fortælle og vise billeder

fra sin vandring på Pilgrimsruten

Mandag den 7. marts kl. 12.30
Generalforsamling

Tilmelding senest 29. februar

Mandag den 21. marts kl. 12.30
Afslutning med fællesspisning
Tilmelding senest d. 14. marts
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Dette efterår har været no-
get helt særligt for mig. Jeg 
valgte at 2015 skulle være 
mit sidste arbejdsår sådan 
på det organiserede ar-
bejdsmarked. 42 år blev 
det til og dermed også 
42 års medlemsskab af 
min faglige organisation 
DSL/SL, Socialpædago-
gernes Landsforbund.  
En lang og god historie med fag, kolleger, 
børn og forældre samt alle de samarbejdspartnere der 
nu er sådan i løbet af hverdag og tid. De sidste 21 år 
i Børne- og Familiehuset. En fantastisk rejse er slut 
med Lemming og omegn som kulisse og et godt sam-
arbejde med naboer, foreninger og sognet. Tak for det. 
Flot var det også den 23. oktober da Børne- og Fami-
liehuset havde valgt at markere min afsked og skabe 
en farvel dag, som jeg aldrig vil glemme. Tak til Bør-
ne- og Familiehuset, til alle jer der mødte frem og ikke 
mindst tak til venner og familie som har bakket op og 
givet mig lov.   

Det var overvældende at være midtpunkt sammen med 
jer og fornemme den gode stemning omkring Børne- 
og Familiehuset. Det var overvældende at hilse på jer, 
møde jeres blikke, høre jeres ord og læse jeres mange 
hilsner. Gaver var der nok af, alt for mange. Jeg forsø-
ger at fordøje det hele sådan lidt i fred og ro, lad mig 
afslutningsvis citere en af de vedhæftede hilsner. 

”Når jeg bliver gammel
Så vi jeg sidde på en bænk 

Der hvor havet slår ind over molen
Og spise mandler med mynthe-stænk

Og æbler med lommekniv i solen”

Jeg er glad og taknemmelig, vi ses.
Hilsen Knud Erik  

Efteråret er flot

Det er ren Pippi Logik – for at sige goddag må man 
sige farvel! Goddag og farvel har fyldt Børne og Fami-
liehuset i oktober.  Knud Erik har sagt farvel efter 21 år 
og jeg har sagt goddag til et nyt arbejdsliv i Børne og 
Familiehuset i Lemming.

Det er en spændende arbejdsopgave jeg har fået 
overdraget og jeg glæder mig til at følge i Knud Eriks 
fodspor – selvom de er KÆMPE store – og sammen 
med alle de gode børn og voksne i Børne – og Fami-
liehuset sætte nye fodspor.

Jeg hedder Annette Jelle-
sen – jeg er 44 år og bor i 
Sønderbæk ved Randers. I 
de sidste 11 år har jeg væ-
ret leder af Fussingø-Eg-
nens Friskole, Børnehave 
og Vuggestue. Det er en 
friskole med 122 børn i 
skolen og 60 børnehave/
vuggestuebørn. Sammen 

med skolelederjobbet har jeg væ-
ret aktiv i hovedstyrelsen for Dansk Friskoleforening, 
jeg har taget en diplomuddannelse i ledelse,  afholdt 
foredrag og kurser om ledelse og Grundtvig og været 
så heldig også at udgive en bog om ledelse.

For et par år siden startede jeg med at læse til fami-
lie og psykoterapeut ved Kempler, en uddannelse jeg 
stadig er i gang med og som jeg tror på jeg får rigtig 
meget glæde af i mit nye arbejdsliv. 

I min fritid cykler jeg en hel masse…..og selvom jeg 
har 42 km på arbejde kan I godt regne med at se mig 
på det gule lyn…..jeg er nemlig med på Team Rynkeby 
og har i 2014 og 2015 cyklet til Paris for at samle ind til 
Børnecancerfonden. Jeg cykler også i år og mon ikke 
jeg kunne få lov at fortælle en masse om det i lokalbla-
det på et tidspunkt.

Privat bor jeg i Sønderbæk sammen med mine 4 børn  
eller det vil sige – den ældste Daniel er flyttet hjemme-
fra. Han læser til pædagog og bor i Randers. Han skal 
være far til februar, så det glæder jeg mig til.  Så har 
jeg Alberte der blev student i sommers og i øjeblikket 
arbejder som lærer og pædagog og Asmus der går på 
efterskole. Sidst men ikke mindst har jeg lille Signe på 
8 år, der går i 2. klasse på Fussingø-Egnens Friskole.

Mine to ældste børn har faktisk et træ der vokser og 
gror på Friskolen i Lemming. De startede nemlig beg-
ge deres skolegang i Lemming, da jeg jo sammen med 
en flok aktive mennesker var med til at starte frisko-
len op tilbage i 2002. Det 
er dejligt at komme tilbage 
og se, at skolen her vokser 
og gror og har fået stærke 
rødder i Lemming og jeg 
glæder mig over, at jeg nu 
igen skal slå mine rødder 
i Lemming - om end mest 
på en anden matrikel.

Annette Jellesen
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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, tlf.: 3026 5156

mail@boernehavenilemming.dk
www.boernehavenilemming.dk

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

Tid til fordybelse  i leg og læring

 

www.sandsmurer.dk
sand@ny-post.dk

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN
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Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

LIVREM UDEN HULLER

www.speedlockbelts.dk

DESIGN DIT EGET BÆLTE på www.speedlockbelts.dk 
Vælg mellem 8 smukke metalspænder og 4 ægte læderbælter.
Låses trinløst i ønsket position. Leveres i gaveæske.

KUN 385 kr.
fragtfrit

Nem check-in
på flyrejsen.

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

vare- som lastbiler, også entreprenørmate-
riel og havemaskiner.

Der er mange, der duer
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186

Mogens Hansen  2289 5055
Ib Jespersen  2323 7113

Alt i murerarbejde 
ihi@mail.dk

Stagehøjvej 27   Silkeborg   

T: 86 82 16 55   www.sb-s.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

www.klostergaardgravering.dk

 
Charlottenlundvej 16
86821597/26255578

Hunde /
katte tegn

45.-

Alle
graverings

opgaver
udføres.

Skiltet tilÊpostkassen
59,-

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

Alt til dyr, have og hobbylandbrug

Ebstrupvej 60
Tlf. 29 70 10 29
www.silkeborglandhandel.dk

SALG & SERVICE

AF KOPI, PRINT, PC,

SERVER & NETVÆRK

SALG, REP., KOPI, FAX OG PC
SALG, REP., KOPI, FAX OG PC

WWW.FIMO.DK

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

SALG, REP., KOPI, PRINT, PC & SERVER

www.erik-s.dk 

Erik Sørensen Aps 

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion 
Entreprenørarbejde - Belægning 

Snerydning - Maskinstation 

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83 

Lemmingvej 10  
8600 Silkeborg 
es@erik-s.dk 

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

www.loutina.dk

Negletekniker
Tina Englyst

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

Mobil: 3023 1613

... nu med ægte stenovn


