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Nummer 64          16. Årgang Marts 2018

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

Landsbyliv på Svostrup Kro

Ny Fitness Playbane i Lemming

Lydiah Wairimu i Lemming Kirke Markedsdag i Værkeriet

Rævejagt i Lemming og Omegns Jagtforening
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Aut. kloakmester

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

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Silkeborg Isenkram
Torvet 1

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

Mobil 21 68 03 60
Fax 86 85 57 43 - www.claussorensen.dk

E-mail: aut.claus@gmail.com
Lemming Brovej 25 - 8632 Lemming

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk

Tandskov Grusgrav A/S

Fodertilskud til hest, hund og kat fra VetCur
Vi giver gode helseråd til dig og dine dyr

Sennep, krydderier og salte,
Vi laver gave kurve efter ønske 
Gårdbutikken har åben hverdage

fra kl. 15-18, eller efter aftale.
Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming

Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.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
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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.

Redaktionsgruppen:         
Redaktør (vest):  Klaus Hansen, Resdal Bakke 51   4040 4502
Redaktør (øst):  	 	 Oluf	„Luffe”	Skjerning,	Allingvej	3		 	 2993	5475
Kasserer:   Karina Birch, Viborgvej 129    6127 7299 
Sognepræst:   Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 
Bladsætter:   Tina Englyst, Serupvej 16    3023 1613

Mail:     lokalblad@gmail.com 
Hjemmeside:   www.lokalblad.com

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

Tryk:    Skabertrang
Oplag:    1525 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december

LEDER
Så blev valget til byrådet overstået, og resultatet blev fulgt 
med spænding af både store og små. Men der er stadig 
lokale valg til bestyrelsesposter i div. foreninger, som må-
ske allerede er sket med succes eller med forhåbning om, 
at nogle melder sig til arbejdet. For uden et engagement i 
foreningslivet risikerer vi, at foreningerne må indstille drif-
ten til stor skade for aktiviteterne og dagliglivet her nord for 
Silkeborg. Byer som vores uden butikker vil meget nemt 
blive sovebyer, hvor hussalget stagnerer, selv om motor-
vejen	giver	tilflytterne	let	adgang	til	arbejdspladser	i	Århus	
og Herning m.m. Men de store udstykninger og nybygge-
rier	i	Silkeborg	vil	også	trække	mange	tilflyttere,	så	vores	
områder let bliver mindre attraktive.

Der er heldigvis et virkeligt godt aktivitetsniveau i alle by-
erne med tilbud til nærmest alle aldersklasser, og hvor 
Skægkær Borgerforening netop er genopstået. Der ydes 
allerede kæmpe indsatser fra rigtig mange, og diverse ak-
tiviteter giver jo deltagerne et super netværk til lokalsam-
fundet, hvor vores kendskab til hinanden og nabohjælp let 
betyder	både	en	hjælpende	hånd,	en	kop	øl	eller	kaffe,	
men	også	”holde	øje”	med	hinandens	hjem	og	værdier.	
Vi	kan	tilsyneladende	ikke	slippe	helt	af	med	langfingrede	
besøg, men opmærksomhed på ukendte biler og mystisk 
adfærd sikrer ofte mod meget bøvl. Og en klassiker er at 
”hilse	på	hinanden”,	når	man	kører	forbi	en	bil,	idet	man	jo	
kun risikerer at hilse på én, man kender i forvejen, og er 
det en person med skumle hensigter, er det jo ikke sjovt at 
opleve	at	blive	”set	og	muligvis	genkendt”	efter	en	hilsen.	
Ellers godt og tørt forår til både landmænd og byboere.                                                                                                                                

Luffe
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SKÆGKÆR BØRNEHUS LIDT a´ HVERT

I førskolegruppen Spirerne, har vi bla. fokus på, at bør-
nene bliver socialt modne, at de kan indgå i fællesska-
ber, deltage aktivt i tilrettelagte tiltag, være nysgerrige 
på	læring	og	finde	ro	i	sig	selv	til	fordybelse	og	kreati-
vitet.  Koncentration og tålmodighed. 

Vi har et godt samarbejd med Skægkær skole, vi plan-
lægger aktiviteter og besøg ved hinanden. 

Fredag formiddag bruger vi SFO’ens lokaler. Spirer-
ne ser frem til vores besøg på skolen. Børnene bliver 
hurtige trygge ved omgivelserne og bliver kendte med 
personaler fra SFO og skolen. Vi er efterhånden en 
naturlig del af indskolingens fredagssamlinger, hvor vi 
også har mulighed for at bidrage med indslag.

Ved kommunalvalget 21.11.17 havde dagplejer Joan 
Kaagaard Nielsen rollingerne med på en kigger i Lem-
ming forsamlingshus. Det er Johan, Gry, Klara og Ida.
Til spørgsmålet om, hvad de laver i forsamlingshuset, 
bliver	 der	 svaret:	 ”Vi	 skal	 bestemme,	 hvem	der	 skal	
bestemme.”	Og	det	er	jo	en	alvorlig	sag	-	i	dén	alder.

Skægkær Borgerforening genopstår!!

Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Johansen
Søren Nollin

Christian Andersen 
Flemming Faarup 

Helle Thor 

Vi vil meget gerne høre fra borgerne i Skægkær,
hvis I har nogle forslag eller ønsker.

Borgerforeningens mail er:
skborgerforening@gmail.com

Der kan også ringes på 3023 7766.

Venlig Hilsen Skægkær Borgerforening

Kommunalvalg - for alle aldre

INDBYDELSE

Vores nye sognepræst i Serup og Lemming indsættes
Søndag d. 4. marts

kl. 12.30 i Lemming Kirke
kl. 14.00 i Serup Kirke

kl.	15.00	Reception	med	stort	kaffebord	i	Serup	
Forsamlingshus, hvor der vil være mulighed for at 
hilse på vores nye sognepræst Henriette Gosvig 

Knudsen

På menighedsrådets vegne
Arne Mundbjerg
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GADESPEJLET

Du kan være med til at gøre Gadespejlet spændende og aktuelt,
ved at underrette redaktionen om mærkedage,

fødselsdage, nyfødte mm.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

lokalblad@gmail.com 

www.lokalblad.com

Ægte	”sort	sol”	med	krager	og	råger	over	slugten	mel-
lem Lemming og Sejling den 9.2.2018. Billedet har 
kun ca. 1/4 af fuglene. Ren Hitchcock...    Foto: Luffe

________

Lokalbladet vil hermed invitere bladets læsere til at 
indsende lokale fotos, man gerne vil dele med andre, 
til lokalblad@gmail.com. Så vælger redaktionen ét pr 
blad. Husk billederne må ikke pakkes og skal være så 
”store” som muligt og med navn, tlf-nr. og hvor det er 
taget. PÅ FORHÅND TAK. GOD FOTOLYST.

LOKALT FOTO

Max Wormark Moesgaard 
- søn af Brian og Katrine 
Wormark Moesgaard, 
Ebstrup Tværvej 10, født 
d. 27. september 2017 kl. 
18.43, vejede 4540g og 
målte 53 cm. Døbt d. 3. 
december i Sinding Kirke.

Marie Molin Bak datter af 
Morten Bak og Charlotte 
Molin Bak, Resdal Bakke 
53. Er født den 7 januar, 
vejede 3200 gram og 51 
cm. Lang.

Christian Jacobsen, 
Østerbyvej 14, Lemming, 
fyldte 30 år den 16. januar

ÅBENT HUS
Fredag d. 13. april kl. 18.00

i Serup Forsamlingshus

Da jeg snart bliver 50, vil jeg rigtig gerne
have hjælp fra alle, jeg kender
 til at holde et brag af en fest

Se invitationen på www.loutina.dk
- klik på ballonerne A

rk
iv

fo
to

 :-
)

Tina Englyst
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DAGPLEJERNE

Dagplejere  By  Telefon
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Joan Nielsen  Lemming 8685 9103
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Anita Pedersen Resdal  2766 1044
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 46

Nytårskur i dagplejen
D. 5. januar 2018 holdt 
dagplejere og børn i grup-
pe 171 nytårskur i legestu-
en. Der blev lavet nytårs-
hatte og pyntet op.

Vi arbejder for tiden med 
madglæde og madmod, så 
der blev lavet juice af gu-
lerødder, rødbede, citron, 
æble, ananas og ingefær. 
Vi smagte alle på juicen 
med stor begejstring. 

Til	middag	fik	vi	masser	af	lækkert	mad.	Vi	hyggede	os	
med	maden	og	fik	også	fyret	bordbomber	af.	

Inden	middagsluren	fik	de	store	børn	lov	til	at	brænde	
stjernekastere af.

Vi lavede sjov og ballade til den helt store guldmedalje. 
En fantastisk hyggelig dag, hvor vi lærte en masse om 
madglæde og madmod.

Godt nytår
Hilsen Anita, Heidi og Tina
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LOKALBLADET

Lokalbladet for Lemming m.m. afholdt sin årlige ge-
neralforsamling den 31. januar 2018 i Lemming For-
samlingshus . Tilstede var Mikael Adam og Arne 
Mundbjerg, Lem.-Serup Menighedsråd, Peter Bernth, 
Skægkærområdets Lokalråd, Karen Bang, Lem.-Nis-
set Seniorklub, Hanna Pedersen, Børnehaven i Lem., 
Knud Erik Nielsen, Værkeriet, Tina Kampp, Lem. Bor-
gerf., Janni Rasmussen, Landsbyliv, Jesper Bang, 
LIF, Karina Brirch, kasserer, Tina Englyst, blad-sætter, 
Klaus	 Hansen,	 vest-redaktør,	 Oluf	 ”Luffe”	 Skjerning,	
øst-redaktør.

Tina Kampp blev valgt som ordstyrer og hun konstate-
rede,	at	GF-en	var	rettidigt	indkaldt.	Luffe	var	referent.	
Dagsordenen blev fulgt efterfølgende.

Redaktørernes beretninger var en konstatering af, at 
året er forløbet uden de store tiltag og med fortsat god 
opbakning fra alle medlemmerne. Kirkesiderne blev 
klaret uden præster ved Mikael Adams og Tina Eng-
lysts gode samarbejde.

Regnskabet blev fremlagt og viste et overskud på 
3.748,09 kr. Det blev godkendt med applaus.

Der var ingen indkomne forslag.

Budgettet blev fremlagt, og vedtaget med et mindre 
underskud (som altid!), idet foreningen har en god 
økonomi. Dog blev abonnementsprisen hævet til 150 
kr/år p.g.a. stigende portoudgifter. 

Følgende priser er derfor stadig gældende: 
Medlemskontingent: 250 kr/år
Sidepris medlemmer: 1000 kr/år
Annoncer på omslaget: 1250 kr/år,
Annonce på 1/8 side: 250 kr/gang.

Valg af redaktører var let, idet begge ønskede genvalg, 
hvilket skete med applaus. Kasserer og blad-sætter er 
ikke på valg, men automatisk med i redaktionen, hvil-
ket også gav applaus.

Valg af revisor var nødvendigt, idet Kurt Nissen stop-
per efter dette blad. Der skal her fra redaktionens side 
lyder STOR TAK til Kurt for hans usynlige men væ-
sentlige indsats. Som ny revisor blev valgt Jørgen Ni-
colaisen, Mausingvej, som havde tilbudt at overtage 
arbejdet. Også TAK for det.

Under eventuelt blev bladets layout debatteret, idet et 
forsøg med en helsides annonce fra Scandic og lig-
nende vil blive afvist i fremtiden. LIF laver selv deres 4 
sider,	og	her	ville	Jesper	tage	kontakt	til	deres	grafiker	
for at opnå en skrift m.m. i stil med det øvrige blad og 
højere læsevenlighed. Redaktionsgruppen har solgt 2 
ekstra sider i nærværende blad, og vil vurdere, om der 
er	behov	for	flere	sider	i	Lokalbladet,	hvis	foreningerne	
er interesserede. Flere detaljer udsendes senere til 
alle foreningerne, institutioner og menighedsråd.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og derefter 
bød	redaktionen	på	kaffe	og	kage.								

      Ref. Luffe

De fremmødte ved årets Generalforsamling

Referat Lokalbladets Generalforsamling 2018
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Hvad er Værkeriet lige for noget?
Værkeriet er en forening, skabt på baggrund af det 
forenings-, erhvervs-, institutions-, idræts- og kulturliv 
som er i Lemming og omegn. Værkeriet holder til på 
Lemming Gl. Skole, som siden sommeren 2016 har 
stået tom, og som vi ser en masse potentiale i at be-
vare, indtil en evt. ny bygning vil stå klar (følg med 
under navnet LemmingHuset). Herunder kan du læse 
den seneste opdatering fra et hus, som bliver mere og 
mere brugt. 
Følg desuden med på lemmingomegn.dk/vaerkeriet 
og	på	Facebook	ved	at	søge	efter	”Værkeriet	–	Lem-
ming	Gl.	Skole”.

Siden sidst
Vi har budt velkommen til et nyt band i huset og det 
er ovenikøbet med et navn, så man skulle tro at det 
rent faktisk er husets orkester. Bandet hedder Rusty 
Radiators og de vil fremover dele lokale med Lars An-
dersen band, på 1. salen.
Silkeborg Højskoles musikelever har været på besøg 
til en fyraftenskoncert, en fredag eftermiddag. Vær-
keriet siger mange tak for besøget og musikken, som 
bød på ny musik til sange fra højskolesangbogen samt 
4-5 popnumre. Eleverne er friske på at komme igen en 
anden gang, så det ser vi allerede nu frem til.

Unge-dag hver 1. fredag i måneden kører også der-
udaf	–	godt	gået	til	de	forældre,	som	bakker	op	og	er	
med til at være der for de unge.

Vi ser frem til
Markedsdagen den 5. maj

Følg	 med	 på	 Facebook:	 Værkeriet	 –	 Lemming	 Gl.	
Skole og også på lemmingomegn.dk som holder din 
lokale kalender opdateret.

Værkeriet er for alle i lokalområdet, og med et med-
lemskab hertil, støtter du ikke kun huset, men også 
idéen om at have et mødested, hvor der er mulighed 
for idræt i gymnastiksalen, musik/håndarbejde/unge-
klub/hækleklub/madhold, (indsæt egen idé) på én og 
samme tid.

Kom til Åbent hus i Værkeriet
den 10. marts fra kl 13

hvor du kan se, smage og høre mere til hvad Værke-
riet er og hvad du kan bruge det til!

Christoffer Olesen

Ovenstående foto, samt foto på forsiden, samt næste side, er taget af Lars Bay til Efterårsmarkedet i Værkeriet.
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Kim	og	Luffe	inviterer	hermed	alle	interesserede	til
Orienteringsmøde

Lørdag den 17. marts kl. 13.00 i Landhandelen i Ebstrup

 Idéen med mødet er, at få så mange som muligt til at sprede godkendte piller mod dræbersnegle på deres 
egen	matrikel	ca.	samtidig,	altså	i	ugerne	efter	mødet,	hvor	Luffe	så	tilbyder	at	behandle

de øvrige fællesarealer, ubebyggede grunde og markskel 1 km fra Nisset.
Kim Them vil indkøbe et større parti sneglekorn, der sælges fordelagtigt til 150 kr/kg. (normalt 219,95)

Når man så køber 1 kg, får man 1/2 kg med hjem,
mens det andet 1/2 kg tilfalder fælleskassen til spredning som beskrevet.

Vi håber at tidspunktet er fornuftigt, nu hvor temperaturen stiger og snegleæggene klækker.
Så kan vi fælles ordne de små banditter inden de bliver kønsmodne og salatsultne.

1/2	kg	rækker	fint	til	en	stor	have	med	flere	ganges	spredning,	idet	der	kun	skal	ligge	2-3	korn/m2

Der	vil	være	kaffe	på	kanden,	og	mødet	forventes	at	tage	en	halv	times	tid.

Vel mødt!
Kim Them, Ebstrupvej 60, Ebstrup, mobil 2342 1517

																						Oluf	Luffe	Skjerning,	Allingvej	3,	Nisset,	mobil	2993	5475

LOKALT INITIATIV

Stemningsbilleder fra Markedsdag
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Rævejagt
Jagtforeningen holdt ultimo januar den årlige rævejagt. 
Tågen	dyssede	både	lys	og	lyd	–	men	ræven	dukkede	
op og de gule ærter hos Blikkenslager Bo Enemark 
var fremragende og lukkede for en god sæson og en 
dejlig dag.

Tekst og foto:
Verner Lynge Når skytten står stille, kommer der altid dyr forbi.

Stille og roligt kommer Mikkel hen over engen Der er noget galt – et fjols med et kamera?

Bedst at smutte….

Morgen i Peders gård.  ”Johhh – lidt tåget…”
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Fart på – men i den gale ret-
ning. Et sekund efter dette 
billede falder skuddet – og 
ræven.

Mads Enemark var den heldige – og skarpe – skytte. Et flot 
skud og en glad hund som også ville med på billedet.

Uden hunde – ingen jagt

Jagt er god motion, lange bakker – og røde sikkerhedshatte

Jagthornsmusikant – og vært ved de årlige Gule-Ærter-Og-
Tak-for-denne-gang – Bo Enemark, blæser rævejagten af.

Parade. Hatten af!  Rævens død – men der er stadig mange ude i bakkerne
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Mit navn er Henriette Go-
svig Knudsen, og jeg er ny 
præst i Lille Hids Pastorat, 
særligt i Serup, Lemming 
og Funder. 

Mine	 rødder	 findes	 i	 det	
midtjyske og østjyske, 
da jeg er vokset op på 
en gård, først ved Salten 
Skov, siden på Djursland. 
 
Mine teologiske studier 
fandt sted i Aarhus, og mit 
første embede førte mig 
til Sydslesvig. I de foregå-
ende knap fem år har jeg 
været ansat som præst i 
Læk og Omegns danske 
Menighed, som ligger godt 
20 km syd for den tyske 
grænse. 
 
Mine teologiske interesser læner sig meget op af det 
historiske, hvilket også var derfor, jeg søgte Sydsles-
vig. Historien og dermed kristendommen er vores kul-
turelle arv og bagage, som både vores samfund og vi 
selv er rundet af.

I min barndom gik vi ikke i kirke, men troen og interes-
sen for kristendommen har altid været der. Kirkegang 
var kedeligt og det var først, da jeg blev medlem af 
Studentermenigheden og sidenhen kirketjener i Mølle-
vangskirken i Århus, at jeg lærte at sætte pris på guds-
tjenestens særlige art. Kirkegang kan sagtens læres. 
I dag er det vigtigt for mig, at folk føler sig godt tilpas i 
kirken, uanset om man er kirkevant eller ej. 

Mit arbejde som sognepræst tager udgangspunkt i 
menigheden, da det efter min opfattelse er præsten, 
der er til for menigheden, ikke omvendt. Derfor er det 
også vigtigt for mig at møde folk der, hvor de nu er i 
livet, i glæde og sorg, uanset om det er ved køledisken 
eller ved at folk selv kommer og beder om en samtale.
Privat danner jeg par med Carsten. Han arbejder på 
universitetet	i	Aarhus	med	pædagogisk	filosofi.	Det	vil	
sige, han hjælper studerende til at tænke over, hvor-
dan vi underviser børn og andre mennesker.

Jeg blev gjort opmærksom på stillingen af en god ven-
inde,	der	skrev	 til	mig,	at	det	er	 ”en	virkelig	god	stil-
ling”.	Da	min	kæreste	og	jeg	samtidig	var	ved	at	være	

Ny præst i Lemming og Serup - og Funder

trætte af vores langdistanceforhold, hvor én boede i 
Aarhus, den anden i udlandet, tog vi afsted og kiggede 
på det og talte med formand i Lemming og Serup, Arne 
Mundbjerg, og vi var begge solgt med det samme. Nu 
glæder	vi	os	til	at	flytte	ind	i	præstegården	og	lære	folk	
og egnen at kende.

Jeg er ny hos jer, og derfor vil jeg bede om hjælp. Jeg 
ved nemlig ikke, hvordan man er kirke hos jer. Derfor 
håber jeg, at se jer i kirken og at I vil indvie mig i, hvad 
kirke er for jer, og at I vil indvie mig i jeres særlige sog-
nehistorie. Jeg glæder mig til at møde jer og jeg håber, 
at vi ses i kirken. For kirke, det kan vi kun være, hvis vi 
er sammen om det.          Henriette Gosvig Knudsen

Slesvig

Læk danske kirke Henriette Gosvig Knudsen

INDBYDELSE

Vores nye sognepræst i Serup og Lemming indsættes
Søndag d. 4. marts

kl. 12.30 i Lemming Kirke
kl. 14.00 i Serup Kirke

kl.	15.00	Reception	med	stort	kaffebord	i	Serup	
Forsamlingshus, hvor der vil være mulighed for at 
hilse på vores nye sognepræst Henriette Gosvig 

Knudsen

På menighedsrådets vegne
Arne Mundbjerg
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MASKER MED MENING
Onsdag d. 24. 
januar havde vi 
besøg af Sogne-
præst Ann Maj 
Lorenzen, som er 
idé-kvinden bag 
initiativet i folke-
kirken med strik-
kede og hæklede 
dåbsklude.

Hun fortalte om, hvordan idéen opstod og blev ud-
bredt, så der i dag strikkes dåbsklude over hele landet. 
Hun berettede rørende om gamle Vera på over 90 år, 
som bor på plejehjem og strikker dåbsklude, og om 
kvinden, som ikke havde været til nogle arrangemen-
ter de sidste 16 år og som nu tog til strikkecafé for at 
strikke dåbsklude til kirkens dåbsbørn.

Formålet	er	at	få	strikket	fine	dåbsklude,	så	alle	små	
børn i pastoratet kan få håret tørret med en håndstrik-
ket dåbsklud den dag, de skal døbes. 

Nu skulle vi selv i gang med at strikke. Der var indkøbt 
garn og Ann Maj havde opskrifter på mange forskellige 
motiver	med	–	og	efterhånden	kom	vi	i	gang	med	strik-
kepindene. Som det altid går, når man bliver opslugt at 
noget,	havde	vi	knap	tid	til	kaffe	og	kage	–	og	aftenen	
fløj	afsted.

Planen er, at vi mø-
des nogle lørdage i 
vinterhalvåret i sog-
nehuset, Sejling og 
strikker/hækler sam-
men. Der vil være 
kaffe	 og	 kage	 og	 til-
melding er ikke nød-
vendig. Har du lyst til 
at	deltage	er	du	velkommen	–	også	selvom	du	ikke	var	
med første gang. Du skal medbringe strikkepinde nr. 
2,5 - 3 eller hæklenål nr. 1,75-2,5.

Følgende datoer er fastlagt:
Lørdag d. 17. marts kl. 13.00 - 16.00
Lørdag d. 14. april kl. 13.00 - 16.00

Sejling-Sinding menighedsråd/kontaktperson
Bodil Byskov 5189 6310

KalenderNYT I SOGNET 
Velkommen til Serup og Lemming Sogne.
Efter 9 måneder uden fast sognepræst er det en stor 
glæde endelig at kunne byde velkommen til Henriette 
Gosvig Knudsen som vores nye sognepræst. Henri-
ette kommer fra en stilling som præst for det danske 
mindretal syd for grænsen hvor kirken fungerer som 
et samlingspunkt for danskere og dansksindede. Det 
er menighedsrådets håb at noget af det kan overføres 
til vore sogne hvor der er et stærkt foreningsliv med 
mange gode tiltag for at give liv og gode muligheder i 
vore sogne. 

Det er menighedsrådets ønske at kirken kan bidrage 
endnu mere til livet i vore sogne. Jeg håber foreninger, 
intuitioner og borgere vil tage godt imod Henriette og 
vi håber på et godt samarbejde i mange år fremover. 
Henriette kan og skal ikke gøre det alene. Menigheds-
råd, medarbejdere og frivillige er klar til at bakke op om 
det store og vigtige arbejde der venter. Velkommen og 
lykke til.

Menighedsrådet ved Arne Mundbjerg. 

Ny præst i Lille Hids pastorat
Vi i Sejling-Sinding vil hermed byde Henriette Gosvig 
Knudsen velkommen som sognepræst i Funder/ Kra-
gelund, Serup/Lemming, Sejling/Sinding pastorat, 
med mest vægt på Serup/Lemming og Funder. Vi glæ-
der os til samarbejdet, hjertelig velkommen.

Hilsen Sejling/Sinding menighedsråd.

Gospel Koncert
Der var fyldt op

i Lemming Kirke,
da Lydiah Wairimu

gav koncert
d. 10. december 2017
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tiv dødshjælp. Stille glider debatten fra at handle om 
en forkortelse af livet på et par dage, til rettighed til at 
vælge livet fra, hvis man bliver en grøntsag.

- Hvad vil det egentligt sige at være en grøntsag? 
- Hvad er et værdigt liv? 
Handler debatten også om, at nogen mennesker, har 
svært ved at forholde sig til livet, som det udfolder sig, 
på godt og ondt? 

Michael Pedersen er teolog og arbejder i dag som 
højskolelærer og informationsmedarbejder på Egmont 
Højskolen.	Om	sig	selv	siger	han:	”Jeg	er	født	spasti-
ker, dermed har jeg en lang erfaring med et liv med 
handicap”.	

Program: 
kl.	9.30	Rundstykke	og	kaffe	(koster	25,-	kr)
kl.	10.00	Foredrag	med	kaffepause
kl. 12.00 Afsluttende samtale og opsamling på Vin-
terhøjskolen med kort oplæg fra værterne, de lokale 
sognepræster Henriette Gosvig Knudsen og hendes 
kolleger Kresten Thue Andersen og Mette Glowienka.

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager sognene i Lille 
Hids Pastorat i Folkekirkens Nødhjælps årlige hus-
standsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud 
at banke på dørene, at alle sognenes borgere får mu-
lighed for at give mennesker i nød en håndsrækning.  
Det kan være svært at rumme, når verden koger over 
af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastro-
fer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for grusomhe-
derne. Men for mange er det heldigvis en umulighed 
at vende ryggen til - for det handler jo om mennesker. 
Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden 
på tværs af grænser. Her i sognene bliver det fx muligt 
at omsætte sin næstekærlighed til konkret hjælp ved 
at gå en rute søndag den 11. marts, når Folkekirkens 
Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.
  
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det 
går værst ud over, når kloden hærges af fx klimafor-
andringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk 
når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de 
svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner 
for	at	vinde	kapløbet	med	klima,	flygtningestrømme	og	
befolkningstilvækst. 

Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i 
gang,	hvor	udvalgte	kvinder	i	flygtningelejren	Kakuma	

VINTERHØJSKOLE I Lille Hids Pastorat
Tema: Livshjælp og dødshjælp
Glædeligt er det, at debatten om liv og død blusser op 
med jævne mellemrum i avisernes kronikker, debat-
indlæg,	læserbreve,	i	radioprogrammer,	på	film	og	ved	
middagsselskaber.	Nogle	mennesker	vil	sige:	”Du	har	
pligt	til	at	leve”,	mens	andre	hævder:	”Jeg	har	ret	til	at	
dø”.	Nogle	argumenterer	med	heftige	 følelser,	andre	
med kølige overvejelser.

  
Vi er i marts nået til sidste af årets foredragsholdere, 
og han kan sætte gang i en god samtale.  Alle er vel-
komne.

Lørdag 10. marts kl. 9.30 – ca. 12.30 
Serup	konfirmandstue		

Aktiv dødshjælp eller et spark til livet?
ved højskolelærer og teolog Michael Pedersen
 

Livets sidste tid kan være meget vanskelig for syge 
og pårørende, og angsten for smerte er reel. Men i 
dag kan man smertelindre så meget, at den døende 
ikke	oplever	store	smerter.	Derfor	er	udsagn	som	”Det	
er	uværdigt	at	ende	som	grøntsag”	med	 til	 at	 skabe	
det	massive	flertal	i	befolkningen,	som	går	ind	for	ak-

Musikalsk legestue
I Serup og Lemming tilbydes der igen musikalsk le-
gestue. Legestuen er for børn i alderen fra ½ til 3 år 
sammen med deres mødre, fædre og dagplejemødre.
Legestuen	 finder	 sted	 på	 skift	 i	 Serup	 og	 Lemming	
kirke. Vi synger, leger, laver rytmik og lytter til musik. 
Næste seance foregår i Lemming kirke og starter d. 7. 
marts kl. 9.30 til ca. 10.15. Legestuen forløber over 5 
gange med afslutning onsdag d. 11. april.

For nærmere information kan man henvende sig til un-
dertegnede på tlf. 27205378 eller mail k-m-g-@jubii.dk 
Nedenfor ses billeder af musikalsk legestue i Serup 
kirke i juni måned.

Organist Karen-Minna Nielsen
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Glade indsamlere 
Tusindvis af indsamlere 
går hvert år på gaden til for-
del for Folkekirkens Nød-
hjælps arbejde. På lands-
plan blev der i 2017 samlet 
14 millioner kroner ind til 
verdens mest udsatte. Det 
er fx nok til at give 80.000 
ekstremt fattige familier en 
køkkenhave. 

Køkkenhaver på højkant 
firedobler	 høsten.	 Manira-
kiza på 28 år har boet i 
Kakumalejren	 siden	 flug-
ten fra Burundi for seks år 
siden.	 ”Med	 den	 vertikale	
have kan jeg give mine tre 
børn grøntsager, og jeg 
kan sælge af dem og købe 
salt,	sæbe,	olie	og	løg.”

Sang med konfirmander
–	kom	og	syng	med!
Onsdag d. 21. marts kl. 14.30 -15.00, Sejling Kirke
Onsdag d. 18. april kl. 14.30 -15.00, Sejling Kirke 

Alle sangglade mennesker er meget velkommen til at 
få rørt sangstemmerne i hyggeligt samvær med dette 
års	konfirmander.

Vi mødes i Sejling Kirke en halv times tid, hvor vi syn-
ger et udvalg af de mest kendte salmer, nye som gam-
le. Der vil også være plads til at spørge ind til de mere 
uforståelige ord i salmerne, måske kan vi i fællesskab 
komme dem en forklaring nærmere.

i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er 
ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre 
ressourcekrævende end traditionelle former for kød-
produktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles 
i større bokse og males til insektmel, som kan bruges 
til blandt andet næringsrige kiks.

Et	andet	projekt	i	Kakumalejren	lærer	flygtninge	at	dyr-
ke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grønt-
sager spirer lag på lag inde i store sække med huller 
i	og	vokser	så	ud	af	hullerne	og	opad	i	flere	niveauer.	
Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end al-
mindelige	køkkenhaver,	og	samtidig	kan	man	firedoble	
sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og 
sælge af.

I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder prin-
cippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er 
altid direkte involverede og lærer samtidig nye meto-
der, der gør dem mere robuste. 

Sogneindsamlingen er en naturlig del af kirkens diako-
nale arbejde. Det er en god måde at omsætte næstekær-
lighed til konkret hjælp og udvise næstekærlighed på.

Det	 er	 god	 læring	 for	 årets	 konfirmander,	 som	hvert	
år deltager i indsamlingen. Det er altid en god og hyg-
gelig dag, hvor vi, på tværs af generationer deler vo-
res søndag med mennesker, der virkelig har brug for 
hjælp. Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi 
levestandarden i et helt område, så færre sulter, færre 
må	flygte	og	flere	kommer	 i	skole.	Det,	synes	vi,	det	
giver rigtig god mening at samle ind til.

Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler hos indsamlingslederen i dit 
sogn	allerede	nu	–	det	nytter!	
Sejling:
I Sejling samles man i sognehuset, Lemmingvej 2, ef-
ter dagens gudstjeneste kl. 12.00. Du kan melde dig 
som indsamler hos Kirsten Juul på tlf: 51 90 12 44.
Sinding:
I Sinding samles holdet hos Henrik Berntsen, Sinding 
Hovvej 20 kl. 10.30 efter gudstjenesten.
Du kan melde dig som indsamler hos Henrik Berntsen 
på tlf: 24 67 95 61.
Serup og Lemming: 
I Serup og Lemming sogne kan du melde dig som ind-
samler hos Arne Mundbjerg - arne.mundbjerg@silke-
borg.dk eller på tlf nr. 4034 5782

Du kan også tilmelde dig som indsamler på:
blivindsamler.dk

Fotograf: Mathilde B. Utzon

Fotograf: Mikkel Østergaard
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Petri/Hannibal Duo
i Serup kirke onsdag d. 11 april kl. 19.30

Fløjtenist Michala Petri og guitarist Lars Hannibal ali-
as Petri/Hannibal Duo kunne sidste år fejre deres 25 
års jubilæum.  For at markere jubilæet afholder de en 
række koncerter rundt i de danske kirker og gæster 
således også Serup kirke. 

I det kvarte århundrede har Petri/Hannibal Duo spil-
let mere end 1.500 koncerter i førende koncerthuse, 
festivals samt på TV/ Radiostationer i store dele af ver-
den og i et stort antal danske kirker. En koncert med 
Petri/Hannibal Duo er en rejse i den populære klassi-
ske musiks forunderlige verden. Duoen har med deres 
fælles store erfaring udviklet en ligefrem og uhøjtidelig 
koncertform, hvor de med korte introduktioner guider 
publikum til forståelse af det særlige ved de enkelte 
musikstykker. 

Aftenens koncert byder på et program, som er: Smukt- 
Virtuost	–	Humoristisk-	Seriøst-		Uhøjtideligt	–	Gammel	
–	Nyt.		Komponisterne	vil	være	bl.a.	Bach	–	Händel	–
Piazzolla	–	Grieg	-		Carl	Nielsen	–	Hannibal	og	Petri.
Koncerten henvender sig til alle aldre og vil give pub-
likum en oplevelse ud over det almindelige. En af den 
slags oplevelser, hvor publikum føler at der er blevet 
slået nogle strenge an inde i dem selv. 
Der er gratis entré.        Organist Karen-Minna Nielsen

Påskens Gudstjenester i Lille Hids Pastorat 
Påsken er den største 
kristne højtid og en grund-
fortælling i vores kultur. 
Den handler om livets sto-
re spørgsmål og om nære 
menneskelige	 erfaringer	 –	
håb, forsoning, tilgivelse, 
fællesskab, tro på livet, 
men også svigt, ensom-
hed, lidelse og død.

Palmesøndag: Søndag den 25. marts
kl. 9.30 i Sejling - kl. 11.00 i Sinding - kl. 11.00 i Funder 
Palmesøndag er sønda-
gen inden påske. Det er 
dagen, hvor Jesus rider ind 
i Jerusalem på et æsel og 
vmodtages som en konge 
af masserne med jubelråb 
og viftende palmeblade. 
Det er også dagen, hvor 
han bliver salvet af kvinden fra Betania.

Skærtorsdag: Torsdag den 29. marts
kl. 9.30 Lemming - kl. 9.30 Sinding - kl. 11.00 Sejling - 
kl. 19.30 Kragelund 
Skærtorsdag spiste Jesus 
det sidste måltid med di-
sciplene inden korsfæstel-
sen. Med 12 disciple om-
kring bordet var de i alt 13 
til bords, hvilket siden da er 
blevet et ’ulykkestal’. Skær-
torsdag er fejringen af den 
allerførste	nadver.	”Skær”	betyder	”renselse”	og	dagen	
kaldes	”skær”,	fordi	Jesus	efter	måltidet	vasker	discip-
lenes	fødder	med	ordene:	”Jeg	har	givet	 jer	et	forbil-
lede,	for	at	I	skal	gøre,	ligesom	jeg	har	gjort	mod	jer.”	

Langfredag: Fredag den 30. marts
kl.	9.30	Sinding	-	kl.	11.00	Serup	–	kl.	14.00	Funder
Langfredag mindes kirken 
Jesus´ død på korset og 
hans gravlæggelse. Da-
gen, der traditionelt kaldes 
for	”sorgens	dag”,	markerer	
vi igen i år med liturgiske 
gudstjenester. Her skal vi 
høre læsninger fra lidelses-
historien, musikindslag og synge salmer. Gudstjene-
sten vil få et meditativt præg og give rum for eftertanke 
og	refleksion.	

Påskesøndag: Søndag den 1. april 
kl. 9.30 Lemming - kl. 9.30 Sejling - kl. 9.30 Kragelund 
- kl. 11.00 Serup - kl. 11.00 Sinding - kl. 11.00 Funder
Efter langfredag kommer 
påskedag, hvor vi i kirken 
fejrer at Jesus opstod fra 
graven. Påskedag er kir-
kens største festdag, og vi 
holder gudstjeneste i alle 
storpastoratets seks kirke. 
Højdepunktet i gudstjenesten er læsningen af Påske-
evangeliet. I Serup og Lemming kirke bidrager Ole 
Dusgård også med musikalske indslag på guitar.
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Sommercykeltur i Lille Hids
Søndag den 3. juni kl. 10 - 13
Kom med ud i det grønne 

Vi cykler ud i vores naturskøn-
ne område omkring Serup, 
Hinge og Lemming. Alle kan 
være med, motionscyklister, 
tålmodige cyklister og børn. Vi 
håber	at	kunne	samle	et	cykelhold	og	krydser	fingre	
for, at den danske sommer viser sig venlig. Turen er 
ca. 12 km og den tilbagelægges i roligt tempo.

kl. 10.00 Kort gudstjeneste i Serup Kirke
ca. kl. 10.30 Afgang fra Serup Kirke til Hinge Sø med 
madpakker	og	kaffe	på	vejen		

Rute: Fra Serup, nord på rundt om Hinge Sø, Søbadet 
(hvor der er chance for dukkert), til Hinge Kirke, Ting-
stedet på Långawten, forbi Holms Mølle (måske lille 
besøg eller historie) og sydpå mod Lemming By.
kl. 13.00 Afslutning i Lemming

Vel mødt i pedalerne!
Cykeludvalget:

Anne Marie Dolmer,
Bente Fisker,

Erik Sanggaard
og de tre præster

Henriette, Mette og Kresten

Sommerkoncert og fællessang i Lemming kirke
Torsdag d. 31 maj kl. 19.30 
med Voxen’en koret og gui-
tarist Ole Dusgaard

Vi byder sommeren vel-
kommen med festlig musik 
og sang i kirken. Vox’enko-
rets repertoire er meget al-
sidigt og bevæger sig rundt i mange forskellige genrer 
indenfor den klassiske og rytmiske musik. Denne aften 
byder på en bred palet af sange fra den danske sang-
skat og på kendte evergreens fra bl.a. Grand Prix ver-
denen. Derudover kan publikum nyde klassisk guitar-
musik spillet af kirkesanger og guitarist Ole Dusgaard.
Ind imellem de musikalske indslag er der Hit med San-
gen, hvor publikum selv får mulighed for at røre sang-
stemmen og ønske sange fra højskolesangbogen. 

Midtvejs	i	koncerten	bydes	der	på	kaffe	og	the	i	kirken.
Der er gratis entré.       Organist Karen-Minna Nielsen

Tag til udendørs gudstjeneste i pinsen
Mandag d. 21. maj, kl. 14.00 
”Paradiset”,	Serup	skov
Helligåndens komme til den 
kristne menighed fejres man-
ge steder med gudstjenester 
i det fri 2. pinsedag. Sådan er 
det også i Lille Hids Pastorat, 
og derfor håber vi igen i år på 
at pinsesolen vil skinne, så vi kan rykke udenfor i det 
grønne og fejre pinsen under åben himmel.

I år foregår pinsegudstjenesten i de smukke omgivel-
ser ved Paradiset i Serup med blik ud over Hinge sø. 
Det bliver en festlig gudstjeneste som varetages i et 
fællesskab mellem de tre præster i Lille Hids Pastorat 
og med musikalske indslag fra Skægkærblæserne og 
Vox´enkoret.

Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med, 
så vi efter gudstjenesten kan spise vores medbragte 
mad sammen i det grønne med udsigt til Hinge sø. 

Kørselsvejledning: Kør til Serup kirke. Fra kirken kø-
res ad Serup Skovvej ud mod Serup Skov. Lige ved 
kanten af skoven drejer man til højre ind ad en god 
skovvej, som følges en lille kilometer frem til et stort 
grønt skur, hvor man har en lille sø til højre og Hinge 
Sø lige frem og lidt til venstre Her er man så på det 
sted,	der	fra	gammel	tid	kaldes	”Paradiset”,	formentlig	
fordi der er en paradisisk udsigt. I tilfælde af kraftigt 
regnvejr	flyttes	gudstjenesten	til	Serup	Kirke.

Orientering fra Menighedsrådet
Menighedsrådet	har	i	flere	år	ønsket	at	skifte	eller	gen-
nemrenoverer kirkedøren i Serup. Nu har vi endelig 
fået grønt lys til at gå videre med det, men der er man-
ge som skal tages med på råd og som skal spørges. 

Efter et møde på stedet blev det besluttet også at søge 
om lov og penge til at gøre indgangen mere handi-
capvenlig, både udvendig men også i våbenhuset hvor 
gulvet ligger lidt lavere. 

Foreløbig har vi fået en arkitekt til at lave et forslag til 
hvordan en ny dør og den niveaufrie indgang kan se 
ud. Dette forslag er i princippet godkendt, det skal bare 
lige	forbi	Aarhus	Stift	til	udtagelse,	flere	skal	sige	at	dø-
ren er for dårlig til renovering, en kirkegårdskonsulent 
skal se på terrænforskellene på kirkegården, farven på 
granitten skal beskrives og Nationalmuseets arkæolo-

Orientering
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Frivillige hjælpere søges
Har du lyst til at give en hjælpende hånd i forbindelse 
med	 arrangementer/foredrag/kirkekaffe	 etc.	 som	 af-
holdes af Sejling-Sinding menighedsråd?

Det	kunne	være	i	form	af	kagebagning,	kaffebrygning,	
borddækning eller oprydning  - og det er selvfølgelig 
muligt at du bidrager med det, som du har lyst til.

Hvis det er noget for dig, vil vi blive meget glade for at 
høre fra dig.

Henvendelse til Bodil Byskov 5189 6310
eller Marna Kjeldsen 2511 4792

Maling af kirkebænke
- og andet inventar i Sejling Kirke
Det har i nogle år været menighedsrådets ønske at 
få Sejling Kirke malet indvendigt, hvad angår inventar. 
Derfor har ønsket også været med på det årlige kirke-
syn de seneste år.

Da der er tale om renovering af en gammel middel-
alderkirke, kan sagsgangen godt synes lidt tung, og 
det er selvfølgelig for at bevare vores gamle kultur-
arv intakt. Vi startede med at indhente tilbud fra nogle 
malermestre, og disse blev sendt til provstiet for at få 
bevilling	til	projektet.	Det	fik	vi	heldigvis,	og	så	var	den	
økonomiske side af sagen på plads.

Derefter blev projektet sendt videre fra provstiet til 
stiftet, som så har forhørt sig ved den kongelige byg-
ningsinspektør og Nationalmuseet.

Den kongelige bygningsinspektør havde et par punk-
ter, han ønskede yderligere belyst, og Nationalmuseet 
gjorde os opmærksomme på, at der under ingen om-
stændigheder	måtte	 afrenses	 gammel	maling	 –	 kun	
nødvendig	 overfladeslibning.	 Desuden	 ønskede	 de,	
at der blev foretaget en prøvestrygning for at sikre, at 
den nye maling kunne binde på den gamle, og at den 
nye maling kunne tørre i den gamle kirkes indeklima. 
Ligeledes må farvenuancerne ikke ændres.

Så blev det stiftets tur til at give deres besyv med. Stif-
tet skal sikre sig, at både den kongelige bygningsin-
spektørs og Nationalmuseets henstillinger efterleves 

ger skal spørges om vi må kratte lidt i gruset. Hvornår 
vi er klar til at gå i gang tør jeg ikke gætte på så pas 
også på trinet næste gang i kommer i Serup Kirke.

Vi arbejder stadig på at gøre Præstegårdsskoven 
mere imødekommende og anvendelig. Det fugtige vejr 
i efteråret har dog gjort at vi ikke har kunnet slå så me-
get græs som vi gerne ville. Vi håber på at 2018 bliver 
lidt mindre fugtig. Noget vi godt kan gøre her i vinter 
er at tage hegnet ned omkring den nyplantning som 
er lavet for en del år siden. Hvis der er en derude som 
kan bruge lidt dyrehegn, mod selv at tage det ned, kan 
i kontakte formanden.
   
Kurt Nissen har pr. 1. december valgt at træde ud af 
menighedsrådet. Mange tak til Kurt for en stor indsats 
i gennem mange år. Vi ønsker dig alt godt på den nye 
adresse	i	Silkeborg.	Som	afløser	for	Kurt	siger	vi	vel-
kommen til Bente Søndergaard Fisker. Vi ser frem til et 
godt samarbejde med Bente.

Serup og Lemmings menighedsråd

–	både	før,	under	og	efter	arbejdets	udførelse.	Derud-
over var det interessant for dem at vide, hvor længe 
Sejling Kirke skulle være lukket i forbindelse med ar-
bejdet, og hvilken kirke vi ville henvise til i lukningspe-
rioden.

Vi valgte i menighedsrådet at indgå samarbejde med 
Malerfirmaet	 Ernst	 Hansen	A/S	 fra	Aarhus	 –	 de	 har	
medvirket ved renoveringen af bl.a. Silkeborg Kirke.
På et møde med Søren Dyhr fra Ernst Hansen d. 4. 
januar 2018 i Sejling Kirke blev udtalelserne fra den 
kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet gen-
nemgået og spørgsmålet om lukning af kirken fremsat. 
Ifølge Søren Dyhr bliver det ikke nødvendigt at lukke 
kirken, da man vil afspærre ca. ¼ af kirken ad gangen. 
Bliver der i perioden brug for kirken i forbindelse med 
begravelser, vil arbejdet naturligvis blive sat i bero den 
dag. Ved andre kirkelige handlinger, hvor det skønnes, 
at Sejling Kirke på grund af afspærringen bliver for lille, 
kan der henvises til Sinding Kirke.

I skrivende stund er der foretaget en prøvestrygning, 
som er godkendt af menighedsrådet. Arbejdet er nu 
godt i gang, og vi forventer, at kirken er færdigmalet 
primo/medio marts 2018.

Vi	glæder	os	til	at	se	det	flotte	resultat.
Sejlling og Sindings menighedsråd
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Døde
Poul	Nielsen	–	død	02-11-2017
Bisat fra Lemming Kirke 08-11-2017

David	Baltzer-Lassen	–	død	den	09-12-2017
Bisat fra Lemming Kirke 19-12-2017

Knud	Aage	Riisberg	Jensen	–	død	den	21-12-2017
Begravet fra Lemming Kirke 29-12-2017

Niels	Krause	Fisker	–	død	den	18-12-2017
Bisat fra Serup Kirke 28-12-2017

Viede
Nanna og Kasper Husted Strømnes
Gift i Sinding Kirke 18-11-2017

Birgitte Hjort og Claus Riisberg 
Gift i Serup Kirke  20-01-2018

Døbte
Josefine	Husted	Strømnes
Sinding Kirke 18-11-2017

Tea Staal Vejby
Sinding Kirke 19-11-2017

Freja Bruun Lysthauge
Sinding Kirke 19-11-2017

Max Womark Moesgaard
Sinding Kirke 03-12-2017

Nova Højen Weibel (se billede)
Sinding Kirke 14-01-2018

Kristine Bach Rasmussen
Lemming Kirke 04-02-2018

KOR NYT
Vox’enkoret synger nu på sit 6. år og er i god vækst. 
Koret har 29 sangere fordelt på 4 stemmer. Der er sta-
dig åbent for ny tilgang, hvor særligt herrestemmerne 
–	tenor	og	bas	-	er	i	høj	kurs.	

Koret er et glad, velsyngende og seriøst arbejdende 
kor med et godt socialt samvær. Koret medvirker ved 
gudstjenester og koncerter i pastoratet, men giver 
også koncerter i andre kirker. Koret har bl.a sammen 
med voksenkoret fra Funder/Kragelund givet julekon-
cert i Sejs og Dybkær kirker.

Repertoiremæssigt synger vi både klassisk og rytmisk 
musik af såvel kirkelig og verdslig karakter.

Koret øver hver torsdag i Sejling sognegård fra kl. 
19.00	 til	 21.00.	Herefter	nyder	vi	 kaffe	og	kage	med	
hyggeligt samvær.

For nærmere information kan der sker henvendelse til 
undertegnede på tlf 2720 5378
eller mail k-m-g@jubii.dk 

Organist Karen-Minna Nielsen

Kirkelige handlinger

Nova Højen Weibel med forældre og storebror
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

     Takster pr. 1. januar 2018  
        
1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne i Lemming/Serup, og hhv. 30 og 20 år i Sejling/Sinding
  
Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)        
For 1 brugsperiode:  Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser      331,06    
         
Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)    
For 1 brugsperiode:    Lemming/Serup        Sejling/Sinding
Kistegravsted, pr. gravplads   13.431,50   16.117,80   
Kistegravplads i fællesgrav   13.431,50   16.117,80 
Urnegravsted       1.650,00     3.300,00 
Urnegravplads i fællesgrav     1.650,00     3.300,00
               
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
         Renh.  Gran (kat.1)  Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads      825,98  437,85   19,57 / 19,58  
Kistegravsted med 2 pladser   1.239,51  657,83   19,57 / 19,58  
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 			206,24	 	 218,43		 	 19,57	/	19,58	 	
Urnegravsted        619,75  253,84   19,57 / 19,58  
         
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.    
Lemming/Serup    Vedl.h.   Gran   Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads   20.649,50  10.946,25  489,25 
Kistegravsted med 2 pladser   30.987,75  16.445,75  489,25  
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 		5.156,00	 	 		5.460,75	 	 489,25		
Urnegravsted       6.197,50    2.538,40  195,70 

Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.    
Sejling/Sinding    Vedl.h.   Gran   Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads   27.254,70  13.135,50  587,40 
Kistegravsted med 2 pladser   40.913,40  19.734,90  587,40   
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 		6.790,80	 	 		6.552,90	 	 587,40		
Urnegravsted     13.643,20    7.615,20  391,60

 
       Lemming/Serup Sejling/Sinding    
Urnegravplads i plæne, m. gravminde    4.602,60    9.205,20  
Urnegravplads i plæne, anonym     2.681,00    5.362,00  
Kistegravplads i plæne, m. gravminde  17.397,25  20.876,70  
Kistegravplads i plæne, anonym   10.294,75  12.353,70
Kistegravplads i plæne m. gravminde, 2 pladser  ---  31.397,00
         
         
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.      
         
Kistebegravelse, mandag - fredag  4.376,38    
Urnebegravelse, mandag - fredag     661,00 
   
         
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.     
   
Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms 413,83         
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Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 - E-mail: msg@km.dk

Henrielle Gosvig, Serup-Lemming-Funder
Serup Tinghøjvej 7
Tlf.: 8685 5385 - E-mail: xxx@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: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag 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, undtaget onsdag.

Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og 
sognearrangementer, 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.: 5190 1244
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:
Bente Fisker, tlf.: 2264 7423

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

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

Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058

Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der 
ringes med kirkeklokken ved dødsfald. 

Såfremt man ønsker denne smukke skik 
opretholdt, bedes man ved dødsfald rette 
henvendelse til sognepræsten eller grave-
ren. Ringning foretages mellem solopgang 

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Adresser

Litteraturkreds

Litteraturkredsen, som omfat-
ter medlemmer fra de 6 nord-
lige kirkesogne er åben for 
flere	 medlemmer.	 Møderne	
holdes en onsdag aften hver 
måned i sæsonen.

Der kan ske tilmelding
hele sæsonen

Henvendelse til
Grethe Ankersen
tlf. 86 85 53 99.

     Takster pr. 1. januar 2018  
        
1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne i Lemming/Serup, og hhv. 30 og 20 år i Sejling/Sinding
  
Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)        
For 1 brugsperiode:  Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser      331,06    
         
Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)    
For 1 brugsperiode:    Lemming/Serup        Sejling/Sinding
Kistegravsted, pr. gravplads   13.431,50   16.117,80   
Kistegravplads i fællesgrav   13.431,50   16.117,80 
Urnegravsted       1.650,00     3.300,00 
Urnegravplads i fællesgrav     1.650,00     3.300,00
               
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
         Renh.  Gran (kat.1)  Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads      825,98  437,85   19,57 / 19,58  
Kistegravsted med 2 pladser   1.239,51  657,83   19,57 / 19,58  
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 			206,24	 	 218,43		 	 19,57	/	19,58	 	
Urnegravsted        619,75  253,84   19,57 / 19,58  
         
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.    
Lemming/Serup    Vedl.h.   Gran   Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads   20.649,50  10.946,25  489,25 
Kistegravsted med 2 pladser   30.987,75  16.445,75  489,25  
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 		5.156,00	 	 		5.460,75	 	 489,25		
Urnegravsted       6.197,50    2.538,40  195,70 

Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.    
Sejling/Sinding    Vedl.h.   Gran   Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads   27.254,70  13.135,50  587,40 
Kistegravsted med 2 pladser   40.913,40  19.734,90  587,40   
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 		6.790,80	 	 		6.552,90	 	 587,40		
Urnegravsted     13.643,20    7.615,20  391,60

 
       Lemming/Serup Sejling/Sinding    
Urnegravplads i plæne, m. gravminde    4.602,60    9.205,20  
Urnegravplads i plæne, anonym     2.681,00    5.362,00  
Kistegravplads i plæne, m. gravminde  17.397,25  20.876,70  
Kistegravplads i plæne, anonym   10.294,75  12.353,70
Kistegravplads i plæne m. gravminde, 2 pladser  ---  31.397,00
         
         
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.      
         
Kistebegravelse, mandag - fredag  4.376,38    
Urnebegravelse, mandag - fredag     661,00 
   
         
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.     
   
Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms 413,83         
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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. 9.00
fra Lemming Klubhuset

Faste arrangementer:

3. marts kl. 18.00
Forårsfest i Lemming 
Borgerfore., se s. 39

4. marts kl 12.30/14.00
Indsættelse af ny præst i 
Serup/Lemm., se s. 12

5. marts kl. 12.30
Generalfors., Lemm./Nis-
set Seniorklub., se s. 45

6. marts kl. 19.00
Generalforsamling, Sej-
ling Borgerfore., se s. 30

10. marts kl. 9.30
Aktiv dødshjælp eller et 
spark til livet? Se s. 14

10. marts kl. 13.00
Åbent Hus i Værkeriet, 
se s. 9

10. marts kl. 17.30
Running Dinner i Sin-
ding, se s. 31

11. marts 
Folkekirkens Nødhjælp, 
Indsamling, se s. 14

13. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sej-
ling Forsm., se s. 44

14. marts kl. 12.30
Kunst på Lysbroskole, 
Sejl. Pens.f., se nr. 63

14. marts kl. 19.00
Borgermøde, Lokalrådet, 
se s. 40

15. marts kl. 19.00
Blomster arrangement, 
Landsbyliv, se s. 35

15. marts kl. 19.00
Dilettant, forpremiere i 
Serup Forsm., se s. 33

15. marts kl. 19.00
Blomsterarrangement, 
Landsbyliv. se s. 35

17. marts kl. 13.00
Masker med Mening,  
se s. 13

17. marts kl. 18.00
Dilettant, Gallapremiere, 
Serup Forsm., se s. 33

19. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag, 
Lemm./Niss., se s. 45

21. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning + GF, 
Serup Pens., se s. 45

21. marts kl. 14.30
Sang	med	konfirmander,	
se s. 15

24. marts kl. 18.00
Forårsfest og Dilettant, 
Sejling Bf., se s. 30

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

28. marts kl. 12.30
Generalforsamling, Sejl. 
Pens.f., se s. 44

2. april kl. 13.30
PåskeLotteriSpil i Lem-
ming Bf., se s. 39

4. april kl. 13.30
”SeniorShoppen”,	Serup	
Pens., se s. 45

6. april kl. 18.00
Fællesspise i Serup For-
samlingshus, se s. 32

7. april kl. 10.00
Introdag og fodboldop-
start LIF, se s. 28

11. april kl. 13.30
Petanque opstart, Seup 
Pens., se s. 45

11. april kl. 19.30
Koncert med Petri/Han-
nibal Duo, se s. 16

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

Marts April



25

KALENDER
Deadline til næste nr.:1. majlokalblad@gmail.com

Løb i Serup (Forsm.)
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Bibliotekscafé i Værke-
riet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Gudstjenester: 
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

13. april kl. 18.00
Fællesspisning i Lemm., 
Landsbyliv, se s. 35

14. april kl. 13.00
Masker med Mening, 
se s. 13

18. april kl. 14.30
Sang	med	konfirmander,	
se s. 15

19. april kl. 17.30
Sæsonafslutning, Serup 
Pens., se s. 45

22. april kl. 10.00
Affaldsindsamling	i	Se-
rup, se s. 32

27. - 29. april
Fodboldsskole, Centrum 
IF, se s. 43

5. maj kl. 10.00
Arbejdsdag & Knoklefest, 
Sejling Bf., se s. 30

5. maj
Markedsdag, 
Værkeriet, se s. 9

8. maj kl. 19.00
Besøg Skibelund Gart-
neri, Landsbyliv, se s. 35

27. maj kl. 9.30
Strikkeevent i Sinding,  
se s. 31

27. maj kl. 18.00
Fællesspise i Serup For-
samlingshus

3. juni kl. 10.00
Sommercykeltur i Lille 
Hids, se s. 17

6. juni kl. 17.00
Cykelløb, Friskolen og 
Børnehaven, se s. 38

15. - 16. juni
Sommerfest i Sinding,  
se næste nr.

16. + 17. juni kl. 12.00
Stafet for Livet, 
se s. 35

29. + 30. juni
Serup Sommerfest, på 
Sportspladsen, se s. 33

10. - 12. august
Sommefest i Sejling, 
se næste nr. 

17. - 19. august
Sommerfest i Lemming, 
se næste nr.

28. august
Kend Din By Møde i 
Lemming, se næste nr. 

KALENDER

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups	Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Maj Juni Fremtidige
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LEMMING IF

Frivillig i klubben: Startede for ca. 15 år siden som frivillig 
til Lemming Cup, og har været med til at passe klubhuset de 
sidste 10 år. Har været aktiv omkring drengenes hold, siden 
de startede med at spille fodbold. Derudover har vi haft stor 
glæde af Louise i Lemming IF’s bestyrelse igennem flere år, 
hvor hun besad posten som ungdomsformand.
Hvorfor frivillig?: “Man må hjælpe, hvor der er brug for 
det. Jeg begyndte pga. min drenge, der går til fodbold. Der 
er mange, som yder et stykke arbejde, for deres skyld; så 
når man har børn, der går til fodbold, så må man også selv 
hjælpe lidt til. For at give noget tilbage.
Det handler også om, at nogen gange må man gøre noget 
selv, hvis man vil have noget til at ske. Et eksempel er hånd-
boldholdet, som jeg var med til at starte i 2012. Man kan ikke 
forvente at andre gør alt. Og så er det jo også sjovt at være 
med, hvor det sker.
Oven i det, er det jo også hyggelige mennesker man møder i 
klubben. Den slags personer, som man også kunne vælge at 
være sammen med uden for klubben.
Jeg er opvokset med foreningsarbejdet i Gødvad, hvor min 
mors mand var formand, da jeg var barn. Vi var tit i hallen 
som de første lørdag morgen, for at sætte op og gøre klar, 
og var med til at rydde op, når det hele var slut. 
Min tid i bestyrelsen var også en god tid. Det var aldrig træls 
at skulle til møde, fordi det var nogen gode folk, som man 
godt gad være sammen med. Og hvad ville man ellers bruge 
tiden til? Sofaen...”
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: “Folk, der kommer  
i klubben og er med til at skabe en god stemning!
Men selvfølgelig også Janni og Betina, som hjælper mig 
med fredagscaféen, madlavning til afslutninger og den 
slags. 
Og endeligt et stort skulderklap til dem, der laver “de små 
ting” i hverdagen. De er med til at holde orden og sørge for 
at tingene fungerer.”
Arbejdsopgaver i klubben: Pasning af klubhus og Fredags-
café. Madlavning til arrangementer – især fodboldopstart 
og -afslutning. Hjælper til i madteltene under Eniig Cup. 
Står for det praktiske omkring Damesenior håndboldholdet. 
Ydede en kæmpe indsats for Lemming IF under sidste års 
Regatta i Silkeborg: Koordinering af de frivillige, planlægn-
ing før Regattaen og mange timers arbejde, mens den stod 
på. Derudover er Louise vores programtrykker til førstehol-
dets kampe og står for bookning af alle haller og baner – 
indendørs og udendørs. Og sidst, men ikke mindst, så har vi 
gennem 4 år haft glæden af hende i bestyrelsen.

        for hjælpen, Louise!

“Frivilling”
Louise Thougaard 
Kristensen
Navn og alder: Louise Thougaard Kristensen, 37 år.
Uddannelse: Social- og sundhedshjælper, folkeskolelærer. 
Arbejde: Lærer i Børne- og familiehuset, og løser derudover  
en række af husets administrative opgaver.
Livret: Ingen egentlig livret, men “Mad er godt”.
Hobby: Spille og se håndbold, læse – mest krimier,  
se lokalfodbold.
Yndlingsfarve: Hele regnbuen.
Medlem i klubben: Mindst 5 år som medlem. Var med da  
løbeklubben startede og var samme år med til at starte  
håndboldholdet.

En frivilling er en frivillig i Lemming IF. Og en forening som Lemming IF lever på hjælpen fra vores mange frivillinge.  
Uden deres indsats kunne klubben ikke eksistere. Derfor præsenterer vi hver gang en frivilling fra klubben her i bladet.

Tak
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Kulturlanternen
Lemming Sogns Borgerforening, Værkeriet og Lemming IF ønsker  
at samle kræfterne i dette flotte projekt med alt under et tag.  
Borgeraktivitet, kultur, idræt og arbejdende værksteder. 
Vi i Lemming IF har base i klubhuset, men har også stor gavn af 
foreningen Værkeriet på Lemming gl. skole, da vi bruger gymnastik- 
salen til idræt for mere end 120 aktive medlemmer om ugen, samt 
har et lokale til foreningsfitness for mere end 50 aktive medlem-
mer. Da det kun er på lånt tid, at vi har mulighed for at bruge 
Værkeriet (Lemming gl. Skole), er vi nødt til at tænke i nye baner, 
for netop at kunne fastholde de aktiviteter der har vist sig, at være 
behov for i Lemming og omegn.

Tanken om at skabe noget nyt har været på vej i flere år, men for 
knap 2 år siden blev der sat skub i tingene. Vi har på nuværende 
tidspunkt fået en tilkendegivelse fra Silkeborg Kommune på 2 

millioner, hvilket gjorde at vi startede et projekt op med DGI,  
for at få afdækket vores behov og for at få udarbejdet en projekt-
beskrivelse. Sideløbende er der udarbejdet vedtægter for den 
almennyttige selvejende institution KULTURLANTERNEN -  
LemmingHuset.

Næste skridt er, at vi skal søge fonde, for at se om vi kan skaffe 
de midler der skal til for at realisere projektet. Udover at vi har 
brug for midler fra de store fonde, har vi også behov for opbakning 
lokalt. Vi vil løbende bringe status på projektet i lokalbladet, så der 
er mulighed for interesserede at følge med i projektet.

Jesper Bang 
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LEMMING IF

NYT BØRNE HOLD:

Leg på græs
– for børn i alderen 1-10 år

Leg på græs bliver alt fra  
skattejagt, gymnastik, leg med  
bold, fitness og sjov og ballade. 

Kom og prøv det og  
hør mere!

Kom og vær med:

   Lørdag d. 7. april kl. 10.00 til 

  Introdag 
         fodboldopstart
 

børn
+unge

MOTIONSAFD.:

Nu har du chancen  
for at komme i gang!

Vi viser vores idrætter frem:

Løb
Mountainbike

Landevejscykling
Rå motion

Kom og se  
og prøv, om 
det er noget 

for dig.

FODBOLD:

Fodboldopstart
– fælles opstart for alle 

børn+unge holdene
På med fodboldstøvlerne,  

nu skal vi igang igen! Vi glæder  
os til at se nye som “gamle” 

spillere til fællesopstart.

Inkl. varm
frokost

Kl. 12.00 er der varm frokost  
til alle deltagere (+fodbold- 

forældre) i forsamlingshuset.
Frokosten gi’r klubben,  
drikkervare kan købes.JS+Serie 3

hjemmekamp
Der er også hjemmekampe  

på station denne dag:  
Kl. 13.30 JS kamp og 

 kl. 16.00 Serie 3 kamp.
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Seniorfodbold:

Fodboldsæsonen blev skudt i gang
Lørdag d. 27. januar blev fodboldsæsonen  
skudt i gang for Lemming IFs senior hold:

Lidt billeder fra

Fitness-rummet

Pris kun
400 kr. årligt

+ medlemskab af  
Lemming IF hvis du ikke  

i forvejen er det.

Fitness-rummet  
er tilgængeligt 24-7
så du kan træne når  

det passer dig! 

Nyt udstyr 
bl.a. en  

crosstrainer!
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SEJLING BORGERFORENING

Kontaktpersoner i Sejling:
Borgerforening     Jakob Kudsk 4084 2337
Forsamlingshus   Olaf Leth  2562 2034
Børnegruppe      Kristine Krogsgaard  3063 8954
Pensionistf.      Rosa Leth  2562 2034

Så bliver 2018 også snart skudt i gang for så vidt an-
går Sejling Borgerforenings arrangementer.
Det kommende år kommer nok ikke til at byde på de 
store overraskelser, vi starter med generalforsamling 
d. 6/3, se dagsorden andetsteds på siden. Som det 
ser ud nu, har vi kandidater til valget, så mød bare op 
uden	at	”frygte”	at	bliver	valgt	ind.	Vi	håber	naturligvis	
på stort fremmøde, ikke kun for at høre jeres mening, 
men lige så meget til et par hyggelige timer. Inden ge-
neralforsamlingen	officielt	åbner,	vil	der	være	valg	 til	
lokalrådet, Peter Bernth er mangeårigt medlem, som 
udover at genopstille, kort vil orientere om lokalrådets 
opgaver og hvad valget indebære.

D. 24/3 afholdes forårsfest for hele familien og i år i 
samarbejde med forsamlingshuset, startende med 
fællesspisning og efterfølgende dilettant, skuespiller-
ne er i fuld gang med at øve, så det bliver uden tvivl, 
den samme gode underholdning som de øvrige år. Ef-
ter forestillingen fortsætter festen med musik og dans.
Senere på foråret d. 5/5 holder vi arbejdsdag på Arne-
stedet og efterfølgende knokkelfest. Alle som hjælper 
denne dag er naturligvis selvskrevne til knokkelfesten, 
men også alle de gode hjælpere fra sidste års som-
merfest er selvfølgelig lige så velkomne.
Skt. Hans og sommerfest afholdes naturligvis også i 
år, men mere om det i næste blad.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Stemningsbilleder fra tidligere års Dilettant

Et nyt år på vej…
GENERALFORSAMLING 2018

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.00
Valg til lokalrådet og derefter:

 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
 6. Eventuelt

Foreningen er vært ved øl/vand/vin samt snacks

Arbejdsdag & Knokkelfest
Lørdag d. 5. maj

Vi mødes kl. 10.00 på Arnestedet, opgaverne er 
mange, så hold jer ikke tilbage,

alle kan hjælpe til og medbring gerne værktøj.
Knokkelfesten starter ca. kl. 17.30

Sejling Forårsfest for hele familien
Med ÅRETS DILETTANT 2018

”Blik og politik”

Lørdag d. 24. marts
i Sejling forsamlingshus.

Fællesspisning kl. 18.00
Forestilling kl. 19.30

Efter forestillingen musik til fest og dans.

Priser: 
Middag/Forestilling/Dans:

 Voksne 75,00 kr. - Børn U/12 år 50,00 kr.

Forestilling/Dans: Alle 50,00 kr.

Tilmelding senest d. 18. marts
til sejlingborgerforening@gmail.com

eller på 40 84 23 37.
(Skynd jer, max. 130 personer)
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SINDING FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer

”Sinding Strikker”
afholder igen strikkeevent i Sinding  

Søndag d. 27. maj 2018
kl. 09.30-12.30  3 workshops i private hjem

(garnfarvning,	tricks	og	finesser,	tofarvet	patent)
kl. 12.30-13.30  Frokost i Sinding forsamlingshus

kl. 13.30-14.15  Foredrag ved Marianne Østergaard/ 
Rustik-by-Marianne

kl. 14.15-16.00  Strik og hygge                   

Pris for deltagelse:                                             
Workshop incl. foredrag: 250kr  

Foredrag alene: 50kr - Madbillet: 50kr

Se www.sindingweb.dk / facebook.com under
”Sinding	8600”	for	beskrivelse	af	workshops

og info om tilmelding.
Håber vi ses :-) Karin, Koushi og Bodil (5189 6310)

Fantastisk	foredrag	med	Ulla	fra	”Sinding	Strikker	2017”

Fastelavn i Sinding 2018
Der var fest og glade dage, da 80 glade børn og voks-
ne var mødt op til fastelavnsfest, med kåring af kat-
tekonger, dronninger og bedst udklædte, da der var 
fastelavnsfest i Sinding forsamlingshus. Fastelavns-
boller, slikposer, leg og hygge.

Running Dinner
Lørdag d. 10. marts 2018

Så bliver der igen mulighed for at mødes med 
både dem, du kender, dem du ikke kender, den 
nye nabo du måske ikke har hilst på endnu, og 

andet godtfolk fra vores landsby.

Invitér glade gæster indenfor i dit hjem,
eller gå på besøg hos andre.

17.30-18.00:
Vi mødes i Sinding Forsamlingshus til velkomst-

drink og lodtrækning om, hvor vi skal spise.
18.00-19.45:

Vi går til 1. vært/værtspar og spiser forret.
19.45-21.45:

Vi går til 2. vært/værtspar og spiser hovedret.
21.45-?

Vi mødes igen i forsamlingshuset.
Kaffe,	dessert,	hygge.
Øl/vin/vand kan købes.

Sinding Revy- og Dilettantforening

Se nærmere info om aftenen og tilmelding på 
www.sindingweb.dk
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Udlejningspriser:
Hele huset: 2.500,-

Store sal, toilet og køkken: 1.750,-
Lille sal, toilet og køkken: 1.000,-

Hele huset i to dage: 3.000,-
Depositum: 1.000,-

Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring

 
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 3089 5455

FÆLLESSPISE

Fredag d. 6. april kl. 18.00
Forloren Hare m. tilbehør

Gæstekokke:
Arne Simonsen, Jette Lindholm og Peter Johansen

+
Søndag d. 27. maj kl. 18.00

Hj. lavet pizza m. Salat (på grill, hvis vejret tillader)
Gæstekok: Endnu ukendt - Dig, måske?

Pris voksne: 65,-
Børn u. 14 år: 30,-  Børn u. 2 år: Gratis

Tilmelding: 3 dage før, på mobil 3023 1613 
eller serupforsamlingshus@gmail.com

Siden sidst ...
1.000 tak til alle jer, der bakker op om - og møder op 
til vores Fællesspise! Det er virkelig en fornøjlse at ar-
rangere spiseaftener, når der kommer 40-50-60 gæ-
ster hver gang! Vi har allerede planlagt de næste to

så sæt X i kalenderen:

Hold Serup Ren
Søndag d. 22. april kl. 10.00

Vi er igen i år tilmeldt
Naturfredningsforeningens

Affldsindsamling

Kom og hjælp os med at holde Serup ren!
Vi deler os i 5 hold og går ud af de 5 indfaldsveje,

der er til byen.

Gratis pølser, øl og vand til alle deltagere

Gavekort på 1 stk. juletræ (til julen 2018)
til de første 5 husstande, der tilmelder sig

- OG deltager! ;)

Sponsoreret af Torben Frits

- se mere på Facebookgruppen Serup-Siden

Generalforsamling
Mandag d. 26. marts kl.19.00

i Serup Forsamlingshus

Umiddelbart efter er der
Generalforsamling i Støtterforeningen

Bestyrelsen modtager gerne genvalg,
men har du lyst til at høre, hvad der rører sig 

omkring forsamlingshuset, så mød op!

Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest d. 16. marts

Mail: serupforsamlingshus@gmail.com Generalforsamling i Borgerforeningen
Endnu engang er det lykkes os at samle en bestyrelse, 
med	3	nye	medlemmer,	samt	finde	en	repræsentant	til	
Lokalrådet. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen 
konstitueret sig således:

Formand:   Bernd Grewy
Næstformand: Poul Hyllested
Kasserer:   Jørgen Bidstrup
Sekretær:   Cebrina Djurslev
Menigt medlem: Johnny Poulsen
Suppleanter:   Karina Birch
   Tina Englyst
Revisorer:   Jens Ove Hansen
   Jens Kristian Sørensen
Valgt til Lokalrådet: Christina Hyllested



33

Serup Sommerfest
d. 29. + 30. juni 2018

Sæt      i kalenderen

SERUP BORGERFORENING

Manfred	Olsen	er	ikke	helt	fin	i	kanten,
en plattenslager af rang.

Hans kone, Sørine, er sød,
men har ikke opfundet den dybe tallerken.

Manfred bliver forfulgt af mennesker,
som han har snydt i bilhandler og meget andet.

Fremtiden ser ikke for lys ud.
Sørine får en lys ide til, hvordan Manfred kan 

begynde at tjene penge igen,
og pludselig er der startet et detektivbureau,

med skygning, udskiftning af ægtefælder,
og meget andet.

En forrygende forestilling, hvor det fyger med 
sjove replikker og utrolige indfald og gags.

Skrevet af Torben Nielsen

Manfred Olsen:
Sørine, hans kone:
Stine Simmelkjær:

Fru Larsen, Ismejeriet:
Politimester Spjælager:

Fru Spjælager:
Orlowitz, gæstearbejder:

Anton Nokkerup:
Herotica, hans kone:

Telefonwolle:
Fimmerslev, hushjælp m/k:

    
Instruktør:

Sufflør:
Stylist:

Scenemestre:

Johnny Poulsen
Lene Bak Andersen
Laura Østenfjeld
Diana Susan Skov
Mikael Jokumsen
Jeanette Petersen
Jens Ove Hansen
Jens Kr. Sørensen
Karin Overgaard
Jens Kr. Sørensen
Jens Ove Hansen

Poul Jespersen
Lene Klejstrup
Joan M. Heerwagen
Søren Petersen
Jens Dam
Jens Winther
Jørgen Bidstrup
Karsten Kristiansen

Medvirkende:”Byttecentralen”

Dilettant 2018

Galla Premiere
Lørdag d. 17. marts kl. 18.00

Efter stykket er der ”Højtbelagt”
og naturligvis FEST!

HUSK tilmelding senest d. 11. marts

Forpremiere

Torsdag d. 15. marts kl. 19.00

Efter stykket er der kaffe og kage

bagt af Byens Bedste Kagekoner

Entré: 60,-    Børn u. 15 år 30,-

Gå ikke glip af denne forrygende forestilling!
Menuen består igen i år af LUKSUS-smørrebrød, som du bestiller ved tilmeldingen (antal)

Entré: 120,-   Smørrebrød: 30,- pr. stk.
Entré efter spisning (kl. 21.00): 100,-

Efter forestillingen og spisning, er det fest og dans

Tilmelding SENEST søndag d. 11. marts kl. 23.55 på  
mail: serupborgerforening@gmail.com

mobil: 3023 1613
eller Facebook (Serup-siden)
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...

Juletur til Krus Mølle
Årets juletur gik til Krus Mølle, en stor julebutik, med 
alt fra julepynt, specialiteter, lakrids, olie, honning til 
kæmpe æbleskiver. Bestemt et besøg værd hvis man 
kommer på disse kanter. Derefter stod den på frokost 
ved Øster Højst Kro. Så trillede vi ned over grænsen, 
så lagrene kunne blive fyldt op med mandler, snoller 
og	andet	godt.	Til	aftensmadstid	vendte	17	”landsbyli-
ver”	retur	til	Lemming	efter	en	dejlig	dag/aften.

Anna Marie, Anny og Anna-
Grethe på juleshopping

Ragnhild kikker på speciali-
teter

Lillian og statuen, i baggrunden står æbleskivevognen

To på tur

Svostrup Kro 
15	 ”landsbyliver”	 valgte	 at	
slippe for madlavning og 
opvask for en enkelt aften 
og lade Svostrup Kro stå 
for det. En hyggelig aften 
med en lækker wiener-
schnitzl med hele molevit-
ten og dejlig hjemmelavet 
is til dessert.

Fuldt hus på Svostrup Kro

Der hygges og grines

Desserten var hjemmelavet 
is med hindbærmousse

og bær
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Kommende arrangementer

Torsdag den 15. marts kl. 19.00
Blomster arrangement

i Lemming Forsamlingshus
 

Kom og få inspiration til at lave forårets blomsterde-
korationer. Gitte Jensen/Frk. Flora kommer og viser 

os, hvordan hun laver en dekoration.
 

Bagefter hjælper hun os, med selv at lave en dekora-
tion ud fra medbragte materialer.

 
I løbet af aftenen bliver der nok også tid til en kop 

kaffe	med	lidt	brød	til.
 

En evt. materiale liste vil blive sendt pr. mail, så husk 
mail ved tilmelding.

 
Pris for medlemmer 100 kr.

Gæster 125 kr.
+ evt. udgifter til materialer købt ved Frk. Flora.

 
Tilmelding til Grete senest d. 7. marts

 på tlf. 6093 7601 
eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Fredag den 13. april kl. 18.00
Fællesspisning

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.  

 
OBS OBS OBS: Først til mølle kun 100 pladser  

 
Tilmelding til Janni senest d. 6. april

 på tlf. 2463 0517 
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk  

Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00
Besøg hos Skibelund Gartneri

Skibelundsvej 82, 8850 Bjerringbro
 

Tirsdag i ugen op til Mor´s dag kører vi til Skibelund 
Gartneri, hvor vi vil blive vist rundt og få fortalt noget 

om stedet. 
Der er mulighed for at købe Mor´s dags gaver,

sommerblomster og andre planter.
 

Vi	tager	kaffe	og	kage	med.
 

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30
 

Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.
 

Tilmelding til Lillian senest d. 1. maj
på tlf. 8685 9207 

eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Stafet for Livet 2018
Lunden 

D. 16.-17. juni fra kl. 12.00 til 12.00

Kom med ud og gå for en god sag.
Alle er velkomne

Se mere på facebook:
Stafet	For	Livet	–	Lemmings

Stafet For Livet Silkeborg
Stafet for Livet Silkeborg 2018
og på stafetforlivet.dk/silkeborg 

Tilmeld dig her:
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/silkeborg/

tilmeldte-hold/hold/9256

Hvis der er spørgsmål kontakt da
Janni Rasmussen - 2463 0517
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         BØRNEHAVEN I LEMMING

Julen er slut og kalenderen siger januar 2018. I børne-
haven i Lemming er alle kommet godt i gang efter en 
dejlig lang jul ferie. Der bliver igen leget i hver en krog 
og cykel, gravet og gynget ude på legepladsen. Men 
januar kan også være lidt trist især når man er ude, alt 
er vådt, det er koldt og det blæser også... Men så er 
det jo helt perfekt at have en masse grønne juletræer, 
som man kan lege med. Mange familier er kommet 
med	deres	aflagte	juletræer	og	nu	boltrer	børnene	sig	
lystigt med dem, når de er udenfor. Der bliver hoppet, 
bygget huler, fodret heste, lavet hegn, holdt jul en eks-
tra gang, og lavet små legerum ud af de grønne træer. 
Ja, det er kun fantasien, der sætter grænser og der går 
ikke en dag, hvor der ikke bliver leget med dem, hvilket 
er herligt at se.

Et juletræ er andet end bare et træ man pynter til jul
Når nyheds interessen for leg med juletræer er ovre, 
og træerne begynder at se lidt triste ud, så skal vi 
bruge dem til et kvashegn, som vi er i gang med at 
etablere på vores legeplads. Vi startede på det sidste 
år og vi vil gerne udvide hegnet, så det til sidst danner 
et rum på legepladsen, hvor børnene kan muntre sig 
og vi håber også på at dyrelivet på legepladsen bliver 
udvidet	med	flere	dyr	af	kryb	og	kravl.	Måske	er	vi	så	
heldige,	at	der	flytter	et	pindsvin	ind?

 Louise Andreassen
Pædagog

Madeline og Lauge agerer egern, der 
springer rundt fra træ til træ.

Grangrene brugt som snemandens arme. Der var lige præcis sne nok den pågæl-
dende dag til at bygge en snemand, udført i samarbejde af denne gruppe børn.

Emil er kaptajn på det store skib, mens 
Lotta er styrmand!

Ella fascineres af ”den store skov”…

Laura kigger op fra granhulens ”tag”
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FRISKOLEN I LEMMING

Uddrag	fra	en	eftermiddagssnak:	”Lige	nu	er	tilstanden	
sådan her om Fitness Playbanen, Fitness Playbanen 
står	oprejst,	nu	venter	vi	bare	på	faldsand”	 .”Mor,	du	
tror det nok ikke, men jeg kan ikke vente, til jeg skal 
i	 skole,	 ved	du	hvorfor”,	 ”næh”,	 ”	 fordi	 nu	er	Fitness	
Playbanen snart klar, det er kommunen der er lang-
som”,	”nå,	hvorfor”,	”det	er	dem,	der	skal	komme	med	
faldsandet”,	om	det	er	rigtigt	ved	jeg	ikke,	men	Martin	
har i hvert fald brugt meget tid derude, så meget at 
Marie ikke troede han var i SFO.

Langt om længe er den her så, den længe ventede 
bane, det er længe siden de første tanker blev strøet 
om Byhaven, nu er den påbegyndt med Fitness Play-
banen. Mange timer er gået med at søge fonde, for-
berede pladsen til banen med dræn osv. 4. november 
startede udgravningen til projektet, for banen skulle 
påbegyndes opsætning d. 7. nov., lidt kommunikati-
onsbrister gjorde, at banen ikke var korrekt opsat og 
man ramte tilmed et dræn, (godt med gode, frivillige 
forældre).

15. dec. 17 blev Fitness Playbanen godkendt af kom-
munen, 13. januar 18, kom de 60 kubikmeter faldsand 
på, bunken med ideer og tegninger, foldede sig der-
med ud, til byens smukkeste Fitness Playbane.

9. februar var der indvielse af banen, sponsorer, foræl-
dre og andet godtfolk var inviterede til den store dag, 
alle i området er velkommen til at besigtige Fitness 
Playbanen, udfordrer sig selv, eller bare se på, at an-
dre	udfolder	deres	klatreevner,	som	min	søn	siger	”Du	
har jo højdeskræk mor, så du tør vel ikke, lad mig om 
det”.	Kort	sagt,	kom	forbi,	se	den.

Tina Kampp Nørreskov

Hurra, nu er hun her endelig - Fitness Playbanen
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Startskuddet  

går fra Friskolens 

parkeringsplads! 
 

 

 

Afholdes d. 6. juni kl. 17.00! 
Cykelløbet er for alle i  

Lemming Omegn! 
 

Arrangører: 

 

 

 

 

 

Tilmeldings – og sponsorsedler 

kan printes fra 

www.friskolenilemming.dk 
 

ALLE ER VELKOMNE! 
Find nogle 
sponsorer og så 
cykler vi penge ind 
til legepladsen på 
Friskolen, som ALLE 
må benytte  

Det bliver sjovt! 

 

        Vi vil i Lemming, og vi ses derude på landevejen… 

Cykelløb for Lemming Omegn!  
 

Der trækkes lod om 
et årskort/familie til 
en forlystelsespark i 
DK  ved flest 
indsamlede penge 
over 1000 kr! 

FRA D. 15. MARTS 
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Vi prøver igen, at spørge om nogen har tid og lyst, til 
at give en hånd med ved lotterispillet om mandagen. 

Henvend jer derude om mandagen, når der er lotteri-
spil, pigerne er der fra kl. 18, eller ring til Karin Jensen 
på tlf. 3070 9048.

Vel mødt til alle vore arrangementer.

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Startskuddet  

går fra Friskolens 

parkeringsplads! 
 

 

 

Afholdes d. 6. juni kl. 17.00! 
Cykelløbet er for alle i  

Lemming Omegn! 
 

Arrangører: 

 

 

 

 

 

Tilmeldings – og sponsorsedler 

kan printes fra 

www.friskolenilemming.dk 
 

ALLE ER VELKOMNE! 
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cykler vi penge ind 
til legepladsen på 
Friskolen, som ALLE 
må benytte  

Det bliver sjovt! 

 

        Vi vil i Lemming, og vi ses derude på landevejen… 

Cykelløb for Lemming Omegn!  
 

Der trækkes lod om 
et årskort/familie til 
en forlystelsespark i 
DK  ved flest 
indsamlede penge 
over 1000 kr! 

FRA D. 15. MARTS 

 

Fællesspisningen 24. nov. handlede om Thy, der var 
dejligt øl fra Thisted bryghus. En lille skare var draget 
til juletræsfest.

Generalforsamling i borgerforening og forsamlingshus 
d. 18. januar. Det er altid spændende, hvor mange 
der	kommer	og	sandelig,	om	ikke	vi	måtte	sætte	flere	
stole til. Det går stille og roligt i borgerforeningen, dog 
var der nogen nedgang i gæsteantallet ved efterårets 
arrangementer, men vi er jo også mange om buddet 
herude, men håber det retter sig igen i 2018. Regn-
skaberne ser fornuftige ud og udlejningerne ligger på 
niveau med sidste år. Vi har 2 faste lejere, Lotterispil 
hver mandag og Takt og Tone 2. lørdag i hver måned.

Bestyrelsen er ikke konstitueret i skrivende stund, men 
Karin Hauge er nyt medlem og Torben Kjær er ny 2. 
suppleant. Det er lykkes os at få valgt en ny repræ-
sentant til Lokalrådet, Bettina Mie Burmeister, det er vi 
glade for, for denne gang var det uden brug af vores 
overtalelsesevner.

Fastelavnsfest:

Siden sidst ...

Lotterispillets store brag er 
PÅSKELOTTERISPILLET 

2. påskedag, 2. april, kl. 13.30

Vi jagter igen i år de skænkede gevinster
og håber, der kommer mange

til en hyggelig dag i forsamlingshuset.

3. marts kl. 18.00
Forårsfest

Et kommunikationsbrist gjorde,
at vi ikke havde huset, som vi troede,

KÆMPESTOR tak til revyholdet
for	at	kunne/ville	flytte.

Håber vi ses på lørdag.

Konger: Ida, Andreas og Felix - Dronninger: Eskild (ej på 
billede), Lasse og Lasse 

Sanne Mai Lemming: Salmiak Spiritus - Caroline: Muffin 
Emma: Robotta - Trine: Luftballon 
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LOKALRÅDET

I år starter en ny lokalrådsperiode. Der vælges 1 i hvert 
landsbyområde til årets generalforsamling i borgerfor-
ening eller lignende forening, der dækker området.

Status i skrivende stund er, at der er valgt 3 af 5 med-
lemmer. Det må så indrømmes, at der ikke har været 
gang i de store valgprocedurer, da der kun har været 
en kandidat. Jeg synes vi alle skal være glade for, at 
de har givet tilsagn om at være med, i den næste pe-
riode, samt sige tak til de, der har været med indtil nu.

I Skægkær har Ole Miller været med i mange år, han 
har	 gennem	 flere	 år	 været	 Lokalrådets	 kasserer,	 og	
har	taget	sig	af	mange	trafikspørgsmål.	Det	er	ikke	al-
tid kommunen har kunnet/villet løse problemerne, men 
meget er forbedret takket være Oles ihærdighed og di-
rekte kontakt til relevante medarbejdere i kommunen. 
Ole har selv ønsket at slutte.I Skægkær bliver Ole er-
stattet af Søren Nollin-Johansen fra Sindingvej

Lemming har det seneste år haft Peter Nørreskov, 
som repræsentant. Peter tilkendegav allerede fra star-
ten, at han kun kunne medvirke frem til næste valg. 
Det har været vigtigt, at Lemming også har været re-
præsenteret.Peter erstattes af Bettina Burmeister fra 
Nisset bygade. Serup har gennem det sidste år været 
uden repræsentant.Nu bliver Serup repræsenteret af 
Christina Hyllested. I Sinding og Sejling er der i skri-
vende stund ikke valgt repræsentant.

De store sager, der præger vores område i dag er Vi-
borgvej og biogas anlæg i Lemming. Det er så store 
sager,	at	de	fleste	meget	forståeligt	går	direkte	til	poli-
tikere eller avisen. 

Orientering fra Lokalrådet
Lokalrådet har gennem årene haft meget kontakt med 
kommunen om Viborgvej. Allerede mens motorvejen 
blev planlagt har vi været i kontakt med og skrevet til 
kommunen om, at der måtte planlægges for fremtiden, 
måske i form af en forlægning, Det har vi senere gen-
taget	ved	alle	bemærkninger	til	trafikplaner	og	kommu-
neplaner.	Vi	har	også	gennem	flere	år	haft	kontakter	
om Resdal krydset og Serup-Tandskov krydset. Som 
alle ved vil løsninger vedrørende Viborgvej fylde me-
get i mange år endnu.

Omkring biogasanlæg prøver vi at holde os ajour med 
status og tidsplan for fremtidig procedure. Planen ul-
timo januar er, at sagen sendes til politisk behandling i 
februar måned med henblik på vedtagelse af lokalplan 
og kommuneplantillæg og meddelelse af miljøgodken-
delse og vvm-tilladelse. Den politiske behandling star-
ter på Plan- og Vejudvalgets møde  mandag den 5. 
februar, og på Klima- og Miljøudvalgets møde den 7. 
februar og slutter på Byrådets møde den 26. februar 
2018. 

Hvis Byrådet beslutter at vedtage planerne og med-
dele godkendelse og tilladelse, bliver dokumenterne 
offentligt	annonceret,	og	der	er	herefter	4	ugers	kla-
gefrist.

Lokalrådet afholder det næste Borgermøde onsdag 
den 14. marts 2018. På mødet deltager byrådsmed-
lem Johan Brødsgaard. Han er i det nye byråd blevet 
formand for Kultur- Fritids og Idrætsudvalget. Han vil 
kort fortælle om aktuelle sager. Desuden deltager re-
præsentanter fra kommunens administration.

Peter Bernth

BORGERMØDE

Lokalrådet indkalder til det årlige Borgermøde
i Hjerterummet på Skægkærskolen

Onsdag d. 14. marts kl. 19.00

De nyvalgte lokalrådsrepræsentanter vil præsentere sig.
Dagsorden	iflg.	vedtægterne.

Byrådsmedlem og formand for Kultur-Fritids og Idrætsudvalget
Johan Brødsgaard, der er opvokset i området

kommer og fortæller om aktuelle sager i det nye Byråd
med focus på vores lokalområde.
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Et vigtigt fokus for os i Børne og Familiehuset er, at hu-
ske at der er en virkelighed udenfor - og en virkelighed 
vi	rigtig	gerne	vil	være	en	del	af	–	både	nu	og	i	frem-
tiden. En af Børne og Familiehusets vigtigste værdier 
er, at et ophold hos os skal ruste til fremtiden og de 
krav	den	stiller	–	give	muligheden	for	at	 lære	og	del-
tage i et fællesskab og give modet til at turde drømme 
om fremtiden og de muligheder den giver.

Derfor	er	det	vigtigt	at	vi	møder	”virkeligheden	uden-
for”	og	bliver	klogere	på	hvad	den	kræver	og	hvad	den	
kan give og hvad den enkelte har brug for at mestre for 
at kunne være en del af den.

En	af	de	øvebaner	vi	bruger	er	praktik	–	hvor	en	ar-
bejdsplads bakker op om os og giver mulighed for at 
vores	 børn	 kan	 komme	 i	 praktik	 og	 opleve	 og	 finde	
ud af hvad det kræves og hvad man skal kunne for at 
blive fx mekaniker. Lige nu er en af vores drenge ved 
TR biler i Lemming og det er en uvurderlig mulighed.

Herudover har vi fået lov til at deltage med vores æld-
ste	elever	i	”Akseugen”.	Akseugen	foregår	på	Ulstrup	
Efterskole hvor 120 friskolebørn fra de ældste klasser 
på de nærliggende friskoler mødes og laver en masse 
naturvidenskabelig undervisning i en uge. Herudover 
dyrkes der en masse idræt i blandt andet springsalen 
og der hygges på tværs af skolerne socialt med mas-
ser af spil, billard, bordfodbold og snak.
Den mulighed det giver, at være sammen med en 

Virkeligheden udenfor

masse	på	egen	alder,	 som	går	 i	 en	helt	 ”almindelig”	
skole	i	”virkeligheden	udenfor”	giver	vores	børn	mulig-
heden for at spejle sig selv og mærke at de også kan 
og	selvom	de	går	her	hos	os	er	de	også	”almindelige”	
og kan være med i et fællesskabe med andre unge. I 
den	uge	vi	var	afsted,	fik	så	mange	af	vores	børn	fag-
lige	og	personlige	sejre,	og	de	fik	mod	på	og	drømme	
for fremtiden.

Det	at	spejle	sig	fik	vores	mellem	og	ældste	børn	også	
en mulighed for den 31. januar hvor Karsten fra doku-
mentarprogrammet	”Anbragt	i	Helvede”	kom	på	besøg	
og mødte vores børn.  Han havde en gribende historie 
at fortælle og et budskab der var klart og vigtigt:
”Der	er	forskel	på	hvad	du	har	lyst	til	og	hvad	du	har	
brug	for”	–	stå	op	hver	dag	og	brug	det	som	pejlemær-
ke for din dag. På den måde skaber du muligheder for 
at de drømme og ønsker du har kan blive til virkelighed 
i fremtiden OG:
Den eneste der står i vejen for, at du kan blive det du 
vil er DIG. Vær modig til at fortælle det der er svært, 
for	du	kan	ikke	løbe	fra	det	–	lige	så	snart	du	stopper	
er det der igen.

Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset
Annette Jellesen
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FASTELAVN - ER MIT NAVN ...
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Formand: John Lehmann Bøgh, tlf: 4244 1895 - mail: John.glostrup@gmail.com
Fodbold: Sandra Jørgensen, tlf. 5178 7002 - mail: sandrajorgensen82@gmail.com
Gymnastik: Maja Bølcho Hornum, tlf 6163 0775 - mail Maja.hornum@gmail.com
Badminton: Hanne Pihl, tlf: 2062 1633 - mail: hanne.pihl69@gmail.com
Svømning: mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Centrum IF siger tak for i år!
Endnu en gymnastiksæson i I.F.Centrum går mod sin 
afslutning. Traditionen tro inviteres alle med andel i el-
ler interesse for gymnastikken i lokalområdet til den af-
sluttende forårsopvisning, hvor der igen i år lægges op 
til en dag med højt humør og saltomortaler i hobetal. 
Datoen er lørdag den 17. marts med start kl.13.00 i 
Skægkærhallen, og du er inviteret!

Opvisningen bliver markeringen af endnu en sæson, 
som har været præget af høj aktivitet og glade børn og 
voksne, ligesom vi har budt velkommen til mange nye 
gymnaster fra oplandet omkring Skægkær. 

For anden sæson har foreningen haft stor succes med 
opstarten af Team Gym konkurrence og i år har tre 

DGI fodboldskole i St. Bededagsferien for U9-U13

Aktiv ferie med masser af
sjove oplevelser
- er det noget for dig?
Fodboldskolen afholdes den 27. - 29. april 2018 kl. 9.00 - 15.00

IF Centrum afholder fodboldskole for alle U9-U13 piger

og drenge, der har lyst til 3 dage med masser af fodbold

og hyggeligt samvær.

DGI’s fodboldskole er:

- Aktiv ferie

- Masser af hygge med vennerne

- Nye fodboldfærdigheder

- Et væld af sjove oplevelser

- Udfordringer

Udover en masse fodbold lægges der også vægt på det

sociale fællesskab og leg.

Som noget nyt på fodboldskoleren bliver der udbudt

målmandstræning en af dagene.

Pris: 795,- kr.

Fodboldskolen er inkl. fuld forplejning.

Dette får du:

3 dages fodbold

Frugt 2 gange om dagen

Frokost alle 3 dage

Diplom

1 Select spillertrøje og shorts

1 par Select strømper

1 Select fodbold str. 4

1 Select drikkedunk

Tøjpakkerne fåes i følgende størrelser:

- 4, 6, 8, 10, 12, 14, S, M, L og XL

Kontaktperson, IF Centrum:

Sandra Jørgensen, tlf. 51787002

Kontaktperson, DGI:

Nicki Birch Christiansen, tlf. 79404374 / 51647005

Mail: nicki.birch.christiansen@dgi.dk

Tilmelding via www.dgi.dk/201806406003 senest den 12. april 2018
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hold høstet 3 x guldmedaljer ved stævne i Silkeborg. I 
marts og april deltager konkurrenceholdet i danmarks-
mesterskaber for første gang i foreningens historie. 

Foreningen kan kun overleve på frivillige kræfter, så 
sidder du og brænder for at give en hånd med som 
træner, bestyrelsesmedlem eller en hjælpende hånd, 
så kontakt endelig gymnastikudvalget (se www.ifcen-
trum.dk/gymnastik) 

Med disse ord siger vi tak for en fantastisk sæson og 
ser frem til at tage hul på endnu én senere på året. 

På gymnastikudvalgets vegne 
Maja Bølcho Hornum
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

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

Udlejningspriser 2017

Hele huset   2.000,-
- for 2 dage  2.500,-
Store sal     1.650,-
Lille sal       1.250,-

Alle priser er
inkl. forbrug og slutrengøring.

Begravelser og små møder
er halv pris.

Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034

eller 2674 5034

Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 13. marts kl 19.00

Dagsorden	iflg.	Vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet,
skal være formanden i hænde

senest 3 dage før.

Bestyrelsen

Sejling pensionist og efterlønner
afholder

Generalforsamling

 Onsdag d. 28. marts kl.12.30
med middag

i Sejling forsamlingshus.

Husk tilmelding til
 Rosa på 2674 5034

Vi tager gerne imod NYE medlemmer,
så kom og få en hyggelig

onsdag eftermiddag
 i ulige uger i Sejling forsamlingshus.

Håber alle må få et dejligt
forår og sommer,

med meget sol og varme.
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Er der nogen, der ønsker kørsel hjemmefra og til 
Forsamlingshuset, så sig det ved tilmelding eller 
ring til Rasmus tlf. 2986 5832 eller 8685 5832.

Program for
Marts - April - Maj

Bestyrelsen:

Formand: Karen Bang
8685 9187 - 4032 6961

Næstformand: Anny Timmermann
8685 9220 - 5192 8685

Kasserer: Pia Majken Fisker
4021 9500

Sekretær: Henny Vig
2342 7596

Best.medlem: Per Rasmussen
4036 7594

Program for
Marts - April - Maj

Mandag d. 5. marts kl. 12.30
Generalforsamling
Der	serveres	”gule	ærter”

Hvis jeres mave ikke kan tåle det,
er der mulighed for at brænde tungen

på en portion klar suppe.
Tilmelding senest d. 25. februar

Mandag d. 19. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag

Tilmelding senest d. 11. marts

Torsdag d. 19. april kl. 17.30
Sæsonafslutning

i	det	tidligere	”Område	Nord”
Festen holdes i år i Lemming Forsamlingshus.

Der serveres en 3-retters menu.
Jørgen Bitsch spiller op til dans.
Tilmelding senest d. 11. april

Nu er denne sæson ved at gå på hæld.
Vi vil gerne takke vore medlemmer for

den store opbakning til vore arrangementer.

Også tak fordi I er så gode til at overholde
tilmeldingsfristerne.

Det gør planlægningen lettere
for os i bestyrelsen.

Onsdag d. 21. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning med fællesspisning

og efterfølgende generalforsamling.
Vi starter med middag, herefter generalforsamling, 

med	dagsorden	iflg.	vedtægterne.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet skal 
være formanden i hænde senest 3 dage før.

Derefter tager vi et spil på sekseren,
så husk en pakke til 25-30 kr.

Husk tilmelding senest 15. marts
 til Rasmus tlf. 8685 5832 / 2986 5832

Onsdag den 4. april kl. 13.30
”Seniorshoppen”

kommer og viser deres forårskollektion,
med lokale mannequiner

Der vil være mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie - venner - bekendte og naboer med, 
alle er velkomne både damer og herrer, så mød 
bare op, vi ser gerne at forsamlingshuset bliver 
fyldt,	men	af	hensyn	til	kaffebordet	er	tilmelding	

nødvendig . senest 31. marts til Rasmus
Tlf. 8685 5832 / 2986 5832

Onsdag d. 11. april kl. 13.30    
Så indleder vi petanque sæsonen

Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med at 
spille	petanque.	Vi	tager	selv	kaffe	med.	

Vi er allerede inviteret til Kjellerup for at spille med 
dem onsdag d. 18. april.

Der	kan	sagtens	være	flere	med,	så	mød	bare	op,	
det kræver ikke særlige forudsætninger at være med. 

Torsdag d. 19. april kl. 17.30
Sæsonafslutning

for	det	”Gamle	Område	Nord”.	
Det er i år Lemming-Nisset Seniorklub, der er vært 

ved årets afslutning i Lemming Forsamlingshus, 
som sædvanlig er der god mad, og musik og dans

Fyldestgørende program udsendes senere.
_____

Udflugt i slutningen af maj??   
Den er ikke fastlagt endnu, men I får selvfølgelig et 

program i god tid. Men glæd jer.
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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:   Christina Hyllested 4056 7192
Lemming:  Bettina Burmeister 2178 4891
Skægkær: Søren Nollin  3023 7766
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

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

Privat Børnepasser
Karina Johnsen, Holmgårdevej 5c 2156 6073
www.serupnaturdagpleje.dk
dagpleje.karinajohnsen@gmail.com

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

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

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17    3069 7743

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
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

Sognepræster
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
Mette Skårup Glowienka (barsel) 2114 9590
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2  8686 7064

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

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
John Lehmann Bøgh, formand  4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Marianne Mortensen, udlejning      4129 0322

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan Klinkby, formand      2217 5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand   8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand   4079 5752

Serup Forsamlingshus
Mikael Jokumsen, formand
Helle Suaning, udlejning   3089 5455

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh   4280 0340

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard   2947 4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen   2178 2388

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard   2695 7623

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard   8724 3011
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647
Container-udlejning

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

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, tlf.: 3026 5156

bhv8632@gmail.com
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 ...

Tid til fordybelse i leg og læring

 

• El- installationer
• Industri-installationer
• EDB- & Teleinst.
• Hårde hvidevarer
• Klimaanlæg

• Ventilation
• Centralstøvsuger
• Solcelleanlæg
• Energivejleder
• El-eftersyn

Aut. el-installatør  8685 5060
Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.tikma.dk

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

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

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

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

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 

www.loutina.dk

Negletekniker, NADA
& voksbehandlinger

Tina Englyst

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

Frank Hansen

TØMRERMESTER

Mobil
40 10 34 64
51 88 90 03

Smedebakken 8 - 8600 Silkeborg
www.frankhansen.dk - fh@frankhansen.dk

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg 
     4020 8440

Pension Holm Mølle
Bed & Breakfast

 
- et lille stykke væk fra hverdagen

8688 6600

Ap
s


