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Nummer 35               8. Årgang            December 2010

LÆS OM: Kirkenyt, julegudstjenester og koncerter, lokal bokser, Skægkærskolen, billedskole, 
jule-arrangementer, damesenior, U-15 drenge, serie 4 > serie 3, lerdueskydning, chokolade-
fabrik-besøg, fællesspisning, jagt, byfest, generalforsamlinger, fastelavns-arrangementer og 
meget, meget mere spændende stof...

Vinderne af gade-fodbold ved Serup Sommerfest...          ... og pinke pølseparaplyer!

Serie 4 > Serie 3              Volleyball-vinderne fra Lemming Byfest

Serup Billedskole - i vinterferien            David finder spændende dele i fiskens indre



2

Aut. kloakmester

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

TR - AUTOMOBIL ApS
KVALITETSBILER

Torben Rasmussen
Østerbyvej 13 - Lemming

Tlf. 8685 9196

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer

Storm- og Forsikringsskader
Iso-kærn

4029 1411                        8685 9604

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

Lemming Hegnsfabrik

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

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

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

Kundevenlige
åbningstider:
Man.-fre.    6.30-20.00 
Weekend   7.00-20.00

Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25 

8632 Lemming

MR Sprogservice
Oversættelser til og fra

engelsk og tysk.
Renskrivning og korrekturlæsning.

MR Sprogservice v/Mona Roed
Holmmøllevej 18, 8632 Lemming

Tlf. 86 81 61 12

Aut. Kloakmester & Entrepenør

Morten Bak
Tandskov Grusgrav

Rendegraver
Minigraver
Gravemaskine
Dumper
Miniged
Gummiged
Sortergrab
Mobilt sorteringsanlæg

Kloak-TV
Nedsivning
Udskiller
Separering
Nyanlæg
Reparation
Forsikringsskader

Alt i jord og kloak - kloakmesterens kvalitetskontrol

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

Malermester

Morten Bidstrup Nielsen

Nisset Bygade 44 w 8632 Lemming
Tlf.: 5132 1922

 Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik

SHELL/SPAR
Alt under samme tag AKSEL NIELSEN

mobil
2080 8580

Denne annonce 
kan blive

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

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

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

LEDER
TIDEN GÅR SIN VEJ
FORTID, FREMTID. NU OG HER
TID KOMMER IGEN

Var det i går? I radio-eller TV-avis? Eller en anden 
dag?
Og i morgen igen – at den ene fløj på Tinge, dygtigt 
hjulpet af journalister og spindoktorer, har gravet en 
sag frem, som den anden fløj skal undskylde. Eller 
omvendt. Jo mere privat, jo bedre. Er det politik?
Nyhedsstrømmen flyder. Bliver vi meget klogere eller 
nærmest manipuleret med?
Mette Fugl toner frem på skærmen – noget om at red-
de græsk økonomi og vores egen. Måske skal der en 
ny EU-traktat til.
Præsident Herman van Rompuy skal i tænkeboks 
desangående. Men han skriver HAIKU-digte. I sin fri-
tid, forlyder det.
Det vil jeg også prøve: 3 linjer, 5, 7 og 5 stavelser, og 
så er det det.

RUSK OG REGN IGEN
DAGENE KORTES DRASTISK
ILD I OVN ER GODT

Glædelig julemåned. Der er tid nok.

Klaus Hansen, Tandskov
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  34 Aktivitetskalenderen
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ANNONCER

Oplag:
825 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

Friskolen i Lemming
afholder julemarked

Lørdag d. 4. december kl. 9.30-12.00
 - mange spændende boder, tombola og cafe

ALLE ER VELKOMNE

Friskolen og Børnehaven i Lemming
afholder

ÅBENT
HUS

Lørdag d. 11. december kl. 9.30-11.30
Vi vil gerne invitere alle aldre, som kan være interes-
serede i at komme inden døre til en formiddag i den 
lokale børnehave og friskole. Kom og fornem pæda-

gogikken, ånden og miljøet på stedet!
ALLE ER VELKOMNE!

Torsdag d. 13. januar kl. 19.30  

OPLEV NEW ZEALAND
Fra nord til syd fortalt i ord og billeder af

Inge Østergård  & Tage Riis Johansen, Silkeborg
Hør om og se fotos fra den fasinerende

og specielle natur
På de 1.600 kilometer fra nord til syd kan opleves 
masser af får, varme kilder, geysere, gletschere, 

sneklædte bjerglanskaber, frodige regnskove, marker 
med Kiwi og meget mere.

Ven mødt! Foredragsforeningen. 

SERUP
FOREDRAGSFORENING

Lokalbladets e-mail adresse

lokalblad@gmail.com
 

Denne adresse skal benyttes
til alt materiale til Lokalbladet

- ris og ros modtages også gerne på denne mail

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

LOKALRÅDET er ved at planlægge en messe i Skæg-
kærhallen.
Vi vil sætte fokus på FÆLLESSKABETS MULIGHE-
DER inden for erhverv, kultur, sundhed og natur. Ved 
at vise hvem vi er, vil vi profilere os udad til, til gavn 
for områdets udvikling og beboernes trivsel. Og den 
synergi, der vil opstå ved at være samlet, tror vi kan 
bruges fremadrettet indad til, til at udbygge det sam-
arbejde, der allerede eksisterer på tværs af foreninger, 
institutioner og erhvervsliv.
Det bliver 1. weekend i april i Skægkærhallen, og alle 
der har et eller andet at vise frem, privat eller erhvervs-
mæssigt, kan komme og præsentere sig.
Lad os i fællesskab vise alverden, alt det vi kan på 
landet.

DEN POLITISKE SIDE AF SAGEN

INDBYDELSE TIL MESSE

Lokalbladet afholder stormøde

Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 19.30 
i Lemming Forsamlingshus

Dagsorden udsendes senere
incl. indkomne forslag

I næste nummer af LOKALBLADET kommer der en 
mere udførlig præsentation.

Klaus Hansen, Tandskov
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

På Tandskovvej 23 bor Anette og Ken Thøgersen 
med deres 3 børn, katte m.m. Huset er smukt totalre-
noveret/nybygget og er et 2-families-hus. De bor selv 
i underetagen, og luksuslejligheden på 1. sal bliver le-
dig inden længe. På adressen sælges ølbrygningsud-
styr og -forbrugsmaterialer, ligesom der er gårdbutik 
med økologiske varer (se blad 34). Ombygning af ud-
husene skal på sigt give plads til kursusvirksomhed, 
butiksplads og lager m.m. 

Aksel Havemose Stou-
strup Kosack, søn af 
Jeppe Havemose Kosack 
og Sidsel Stoustrup, Lem-
ming Bygade 83, er født 
på terminsdagen den 12. 
september 2010 kl. 7.44. 
Han vejede 4662 gram og 
var 54 cm

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Isabell er datter af Charlotte Rodbjerg og Per Løhde, 
Ingerslevvej 12, Lemming. Hun er født den 12 marts 
kl. 9.31, vejede 3414 gram og var 51 cm lang. Her er 
hun sammen med søsteren Dina….herunder Isabells 
brødre Simon og Mads, som heller ikke har været i Lo-
kalbladet!

Mark er født på Silkeborg 
sygehus d. 24. August og 
var 52 cm lang og vejede 
3662 gr. Han er søn af 
Maria Fredberg og Tommy 
F. Sørensen, Serup Ting-
højvej 41.

Lisbeth og Jesper Bang, 
Østerbyvej 8, Lemming, 
blev viet i Gosmer Kirke 
den 16. oktober.

Ida Maria Andersen Schi-
øtte, datter af Stella An-
dersen Schiøtte og Janus 
Sander Schiøtte, er født d. 
8. april 2010 kl 13.02. Hun 
vejede 3704 g og var 50 
cm. lang.
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DEN LOKALE DAGPLEJE

Bjarne Riis og team Saxobank cyklede forbi Lemming, 
nej selvfølgelig gjorde de ikke det, men det gav os in-
spiration af sommerens tour de France, så vi beslut-
tede os til arrangere et cykelløb i dagplejen. 
Ifølge kommunernes læreplaner og indsatsområde i 
2010, som er kulturelle udtryksformer, er en af de øv-
rige læreplaner krop og bevægelse, besluttede vi at 
arbejde ud fra dette. 

Så gik planlægningen i gang. Vi besluttede at de kø-
rende skulle have rygmærker, som viste hvilket hold de 
var på. De små dagplejebørn valgte selv deres emne 
og der var mange slags, blandt ”køer”, ”kattekillinger”, 
”Tammy Hund” og ”Postmand Per”. Nogle af børnene 
var med til at male start og stop bannere.

Så kom den store dag 
som børnene længe hav-
de snakket og ventet på. 
De fleste børn havde væ-
ret i træningslejr med stor 
succes. Dagplejemødre 
med deres børn mødte 
friske op til en nybagt 
bolle, som blev serveret i 
haven. Vi var heldige med 
det dejlige vejr, som var 
højt solskin og ingen vind, 
perfekt cykel vejr. 

Løbecykler, scootere, tre hjulet 
cykler, politi-motorcykler, Audi 
biler, mm. Ja, alle former for kø-
retøjer var repræsenteret. 
De ”store” børn startede sam-
men med Lone, som var på 
løbehjul, for at vise dem ruten. 
Derefter kom resten på de for-
skellige køretøjer. Midt på ruten 
havde vi et Pit stop, som blev 
passet af Henriette, som serve-
rede banan stykker og lidt vand, 
hvorefter der hurtigt opstod kø 
hos hende. 

Der blev cyklet hurtigt og mange omgange, alle havde 
en super skøn oplevelse i at cykle stærkt over målstre-
gen. Formiddagen sluttede med, at vi spiste de med-
bragte madpakker og alle kørte mætte og trætte hjem 
fra et super godt løb. 

Tour De dagpleje

Nanna er klar ved mål stregen

Madelin og Nanna ses her med deres flotte rygmærker.

Martin gir sin dagplejer (Joan) 
baghjul.

Signe havde sikkerhe-
den i orden

Fælles hygge før start.

Vi vil fremover afholde ”Tour de dagpleje” hvert år, da 
dette succesfulde løb, blev starten på en ny tradition i 
dagplejen.

Dagplejerne i Serup og Lemming
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SERUP BILLEDSKOLESERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Program for
december, januar, februar

 
Onsdag den 1. december kl. 13,30

Ingelise Isaksen, Kjellerup kommer
og laver advents- og juledekorationer.

 
Onsdag den 15. december kl. 12,30

Juleafslutning med fællesspisning.
Derefter synger og danser vi omkring juletræet.

Humlebierne underholder.
Medbring julegave 20-25 kr.

Tilm. senest 13. dec. til Kirsten tlf. 86 85 66 08.
 

Onsdag den 12. januar 2011, kl. 12,30
Nytårskur.

Tilm. senest 10. jan. til Kirsten tlf. 86 85 66 08
 

Onsdag den 26. januar 2011, kl. 13,30
Musik, sang og underholdning v/Frode Holgaard.

 
Onsdag den 9. februar 2011

Vi mødes i forsamlingshuset kl. 16,15 og spiser
en gang suppe. Kl. 17,30 afgang (m. bus) til besøg

på TV/MIDT-VEST i Holstebro..
Kl. 19,30 overværer vi regionaludsendelsen,

derefter rundvisning og kaffebord. Afslutning kl. 21,30
Pris 150,- kr. (max. 60 deltagere).
Tilmelding senest den 25. januar

til Ingrid, tlf. 86 85 54 11
 

Mandag den 21. februar 2011 kl. 13,30
Fællesarrangement i Lemming forsamlingshus.

Torsdag den   9. december
Torsdag den 13. januar
Torsdag den 17. februar

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

for beboerne i boligerne.
Pensionister og efterlønnere fra området

er meget velkomne til at deltage.
 

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

Ingrid tlf. 86 85 54 11

BILLEDVÆRKSTED FORÅR 2011
Drenge og piger ca. 8-12 år

5 onsdage kl. 15.30-17.30 - Start d. 12. januar. 
Vi tegner, maler, klipper og klistrer, og har det sjovt 

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

Tilmelding senest den 3. januar.
       

VINTERFERIE 2011
Drenge og piger 10-16 år

Tre dage i uge 7: Mandag, tirsdag og onsdag 
kl. 8.45 – 13.30

Vi tegner og maler, klipper og klistrer og har det sjovt 
med farver, former og figurer, - med udgangspunkt i 

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

Tilmelding senest den 1. februar

TEGNING FORÅR 2011
Drenge og piger 10-16 år

 6 onsdage kl. 15.30-17.30
 Start den 2. marts.

Vi tegner løs med blyant, farvekridt m.v. 
og øver os i at SE.

Pris:  Kr. 600,- inkl. materialer.
Tilmelding senest den 21. februar

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

Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming

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

 www.serupbilleskole.dk  
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LOKAL HOBBY
Fra at feje hen over de bonede gulve på lette dan-
setrin med en køn pige som partner, lavede han en 
anelse om på trinene - nu danser han rundt i en bok-
sering med en svedig modstander, der konstant for-
søger at give ham en blodtud, eller det der er værre 
- uha, uha.

Ikke desto mindre er det hvad Thomas Kristensen 
Ebstrupvej 19 besluttede sig for som 13 årig, i 8 år 
havde han trænet standard danse 1-2 gange om 
ugen, samt været til de div. stævner. Men der skulle 
lidt mere spænding til, og da han havde en kamme-
rat der trænede boksning skulle han da lige med en 
gang og se hvad det gik ud på. Han blev så tændt 
på det at han lige siden har været tilknyttet BK Midt-
jyden.

Men hvad kræves der så for og blive en god bokser? 
Tja. Der kommer et skævt smil fra Thomas, der som 
det første påpeger, at der er ikke plads til vilde fester 
og lign. Derimod er det benhård træning, hård disci-
plin samt at køre efter en stram kostplan. Hvad angår 
træningen er det hård træning i klubben 3-4 gange 
om ugen med 1½ time hver gang, dertil kommer der 
træningstimer derhjemme samt lange løbeture. 

Thomas, der i dag er 19 år, har i de sidste år bokset i 
klassen fjervægt (under 57 kg). Fra i år er han rykket 
en klasse op til letvægt (under 60 kg).

At Thomas har været seriøs, vidner de mange po-
kaler og medaljer om. Adskillige er hentet hjem, og 
stort var det, da han i fjervægtsklassen vandt dan-
marksmesterskabet. Og ikke nok med det, som dan-
marksmester blev han udtaget til de nordiske me-
sterskaber. Her mødte han den 27 årig landsmand 
Eugen Lysytsay - en stor mundfuld, men ikke for stor 
for Thomas der hentede sejren hjem.

Men her stopper det ikke med de mange fine resulta-
ter. Thomas er nu udtaget til landsholdet, hvilket der 
vil give ham lidt flere kampe. Han forventer selv at få 
fra 5 til 10 kampe om året, hvor han bla. skal forsvare 
de rød-hvide farver. 

Men hvad mere kan nås, når man nu er både dan-
marksmester og nordiskmester samt er udtaget til 
landsholdet. Da jeg stiller spørgsmålet, kikker Tho-
mas lidt væk og stille kommer det: ”Så må jeg jo for-
søge at blive europamester…”

Så bliver jeg lidt stille, men kommer videre med et, 
seriøst - er det seriøst at du vil gå efter et så stort 
mesterskab, og ja - det næste Thomas stiler efter er 
et europamesterskab. Men det kommer ikke af sig 

selv, endnu mere hård træning og endnu flere hårde 
kampe skal der til, men han er ikke i tvivl, han vil 
nå det og når man nu har talt med Thomas, forstået 
hans indstilling og seriøsitet over for sporten, så tror 
jeg også, at inden for et par år, har vi en europame-
ster boende i lokalområdet.                 Henrik Jensen

Dansk mester, Nordisk mester, glad viser Thomas Kristen-
sen medaljer og pokaler frem herfra, og flot er det at komme 
så langt.

Det er kke kun Lokalbladet, der skriver om det lokale talent, 
adskillige aviser har leveret mange artikler og fotos fra stæv-
ner og kampe som det ses på bordet.
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SKÆGKÆRSKOLEN
Skolens målsætning er:
At danne livsduelige mennesker…

Definition:
En livsduelig elev er en elev som optimalt har udvik-
let og fået udfordret sine evner, både fagligt, socialt, 
kropsligt og personligt. Eleven kender sine ressourcer 
og grænser og kan tage ansvar for eget liv og indgå i 
ansvarligt fællesskab med andre.

Dette har dannet udgangspunkt for de tanker elever, 
personale og bestyrelse har gjort sig forud for vores 
store byggeprojekt: ”Modernisering af Skægkærsko-
len” – altså ikke bare en renovering.

Vore bærende værdier er blandt andet tillid og fæl-
lesskab. Det har udløst åbne hjerterum med storslået 
plads til fællesskabet.

Vi kan næsten ikke vente med at præsentere de ny 
rammer. Vi kan slet ikke vente med at fylde masser 
af livsduelighed i disse rammer. Ny fælles indskoling 
og SFO, en mellemskole i større og helt anderledes 
lokaler og en udskoling med stærk forbedrede fælles-
faciliteter. Ja, og så igen vores store hjerterum med 
bibliotek, medier og arbejds- og spiseplads.
Vi glæder os vildt! 

Med opløftet hilsen
Asger Skov Nielsen, Skoleleder

Galleri - fra en ganske almindelig dag på Skægkærskolen
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DEN GAMLE SPØRGE-JØRGEN
OG JULEN

For tiden kan man købe frimærker med den gamle 
Spørge-Jørgen som motiv og det fik mig til at tænke 
på følgende digt, som jeg engang læste:

Hvorfor starter julen dog så tidligt?
Hvorfor har vi gammel skik forladt?
Hvorfor skal vi hele tiden ”jule”?
Hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat?”

Alle kan vi huske Spørge-Jørgen.
Han vill’ aldrig aldrig spørge mer,
men nu er han blevet op i år’ne,
derfor han med andre øjne ser:

”Hvorfor har vi stadig adventskransen?
Hvorfor er det fire lys, den har?
Hvorfor er den næsten degraderet
til et overflødigt inventar?

Hvorfor fejres advent ikke mere
som beredelsen til julens fest?
Hvorfor er det in med julefrokost?
Hvorfor finder man det sådan bedst?

Hvorfor blir man ved med frisk at synge:
’Rør blot ikke ved min gamle jul’?
Når vi ved, hvor meget vi har rørt den,
meningen blir ganske tom og hul.

Hvorfor har vi ikke lært at vente?
Hvorfor ta’r vi glæderne med magt?
Hvorfor kan vi tro, det gavner julen?
Tværtimod, vi får den ødelagt!”

Spørge-Jørgen er nok blevet gammel,
slæber med sig fortids arv og gæld.
Hvorfor ikke altid se det bedste?
Julen er dog stadigvæk sig selv.

Hvorfor blir den ændret i det ydre?
Hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat?
Eet dog ændres ej, og det er glæden
over det, der skete julenat.

Af: Pastor emer.Thyge Svendsen

Storm P.:
Vagabonden, hunden, træet og stjernen 

Robert Storm Petersens tegning af vagabonden (og 
hunden!), der modtager julebudskabet i stjernen på 
himlen kan næsten stå for sig selv.  For det taler til os, 
så vi forstår det på få sekunder.  Og alligevel er der 
mere i tegningen, end vi umiddelbart ser.  Dertil har 
tegningen en historie, som er værd at kende.  

Tegningen ”Juleaften” er første gang publiceret i Ber-
lingske Tidendes søndagsudgave, den 24. december i 
krigsåret 1944.  Årstallet er ikke ligegyldigt. Den  dan-
ske befolning genemlevede sin femte vinter under be-
sættelsen i en tid med mørke og kulde, rationeringer 
og mangel på stort set alt.  Ude i verden var tyskerne 
på tilbagetog, men hvornår og hvordan krigen endte, 
set med danske øjne, kunne ingen vide.  Også af dén 
grund var det en mørk og kold tid, som man både stod 
i og gik i møde.
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DÅB siden sidst:

Lemming kirke:
031010: Isabell Løhde Rodbjerg, Ingerslevvej 12
241010: Isabella Golczyk Pedersen, Allingvej 6
241010: Kristian Munch Nielsen, Lemming Bygade 61
311010: Liv Laursen, Lemming Bygade 69 H
311010: Laura Kaae Schultz , Lemming Bygade 61

VIELSE siden sidst 

161010: Lisbeth Lausten og Jesper Bang, Østerbyvej 
8. Viet i Gosmer kirke.

Avisen ønskede at give læserne et håb for den kom-
mende tid og bad Storm P. om en tuschtegning i hel-
sides format til tillæggets forside.  Det er utroligt, at 
avisen turde ofre så meget farve i en tid med vareman-
gel - og det er utroligt, at de gjorde det.  Men tegningen 
udsendte et håb om et lys i mørket.  Og det gør den 
endnu.  Som hævet over en mørk tid med trusler ude 
omkring os forener tegningen lysets tilbagevenden og 
den fred, som vi forbinder med julen.  

Stjernen over træet bliver set af en sølle vagabond.  
En vagabond blev dengang som nu opfattet som én, 
der stod udenfor - et asocialt væsen, som man samti-
dig ikke regnede for noget.  Men her regnes han for et 
menneske.  Også af os.  

En vagabond, der bor ingen steder og ingenting ejer, 
er juleaften henvist til grantræet i naturen og stjernen 
på himlen.  Men for den, der søger dybere i billedet, 
melder en anden tanke sig.  Betragter vi den gestus, 
som vagabonden gør mod stjernen - og som forstær-
kes af hundens øjne, der er rettet mod vagabonden, 
dens menneske - står det klart, at julens budskab står 
åbent for os, når vi ikke er for store, for kostbare eller 
for ligeglade til at tage imod det.  

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Sådan lød julens budskab, det nat Jesus blev født.  
Sådan lød budskabet i 1944.  Og sådan lyder det ind 
i vores tid.

DØDE OG BEGRAVEDE FRA ALLEHEL-
GEN  2009  TIL ALLEHELGEN  2010 

Serup  sogn:

Aage Christensen , Fuglemosevej 26, Kjellerup
Født 180919 - død 240110  - 90 år

Bodil Maria Jørgensen, Resdal Bakke 23
Født  120345 – død 240210  - 64 år

Vita Elisa Iversen, Resdal Bakke 11 K
Født  200450 – død 120310 - 59 år

Signe Marie Nedergaard,  Ballelund Plejehjem, H.C. 
Brannersvej 1 P, tidl. Resdal.
Født  040511 – død 160310 -  98 år

Lilly Laursen, ”Birkebo” , Hovedgade 60, Bryrup, tidl. 
Serup
Født 181014 – død 180310 – 95 år 

Elly Sørensen Pedersen, Gødvad Plejecenter, Kongs-
bergvej 5, st.2, tidl. Serup.
Født 020922 – død 290310 – 87 år

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

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

Zivojin Milicevic, Resdal Bakke 16
Født 250551 – død 280910 – 59 år

Lemming sogn:

Ellen Hornskov,  Vestergade 16 A, Kjellerup, tidl. 
Lemming.
Født  240132 – død 220310 -  78 år

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

Else Hedvig Krog, Holmmøllevej  34
Født 110821 – død 060910 – 89 år

Ære være deres minde!
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Danny B. Torhus var den  15. september på aftenbesøg hos konfirmanderne og viste billeder fra sin udstationering i Af-
ghanistan. Som det ses var der stor interesse for hans beretning, der i høj grad interesserede de unge.

Julehjælp

Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses Legat” kan 
søges ved indsendelse af begrundet ansøgning til 
sognepræst Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9, 8632 
Lemming.
Ansøgningerne behandles udelukkende af mig og jeg 
har tavshedspligt. 
Legatet udbetales først tæt ind under jul, da jeg selv 
modtager det ret sent i december.
Ansøgningsfrist : Onsdag den 15.december 2010

Inge Glibstrup

Kirkebil
Enhver der har brug for 
transport, bedes ringe til 
Erlings Taxi – tlf. 8684 
9211, og man skal IKKE 
tage hensyn til, om den 
skal køre med én eller 
flere personer. Det er me-
nighedsrådenes ønske, at 
man tager udgangspunkt i 
sit eget ønske om at del-
tage i den pågældende 
helligdags gudstjeneste.
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JULEKONCERT
Koncert den 9. december med ”Silkeborg Mandskor”  
i Serup kirke kl.19.30. Dirigent Kaj Mørk.
Efterfølgende er der kaffebord og fællessang med 
koret i Serup Forsamlingshus.
Arr. Menighedsrådene og Serup Foredragsforening

JULEAFSLUTNINGS-GUDSTJENESTE
17. december: Juleafslutnings-gudstjeneste i Lem-
ming kirke kl.9  for Friskolen i Lemming

JULEAFSLUTNINGS-GUDSTJENESTE
17. december kl 10.30: Juleafslutningsgudstjeneste 
for de udviklingshæmmede fra Dybkær Specialskoles 
Lemmingafdeling.

DE NI LÆSNINGER
Børnekoret og ungdomskoret medvirker ved de ni 
læsninger i Lemming Kirke  4. søndag i advent - 
19.december - kl.16.
I år får ungdomskoret selskab af børnekoret, når de 
synger musik, som begge kor har arbejdet med siden 
sommer. 
Kom og hør julens beretning i læsninger og sang.  

NYTÅRSAFTENSDAGS-GUDSTJENESTE 
Som vedtaget i menighedsrådene – og med tilladelse 
fra biskoppen - holder vi nytårsgudstjeneste på årets 
sidste dag  i stedet for nytårsdag, hvor det for mange 
kniber med at få søvnen ud af øjnene.
Det går på skift mellem sognene, og i år er der fæl-
les gudstjeneste i Serup kirke kl.14. Efterfølgende er 
menighedsrådet vært ved en lille forfriskning, hvor vi 
ønsker hinanden ”Godt Nytår”,  inden vi går hver til 
sit.

JULEKRYBBESPIL
Lørdag den 4. december kl.14 er der krybbespil i Se-
rup kirke ved efterårets mini-konfirmander.
Bagefter kaffebord og æbleskiver m.m. i Serup For-
samlingshus. 

KALENDER 2010

Minikonfirmanderne

Silkeborg Mandskor
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Torsdag den 27. januar:
Foredrag ved Ruth Brik Christensen:

”RUTH, KRUDT OG KUGLER”
Hvordan kan Ruth skabe dansk hygge med duft af 
hjemmebag i Afghanistan? Hvordan kombinere krig og 
kager?

Ruth Brik Christensen: Den vestjyske pædagog, der 
blev soldaterhjemsleder af KFUMs Soldaterhjem i Irak  
( august 2006-februar 2007) og Afghanistan (maj 2008 
til februar 2009) Een af hendes vigtigste opgaver som 
leder var at bære med på soldaternes byrder. Hun har 
ofte været til stede med ører, der havde tid til at lytte. 
Desuden bagte hun tonsvis af brød, bryggede span-
devis af kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne altid 
følte sig velkomne. 
Om aftenen holdt hun andagt for soldaterne. Forkyn-
delsen af det kristne budskab er et af formålene med 
KFUMs Soldatermissions arbejde.

Soldaterhjemmet, eller ”Kuffen” i daglig tale, er et til-
bud til soldaterne. Et hjem, hvor de kan slappe af og 
bare ”være”. Et fristed midt i en hård dagligdag.
Ruth Brik Christensen vandt i januar 2010 titlen som 
Årets Helt 2009. Det er Trygfonden og Jyllandsposten, 
der uddeler prisen.

Foredraget vil blive ledsaget af billeder på power point. 
Sted: Friskolen i Lemming, Lemming Bygade 2 A
kl 19.30.
Friskolens store elever vil sælge kaffe og kage.

KONFIRMAND-GUDSTJENESTE
Søndag den 30. januar: Gudstjeneste i Serup kirke  
kl.19.00  under medvirken af vinterens konfirmander . 

SPAGHETTI-GUDSTJENESTE 
torsdag den 10. februar  kl.17 i Serup kirke
Gudstjeneste for småbørnsfamilier i Lemming og Se-
rup sogne med efterfølgende spisning af spaghetti og 
kødsovs i Serup sogns Forsamlingshus + fællessang. 
Vi slutter ca. kl.18.45.

FASTELAVNS-FAMILIE-GUDSTJENESTE 
Søndag den 6. marts er der familie-gudstjeneste i 
Lemming kirke kl.14. Børnene må meget gerne møde 
udklædte. Efter gudstjenesten går vi i Lemming Sogns 
Forsamlingshus og slår katten af tønden og får faste-
lavnsboller m.m.
Arrangører: Borgerforeningen og Menighedsrådet i 
Lemming.

 

KALENDER 2011

Her ses sognekonfirmanderne, fotograferet september 2010 foran Serup Kirke:
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KIRKEHØJSKOLE I VINTEREN 2011

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

Vi begynder torsdag den 3. februar 2011 kl.19.30 i 
konfirmandstuen i Serup, hvor jeg vil holde foredraget:
”Mellem himmel og helvede – livet i middelalder-
kirken”.

Torsdag den 24. februar kl.19.30 i Kragelund, hvor 
sognepræst Ejnar Stobbe vil holde foredrag om
 ”Magten over sjælene” – skolastikken overfor 
”den lille mands tro”.

Lørdag den 26. februar kl.9 i Sejling præstegård.
Her vil  sognepræst Unna-Pernille Gjørup efter mor-
genkaffe og rundstykker give en kort introduktion til de 
to  kirker, vi tager på udflugt til: 
Vinderslev kirke og Sortebrødre-kirken i Viborg 
(Søndre sogns kirke). 

Afgang fra Sejling i bus kl.10.15 – hjemkomst ca. 
kl.13.30
Foldere til kirkehøjskolen med mere udførlig program-
omtale vil blive fremlagt i kirkernes våbenhuse i god tid 
før opstarten.
I.G.

Udsnit af kalkmaleri i Vinderslev Kirke

Gudstjenester på Resdallund:

Julegudstjeneste torsdag den 16. december.
Gudstjeneste torsdag den 24. februar 

Begge dage kl.14.30.
Alle - også udefra - er velkomne.
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Onsdagskonfirmandholdet

Det består i år af syv udviklingshæmmede konfirmander fra Dybkær Specialskoles Lemmingafdeling.
Her ses på det øverste billede fra venstre Nicolaj, Christian og Victor.
På det nederste ses Camilla, Megan og Tanja. (Patrick var fraværende).
Vi arbejder meget med de bibelske fortællinger gennem sang, fortælling og drama. 
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Find fejlene!
Find de ting, som ikke hører hjemme på Jesu tid og andre fejl på billederne.
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Gudstjenesteliste

SERUP

December
04.     14.002
05. ( 2.s.i advent)   10.30
09. Julekoncert   19.303
12. (3.s. i advent)    09.00
19. (4.s. i advent)    10.30
24. Juleaften    14.15
24. Juleaften    16.45
25. Juledag    ingen5
26. 2.juledag    10.30
31. Nytårsaftensdag   14006

Januar 
01.Nytårsdag     ingen
02. Helligtrekongers søndag  ingen5
09. (1.s.e. H3K)   09.007
16. (2.s.e. H3K)   10.30
23. (3.s.e. H3K)    09.001
30. ( 4.s.e.H3K)    19.008

Februar       
06. (5.s.e.H3K)    10.304
10.      17.0014  
13. (Sidste s.e. H3K)    09.007 
20. (Septuagesima)   ingen5
27. (Seksagesima)    09.001

LEMMING

December
05. (2.s. i advent)   09.00
07. Julegudstjeneste    10.0010
12. (3.s. i advent)    10.30
17. Julegudstjeneste    09.0011
17. Julegudstjeneste   10.3012
19. (4.s. i advent)    16.009
24. Juleaften    13.00
24. Juleaften    15.30
25. Juledag    10.30
26. 2.juledag    ingen5
31. Nytårsaftensdag   ingen5,6

Januar 
01.Nytårsdag    ingen
02. Helligtrekongers søndag   09.007
09. (1.s.e. H3K)    ingen5
16. (2.s.e. H3K)   09.001
23. (3.s.e. H3K)    10.30
30. (4.s.e. H3K)    10.3013

Februar
06. (5.s.e.H3K)    09.00
13. (Sidste s.e. H3K)    ingen5,7
20. ( Septuagesima)    09.001,7
27. (Seksagesima)    10.30

NOTER:

1) Kirkekaffe
2) Krybbespilsgudstjeneste ved minikonfirmanderne og derefter æbleskiver m.m. i Serup Forsamlingshus
3) Julekoncert med Silkeborg Mandskor + efterfølgende kaffebord og fællessang i Serup Forsamlingshus
4) Her medvirker børnekoret
5) Der henvises til pastoratets anden kirke, hvor der er fælles gudstjeneste
6) Gudstjeneste Nytårsaftensdag i stedet for Nytårsdag. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved  
 en lille forfriskning, hvor vi ønsker hinanden ”Godt Nytår”.
7) Gudstjeneste ved pastor Ejnar Stobbe, Kragelund
8) Gudstjeneste under medvirken af vinterens konfirmander.
9) ”De ni læsninger”  ved kirkekorene
10) Julegudstjeneste for dagplejebørn og børnehavebørn
11) Julegudstjeneste for Friskolen
12) Julegudstjeneste for eleverne fra Dybkær Specialskoles Lemming Afdeling.
13)  Her medvirker ungdomskoret.
14)  Spaghetti-gudstjeneste, se kalender.
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Sognepræst 
Inge Glibstrup
Serup Præstegård
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
Tlf: 8685 5385
E-mail: ikg@km.dk 
FRIDAG: mandag.

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

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

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

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

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

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

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

Adresser

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

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

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

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

Gravstedsindskrifter
Hans Rosborg var ejer af en række gårde, heriblandt 
Rosborggård i Mønsted sogn, hvor han også døde i 
1752. Indskriften på gravstenen skal have lydt:

Stat stille her ved denne grav,
her hviler Rosborgs bene;
men hvor hans arme sjæl blev af,
det kender Gud alene.

En klaverstemmer ønsker sig følgende indskrift på sin 
gravsten: 
Jeg efterlader mig en god stemning

Gravskrift, som en kvinde satte over sig selv:  
Tre gange er jeg i brudeseng vendt.
Behageligt !
Men ingen gang med barn bespændt.
Beklageligt !
Min første mand var en herremand fin.
Den anden var herr Peder Sadolin.
Min tredje mand var en bartskærer behænde.
Han så min ende !
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Damesenior efteråret 2010
 
Efter en forårssæson uden dame senior fodbold i Lem-
ming G og IF, blæste Louise Thougaard klar til kamp. 
I tæt samarbejde med Trine Graversgård knoklede de 
med at finde kvinder nok til et hold. 
Det er ikke det nemmeste at gøre, men det lykkedes 
og vi gik igang med sæsonen med hovedet højt.
Vi kunne score mål, det var der ingen tvivl om, men i 
hvilken ende af bane var vi ikke altid enige om. 
Tror vi næsten scorede flere selvmål end rigtige.
I år har vi også fundet ud af at vi ikke har dårlige tabere 
på holdet. 
Ingen sure miner når vi gang på gang gik fra banen 
uden point.
Dommerne kaldte os det mest positive hold de nogen-
sinde havde dømt. 
Så selvom vi ikke vandt havde vi det sku skægt, man 
kommer nu langt med et smil.
 
Jeg vil gerne sige TAK til:
Louise og Trine for den store indsats med spillere og 
dommere.
Og min dejlige holdkammerater:
Camilla Grewy, Lotte Grewy, Camilla Fjordvald, Bo-
dil Vad, Karin Jensen, Helle S. Nielsen, Ramona Eg 
Hede, Rikke Salemonsen, Helle Rasmussen, Helle 
Jensen, Christina G. Kristensen, June Nørgaard og 
Tove Nielsen 
  

Med venlig hilsen Janni

U - 15 Drenge

Endnu lidt succes i klubben leverede U - 15 Drenge-
holdet, de spillede en rigtig flot efterårsturnering hvor 
det blev til 7 sejre ud af 10 kamp. Det førte dem frem 
til en andenplads i rækken, kun overgået af et hold fra 
Hammel.
Benjamin Hede og Bo Nielsen lagde et flot og seriøst 
stykke arbejde for og få holdet frem til det flotte resul-
tat, og til foråret 2011 står de igen klar til og tage en ny 
tørn sammen med knægtene.

Formanden ser tilbage

Michael Andersen, formand for idrætsforeningen, vil 
her i bladet gerne udtrykke en stor tak til alle de der 
gennem 2010 har ydet en indsats for klubben, dels af-
vikling af aktiviteter og stævner, men også den daglige 
kontakt samt vedligeholdelse omkring klubben.
I forbindelse med EnergiMidt Cup var op mod 80 frivil-
lige mødt op for og hjælpe, således at stævnet kunne 
gennemføres, hvilket er imponerende. Alligevel vil Mi-
chael gerne fremhæve Kasper Bech, Lasse Schultz, 
Tanja Lyskjær, Bente Sørensen, Jesper Bang samt 
Trine Graversgaard som nogle af dem der stod forrest 
og gjorde en kanon indsats.

Også senior herrerne har ydet deres omkring frivil-
ligt arbejde, som f. eks scene opsætning, opstilling til 
Hede Rytmer samt salg af drikkevarer på torvet, dette 
viser blot at alle er indstillet på at give en hjælpende 
hånd, hvor der måtte være brug for det.

En stor tak er der også til trænere og holdledere der 
har gjort en kæmpe indsats. Deres arbejde har været 
medvirkende til flotte resultater, ikke mindst for serie 4 
der rykkede op til serie 3. 

Sidst, men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle 
sponsere der støtter klubben. Vi håber på godt sam-
arbejde fremover, der vil resultere i en masse god fod-
bold på Lemming Stadion.

Henrik Jensen
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

HUSK

I øvrigt kan du altid følge vore oplevelser på hjemmesiden

www.lemming.klubif.dk

Carsten Christensen, der driver sin forretning LOCA 
Vinduespolering fra Them, er ny sponser for spiller-
trøjer på de 2 ovennævnte hold. Carsten har sine for-
bindelser til Lemming, dels gennem sin kone Lone An-
dreassen, dels har han en støt stigende kundekreds 
her. Og så kender han formanden Michael Andersen 
privat, og med en fortid, hvor han selv har været aktiv 
fodboldspiller, kender han da også til både behovet, og 
ikke mindst glæden, for sponsorere, der ikke mindst 
hjælper ungdommen frem.

Carsten, der har drevet firmaet LOCA siden august 08, 
er ene mand i firmaet, dog har han gennem den se-
neste tid været nød til og trække på kollegaers hjælp 
pga. travlhed. Det må man jo ikke kimse af, og fortsæt-
ter tendensen her, er han da også parat til at udvide fir-
maet med en mand eller to, hvis de rigtige melder sig.

Men husk det nu, har du brug for en gang vinduespo-
lering hvad enten det er privat eller en virksomhed - så 
støt LOCA -  han støtter ungdommen i Lemming G - IF.

LOCA træffes på
tlf. 5348 5448

eller
loca-Them@mail.dk

Henrik Jensen

LOCA Vinduespolering Them
Ny sponser af spillertrøjer til U-15 drenge samt U-13 piger.

Carsten, her sammen med datteren Simone, kommer med 
mottoet - Er ruden fæl og slem - så ring til LOCA i Them.
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

Serie 4, umiddelbart efter kampen er fløjtet af, og opryk-
ning til serie 3 er en realitet.

I foråret 2010 var truppen i serie 4 ude i en strid mod-
vind i stort set samtlige af deres kampe. Gennem hele 
runden lå holdet og kæmpede for blot at holde sig over 
nedrykningsstregen, og først i sidste kamp, lykkedes 
det med en sejr at forblive i serie 4.
Efter sommerferien kommer holdet tilbage som for-
vandlet. Hvad der er årsag til det, har træneren Ole 
Smedegård ikke noget svar på, men i hvert fald starter 
holdet op med målrettet træning mod efterårets kam-
pe, med en seriøsitet  og gå på mod, som lå fjernt 
fra holdet i foråret. Samtidig bliver holdet forstærket 
med 2-3 mand fra  førsteholdet, da de selv har valgt 
at drosle lidt ned. Ole Smedegård er ikke meget for og 
nævne navne, men kan ikke undgå at nævne Dennis 
Nielsen og Michael Jakobsen, som et par der gjorde 
en stor indsats for holdet. Men som nævnt før var det 
- holdet - der sammen gennem træningsaftner stod 
sammen, tog tingene meget seriøst, og ud derfra le-
verede et fantastisk resultat. I efterårets runde tog de 
sejr efter sejr hjem, og allerede i 3. sidste spillerunde, 
sikrede holdet sig oprykning til serie 3. Kanon flot af 
et hold, der virkelig tog sig sammen og viste hvad de 
kunne.

På spørgsmålet om holdet så også har potientale til og 
spille i serie 3, svarer Ole, at det helt klart kræver at 
holdet fremover lægger de samme kræfter i hver ene-
ste træningsaften, som de viste i efteråret 2010, Hol-
det som helhed vil helt klart kunne sætte dagsordenen 
i den kommende turnering, og her er det ikke mindst 
sammensætningen af de ældres rutine med de yngres 
styrke, der vil være afgørende.
 
Og glemme må vi jo ikke, at Ole sammen med hol-
det stadig skal stå klar med eventuelle reserver hvis 1. 

Træner Ole Smedegård får den obligatoriske flyvetur inden 
champagnepropperne springer, da oprykningen til serie 3 
er en realitet.

holdet har skader eller af anden grund mangler spillere 
for selv om det er serie 3, er det stadig 2. holdet i klub-
ben. Men hold da lige op, serie 3 og så 2. holdet i Lem-
ming IF - det er sku´ da flot, det er endog særdeles flot, 
og det er da også første gang nogensinde i klubbens 
historie, at der er 2 så højt rangerende hold.

Fra kamp om overlevelse i rækken - til succes og med oprykning fra serie 4 til serie 3

Glæde på sidelinjen, endnu en sejr er på vej hjem for Ole 
og hans hold.
Sammen med Hugo Morales står Ole Smedegård igen 
parat til sæsonopstart til foråret  2011. Det at rykke op 
til serie 3, betyder så også at turneringen bliver læn-
gere: 4 kampe mere skal der spilles i forhold til serie 
4, men heller ikke det afskrækker Ole. Holdet har helt 
klart kvaliteterne til at kunne begå sig her, de har den 
rette indstilling, og med en seriøs træningsindsats vil 
de klart være en seriøs modstander for enhver.

Her fra sidelinjen kan vi ikke gøre så meget, ikke an-
det end at ønske tillykke med det flotte resultat, og så 
ønske jer god kamp fremover, hvor nok en del vil følge 
jer fra sidelinjen og støtte jer af den vej.             HJ
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Fejres skal det, så champagnepropperne ryger........... Fortjent skylles champagnen ned med et par kolde øl

Jo, den er god nok - Kasper havde travlt - men det var på 
en rar måde.

Og Kasper havde forsat travlt

Og så lige lidt mere øl.......

Også publikum var tørstige, efter en god kamp.

... flere billeder fra den store dag...
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Juletræesfest for børn og voksne
søndag d.19.december kl.14.00

Kom med til en eftermiddag med hygge,
dans og leg.

Julemanden kommer med godteposer.
Jens Chr. Sørensen underholder.

Kaffe tà selv bord og sodavand til børnene.
Ca. kl.16.30 serveres

flæskesteg og medister, is.

Pris:
Eftermiddag kr. 35.- pr person.
Aftensmad kr. 50.- pr. person.

Børn under 12 år gratis.

Tilmelding senest fredag d. 17.december
til Kirsten tlf. 86 85 51 08

Spiseaften
Torsdag d 20. januar kl. 18.30

Menu:
Suppe, oksekød m. peberrodssauce, is, kaffe.

Underholdning:
Pakkeleg, medbring en pakke til 10 kr.

Pris kr. 50.- Børn under 10 år gratis
Børn 10-14 år halv pris.

Tilmelding senest d. 18. januar
til Kirsten på tlf. 86 85 51 08

Trænger du til en smule motion?

Så kom til Serup Skovvej nr. 1,
hvis du har lyst til at møde andre af beboerne

her i Serup.

Du kan dyrke lidt motion, spille kort eller
spille forskellige spil.

Der er kaffe og te på kanden hvis du har lyst til det. 
Det koster 25 kr. pr. gang.

Overskuddet går til Serup Forsamlingshus.

Mød op til vores hyggelige samværsdage:
Hver mandag formiddag kl. 10 – 11.30

Hver torsdag aften kl. 19 – 21

Hilsen Støtteforeningen. Marie forøger kondi-tallet...

Gyda indstiller elektronikkenBenthe og Lene knokler løs...
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SERUP BORGERFORENING
Nu er året næsten gået.
Kalendere viser december, og snart er det jul.
 
Serup Borgerforening har i sommeren 2010 renoveret 
legepladsen med god hjælp og støtte fra borgerne i 
området. Vi er i bestyrelsen glade for, at den er blevet 
fin og sikker at bruge igen.
 
En lun sommeraften fik vi den lokale ”Heksemutter” 
sendt af sted på billigrejse til Bloksbjerg. Rigtig mange 
var mødt op for at være med og snakken gik lystigt til-
lige med indtagelse af grillede pølser, øl og sodavand.  
Årets tale handlede om legepladsen, som vi fik gen-
indviet i flot stil. Tak til Jens Ove Hansen.
 

Så var der lige en sommerfest. Sommeren var godt 
nok lidt våd i år. Men trods vand og blæst blev det 
en god festlig weekend. Vi havde Tour de Serup og 
fodboldturnering. Som noget nyt en hoppeborg til bør-
nene, og om søndagen rollespil i skoven. Vi opfandt et 
nyt begreb - ”pølseparaply” , som senere blev ændret 
til ”grisegrillepavilion” Tak for lån af den fine hvide pavi-
lion. Måske var det vejret der i år var årsag til at færre 
deltog. Men det kunne også være fordi, vi trænger til 
fornyelse af sommerfest arrangementet.
Vi kunne godt tænke os, at flere havde lyst til at del-
tage i sommerfesten.  Måske skal vi lave nogle nye 
aktiviteter, og evt. 1 eller 2 aftner i ugen op til. Forslag 
til aktiviteter og nye ideer er velkomne. 
Vi vil gerne takke de mange hjælpere og optrædende 
der var med til at give en god sommerfest. Vi håber at 
de har lyst til at hjælpe os næste år.
 
Vi har valgt at ændre tidspunktet for fornyelse af 
medlemsskabet af foreningen. Det betyder at vi, i 
weekenden 11.-12 dec. vil komme rundt for at sælge 
medlemsskaber til 2011.  Medlemsskabet vil så følge 
kalenderåret.  Hvis man ikke er hjemme når vi kommer 
rundt, kan medlemsskab fornyes hos Dorthe Træholt, 
Ørevadbrovej 72, Serup. NB.  Der kræves medlems-
skab, for at deltage i foreningens arrangementer.     

Sankt Hans

Tour de Serup afgang

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Fastelavn: Lørdag d. 5. marts
Der kommer opslag og flyers når vi nærmer os.

 
På bestyrelsens vegne, Dorthe Træholt

Vindere af fodbold turneringen

”Pølseparaply”
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LERDUE SKYDNING
En MEGET blæsende tirsdag i august havde Lands-
byliv sat 15 skydeglade mænd og damer stævne på 
Munklinde skydebane. Da aftenen var både for øvede 
og nybegynder, startede Lene (formand for Munklinde 
Jagtforening) med at fortælle om sikkerhed, gevær 
og duerne. Efter det blev vi delt i hold og så startede 
det vilde skyderi. Under kyndig vejledning fra vores 
instruktører fik vi forklaret duens bane, hvordan man 
ladede geværet og hvordan man skulle stå. Vi skød 
både bag duer, spids duer, højre duer og venstre duer. 
Nogen skød flere end andre og de bedste 3 fik medal-
jer. Lasse kom på første pladsen med 16 duer, Erik 
“Pedel” fik en flot anden plads med 14 duer, På tredje 
pladsen kom Janni R. med 12 duer.
Det var skægt at se de mere øvede skytter, blive en 
anelse overraskede over en ung næsten nybegynder 
dame godt kunne ramme 12 duer. Men det viser jo 
bare at vi damer godt kan klare sig mellem alle mæn-
dene…

Siden sidst…

GENERALFORSAMLING
D. 22. september inviterede Landsbylivs bestyrelse til 
general forsamling. Der var 21 kvinder til arrangemen-
tet og vi startede med den alvorlige del. Formanden 
aflagde beretning og takkede foreningens medlemmer 
for den store støtte til arrangementerne i det forløbne 
år. På valg i år var Grethe, Janni og Ingrid. Grethe og 
Janni blev genvalgt. Ingrid havde efter 6 år i bestyrel-
sen valgt at sig tak for denne gang. Vi siger mange 
tak for det store arbejde hun har lagt i foreningen og 
håber vi stadig må bruge alle hendes gode ideer. Inger 
Kristensen blev valgt ind i stedet for, og vi glæder os 
til samarbejdet.
Vores suppleant Dorthe Mikkelsen valgte også i år at 
sige nej til genvalg. Doris Larsen sprang til og blev vo-
res nye suppleant. Stor tak til begge to.
Inga Sørensen, som har været vores revisor i flere år, 
takkede ja til genvalg, og som ny suppleant blev Anna-
Grethe Rasmussen valgt.
Igen stor tak til begge to.

Efter konstitueringen ser bestyrelsen sådan ud:
Formand:          Karina Bach Mikkelsen
Næstformand:      Janni Rasmussen
Kasserer:              Grethe Dahl
Sekretær:              Dorthe Bjerge
Øvrige:                 Inger Kristensen

Efter den alvorlige del af mødet blev der budt på lidt 
godt til ganen og kaffe.
Vi havde inviteret Jette & Michael Lauersen fra Øster-
gård Struds, til at fortælle om deres produkter fra 
Ostrich Oil. Deres cremer, shampoo, salver, læbepo-
mader og sæber var lavet af fedt fra strudse 
og var god mod psoriasis, hæl revner og ledsmerter.
Der ud over havde de strudse skaller, smykker og fjer 
med. Det var noget der faldt i damernes smag, for der 
var næsten udsolgt, da de pakkede bilerne og kørte 
hjem.
Vi siger tak for en hyggelig aften til alle de fremmødte.

VIRKSOMHEDSBESØG
MØLLE SKOVLY CHOKOLADE FABRIK
Tirsdag d. 5. oktober drog 15 piger, kvinder og tøser på 
den lange tur til Knebel på Mols. Vi fik lidt baggrunds 
historie om fabrikken og dens oprindelse. Fabrikken 
laver ikke kun økologisk chokolade men også deres 
egen marcipan, karamel pålæg og marmelade. De 
sælger ligeledes en masse andre økologiske produk-
ter, vingummi, karamel osv.
Derefter blev vi vist rundt på fabrikken, så alle de kæm-
pe chokolade smeltere, produktionsbåndet, kæmpe 
paller med mandler til marcipan og marmeladeproduk-
tionen.
Derefter var der smags prøver på de lækre produkter, 
både chokolade, marmelade og karamel pålæg. Pro-
dukterne faldt i damernes smag, og der blev købt godt 
ind. Derpå vendte vi mætte og trætte, næsen mod 
Lemming.

Der er stor koncentration, når der skydes

Lars Frederiksen fra Mølle Skovly chokoladefabrik fortæller 
om produktionen



27

LANDSBYLIV

Tirsdag d. 7. december kl. 19
Dessert/chokolade aften med Jane Papsø

På Friskolen i Lemming

Kom og smag Jane´s lækkerier.
En aften til dem der har en lille konditor/bager

gemt i maven.
Jane vil vise sine færdigheder med kager, desserter 

og chokolade. Hun medbringer opskrifter,
gode ideer til kreativ pyntning og

dejlige smagsprøver til kaffen.
Derud over fortæller hun om “ægte chokolade” og 

brugen af den.

Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr. 
Sidste tilmelding 1. december til

Janni på 24 63 05 17 / 86 85 92 09
Eller på landsbyliv@live.dk.
Tilmeldingen er bindende.

Onsdag den 19. januar 2011 kl. 19
Spiseaften på Restaurant Zorba

Nygade, Silkeborg

Vi har reserveret borde på Silkeborgs hyggelige,
græske restaurant Zorba.

Kom med ud at spise utrolig lækker mad og få
nogle hyggelige timer med venner og familie.

Tilmelding senest 13.01.11 til Grete
på tlf. 86 87 71 23 eller 60 93 76 01 eller

på landsbyliv@live.dk

ARRANGEMENTER

Torsdag den 10. februar kl. 18.00
”Ikonfremstilling med Frøken Anker”

På Lemming Friskole

Nu har du muligheden for at være kreativ, og lave 
dit eget ikon. ”Frøken Anker” kommer og viser os 

hvordan man med sine egne helt specielle ting kan 
fremstille sin egen personlige ikon.

Ved tilmelding vil du få oplyst hvilke ting der skal 
medbringes.

Pris 100 kr. for medlemmer og 130 kr. for gæster. 
Max 12 deltagere

Se mere på www.froeken-anker.dk
Tilmelding til Karina senest den 26.01.11 på
Tlf. 23 23 30 31 eller på landsbyliv@live.dk.

Tilmeldingen er bindende.

Fredag d. 11. marts 2011
Årets teatertur

Silkeborg ny teater, Gjessøvej 40 C

Vi skal i teateret og se forestillingen
”Krisen kradser-kradser krisen”?? 

Revyen er skrevet af teaterets egne skribenter. Hvad 
finder de på? Indfanger de krisen eller vil den kradse 
igen? Hvad med katolske fristelser og Hjejlens 150 

års fødselsdag? Får vi nogensinde den motorvej eller 
er det kun et krads gennem ådalen? Stiger aktiekur-
serne eller er det kun kommunens budget? Kom og 

krads med; Rigtig god fornøjelse.

Det er muligt at spise før forestillingen, men man kan 
også bare komme til revyen - oplys ved tilmeldingen, 

hvad du/I har lyst til.
Der serveres fyldt svinemørbrad svøbt i bacon til kr. 

80. pr person
Der spises kl. 18.45 og forestillingen starter kl. 20

Tilmelding senest 24-2-2011 til 
Grete Dahl på tlf. 86 87 71 23 eller 60 93 76 01.

Bemærk tilmelding sker efter først til mølle princippet. 
Tilmeldingen er bindende.

Nødråb!
Ved flere af vores arrangementer har vi desværre fået 
tilmeldinger hvor folk er udeblevet eller har frameldt 
sig i sidste øjeblik. Det koster os penge hvis folk ikke 
dukker op da vi forudbetaler arrangementerne, derfor 
vil vi understrege at tilmeldingen er bindende, og vi vil 
opkræve betaling hvis man ikke møder op. Vi synes 
det er ærgerligt hvis foreningens penge bruges når 
folk ikke dukker op, - vi vil hellere bruge det på med-
lemmerne.

Her ses Mølle Skovly Chokoladefabrik´s pakkeri
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Et nyt Børne- og Familiehus
Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til 
et nyt hus med flere børn og færre voksne – det lyder 
da mærkelig, ja men sådan er virkeligheden i disse år, 
og nu også i Børne- og Familiehuset. Vi vendte tilbage 
til et hus som var blevet pyntet og renoveret med nyt 
køkken og lysere legerum. 

Vi vendte tilbage til vores tradi-
tionsrige lejrskole som igen gik 
til Fur og jeg tror at de indsatte 
fotos fortælle om en god og ople-
velsesrig uge med hele flokken, 
der var dog nogle som ville hjem 
allerede torsdag og det kom de 
så. Arne, Patrick, Jesper og Kas-
per forlod øen torsdag og lan-
dende i Lemming sammen med 
alle de andre. De havde bare ta-
get turen på cykel. Godt kørt. 

Mere nyt
Vi forsøger hele tiden at gøre tingene bare lidt bedre og 
derfor har vi også fået installeret et smartboard som vi 
nu er ved at integrere i den daglige undervisning. Det 
er både spændende og udfordrende. Billederne skulle 
også gerne give et indtryk af en afvekslende hverdag 
mellem boglige og kreative fag, gode oplevelser og 
aktiviteter og ikke mindst deltagelse og opbakning fra 
alle i forældre. Den daglige undervisning vil fortsat bli-
ve suppleret og krydret med oplevelser og besøg. Det 
være sig Fritidsgården, vandhullet, Bunkermuseet og 
med Skolen i Biografen som i år viser en række gode 
film som vi forsøger at inddrage i den daglige under-
visning. 
Vi skal også huske at det nye skoleår betød at vi skulle 
byde velkommen til nye børn, Kasper var startet lidt før 
sommerferien og i august startede Anita, Benjamin og 
Stephanie. Huset blev lidt yngre og beriget med nogle 
glade børn og deltagende forældre. Velkommen til jer 
alle. 
Allerede den syvende september skulle vi alle mødes 
til årets første forældre arrangement og over 50 var vi, 

som den aften nød ældste gruppes veltilberedte mad. 
Jo vi er kommet rigtig godt i gang. 

Emneuge, fisketur og morgenmødet
Endnu engang lykkedes det for os at lave en god uge 
med aktiviteter og oplevelser, fællesskab og en flot del-
tagelse af forældre, bedsteforældre og andre voksne 
som stødte til.  I år havde vi udover de faste aktiviteter 
sat fokus på trafik og cyklen. Det betød en masse lær-
dom om færdsel og cykler, brug og pasning. 
Der er ændringer i vejret og vi skal pludselig bruge vo-
res hus anderledes og udnytte alle kroge og borde og 
der kom efterårsferien som et helt naturligt skel. Man-
dag den 25. oktober var en flot dag og en af de dage 
hvor vi som voksne bare skal lade tingene ske. Bør-
nene mødes i bussen, ved lågen og summer videre ind 
i stuen og det fælles rum, det indtages, det er nemlig 
koldt derude. Stuen giver plads til det gode møde og 
jeg håber at de indsatte fotos giver en fornemmelse af 
det vi så. 

Juleugen/juleafslutning
Jo det er på vej og det sker igen. Den 24. december 
nærmer sig og vi markerer det igen med en emneuge 
hvor der er plads til jul, historier og værksteder. Uge 48 
er afsat til disse aktiviteter. Juleafslutningen holdes tra-
ditionen tro med deltagelse af forældre og andre inte-
resserede. I år er det fredag den 17. Vi starter med fæl-
les morgenmad og julehistorie, henter derefter juletræ 
i skoven med efterfølgende æbleskiver og julebanko. 
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Her i skrivende stund “sidst i oktober måned” har efter-
året for alvor sat sit præg på naturen, visne blade i alle 
regnbuens farver, frugter og bær over alt, helt klar til 
at blive høstet og give næring til det vildt, der går vin-
teren i møde. Alle mæsker sig lige nu, for ingen hvad 
morgendagen bringer. For noget vildt vil ikke komme til 
og opleve vinteren, også her vil der blive høstet da det 
lige nu er jægerens højsæson. Rådyr, harer, ænder og 
fasaner vil blive nedlagt og ende på middagsbordene 
rundt om i hele landet, til stor glæde for rigtig mange, 
for hvad kan være mere lækkert end nyskudt vildt til-
beredt sammen med gode salater og sovse.

Eller hvad med en gang hare i kål? Jo, den er god nok, 
selvom det er noget anderledes, er det en rigtig læk-
ker, men også en stærk efterårs ret. Alt der skal bruges 
er - en hare, et hvidkål og ca. 500 gr. god gammeldags 
røget spæk samt salt og peber. Når haren er flået og 
renset, fjernes hinder og evt. blodudtræk. Grovpartér 
den (10-12 stykker) og salt den let og lad kødet hvile 
ca. 1 time. Mens kødet hviler, tager man hvidkålsho-
vedet, renser og skyller det godt og skærer det i tynde 
strimler. Spækket skæres i små tern og brunes i en 
stegegryde. Efter nogle min. lægges harestykkerne i 
gryden, lad kødet brune let af og kålen blandes i. Lad 
det hele simre i ca. 1 time, med hyppige omrøringer. 
Retten serveres med groft brød, et glas kold øl samt 
en dram. Prøv det, det er en rigtig efterårs ret.

Lørdag den 23. oktober afholdtes den første jagt i Præ-
stegårdsskoven i dette efterår, 8 mand samt 3 hunde 
mødte op på en lidt trist, våd og grå dag. Det kunne 
dog ikke afholde dem fra et par hyggelige timer i sko-
ven, hvor der også blev set vildt, uden dog at noget af 
dette måtte lade livet.

Ser vi frem i tiden, så husk jagten - torsdag den 30 de-
cember i Præstegårdsskoven, årets sidste jagt.

Fælles rævejagt i Lemming bakker bliver holdt lørdag 
den 29. januar 2011, mødested og parole ved Peter 
Nørskov. Efter jagten er foreningen, traditionen tro, 
vært til en gang gule ærter med tilbehør. Drikkevarer 
kan købes.

Mad-aften med spændene vildt vil igen blive afholdt 
i Lemming Sogns Forsamlingshus, så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen ud for fredag den 11. februar. 
Menuen er langtfra sat, men spændene skal det nok 
blive. Der vil komme yderlige informationer om arran-
gementet først i det nye år.

Henrik Jensen

En flot parade slutter en ligeså flot dag.

KALENDEREN

30. december
Jagt i Præstegårdsskoven

29. januar
Fælles Rævejagt

11. februar
Mad-aften
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Hvordan skal en god projektopgave skæres? Se, det 
må man hellere se at få lært allerede i børneskolen, for 
det er der brug for, ligegyldigt hvilken uddannelse man 
senere vælger! Så vi tager fat om nældens rod her på 
Friskolen i Lemming.
Hvert år i slutningen af september og begyndelsen af 
oktober er der fastlagt 2 uger til emnearbejde og pro-
jektopgaver for alle elever. Det hele afsluttes med en 
skolelørdag for forældrene, hvor eleverne i skolens sal 
fremlægger deres ting. 
Min kollega Lise Munk og jeg er projektvejledere for 
skolens ældstegruppe (7. kl og 8. kl), og vi prøver ud 
fra elevsammensætningen at snuse os frem til, hvilket 
overordnet emne der kan inspirere til spændende og 
måske lidt svære projektopgaver.
Det overordnede emne i år var ”Tro, overtro og viden 
i middelalderen”, fordi middelalderen rummer alt fra 
tempelriddere til de første heksebrændinger. Emnet 
gav eleverne mulighed for at gå i dybden med begre-
berne tro, overtro og viden og belyse deres delemner 
ud fra fagene kristendom, dansk, billedkunst, biologi, 
samfundsfag og historie. Og det vigtigste var at de 
kunne se på det delemne, de valgte, i både et historisk 
og nutidigt perspektiv.
Men hvad er en projektopgave? En emneopgave er 
beskrivende, hvorimod i besvarelse af en projektop-
gave skal elevernes holdinger, overvejelser og grun-
dige arbejde med tingene tydeligt skinne igennem. Et 
projekt er altså, lidt forenklet, mere end blot andres 
svar på spørgsmålene.

Her er to eksempler på problemformuleringer fra 
delemnerne ”HEKSE” og ”SYGDOMME OG HELBRE-
DELSE I MIDDELALDEREN”.
”Hvorfor medførte modsætningerne imellem tro, over-
tro og viden forestillingen om hekse og hekseforføl-
gelse?”
”Hvad byggede” lægekunsten” sin viden på i middelal-
deren – tro, overtro eller videnskab?”
Gruppen, som havde valgt sygdomme og helbredelse 
i middelalderen, undersøgte hvilke sygedomme der 
fandtes, og hvordan både kloge koner og munkene 
helbredte folk, hvis de kunne. De erfarede ret hurtigt 
at det moderne menneske lider af næsten de samme 
skavanker. Men på grund af større viden er vi dog ble-
vet bedre til at forhindre de fleste epidemier. Tænk blot 
hvor effektivt man satte ind over for den folkesygdom, 
der under navnet svineinfluenza blev erklæret panepi-
demisk (altså en meget udbredt epidemisk sygdom).
Eleverne besøgte Øm Kloster og så nærmere på de 
mange planter og urter munkene havde brugt i sin tid 
og blev lidt forbavsede over at nogle af planterne ved 
forkert brug var dødeligt giftige, f. eks skarntyde. Bag-
efter tog de på besøg i forretningen ” Heksekosten” i 
Silkeborg og fandt ud af at man i dag i pilleform eller 
som ekstrakt kan købe stort set de samme ting som 
munkene på Øm Kloster brugte.

Henriette Haar Mønsted
Friskolen i Lemming

Fra Øm Kloster til ”Heksekosten” - PROJEKTOPGAVE I BØRNESKOLEN

FRISKOLEN I LEMMING
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I år var Lemming klar til byfest i weekenden d. 20-22. 
august. Fredag aften forsøgte vi som noget nyt, at ud-
fordre Lemmings borgere på en rodeo tyr. Mange for-
søgte sig på tyren, men vinderen af konkurrencen blev 
Jeanne Halkjær Nielsen, der kunne holde sig på tyren 
i længst tid. Mange af byens borgere havde fundet vej 
til teltet denne aften, og vi havde det rigtig hyggeligt.

Lørdag lagde vi ud med Tour De Hinge. Feltet vokser 
år for år, og i år kunne vi stille op med ca. 60 tilmeldte. 
På grund af det store deltager-antal, havde vi ikke mu-
lighed for, at transportere de mange deltagere til Hin-
ge. Derfor ændrede vi ruten, så vi blandt andet kunne 
benytte den gamle bane, der netop var blevet asfal-
teret. Helt ideelt for de mange barnevogne og klap-
vogne der deltog. Traditionen tro var der efterfølgende 
ta’ selv bord i teltet, hvor alle kunne få stillet deres sult. 
Igen i år var der følgebil med forsyninger, i form af øl 
og vand, til de aktive på turen.
Hen på eftermiddagen var det tid til havetraktortræk. 
Deltagerne skulle dyste i forskellige discipliner, der 
foregik både forlæns og baglæns. Vinderen blev i år 
Jan Johansen på hans grønne John Deer. Lørdag af-
ten var ca. 120 tilmeldt spisning i teltet. Menuen stod 
på helstegt pattegris med stort salatbord og tilbehør. 
Efter spisningen blev Brian Nielsen kåret til årets bor-
ger, for hans store arrangement i blandt andet byfe-
sten og Lemming Cafes spareklub. Han fik pokalen 
overrakt af René Nizze Rasmussen, formand for By-
festudvalget. Aftenens musik stod Le Beat for, og de 
fyldte dansegulvet med deres danske og udenlandske 
cover-numre, som alle kunne synge med på.  

LEMMING BYFEST
Søndag startede, lidt forsinket, med rundstykker i tel-
tet. Kl. 13.00 startede den årlige volleyball turnering 
med 4 tilmeldte hold. Vinderholdet var igen i år Heine 
Vejlins tropper, der efter endt fight fik overrakt pokal 
med tilhørende snaps. 

Weekenden igennem var der guldgravning og hoppe-
borg til børnene. I teltet var der for de voksne, mulighed 
for at prøve kræfter og færdigheder i ”hammerhjørnet”.

Vi vil fra Byfestudvalgets side sige tak for den store op-
bakning til Byfesten 2010, hele weekenden igennem. 
Tak til alle sponsorerne. Vi ses igen til byfest 2011. 

På udvalgets vegne, Gry Fogh Kaae

Rodeotyren afprøvesTørsten slukkes på Tour de Lemming

Vinderne af årets volleyturnering

Volleyturneringen er i gang
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LEMMING BORGERFORENING

Først beklager jeg meget, overfor læserne, at jeg fuld-
stændig glemte deadlinen for sidste udgave af bladet, 
Luffe ringede, så jeg idet mindste kunne få datoerne i 
aktivitetskalenderen, TAK Luffe.

Når I læser dette, har der været 2 oprydningsdage og 
virksomhedsbesøg i Nisset, en interessant aften, dog 
var der ikke så mange til arrangementet, vi laver aldrig 
mere et arrangement en mandag, undskyld lotterispil-
lere. 

Vi måtte desværre aflyse vores løvfaldsfest den 8. ok-
tober, om det skyldes manglende stof i bladet, eller 
sammenfald af flere aktiviteter, kan vi jo bare lade stå 
hen i det uvisse.

Husk

... at der hver mandag kl. 19.30
er utrættelige frivillige,

der afholder lotterispil i forsamlingshuset.

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 18. JANUAR KL. 19.30
i Lemming Forsamlingshus

DAGSORDEN I.FLG. VEDTÆGTERNE

Vi kan kun opfordre til, at I møder op
og bakker op om vores arbejde

i borgerforeningen. 

Lørdag d. 12. marts

er der igen Forårsfest
med god mad, god revy, god dansemusik

i Lemming Forsamlingshus

Alt i alt vil vi igen bestræbe os på at få lavet
en god fest for borgerne i sognet

Dog er der ingen garanti for,
hvordan jeres efterfølgende søndag bliver.

Søndag den 6. marts

afholder vi igen Fastelavnsgudstjeneste
i Lemming Kirke kl. 14.00

Alle, store og små, må meget gerne møde op
udklædte, også i kirken.

Umiddelbart efter gudstjenesten
er der tøndeslagning i forsamlingshuset.

Der vil jo selvfølgelig også være
lidt vådt og tørt til ganen,

det kræver jo energi, at slå katten af tønden.
Denne gang lover vi, at der vil være præmie

for bedst udklædte.

LIDT AF HVERT ...

Vel mødt til alle vore arrangementer.

LEMMING SOGNS BORGERFORENING
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Lægerne Papirfabrikken   8685 9200
Akut hjælp efter kl. 13 (hverdage)  4037 7000
Efter kl. 16: Lægevagten   7011 3131
     
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

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

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

Dagplejere
Kontakt borgerservice   8970 1010

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

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

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Asger Skov Nielsen  8680 2681
Skolebestyrelsen:
Claus Morild, formand   8682 7810
Ina Andersen, næstformand  2127 7219

Friskolen i Lemming (0.-9. kl.)  8685 9333
Mobil     5085 1101
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  8685 9333
Lemming Bygade 69 A, Sejling
Charlotte Lajgaard, formand   8688 1843 

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen   2945 3473

Landsbyliv
Karina Mikkelsen, formand        2323 3031

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

LOKALE KONTAKTPERSONER
Lemming GIF
Lemming Skolevej 10   8685 9095
Michael Andersen, formand  2028 9091
Kasper Bech, senior fodbold     8685 5019
Betina Jensen, ungdomsfodbold   8685 9219

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

Serup Borgerforening
Tommy Sørensen, formand  3511 6934 

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand   2212 0212

Serup Foredragsforening
Bent Kjeldsen, formand   8685 5452

Serup Forsamlingshus   8685 5108
Kirsten Jensen, udlejning mm.  8685 6608
Peter Blom, formand   8682 6434

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

Lemming Vandværk   8685 9015
Poul Erik Bach, formand   8685 9027

Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

Serup/Resdal Pensionistforening
Ingrid Jensen, formand   8685 5411

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Kirke
Jens Folmer, menighedsrådsformand 8724 7070

Lemming Kirke
Gunhild Bach, menighedsrådsfmd. 8685 9027

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
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AKTIVITETSKALENDER
Deadline til næste nummer: 1. februar 2011

Mail: lokalblad@gmail.com

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

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

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

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

4. december kl. 9.30
Julemarked, Friskolen i Lem-
ming, se side 4

4. december kl. 14.00
Julekrybbespil m.m. i Serup 
kirke, se side 13

7. december kl. 19.00
Dessert/chokolade-aften, 
Landsbyliv, se side 27

9. december kl. 14.30
Sang og musik, Pensionistfor-
eningen, se side 7

9. december kl. 19.30
Julekoncert i Serup kirke, 
se side 13

11. december kl. 9.30
Åbent Hus, Friskolen i Lem-
ming, se side 4

15. december kl. 12.30
Juleafslutning, Pensionistfor-
eningen, se side 7

19. december kl. 14.00
Juletræsfest for børn og 
voksne, Serup Forsm., se s.24

19. december kl.16.00
De ni læsninger, Lemming 
kirke, se side 13

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

31. december kl.14.00
Nytårsaftensdags-gudstjeneste 
Serup Kirke, se side 13

12. januar kl. 12.30
Nytårskus, Pensionistforenin-
gen, se side 7

12. januar kl. 15.30
Billedværksted, Serup Billed-
skole, se side 7

13. januar kl. 14.30
Sang og musik, Pensionistfor-
eningen, se side 7

13. januar kl.19.30
Oplev New Zealand, Fore-
dragsforeningen, se side 4

18. januar kl. 19.30
Generalforsm. i Lemming 
Sogns Borgerforening, se s. 32

19. januar kl.19.00
Spiseaften på Zorba, Landsby-
liv, se side 27

19. januar kl.19.30
Lokalbladets Stormøde, Lemm. 
Forsm., se side 4

20. januar kl.18.30
Spiseaften i Serup Forsam-
lingshus, se side 24

26. januar kl.13.30
Frode Holgaard, Pensionistfor-
eningen, se side 7

27. januar kl.19.30
Ruth, krudt og kugler” på Fri-
skolen i Lemming, se side 13

29. januar
Fælles rævejagt i Lemm. og 
Omegns Jagtforening, se s. 29

30. januar kl.19.00
Konfirmandgudstjeneste i
Serup kirke , se side 14

3. februar kl. 19.30
Kirkehøjskolen begynder, se 
side 15

9. februar kl. 16.15
Besøg på TVMIDT-VEST, Pen-
sionistforeningen, se side 7

10. februar kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i
Serup kirke, se side 14

10. februar kl. 18.00
Ikonfremstilling m. Frøken An-
ker, Landsbyliv, se side 27

11. februar
Mad-aften i Lemm. og Omegns 
Jagtforening, se s. 29

14.-16. februar kl. 8.45
Vinterferie i Serup Billedskole, 
se side 7

17. februar kl. 14.30
Sang og musik, Pensionistfor-
eningen, se side 7

21. februar kl.13.30
Fællesarrangement i Lemm. 
Forsm., Pensionistf., se side 7

2. marts kl. 15.30
Tegning Forår i Serup Billed-
skole, se side 7

5. marts
Fastelavnsfest, Serup Borger-
forening, se side 25

6. marts kl. 14.00
Fastelavns-familiegudstjeneste 
i Lemm. Kirke, se side 14 + 32

11. marts 
Årets Teatertur, Landsbyliv, se 
side 27

12. marts 
Forårsfest, Lemming Borgerfor-
ening, se side 32

2.-3. april
Lokalrådets messe i Skægkær-
hallen, se side 4

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

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

Motion og spil i Serup:
Mandage kl. 10-11.30 - Torsdage kl. 19-21, se s. 24

Gudstjenester: Se kirkesiderne
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v/ Brian Hansen Tlf. 2090 0856
KØR SIKKERT UD - KOM GODT HJEM

Silkeborg Isenkram
Torvecentret

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647

Container-udlejning

UNO-X
Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

Benthe & Jens Ove Hansen

Zoneterapi, massage 
og øreakupunktur giver velvære.

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

www.helleshelseraad.dk

Stagehøjvej 19A
8600 Silkeborg

86 80 08 25

Denne annonce 
kan blive

DIN

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

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

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

Den rullende købmand  Få leveret dine
købmandsvarer lige til døren.

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

Levering: 50 kr.
Pensionister: 30 kr.

Tlf. 86 85 50 71   Mobil 22 50 21 23

A
p

S
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Årets minikonfirmander             Skolestart

”Tour de Dagpleje”               Byfest i Lemming

De kommende konfirmander


