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Billedværksteds-holdet med deres kassekunst

LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture,
Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning i børnehaveklassen, 25 års jubilæum,
julegudstjeneste, fodboldopstart, 40 års jubilæum, 20 års jubilæum, og en hel masse andre
spændende arrangementer - og det hele er i

FARVER
Julehygge med ”Søndagstraverne”		

Musik på friskolen
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SHELL/SPAR
Alt under samme tag
Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik
v/Karsten Laursen
Grønbækvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

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

Arbejde med rendegraver
Minigraver

Aut. kloakmester

AKSEL NIELSEN
mobil

2080 8580
Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25
8632 Lemming

TR - AUTOMOBIL ApS
KVALITETSBILER

Aut. kloakmester

IB GRAVERSGAARD
Lemming Bygade 9 - 8632 Lemming
Tlf. 86 85 92 15 - Mobil 20 28 92 15

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

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

Torben Rasmussen
Østerbyvej 13 - Lemming

Tlf. 8685 9196

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer
Storm- og Forsikringsskader
Iso-kærn
4029 1411
8685 9604

MR Sprogservice

Malermester

Oversættelser til og fra
engelsk og tysk.
Renskrivning og korrekturlæsning.

Morten Bidstrup Nielsen

MR Sprogservice v/Mona Roed
Holmmøllevej 18, 8632 Lemming
Tlf. 86 81 61 12

Tlf.: 5132 1922

Nisset Bygade 44 w 8632 Lemming

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

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

Aut. Kloakmester & Entrepenør

Morten Bak

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

Rendegraver
Minigraver
Gravemaskine
Dumper
Miniged
Gummiged
Sortergrab
Mobilt sorteringsanlæg

Kloak-TV
Nedsivning
Udskiller
Separering
Nyanlæg
Reparation
Forsikringsskader

Alt i jord og kloak - kloakmesterens kvalitetskontrol
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Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage
Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming
Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.
Se mere på
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Indhold, leder mm.
Plads Til Dig Og Mig
Gadespejlet
Lokalbladet - Referat af Stormøde
Serup - Resdal Pensionistforening
Serup Billedskole
Lokale Erhvervsdrivende
Den Lokale Dagpleje
Skægkærskolen
Kirke Nyt

- Kalender, gudstjenesteliste, jubilæum,
  sogneudflugt, Folkekirkens Nødhjælp, mm.
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Plads Til Dig Og Mig
Serup Forsamlingshus
Serup Borgerforening
Landsbyliv
Børne- og Familiehuset
Lemming og Omegns Jagtforening
Friskolen i Lemming
Den Politiske Side Af Sagen
Lemming Borgerforening
Idrætsforeningen Centrum
Lokale kontaktpersoner
Aktivitetskalenderen

- Fodboldopstart, nyt køkken, mm.

LEDER
FRA VOR EGEN, LILLE VERDEN.
For anden gang i Lokalbladets 8-årige historie sidder du med et
blad helt i farver. Det første var det 25. jubilæumsnummer. Nu
springer vi ud i det. Ikke mindst takket være vore gode sponsorer,
som gerne vil give lidt mere for en reklame i farver. Og forhåbentlig til glæde for vore læsere: Nu kommer de mange billeder helt
til deres ret.
Denne udvikling har været et stort ønske fra redaktionsgruppen
og de mange aktive, som knokler med at få Lokalbladet på gaden. Vi synes vi laver et godt blad, til glæde for de foreninger,
institutioner og menighedsråd, som står bag. Og til glæde for læserne. Læsere uden for vores lille område, bl.a. byrådspolitikere,
roser også bladet.
For et år siden tiltrådte undertegnede som ny redaktør (den forrige er heldigvis stadig meget aktiv i kulissen) og satte en proces i
gang med at udvide bladets lokalområde med vore 2 nabosogne,
så det naturlige opland svarer til den verden vi bevæger os rundt
i, bl.a. forenings, kirke- og skolemæssigt. Og efter kommunesammenlægningen er skoledistrikterne netop den forvaltningsmæssige størrelse, kommunen opererer i.
Skægkærskolen, Idrætsforeningen Centrum og Lokalrådet har
fået deres faste sider. Og foreninger og menighedsråd i Sejling
og Sinding vil gerne være med i samarbejdet. Ingen foreninger
har jo noget imod evt. at få tilslutning til sine aktiviteter fra nabosognet.
Foreningerne bag Lokalbladet var på det netop afholdte stormøde enige om at produktudvikle bladet. Derfor er det nu i farver.
Der er desværre endnu ikke enighed om at indholdsudvikle bladet til at dække hele lokalområdet.
Klaus Hansen, Tandskov

STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer, scanner, programmer til fotobehandling 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		
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)
8685 5502
Marianne Eriksen, Gl. Kongevej 19, 8643 Ans By (kasserer)
8685 9272
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)
8685 5385
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig) 8685 9264
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter)
3511 5939
Anna Margrethe Jensen, Narvikvej 153 (Lemming Menighedsråd)
			
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)
8685 5452
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
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)
8724 7070
Jonna Larsen, Ørevadbrovej 66 (Serup Forsamlinghus)
			
Karina Bach Mikkelsen, Lemm. Bygade 27 (Landsbyliv)
			
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)
8685 9114
Dorthe Træholt, Ørevadbrovej 72 (Serup Borgerforening)
				

Mobil			
4040 4502
omst. til mobil
2993 5475
3023 1613
2464 9363
omst. til mobil
omst. til mobil
2463 0547
5149 0190
2323 3031
2883 2404
4075 0463
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PLADS TIL DIG OG MIG
Julehygge med søndags traverne
Igennem det sidste år har en flok gå glade mennesker trofast mødtes ved kirken i Lemming kl. 10 til
den ugentlige gåtur.
Ruterne bliver planlagt fra gang til gang men ligger
dog alle på de omkring 6-8 km.
Alle er velkomne til at møde op det koster ingen ting
men er rigtig hyggelig.
Søndag den 12 december mødte 17 veloplagte travere op og humøret var højt,
for der var planlagt lidt jule hygge ude ved Henny og
Henning denne dag (Tak for husly og varme).
Efter en dejlig gåtur i det frost kolde vejr blev der serveret dejlig varm ungarsk gullasch suppe og Henny
havde bagt en dejlig kage med kaffe til.
Efter at have fået varmen og hygget lidt gik flokken
hjemad.
Tak for turen til alle søndags travere!!!

TAK
Hjertelig tak for al opmæksomheden
samt for den store deltagelse,
ved vor elskede søn Oscar Bang’s begravelse.
Tusind tak for de smukke blomster og kranse
- og tusind tak for de mange pengegaver,
der vil glæde mange kræftramte børn
og deres familier.
Kærlig hilsen Lisbeth & Jesper Bang

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 online

Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
825 stk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

GADESPEJLET

Aksel Elsborg Jensen, Egon Jørgensen, Serup- Ruth Larsen, Ørevadbro- Erik Stausholm, Serup
Bomholts Plads 2, tidl. vej 24, fylder 80 år d. 24. vej 50, Serup, fylder 95 år Tinghøjvej 16, Serup, fylHolmmøllevej 31, fyldte 95 marts
den 17. maj
der 85 år den 13. marts
år d. 21. februar

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Emilie, datter af Jeanette
Omø Grimstrup & Brian
Amdi Kjeldsen, Lemming
Bygade 69G, er født d.
11. dec. 2010. Hun vejede
3600 gram og var 53 cm.
lang

Magnus Damkvist Nielsen, søn af Marie Fruelund
Damkvist og Thomas Nielsen, er født d. 13. oktober
2010 kl. 10.55. Han målte
55 cm og vejede 4086 g.

Vi siger tak for bidrag til Lokalbladets drift fra
Elly og Niels Erik Drejer,
tidligere Resdal, nu Højmarken 57

HUSSTAFETTEN

Thomas Papsø, søn af
Glennie & Mads Papsø,
Holmmøllevej 21, Lemming, er født d. 5. oktober
2010 kl. 01.10. Han vejede 4236 gram, og var 53
cm lang
Du kan være med til at gøre Gadespejlet
spændende og aktuel, ved at underrette
redaktionen om mærkedage, fødselsdage,
huskøb mm.

På Lemming Brovej 25 bor Jytte Johansen og Claus
Sørensen med datteren Marianne og Viggo (katten).
De købte huset i 1993 og drev dambruget i ca. 10 år.
Sidenhen startede Claus som entreprenør. Det er et
flot hus med en skøn beliggenhed
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LOKALBLADET
Lokalbladets stormøde d. 19. januar 2011
Tilstede var redaktør Klaus Hansen, Gunhild Bach og
Anna-Margrethe Jensen (Lem. Menigh.), Inge Glibstrup, (forretningsudv.), Jens Folmer (Serup Menigh.),
Tina Kampp (Lem. Borgerfor.), Tina Englyst(bladsætter), Hanna Lund Pedersen (Lem. Børnehave og
Friskolen), Henrik Jensen (LGIF og Jagtforeningen),
Marianne Eriksen (kasserer, forretn.) og Oluf ”Luffe”
Skjerning (u. portefølje). Tina Englyst blev valgt til dirigent og Luffe til referent.
I redaktørens beretning fortalte Klaus, at det havde
været en svær start, men med hjælp fra Tina og den gl.
redaktør Luffe, var det gået OK, selv om der naturligvis havde været smuttere allerede med blanke pletter i
bladet til følge og undskyld til især LGIF/Henrik for det.
Regnskabet udviste et overskud på ca. 15.000 kr.,og
blev vedtaget. Regnskabet var revideret af Klaus og
Luffe med gennemgang af alle bilag, men Gunhild påpegede at det burde gøres af en udenfor bladet.
Vedr. en mulig udvidelse af Lokalbladet til at dække
Sejling-Skægkær og Sinding Sogne har Skægkærskolen, Idrætsforeningen Centrum og Lokalrådet hver tegnet en side i Lokalbladet. Klaus og Luffe har ligeledes
været til møder med Bestyrelsen for Sinding Forsamlingshus (sv. t. borgerforeningen) og præsten i Sejling
for at lodde interessen for at gå med i et udvidet Lokalblad. Klaus har også været i kontakt med mange andre
personer, der er med i produktionen af de lokale blade
i disse områder. Hans ønske med at være redaktør
var fra starten at arbejde på at samle sognene nord for
Silkeborg i et fælles (Lokal)-blad, som kunne være et
talerør for både lokalpolitiske opgaver som skole, veje/
trafik og udbygning samt forbedre de kulturelle og sociale muligheder foreningerne, menighedsrådene og
borgerne imellem.
Generelt har interessen i de andre områder været positiv, ligesom stormødet 2010 gav redaktøren grønt lys
for at arbejde videre, mens man internt i Lokalbladets
nuværende foreninger/menighedsråd ville vende idéen. Tilbagemeldingerne her var såvel positive ud fra
muligheden for støre fleksibilitet, fælles mødekalender
og en forventet stærkere økonomi, men også negative
ved at mange frygtede at miste det lokale præg og interessante stof (gadespejlet, fødsels- og mærkedage
og lign.), og tilmed få andet mindre relevant stof fra
de andre områder længere væk. Inge Glibstrup stopper iflg. hende selv om 3 år, og så kan der også ske
omlægninger af pastoraterne. Klaus noterede disse
forhold, hvor det at samle det lokale stof i bladet f.x.
kunne løses ved, at den ene halvdel af bladet var som
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nu, og vendes bladet, så er det de nye områder, der
læses rigtigt fra den modsatte ende. De nye områder
havde foreslået et prøvenummer, hvilket kunne være
fint til at have med, når der skulle tegnes annoncer
i disse områder. Men konklusionen blev, at det næste år kører bladet videre som nu, men Klaus og Luffe
fik dog fortsat bemyndigelse til at arbejde videre med
mulighederne for hjælp til sætning og produktion af et
udvidet lokalblad.
Der var indkommet forslag om, at bladet skulle trykkes
i farver til en forventet meromkostning på godt 10.000
kr/år. Dette blev vedtaget.
Budgettet var forberedt for en trykning i farver og blev
godkendt med uændrede abonnementspris, ekstraannoncer og honorarer i forhold til sidste år, mens Luffe
fik til opgave at ”sælge” en mindre prisstigning på annoncerne i telefonlisten, som nu også kan blive i farver.
(Note….Efter mødet har næsten alle sagt ja til 1250 kr/
år).
Klaus (red.), Inge og Marianne (forretningsudvalg) og
Luffe (u. portefølje) blev genvalgt.
Under eventuelt fik redaktionen stor ros for det omfattende arbejde, der ved fælles hjælp fører til et blad,
man kan være bekendt at vise frem og som afspejler
et højt aktivitetsniveau i området.
Det blev ønsket, at bladet lægges i postkasser overalt
i stedet for reklamerørene (udenfor byerne), idet enkelte har fået våde blade, ligesom blade lagt på jorden
i hvide plastposer ikke var nemme at finde i sneen.
Redaktionen følger op på dette, om uddelerne vil køre
turene på de lokale grusveje og finde farvede poser.
Omdelingen sker stadig af private, idet postvæsenet
og Silkeborg Budene ikke kan omdele på vores deadlines, det vil kræve dyr adressering og/eller de skal respektere ”Nej tak til reklamer”, idet der jo er annoncer
i bladet.
Indkaldelsen til stormødet var sket via mail, hvor visse
mailadresser var ændret, hvorfor indkaldelsen i fremtiden skal ske pr. brev.			
Referent, Luffe

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

SERUP BILLEDSKOLE

Program for marts, april, maj 2011
Onsdag den 9. marts kl. 13.30
Politiass. Peter Pedersen fortæller og viser billeder
fra sit ophold som politibetjent i Afghanistan.
Onsdag den 23. marts kl. 11.30
Sæsonafslutning, fællesspisning og generalforsamling. Spil på 6’eren, husk en pakke 20-25 kr.
Tilmelding senest 21. marts
til Kirsten, tlf.: 86 85 66 08

Billedværksted

Torsdag den 14. april kl. 17.30
Sæsonafslutning og forårsfest for de 5 foreninger i
”Det gamle område Nord”
i Lemming Forsamlingshus.
Spisning og dans. Underholdn. V. Anker Svendsen
Mandag den 30. maj. Kl. 13.00
Løvspringstur.
Vi kører en tur ad østjyllands naturskønne veje,
og ender i Saxild, hvor vi drikker kaffe i
et sommerhus.
Program følger.
Onsdag d. 9. marts torsdag d. 7. april
og torsdag d. 12. maj
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.

Billedværksted

Evt kørsel, også til foreningens øvrige
Arrangementer kan aftales med
Ingrid tlf. 86 85 54 11

Kassedamer - se også billede på forsiden

Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming
Tlf. 87 24 70 70

Foreningens løvfaldstur til brunkulslejerne i Søby

Mail: KE@serupbilledskole.dk
www.serupbilleskole.dk

7

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
”Det ka vi da”
Detkavida Aps blev grundlagt af Per Nørgaard Smed,
Nørrekrogen 25 i Grauballe i foråret 2010, og de har
deres lager og maskinhal på Ingerslevvej 7, Lemming.
Firmaet tilbyder såvel anlægsgartnerarbejde, brolægning og levering af alt til haveanlæg samt hegn og produkter til vildtpleje. De har yderligere handel med oversøiske produkter og pejsebrænde bl. a. på internettet
i web-shoppen, yder rådgivning omkring firmastart og
idéudvikling samt ikke mindst udlejning af en større
maskinpark. Her kan lejes 4-hjulstrukne traktorer med
alskens mark- og skovningsredskaber, generatorer,
benzin- og strømdrevne pumper og pladevibratorer
m.m.m. Firmaet arbejder for private, foreninger, virksomheder, kommuner og boligselskaber, og beskæftiger i dag henholdsvis anlægsgartnere og brolæggere,
og har derfor personale specialiseret i både beplantninger og belægninger. De sælger også jagtudstyr og
arrangerer jagtrejser til Polen for interesserede.
Firmaet arbejder med begrebet faglig stolthed som en
integreret og naturlig del af de arbejder, de udfører,
og kun med fuld kundetilfredshed er opgaven løst. De

Per foran camouflage-vognen med firmalogoet

arbejder primært i Jylland, men påtager sig gerne opgaver overalt i Danmark.
På deres hjemmeside www.dakavida.dk har du en
mulighed for at se et lille udvalg af det, de arbejder
med samt nogle af de arbejder, de har lavet. Har du
spørgsmål eller ønsker du et uforpligtende tilbud til en
fornuftig pris, er du velkommen til at kontakte Per på
mobil 2534 2446 og høre nærmere om dine muligheder og hvordan firmaet måske kan løse lige netop din
specielle opgave.
Luffe

DEN LOKALE DAGPLEJE
Juletræ i dagplejen
Så har vi igen holdt en meget vellykket juletræsfest i
dagplejen. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre uden nogle
dejlige børn, og nogle forældre som bakker os op. Og
det må siges at vi havde begge dele. Og tusinde tak
for det.
Dagen startede med at vi mødtes i legestuen i Centrumhuset i Skægkær, hvor vi lagde ud med at spise
amagermadder, som altid er et hit hos børnene. For
dem som har glemt hvad amagermadder er, kan vi fortælle at det er en klap- sammen mad med franskbrød
og rugbrød. Der imellem fik vi så rejeost eller leverpostej.
Derefter skulle der laves jule-dekorationer. En havde
medbragt gran og kogler. En anden lys og bånd, og
andre, forskelligt pynt. Så alt imens vi fik ler på fingrene og gran i håret, indtog vi en del pebernødder og
lidt klementiner. (Se billede på forsiden)
Nu var det så tid til at øve os på julesangene, så vi var
klar til om eftermiddagen når forældrene ankom.
For at holde fast i lidt traditioner skulle vi selvfølgelig
have risengrød m/ smørklat og kanel/sukker til frokost.
Dertil fik vi dejligt hjemmelavet saft.
Imens børnene sov til middag, fik vi voksne ryddet op,
fejet og dækket borde til eftermiddagens juletræsfest
for forældre og søskende.
Klokken 15.00 ankom vores ”gæster” så, medbringen-
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de de lækreste boller og kager, småkager og frugt, så
vi sammen fik lavet et kagebord der langt overgår det
sønderjyske.
Da vi havde indtaget hvad vi hver især kunne, var det
tid til at danse omkring det flot pyntede juletræ, hvortil mange af dagpleje- børnene sammen med deres
dagplejere havde lavet det fineste juletræspynt. Vi fik
danset omkring træet og bl.a sunget: Højt fra træets
grønne top, På loftet sidder nissen, Nu er det jul igen
m.fl.
Så var det tid til at kalde på julemanden. Børn og voksne råbte i kor….. : Julemand, kom nu frem, julemand
kom nu frem. Efter lidt råben, dukkede han så endelig
op uden foran vinduerne. Vi fik lukket ham ind af terrassedøren, og alle børn var ellevilde. (Nogle måske
mere skræmte, end vilde.)
Efter at han havde snakket med børnene, og danset
et par omgange om juletræet sammen med os, var det
tid til at se hvad han gemte i sækken. Der var et lille
julebæger til hvert af børnene, fyldt med lækkerier. Det
sad de så og nød rundt omkring, og vi voksne kunne
så i fred og ro, snuppe en kop kaffe mere.
Ved 16.30 tiden, var det tid til at sige farvel og tak for
en dejlig dag, og ønske alle glædelig jul og godt nytår.
- Tak for året der gik Hilsen fra Lone, Birgit, Joan og Henriette

SKÆGKÆRSKOLEN
Indskrivning med en snigpremiere…
Spændingen stiger…
Indskrivningen af ny elever til børnehaveklassen er
startskuddet til et langt skoleliv for de dejlige unger og
startskuddet til at vi mentalt stiller ind på næste skoleår. Vi holder ved indskrivningsdagen. Det er en festdag og en dag, hvor man bliver ydmyg, når I forældre
kommer og vil have os til at arbejde sammen med det
bedste I har – mange år frem i tiden.
Det faktuelle er, at vi får 2 fine klasser, og vi mangler
stadig besked fra en del – og det er et godt elevtal, der
giver muligheder…
Samtidig med indskrivningen holdt vi en snigpremiere
på vores ny Indskolingshjerterum… selv om afleveringen først sker senere. Vi kunne byde velkommen
i store lyse og indbydende lokaler, som vi glæder os
til at fylde med aktivitet. Jeg nævner slet ikke SFO’en
og Klubben, for de er allerede i min tankeverden helt
naturligt en integreret del af skolen.

Arbejdet i det kommende år bliver at udvikle indholdet
i vores ny skole. Vi skal arbejde under overskriften ”Ny
kultur i nye omgivelser” – Det bliver en lang og spændende proces, som kommer til at involvere alle, der
har sin daglige gang på skolen. Her vil input udefra
være meget nødvendige, og vores bestyrelse vil være
en meget vigtig brik.

Det, at vi bliver valgt som skole for dit barn, er den allerbedste opbakning, vi kan få, og det er den allerbedste
opbakning, du kan give skolen i lokalområdet. Der vil
være op og nedture i et 10-årigt forløb, så forældrenes
loyalitet overfor skolen bliver sat på prøve, men I skal
vide, at alle vi på Skægkærskolen gør vores ypperste i
alle situationer for at udfordre og udvikle børnene – vi
ved, at vi skal oppe os og være åbne for input så skriv,
ring eller kom. Jeres valg er eksistensgrundlaget for
vores skole i lokalområdet…

Skolen står selvfølgelig til rådighed for de lokale foreninger mm. I takt med at vores skole bliver renoveret,
ja, så kan vi i løbet af første del af 2011 stille fremragende faciliteter til rådighed. Vi glæder os meget, til vi
bliver klar til at lægge hus til Jeres arrangement…
Med venlig hilsen
Asger Skov Nielsen
Skoleleder
Skægkærskolen
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Gravstedet – et midlertidigt sted!
Nede i byen Rom, fandt man for en 70 år siden apostlen Peters grav. Det fortælles om Peter, at han efter
Jesu himmelfart drog til Rom, grundlagde menigheden
dér og blev pave - kirkens førstemand. Nittenhundrede
år efter hans død fandt man så hans grav. Og ikke
bare HANS grav, nej, man fandt en hel dødeby med
gader og små gravhuse med navneskilt på facaden.
Peter var blevet begravet på en almindelig begravelsesplads, der rummede både kristne og ikke-kristne.
Dét kunne man bl.a. se på de symboler, der var blevet
brugt på gravhusene og kisterne, - og ét af de mest
sikre symboler var, når man i en gravskrift stødte på
ordet DEPOSITUS. De første kristne i Rom brugte ikke
ord som ”begravet” eller ”bisat” eller hvilke andre ord,
vi bruger i dag. Men de brugte meget bevidst ordet
”depositus”, som betyder ”opbevaret eller deponeret” altså ord, der betegner noget midlertidigt.
Når man så ordet ”depositus” på en grav eller en kiste,
så vidste man, at her lå én, som hørte til opstandelsesfolket. Én som i sin dåb var blevet podet ind på Kristi
legeme og derfor kunne leve og dø i håbet om en dag
at få del i Jesu Kristi opstandelse.

Serup kirkegård - set fra kirketårnet
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Om kort tid er det påske, hvor vi netop fejrer, at vi som
kristne hører til opstandelsesfolket. Også vi, der bor
heroppe i det høje kolde Nord. Kulde og mørke, ondskab og ulykker, sygdom og død, skal aldrig sejre over
livet, Guds tilgivelse og kærlighed. Dét er hvad vi fejrer
påskedag.
Vi bygger ikke mere dødebyer til vore afdøde, vore
gravskikke har ændret sig i forhold til det gamle Rom.
Men ordet DEPOSITUS står stadig til troende. Vi kan
stadig tænke ”depositus” , når vi tænker på vor egen
eller på vore kæres død. For det er vores tro og vort
håb, at vi, som tilhører opstandelsesfolket er i Guds
hånd, og på opstandelsens dag vil dele Kristi opstandelse, fordi vi i dåben blev indpodet i ham.
Kristus sejrede over døden påskemorgen og viste os
dermed, at i vort liv med Gud og med hinanden, dér får
kærligheden altid det sidste ord - det er kærligheden,
vi husker og den, der holder os oppe, når alt andet
ramler sammen omkring os. Kristus døde, fordi han elsker os betingelsesløst - og for at vi kan leve sammen
med ham. Kristus opstod, for at vi kan opstå med ham.
Kristus gav os håbet, så vi kan håbe og fortsætte vort
liv, også når det indimellem ser mørkt og broget ud.
I.G.
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25 års jubilæum
25-års jubilæum
I anledning af Lars Elsborg Jensens 25-års
jubilæum som graver ved Lemming Kirke inviterer Lemming Menighedsråd til reception i Lemming Sogns Forsamlingshus Skærtorsdag den
21.april.
Der er gudstjeneste i Lemming Kirke kl.10.30,
og efterfølgende er der frokost i Lemming sogns
Forsamlingshus.
Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde sig
inden 14.april til formand for Lemming Menighedsråd, Gunhild Bach, på tlf. 86859027 eller
mail: fam.bach@privat.dk
Lemming Menighedsråd

Den 15. april 2011 har Lars
Elsborg Jenser været ansat
som graver ved Lemming
Kirke i 25 år. Lemming menighedsråd vil gerne ønske
hjerteligt til lykke med jubilæet. Lars har gennem alle
årene været en god samarbejdspartner for menighedsrådet, hvor hans interesse
for sit arbejde bl.a. har vist
sig i, at Lars gennem mange år også har været medlem af rådet. Dette måtte dog ophøre ved sidste valg,
da loven blev lavet om, så ansatte ikke kunne sidde i
rådet, men vi har den glæde, at Lars alligevel stort set
altid kommer til vores møder og viser stor interesse
for, hvad der foregår i menighedsrådet.
Lemming Kirkegård er smuk at komme på, både grave
og øvrige arealer er altid fint holdt, og når man på kirkegården møder andre, det være sig både lokale og
udefrakommende, lyder der altid mange rosende ord
om vores flot holdte ”have”, ja, for vi synes, at Lars
arbejder på den og lægger sin interesse i den, som var
den hans egen have.
Lars passer kirken på en god og omhyggelig måde,
pynter op til højtider og andre kirkelige begivenheder,
og han har øje for, hvis der er noget, der godt kunne
trænge til en kærlig hånd, så småskader kan blive ordnet i opløbet.
Møder man Lars på kirkegården, giver han sig altid tid
til at slå en sludder af eller komme med sine svar og
meninger om dette og hint, og det altid med et glimt i
øjet og med sin tørre, skæve humor.
Lemming menighedsråd siger mange tak for foreløbigt
25 års fortræffeligt samarbejde med Lars, og vi håber
på mange gode år sammen fremover.
På vegne af Lemming menighedsråd
Kirsten Brendstrup

Lars ses her som kejser Augustus ved julegudstjenesten for
dagplejebørn og børnhavebørn - man kan heraf udlede hvor
alsidig Lars er i sit arbejde som graver!
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Døbte siden sidst
Serup kirke

Magnus Damkvist Nielsen
Ørevadbrovej 29
Døbt 090111
Viktor Hofman Skouboe Sørensen
Svejbæk Søvej 18, 8600 Silkeborg
Døbt 160111
Lemming kirke
Oliver Veinholt Schmidt Christensen
Østergade 27, 7430 Ikast
Døbt 281110
Thomas Gottliebsen Papsø
Holmmøllevej 21
Døbt 020111

Døde og begravede siden sidst
Serup sogn
Birger Sand
Ørevadbrovej 26
Født 241144 – Død 241110 - 66 år
Kirsten Marie Emilie Benedictsen
Gødvad Plejecenter, tidl. Resdallund
Født 200121 - Død 161210 - 89 år
Henning Verner Pedersen Bak
Tværgade 1, 8620 Kjellerup
Født 300836 – død 090111 – 74 år
Lemming sogn
Lissy Suaning Nielsen
Hommøllevej 14 B, 8632 Lemming
Født 121055 – død 150111 - 55 år
Oscar Bang
Østerbyvej 8
Født 200409 - død 050211 - 1 år.
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KALENDER
Gudstjenester på Resdallund
Torsdag den 14.april kl.14.30
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 fastelavnsboller m.m.
Den årlige indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Den 13. marts 2011 sender mere end 1.250 sogne
over 23.000 frivillige indsamlere på gaden ved den
årlige sogneindsamling. Pengene fra indsamlingen
går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde
blandt verdens fattigste.
Fisken i Folkekirkens Nødhjælps logo symboliserer
mad til verden. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden 1922.
Tag godt imod søndagens helte!
Når man ser på, hvor meget
frivillige indsamlere gør for verdens fattige, kan du roligt tage
imod indsamlerne fra Folkekirkens Nødhjælp som helte, når
de ringer på din dør søndag d.
13. marts.
”Søndag d. 13. marts sender
vi indsamlere på gaden for at samle ind ved den årlige Sogneindsamling. Indsamlerne er virkelig dagens
helte – de vælger at stille sig i forreste række og bruge
deres tid på at gøre noget for mennesker, der ikke er
født under en lige så heldig stjerne som os,” skriver
Folkekirkens Nødhjælps leder.
For støtte til udviklingsarbejde nytter. FN har opgjort,
at alene i 2010 er antallet af sultende mennesker faldet med 98 millioner. Peter Birch fra Vor Frelsers Kirke
i København har, sammen med en gruppe frivillige indsamlingsledere, besøgt Malawi for at se nogle af de
måder, der hjælper folk til at kunne brødføde sig selv.
I landsbyen Jenda har Folkekirkens Nødhjælp støttet
etableringen af et stort, solcelledrevet vandingsanlæg.
Fra en dyb brønd fordeles vandet til 31 taphaner, der
tilsammen kan vande 17 hektarer jord – året rundt. Da
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flere landsbyboere har fået husdyr gennem ”Giv en
ged”-kampagnen, kan de nu dyrke afgrøder i skifte og
høste fire og fem gange om året, fordi de kan kunstvande og bruge naturlig gødning fra dyrene.
”Folk fortalte med stolthed om det, de har opnået. Om
muligheder, de vil udnytte og om drømme for fremtiden.
Det er ikke længere kun et spørgsmål om at klare dagen og vejen. Landsbyen ville aldrig selv have haft
mulighed for at etablere brønden og vandingsanlægget, men folk forstår at gribe de nye muligheder. For
mig var det et meget konkret og gribende eksempel
på, at udviklingsbistand er hjælp til selvhjælp. Og at
det virker,” fortæller Peter Birch.
”Vi håber, at folk vil tage godt imod søndagens helte.”
Flere oplysninger
Vi håber I er mange, der vil give en hjælpende hånd

Med det soldrevne vandingsanlæg kan folk i den malawiske
landsby Jenda nu dyrke afgrøder i skifte og høste både fire
og fem gange om året. Foto: Mike Kollöffel

og et par timer om eftermiddagen til indsamlingen den
13.marts 2011.
Indsamlingsleder i Lemming sogn er Karen Bang,
Allingvej 1, tlf. 8685 9187 – til hvem I kan tilmelde jer.
Indsamlingen udgår fra ”Kirkehuset” ved parkeringspladsen ved Lemming kirke.
Indsamlingsleder i Serup sogn er Inge Glibstrup,
Serup Præstegård, Serup Tinghøjvej 9
– tlf. 8685 5385 – jeg modtager meget gerne tilsagn
om hjælp til indsamlingen.
Vi begynder og går ud fra konfirmandstuen kl.14.
Sidste år samlede Serup sogn 5550,- kr. og Lemming
sogn 5817,- kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps
arbejde. På landsplan kom der 16 mio. kroner i bøsserne.
Mvh Karen Bang og Inge Glibstrup

En trædepumpe til 1.700 kroner har revolutioneret familien
Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så
alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene
tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på
markedet. Foto: Rune Hansen
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MENIGHEDSMØDER
Som noget nyt vil der i år blive afholdt menighedsmøder, hvor de to menighedsråd vil redegøre for arbejdet
i menighedsrådene, samt for planer og visioner.
I Lemming er mødet efter gudstjenesten den 3.april
kl.14. Det finder sted i Lemming sogns forsamlingshus. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.
I Serup er mødet efter gudstjenesten den 19.juni kl.14.
Det finder sted i præstegårdens konfirmandstue. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.
UDFLUGT for udviklingshæmmede konfirmander
Lørdag den 2.april er der forældremøde i konfirmandstuen og efterfølgende udflugt for konfirmander og forældre til Viborg Domkirke.

ØVE KONFIRMATION
Konfirmander og forældre øver konfirmation i Serup
kirke tirsdag den 12.april kl.19
PALMESØNDAG – FAMILIEGUDSTJENESTE
Palmesøndag den 17.april er der familie-gudstjeneste
i Serup kirke kl.10.30 for hele familien fra begge sogne. Kom og lad børnene høre om påsken.
KONFIRMATION
I år har vi tre konfirmationer:
1.maj i Serup kirke kl. 09.30
1.maj i Lemming kl.11.00
8.maj  i Serup kirke kl.10.00 for konfirmanderne
fra Dybkær Specialskoles Lemming-afdeling

Kirkemusikalsk legestue
5. og 12.april er der kirkemusikalsk legestue om formiddagen for dagplejebørnene i Serup kirke – ved musikpædagog Lissy Braüner, Bryrup

Lemming Kirke		
Vedr. takststigninger på gravstedsvedligeholdelse
Silkeborg Provsti har nu fastsat kirkegårdstaksterne i provstiet gældende for arbejder, der udføres i 2011.
I skemaet er vist taksterne som er gældende for Lemming kirkegård fra 1. januar 2011
Renholdelse af gravsted, pr. år, excl. 25 % moms
Renh.

Gran

Blomster

Kistegravsted med 1 plads

600,00

257,00

dagspris

Kistegravsted med 2 pladser

900,00

367,00

dagspris

Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads

150,00

110,00

dagspris

Urnegravsted

450,00

183,50

dagspris

Vedligeholdelse af gravsted for en brugsperiode, excl. 25 % moms
Vedl.h
Gran

Blomster

Kistegravsted med 1 plads

19.500,00

6.425,00

6.425,00

Kistegravsted med 2 pladser

29.250,00

9.175,00

9.175,00

Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads

4.875,00

2.750,00

Urnegravsted

5.850,00

1.835,00

Urnegravplads i fællesplæne

1.478,00

2.750,00
1.835,00

			
Evt. henvendelse bedes rettet til graver Lars Elsborg Jensen, tlf. 86859021 / 20279021
Kirsten Brendstrup, kirkeværge
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Serup Kirke

Silkeborg Provsti har nu fastsat kirkegårdstaksterne i
provstiet gældende for arbejder, der udføres i 2011.
I skemaet er vist taksterne som er gældende for Serup
kirkegård fra 1. januar 2011

Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken
Kistegravsted, pr. gravplads

12.187,00

Kistegravplads i fællesgrav

12.187,00

Urnegravsted

1.500,00

Urnegravplads i fællesgrav

1.500,00

Renholdelse af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms
Renholdelse
Kistegravsted med 1 plads

Gran

Blomster

750,00

287,50

dagspris

1.125,00

412,50

dagspris

Kistegravsted med flere, ekstra pr.
plads

187,50

125,00

dagspris

Urnegravsted

562,50

200,00

dagspris

Kistegravsted med 2 pladser

Vedligeholdelse af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms
Vedl.h.

Gran

Blomster

Kistegravsted med 1 plads

18.750,00

7.187,50

7.187,50

Kistegravsted med 2 pladser

28.125,00

10.312,50

10.312,50

Kistegravsted med flere, ekstra pr.
plads

4.687,50

3.125,00

3.125,00

Urnegravsted

5.625,00

2.000,00

2.000,00

Urnegravplads i plæne, m. gravminde

5.625,00

Urnegravplads i plæne, anonym

1.847,50

Kistegravplads i plæne, m. gravminde
Kistegravplads i plæne, anonym

18.750,00
7.500,00

Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri
Kistebegravelse, mandag - fredag

3973,00

Urnebegravelse, mandag - fredag

600,00

Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.		

Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms

375,00
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Julegudstjeneste for sognenes dagplejebørn og Lemming Børnehaves børn

En af mødrene til et barn i børnehaven havde syet 14 dragter så børnehavens børn kunne spille krybbespil, alt
imens juleevangeliet blev fortalt med lyde og fagter fra de andre børn.

Hyrderne som var Jesusbarnets første
gæster.

Englebørn
< Josef og Maria

Vi fik i år for første gang pyntet Lemming Kirkes juletræ af
børn fra Lemming Børnehave med meget fine engle.
Vi håber det bliver en tradition - for har man set smukkere
engle?

Kirkebil
Enhver der har brug for transport,
bedes ringe til Erlings Taxi – tlf. 8684
9211, og man skal IKKE tage hensyn
til, om den skal køre med én eller flere
personer. Det er menighedsrådenes
ønske, at man tager udgangspunkt i sit
eget ønske om at deltage i den pågældende helligdags gudstjeneste.
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De ni læsninger i Lemming Kirke under medvirken af børne- og ungdomskorene som dirigeres af organist Jakob Hedegaard
Andersen.

Kirkehøjskolens første aften i Serup præstegårds konfirmandstue. Sognepræst Inge Glibstrup fortalte her de mange fremmødte om livet i middelalderkirken.

17

KIRKENYT
Lemming Kirke

GUDSTJENESTELISTE
SERUP

LEMMING

Marts
06. (Fastelavn) 			
13. ( 1.s. i fasten) 			
20. (2.s. i fasten) 			
27. (3.s. i fasten) 			

10.30
09.00
10.30
09.001

Marts
06. (Fastelavn) 			
13. (1.s. i fasten) 			
20. (2.s. i fasten) 			
27. (3.s. i fasten) 			

14.002, 12
10.30
09.00
10.30

April
03. (Midfaste) 				
10.(Mariæ Bebudelsesdag) 		
17. (Palmesøndag) 			
21.(Skærtorsdag) 			
22.(Langfredag) 			
24. (Påskedag) 			
25. (2.påskedag) 			

10.30
ingen11
10.305, 13
19.30
09.00
10.30
ingen11

April
03. (Midfaste) 				
10. (Mariæ Bebudelsesdag) 		
17. (Palmesøndag) 			
21. (Skærtorsdag) 			
22. (Langfredag) 			
24. (Påskedag) 			
25. (2.påskedag) 			

14.00
09.001,10
ingen11
10.306, 12, 13, 14
10.30
09.00
10.30

Maj
01. (1.s.e.påske) 			
08. (2.s.e.påske) 			
15. (3.s.e.påske) 			
20. (Bededag) 			
22. (4.s.e.påske) 			
29. (5.s.e.påske) 			

09.307
10.009
09.001
10.30
14.0010
09.00

Maj
01. (1.s.e.påske) 			
08. (2.s.e.påske) 			
15. (3.s.e.påske) 			
20. (Bededag) 			
22. (4.s.e.påske) 			
29. (5.s.e.påske) 			

11.008
ingen
10.30
09.001
ingen10
10.30

Noter

Note 1: Kirkekaffe
Note 2: Fastelavns-familiegudstjeneste i Lemming kirke med efterfølgende tøndeslagning i Lemming sogns
forsamlingshus. Se Kalender
Note 3: Efter gudstjenesten er der menighedsmøde i Lemming sogns forsamlingshus, hvor menighedsrådet
giver en kop kaffe og fortæller om planer og visioner.
Note 4: Efter gudstjenesten er der menighedsmøde i Serup præstegårds konfirmandstue, hvor menighedsrådet
er vært ved en kop kaffe og vil fortælle om visioner og planer.
Note 5: Familiegudstjeneste
Note 6: Festgudstjeneste i Lemming kirke i anledning af graver Lars Elsborgs 25.års jubilæum. Efterfølgende
inviterer menighedsrådet på frokost i Lemming sogns forsamlingshus.
Note 7: Konfirmation af Serup sogns konfirmander
Note 8: Konfirmation af Lemming sogns og Friskolens konfirmander
Note 9: Konfirmation i Serup kirke af udviklingshæmmede konfirmander fra Dybkær Specialskoles Lemmingafdeling.
Note 10: Gudstjeneste ved pastor Stobbe, Kragelund.
Note 11: Der henvises til pastoratets anden kirke, hvor der er fælles gudstjeneste
Note 12: Børnekoret medvirker
Note 13: Ungdomskoret medvirker
Note 14: Trompetist Christoffer Holmriis Steffansen medvirker til Festgudstjenesten
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Vedrørende fødsel - NYT !

Fødselsregistrering efter 1.oktober 2010: Forældrene behøver ikke længere at anmelde barnets fødsel, medmindre barnet er født uden at en jordemoder
har medvirket. En fødsel registreres nu alene på baggrund af jordemoderanmeldelsen af fødslen til sognepræsten.

Klokkeringning ved dødsfald

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

Omsorgs- og ansvarserklæringen:
U-gifte forældre skal stadig indgive omsorgs- og ansvarserklæring (fælles forældre-myndighed) til sognepræsten senest 14 dage efter at barnet er født.

Vedrørende dødsfald

Dødsfald skal meddeles til sogne-præsten i bopælssognet senest 2 hverdage efter hændelsen. Dåbsattest eller navneattest og eventuel vielsesattest
medbringes. Tidspunktet for begravelsen aftales med
præsten. 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.

Blandt julens mange gæster i præstegården var denne
ræv. Sulten drev den helt ind tæt på køkkenet for at spise
nogle udhængte frøkugler!

Adresser
Sognepræst
Inge Glibstrup
Serup Præstegård
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
Tlf: 8685 5385
E-mail: ikg@km.dk
FRIDAG: mandag.

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

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

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

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

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

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

Kirkeværge:
Kirsten Bjørn Brendstrup
Nisset Sønderhede 3
8632 Lemming
Tlf. 86859025
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
LEMMING G & IF
FODBOLDOPSTART FORÅR 2011
Børne- og ungdomshold
Sandkasseholdet 3-6 år
Tirsdag d. 29. marts
Træner: Steffen Johnsen
U-6 & U-7 mix
Tirsdag d. 29. marts
Træner: Lars Hansen
U-14 Piger
Tirsdag d. 22. februar
Træner: Anders Kristensen & Jonas Pedersen
U-15 Drenge
Tirsdag d. 22. februar
Træner: Bo Ø. Nielsen & Benjamin Hede
U-17 Drenge
Lørdag d. 29. januar (brev er sendt ud)
Træner: Kenneth Østergaard
mobil nr. 51 89 93 45

Sandkasseholdet
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Fodboldopstart 2011 Senior afdelingen

Sidste lørdag i januar var der godt 20 fremmødte til
fodboldopstart for senior herrer. Dvs. det hovedsageligt var spillere fra serie 2 og 3, der mødte op, kke
mindst for at hilse på hinanden her efter vinterpausen,
men også lige for at tjekke formen og måske få et par
overflødige kilo fra julen og dens fristelser rendt af sig.
Efter en let gang træning samledes spillere og trænere
hos Karen, der havde lavet en god gang suppe til alle
fremmødte. I senior afd. må vi heller ikke glemme serie 6, samt Old Boys 7-mands hold.
U 17 drenge forsøger nok engang i år. Træner Kenneth Ø Kristoffersen
U 15 drenge spiller i år i A-rækken under ledelse af
Benjamin Hede samt Bo Smed
U 14 piger vil blive trænet af Anders Kristensen og Jonas Pedersen
U 6-7 år stiller med et mix. hold, Lars Hansen er træner for holdet
Sidst men ikke mindst, selvom de er de mindste sandkasseholdet vil igen i år være under ledelse af
Steffen Johnsen.
Træningsopstart, datoer og tid kan hentes på hjemmesiden www.lemmingif.dk.

Sjov og festlig, og sommetider lidt spændende

IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Nyt køkken til klubhuset

Hen over vinteren 2010-11 har vi fået skiftet køkkenet
ud i klubhuset.
Det var efterhånden godt og grundigt slidt ned til soklen - godt og vel, så nyt skulle der skaffes. Gennem
og med hjælp fra en af klubbens sponsorer - Designa
køkkener i Ry, er der således købt nyt nu. Det forventes at være færdig monteret i uge 8.
I forbindelse med nedrivning og klargøring til det nye
skal der lyde en stor tak til Lasse Schultz og Michael
Friis, specielt de 2 har lavet et kæmpe stykke arbejde,
også en tak til “gamle” der har sørget for at der hele
tiden har været ryddet op og div. affald er blevet kørt
bort.
I forbindelse med ombygning af køkken vil der også
blive lavet om i “tøjrummet”.
Gammelt er smidt ud og nyt er kommet ind, og i løbet
af foråret vil et nyt vaskerum blive etableret.
Der bliver skiftet en del ud i bestyrelse samt øvrige tillidsposter, bl.a. i forbindelse med generalforsamlingen
mandag den 21 februar.

Michael Andersen stopper som formand for klubben til
sommeren 2011.
Kasper Bech stopper som formand for senior afd.
Bente Sørensen stopper som kasserer.
Tage Mentz stopper efter mange år som repræsentant
for pigerne ved AC Silkeborg.
Henrik Jensen stopper som ansvarlig til lokalbladet.
Til alle 5 poster skal der findes nye hoveder, forhåbentlig er de fundet når bladet udkommer. Hvis ikke, og
ellers hvis nogen generelt har lyst til at give en hånd
med i klubben ,så kontakt da Michael Andersen på tlf.
2028 9091
Her pr. 1 februar er klubbens hjemmeside opdateret.
Ansvarlig for hjemmesiden Kristian Hornskov har lavet
et kæmpe stykke arbejde for og få siden på plads, så
husk - du kan altid holde dig ajour om klubben ved og
klikke ind på www.lemmingif.dk
Som skrevet står stopper undertegnede med at skrive
div. artikler mm. Om klubben, enkelt personer, sponsorer, resultater samt meget mere.
Det har været en spændende tid hvor jeg har mødt
mange mennesker og hørt om jeres oplevelser, hvad I
har kunnet bidrage med til klubben eller et af holdene
her
Henrik Jensen

EnergiMidt-Cup 2011
Datoerne vil blive annonceret på
www.lemmingif.dk
og i dagspressen
Mød op og støt vores spillere
og hils på gamle og nye venner

HUSK
Du kan altid følge vore oplevelser
på den nye hjemmeside:
Ikke helt stor nok til at deltage i år, men så lurer jeg bare
nogle tricks til næste år.

www.lemmingif.dk
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PLADS TIL DIG OG MIG
IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM HAR 40 ÅRS JUBILÆUM
Idrætsforeningen CENTRUM blev stiftet 6. april 1971.
Den nye central- og overbygningsskole Skægkærskolen var blevet bygget i 1964 i et samarbejde mellem
sognerådene i Balle, Øster Bording, Sejling, Sinding
og Serup. Den første kommunesammenlægning blev
gennemført 1970. Der var gymnastikforeninger i alle
landsbysamfund, men med svingende tilslutning. Da
skolen kom til, blev de to gymnastiksale og sportspladsen benyttet til de lokale foreningers aktiviteter, hvilket
også var med til at modne tanken om en sammenlægning.
Leif Mikkelsen, Sinding, Bjarne Kjeldsen, Balle, Jens
Winther, Serup og Agner Kjeldsen, Sejling var de 4 lokale formænd, som tog initiativet. Øster Bording var inviteret til samarbejde også, men takkede nej, og Lemming, som havde fået ny skole sammen med Nisset i
1953 med gymnastiksal og sportsplads, fortsatte med
deres egen, velfungerende gymnastik- og idrætsforening.
Agner Kjeldsen, Ebstrup, blev valgt som den første
formand.
Efter krigene i Sønderjylland, og især efter nederlaget ved Dybbøl i 1864, hvor den nationale genrejsning
kom kraftigt på dagsordenen, var Skytte, Gymnastik
og Idrætsforeninger (DDSG&I, det nuværende DGI)
blomstret op i hele landet. Det var samtidig med at andelsbevægelsen og højskolerne skød frem. F.eks. var
der højskole i Sinding (i den senere Brugs) fra 1868 til
1889. Det var især på landet denne udvikling tog fart.
Langt op i 1960’erne var den årlige gymnastikopvisning i det lokale forsamlingshus, med efterfølgende
fest, en af årets store begivenheder. Ikke et øje var
tørt når sognets flotteste karl marcherede foran rækken af børne, karle- og pigehold ind i forsamlingshuset med fanen kækt hævet, mens de kraftfulde, unge
stemmer taktfast sang ”I alle de riger og lande, hvorhen jeg i verden fór,” eller ”Ja vi mødes alle unge, snart
til arbejd snart til fest.” Gymnastik og sport i det hele
taget var et fælles anliggende med stor betydning for
sammenhængskraften i samfundet. ”En sund sjæl i et
sundt legeme” var ikke et individuelt projekt.
Det var denne tradition de 4 initiativtagere til dannelsen af Centrum havde med i bagagen. Men i 60’erne
tog udviklingen af industrisamfundet fart: mekaniseringen i landbruget var langt fremskredet, antallet af
karle og piger på gårdene faldt drastisk, samtidig med
at behovet for arbejdskraft i industrien tog til. Det blev
mere reglen end undtagelsen, at Mor også arbejdede
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Else Haun, Sinding, formand for Idrætsforeningen Centrum
og Agner Kjeldsen, Ebstrup. Centrums 1. formand i 1971

uden for hjemmet. Der skulle tjenes penge til både bil,
parcelhus og charterrejse. Og ikke mindst var fjernsynet blevet hver mands eje.
Gennem årene var tilbuddet i foreningen blevet udvidet med håndbold, badminton, atletik og fodbold, ud
over gymnastikken. Men i slutningen af 60’erne var det
langt fra en selvfølge, at nærmest alle unge deltog i
idræt. Medlemstallet var dalende.
Jeg har sat Centrums første formand, Agner Kjeldsen,
og den nuværende, Else Haun, stævne på Elses kontor på det fine nye medborgerhus på Bindslevs Plads.
Else har de gamle protokoller med, men Agner, som
fylder 88 til maj, kan huske det meste og fortæller levende. Både om sin ungdom, hvor han som tjenestekarl tog på Vallekilde Højskole vinteren 1946-47 og
blev delingsfører som så mange andre unge fra landet
i de tider. Med denne gymnatikindtruktør-uddannelse
i bagagen kom han tilbage til området og ledte karlehold både i Lemming og Nisset forsamlingshuse. Han
løb fra Ebstrup til Lemming til øveaftnerne - det er vigtigt at holde sig i form, mener Agner. Og det har han så
gjort lige siden. I vinter har han kun 2 hold: Gymnastik
på Rosengårdscentret og et hold seniordans i Voelhallen.
Else og Agner er enige om at der er sket en kæmpe udvikling i Centrums 40 års levetid. Fra gymnatik,
badminton, håndbold og fodbold til en start, tilbydes
der nu også svømning og volleyball, og gymnastik har
udviklet sig i mange retninger, f.eks. som aerobic og
linedance. Men det store spring fremad kom i 1978,
da Skægkærhallen blev indviet. Efter flere års tovtrækkeri med kommunen og mange timers frivilligt arbejde,

I klubbens barndom var penge et stort problem. Der
blev bl.a. afholdt banko for at skaffe penge til de forskellige aktiviteter, fortæller Agner. Else mener, at manglende interesse for at gå med i bestyrelsesarbejdet er
det største problem i dag. Mange forældre følger med
stor interesse deres børns deltagelse i diverse sport
og henter og bringer gerne børnene, men når der så
skal findes voksne til at få foreningen til at køre, så kniber det med opbakningen. Og såvel unge som modne
voksne vælger ofte mere individuelle motionsformer,
uafhængige af tid og sted, såsom løb, cykling eller fitnesscentre. Der er så mange tilbud, man zapper mere
rundt, og den lokale forankring betyder ikke så meget.
Den store overvægt af lokale børn i medlemsskaren
taler sit tydelige sprog.

Hallen syder af aktivitet når 20 glade børn går til ”Kids-volley”

stod Hallen færdig som omdrejningspunktet for Centrums aktiviteter. Omklædningsrum og toiletter har netop gennemgået en tiltrængt renovering, men det store
ønske om at få fysisk sammenhæng mellem Klubhuset og selve hallen, er strandet mellem 3 forvaltninger
i Kommunen. Foreningen har både forslaget og pengene, så Else arbejder hårdt på sagen.

Den folkelige bevægelse, der var baggrund for idrætsforeningernes opblomstring, er ved at ændre udtryk.
Rigtig mange danskere dyrker sport og motion under
en eller anden form, men der er f.eks. ikke den samme stemning til den årlige gymnastikopvisning. Dannebrog er ikke forrest, og der bliver ikke sunget efter
højskolesangbogen.
Her ved sit 40 års jubilæum, er Idrætsforeningen Centrum parat til at tage udfordringen op.
Klaus Hansen, Tandskov

25 år i Kirkens tjeneste
Siden 1986 har Lars
Elsborg, Holmmøllevej,
været ansat som graver
ved Lemming Kirke. Da
stillingen blev ledig, faldt
det naturligt for Lars at
søge den. Dels havde
han og Anni overtaget forældrenes ejendom i Lemming bakker i 85, dels
havde Lars arbejdet ved
Silkeborg Stenhuggeri siden soldatertiden, så han
var vant til at komme på
kirkegårdene i området.
Det er et dejligt frit arbejde, som passer et landbobarn godt. Men det er jo frihed under ansvar, pointerer Lars. I dag holder han fri,
for det er hundekoldt med let frost og strid blæst. Så
tager han bare et par timer ekstra en anden dag. Det
jævner sig.
Som nybegynder blev han sat ind i arbejdet af Henry
Knudsen, Serup, og ”ellers snakker Inge og jeg om
sagerne.” Medvirken ved de kirkelige handlinger er jo
også en del af jobbet. Der er både uddannelse og kur-

ser til rådighed, men de længerevarende studier har
Lars ikke haft brug for. Opvæksten på en bette ejendom med dyr og 23 tdl., 7 år under Hr.Ginnerup på
Lemming skole, 2 år på Levring efterskole, soldatertiden i Livgarden, og ellers arbejdet som tjenestekarl på
landet og specialarbejder ved stenhuggeren, det giver
den ballast, både praktisk og menneskeligt, Lars har
brug for i jobbet.
Og jobbet omfatter jo som bekendt også de lidt svære,
følelsesmæssige opgaver. Forleden skulle han hjælpe
forældre, som har mistet deres 1½ år gamle søn, med
at udtage et gravsted. Det er ikke en let opgave, men
også den side af sagen magter Lars.
Når man har sin gang på Lemming kirkegård, kender
man Lars som et ansvarsfuldt og behageligt menneske, en dygtig gartner og kirketjener.
Ud over at passe fritidslandbruget på den fædrene
gård, finder Lars tid til såvel gymnastik som løb, og
han er ivrig jæger. Lidt raslen med håndtaget på våbenskabet får straks den vakse gravhund ”Bølle” til
at spidse ører. De to går mange gode ture sammen i
Lemming Bakker.
Klaus Hansen, Tandskov
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Generalforsamling
Onsdag d. 30. marts 2011 kl.19.00
Ordinær generalforsamling afholdes
i Serup forsamlingshus.
Dagsorden ifølge lovene.
Umiddelbart efter forsamlingshusets
generalforsamling, vil der blive afholdt
Ordinær generalforsamling i
Støtteforeningen for Serup forsamlingshus
Dagsorden ifølge lovene.
Eventuelle forslag skal være de respektive
formænd i hænde senest 3 dage før mødet.

TAK!
En stor tak til
Asta, Louise, Ingrid, Jens og Jens Ove
for god underholdning Mortens Aften.
En stor tak til julemanden som vakte glæde
hos små og store ved
juletræsfesten.
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20 års jubilæum
Serup forsamlingshus støtteforening
har eksisteret i 20 år og det fejres
Fredag d. 29. april 2011 kl. 18.30

Kom med til fest!
Festmenu:
2 forretter med et glas hvidvin
3 kødretter
Dessertbord og kaffe
Efter spisning spilles op til dans.

Pris pr. person
kun 135 kr.
Tilmelding senest d. 25. marts
på tlf. 86 85 51 08

SERUP BORGERFORENING
Kommende arrangementer

Ny bestyrelse
Serup Borgerforening har efter generalforsamling
konstitueret sig således:
Formand
Næstformand
Kasser
Sekretær
Medlem

Dorthe Træholt
Steffen Johnsen
Maria Damkvist
Camilla Brodersen
Camilla Brix

40750463

Supleanter
		

Tommy Sørensen
Suzan Haunstrup

Revisorer
		

Jens Kristian Sørensen
Jens Ove Hansen

28128311

Serup Borgerforening arrangerer traditionen tro

Fastelavnsfest

for områdets børn og deres forældre.
Det vil i år finde sted
Lørdag d. 5. marts kl. 14.00 til 16.00
i Serup forsamlingshus.
Der er tøndeslagning for både store og små børn.
Præmier til de 2, der er mest fantasifuldt udklædt.
Der er salg af kaffe og fastelavnsboller.

Sankt Hans aften

Vi tænder bål på sportspladsen,
sælger grillede pølser og kolde drikkevarer.
En hyggelig aften med mulighed for, at få hilst på
tilflyttere og på naboens nabo.
Årets store begivenhed i Serup:

Sommerfesten

vil blive afholdt i uge 32.
Med størst aktivitet i weekenden 13/8 og 14/8.
Vi ønsker at forny sommerfesten,
og skabe grobund for nye traditioner.
Derfor efterlyser vi gode ideer,
- og hænder der ønsker at gøre en indsats,
for at få sammenhold og hygge til at blomstre
i vores lille skønne lokalsamfund.
Vi er igang med planlægningen allerede nu,
- så kom med dine ideer og evner.
Arkivbilleder fra
sidste års
Skt. Hansfest
og
Sommerfest

Obs!!

Medlemsskab er nødvendigt for deltagelse
i foreningens arrangementer.
Medlemsskab kan erhverves for 75 kr.
ved indgangen, eller ved at
indsætte 75 kr. på reg. 9266 ktnr. 8150080817
i Nordea.
Husk at skrive adressen, så vi kan se
hvem der har indbetalt.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Træholt
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LANDSBYLIV
Kommende arrangementer:
Teatertur, Det Ny Teater
Krisen kradser, Kradser krisen
Fredag d. 10. marts kl. 20
Efter vores store succes med teater tur sidste år
prøver vi til igen.
I år er det en lokal revy der omhandler alt fra
Hjejlens fødselsdag til andre lokale begivenheder.
For den der have lyst er der spisning fra kl. 18.50
Menuen er fyldt svinemørbrad i baconsvøb med
tilbehør. Det koster 80 kr.

T
G
L
SO

UD

Fællesspisning
Lemming Forsamlingshus
Fredag d. 25. marts kl. 18.30
Tag naboer, venner og familie med ud til
en hyggelig aften.
Vi laver maden og klarer opvasken
mens I hygger jer med spil og snak.
Til de mindste sørger vi selvfølgelig for god film
på storskærm og fredags slik.
Der vil blive solgt øl, vand og vin.
Alt dette til rimelige priser.

Vi forbereder det nye program…
Så er endnu et år gået og foråret er forhåbentlig snart
på vej. Det betyder at foreningens bestyrelse skal til at
planlægge næste års program. Hvis der er nogle der
ligger inde med ønsker og forslag til det nye program
er I mere end velkomne til at tage fat i en fra bestyrelsen. Så vil vi gøre hvad vi kan for at få strikket et fantastisk program sammen til det næste år i Landsbyliv´s
historie.
Som altid vil vi gerne takke alle medlemmerne for deres fremmøde ved alle vores arrangementer, det er
fantastisk at se så mange mennesker hver gang.

Siden sidst…
Bytte tøj dag
Lørdag d. 6. nov. var borgerforeningen og Landsbyliv sammen om arrangementet Byttetøj-dag. Hele forsamlingshuset var fuld af boder med alt fra børnetøj, til
sko og smykker. Desværre var der ikke så mange der
manglede nyt tøj til billige penge, men dem der dukkede op hyggede sig med kaffe, sandwich, kage og hinandens gode selskab. Vi blev enige om at vi vil prøve
at lave arrangementet igen, eventuelt i sommertiden.

Sidste tilmeldingen 18.3.11 til Janni på
24630517 eller e-mail: landsbyliv@live.dk
Tur til Den gamle Smedíe
I samarbejde med Veteranknallertklubben
Onsdag d. 18. maj kl. 19
Vi mødes ved Kirken i Lemming kl. 19 og køre til
Levring, hvor vi mødes med
Veteranknallertklubben.
Her går vi ind og ser Dan Riemenschneiders
butik med brugskunst - “Et sted med sjæl”.
Butikken rummer også en del af Dan´s egne ting,
som kan være en kombineret af metal, glas, sten
og beplantning.
Han vil fortælle om stedet.
Vi medbringer sandwich, øl/vand, kaffe og kage.

Bytte tøj dag i Lemming forsamlingshus

OBS OBS OBS
Ny pris: 40 kr. for alle
Sidste tilmelding 11.5.11 til Janni på
24630517 eller e-mail: landsbyliv@live.dk
Fodbold Golf og Picnic
Nærmere info kommer senere
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Et stort udvalg af spændende varer i boderne

LANDSBYLIV
Besøg hos ”Star Me”
Den 30. november gik turen til Tyrsting ved Brædstrup,
hvor vi var 12 tøser der skulle besøge gårdbutikken
”Star me”. Det blev desværre et kort besøg og nogle
nåede slet ikke frem p.g.a. vejret.
Det sneede rigtig meget da vi nåede til Brædstrup og
vejen ud til ”Star me” var stort set kun et sæt hjulspor.
Vi der kom frem, fik set en rigtig hyggelig butik med
fine juleting og masser af andet brugskunst.
Der var også en systue og en lade med krukker og
havemøbler.
Desværre var vores koncentration ikke for god, da vi
var bange for ikke at kunne køre derfra igen p.g.a sne.
Vi var enige om at der gerne måtte blive arrangeret en
ny tur, måske i sensommeren.
Dessert & chokolade aften
Da vi i foråret planlagde dette arrangement, vidste ingen, at når vi nåede d. 7. dec. ville Jane Papsø være
på nippet til at føde.
Så det var med panik i øjnene, at bestyrelsen modtog
et opkald fra Jane om mandagen, men heldigvis for os
havde den lille ikke tænkt sig at komme til verden før
efter tirsdag.
21 lækkersultne damer var mødt op på friskolen hvor
Jane svingede chokolade skeen og gav os fif til den
helt rigtig temperering af chokoladen. Hun serverede
marengs med granatæbler, tiramisu, sara bernard kager, fyldt chokolade, lagkage med hindbær, kransekage, marcipanbrød og hjemmelavet is.
Vi tør godt at sige at alle der var der, hyggede sig og
gik hjem med sukker chok ovenpå al den dejlig kage.

Hygge aften på Zorba
25 sultne damer og mænd mødtes d. 19. januar til lidt
hygge og lækkert til ganen på Restaurant Zorba i Silkeborg.
Efter et lille kik på menuen blev bestillingerne givet og
vente tiden blev klaret med en lystig snakken ved alle
bordene.
Efter lækre meze (små forretter), bøffer og desserter
vendte alle 25 glade og mætte hjem.

Hygge på Zorba

Marengs med granatæblecreme
Marengs:
2 dl. Æggehvide
300 g Sukker
Granatæblecreme:
4 dl. Fløde
2-3 granatæbler
(Alt efter smag og behag)
Æggehvider og sukker piskes til marengs. Fordeles på en bageplade med bagepapir. Bages ved
125° i ca. en time.
Fløden piskes til skum og granatæble kernerne
vendes i. Hvis der skulle være lidt ekstra marengs
i overskud kan det med fordel knuses groft og vendes i cremen.

Jane Papsø laver lækkerier.

Lækker Gateau Marcel. Mums...

Granatæblecremen fordeles oven på marengsbunden.
Pyntes med revet chokolade, granatæblekerner
og evt. mynte blade.
Velbekomme
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Foråret er på vej
Huset er præget af glade og aktive børn som forsøger at blive klogere og dygtigere på mange forskellige
områder og måder. Nogle synger og spiller, andre vil
læse, nogle vil save træ og så er der flere af vore familier som i den nærmeste fremtid bliver flere og større,
ja nogen har lige født.
Vi voksne er optaget af kommunale besparelser og
en ordentlig hverdag med og for børn, forældre og
personale. Der skæres og skæres og klippes en tå.
Derudover er vi optaget af at videreuddanne os og på
forskellige kurser og Lene vender den 26. april tilbage
til arbejdslivet, måske hun synes at hun bare skifter
noget af sit nuværende arbejdsliv ud med noget andet.
Velkommen til dig, Lene.

Anita og Ninna laver film

Foråret
Som altid bærer det jo præg af nye muligheder og nye
aktiviteter, Pladsen kommer i brug igen og vi skal have
vores forårsuge med masser af aktivitet og oplevelser i ugen før påske. Vi har derudover indledt et begyndende samarbejde med DGI Midtjylland som har
søsat et flot projekt der hedder idræt for alle. Dette
og samarbejdet med Børnehjælpsdagen forventer vi
også meget af dette forår. Jesper glæder sig selvfølgelig mest til maj for da bliver det nemlig hans dag. Han
skal konfirmeres den 15. maj.
Vores juleafslutning bød på god musik og flot sang

Praktik m.m.
Kasper glæder sig til introforløb og praktik som skal
afvikles i løbet af marts og april måneder. Han skal
dels på Asmildkloster Landbrugsskole og Teknisk
Skole i Silkeborg dels i praktik hos Opel i Silkeborg.
Dette og andre gode oplevelser kommer med jævne
mellemrum bare flydende ind af døren. En dag modtog
vi bare sådan lige et trommesæt som vi blev foræret.
Det var Claus Andersen, murerfirmaet P M Henriksen
som mente at det nok kunne gøre mere nytte hos os
end i kælderen hos dem, hvor det ikke blev brugt så
meget, tak for det. Patrick har været i praktik hos en af
de lokale og hver gang lykkes det for Patrick når han
har et job eller praktikforløb. Denne gang hos JL Byg i
Lemming, hvor Jimmy var lærermester. Jimmy var for
flere år siden i praktik i Børne- og Familiehuset. Det
må være kør rundt princippet i den gode udgave.

Lukas laver ”skrammel” kunst
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Forældredag
Forårets forældredag ligger denne gang tirsdag den 5.
april og vi håber selvfølgelig på stor deltagelse og så
tror vi at det bliver rigtig godt vejr. Vi starter kl. 15.30
og slutter kl. 19.00. Fællesspisning kl. 17.30 med børnenes bedste anretninger.

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Siden sidst
Indkaldelse til

Generalforsamling

i Lemming og omegns Jagtforening
Torsdag den 24 marts kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus.
Forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
I øvrigt afholdes generalforsamlingen i henhold til
gældene vedtægter.
Husk og medbringe trofæer samt krage ben.
Efter generalforsamlingen er jagtforeningen vært
ved en kop kaffe og en bid brød.
Øl og sodavand kan købes.

3 efterårs jagter i Serup Præstegårdsskov gav ikke det
store udbytte, kun en enkelt hare alt i alt, det til trods
for at jagterne har været godt besat.
Lørdag den 29. januar samledes 19 mand til rævejagt
i Lemming Bakker, det var en kold men klar og fin dag,
hvor der blev set rigtig meget vildt i skovene. En enkelt
ræv kom også for, dog blev der ikke skudt til den.
Efter jagten var der traditionen tro gule ærter og fælles
hygge i Tommys garage.

Kommende arrangementer

Ser vi lidt fremad i tiden starter hundetræningen i Langawten i marts måned, mere information kan indhentes
ved at ringe til John B. Hansen på tlf. 8688 6064
Flugtskydningsbanerne lukker op onsdag den 20.
april, der vil være en skydeinstruktør til rådighed, hvis
der måtte være behov for dette.
Lørdag den 30 april er der indskydning af rifler på banerne i Grauballe.
Skydningen starter kl. 10.00 og som sædvanlig vil der
være en kyndig skydeinstruktør der styrer skydning
samt markørgrav.

Marts
Hundetræning

Sideløbende med skydningen udloddes foreningens
bukkejagter, prisen for disse vil være 300.- kr. pr.
week-end samt 400.- kr. for en skudt buk.
Der betales for jagterne så snart de er udloddet.

20. april
Flugtsskydningsbanerne åbner

Mandag den 16 maj vil jagtvognen igen stå ved trommelhuset, der vil være åbent fra kl. 08.00 mød op og
pral lidt eller fortæl om hvad du har set eller skudt.

30. april
Indskydning af rifler

Husk selv at tage kaffen med, så vil foreningen sørge
for morgenbrød der kan købes for 20.- kr. pr. hoved.

16. maj
Jagtvognen ved Trommelhuset

Så er det også tid for og finde en ny skribent til denne
side. Efter nu 8 år på denne post vil jeg takke alle jer
der har kunnet bruge eller syntes siden for jagtforeningen har været interessant.
Det har været både sjovt og spændene og være med,
men tiden gør at jeg desværre må prioritere tiden til fritidsaktiviteter også, så derfor må jeg sige tak for denne
gang.
Henrik Jensen
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FRISKOLEN I LEMMING
Turnebandet ”De 9 Amigos”
”Det hele startede, da min lærer Morten ville have et
band på friskolen, som skulle ud på efterskoler og
spille. Jeg spiller guitar og har drømt om at få et band
sammen med nogen fra min klasse. For to år siden
havde min storesøster et band, og jeg synes det så
sejt ud, når de var på scenen. Nu var det vores tur til at
vise hvad vi kunne. Vi spillede til julemarked på friskolen i Lemming, på Gødvad Efterskole og på Thorsgaard Efterskole” Simone 3 kl.
”Til skolens julemarked – Det var den allerførste koncert, lavede vi faktisk ikke nogen fejl. Der var så mange vi kendte, og vi fik supermeget ros bagefter. Jeg var
ved at græde af glæde.” Sol 4 kl.
”Vi har øvet os helt fra oktober til december. I bandet
er vi ni børn og vi kalder os for ”de ni Amigos”. Der er
en bassist som hedder Marikke og to på el-guitar, det
er en der hedder Freja og mig Simone. På trommer er
der Anders, så er der Chris og Christoffer på perkussion, Mette på keyboard og selvfølgelig to forsangere
– Sol og Mathilde.” Simone 3 kl.
”Jeg har lært, at det kræver mod at stå på en scene!”
Christoffer 3 kl.

”Jeg synes, at det var rigtig godt, og jeg er blevet rigtig
gode venner med Christoffer” Chris 4 kl.
”Vi spillede på Gødvad Efterskole. I starten var jeg lidt
nervøs for, at skulle spille foran alle de mennesker,
men da jeg stod og sang første sang (Me myself I) begyndte det bare at være ligegyldigt, at jeg var nervøs.
Det var helt VILDT fedt at stå på scenen og gi’ den
gas! Det er noget af det bedste jeg har prøvet i mit liv!”
Mathilde 4 kl.
”Min bedste oplevelse med de 9 Amigos var nok, da
jeg skulle skrive min autograf. Det var en sindssyg følelse af, at føle sig speciel på den måde!” Sol 4 kl.
”På Thorsgaard Efterskole dansede de til musikken
og klappede helt vildt. Og så var der et sted i ”Proud
Mary”, hvor vi synger ”rolling” og publikum også skal
svare ”rolling”. Simone sagde til dem, at de skulle synge højere, og det gjorde de virkelig!” Sol 4 kl.
”Først da vi kom til Thorsgaard Efterskole tænkte jeg:
”Åh nej!”, for de havde virkelig gjort meget ud af det
med scenelys og alt muligt. Men så tænkte jeg ved mig
selv, at det egentligt bare var fedt, og så glemte jeg det
igen.” Mathilde 4 kl.
”Alle klappede og skrålede med, men så lige pludselig
forsvandt lyset! Jeg tænkte: ”Åh nej, nu går det galt!”Men Simone og jeg klarede den, vi kunne faktisk teksten udenad, det var dejligt!” Mathilde 4 kl.
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DEN POLITISKE SIDE AF SAGEN
NYT FRA LOKALRÅDET
Ikke alt man drømmer om, går i opfyldelse. Heller ikke
i den verden, der har med KOMMUNEN at gøre. Ikke
alt man planlægger, bliver ført ud i livet. Heller ikke i en
forenings-bestyrelse eller i LOKALRÅDET.
I efteråret fik LOKALRÅDET den idé at arrangere en
Landsbymesse i Skægkærhallen 3. april 2011. Her
kunne lokalsamfundet mødes: håndværkere og andre erhvervsdrivende, smedemestre og gårdmænd,
foreninger og institutioner, hobbyfolk og professionelle kunstnere, børnehavebørn og pensionister. Her
kunne man vise hinanden hvad der foregår i vores 4
landsogne i den nordlige udkant af Gamle Silkeborg
Kommune - i hjertet af Ny Silkeborg Kommune. Der
kunne udveksles historier og ideer, der kunne laves
aftaler om fremtidigt samarbejde. Og ikke mindst: DET
KUNNE KOMME I AVISEN, at der faktisk sker noget
nord for Balle Bakke og syd for Haurbak og Hinge sø.
Vi sendte 180 indbydelser ud med posten. Der er kommet 13 tilmeldinger. Det er for lidt. VI AFLYSER. Om
ideen er helt død har vi ikke taget stilling til endnu.
I november var alle LOKALRÅD og Nærdemokratiudvalget /Byrådet samlet på Vandrehjemmet til en god
dag: Hvordan står det til med nærdemokratiet i kommunen her 4 år efter kommunesammenlægningen?
På hvilke måder bør der ske forbedringer? Hvad skal
politikerne have i erindring når de træffer beslutninger,
for at borgerne bliver bedre inddraget? Hvilke procedurer skal embedsmændene have på rygraden i deres arbejde, for at borgerne ikke bliver tromlet, men
at man tværtimod inddrager ”dem der ved hvor skoen
trykker”, og forhåbentlig derved opnår at uartikuleret
utilfredshed bliver til konstruktivt medborgerskab. Det
var en udbytterig dag med god kontakt mellem ”borgere og byråd”.
Et eksempel på hvordan ”kommunen” får input fra borgerne, er desuden ”DEN LOKALE HUSKESEDDEL”,
som er en slags ønskeseddel fra lokalområdet, som
LOKALRÅDET afleverer hvert andet år, og fremlægger for politikerne ved et årligt kontaktmøde.
Den forrige ”huskeseddel” fra LOKALRÅDET, omhandlede
1) trafikproblemer på Viborgvej fra Skægkær til Tandskovvej/ Serupvej,
2) trafikdæmpning i Serup og Sinding,
3) forbedring af skolevejen fra Lemming og Sejling til
Skægkær,
4) asfaltering af Banestien fra Øster Bording til Lemming.

Udsigt fra Baunehøj i Tandskov, 102 m højt. I klart vejr er der
vidt udsyn over hele vores lokalområde:
Mod nord, Serup - mod nordøst, Lemming - mod sydøst,
Sejling, Skægkær - mod syd, Sinding - mod vest, Den vide
Verden

Vi må jo erkende, at kun punkt 4) er imødekommet.
Til gengæld er det til stor glæde, også for os lokale, at
Banestien nu kan benyttes helt fra Lemming til Lysbroskoven. Gå, løbe, rulle, cykle, ride.
Nu 1. marts, indleverer vi 5 nye huskesedler. Trafikken
på Viborgvej vil nok stadig være et vigtigt punkt, men
forbedring af Skægkærhallen som lokalt aktivitetssted
ved at sammenbygge klubhus og hal, kunne også
komme på ønskesedlen.
Her i foråret er der generalforsamlinger i Borgerforeningerne. Her vælges DIN repræsentant til Lokalrådet. Mød op og gør din indflydelse gældende.
Venlig hilsen Gitte Grill, Serup - Sanne Mai, Lemming
- Peter Bernth, Sejling - Åge Kjærgaard, Øster Bording
- Klaus Hansen Tandskov, Sinding
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LEMMING BORGERFORENING
Så er vi klar med en ny sæson i Borgerforeningen
Generalforsamling

18. januar afholdt vi vores generalforsamling, og i år
var det heldigvis nemt at få nye kræfter ind i bestyrelsen. Søren Lue blev forfremmet til fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, Alice Thygesen og Trine Østergaard blev
valgt til suppleanter, den endelige konstituering er ikke
på plads, på denne side af deadline.

Lotterispil

Husk, at der hver mandag er lotterispil i forsamlingshuset kl. 19.30.

Påskespil

Den 25. april 2. påskedag, kl. 13.30, løber årets påskelotterispil af stabelen, og som vi plejer, slider vi
skosålerne, for at få samlet nogle flotte gevinster til
begivenheden.

Forsamlingshuset

Vores forsamlingshus trænger jo af og til, til en ekstra
hånd og årets forårsoverhaling bliver
onsdag den 30. marts kl. 16.00. Det plejer at være
ganske hyggeligt, og vi bliver glade for enhver indsats.

SAVNEDE AKVARELLER,
VI BRINGER EN EFTERLYSNING:

Søndag den 6. marts

afholder vi sammen med Inge Glibstrup
fastelavnsgudstjeneste,
med start, i kirken kl. 14.00
derefter er der tøndeslagning
og fastelavnsboller m.m.
i forsamlingshuset.
I år er der præmie for bedst udklædte,
vi håber at forældrene også møder op udklædte,
også i kirken.

Lørdag den 12. marts

er vi klar med årets forårsfest,
som jo også inkluderer den lokale revy,
der bliver allerede øvet på livet løs
i Sanne Lemmings dagligstue.
Pris for hele herligheden er: 150 kr.,
det starter kl. 18.00, revystart kl. ca. 20.00.
drikkevarer, kan som vanligt,
købes til rimelige priser.
Som altid er der også levende musik til dansen,
igen i år er det Local Voice, der spiller op.

For år tilbage, udlånte Silkeborg kunstfond os to akvareller, til en værdi af i alt 3000 kr., det er nu blevet besluttet at afvikle fonden, og i den forbindelse har vi fået
brev fra Silkeborg kommune, at de har valgt at forære
os de omtalte billeder, det er vi glade for, specielt fordi
ingen i den nuværende bestyrelse har set billederne,
og fordi de ikke skulle leveres tilbage. Er der nogen
der ved hvor de er, er der nogen der har brugt dem til
optænding, har nogen solgt dem……….. Vi vil gerne
høre fra tidligere bestyrelsesmedlemmer, om de evt.
kan løse mysteriet.
SOM NOGET NYT, HAR I, I ÅR, MULIGHED FOR AT
BETALE KONTINGENT TIL BORGERFORENINGEN
VIA NETBANK, MEN SELVFØLGELIG KOMMER VI
RUNDT TIL ALLE I SOGNET, OG HÅBER DERMED
AT VI KAN GENKENDE JER, TIL VORES ARRANGEMENTER.
Vel mødt
til den kommende sæson
i Forsamlingshuset.
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Har I lyst til at deltage i årets fest, kan I tilmelde jer
hos Sanne L på 2212 0212
Jytte J. på 2336 6144 eller på Lemming Café.

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Så er der fodbold
Så er græsset snart grønt og det er på tide at finde
fodboldstøvlerne frem
Senior:
Onsdag d. 2 marts kl. 19.00
er der opstart på lysbanen bag Skægkær skole.
Vi træner hver onsdag frem til sæsonstart og kan
tilbyde både 7 & 11 mands fodbold.
Vi glæder os til at se nye som gamle spiller.
Ungdom:
Ungdomsafdelingen holder fælles opstart
lørdag d. 2. april kl. 11.00-13.00
på banerne bag Skægkær hallen.
Vi har hold fra 0. klasse til 8 klasse, så bare kom og
være med, sammen med de over 130 andre børn
som spiller fodbold IF Centrum
Enkelte hold starter op inden den fælles opstart,
så tjek www.ifcentrum.dk for mere info
omkring de forskellige hold.

GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag d. 26. marts kl. 14.00
i Skægkær Hallen.
I år vil der være opvisning af Far/mor/barn,
Bøllespirer, Spring/rytme piger 6-8 år og 9-14 år,
Super Seje Drenge.
Årets gæstehold er
DGI Viborg/Silkeborgs Aspiranthold
Entre 25,-kr for voksne, børn gratis adgang.
Programmer udleveres ved indgangen.
Der kan købes kaffe/te, sodavand, boller, kage, is,
pølsehorn, pizzasnegle og slik.

Vi fejrer
40 års Jubilæum
Lørdag den 9. april 2011
I den anledning kommer
DGI Karavanen på besøg
kl 13:00 - 15:00
i Skægkær hallen.
Tag dine venner med og få en fed oplevelse
sammen med dine holdkammerater.
Efter strabadserne i hallen byder vi på
kagemand og saft
i klubhuset hos Karen Marie.
Når børn og barnlige sjæle
er færdige med at feste i hallen,
gøres der klar til jubilæumsfest i
Sinding Forsamlingshus kl. 18.00
med buffet, underholdning, musik og dans
til den fantastiske pris af 225,00 kr.
Billetter købes ved henvendelse til:
Lene Kaalund: tlf.: 28 89 68 11
eller
lenefriiskaalund@hotmail.com
Inge Johansen: tlf.: 86 85 55 35

Kom og få en hyggelig eftermiddag sammen med
dit barn/barnebarn, din mand/kone/kæreste,
og se, hvad vi har fået vinteren til at gå med.

Hilsen

Vi glæder os til at se jer.
Gymnastikudvalget, Centrum.

IF Centrum
www.ifcentrum.dk
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Lægerne Papirfabrikken 		
Akut hjælp efter kl. 13 (hverdage)
Efter kl. 16: Lægevagten 		
					
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8685 9200
4037 7000
7011 3131
8722 4820

Lemming GIF
Lemming Skolevej 10			
Michael Andersen, formand		
Kasper Bech, senior fodbold 		
Betina Jensen, ungdomsfodbold

8685 9095
2028 9091
8685 5019
8685 9219

Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset		
Else Haun, formand			

8685 5255
8685 5643

Serup Borgerforening
Dorthe Træholt, formand		

4075 0463

Lokalhistorisk Forening
for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Bent Thor, Grauballevej 11		
Bent Kjeldsen				

8687 7024
8685 5452

Skægkærområdets Lokalråd
For Serup:
Gitte Grill (formand)
For Lemming: Sanne Mai 		

8685 5985
2212 0212

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand			

2212 0212

Dagplejere
Kontakt borgerservice			

8970 1010

Serup Foredragsforening
Bent Kjeldsen, formand			

8685 5452

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

3026 5156
3026 5156

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

Serup Forsamlingshus			
Kirsten Jensen, udlejning mm.		
Peter Blom, formand			

8685 5108
8685 6608
8682 6434

8685 5363

Lemming Forsamlingshus		
Henrik Jensen, udlejning		
					

8685 9197
8685 9048
2013 2785

Lemming Vandværk			
Poul Erik Bach, formand			

8685 9015
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

Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
Skoleleder Asger Skov Nielsen		
Skolebestyrelsen:
Claus Morild, formand			
Ina Andersen, næstformand		

8970 2600
8680 2681

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

8685 9333
5085 1101
8685 9333

8682 7810
2127 7219

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
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Denne annonce
kan blive
DIN

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

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, 8632 Lemming

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse
i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Pelle Hansen, Skægbjerglund

AUTO

tilbyder presning af halm med
HESSTON 4900 med samler.
Køb af halm på skår.
Nedfældning af gylle med SAMSON PG 20

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175
Reperation og service af alle mærker
Alt til konkurrencedygtige priser

v/ Brian Hansen Tlf. 2090 0856
KØR SIKKERT UD - KOM GODT HJEM

Altid ærligt arbejde
- til tiden
-til gode priser

Tandskovvej 9, 4056 9936

Serup Minitransport
Tlf. 8685 5786 - 4086 8647
Container-udlejning

Lavpris benzin

Viborgvej 87

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

Den rullende købmand
Stagehøjvej 19A
8600 Silkeborg

86 80 08 25

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Få leveret dine
købmandsvarer lige til døren.
Jeg handler alle mine varer hos
SuperBedst på Lupinvej i Silkeborg
Ring dagen før du ønsker levering.

V/Kai Deigaard
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil: 61 44 53 51
mail@kobmanden-i-lemming.dk
www.denrullendekoebmand.dk

Levering: 50 kr.
Pensionister: 30 kr.

Silkeborg Isenkram
Torvecentret
Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168
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Deadline til næste blad: 1. maj 2011
Mail: lokalblad@gmail.com

Faste arrangementer:
Lotterispil:
Lemm. Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.30
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.30
Gåtur, Landsbyliv:
Søndag kl. 10
se s. 27 i blad 33
Gudstjenester:
Se kirkesiderne
5. marts kl. 14.00
Fastelavnsfest i Serup
Borgerforening, se s. 25

25. marts kl. 18.30
Fællesspisning i Lemming, Landsbyliv, se s. 26

17. april kl. 10.30
Familie-gudstjeneste i
Serup Kirke, se s. 14

8. maj kl. 11.00
Konfirmation i Serup
Kirke (Dybkær), se s. 14

6. marts kl. 14.00
Fastelavns-familiegudstj. i
Lemm. Kirke, se s. 12+32

30. marts kl. 16.00
”Forårsoverhaling” i Lemming Forsaml., se s. 32

14. april kl. 17.30
Sæsonafslut. ”Det gamle
område Nord”, se s. 7

12. maj
Sang og musik i ”Sparekassen”, se s. 7

9. marts
Sang og musik i ”Sparekassen”, se s. 7

30. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Serup Forsaml., se s. 24

20. april
Flugtsskydningsbanen
åbner, se s. 29

16. maj kl. 8.00
Jagtvognen v. Trommelhuset, se s. 29

9. marts kl. 13.30
Foredrag: Peter Pedersen
i Afghanistan, se s. 7

5. april
Kirkemusikalsk legestue i
Serup Kirke, se s. 14

25. april kl. 13.30
Påskespil, Lemming Borgerforening, se s. 32

18. maj kl. 19.00
Tur til Den Gamle Smedie, Landsbyliv, se s. 26

12. marts kl. 18.00
Forårsfest, Lemming Borgerforening, se s. 32

7. april
Sang og musik i ”Sparekassen”, se s. 7

29. april kl. 18.30
Jubilæumsfest i Serup
Forsamlingshus, se s. 24

30. maj kl. 13.00
Løvspringstur, pensionistforeningen, se s. 7

13. marts
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, se s. 12

9. april kl. 13.00
40 års jubilæum i IF Centrum, DGI, se s. 33

30. april kl. 10.00
Indskydning af rifler, se
s. 29

13-14. august
Sommerfest i Serup Borgerforening, se s. 25

23. marts kl. 11.30
Sæsonafslutning, pensionistforeningen, se s. 7

9. april kl. 18.00
40 års jubilæum i IF Centrum, fest, se s. 33

1. maj kl. 9.30
Konfirmation i Serup
Kirke, se s. 14

24. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Jagtforeningen, se s. 29

12. april
Kirkemusikalsk legestue i
Serup Kirke, se s. 14

1. maj kl. 11.00
Konfirmation i Lemming
Kirke, se s. 14
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