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Aut. kloakmester

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

Arbejde med rendegraver
Minigraver

Aut. kloakmester
IB GRAVERSGAARD

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

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

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

 Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik

SHELL/SPAR
Alt under samme tag AKSEL NIELSEN

mobil
2080 8580

... med akupunktur, zoneterapi eller massage

Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming

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

Forkæl dig selv

Se mere på

Morten Bak A/S
Aut. Kloakmester & Entreprenør 

Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Vi udfører alt fra stort til småt. 
Jord - Kloak

Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

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 
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
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter)                                                      3511 5939 3023 1613
Anna Margrethe Jensen, Narvikvej 153 (Lemming Menighedsråd)             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
Gyda Betzer, Ørevadbrovej (Serup Forsamlinghus)                             5149 0190
Karina Bach Mikkelsen, Lemm. Bygade 27 (Landsbyliv)                          2323 3031
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)                    8685 9114 2883 2404
Tommy Sørensen, Serup Tinghøjvej (Serup Borgerforening)            4075 0463
Michael Andersen (LGIF)        2075 1816

LEDER

SOL OG VIND

Samsø og Ærø er selvforsynende med energi. Kan 
Serup-Lemming Pastorat også blive det?

I den videnskabelige verden er der nu enighed om, 
at det haster med at gøre noget ved den menneske-
skabte del af klimabelastningen, og det er vist tæt på 
at alle fløje i den politiske verden også tager truslen 
mod klodens fremtid alvorlig – mere eller mindre i for-
skellige lande.

Både den forrige og den nuværende regering har sat 
ambitiøse mål for indsatsen, og i EU er der store pla-
ner. Det er til diskussion, hvor mange % CO2 udslippet 
skal reduceres, og hvor stor en andel af fossilfri energi, 
der skal være målet.

Men det er ikke til diskussion, at mange familier, også i 
vores område, gør noget selv. Både for at spare penge 
og for at reducere vores miljømæssige fodaftryk.

I artiklen ”SOL og VIND” side 21, beskriver jeg 5 lokale 
projekter - måske til inspiration for andre.

Klaus Hansen
Tandskov

INDHOLD
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Oplag:
850 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

Anna-Grethe og Klaus Rasmussen, Lemming Vester-
byvej 34, havde sølvbryllup den 15. november. På bil-
ledet ses også Kenni og Janni Rasmussen.

DET NY TEATER
Torsdag d. 9. februar kl. 20.00

DEN NØGNE SANDHED
Et lystspil af  James H. Montgommery
Vi har reserveret 30 billetter, så det er

først-til-mølle princippet.
Bestilling Tlf. 8682 6631 (Lise)

Der kan denne aften bestilles mad til kl 19.00
altså før forestillingen. Skal bestilles 5 dage før

M.v.h. Bent

SERUP
FOREDRAGSFORENING

Hjemmebryggeren
Kenn Thøgersen Tandskov.

i Serup Forsamlingshus

Torsdag d. 8. marts kl. 19.30
Kenn er lokalmand og bor i Børge Olesens

tidligere ejendom, som han har totalrenoveret.
Kenn vil fortælle om hjemmebrygning af øl

og der vil være smagsprøver.

Derefter afholdes ordinær generalorsamling
Foreningen er denne aften vært ved en kop kaffe.

Karen Manza og Aage Halkjær Nielsen, Grauballevej 
7, havde guldbryllup den 11.11.11

JULEMARKED
Lørdag d. 3. december Kl. 9.30-12.00

…mange spændende boder!

ALLE ER VELKOMNE!
på Friskolen i Lemming

ANNONCER GADESPEJLET
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

På Lemming Skolevej 6 bor Lene Bang Melsen og 
Michael Melsen med datteren Anne Bang Melsen. De 
har gennem flere perioder renoveret ejendommen 
fra1895, senest med en flot tilbygning med store vin-
duer mod syd og vest samtovenlys. Og resultatet er 
jo flot.

Redaktionen

ønsker alle

glædelig jul

og godt nytår

Ingrid Jensen, Ørevadbro-
vej 68, fylder 75 år d. 31. 
januar.

Villy Sørensen, Ørevad-
brovej 57, fylder 70 år d. 
4. januar

Aase Thormann Nielsen, 
Æblehaven 1, Kjellerup, 
tidl. Viborgvej 161, fylder 
75 år d. 5. januar                  

Lasse Lemming Pedersen 
er søn af Sanne Mai Lem-
ming og Jesper Pedersen, 
Østerbyvej 21, Lemming 
(Hegn). Han ville tidligt 
frem i verdenen kl. 00.16 
den 3. oktober med en 
vægt på 2450 og var
47,5 cm lang.

Lillian Rasmussen, Alling-
vej 5, Nisset, fyldte 60 år 
den 26. oktober

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet
spændende og aktuelt, ved at underrette

redaktionen om mærkedage, fødselsdage,
huskøb mm.

Børge Olesen, Christians-
feldvej 3, st. t.h., tidl. Tand-
skovvej 23, Resdal, fylder 
85 år den 8. februar

Et stort
TILLYKKE
til jer alle
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SKÆGKÆRSKOLEN

Den 1.oktober fejrede vi på Skægkærskolen vores 
store ombygning. Dagen blev en festdag for alle sko-
lens elever og deres familier, samt politikere, bygge 
involverede og andre interesserede. Tak for den store 
interesse, - vi regner med, der har været omkring 900 
mennesker på skolen denne dag!  Bl.a. kunne Midtjyl-
lands største kagebord nydes, takket være over 200 
hjem der leverede kager til festdagen.                   >>>

Skægkærskolen har nu fået nogle rigtig gode fysiske 
rammer til fortsat at arbejde med trivsel og læring - at 
lave en rigtig god skole!
Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle vores skole, 
og dette arbejde har fået et løft med de tidssvarende 
lokaler. Udover rigtig gode klasselokaler af varierende 
størrelser, er det især gode fællesarealer, der kende-

tegner det nye. Det helt centrale i skolen er Hjerterum-
met. Et stort lyst lokale med plads til hele skolen ved 
den store siddetrappe. Derudover er det her vores bib-
liotek holder til som et naturligt centrum i skolen. Rum-
met bruges også, når en hel årgang har brug for at 
kunne være samlet - og måske samtidig kunne sidde 
i mindre grupper med god plads omkring sig. Mulig-
hederne i dette rum er utallige og der eksperimenters 
løbende med nye anvendelser for at understøtte den 
gode læring.

I såvel indskoling som overbygning er der også etable-
ret nye gode fællesrum. Læring er tæt forbundet med 
god trivsel og et godt fællesskab, og vi mener bygge-
riet har givet os rigtig gode muligheder for at arbejde 
videre med alle aspekter. Udformningen af ombygnin-

Ombygningen af Skægkærskolen er nu komplet

Den røde snor klippes af de to elevrådsformænd Asta og 
Anders, Tim Baldwin fra Skolebestyrelsen, samt formanden 
for Børne&Ungeudvalget Søren Kristensen. Skægkærblæ-
serne stod for et flot musikalsk bidrag.

Billedet her er fra toppen af sidetrappen. Udenpå ”den gam-
le facade” er der lavet en svalegang.

Julekoncert med Skægkærblæserne

Tirsdag d. 6. december kl. 19.00
i Skægkærskolens hjerterum.

Gæstesolist på trommer: Don Powell
(fra det engelske rockband Slade)

gen/tilbygningen og det daglige arbejde på skolen og 
i SFOén, tager naturligvis sit udgangspunkt i skolens 
målsætning om ”At danne livsduelige mennesker”. Det 
er et stort mål – men vi mener, vi er rigtig godt på vej. 
(yderligere interesserede kan gå på hjemmesiden: 
www.skægkærskolen.dk).
Personligt har det været en meget spændende start 
som ny skoleleder at få mulighed for at indvi denne 
nye ombygning. Jeg ser meget frem til et fortsat spæn-
dende arbejde med udvikling af skolen, og er herunder 
naturligvis også interesseret i det bedste samarbejde 
med lokalsamfundene omkring skolen.

Venlig hilsen
Peter Mortensen,

Skoleleder Skægkærskolen.
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SERUP BILLEDSKOLESERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming

Tlf. 87 24 70 70 

Se mere på www.serupbilledskole.dk

Program for december 2011 
og januar, februar 2012

 Onsdag den 30. november 2011 kl. 13,30
Abildskovs blomster i Kjellerup kommer og

laver advents- og juledekorationer. Amk. Lotteri.
 

Onsdag den 14. december kl. 12.30
Juleafslutning i Forsamlingshuset

m. fællesspisning, sang og dans omkring juletræet.
Musik: Anker Svendsen. Medbring julegave 20-25 kr.

Tilm. senest 12. dec. til Kirsten tlf. 8685 6608

 Onsdag den 11. januar kl. 12.30
Nytårskur.

Tilm. senest 9. januar til Kirsten tlf. 8685 6608

 
Onsdag den 25. januar kl. 12.00

Vi starter med lidt motion v. Kis Østergaard, Viborg.
 Derefter en let og sund frokostanretning.

Kis Østergaard fortæller lidt om kost og sundhed.
Alle er velkomne – også mænd.

 Onsdag den 8. februar kl. 13.30
Besøg hos Kjellerup Fysioterapi og træning

Almtoftvej 20, bag vandtårnet.
Vi kører i egne biler og mødes i Kjellerup kl. 13.30.

Evt. samkørsel aftales med: Kirsten
Tilm senest 4. februar til: Kirsten, tlf. 8685 6608

Onsdag den 22. februar kl. 13.30.
Leif og Verner underholder med

Harmonikamusik og sang.
 

Torsdagene
d. 8/12 2011, 12/1 2012, 9/2 2012 kl. 14.30

er der i ”Sparekassen” ved det gamle
ResdallundPlejehjem

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. 8685 5411.

BILLEDVÆRKSTED VINTER 2012

Drenge og piger ca. 8-12 år
Seks onsdage kl. 15.35 -17.30

Start d. 18. januar 
Tilmelding senest d. 9. januar

Louise, efterår 2011
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Undertegnede havde godt hørt om Peter-Opfinder i 
Lemming (fødenavn Peter N. Petersen), som kunne 
noget med elektronik og musik, og især det sidste hav-
de jeg og vores hyggeband, som jeg spiller i, glæde af 
i forbindelse med et lokalt ålegilde for snart 4 år siden, 
hvor han lige justerede diskanten op, for så lød det 
bedre!

Og nu banker jeg på døren og Peter lukker op til ”Cy-
kelsmedens Hus” (Peder Simonsen) på Østerbyvej 15. 
Det købte han i 2005 med meget af Peter Simonsen 
grej og maskiner i udhuset, for de gamle fræsere, dre-
jebænke m.m. kan let sætte Peter-Opfinders fantasi i  
gang…..

Men ellers er det inde i stuen, det spændende foregår. 
Her kombinerer han sin hobby med sit arbejde, hvor 
elektronikken er i højsædet. Og med en uddannelse 
som elektronikmekaniker i bagagen samt erfaring fra 
arbejde indenfor både civile jobs som militærets værk-
steder i både Holstebro og Karup er han kommet så 
vidt, at han kan leve af sin hobby. Men det er ikke kun 
uddannelse trods ordblindhed og militær- og erhvervs-
erfaring, der har bragt ham i sin nuværende situation. 
For fra barnsben har han haft en umættelig lyst til at 
skille alting ad, enten for at prøve at reparere det el-
ler for at se, hvad det var lavet af eller måske kunne 
bruges til i andre sammenhænge. Således viste det 
sig, at tandhjulene i faderens vækkeur var rigtig gode 
snurretoppe, men ak, uret går vist ikke mere…… 

Peter har sit eget firma, som pudsigt nok hedder ”Pe-
teropfinder”, hvilket man også kan finde ham under på 
internettet. Her uddyber han selv ovenstående med 
sætningen om, at når han får en elektronikdims i hæn-
derne, der virker, må den straks skilles ad for at han 

Peter-Opfinder bor i Lemming….

kan se, hvorfor…….??? Og kigger du på hans email-
adresse på hans hjemmeside, starter den med ”15kw”, 
som var hans kaldenavn på kortbølgeradionettet!

Til hjælp i sine undersøgelser har han vist alt tænkeligt 
elektronisk grej omkring sig i værkstedet, som altså 
også er dagligstuen!!!! Og lur mig, om ikke meget af 
det er noget, han selv har repareret, så det virker, for 
sådan er Peter. Og når man nu lige har fået et oscillo-
skop eller en multibånds-walkie til at virke, som ellers 
skulle have været på lossen, SÅ SMIDER MAN DEN 
JO IKKE UD….nej, den stilles på nederste hylde på 
reol nr. 5, hvis man nu lige skulle få brug for den.

MEN SÅ KOM PIA (Mogensen)….som er Peters kæ-
reste, og så røg der alligevel noget ud, så der kunne 
blive plads til hendes hobbyer som strikke- og syma-
skiner samt en sofa og et spisebord. Og hun er også 
vild med elektronik og musik og Peter….rækkefølgen 
må du selv vælge!

Pia og Peter styrer musikken i Fredericia

Peter foran et lille udsnit af det elektroniske grej

...er der bare en ledning løs eller er der brændt en 20-benet 
integreret chip af???



9

Peter, kanonen, gasgeneratoren, tændkontakterne og 
strømforsyningen....mon den siger BANG

Og Pia er med som Peters faste kompagnon, når de 
er lydfolk for Old Boys Big Band, som ofte spiller i Tof-
tebjerg Medborgerhus i Them og mange andre steder, 
hvor de får stor ros for deres styring af musikken. 

Peters kundekreds er både virksomheder og private, 
som står med problemer, de fleste ville kalde uløselige, 
men som Peter mirakuløst løser måske med reserve-
dele fra andre adskilte apparater, som han har liggende 
på sit lager. Ligeledes siger han: ”Sommetider må han 
selv reparere defekte kontakter, når de ikke længere 

kan købes fra ny”. For ellers ville kunden være nødt til 
at gå den sure vej til genbrugspladsen med sit kære grej 
som radioer, fjernsyn, forstærkere og lignende.

Selv om midifiler, frekvenser og tyristorer lyder ret nør-
det, er både Peter og Pia inkarnerede lystfiskere, der 
nyder en hyggetur til Silkeborgsøerne eller andre fiske-
vande. Så er dagens højdepunkt en aborre eller 2, som 
nydes stegte eller som frikadeller, når de trætte og med 
røde friskluftskinder vender hjem til Østerbyvej.

Jeg er også sikker på, at hvis du står med et konkret 
behov for en (utraditionel) opfindelse, så er Peter værd 
at besøge. Han er utrolig bredt vidende om meget andet 
end elektronik. Og da Big Bandet skulle spille Cham-
pagnegaloppen, ville livagtige champagneprop-knald jo 
være velkommen. Så konstruerer Peter en knaldgaska-
non, der med millisekunders præcision siger ”BANG”, 
når dirigenten trykker på de rette knapper. Og hvis det 
lyder nemt, så må jeg indrømme, at der indgår så man-
ge finurlige og sikkerhedsmæssige detaljer, at det nok 
havde fået de fleste til at give op på forhånd.

Så er din kærkomne radio, walkie eller andet elektronisk 
stået af, så prøv og kig ind hør hos Peter eller ring på 
87981726, om det er muligt at få liv i den igen, måske 
på lånt tid, men så har man jo glæde af den så længe. 

Luffe

LOKALBLADET

Dagsorden til Lokalbladets stormøde

1. Valg af dirigent og referent
2. Redaktørens beretning
3. Godkendelse af regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag, se nedenfor
5. Forhandling og vedtagelse af årets budget
    - herunder kontingent, prisfastsættelser på annoncer 
og abonnementer m.m. og evt. honorarer til redaktør,       
    kasserer, ”sættere” og andre portefølgetagere  
6. Valg af redaktionsmedlemmer (redaktør, kasserer, 
menige medl.) 
7.  Eventuelt 

Ad 4: Indkomne forslag:
A.: Skal bladet altid lægges i alle postkasser eller er 
”reklamerørene” acceptable med bladet i en plasicpo-
se ved lange indkørsler og grusveje og resten i post-
kasserne ved asfaltvej. 

B.: Fortsat drøftelse af muligheden for udvidelse af Lo-
kalbladet til at dække hele Skægkærskolens distrikt i 
forlængelse af debatten sidste år på stormødet med 
respons fra de nuværende foreninger og menigheds-
råd.

Der vil blive serveret et let traktement.

Med ønske om godt nytår til alle og håb om et fortsat 
godt samarbejde omkring Lokalbladet...             Klaus

LOKALBLADETS STORMØDE 2012

Onsdag den 25. januar kl. 19.30
i Serup  Forsamlingshus

Alle er velkomne
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Når vi skifter til sommertid, skal havemøblerne frem. 
Når vi går over til vintertid, skal de tilbage. Til Alle hel-
gen eller Halloween skal græskarhovederne frem. In-
den november er omme, har frosten taget dem tilbage. 
1. søndag i Advent skal julekrybben frem. Alle burde 
have en julekrybbe. På et lille bord i entréen, på spise-
bordet, i en vindueskarm eller i reolen. Julekrybber fås 
i alle prisklasser og for enhver smag: De gamle klas-
siske, minimalistiske, etniske, romantiske, humoristi-
ske. De findes i alverdens materialer, fra håndmalede 
porcelænsfigurer, til figurer i træ eller karton eller ler. 
Inden det bliver december, kan man nå at blive træt 
af batteridrevne julemænd og indkøbscentrenes kun-
stige gran, der har samlet støv siden oktober. Nogle 
reagerer ved at ”stå af juleræset”. De vil ikke have ju-
lepynt i deres hus og taler om juleforberedelserne som 
en sur pligt. 
Men det gælder om at finde modbilleder frem.  Lang-
somme, smukke modbilleder til den kommercielle juls 
billeder. Modbilleder som julekrybben, adventskran-
sen og de levende lys. Krybbens små figurer står hele 
december på samme plads. Men i børnenes øjne, for-
tæller de hver dag på nye måder den samme elskede 
historie: Hyrderne med deres får, Vismændene med 
kostbare skatte, Englene og stjernen, Josef og Maria 
og det lille Jesusbarn. 
For børn, der hver dag i december ser på julekrybben, 
er dens historier mindst lige så fortryllende og gode 
som dem om nisserne og Julemanden. 
For de store børn og vi voksne kalder krybben minder 
fra barndommens jul frem. Eller fra dengang ens børn 
var små. Den fortæller stadig julens historie: Barnet 
der fødes. Glæden, der kommer til verden. Forhåbnin-
gerne, der opfyldes. De gamle, der får deres livsdrøm 
opfyldt. Englene, der synger. Stjernen, der lyser i nat-
temørket. Gud bliver menneske. 

Levende lys
At tænde lys i decembermørket hører også advents-
tiden til. Levende lys, der ikke blot oplyser, men også 
varmer. Lysene hygger og er samtidig et symbol for os. 
Et stearinlysene blæser let ud igen og brænder på et 
tidspunkt ned. Men et levende lys er mere end flam-
men. Det er et tegn på det, vi fejrer og mindes i julen. 
Det lys, mørket ikke kan få bugt med igen. Lyset, der 
overvinder vores indre mørke. Det er Guds lys, der 
skinner i verden. Det lys, der kom til verden julenat i 
Jesus, Guds søn. 

I stedet for et juleevan-
gelium om Jesu fødsel i 
stalden, indleder evangeli-
sten Johannes med de po-
etiske ord om Jesus som 
Guds ord og som Guds 
lys: ”Lyset, det sande lys, 
som oplyser ethvert men-
neske, var ved at komme 
til verden..... alle dem, der 
tog imod ham, gav han ret 
til at blive Guds børn... Og 
ordet blev kød og tog bolig 
iblandt os, og vi så hans herlighed, .. fuld af nåde og 
sandhed.” 
Beretningen om Jesu fødsel i stalden taler til barnet i 
os. Man kan sige, at Johannes-evangeliets indledning 
er et juleevangelium for voksne. Beretningen, der min-
der os om, og styrker troen i os på Guds ord og lys, 
der fødes ind i vores tid og verden. Det lys vi særligt 
trænger til, og lettest får øje på, når mørket lægger sig 
over vores sind og tanker. 

Adventskrans
Adventskransen er heller ikke til at komme udenom. 
Hvis der ikke er tid til gran og silkebånd, kan den la-
ves af fire almindelige lys, der sættes på en stor tal-
lerken eller bakke. I bunden kan man lægge noget af 
det mos, der alligevel er for meget af i græsplænen. 
Eller kogler, kastanjer, nødder, æbler - hvad man nu 
har ved hånden. 
Og så ikke noget med at snyde! Selv om mor synes, 
det ser kønnere ud, når lysene brænder samtidigt og 
ens ned. Eet og kun eet nyt lys tændes hver advents-
søndag! Her kommer den gode smag ikke i første ræk-
ke. Adventskransens fire lys, det langsomt tiltagende 
lys, tager os ud af ræset og holder os fast i tiden, der 
skrider langsomt frem mod den store dag. 
Mod det ræs og jag omgivelserne stresser os med i 
december, må vi sætte ind med en modbevægelse: 
Langsommeligheden, som forventningen og eftertan-
ken kan vokse i. Både børnenes og de voksnes.

Hold Advent! 
Advent betyder ”komme”. Advent er en forberedel-
sestid. En tid til forventningens glæde både ved spi-
sebordet, i huset og hjertet. Det bedste middel mod 
”jule-lede” er Advent. Udskyd julen, til det bliver jul! Giv 

Sæt julekrybben frem!
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Døbte siden sidst:

Serup kirke:
16. oktober: Mette Mai Hyllested, Viborgvej 124
30. oktober: Klara Ravnholt Skov, Serup Skovvej 5

Lemming kirke 
21. august:  Sofie Bisgaard Vase, Holmmøllevej 11

Vielse siden sidst:
Serup kirke  10. september: Sofie Bonde og Tom 
Søgaard, Ørevadbrovej 58

DØDE OG BEGRAVEDE FRA ALLEHEL-
GEN  2010  TIL ALLEHELGEN  2011 

Serup sogn
Birger Sand, Ørevadbrovej 26
Født 241144 – død 241110 – 66 år

Kirsten Marie Emilie Benedictsen, Kongsbergvej 5, 
Gødvad (Tidl. Resdallund)
Født 200121 – død 161210 – 89 år

Henning Verner Pedersen Bak, Tværgade 1,st.  8620 
Kjellerup
Født 300836 – død 090111 – 74 år 

Edith Nielsen, Lysbrogade 52, 8600 Silkeborg 
Født 310821 – død 260211 – 89 år 

Tove Paulsen, Resdalbakke 11 J
Født 2301135 – død 060511 – 75 år

Jørn Malte Jørgensen, Dybdalsvænget 26, Resenbro
Født 300348 – død 150711 – 63 år

Mona Annelise Kirstine Frederiksen, Resdal Bakke 11D
Født 280831 – død 200911 – 80 år

Jonna Larsen, Ørevadbrovej 66, Serup
Født 261264 – død 240911 – 46 år 

Ære være deres minde !

børnene adventsgaver i stedet for pakkekalenderen, 
som de til sidst knapt kan glæde sig over. Gem julebag 
og konfekt. Gem det til julen! Mærk forventningens 
glæde vokse. Giv i stedet dig selv lov til en advents-
stund hver dag. Nogle rolige øjeblikke ved advents-
kransen. Lyt til den store julemusik. Læs i bibel eller 
salmebog eller andet, der gør dig godt. Hold advent 
og giv hjerte og tanker tid til at berede sig på højtid, på 
lyset, der fødes i mørket. Gud, der kommer til verden.

IG

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 menig-
hedsrådenes ønske, at man tager 
udgangspunkt i sit eget ønske om 
at deltage i den pågældende hellig-
dags gudstjeneste.
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KALENDER

JULEKRYBBESPIL
Lørdag den 3. december kl.14 er der krybbespil i Se-
rup kirke ved efterårets mini-konfirmander.
Bagefter kaffebord og æbleskiver m.m. i Serup For-
samlingshus. 

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 fælles 
gudstjeneste i Lemming kirke kl.14 den 31. december.
Efterfølgende er menighedsrådet vært ved en lille for-
friskning, hvor vi ønsker hinanden ”Godt Nytår” ,  inden 
vi går hver til sit.

Gudstjenester på Resdallund
Torsdag den 22. december kl.14.30 (Julegudstjeneste)
Torsdag den 16. februar 2012 kl.14.30

Skægkærblæserne
Juleaften kommer Skægkærblæserne til Lemming 
kirke og spiller for os umiddelbart efter gudstjenesten 
kl.13 – altså ca. kl.13.50

Julekoncert i Lemming kirke 
tirsdag den 6. december kl.19.30:
Koncert med vokalkvartetten Cantus:
”Julens kroning”
Kom og hør julens smukke toner med en ny og lo-
vende kvartet ”Cantus”. Ved aftenens koncert vil der 
blive lejlighed til både at høre nyt og ukendt musik og 
julemusik som vi alle kender. Udover vokalmusikken, 
bliver der også fremført musik for orgel og messing. 
Musik af bl.a. Carl Nielsen, Bach, Scattolin, Poulenc, 
Händel og Rutter. 
Cantus er en forholdsvis ung vokalkvartet stiftet af di-
rigent Jakob Hedegaard Andersen. Kvartetten består 
af dygtige sangere, alle studerende eller netop dimite-
rede fra Det Jyske Musikkonservatorium. 
Fri entré

DE NI LÆSNINGER I SERUP KIRKE
4.s. i advent - søndag den 18. december – er der De 
ni læsninger afvekslende med sang og musik i Serup 
kirke kl.16.30.
Ungdomskoret medvirker under ledelse af Karen-Min-
na G. Nielsen.

Lemming sogn
Lissy Suaning Nielsen, Holmmøllevej 14 B
Født 121055 – død 150111 – 55 år

Oscar Bang, Østerbyvej 7
Født 200409 – død 050211 – 1 år og 9 måneder

Inga Foged Olsen, Sjællandsgade 28, Silkeborg (Tidl. 
Nisset)
Født 250125 – død 100311 – 86 år

Aksel Elsborg Jensen, Bomholts Plads 2,2., Silkeborg 
, tidl. Lemming
Født 210216 – død 120311 – 95 år

Johannes Henry Hansen, H.C. Branners Vej 1 P, Silke-
borg, tidl. Lemming
Født 100518 – død 160511 – 93 år 

Ejnar Christian Larsen, H.C. Branners Vej 1 P, Silke-
borg ,tidl. Nisset
Født 230815 – død 120711 – 95 år 

Ære være deres minde!

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: torsdag den 15.december 2011
Inge Glibstrup

KONFIRMATION
Konfirmation for Friskolens konfirmander lørdag 5. maj 
2012 i Lemming kirke.

Konfirmation for sognekonfirmander søndag den 6. 
maj  2012:
I Lemming kirke kl. 9.30 og i Serup kirke kl. 11.00
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SOGNEAFTEN
Torsdag den 19. januar 2012  kl.19.30 i konfirmand-
stuen 
”Tak for’ed! - En hyldest til originalerne”

I efteråret 2008 udgav sogne-
præst Thomas Frøkjær, Skiv-
holme, bogen ”Tak for’ed!” på 
forlaget Knakken. Bogen, som 
foreløbig er udkommet i to op-
lag, rummer historier og ople-
velser fra forfatterens barndom i 
1960’erne i landsbyen Heltborg 
i Thy – bl.a. møder med en ræk-
ke mennesker, som vi nok i dag 
vil betegne som originaler. 
Foredraget vil forme sig som en 
rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland – til 
noget af alt det, han har oplevet. Men selv om det na-
turligvis i første omgang er hans land, så vil det også et 
eller andet sted være tilhørernes. Historierne vil kalde 
minder frem for dem af noget tilsvarende. Af noget de 
har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige 
mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før 
verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed 
og ud af stor taknemmelighed. – Og ikke mindst med 
glimt i øjet og smil på læben. 
Det er hensigten både at oplyse og vække til efter-
tænksomhed, men bestemt også at der skal være no-
get at grine af og smile af.

Se evt. under www.takfored.dk
Arr.: Serup og Lemming Menighedsråd

FASTELAVNS-FAMILIEGUDSTJENESTE
 i Serup kirke i samarbejde med Borgerforeningen 
lørdag den 18. februar 2012 kl.14. Alle må gerne møde 
udklædte. Efterfølgende tøndeslagning i Serup For-
samlingshus. 

FASTELAVNS-FAMILIEGUDSTJENESTE
i Lemming kirke i samarbejde med Borgerforenin-
gen søndag den 19. februar 2012 kl.14. Alle må gerne 
møde udklædte. Efterfølgende tøndeslagning i Lem-
ming Forsamlingshus. 

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØD-
HJÆLP
Sogneindsamlingen finder sted søndag den 4. marts 
2012.  Hvis der skulle findes nogle iblandt jer, som vil 
give et par timer om eftermiddagen af jeres tid til at 
samle ind, vil det være dejligt. Man kan tilmelde sig til 
Karen Bang, Lemming Menighedsråd tlf. 86 85 91 87 
eller til Inge Glibstrup, Serup menighedsråd, tlf. 86 85 
53 85



14

KIRKENYT
Lemming Kirke

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. Indholdet denne vinter vil centrere sig om.

Luther og reformationen i Danmark
Da Christian 3. indførte den evangelisk lutherske kirke 
i Danmark i 1536, var det et voldsomt og gennemgri-
bende brud med den katolske kirkes magt over alt kul-
turliv. Det var også et helt 
andet kristenliv, der blev 
indført. Man gik fra latin til 
dansk. Man gik fra munke 
og nonner til gifte præster. 
Man gik fra bispemagt og 
pavemagt til, at det enkel-
te menneske har sin egen 
frie tro på Gud. Man gik fra 
den kirkelige rangstige med 
lægfolk, præst, biskop, kar-
dinal og pave – til det myn-
dige lægfolk og det daglige 
arbejdsliv, hvor bonden og 
skomageren og moderen 
tjener sin næste bare ved 
at gøre sit arbejde samvit-
tighedsfuldt. Luther kaldte 
det ”livet i kald og stand”.
Klostrene blev lukket, bi-
skopperne blev sat i fæng-
sel, kongen overtog alt 
klostergods og bispegods 
– ca. en fjerdedel af hele 
Danmarks jord, kongens 
gods blev tredoblet!

Luther blev lyst i band af paven i 1519, og set med ka-
tolske øjne er den danske kirke stadig en kætterkirke. 
Og vi synes vel selv, at troen på Gud kan udfolde sig 
meget mere frit og ægte i den lutherske kirke.

Dette store opgør vil vi belyse i vinterens Kirkehøjsko-
le. Vi kommer forhåbentlig til at diskutere og overveje 
de to kirkeopfattelse som andet og mere end fordom-
me om os selv og de andre.

Program:
Torsdag den 9. februar 2012 kl. 19.30 i Serup Præste-
gårds konfirmandstue:
Sognepræst Inge Glibstrup: Luthers liv. Vi skal bl.a. se 
filmen om Luther.

Torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.30 i Sejling Præ-
stegårds konfirmandstue:
Sognepræst Unna-Pernille Gjørup: Luthers reformato-
riske hovedtanker.

Lørdag den 25. februar 
2012 i Kragelund Præste-
gårds konfirmandstue
kl. 9.00 morgenkaffe med 
rundstykker.
kl. 9.30 sognepræst Ejnar 
Stobbe: Da reformationen 
kom til Danmark.

Folder om kirkehøjskolen 
vil ligge i kirkernes våben-
hus fra januar 2012.

SOGNEREJSE:
”I Luthers fodspor”
Som en opfølgning på kir-
kehøjskolens tema vil vi 
tre landpræster arrangere 
en studietur til de steder, 
som særligt har tilknytning 
til Luthers liv: Wittenberg, 
Erfurt, Wartburg m.fl.
Turen vil finde sted den 
29. maj 2012 – 2. juni 

2012 og vil foregå med bus. 
Prisoverslag p.t.: Ca. 4500,- kr. 
Turen er åben for alle fra de seks sogne: Serup, Lem-
ming, Sejling, Sinding, Kragelund og Funder. 
Orientering om turen vil finde sted ved den første kir-
kehøjskoleaften den 9.februar i Serup sogns konfir-
mandstue.
Det er ingen betingelse for at deltage i turen, at man 
har deltaget i kirkehøjskole-foredragene. 

Mvh 
Unna-Pernille Gjørup, Ejnar Stobbe og Inge Glibstrup

Kirkehøjskole vinter 2012
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Spaghetti-gudstjeneste i Serup kirke 
Torsdag den 1. marts 2012 kl.17 
Gudstjeneste for småbørnsfamilier i Serup og Lem-
ming sogne med efterfølgende spisning af spaghetti 
og kødsovs i Serup sogns Forsamlingshus + fælles-
sang. Vi slutter ca. kl.18.45. 

På Wartburg findes et rum, som man mener er det rum, hvor 
Luther arbejdede i 1521-22. Han var da fredløs og måtte 
søge beskyttelse her forklædt som Junker Jörg. Under op-
holdet oversatte han dele af  Bibelen til tysk.

Disse to billeder er fra spaghetti-gudstjenesten i Lem-
ming Kirke i oktober 2011, hvor børnene hørte om 
arbejderne i vingården og plukkede vindruer (rosiner) 
og til slut fik deres løn i form af (chokolade-)mønter

Augistinerklosteret i Erfurt, hvor Luther blev munk. Han 
boede her i 1505-07. 
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VINTERENS KONFIR-
MANDER
Undervisningen for både kon-
firmander og minikonfirman-
der begynder med at vi går 
hen og ser Serup kirke. 

De to hold ses her fotografe-
ret ved denne lejlighed - der 
mangler dog enkelte (Jose-
fine hos minikonfirmanderne 
og Cecilie hos de store kon-
firmander ).
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I sogneudflugten den 16. juni deltog et par gæster fra 
Nebraska: Per Lysthauge og frue. Per er født og op-
vokset på ”Tandskovgård” i Serup sogn og blev konfir-
meret den 16. april 1944 i Serup kirke. 
På udflugten mødte han så for første gang siden kon-
firmationen to af sine konfirmand-kammerater: Knud 
Nedergaard, som også er opvokset og stadig bor i Se-
rup sogn, og Knud Aage Riisberg Jensen, som er fra  
Lemming sogn og stadig bor i sognet. Det siger sig 
selv, at de tre konfirmand-”drenge” måtte ses, inden 
Per skulle rejse tilbage til Nebraska, og billedet her er 
taget fra dette møde få dage efter udflugten.

Årets konfirmander 1944:
Bagerste række fra venstre: Helga Knudsen, pastor Bentzen, Knud Nedergaard, Wil-
lum Rasmussen, Ejnar Sørensen, Verner Nedergaard, Verner Andersen, Svend John-
sen, Jørgen Skov, Sven Skov Jensen, Knus Aage Risbjerg, Hans Madsen, Lis Resdal.

Midterste række fra venstre: Erna Bøgild, Agnes Pedersen, Marta Elkær, Manny An-
dersen, Edith Nielsen, Jenny Nielsen, Betty Ferdinand, Edith Mogensen.

Forreste række fra venstre: Gudrun Nielsen, Lauritz Lassen, Per Lysthauge, August 
Kramer, Niels Møller, Norma Østergaard

Tre ”gamle” konfirmander!
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Serup Kirke
DECEMBER
03.      14.002
04. (2.s. i advent)    09.001
11. (3.s.i advent)    10.30
18. (4.s.i advent)   16.303
24. Juleaften    14.15
24. Juleaften    16.45
25. (Juledag)     10.30
26. (2.juledag)    Ingen4
31. (Nytårsaftensdags-gudstjeneste) se Lemming 
kirke

JANUAR
01.(Nytårsdag)   Ingen
08. (1.s.e.H3K)   Ingen
15. (2.s.e.H3K)   10.30
22. (3.s.e.H3K)   09.001
29. (Sidste s.e. H3K)   10.30

FEBRUAR 
05. (Septuagesima)     19.305
12. (Sexagesima)    Ingen
18. Familie-fastelavns-gudstjeneste 14.0012
19. (Fastelavn)    Ingen
26. (1.s. i fasten)    10.30

Lemming Kirke
DECEMBER

04. (2.s.i advent)    10.30
06.      19.306
11. (3.s. i advent)    09.00
14.     09.3010
18. (4.s. i advent)    10.30
20.     09.0011
21.     10.0013
24. (Juleaften)    13.007
24. (Juleaften)    15.30
25. (Juledag)    Ingen4
26. (2.juledag)    10.30
31. (Nytårsaftensdags-gudstjeneste) 14.008

JANUAR
01.(Nytårsdag)   Ingen
08.(1.s. e.H3K)    Ingen
15. (2.s.e.H3K)   09.001 
22. (3.s.e.H3K)    10.30
29. (Sidste s.e. H3K)   09.00

FEBRUAR

05. (Septuagesima)    10.30
12. (Sexagesima)   Ingen
19. (Fastelavn)    14.009
26. (1.s. i fasten)    09.001

Note 1: Kirkekaffe
Note 2: Julekrybbespil , hvor mini-konfirmanderne medvirker. Efterfølgende æbleskiver m.m. i Serup F.hus.
Note 3: De ni læsninger ved Organist Karen-Minna G. Nielsen og ungdomskoret.
Note 4: Der henvises til pastoratets anden kirke, hvor der er fælle gudstjeneste for begge sogne.
Note 5: Gudstjeneste, hvor vinterens konfirmander medvirker.
Note 6: Julekoncert – se kalender. bagefter kaffe bord og fællessang i Lemming Sogns Forsamlingshus.
Note 7: Skægkærblæserne spiller efter gudstjenesten.
Note 8: Fælles gudstjeneste for begge sogne. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en lille forfrisk-
ning.
Note 9: Fastelavns-familiegudstjeneste i samarbejde med Lemming Borgerforening. Alle må gerne møde 
udklædte. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller i Lemming Sogns Forsamlingshus. 
Note 10: Julegudstjeneste i Lemming kirke kl.9.30 – lagt tilrette for dagplejebørn og børnehavebørn. Alle er 
velkomne.
Note 11: Julegudstjeneste for Friskolen. 
Note 12: Fastelavns-familie-gudstjeneste i samarbejde med Serup Borgerforening. Alle må gerne møde ud-
klædte. Efter gudstjenesten fortsætter vi i Serup Forsamlingshus med at slå katten af tønden m.m.
Note 13: Julegudstjeneste for Dybkær Specialskoles elever fra Lemming Afdelingen.

GUDSTJENESTELISTE
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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
Kaj Munks Vej 8  
8620  Kjellerup
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

KIRKENYT
Serup Kirke

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

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

Vedrørende dødsfald
Dødsfald skal meddeles til sogne-præsten i bopæls-
sognet senest 2 hverdage efter hændelsen. Dåbs-
attest eller navneattest og eventuel vielsesattest 
medbringes. Tidspunktet for begravelsen aftales med 
præsten. Dødsanmeldelses-papirer kan fås og udfyl-
des (gratis) hos præsten.

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

Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der ringes med 
kirkeklokken ved dødsfald. Såfremt man ønsker 
denne smukke skik opretholdt, bedes man henvende 
sig til sognepræsten eller graveren. Ringning foreta-
ges mellem solopgang og solnedgang, dog ikke om 
søndagen. 
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Oktoberfest 2011

Det er med stor glæde at kunne sige, at vores oktober-
fest var vellykket med 140 tilmeldte. Alle skal have en 
stor tak for den flotte opbakning. Der vil igen næste år 
sidste weekend i oktober bliver holdt oktoberfest, så 
husk at få krydset af i kalenderen. Tak til vores sponsor 
som havde sørget for rigtig flotte præmier, til denne 
dag.

Der blev igen i år overrakt pokal for Årets indsats I 
Lemming IF, og her faldt valget 2011 på Michael Fri-
is, som har gjort n kæmpe indsats for klubben, alt fra 
hjælp af nyt køkken i klubhuset til scene opsætning i 
indelukket, tak for den flotte indsats.

 

Går du rundt med en skjult freelance-journalist i ma-
ven... kan du lide at snakke med de lokale borgere… 
kunne du tænke dig at skrive en artikel om noget lokalt, 
der interesserer dig og sikkert også andre, SÅ RING 
TIL KLAUS PÅ 8685 5502 eller LUFFE PÅ 2993 5475. 
Du skal helst skrive på computer og tage digitalbille-
der, men vi hjælper med en computer og kamera efter 
behov, samt hjælp til at komme i gang. Alle kan være 
med, så hold dig ikke tilbage.
Lønnen er primært tilfredsheden, ved sammen med 
den øvrige redaktion, at deltage i en spændende lokal 
aktivitet til gavn for de lokale borgere, foreninger, me-

nighedsråd, institutioner og virksomheder, som giver 
dig kontakt, kendskab og netværk til borgerne og virk-
somhederne i området.

Vi dækker dine udgifter i forbindelse med arbejdet. 

Tøv ikke, men grib telefonen og ring for at høre nær-
mere om dette interessante arbejde. Du bestemmer 
selv, hvor meget du synes, du har tid til at deltage, 
og som udgangspunkt udkommer bladet 4 gange om 
året.

Mvh Klaus (red.), Luffe (freelance) og Tina (”sætter”)

Vil du være med til at lave Lokalbladet?

LOKALBLADET

Scene opbygning & Silkeborg Stadion

Mange har budt ind med rigtig meget hele 2011, og os 
i bestyrelsen er glade for at alle i idrætsforeningen har 
arbejdet hårdt og hjulpet til, hvor der har været brug 
for det. De tjanser vi har med scene opsætning og ikke 
mindst vores tjans på Silkeborg stadion, gør at vi har 
mulighed for at lave noget socialt sammen, som f.eks. 
pub crawl eller en tur til Ford Østerlund. Lige nu arbej-
der vi i bestyrelsen på, at få vores små jobs på plads 
og håber alle er klar igen med at byde ind, hvor der 
bliver brug for det.

 Vi er i gang med at finde en afløser for Brian Johnsen, 
som har haft vores Serie 2 hold i 3 sæsoner. Brian har 
valgt at søge nye udfordringer, og starter i Brædstrup 
efter nytår. En stor tak til Brian for nogle gode år I Lem-
ming som blandt andet har budt på oprykning til serie 
1. Brian har arbejdet med nogle unge gutter, som har 
været en del af Lemming IF igennem ungdoms årene, 
og som vi kan glæde os over i dag kan begå sig i serie 
2. Brian du ønskes alt held og lykke med dine nye ud-
fordringer… hilsner fra hele Lemming IF.

HUSK
Du kan altid følge vore oplevelser

på den nye hjemmeside:

www.lemmingif.dk

HJÆLP
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LOKAL ENERGI

I 1984 blev Silkeborg kommunes første fællesmølle 
sat op i Tandskov. 11 familier fra området var sammen 
om projektet, som Anker Nielsen og Gurli Maagaard 
på Lemming station var initiativtagere til. Efterfølgende 
kom der møllelaug på Lundgårde, i Sejling og i Sin-
ding. De fleste af disse mindre møller blev skrottet efter 
2001, da energipolitikken blev lagt om med regerings-
skiftet. Typisk var de op til 100 kW, og det var denne 
1. generation af moderne vindmøller, som satte gang 
i det eventyr, der gjorde Danmark til verdens førende 
vindmølle-udvikler og producent, med en stor eksport 
til følge. Siden er der kommet hård konkurrence fra 
især Tyskland, men også kineserne er med på marke-
det. Og møllerne er blevet mere end 20 gange større i 
effekt og placeres oftest i havmølleparker. Fx produce-
rer de 80 kæmpemøller (2,3 MW) på Horns Rev strøm 
nok til 200.000 husstande og sparer dermed klimaet 
for en stor CO2- belastning.
FN´s klimakonference COP17 starter 28.-11., og for-
ventningerne til at en international aftale om CO2-pro-
blemet endelig kan komme på plads, er høje. Cheføko-
nom Fatih Birol fra Det Internationale Energiagentur 
slår fast, at 2017 er sidste frist for at få styr på det. 
Ellers vil temperaturstigningen overskride de 2gr, som 
er grænsen for at undgå de voldsomste konsekvenser 
af vores færden her på kloden.

På lokalt plan er der gennem flere år blevet gjort man-
ge ting, der virker positivt på CO2-regnskabet.
Ejler Kristensen og Hanne Jensen på Ingerslevvej 10 
har i mange år været fremme i skoene, også energi-
mæssigt. Deres vindmølle har siden 1992 produceret 
ca. 4.275.000 kWh og har derved sparet atmosfæren 
for 3.420 tons CO2. En families samlede CO2-belast-
ning er ca. 10 tons om året.

SOL og VIND

Erik og Tove Pedersen, Viborgvej 114, har netop sat 
solceller på sydsiden af stalden. For en investering på 
123.000 får de dækket deres elforbrug på 5.200 kWh. 
Det er en forrentning på over 15 %, og som Erik siger, 
er det da for godt til at lade være med. Samtidig vil han 
og Tove gerne gøre noget for miljøet - ikke mindst for 
børnebørnenes skyld.

Kent Sørensen og Dorthe Lysdahl, Viborgvej 128, har 
i godt et år haft deres 6kW Proven husstandsmølle til 
at producere godt 8.000 kWh. De er tilfredse med at 
slippe for deres store elregning. Med den såkaldte net-
tomålerordning, bruger de selv strømmen fra møllen 
når det blæser, og sparer derved ca. 2 kr pr kWh. Når 
de sælger til elværket får de også 2 kr., samme pris 
som de skal købe for  når det ikke blæser.

Bo Carøe, Viborgvej 133, har en 11 kW Gaia-mølle kø-
rende. Det er samme type, som kommer op hos Anne 
og Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 kort før jul. Herom 
skriver jeg i næste nummer af LOKALBLADET

Klaus Hansen, Tandskov
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Juletræsfest
i Serup Forsamlingshus

Søndag d. 11. december

Kl.12.00: Gammeldags julefrokost. Pris 100,00 kr
Under frokosten spiller Jens Kristian Sørensen

Kl.14.00: Dans om juletræ. Pris 35,00 kr.
ink.Kaffe,æbelskiver og sodavand til børnene

...og så skulle JULEMANDEN også komme forbi!

       Tilmelding senest torsdag d. 8. december
       til Kirsten på tlf. 8685 5108.

Kommende arrangementer

SPISEAFTEN

Onsdag d. 18. januar kl.18.30
Menu: Suppe - Oksekød med peberrodsouce

Is og kaffe. Pris: 60,00 kr.

Underholdning: Lotterispil 
Plader 5.00 kr. stk.

Tilmelding senest mandag d.16. januar
til Kirsten  tlf. 8685 5108.

Siden sidst har vi afholdt et hyggeligt og velbesøgt 
Loppemarked. En tak til dem, der har givet lopper, så 
der var noget for andre at købe.

Vi har også haft Høstfest, hvor Kirsten igen-igen stod 
for en fantastisk middag og dem der mødte op, var alle 
med til at det blev en vellykket og dejlig aften.
Tak til jer, håber vi ses til næste høstfest.

Mortens Aften var også godt besøgt og Poul Jesper-
sen underholdte med sit ”Godsejerens stå-op under-
holdning og foredrag med eget spil-tilbage”.

Siden sidst
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SERUP BORGERFORENING
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling
i Serup Borgerforening 

Onsdag d. 11. januar 2012 kl. 19.30
i Serup Forsamlingshus 

Bemærk at der på generalforsamlingen også
skal vælges en repræsentant for Serup området

til Lokalrådet.
Interesserede kan henvende sig til

Gitte Grill på tlf. 8685 5985 

Dagsorden vil være ifølge vedtægter.

Der skal også lige falde en bemærkning om,
at alle er velkommende - også til at stille op

som bestyrelsesmedlem.

Vel mødt!

På vegne af Serup Borgerforening
Tommy Sørensen

Fastelavn i Serup
Kom og vær med til at slå katten af tønden

i Serup Forsamlingshus

Lørdag d. 18. februar

Som noget nyt vil der i år være mulighed for
at deltage i en familiegudstjeneste

i Serup Kirke inden tøndeslagningen.
Familiegudstjenesten starter kl. 14.00

og den efterfølgende tøndeslagning kl. ca. 15.00.

Der vil være gratis fastelavnsboller til børnene
og præmier til de mest fantasifulde udklædninger. 

Voksne kan købe kaffe og fastelavnsboller.
Gratis arrangement for medlemmer.

Borgerforeningen søger:
Handymand m/k med grønne finger

Serup Borgerforening har ansvaret for
at vedligeholde det grønne areal omkring

legepladsen på Serup Sportsplads
– og det gør vi ikke ret godt.

Derfor søger vi nu en venlig sjæl
med lidt tid til overs,

som vil bistå os i dette arbejde
– primært græsslåning.

Borgerforeningen vil afholde alle udgifter,
samt honorerer efter aftale.

Målet er at gøre det grønne areal
inklusivt legepladsen mere attraktivt

for byens beboere ved simpel vedligeholdelse.

Ring og forhør nærmere
hos Tommy Sørensen tlf. 30540833.

Brug vores fortov rigtig!

Vi har en dejlig by med gode fortov, mange byer 
hungre efter fortov. Så derfor er vi mange som er

meget sure over, at vi ikke kan bruge vores.
Her mener vi de steder hvor folk her i byen parkerer 
på fortovet, så man ikke kan komme forbi med klap-

vogn og barnevogn eller når vores små børn skal 
cykle af sted. 

Vi opfordre hermed alle til at tænke sig om en ekstra 
gang når DU parkere bilen på fortovet.

Der må være andre muligheder.

Vi er selvfølgelig godt klar over at man kan have
gæster, som kun kan parkere på fortovet.

Men der er steder i byen, hvor der hver dag står biler 
på fortovet, DET KAN IKKE VÆRE RIMELIGT!

Venlig hilsen 
Serup Borgerforening
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LANDSBYLIV

Så blev sæsonen 2011/2012 skudt i gang med et fan-
tastisk fremmøde til vores generalforsamling/tøjaften.
Hele 27 kvinder havde fundet vej ud til Lemming For-
samlingshus til en hyggelig aften med smørrebrød, 
kage og tøjfremvisning.
Fra bestyrelsens side skal der lyde en tak, til alle de 
fremmødte, både nye som gamle medlemmer. Med 
sådan et fremmøde er det jo ingen sag at lave et dej-
ligt arrangement.

Først tog vi os af det alvorlige, generalforsamlingen. 
Dirigent: Karin Jensen, stemmetæller: Inga Sørensen 
og Lillian Rasmussen 

Formandens beretning tog Janni sig af, da Karina af 
personlige årsager havde valgt at stoppe som for-
mand. Der blev fortalt om programmet for næste sæ-
son og takket for det pæne fremmøde i sidste sæson.

Kasserens beretning stod Grete for.
Udgifterne var mindre end indtægterne, og der var 
overskud på kontoen. Regnskabet var gennemgået og 
godkendt af Inga Sørensen.

Indkomne forslag var der ingen af.

På valg i år var Karina og Dorthe, der ikke ønskede 
genvalg. Vi vil gerne sige en STOR tak til jer begge for 
det store arbejde, i har lagt i foreningen. Vi ønsker dem 
begge god vind fremover. Heldigvis meldte to modige 
kvinder sig. Vi siger velkommen til Trine Østergård 
(Lemming) og Lillian Rasmussen (Nisset).

Ny konstituering:
Formand:   Janni Rasmussen
Næstformand:  Inger Kristensen
Kassere:   Grete Dahl
Referent:   Trine Østergård
Menigt medlem:  Lillian Rasmussen

Suppleant:   Anna-Grethe Rasmussen
Revisor:   Inga Sørensen
Revisorsuppleant:  Doris Larsen

Under eventuelt blev der forslået en lidt større tur evt. 
en dagstur med bus til enten ”Jul i  Flensborg”, juletur 
til Brovst eller København.

Efter generalforsamlingen bød bestyrelsen på smør-
rebrød, øl og sodavand.
Anni Andersen viste tøj frem fra Friendtex, der blev 
prøvet, vurderet og købt tøj, sko og handsker.

En ny sæson skudt godt i gang

Besøg på gartnergården. (se billede på forsiden)

En blæsende og kold dag i oktober mødtes 23 kvin-
der og mænd på Gartnergården. Først var der mulig-
hed for at kigge rundt i butikken og handle nogle af de 
lækre varer. Derefter viste Peter os rundt i butikken og 
i baglokalerne. 
Vi så, hvor meget der var blevet bygget til, og man 
kunne virkelig se på mængderne af frugt og grønt, at 
de leverer til køkkener og institutioner i det meste af 
Midtjylland. 
Ud over levering af frugt og grønt er Gartnergården 
også leveringsdygtig i køletrailere og studenterkørsel.
Lea fra ”Det rullende Køkken” havde kreeret nogle rig-
tige lækre tapas tallerkener, som blev serveret i fro-
kost stuen.
Der blev hygget og stillet spørgsmål. Til sidst blev 
der trukket lod om en flot blomst som Jytte Sørensen 
vandt.     

Siden sidst

Der hygges efter generalforsamlingen

Jytte Sørensen blev vinder af den flotte blomst
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LANDSBYLIV
Kommende arrangementer

Torsdag d. 24. november kl. 19.00 
Besøg hos Den blå trold, Sorringvej 60, Voel 

En tur for de kreative sjæle. 
Bag butikken står Gulla Sørensen

og en kreds af kreative mennesker,
som sælger deres kunst, håndværk

og brugskunst.

I butikken findes der bl.a. trolde, stentøj, filt, 
unikke smykker, silkemaling, håndlavede jagt-
knive, dekorationer, strømpenisser, ovn formet 
glas, patchwork, akvarel - billeder, håndstøbte 

lys og ikoner.

Lidt for en hver smag.

Vi er så heldige, at denne aften vil der være 
gang i nogle af værkstederne, og hvis man har 
lyst, vil der være mulighed for at prøve kræfter 

med en juledekoration, eller man kan bare
kigge på hvad stedet ellers tilbyder.

Der vil blive serveret kaffe og kage. 

Vi kører sammen fra Lemming kirke kl.18.30 
Pris for medlemmer 70 kr. Gæster 90 kr.

Tilmelding til Grete senest d. 14.11.11
på tlf. 60937601 eller

e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 25. januar kl. 18.30
Spiseaften på Ans Kro

Kom med ud og få lidt lækkert at spise og et par 
timers hygge.

I år er menuen som noget nyt fastlagt 

Forret: Rejecocktail
Hovedret: Wienerschnitzel med tilbehør

Dessert: Is med Frugt

2 retter for 258 kr. eller 
3 retter for 298 kr.

Tilmelding til Inger senest d. 20.01.12 på tlf. 
61166524 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

20. og 21. Februar kl. 19.00
Smykke fremstilling hos Smykke Cafeen

Bækken 8, 8464 (Stjær) Galten

Vi besøger Margit Sejersen i hendes butik/værk-
sted. 

 Vi skal både se de ting hun selv har lavet og prøve 
kræfter med smykke fremstilling.

Hun giver os fif og ideer til smykkerne og
 vi låner hendes værktøj.

Hvis man har nogle gamle smykker, der er gået i 
stykker, eller en bestemt lås man gerne vil give nyt 

liv,må man gerne tage den med.
Der vil blive serveret kaffe og kage.

Da vi kun kan være 8-9 personer pr. gang,
 har vi indtil videre booket 2 aftener hos Margit. 

Vi kører sammen fra Lemming kirke kl. 18.20
Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr.

Tilmelding til Janni senest d. 29.01.12 på tlf. 
24630517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 14. marts kl. 19
Lingeriaften i Fleur, Nygade, Silkeborg

Vi besøger Fleur i Silkeborg ,hvor der gives gode 
råd og vejledning mht. valg af bh mm.

Der vil være rig mulighed for at prøve og købe 
undertøj.

Medlemmer er gratis. Gæster 25 kr.
Tilmelding til Inger senest d. 07.03.12 på tlf. 
61166524 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Fredag d. 20. april kl. 18.30
Fællesspisning i Lemming Forsamlingshus

Tag naboer, venner og familie med ud til en hyg-
gelig aften.

Vi laver maden og klarer oprydningen, mens I hyg-
ger jer med spil og snak.

Der vises film for børn og barnlige sjæle.
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.

Selvfølgelig til rimelige priser.

Tilmelding til Janni senest den 15.4.12 på tlf. 
24630517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk  
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FRISKOLEN I LEMMING

Det kan være vanskeligt at se forskellen på friskolen 
og folkeskolen. Skoletiden, fag og meget andet er tit 
og ofte ganske ens. Vil man forklare forskellen, bliver 
det endnu vanskeligere. Det inderste i friskolen bliver 
vist uforståeligt for den, der ikke har levet med. Der 
kan også i friskolen være folk, som nok er der, men 
ikke lever med, de forstår det heller ikke. Hvis man 
imidlertid lever med i fællesskabet omkring friskolen 
bliver det meget lettere at forklare, og forstå hvad det 
er.

 Det kan imidlertid nemt gå som med den friskolelærer, 
som forsøgte at sige lidt om, hvad friskole er, at der 
bagefter kom en kone hen til ham og sagde: Det var 
godt det du sagde, men det var der ingen, som forstod, 
og for øvrigt er friskolen andet og bedre end det, du 
kunne fortælle. Hun havde selv oplevet friskolen og 
følte, at det egentlige i den, det, som kan skabe liv, 
havde ordene ikke kunne udtrykke. Friskole er ikke let 
at forklare for den, der ikke har oplevet den.
En ting er dog sikkert; både forældrene og lærerne i 
en friskole skal være rede til fællesskabet. Denne fæl-
les oplevelse af friskolen kan senere føre til forståelse. 
Fællesskabet bliver i disse år mere og mere udnyttet 
i de frie skoler. Man oplever, at flere og flere forældre 
til børn med problemer flytter deres børn over i frisko-
len, hvor fællesskabet og menneskesynet får børnene 
på fode igen, for så kun at flytte dem tilbage igen når 
børnene er kommet på ret køl igen. Denne tendens 
er farlig for friskoleideen. Og kun et udtryk for, at man 
tager fra hylderne, hvad man egocentrisk mener, man 
har brug for.
Alle parter skal, som udgangspunkt, have at det her 
vil vi. Enten er man varm eller kold, lunkenhed dur 
ikke. Ellers kommer man aldrig i forhold til noget man 
vil ofre noget for. Denne offervilje er ikke uvæsentlig 
i friskolens historie. Fællesskabet og det at ville give 
noget giver et sammenhold af uvurderlig værdi. Hvis 
forældrene kun kræver af lærerne eller omvendt mis-
lykkes fællesskabet, og så er det umuligt at drive fri-
skole. Vi kan tage hensyn, men vi kan ikke tilfredsstille 
alle behov. 

Hvis ”curlingforældre” ikke formår, at få deres børn 
væk fra dette voksne behov inden de kommer i skole, 
kan vi heller ikke magte opgaven.
Det sker, at nye friskoleforældre bliver overraskede 
over, at friskolen ikke er ”forældrenes skole” i den 
forstand, de havde regnet med. Men med fasthed og 
åbenhed plejer også det at gå. En Grundtvig-Koldsk 
friskole er ikke en redningsstation ( selvom de i tidens 
løb har reddet mange ) ,men et fyrtårn man kan styre 
efter. At nogle forældre så vælger at udnytte fælles-

 Fællesskabet, friskolen og dem, som vil støtte
skabets kurs eller vil have ”skibet” ud af kurs, må man 
leve med og håbe, at fællesskabet er så stærkt at kur-
sen kan holdes. Friskolen må og skal betyde så me-
get, at der er vilje til at give affkald på noget individuelt. 
Som det gerne skulle fremstå er det ikke en individuel 
sag og en ”frigørelse fra” det at drive friskole. Men det 
er en levende vekselvirkning med sine medmenne-
sker. Altså er det personlige   møde vigtigt. Dette møde 
skal komme til udtryk i, at vi ved at følge et fyrtårn – 
menneskesyn – skaber en tidssvarende skole. 
I den forbindelse er det afgørende, at der er en skole-
kreds. Den er skolens eksistensgrundlag – ikke staten 
eller kommunen. Denne kreds er garant for at friskolen 
holder den rette kurs, og ikke snart styrer i socialistisk 
eller liberalistisk retning, kulturradikal eller konservativ 
retning, rundkredspædagogisk eller sort skole retning, 
men i en Grundtvig-Koldsk folkelig retning, hvor man 
har sluttet kreds om en friskole af egen fri vilje – og 
ikke for at udnytte fællesskabet til egen fordel -. Fri-
skolen kan så blive et sted, hvor man mødes uden at 
spørge, hvad får jeg ud af det? Men netop det sted 
hvor man mødes uden at spørge om formålet, så men-
nesker med forskelligt udgangspunkt bliver fælles om 
noget, det være sig rengøring, foredrag, festaftner, ar-
bejdsdage osv.. Hovedsagen er, at man kommer og 
deltager, så samtalen og tilliden får gode vilkår.
Skolekredsmedlemmer er almindelige mennesker – 
uanset alder – uden særlige forudsætninger – som 
ved; vi lever i usikkerhed og er nødt til at tro på egne 
og det personalets vurderinger. Intet er sikkert, men 
forudsætningerne er mod, tillid og ansvar, til at lade 
børnene være børn og være det, usikre og prøvende. 
Vi vedstår os ansvaret og den historiske arv.
Da Lene og jeg kom til Lemming, havde vi aldrig mødt 
den holdning; at friskolen skulle være en konkurrent til 
folkeskolen, og at friskolen i mangfoldighedens navn 
ikke skulle have lov til at være et alternativ til folkesko-
len.

Vi føler os ikke som en konkurrent til folkeskolen – som 
vi har dyb respekt for-, men vi vil gerne have skole-
kredsmedlemmer, som vil støtte os i det folkelige men-
neske- og skolesyn friskolen repræsenterer.
Det koster 500 kr. resten af livet  ( man skal godkendes 
af bestyrelsen ) og man får stemmeret på generalfor-
samlingen. (S å friskolen styrer efter den Grundtvig-
Koldske folkelige retning). I den forbindelse er det lige-
gyldigt, hvor man har haft eller har egne børn. Vi ser 
gerne folkeligt orienterede mennesker som medlem af 
vores skolekreds.

Med venlig hilsen Lene og Ole Kamp
86859333 Friskolen - 86851101 Privat
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

ForeningsDanmark skranter. De er her endnu – de 
tusindvis af foreninger som vi er verdenskendte for. 
Idræt, politik, kunst, samlere, natur- og kultur.  Hvor 
der findes en interesse – og to personer som dyrker 
den – er der også en forening.
De første år med internet kom endnu flere til.  Det var 
ikke længere noget problem at ”foreningen til bevarel-
se af den danske kiksekage” var fordelt på 8 medlem-
mer, spredt mellem Dueodde og Dynæs.  Man kunne 
mødes på nettet og dyrke sin fælles passion dér.
Men foreningerne skranter – og især blandt de unge 
er der sådan lidt gråskæg og piberygende passé over 
det der med at mødes til generalforsamlinger og pøl-
sebord.  De unge er flygtige – som en flirt på en reality-
serie – og checker ind og ud af det lokale fitnesscenter 
med samme vilkårlighed som de klikker ’synes om’  på 
en Facebook-gruppe af dagens ligesindede. 
I Lemming og Omegns Jagtforening mærker vi det 
også.  Vi er en rask og rørig forening – men vi har lidt 
svært ved at tiltrække nye medlemmer og det sker at 
vi er ’de faste få’ når der stilles op til parole ved vores 
arrangementer.
En invitation være hermed givet til lokale venner. Prøv 
at komme med! Man behøver hverken et jagttegn eller 
en bøsse, for at komme med på 2-3 timers jagt. Iført 
et rødt sikkerhedsbånd kan du gå en tur med driver-
kæden. Heppe af skovens dyr og drive dem frem mod 
skytterne. Det er en anden måde at gå tur på, og du 
vil opleve, at jagt er en naturvenlig og dejlig måde at 
færdes i skoven på.

Sluk for kassen – kom ud i naturen
Efter jagten drikker vi en øl eller sodavand.  Vi snakker 
om hvad vi har set derude. En enkelt jæger er måske 
særlig stolt fordi der ligger et dyr på paraden - og hun-
dene snøfter tilfredse efter en god og tiltrængt løbetur.
En jagtdag er først og fremmest en god oplevelse og 
en anderledes måde at være sammen på. 
Vi har jagt i præstegårdsskoven den 20. novem-
ber og igen den 30. december. Kender du nogen fra 
foreningen så spark dem op fra stolen – sluk for TV-
kassen dén dag.  Kom med, nye som gamle!

Verner Lynge
Lemming og omegns jagtforening.

Læs mere på vores web:
www.lemmingogomegnsjagtforening.dk
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LEMMING BORGERFORENING

Har I kunnet undgå at se, at torneroseslottet, Lemming 
Forsamlingshus, er dukket frem af budskadset, første 
weekend i efterårsferien, blev der arbejdet på højtryk, 
for at få indgangspartiet til at ligne noget, vi kan være 
bekendt. Vi bringer en stor tak til de få fremmødte, ud-
over bestyrelsen, der gjorde et stort stykke arbejde og 
ikke mindst Claus Sørensen, der stillede sig selv, grus 
og maskiner til rådighed. Vi har igen modtaget penge 
fra lotterispillet, 6000 kr. til hjælp til flisebelægningen, 
det er vi MEGET glade for, tusind tak for det. 

NYT FRA BORGERFORENINGEN OG FORSAMLINGSHUSET

Eftersommerens arrangementer har været lidt sløje, fi-
sketuren måtte aflyses, der var for få, der ville ud med 
snøren, og svigermødrene lever, forhåbentlig, i bed-
ste velgående, idet der efter sigende ikke var mødt så 
mange op på svampeturen. 
Ålegildet var godt besøgt, der kan selvfølgelig altid 
være flere gæster, ålene var blevet fanget og stegt til 
ug+, (hvor var det godt, jeg var/er medlem af bestyrel-
sen, så jeg ikke havde tid til at spise den portion, der 
ikke er nødvendig.) 

Ølsmagningen er udskudt, desværre.

Så kommer vi efter nytår og første arrangement er en 
grundig rengøring bl.a. i køkkenet, det bliver den 10. 
januar, fra kl. 16.00 og ca. 3 timer frem, det er gratis at 
deltage, og meget velkomment.
 
Ugen efter, er det den årlige generalforsamling, der lø-
ber af stabelen og vi kan kun opfordre til at møde op, 
eventuelt overveje om det ikke er ved at være din tur, 
til at tage en tørn i bestyrelsen, jeg kan sige til tilflyt-
tere, at det er en god måde at blive integreret på, så 
man, for mit vedkommende, ikke kun er Peter Nørre-
skovs kone.

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG D. 17. JANUAR KL. 19.30.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lemming 
forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Fastelavn holder vi igen, sammen med kirken, det er 
blevet en tradition. Igen vil der være gudstjeneste med 
efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller i for-
samlingshuset. Alle er velkomne, gerne i rigtig flotte 
fantasifulde udklædninger. Dato for arrangementet er 
søndag den 19. februar, tidspunktet er som sidst kl. 
14.00

Den 10. marts er der forårsfest
Det sker i forsamlingshuset, og vi satser på, at der bli-
ver strikket en revy sammen. Festen starter kl. 18.00, 
og fortsætter så længe, der er kunder i baren, vågne 
kunder, vel at mærke. Musikken vil være mere human 
for øregangene, så man evt. kan snakke med sin bord-
herre/dame og hvis lysten skulle indfinde sig, tage en 
svingom med samme.
Går du rundt med en skuespiller i maven, ligger inde 
med sognets bedste historie, idet hele taget har lyst 
til at deltage i revyen, kan du henvende dig til Sanne 
Lemming 2212 0212.

HUSK også, at næsten alle årets mandage, er der 
utrættelige mennesker, der afholder lotterispil, så mød 
op og se om det er noget for dig, enten at spille eller 
hjælpe til.

LOTTERISPIL

MANDAGE KL 19.30
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Formand: Else Haun tlf.: 86 85 56 43 - mail: else.haun@privat.dk
Fodbold: Thomas Højer tlf.: 31 23 54 63 - mail: t_hojer@msn.com
Gymnastik: Bodil Byskov tlf.: 86 85 56 78 - mail: p.byskov@mail.dk
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 40 57 24 45 - mail: goetzsche@oncable.dk
Håndbold: Christopher Engslev tlf.: 60 19 33 11 - mail: Engslev@yahoo.com
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 30 70 34 14 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 28 89 68 11 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com

www
ifcentrum

dk

Som noget nyt har vi fået en hold ”stjernefør”, dvs. 18 
nye børn i alderen 4-6 som leger med bolden 1 gang 
om ugen. Det er en årgang som vi ikke har haft i klub-
ben i mange år, så vi er glade for at Carsten og Pia har 
formået at tiltrække så mange nye fodboldspiller. 
I den anden ende af skalaen har vi også fået et nyt 
hold. Vi har fået et senior hold igen. 
Efter næsten 5 år uden serie fodbold i Skægkær er vi 
glade for at en flok af klubbens ”gamle” ungdomsspil-
ler er vendt hjem for at spiller senior bold i If. Centrum. 
If. Centrums u9 drenge var med i Naturgas Superput 
Sup på silkeborg stadion hvor det blev til 4 kampe og 
en flot 4 plads.

If. Centrum har haft en fantastisk fremgang i denne sæson

Vi har i svømmeafdelingen igennem mange år tilbudt 
”familiesvømning” i IF Centrum. Altså kunne lillesøster 
på 4 år gå på plask og leg i det lille bassin, mens den 
mellemste på 7 år gik på børn begynder i den lave 
ende af det store bassin, og mens storebror på 11 år 
svømmede på ”børn øvede” i den dybe ende, tog mor 
eller far et par ture på den anden side af båndet, sådan 
kunne hele familien gå til svømning i IF Centrum.
Men tænkte vi, det er vist tid at ryste posen, der var 
færre og færre forældre, der brugte den ene side af 
bassinet, samtidig valgte kommunen at stoppe alt sko-
lesvømning.
Det måtte være nu, at vi skulle fokusere på børnene. 
Altså valgte vi fra denne sæson helt at tage motions-
svømning af programmet og i stedet lave ekstra bør-
nehold. Vi har nu et ”børn nybegynder” hold, hvilket 
har vist sig at være en stor succes, der er totalt fyldt op 
på 3 af de 4 hold. Der er kun ledige pladser på det 1. 
hold kl. 16.00, det samme kan vi sige om børn begyn-
der holdene, der er så til gengæld kun ledig plads på 
det sidste hold kl. 17.30.
Det viser også at nutidens forældre synes, at det er 
vigtigt, at børnene bliver fortrolige med vand og lærer 
at svømme.
Men så stod vi faktisk med ¼ af bassinet ledig, og det 
kunne jo naturligvis ikke gå. Altså hvad gør vi så. I be-
styrelsen var der en, der havde prøvet Aqua Jogging. 
Øvelser i vand i lodret stilling, man behøver altså ikke 
at kunne svømme. Det var måske en idè?

I skrivende stund arbejder vi hårdt på
at implementere onlinetilmelding i vores

idrætsforening.
Vi håber, ved udgivelsen at vi er ”online”,
så vi i foreningen nu er ude over arbejdet
med kontingentudskrivning og rykkere.

Tjek på hjemmesiden www.ifcentrum.dk

Godt så prøver vi det, 14 dage før sæson start, var 
der stort set ikke en eneste tilmeldt, men vi slog koldt 
vand i blodet, og holdt pinen ud. Nu 2 måneder efter 
sæsonstart er der ikke en eneste ledig plads. Og det 
glæder os, at også mændene har fundet ud af, at det 
er en fremragende motionsform.
                               
Det er så fantastisk. En rigtig god beslutning på det 
helt rigtige tidspunkt.
Hele familien kan nemlig stadig gå til svømning i IF 
Centrum, nu skal mor og far bare også til at lære no-
get.
Har du også lyst at gå til svømning, så tjek på vores 
hjemmeside om der er ledige pladser.

Svømning
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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
For Serup:  Gitte Grill (formand)  8685 5985
For Lemming:  Sanne Mai       2212 0212

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 Peter Mortensen  8970 2603
Mobil     2170 4815
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  2075 1816
Kasper Bech, senior fodbold     8685 5019
Betina Jensen, ungdomsfodbold   8685 9219

Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Else Haun, formand   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
Jens Ove Hansen formand  8685 5687
     4086 8647

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

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

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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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

Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

Benthe & Jens Ove Hansen

Stagehøjvej 19A
8600 Silkeborg

86 80 08 25

Pelle Hansen, Skægbjerglund 
tilbyder presning af halm med
HESSTON 4900 med samler.

Køb af halm på skår.
Nedfældning af gylle med SAMSON PG 20

Altid ærligt arbejde
- til tiden

-til gode priser
Tandskovvej 9, 4056 9936

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.

A
p

S

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

Tid til fordybelse
 i leg og læring

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

Denne annonce 
kan blive

DIN
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Faste arrangementer:

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

Gåtur, Landsbyliv:
Søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Gudstjenester:
Se kirkesiderne

30. november kl. 13.30
Juledekorationer mm., 
Pensionistf., se s. 7

3. december kl. 9.30
Julemarked på Friskolen i 
Lemming, se s. 4

3. december kl. 14.00
Julekrybbespil i Serup 
kirke, se s. 12

6. december kl.19.00
Julekoncert med Skæg-
kærblæserne, se s. 6

6. december kl.19.30
Julekoncert i Lemming 
kirke, se s. 12

8. december kl.14.30
Sang og musik i Serup 
Pensionistfore., se s. 7

11. december kl. 12.00
Gammeldags julefrokost i 
Serup Forsm, se s. 22 >

11. december kl. 14.00
Julefrokost og juletræsfest 
i Serup Forsm., se s. 22

14. december
Juleafslutning i Serup 
Pensinistfore., se s. 7

14. december
Julegudstj. i Lemm. kirke 
for DP og BH, se s. 12

18. december kl. 16.30
”De ni læsninger” i Serup 
kirke, se s. 6

20. december
Julegudstj. i Lemmi. kirke 
for Friskolen, se s. 12

21. december
Julegudstj. for Dybkær 
Specialskole, se s. 12

30. december
Jagt i Præstegårdssko-
ven, se s. 27

31. december kl. 14.00
Nytårsgudstjeneste i 
Lemming Kirke, se s. 12

11. januar kl. 12.30
Nytårskur i Serup Pensio-
nistforening, se s. 7

11. januar kl.19.30
Generalforsamling i Se-
rup Borgerfore., se s. 23

12. januar kl.14.30
Sang og musik i Serup 
Pensionistfore., se s. 7

17. januar kl. 19.30
Generalforsamling i 
Lemm. Borgerf., se s. 28

18. januar kl. 18.30
Spiseaften i Serup For-
samlingshus., se s. 22

18. januar kl. 15.35
Billedværksted opstart, 
Serup Billedsk.., se s. 7

19. januar kl. 19.30
Sogneaften: ”Tak for`ed”, 
se s. 13

25. januar kl. 12.00
Motion og frokost i Serup 
Pensionistfore., se s. 7

25. januar kl. 19.30
STORMØDE i Lokalbla-
det, se s. 9

25. januar kl. 18.30
Spiseaften på Ans Kro, 
Landsbyliv, se s. 25

5. februar
Konfirmand-gudstjeneste 
i Serup kirke, se s. 12

8. februar kl. 13.30
Besøg Kjellerup Fysiote-
rapi, Serup Pens., se s. 7

9. februar kl.14.30
Sang og musik i Serup 
Pensionistfore., se s. 7

9. februar
Kirkehøjskole i Serup,
se s. 14

9. februar
Det Ny Teater med Serup 
Foredragsforening, se s. 4

18. februar kl. 14.00
Familie-fastelavnsgudstj./
fest i Serup, se s. 13+23

19. februar kl. 14.00
Familie-fastelavnsgudstj./
fest i Lemm., se s. 13+28

20.-21. februar kl. 19.00
Smykkefremstilling, 
Landsbyliv, se s. 25

22. februar kl. 13.30
Leif og Verner underhol-
der i Serup Pens., se s. 7

23. februar
Kirkehøjskole i Sejling, se 
s. 14

25. februar
Kirkehøjskole i Krage-
lund, se s. 14

1. marts kl. 17.00
Spaghetti-gudstjeneste i 
Serup, se s. 15

4. marts
Sogneindsamling til Folke-
kirkens nødhjælp, se s. 13

8. marts kl. 19.30
Hjemmebrygger Kenn T. 
Tandskov i Serup, se s. 4

10. marts kl. 18.00
Forårsfest i Lemming For-
samlingshus, se s. 28

14. marts kl. 19.00
Lingeriaften i Fleur, Lands-
byliv, se s. 25

20. april kl. 18.30
Fællesspisning i Lem-
ming, Landsbyliv, se s. 25

6. maj kl. 9.30
Konfirmation i Lemming 
Kirke, se s. 12

6. maj kl. 11.00
Konfirmation i Serup 
Kirke, se s. 12

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


