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Nummer 40              10. Årgang                    Marts 2012

Skægkærblæserne i København 2010

Fastelavnsfest i Serup Borgerforening                Børne- og Familiehuset

Hygge efter gåturen med ”Landsbyliv”Læs om Møbelhuset Silkeborg
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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

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

A
p

S

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, 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

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

Denne annonce 
kan blive

DIN

Denne annonce 
kan blive

DIN

Silkeborg EL Service.dk
Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

Vi ka´ få din elmåler til at
køre baglæns ...
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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) (Serup Borgerforening)                  3511 5939 3023 1613
Anna Margrethe Jensen, Nørrekrogen 11G (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, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)                             3068 2330
Karina Bach Mikkelsen, Lemm. Bygade 27 (Landsbyliv)                          2323 3031
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)                    8685 9114 2883 2404
Michael Andersen (LGIF)        2075 1816

LEDER
”Der indkaldes til GENERALFORSAMLING ... 
Dagsorden iflg. vedtægterne ...”

Og det er jo kernen i FORENINGS-DANMARK, at 
medlemmerne bestemmer. Desværre sker det, at der 
knap nok møder medlemmer nok op til at vælge besty-
relsen. Er det et demokratisk problem? Nej ikke i før-
ste omgang. Borgerforeningens sommerfest kommer 
jo alligevel. Mit barn kan gå til fodbold alligevel. Me-
nighedsrådet varetager sine opgave alligevel. Men på 
langt sigt får det måske betydning for den tilknytnings-
fornemmelse og sammenhængskraft, der er vigtig for 
landdistrikternes overlevelse i fremtiden.

Lokalrådet har fået bevilget penge af LAG (EU’s land-
distriktsprogram), bl.a. til konsulentbistand, til at ud-
arbejde en UDVIKLINGS- og HANDLEPLAN for hele 
Skægkærområdet. 

Hvor vil vi hen? Hvordan kan vi præge udviklingen? 
Landdistrikt i en storkommune ... En lang række en-
keltpersoner, foreninger, institutioner og firmaer bliver 
involveret i processen, som vil løbe det meste af året. 
Bl.a. bliver 8. klasse inviteret til at komme med deres 
ønsker til det gode liv på landet i fremtiden. Og områ-
dets 17-årige, som kan stemme til næste kommune-
valg, blive inviteret til at give deres bud.

Måtte et større engagement i lokalsamfundet blive en 
sidegevinst!

Klaus Hansen, Tandskov
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Oplag:
850 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

LÆSERNES SPALTE

SÆLGES:
Scooter SYM JET 50 (30 cc knallert).

Defekt kickstarter? Pris 950,- kr.                                   
Henvendelse: Andreas 5178 8873

MC Yamaha XS 500, veteran 1976, få km.
Pris 5.950,- kr.

MC Yamaha XJ 600, årgang 1985. Pris 15.800,- kr.
Knallert Puch Maxi Grøn. Pris 2.000,- kr.     
Knallert Suzuki Samurai. Pris 1.900,- kr.  
Sofabord Rundt (nød) med svungne ben.

Pris 500,- kr.  
Brændeovn Morsø, stor model m. dblt. Glaslåger.

Pris 1.000,- kr.                                                                
Henvendelse: Henrik 8685 9042

PLADS TIL DIG OG MIG

Ruth stammer fra Grindsted og er vokset op i Svejbæk. 
Hun mødte Egon Larsen, da de begge tjente i Sejling. I 
1938 overtog de Egons fødehjem på Serup Tinghøjvej 
41, og blev 3. generation på stedet. De 20 tdl. var frem 
til 69 udgangspunktet for et aktivt og udadvendt liv i 
Serup.  At der skulle arbejdes fra tidlig morgen til sen 
aften, var ikke noget man spekulerede på. ”Vi var vant 
til det fra små. Vi blev jo ikke spurgt, og vi havde det 
godt med det. Det var jo nødvendigt.” 

Ruth husker især de gode høstfester i forsamlingshuset, 
for det var dejligt at danse. Både Egon og Ruth var 
aktive i bl.a. husmandsforeningen, og i en periode var 
Ruth formand for husholdningsudvalget i Viborg Amt. 
Serup Pensionistforening fik mange år senere glæde 
af Ruths foreningserfaring.

4 børn blev bragt godt i vej, og 2 bor i området. I 69 
overtog datteren Karin og hendes mand Jens Thomsen 
ejendommen som 4. generation. De købte mere jord 
op, og den blev først solgt i 91, året efter Karins far 
døde.

Ruth og Egon tog på deres livs rejse i 1970 til USA, 
hvor 2 af Ruths 11 søskende har bosat sig. Både 
Egon og Ruth er ud af en børneflok på 12, som ikke 
var usædvanligt i de tider. Ruth har 8 børnebørn og 7 
oldebørn.

Egon døde i 1990. Derefter blev det yderligere til over 
20 gode år i huset på Ørevadbrovej, som de havde købt 
i 85. Ruth har nydt det gode naboskab og været en flittig 
deltager i foredrag og andre af pensionistforeningens 

Den gamle smedje har været Ruths hjem siden 1985

Ruth føler sig godt tilpas i plejehjemmets dagligstue

Ruth Larsen - Den Gamle Smedje

arrangementer i forsamlingshuset, ligesom sang-
eftermiddagene på Resdallund har været flittigt besøgt.

På det seneste har Ruth døjet en del med helbredet, 
og er nu i aflastningspleje på Gødvad plejecenter. Det 
er ikke sikkert det kan gøre det med lidt hjemmehjælp 
fremover, selv om Karin, som bor i Kjellerup, og Jan i 
Sejling, gerne giver en hånd med.

Klaus Hansen, Tandskov
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet
spændende og aktuelt, ved at underrette

redaktionen om mærkedage, fødselsdage,
huskøb mm.

Oscar Skårup Jacobsen 
er lige flyttet ind på Øster-
byvej 14, Lemming. Han 
er søn af Marie Skårup og 
Christian Jacobsen, og han 
blevfødt den 16. Februar 
2011 på Silkeborg Sygehus. 
Oscar er en glad dreng, der 
elsker at lege vildt...

Lisbet Thor, Grauballe-
vej 21, Nisset, fylder 70 år 
den 2. marts

Conny Pedersen, Øster-
byvej 21, Lemming, fyldte 
60 år den 2. december

Tømrermester Niels J. 
Nielsen, Østerbyvej 12, 
Lemming, fyldte 70 år den 
2. februar

Redaktionen
ønsker alle

en rigtig god 
påske

På Serup Tinghøjvej 23 bor Benthe og Jens Ove 
Hansen med hesten Musse. De har løbende renove-
ret ejendommen med tilbygning, flotte søjler og læk-
ker indretning, og havebassinet har indlagte hejrer 
m.m. Nu har maskinhuset også fået et spændende 
solcelleanlæg (se energi-artikel), så familien er helt 
elektrisk.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Mathias, søn af Allan Møl-
ler og Anita Christensen, 
tidl. Holmmøllevej, Lem-
ming, nu Silkeborg, blev 
født d. 22/10-11 kl. 6.51 
på Herning Sygehus, ve-
jede 3360 gram og var 50 
cm lang. Hans storebror 
fra september 2010 hed-
der Oliver.

Bent Kjeldsen, Ørevad-
brovej 18, Serup, fyldte 85 
år den 2. januar

Erik Pedersen, Viborgvej 
114, Resdal, fylder 65 år 
den 12. marts

Ruth Kjeldsen, Øster-
byvej 30, Lemming fylder 
75 år den 16. marts.

Anna Hesselbjerg, Holm-
gaardevej 5A, Serup, 
fylder 75 år den 24. april
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SKÆGKÆRSKOLEN

Orkesterets
julekoncert

med
Slade-

trommeslageren
Don Powell.

Blæserne på Skægkær for fuld musik
Når børnene på Skægkærskolen om 5 måneder sen-
der eleverne hjem på sommerferie, er der en stor del 
af børnene, som skal skynde sig hjem og pakke kuf-
ferten. De skal nemlig på en uges sommertur med sko-
lens eget orkester Skægkærblæserne – en tur som er 
et af højdepunkterne for de mange unge musikere, der 
går på skolen. Orkesteret rejser til udlandet hvert andet 
år, og denne gang går turen til Krakow i Polen, hvor 
der skal spilles en række koncerter og besøges sevær-
digheder – men det vigtigste bliver selvfølgelig, at alle 
børnene får en masse gode oplevelser med hinanden.

Hvert år får skoleeleverne i 4. klasse tilbud om at 
starte i Blæserskolen. Her låner de et instrument med 
hjem, og hver uge har de en ekstra undervisningstime, 
hvor de oplæres i musikkens mange ”mysterier”, f.eks. 
blæseteknik og nodelære.  I år deltager over 40 % af 
4.årgang i blæserundervisningen.
Undervejs deltager blæserskolen i et årligt 2 dages 
musikstævne, ligesom de selvfølgelig er med til den 
store juleafslutning for alle aktive blæserne. Efter ca. 2 
års hårdt arbejde med undervisning i skolen og øvning 
derhjemme, har eleverne mulighed for at komme med 
i Skægkærblæserne.

         
Når de unge blæsere er klar til at komme med i Skæg-
kærblæserne, kommer de til at indgå i et stort musi-
kalsk og socialt fællesskab, hvor de lidt ældre med-
lemmer hjælper ”de nye” godt på vej – både musikalsk 
og socialt. Aldersgrænserne udviskes hurtigt, og der 
opstår venskaber på tværs af alle aldre og klassetrin. 

Når blæsere fra 9. årgang mødes på gangen med blæ-
sere fra 6. årgang standser de ofte op og får sig en 
hyggesnak. 

Pt. er der 80 aktive blæsere på Skægkærskolen, som 
er med til at præge musiklivet på skolen, i lokalsam-
fundet og i hele Silkeborg kommune. Det er f.eks. 
sommer- og julekoncerter på skolen, julemusik foran 
de lokale kirker juleaften og deltagelse i sognenes fæl-
les pinsegudstjeneste. Højdepunkterne i 2011 var or-
kesterets deltagelse i Riverboat Jazz Festival, samt ju-
lekoncerten med Slade-trommeslageren Don Powell. 
Men lige nu er det Krakow i Polen, der er i tankerne.

Venlig hilsen 
Søren  Jensen

Skægkærskolen

Orkesteret foran Amalienborg Slot

En flok af de unge blæsere med deres instrumenter

Orkesteret spiller ved Riverboat Jazz Festival 2011
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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
Marts, april, maj 2012

Onsdag den 7. marts kl. 14.00
Besøg på ”Neder Kjærsholm”

Vattrupvej 28 v. Thorning
Vi mødes v. forsamlingshuset kl. 13.30

og kører i egne biler.

Evt. samkørsel aftales med Marie.
En guide fortæller om ”Neder Kjærsholm”

Pris 60 kr.
Tilm. senest d. 1. marts til Marie, tlf. 8685 5367.

 Onsdag den 14. marts kl. 13.30
Fællesmøde i Sejling forsamlingshus

Underholdning af ”Senior Swing”
Pris 75 kr.

Tilm. senest d. 7. marts til: Ingrid tlf. 8685 5411

 Onsdag den 21. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, spisning og generalforsamling

spil på 6’ eren, husk en pakke 20 – 25 kr.
Tilm. senest d. 19. marts til Kirsten, tlf. 8685 6608.

 Torsdag den 19. april kl. 17.30
Fælles forårsfest i Sejling Forsamlingshus
Spisning og dans, musik: Anker Svendsen.

Tilm. til bestyrelsen.

 Onsdag den 23. maj
Løvspringstur, bl. a. besøg hos

Bodil og Poul Henning i deres sommerhus
i Egense.

Program udsendes senere.

 Torsdagene
den 15/3, 19/4, 10/5 kl. 14.30
Er der i ”Sparekassen” ved det gamle

Resdallund Plejehjem
Sang og musik for beboerne i boligerne.

Pensionister og efterlønnere fra området
er meget velkomne til at deltage.

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

Ingrid tlf. 8685 5411

TEGNEDAGE I PÅSKEFERIEN
 

Drenge og piger ca. 10-16 år
Tre dage i uge 14 hvor vi tegner løs, 

iagttager og eksperimenterer 
med forskellige tegneredskaber 

og teknikker.
Ma.,ti., on. d. 2.- 4. april kl. 9 - 13.15.

Tilmelding senest d. 19. marts.

SOMMERBILLEDSKOLE
Se på hjemmesiden.
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LOKAL ENERGI
I forlængelse af artiklen om Lokal Energi i forrige 
blad, fortsætter her beskrivelsen af lokale initiativer på 
energiomådet.

Jens Ove og Bente Hansen, ”Serup minitrans”, Serup 
Tinghøjvej 23, har netop installeret et ca. 50m2 stort 
solcelleanlæg på garagetaget. Og Bente og Jens 
Ove er blevet godt rådgivet, da anlægget er stillet an 
af svigersønnen Peter Grindsted, som har etableret 
sig på Viborgvej 10 (det tidligere kartoffelkogeri) som 
selvstændig autoriseret el-installatør (se annonce 
og artikel om lokal erhvervsdrivende). Og det er nok 
ingen dårlig idé at satse på 
solcelleinstallation. I løbet af 
et par måneder er der kommet 
mindst 4 anlæg i vores 
område.  Når det installerede 
”hjemme-elværk” er på max 6 
kW, kommer man under den 
såkaldte nettomåler-ordning, 
så man får samme pris for den 
overskuds-el man producerer, 
som det man må betale når 
man må købe strøm. Det er 
det, der gør fx 50 m2 solceller 
til en god forretning, både for 
husstanden og for miljøet.

Hos Pernille Christensen og 
Lars Nedergaard, Tandskovvej 
32 (Resdal gl. skole), bliver det 
286 m2 store hus opvarmet 
med jordvarme, og en solfanger 
bidrager til det varme vand. 
Der er gravet 600 m slange 
ned i græsplænen, og i 
varmepumpeskabet i baggangen 
bliver varmen udvundet, så der 
kan sendes varmt vand rundt i 
radiatorerne. Rumtemperaturen 
kan reguleres centralt på unitten.

En varmepumpe fungerer i princippet som et køleskab. 
Kompressoren i et køleskab henter varmen fra det 
isolerede skab til gitteret på bagsiden og afleverer 

varmen til luften i køkkenet. Et jordvarmeanlæg 
henter varmen i jorden i 1 meters dybde, og afleverer 
den til radiatorerne v.hj.af varmepumpen i det 
køledkabslignende skab. Kompressoren bruger strøm, 
men for hver kW strøm får man 3-4 kW varme ud af 
det. Det bliver til en elregning på op mod 30.000 kr. 
(inkl. det øvrige strømforbrug). Tidligere brugte Lars 
og Pernille ca. 8 m3 brænde og 20.000 kr. til olie, og 
havde så den almindelige strømregning oven i. Hele 
investeringen beløber sig til ca. 135.000 kr.

I Silkeborg kommunes netop vedtagne varmeplan 
kan man se de enkelte områders opvarmningsmåde. 
Det er en opgørelse ud fra BBR-registret i 2010. Ud 
af 136 huse i Lemming har 35 stadig oliefyr. 13 har 
biomassefyr, 2 varmepumper/jordvarme og 4 elvarme. 
Resten har naturgas. I Serup er der 15 oliefyr. 10 
fyrer med biomasse, 1har jordvarme og 4 elvarme ud 
af 107 boliger. Resten har naturgas. Det skal være 
slut med at sætte nye oliefyr op fra 2013, 2015 eller 
2017. Årstallet er en af knasterne i de igangværende 
energiplanforhandlinger i folketinget. I hele Silkeborg 
kommune er der 3.734 oliefyr. Visionen i varmeplanen 
er CO2-neutralitet i 2030 og udfasning af fossilt 
brændsel inden 2050. En af metoderne er udvidelse 
af områder, der forsynes med fjernvarme. I øjeblikket 
går bølgerne højt omkring tilslutningspligten i Funder. 
I tabellen på næste side kan man aflæse i hvilken takt 
de enkelte ændringer er tænkt.

Hele varmeplanen kan ses på: http://sektorplaner.
silkeborg.dk/dkplan/DKplan.aspx?PlanId=2

Både kommune og firmaer i energisektoren, afventer 
resultatet af de igangværende forhandlinger om et 
nyt energiforlig.  Og jo ikke mindst vi borgere, som 
det i sidste ende handler om. På den ene siden vil vi 

Solfangeren er placeret på garagetaget

I inverteren laves jævn-
strøm om til vekselstrøm

Varmen fra jorden 
overføres til radiator-
vandet i varmepum-
pen

Her laver solen et bidrag til det varme vand
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Mehmet med en af de mange stamkunder

Lemming Pizza i den gl. købmandsbutik

For godt et år siden åbnede Mehmet Øzen Lemming 
Pizza i den tidligere købmandsbutik på Lemming Bygade 
67. Her var et godt opland uden andre pizzariaer, og han 
havde erfaring med netop dette fra en tidligere periode 
med pizzeria i Lysbro. Hans motto er, at pizzaerne skal 
laves af de bedste råvarer og tilberedes i en original 
stenovn, så smagen er helt i top. Han sælger ligeledes 
ovnstegte kyllinger, døner kebab, spagetti bolognese, 
salater, drikkevarer m.m., og har du specielle ønsker, vil 
han om muligt hjælpe med også at løse dem. 

Mehmet er glad for sit valg med at starte pizzaria i 
Lemming, for han fortæller, at han har fået en rigtig god 
modtagelse af lokalbefolkningen, som han efterhånden 
kender og de vinker også til ham, når han kører forbi. 
Men pizzaerne sælges også langt ud over bygrænsen, 
idet mange i de omkringliggende byer også har fået 
øjnene (og munden) op for Mehmets velsmagende 
stenovnsbagte produkter. Ved køb af mindst 2 pizzaer 
kan de også leveres mod et mindre tillæg, så man ikke 
selv skal af sted, men blot kan ringe til Mehmet på 8681 
9129, så er aftensmaden snart på bordet. Der er rabat 
ved større køb, så ring i god tid og få et tilbud.

Han har lukket om mandagen, men ellers er der åbent 
tirsdag-søndag fra kl.16-21. På hverdagene klarer han 
det selv, selv om der kan være travlt, og i weekenden 
har han en hjælper på.                Luffe

Lemming Pizza

nødig af med ekstra penge til omlægning af fx husets 
opvarmning, på den anden side kan det blive dyrt 
hvis vi ikke gør det. Der er forskellige modeller for  
finansiering af udgiften til udskiftning af oliefyr med fx 
varmepumpe i spil, idet den langsigtede besparelsen 
ved udskiftningen kan forrente omlægningen.

 År   2010   2016   2021   2026   2030 
 Oliefyr [MWh]  140.762 129.964 114.863 114.863 0
 Naturgas [Mwh] 206.474 148.898   68.133  0             0
 Biogas [MWh]  0 0   0     68.133  68.133
 El-varme [MWh]  19.793  19.556  19.556  19.556  0
  Biomassefyr [MWh]  79.066  79.066  79.066  79.066           132.834
 Varmepumpe [MWh]   9.229      9.229    9.229    9.229  76.439
 Sol [MWh]     653         654       655       656  14.098
 Total individuel [MWh]455.977  387.366  291.502  291.503  291.503
 CO2 fra individuel 
 opvarmning [Ton]   98.470   82.650   60.620   46.020   0
 Fjernvarme [MWh]  404.573  473.185  569.050  569.050  569.050
 Total [MWh]    860.550  860.551  860.552  860.553  860.553

Både oliepris og elpris vil med meget stor 
sandsynlighed stige fremover. I skrivende stund ser 
det ud til der kommer et forlig hen over midten om en 
samlet energiplan. Men verden står jo ikke stille mens 
der krydses klinger på Christiansborg.

Klaus Hansen

LOKAL ENERGI
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Når man kører ad Ringvejen i det nordlige Silkeborg, 
kan man ikke undgå at se den store, flotte koksgrå 
bygning med de meterhøje glasfacader, der danner 
rammen om Møbelhuset Silkeborg. For snart 6 år 
siden tog Jane og Hans Jørgen Olsen beslutningen 
om at opgive deres økonomiske tryghed, for at prøve 
kræfter med salg af designermøbler. Jane havde haft 
egen frisørsalon siden hun som 19-årig blev udlært fri-
sør. Hun startede i Silkeborg, hvor hun havde salon fra 
1982 til de i 1997 fik datteren Trine. Efter barsel og en 
kort ansættelse i Kjellerup, åbnede hun Salon Høgdal 
i forbindelse med privatboligen på Høgdalvej.

Hans Jørgen er udlært indenfor møbelbranchen og har 
altid beskæftiget sig med salg og produktion af kontor- 
og konferencemøbler, ”almindelige” og arkitekttegne-
de møbler. Så med hans erfaring og viden om møb-
ler, samt Janes mangeårige erfaring med selvstændig 
virksomhed, kunne det jo ikke gå helt galt. Både Jane 
og Hans Jørgen er vokset op i familier med selvstæn-
dige erhverv, så de havde også en fornemmelse af, 
hvilke familie- og frihedsmæssige omkostninger, der 
kunne være forbundet hermed. 

Det er nu heller ikke gået helt galt – sagt på godt, gam-
meldaws jysk! Den første positive overraskelse fik de, 
da de d. 1. april 2006 havde åbningsreception. De 
havde bestilt lækre pindemadder og alverdens drik-
kevarer til de ca. 200 gæster, som de forventede ville 
kigge forbi. Men da dagen var omme, kunne de tælle 
ca. 750 gæster på gæstelisten. Det resulterede i en 
ekstra omsætning for naboen Q8, der på rekordtid 
kunne levere 400 friskbagte pølsehorn til de mange 
gæster – så ingen gik derfra med tom mave. 

Et andet succesparameter var udvidelsen af forret-
ningen. I starten delte Møbelhuset bygningen med en 

surfer-butik, men efter få år lukkede den, og Jane og 
Hans Jørgen kunne fordoble arealet fra 550 til 1100 
m2. Det betød også, at der blev brug for flere hænder 
end familien Olsen var født med, så der måtte hyres 
folk. I dag er medarbejderstaben nået op på 6, hvor 
alle er fælles om de daglige opgaver – næsten. Jane 
er ansvarlig for bogholderi, administration, marketing, 
mv., men så slipper hun til gengæld for at køre rundt 
i de 2-3 biler, der dagligt fragter varer ud til kunderne. 

Kunderne er spredt over hele verden. Dog ligger ca. 
30 % i det østjyske, og et par gange om måneden 
kører de sorte varevogne over bæltet, med møbler til 
københavnerne. Men i kundekartoteket findes også 
adresser i bl.a. Tyskland, Norge, Sverige, Grønland 
og Singapore, selvom de aldrig har brugt en krone på 
udenlandsk marketing. Men som Hans Jørgen siger, 
så er mund-til-mund-marketing den bedste og billigste 
reklame, der findes. En dansk Mærsk-koloni i Qatar 
har flere gange fået leveret designermøbler til bl.a. en 
privat børnehave, selvom leveringstiden kan være op 
til 2 måneder.  

Møbelhusets varesortiment er meget attraktivt – også 
for indbrudstyvene, der var de første ”gæster”, dagen 
efter åbningsreceptionen. Og de kom igen og igen… 
7 gange indenfor det første år. Og hver gang øgede  
Jane og Hans Jørgen sikkerheden med forskellige til-
tag: Alarmer, røgkanoner, kraftige stænger for vinduer-
ne, ja, faktisk alt, hvad der findes af sikkerhedsudstyr. 
De overvejede på et tidspunkt af få sat gitter op for alle 
vinduerne, men det frarådede forsikringsselskabet, da 
det ikke ville kunne forhindre rambuktyveri, men blot 
koste dem ekstra i form af erstatning af både ruder 
og gitrer. De har i stedet fået sat en bom op ud mod 
Stagehøjvej, så tyvene ikke kan komme i nærheden 
af bygningen med køretøjer. Det sidste nye er, at man 
nu kan sætte sporingssystemer i møblerne i form af en 
lille chip. Systemet er kendt fra elektriske apparater, 
men da møbler ikke bruger strøm, er det unikke ved 

Den flotte, koksgrå facade med de store glaspartier - set fra 
Ringvejen

”Montana” fås i alle regnbuens farver

Fra permanentvæske til designermøbler
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Møbelhuset har også malerier - dette er malet af Peter Vi-
skinde, kendt fra Big Fat Snake
denne batteridrevne chip, at den kun bruger strøm, når 
den sender signaler til G4S og derfor kan holde i rigtig 
mange år. Antallet af indbrud blev halveret de næste 
par år og kan nu tælles på én hånd årligt. 

En anden stor udfordring har været den familiemæs-
sige, når to så selvstændige individer pludselig skal 
arbejde sammen 24 timer i døgnet. De er ikke altid 
enige, men man får hurtig en fornemmelse af, at deres 
forskellige erfaringsgrundlag supplerer hinanden rigtig 
godt – og ægteskabet er bestemt ikke i fare! For dat-
teren Trine, der var 9 år, da de startede forretningen, 
var det en stor omvæltning, at mor pludselig ikke var 
hjemme, når hun kom fra skole. Så hun benyttede sig 
mere af SFO´en, end hun tidligere havde gjort. Men 
som Jane siger, så var det nok også sundere, end 
at komme hjem til en mor, der godt nok var fysisk til 
stede, men samtidig havde kunder i salonen og ikke 
kunne hygge eller hjælpe med lektier før efter lukketid. 

Så selvom Hans Jørgen beskrev det som ”lidt tåbeligt 
at gå fra en sikker økonomi og satse alt på en øko-
nomisk sårbarhed”, har der endnu ikke været grund 
til bekymring. Den økonomiske krise raser stadig og 
Hans Jørgen spår den til at vare nogle år endnu, så de 
kan jo ikke føle sig helt sikre på at gå fri. 

Mange har måske en lidt stereotyp opfattelse af, at 
folk der handler med dyre designermøbler, føler sig lidt 
hævet over flertallet. Men det er bestemt ikke tilfældet 
med familien Olsen. De er stadig bare nogle bonde-
røve, der elsker at komme hjem og hoppe i træsko-
ene og køre en tur på traktoren. Jane hygger sig med 
blomster og planter i baghaven, hvor hun også har la-
vet den gamle kostald om til væksthus, hvor planterne 
kan gro i et frostfrit miljø. 

Møbelhuset forhandler primært danske designermøb-
ler, men de har også noget for mellemklassesegmen-
tet, som kan sammenlignes med de store møbelkæ-
ders sortiment. Så lad dig ikke skræmme af ordet 
”design”, men kig ind og lad dig blive inspireret af de 
mange spændende møbler, malerier og skulpturer. Du 
kan også finde finde dem på: 

www.mobelhusetsilkeborg.dk

Her ses et lille ud-
pluk af, hvad man 
kan finde i Møbel-
huset. Den lille røde 
sofa er bl.a. kendt 
fra ”Poeten og Lil-
lemor”
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Dette firma så dagens lys i 2009, da Peter Grindsted 
blev elinstallatør. I starten arbejdede han freelance for 
forskellige firmaer. Men nu er han selvstændig med 
speciale i opsætning og tilslutning af solcelleanlæg, 
som netop nu har gunstige vilkår med mulighed for 
løntilskud eller skattemæssig afskrivningsmulighed, 
dog med skat af den solgte overproduktion. Han giver 
kunden et realistisk bud på anlæggets størrelse og 
pris, så det giver den mest optimale løsning ud fra 
kundens behov.

Han tilbyder el-service til både virksomheder, private 
og offentlige institutioner, hvor alt traditionelt elarbejde 
udføres kvalitetsbevidst og til aftalt tid. Men i disse 
sparetider kan han også lave energibesparende tiltag 
på lysanlæg med tænd-sluk-funktion, dæmpning i 
sektioner, så der kun er lys hvor det er nødvendigt, 
motorstyring, varmeforbrug mm. Her nævner Peter de 
ekstremt besparende LED-pærer, som nu kan fås med 
et godt farvegengivende (hyggeligt) lys, og med en 
levetid på 30.000 timer. 

Silkeborg El-service
Viborgvej 110, Skægkær

Han laver også ”Smart-House”-installationer, hvor alt 
elektrisk kan styres fra alle kontakterne ved dørene, 
lige fra lyset, varmen, alarmen, ventilationen osv., 
ja sågar kan det hele styres fra mobiltelefonen. Til 
landmænd med udsatte gylletanke leverer han et 
(lovkrævet i 2012) overvågningsanlæg, der kan give 
alarm via sms til landmandens mobiltelefon.

Så vil du have et tilbud på solceller, eller hans øvrige 
tilbud indenfor solidt el-arbejde, så ring til Peter 
Grindsted på 4224 4223 og hør nærmere eller se

Peter Grindsted med et solpanel type 190Wp

www.silkeborgelservice.dk

Vi ka´ få din elmåler til at
køre baglæns ...
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LOKALBLADET

Tilstede var Klaus Hansen (red.), Inge Glistrup (menigt 
medl.), Tina Englyst (FM Serup Borgerforening og 
”bladsætter”), Gunhild Bach (FM Lem. Menighedsråd), 
Jens Folmer (FM Serup Menighedsråd), Marianne 
Eriksen (kasserer), Oluf ”Luffe” Skjerning (freelance-
journalist og trykansvarlig) samt Lars Elsborg.
Afbud fra Lemming Borgerforening og Landsbyliv
Tina blev valgt til dirigent og Luffe blev referent.

Klaus roste Tina og Anders for deres store indsats for 
bladets flotte layout, der jo nu har resulteret i 4 numre 
i 2011 i farver, godt støttet af annoncørernes velvillige 
betaling af en lidt højere annoncepris. I årets løb er 
udsendt en opfordring til indsenderne af materiale til 
bladet, der gerne skulle gøre det lettere for Tina at 
samle trådene til et læsevenligt og indbydende blad. 
Det sidste nummer var lidt tyndere end de øvrige, og 
her var omslaget også lavet i samme papirkvalitet som 
de øvrige sider, hvilket nærmest ingen opdagede, og 
som tilmed sparede penge.

Herefter gennemgik Klaus bladets tidligere opbygning 
og fremhævede de nye initiativer, hvor Idrætsforeningen 
Centrum og Skægkærskolen har købt sideplads i 
bladet, lige som en ny side om ”alternativ energi og 
lokalt netværk” ser dagens lys med LAG-penge i ryggen 
efter ansøgning fra Skægkærområdets Lokalråd.

Regnskabet blev fremlagt og udviste et overskud på 
omkring 2.500 kr. Regnskabet blev godkendt med det 
forbehold, at det skal godkendes af en uvildig kritisk 
revisor, hvor en mulig person var i kikkerten, og ellers 
meldte Jens Folmer sig som suppleant. Ligeledes skal 
abonnenter kontaktes for indbetalinger til 2012. Dette 
står Luffe for.
 
Der var fremsendt oplæg til, at bladet kan lægges i 
reklamerør i lukkede plastposer, hvor lange grusveje 
og indkørsler gør udbringningen besværlig, og ellers i 
div. postkasser ved asfaltvej. Dette blev vedtaget.

Vedr. udvidelse af Lokalbladets område til at dække 
Sejling/Skægkær og Sinding er der interesse for dette 
i disse områder, og der var ingen indvendinger imod, 
at der arbejdes videre med muligheden for dette. Men 
stor usikkerhed om udviklingen omkring pastoraterne 
gør p.t. situationen kompliceret, lige som Lokalbladets 
egne vedtægter også skal ændres.

Alle priser bliver holdt på det tidligere niveau, kun blev 
det vedtaget, at standardannoncer på omslaget koster 
1250 kr/år.

Referat fra Lokalbladets stormøde den 25. januar 2012 i Serup Forsamlingshus

Priserne er herefter som følger:
Kontingent: 250,-/år
Annoncer: 1250,-/år
Sidepris (A-medlemmer): 1000,-/år
Sidepris (B-medlemmer): 1000,-/år for ½ side max. 
1/8-side-annonce: 250,-/stk - Abonnement: 125,-/år

Sidetallene pr. forening er uændrede, når andet ikke 
meddeles i god tid før stormødet.
Budgettet blev vedtaget med plads til indkøb af ny 
”sætte”-computer og opgradering  af de anvendte 
programmer.

Kassereren ønskede at stoppe efter 10 år på posten, 
og fra redaktionens side skal her lyde en STOR 
TAK for indsatsen, der aldrig har givet anledning 
til kommentarer. De fremmødte og deres bagland 
opfordres derfor til at finde en ny kasserer, hvis evt. 
udgifter naturligvis vil blive dækket.

På grund af det ringe fremmøde fra mange af bladets 
foreninger og institutioner (to meldte afbud), sendes der 
i fremtiden en ”huske-mail” nogle dage før stormødet, 
hvor man gerne må sende en suppleant. Dette står 
Klaus for.   

Nisset, den 8. feb. ref. Luffe

Stormødet set fra den ene ende...

Stormødet set fra den anden ende...
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Det fortælles, at 2 engle sad i mørket før daggry og 
ventede - den ene var en skytsengel - den anden var 
dødens engel. De fordrev ventetiden med at tale sam-
men - skytsenglen talte om sin afmagt Langfredag, 
hvor Jesus var død på korset, og hvor alle himlens 
bataljoner af engle havde stået klar til at gribe ind, men 
ikke havde måttet!  For signalet til deres hjælp skulle 
komme netop fra korset - og det signal kom aldrig.

Den grå Dødens engel talte om det altid at opleve trist-
hed og tab - det næsten ubærlige var alle de døen-
des farvel-tanker. Dødens engel kunne godt tænke sig 
bare én gang at opleve glæde i stedet for sorg.

Da kom signalet - og på mindre end et sekund havde 
skytsengelen rullet stenen fra graven - og de så, at 
graven var tom!  Dødens engel gik ind i graven - den 
grå engel blev til et blændende hvidt lys, og morgen-
stilheden genlød af et eksplosivt glædes-råb Han er 
ikke her - han er opstanden!  Dødens engel blev den 
morgen for altid til Livets engel.

Det fortælles, at ....ja, men det er andet og mere end 
en smuk fortælling, at Gud har sejret over døden, da 
han lod Jesus stå op af sin grav.  Det er sandt!  Eng-
lens besked til kvinderne påskemorgen fortæller os, at 
døden ikke er den kolde og ubønhørlige afslutning - 
Gud har noget meget større og fuldstændig ubegribe-
ligt i vente til os.  Når alt her på jorden er forbi, så skal 
det virkelige først til at begynde - i Guds virkelighed!

Det ligger uden for al menneskelig viden og erfaring, 
at en død bliver levende, men det ligger i Guds hånd!  
Gud har sejret over mørket og døden - Gud har skabt 
himlen og jorden ud af intet - så kan han også skabe 
liv af det, der er dødt.  Påske betyder, at Jesus lever.  
Det er håb midt i håbløsheden. 

Men hvordan kan man tro på håbet, når man har op-
levet dødens istaphånd blandt sine nærmeste? Jo, 
det kan man, fordi Påskemorgen er vores pant på, at 
Guds kærlighed holder ud og holder fast, indtil sejren 
er vundet.  Derfor tør vi håbe - derfor tør vi være ved 
godt mod - for i håbet lever vi - og i håbet tør vi tro på 
kærligheden.

Jesus døde på korset Langfredag, men han opstod 
Påskemorgen fra de døde.  Og det betyder, at han sta-
dig kommer til mennesker i sit ord og i sin ånd for at 
bringe håb og trøst ind i vores liv.  Jesus vil fylde vores 
liv med håb - ikke ved at skabe vore leveforhold om, 
men ved, at han er livskraften selv - den, der lever og 
vil leve i os.

Påskens, håbets mange små tegn viser sig uendelig 
mange gange i vores liv - vi må prøve at få øje på dem 
- øve os i at se de mange tegn på Guds kærlighed til os 
- den kærlighed, der sejrer over døden.  Ikke bare en-
gang i Josef af Arimatæas have, men hver dag, også 
i vores liv!

Det er sandt - frelseren stod op af døde - Det er hver 
Langfredags pant på en Påskemorgenrøde!

I.G.

Påske 2012 – to engle!

Kvinderne blev både bange og glade for det, englen sagde.
Stefano Bistolfi, 2008. Wikimedia Commons.
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KIRKENYT
Serup Kirke

Fastelavnssalme
(Melodi: Yesterday)

Fastelavn
vi vil klæde os i solens favn
til den smutter som en natteravn
og vi kan nå en påskehavn
endelig
fløj kulørte engle hér forbi
og en tønde med balloner i
for alle vinger har et vi.
 
Hvorfor flygte bort
som en hjort
på glanspapir?
vi har
søgt et svar
i det gyldne kirkespir.
 
Rød og blå
er min himmel også fint klædt på
og med solopgangens storetå
er kirkestien til at gå
Gud har pragt
vi vil spejle vores klovnedragt
i et lærketræ, som han har bagt
med denne sang er bunden lagt.
 
Hvorfor flygte bort
som en hjort
på glanspapir?
vi har
søgt et svar
i det gyldne kirkespir.
 
Fuglealt
du er englevildtet genfortalt
og du landede som Jordens salt
lad verden gribe, katten faldt.
 

Påskedagssalme
(Melodi: Som den ældste melodi til 675
i salmebogen)
 
Englen skred igennem stenen
på en sky af åndedræt
hvis vi stod med palmegrenen
føltes savnet ikke let
Kristus går omkring på kloden
da blir Adamsfrugten moden.
 
Klagesømmene er malet
som var sneen landet her
skrabehanerne har galet
i et jordisk påskevejr
nogles gråd er nu forkullet
i en mine under gulvet.
 
Kulden inden dette møde
vi har fantaseret om
gjorde vandreskorpen øde
vores himmel ekkotom
vore øjne måtte ramme
Herren, for han er den samme.
 
Alle stenene på grave
ædles hurtigt af hans blik
verden er en børnehave
mellem nåde og trafik
Kristusåndedragets glæder
blottes over dem, der græder.
 
På mirakelordet stiger
Helligånden med sit næb
andre sommerfugle viger
for det himmeltunge slæb
nålen falder af sin skjorte
vi er fri og natten borte.
 
Kloden fosser under stæren
Kristus går igen på vand
hævet ind i atmosfæren
er hans engleviden sand
husk, at også vi vil smage
himmelfart på påskedage.

Nye salmer 
Med tilladelse fra forfatteren Simon Grotrian, Lemming Brovej, bringes her to nydigtede salmer:
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Lemming Kirke

Døbte siden sidst

Lemming
27. november:
Lasse Lemming Pedersen, Østerbyvej 21,
8632 Lemming

22. januar:
Mathias Veinholt Schmidt Christensen,
Arendalsvej 138, Silkeborg

Gudstjeneste på Resdallund
Torsdag den 12. april kl.14.30

Konfirmation i 2012

Søndag den 29. april:
Konfirmation i Serup kirke kl. 10 for konfirmanderne fra 
Dybkær Specialskoles Lemming afd.

Lørdag den 5. maj:
Friskolens konfirmander i Lemming kirke kl.10.00

Søndag den 6. maj:
Lemming sogns konfirmander i Lemming kirke kl.09.30

Søndag den 6. maj:
Serup sogns konfirmander i Serup kirke kl.11.00

Konfirmandundervisningen for vinteren 
2012-2013
Undervisningen begynder torsdag den 6.september 
kl. 8.00 i Serup præstegårds konfirmandstue, Serup 
Tinghøjvej 9. 

Konfirmand-indskrivning
Søndag den 19. august er der gudstjeneste i Serup 
kirke kl.14. Efter gudstjenesten er der kaffebord for for-
ældre og konfirmander og indskrivning af konfirman-
derne i konfirmandstuen , Serup Tinghøjvej 9.
Forældrene bedes medbringe  konfirmandens dåbsat-
test.

Konfirmation i 2013 
foregår søndag den 5. maj
Serup kirke  kl. 9.30
Lemming kirke kl.11.00

Kalender

1. marts kl. 17.00
Spaghetti-gudstjeneste med Kirketeatret
i Serup kirke. 
Denne gang har vi inviteret skuespiller Jens Jødal 
fra ”Kirketeatret” til at komme for at levendegøre for 
os een af Bibelens allermest kendte historier: Fortæl-
lingen om ”Den barmhjertige samaritaner”. 

Det bliver Jesu lignelse fortalt med en lune og humor, 
der betager børn og voksne!
En tro og alligevel nyfortolkende og morsom gengivel-
se af ”Den barmhjertige samaritaner”.
Skuespiller Jens Jødal spiller og fortæller lignelsen, 
hvor flere blandt publikum bliver klædt ud som røvere, 
og hele publikum løbende inddrages i forestillingen.
Forestillingen er målrettet målgruppen, bl.a. i forhold 
til lignelsens indledning, hvor Jesus konfronteres af en 
skriftklog. Jødal spiller derfor mellem 6 og 9 roller i lø-
bet af forestillingen.
Jødal fastholder børn og voksne fra først til sidst.
Jens Jødal vil rette sin fortælling mod de 3-13 årige, 
men alle kan deltage. Varighed ca.25-30 min.

Efter gudstjenesten vil vi gå i Serup Forsamlingshus 
og spise sammen. Derefter vil Jens Jødal arrangere 
en skattejagt i huset for børnene.
Maden koster 20,- kr. for voksne og er gratis for bør-
nene.
Arr: Serup og Lemming Menighedsråd.

4. marts (se også side 18)
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

31. marts:
Udflugt  for udviklingshæmmede konfirmander
Der er forældremøde i konfirmandstuen og efterføl-
gende udflugt for konfirmander og forældre til Viborg 
Domkirke.

Palmesøndag, Påske-familiegudstjeneste
Palmesøndag den 1. april er der familie-gudstjeneste 
i Lemming kirke kl.10.30 for hele familien fra begge 
sogne. Kom og lad børnene høre om påsken.

Kirkemusikalsk legestue i 2012: 
Dagplejerne og børnene mødes i Lemming kirke med 
musikpædagog Lissy Bonde Braüner fire tirsdage i ef-
teråret: Uge 40-41-43-44 (uge 42 er ferie)
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KIRKENYT
Serup Kirke

25. april kl. 19.00
ØVE KONFIRMATION
Konfirmander og forældre øver konfirmation i Lem-
ming kirke.

28. maj -  2. pinsedag kl. 10.30
Pinse-Friluftsgudstjeneste i ”Paradiset”
Friluftsgudstjenesten sker i et fællesskab mellem Lem-
ming, Serup, Sejling og Sinding sogne, og det foregår i 
år i Serup sogn i ”Paradiset”  kl.10.30.
Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe  m.v.  med, 
så vi efter gudstjenesten kan spise vores frokost sam-
men i det grønne med udsigt til Hinge sø.
Skægkær Blæserne medvirker igen i år.
Gudstjenesten vil blive varetaget i et fællesskab mel-
lem sognepræsterne Unna-Pernille Gjørup og Inge 
Glibstrup.
Kørselsvejledning: Kør til Serup kirke. Fra kirken kø-
res ad Serup Skovvej ud mod Serup Skov. Lige ved 
kanten af skoven drejer man til højre  ind ad en god 

skovvej , som følges  en lille kilometer  frem til et stort 
grønt skur, hvor man har en lille sø til højre og Hinge 
Sø lige frem og lidt til venstre Her er man så på det 
sted, der fra gammel tid kaldes ”Paradiset”, formentlig 
fordi der er en paradisisk udsigt .
I tilfælde af kraftigt regnvejr flyttes gudstjenesten til 
Serup Kirke.

6. juni kl. 19.30
Fælles menighedsmøde i Lemming Sogns For-
samlingshus
Her vil provst Elof Westergaard deltage og give en 
orientering om en evt. sammenlægning af Serup og 
Lemming sognes to menighedsråd til eet fælles me-
nighedsråd. 
Ved samme møde vil begge menighedsråd fortælle 
om arbejdet i rådene.

Kaffebord. Menighedsrådene er værter.

De ni læsninger

Den 18. december sang kirkekoret ved De ni læsninger - her ses de synge i koret efter deres entre.
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Den 4. marts banker frivillige indsamlere fra Serup og 
Lemming sogne på så mange døre som muligt, for at 
bekæmpe sult blandt verdens fattigste. 
Det kan være svært at forestille sig, hvordan det er at 
leve med sult hver eneste dag. I Danmark er vi vant til, 
at supermarkedet bugner med fødevarer, som vi kan 
fylde i vores køleskabe. Maden er til rådighed, og vi 
tager den som en selvfølge. Men i verdens fattigste 
lande er sult en del af hverdagen mange steder. Om-
kring 1 milliard mennesker – hvert syvende menneske 
på jorden – lever i daglig sult.

”Det er oprørende, at så mange sulter, mens vi selv 
har mere, end vi behøver. Derfor er vi med til at lave 
Sogneindsamling her i Serup og Lemming sogne. Og 
vi håber, at folk vil tage rigtig godt imod indsamlerne 
søndag den 4. marts,” siger indsamlingsleder i Serup, 
Inge Glibstrup.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem akut 
katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde og arbej-
de for de fattigstes rettigheder. 

En mørk nat i 2006 flygtede Paul Odulais familie fra de-
res hjem i det østlige Uganda efter et voldsomt angreb 
fra den brutale oprørshær, Lord’s Resistance Army. De 
henslæbte flere år i en kummerlig flygtningelejr uden 
udsigt til at komme på fode igen. 
”Det var et forfærdeligt liv. Vi sultede, var hele tiden 
syge og kunne ikke sende vores børn i skole,” fortæller 
Paul Odulai.

Men for tre år siden kom familien med i et projekt, hvor 
flygtningefamilier får undervisning i landbrug, dyrkning 
af sunde afgrøder, husdyrhold og hygiejne. Efter to års 
undervisning fik Paul Odulai såsæd og hjælp til at leje 
jord, han kunne dyrke. Allerede første høst viste, at 
Paul var så dygtig en landmand, at han producerede 
mere end familien selv kunne spise. Han kunne sælge 
så mange tomater, at han fik råd til at købe sin egen 
jord og sende fire af sine børn i skole. 
Da de andre familier i projektet så Pauls succes, be-
gyndte de også at dyrke tomater. Det fik Paul til at 
plante jordnødder, fordi han forudså at prisen for to-
mater ville falde. 

”Mine nye marker og det, der vokser på dem, er det 
synlige resultat af den viden, jeg har fået. Hvis ikke 
Folkekirkens Nødhjælp var begyndt at arbejde i vores 
område, ville vi stadig have siddet i lejren, og jeg ville 
aldrig have kunnet give mine børn en uddannelse,” 
fastslår Paul Odulai.

Serup og Lemming sogne går til kamp mod sult

Uganda: Fra flygtning til driftig landmand

Paul Odulai med jordnødder fra sin egen jord

Gå med i kampen mod sult! 
Meld dig som indsamler hos

Inge Glibstrup 86855385 (Serup Sogn)
eller hos

Karen Bang 86859187 (Lemming Sogn).
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Serup Kirke

Minikonfirmanderne ved årets julekrybbespil i Serup Kirke 
29.11.2011

Kirkehøjskolen startede 9.2 i Serup Præstegaard - Her hørte de om Luthers liv og lære og så uddrag af en film om ham.

Fra julens børneaktiviteter

Kirkehøjskolen

Billeder fra børnehavens og 
dagplejebørnenes juleguds-
tjeneste i Lemming kirke  den 
14.dec. 2011
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Lemming Kirke

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.

Find tre ens par af Gideon, der blæser trompet.
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Serup Kirke

SERUP

Marts
04. (2.s. i fasten )    09.001
11. (3.s.i fasten)   10.309
18. (Midfaste)    09.00
25. (Mariæ Bebudelsesdag)  ingen

April
01. (Palmesøndag)   ingen6
05. (Skærtorsdag)   10.30
06. (Langfredag)   10.30
08. (Påskedag)    09.00
09. (2.påskedag)    10.30
15. (1.s.e.påske)   ingen
22. (2.s.e.påske)   09.001
29. (3.s.e.påske)    10.003

Maj
04. (Bededag)    10.30
06. (4.s.e.påske)   11.004
13. (5.s.e.påske)   09.00
17. (Kristi Himmelfartsdag)  10.30
20. (6.s.e.påske)   ingen
27. (Pinsedag)    09.00
28. (2.pinsedag)    10.305+9

LEMMING

Marts
04. (2.s.i fasten)   10.30
11. (3.s.i fasten)   09.009 
18. (Midfaste)    10.30
25. (Mariæ Bebudelsesdag)  ingen

April
01. (Palmesøndag)   10.302
05. (Skærtorsdag)   19.30
06. (Langfredag)   09.00
08. (Påskedag)   10.30
09. (2.påskedag)   ingen6
15. (1.s.e.påske)   ingen
22. (2.s.e.påske)   10.30
29. (3.s.e.påske)    ingen

Maj
04. (Bededag)    09.001
05. (Lørdag)    10.007 
06. (4.s.e.påske)   09.308
13. (5.s.e.påske)   10.30
17. (Kristi Himmelfartsdag)  09.00
20. (6.s.e.påske)   ingen
27. (Pinsedag)    10.30
28. (2.pinsedag)   ingen5

NOTER:
1) Kirkekaffe
2) Familiegudstjeneste 
3) Konfirmation af Dybkær Specialskoles konfirmander fra Lemming afdelingen
4) Konfirmation af Serup sogns konfirmander
5) Friluftsgudstjeneste fælles for begge sogne. Skægkærblæserne medvirker. Se også under ”Kalender”
6) Der henvises til pastoratets anden kirke, hvor der er fælles gudstjeneste for begge sogne.
7) Konfirmation af Lemming Friskoles konfirmander
8) Konfirmation af Lemming sogns konfirmander
9) Kirkekoret medvirker
    

GUDSTJENESTELISTE



22

KIRKENYT
Lemming Kirke

Meddelelse fra kirkeværgerne i Serup og Lemming

Vedr. takststigninger på gravstedsvedligeholdelse

Takster pr. 1. januar 2012
1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne

Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)
For 1 brugsperiode: Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser 305,00

Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)
For 1 brugsperiode:   
 Kistegravsted, pr. gravplads      12.370,00
 Kistegravplads i fællesgrav    12.370,00
 Urnegravsted        1.523,00
 Urnegravplads i fællesgrav      1.523,00

Renholdelse af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
       Renh.  Gran (kat.1) Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads        761,25 403,75   20,63
Kistegravsted med 2 pladser    1.142,50 606,25   20,63
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads     190,00 201,25   20,63
Urnegravsted         571,25 233,75   20,63

Vedligeholdelse af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.
       Vedl.h.  Gran  Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads    20.935,00 10.093,75  515,75
Kistegravsted med 2 pladser    31.418,75 15.156,25  515,75
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads    5.225,00   5.031,25  515,75
Urnegravsted        6.283,75   2.337,50  206,30
   
Urnegravplads i plæne, m. gravminde     4.283,75  
Urnegravplads i plæne, anonym       1.903,75  
Kistegravplads i plæne, m. gravminde  16.041,25  
Kistegravplads i plæne, anonym       5.225,00
  
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.

Kistebegravelse, mandag – fredag    4033,00
Urnebegravelse, mandag – fredag      609,00

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

Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms   381,25
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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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Opstart serie 2 & 4

Efter længere søgen er vi glade for at kunne byde vel-
kommen til to gamle bekendte. Da Brian Johnsson ef-
ter 3 sæsoner som træner for vores 1 hold, har søgt 
nye udfordringer I Brædstrup, kan vi byde velkommen 
til Søren Bak og Jens Søndergård.

I de to herrer får vi to drenge der kender alt til Lem-
ming IF både på og udenfor banen. Søren har spillet 7 
år for klubben, og stoppede for 2 år siden for at have 
mere tid sammen med familien. Søren arbejder i dag 
for Easy Dent, hvor han er tandtekniker og bor sam-
men med Hanne og deres to børn.
Jens har i mange år båret anførerbindet for Lemmings 
førstehold, og kom til klubben som serie 4 spiller fra 
Gjessø. Ikke mange havde spået Jens den store kar-
riere, men ved slid og fight har Jens været første valg 
på holdkortet, for de træner som har været i Lemming 
IF. Nu er tiden kommet til Jens (Anfører) selv, han kom-
mer med garanti til at bidrage med en masse socialt 
for klubben, som han også gjorde som spiller.
Vi byder de to nye trænere velkommen tilbage, og ser 
frem til en rigtig god sæson.

Vi kan igen i år sige hej til Ole Smedegård, som står 
for vores serie 4 hold. Ole har i mange år været fast 
inventar i klubben, og gør et stort arbejde for at holde 
sammen på folk. Da flere spillere fra sidste sæson er 
søgt udenbys pga. studie og andre ting, står Ole over-
for en udfordring her i opstarten. Her vil Ole i samråd 
med de to nye træner, få styr på både 1 og 2 holdet, så 
vi står stærkt til sæson start, med begge hold.

IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

HUSK
Du kan altid følge vore oplevelser

på den nye hjemmeside:
www.lemmingif.dk

Søren Bak og Jens Søndergård

Serie 2 Trænere - Jens & Søren er tilbage i den grønne trøje. Serie 4 Ole Smedegård

Hold & Trænere 2012 i Lemming IF
Trænere Serie 2:

Jens Søndergård & Søren Bak
Trænere Serie 4:

Ole Smedegård & Hugo Morales (Holdleder)
Trænere U19:

Jesper Mentz & Lasse Schultz
Trænere U17:

Bo Østergård Nielsen & Janni Rasmussen 
(Holdleder)

& Benjamin Hede
Træner Sandkasseholdet: Steffen Johnsen
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U15 drengene ...

Michael Friis løb i 2011 med prisen for årets indsats
Tak for din kæmpe indsats for Lemming IF 

Bedste Udklædning gik til Louise & Kenni, som blev overrakt
af Kenneth Bjerrgård

Oktober fest blev en succes.
Så vi er klar igen til Oktober 2012

IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst:
Der er ikke meget at berette, men der blev afholdt 
juletræsfest med gammeldags julefrokost. Under 
julefrokosten spillede Jens Kristian Sørensen. Der var 
ikke den store opbakning til julefrokosten, men da der 
blev spillet op til dans om træet, blev huset fyldt med 
mange glade børn - med forældre. I det store hele en 
hyggelig dag, hvor vi tror, at alle hyggede sig.

Nu er tiden igen til at der skal holdes 
Generalforsamling

og vi håber selvfølgelig, at der møder en masse 
interesserede mennesker op.

Generalforsamling

Onsdag d. 28. marts 2012 kl.19.00
i Serup Forsamlingshus

Spiseaften

Torsdag d. 12. april  kl. 18.30
i Serup Forsamlingshus

Menu:
Hamburgerryg m. gemyse og aspargessovs. 

Romfromage m. kirsebærsovs.
Kaffe m. tilbehør

Pris: 60.00 kr
Børn fra  10 - 14 år halv pris

Børn under 10 år gratis

Underholdning:
Pakkeleg – så alle skal medbringe en pakke

til omkring 20,-

Sådan en dag ville være en god dag
til at give lille-mor fri i køkkenet,

så kom og spis sammen med os andre
i forsamlingshuset

Traditionen tro kom julemanden forbi

Der blev hygget og godteposerne var et hit!

Der spilles op til dans om træet

Vi sender en stor tak til vores
julemand og pianist.
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Serup på Facebook
”Serup-siden”

Gruppen er åben og for alle. Foreninger kan minde om 
ugens/dagens arrangementer, eventuelle ændringer 
i programmer og meget mere. Borgere er naturligvis 
også meget velkomne til at slå noget op, der har rele-
vans for byens borgere. 

Vi har i Borgerforeningens bestyrelse snakket om at 
afholde nogle uformelle og spontane arrangementer 
på Sportspladsen, fx. rundbold, fodbold, hygge, mm. 
Disse arrangementer vil blive slået op i gruppen nogle 
dage i forvejen, da vejrguderne gerne skulle være med 
os. Så bliv medlem nu og inviter gerne alle naboerne!

SERUP BORGERFORENING
Ny bestyrelse
Efter generalforsamlingen og konstituerende 
bestyrelsesmøde, ser den nye bestyrelse således ud:

Formand:  Tina Englyst
Næstformand:  Peter Grimm
Sekretær:   Camilla Brix
Kasserer:   Casper Jensen
Menigt medlem: Marie Damkvist

Suppleanter:  Tommy Sørensen
   Bo Sørensen

Revisorer:  Jens Ove Hansen
   Jens Kristian Sørensen

Skt. Hans Aften
Da Skt. Hans aften i år falder på en lørdag, vil 
vi arbejde på at udvide arrangementet. Hvad, 
der skal ske, er endnu på "tegnebrættet", 
men sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Fastelavnsfesten 
Efter Fastelavnsgudstjenesten i kirken, var der tønde-
slagning, fastelavnsboller og saftevand i forsamlings-
huset. En stor TAK til Karina og dagplejebørnene for 
den flotte udsmykning af tønderne.

Petanquebanen
I forbindelse med sommerfesten sidste år, blev 
petanque banen genfundet og renoveret. Morten Bak 
sponsorerede gruset, Minitrans sørgede for leveringen 
og Steen Petersen stillede op med sin traktor.

Så hermed en stor tak til jer alle!

Vi giver hermed banen endnu en chance for at overleve 
og opfordrer alle byens petanque-spillere til at benytte 
den. Men hvis det viser sig, at serupgenserne bare 
ikke kan eller vil spille petanque, ser vi ingen grund til 
at vedligeholde den fremover.

Kattekonger og kattedronninger

Vinderne af ”Bedste Udklædte”

Lørdag d. 23. juni

Tøndeslagning

Hygge ved bordene
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LANDSBYLIV
Siden sidst…
Så er foråret så småt ved at komme i gang og allerede 
nu er bestyrelsen i Landsbyliv i gang med at tænke på 
næste sæsons program og hvad det skal indeholde.
Hvis du ligger inde med en ide til hvad vi kunne lave af 
arrangementer i næste sæson, så hiv fat i os, hvis du 
møder os eller send en mail til landsbyliv@live.dk 
Vi er altid glade for at få nye input.

Den blå trold
I år gik vores juletur ud til Gulla og hendes kreative 
veninder i Den Blå Trold. Der var hygge for fuld ud-
blæsning da 18 medlemmer mødtes i den hyggelige 
gårdbutik.
Allerede udenfor var der hygget med gran og lys.  
Inde i butikken stod Gulla klar til og byde velkommen. 
Denne aften var der værksteder der viste metalflet, pi-
leflet, taskefletning, strømpenisser og dørkranse. Der 
var mulighed for at prøve kræfter med en eller flere af 
værkstederne.
Efter at vi havde kikket os omkring og flettet både det 
ene og det andet, var der kaffe og kage til den store 
guldmedalje. En rigtig hyggelig aften i november.

Spiseaften på Ans Kro - Onsdag d. 25. januar
En aften uden opvask var, hvad 30 godtfolk fra Lem-
ming og omegn havde set frem til. Og dét fik de. 
Ans Kro stod klar til at byde velkommen til en hyggelig 
aften med både vådt og tørt. Som noget nyt i år havde 
bestyrelsen valgt dagens menu:

Forret: Rejecocktail
Hovedret: Wienerschnitzel med tilbehør
Dessert: Is med frugt.

Vi var lidt spændte på, om det ville falde i god jord, 
men med det fine deltager-antal må vi jo sige, at det 
var en stor succes. Vi vil gerne sige tak for en rigtig 
hyggelig aften hvor der rigtig blev hygget og grinet. 

Der flettes tasker

”Se, hvad jeg har lært at lave!”

Der hygges ved kaffebordet

Gulla viser hvordan man binder dørkranse

Der hygges ved bordene
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LANDSBYLIV

Onsdag d. 14. marts kl. 19.00
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. 6116 6524 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 hyggelig aften.

Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger 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. 2463 0517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk  

Hmm mon der snart kommer mad Drengene venter på wienerschnitzel

Kommende arrangementer

Torsdag d. 10. maj kl. 19.00
Besøg på Grandalsgård, Lemming Bygade 77

Vi mødes ude ved Grandalsgård, hvor Søren Kri-
stensen vil vise os rundt og fortælle om stedet.
Gården/Stutteriet arbejder med avl og opdræt, 

men har også mange heste opstaldet.
Landsbyliv tager sandwich, øl og vand med.

Tilmelding til Grete senest d. 07.05.12 på
tlf. 6093 7601 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

(Skulle du glemme at tilmelde dig, så tager vi lidt 
ekstra sandwich med så bare kig ud, alligevel.)

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Der er stadig gåtur
Hver søndag formiddag kl. 10.00

Afgang fra Lemming Kirke
og opsamling i Nisset (ved Allingvej 1)

Der er plads til allebåde hunde,børn ogbarnevogne
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FRISKOLEN I LEMMING

På Friskolen i Lemming, mener vi, at historiefortælling 
er grundstenen i al læring hos børn. Sammen med kær-
lighed og disciplin og at møde barnet hvor det er, forsø-
ger vi at skabe det optimale læringssted for selve livet 
og det faglige. Her skulle der gerne være en sammen-
hæng, hvis tingene skal lykkes.
Da vi nu snart skal sige farvel til 8. klasse, bad jeg dem 
i en stamgruppetime sammen med 7. klasse skrive lidt 
om deres oplevelser med friskolen – mange af dem har 
været med siden friskolen begyndte -.
Det kommer nedenfor i spredt orden, og jeg håber, det 
kan give et lille indblik i, hvad friskole kan være for en 
størrelse.
”Det er godt at gå på friskole. Vi har en hyggelig klasse, 
og man kan være sig selv 100%. Jeg glæder mig til at 
komme i nogle skønne omgivelser.”
”I 0. klasse var jeg noget genert. Jeg græd fordi jeg ikke 
turde spille skuespil. Jeg lærte det senere. Det har altid 
været et dejligt sted at være, også fordi skolen ikke er 
så stor. I de forskellige klasser har jeg altid kunnet være 
mig selv. Når jeg er færdig her skal jeg på efterskole”.
”Jeg blev mobbet på min første skole, det gik over da 
jeg kom her og så begyndte jeg at lære noget. Frisko-
len har hjulpet mig meget .Her lærer man at acceptere 
hinanden.”
”Da jeg begyndte på friskolen var jeg bange for at blive 
holdt udenfor, men jeg blev taget godt imod, og jeg blev 
mig selv og fik meget nemmere ved at lære.”
”Jeg har altid gået på friskolen, og har altid været glad 
for det. Jeg har ikke haft de store problemer her.”
”At gå her har betydet meget for mig, det har givet mig 
meget. Alle mennesker kender hinanden på friskolen, 
man er accepteret som man er. Du lærer, at tage hen-
syn til andre og hjælpe. De voksne tager fat i proble-
merne når de opstår. Du kan komme i det klammeste 
tøj uden der kommer kommentarer.”
”Da jeg begyndte i Lemming havde jeg ikke tillid til de 
voksne, det har jeg nu.”
”Jeg har hadet skole. Friskolen er det sted jeg synes jeg 
er blevet bedre til alt.”
”Her på stedet er alle lige. Min tid på friskolen vil hjælpe 
mig ind i fremtiden, for her kan jeg være mig selv og 
ingen anden.”
”Selvom jeg har mange problemer, har jeg haft det godt 
på friskolen. Jeg er heldig at går her.”
”Alle kender alle, man er sammen på kryds og tværs og 
kan være sig selv.”
”Jeg har lært rigtig meget.”
”Jeg har altid følt mig lidt speciel. Skolen har aldrig været 
et problem for mig, fagligt er jeg godt med, også socialt. 
Jeg føler jeg er med i et fællesskab og accepteret. Jeg 
er bare mig selv, og det er godt nok. Der er en følelse af 
frihed. Når jeg fortæller jeg går i friskole, er der mange 

Kunsten at gå i skole for livets skyld

der spørger om vi ikke lærer noget, og det irriterer mig. 
Jeg føler faktisk jeg lærer rigtig meget. Vi hjælper også 
hinanden med at lære. Friskolen er et fællesskab, et 
”VI”. Mange forskellige mennesker, men sammen.”
”Jeg klarer mig godt socialt, man accepterer andres 
”hobbies”. Der er mange fordomme om friskoler, men 
det er altså helt almindelige mennesker, som er her. En 
friskole er i mine øjne et stort teamsamarbejde.”

Ud fra et Grundtvig-Koldsk skolesyn fastholder vi hi-
storiefortælling, kærlighed, disciplin og at møde barnet 
hvor det er, som fundamentet for den optimale læring. 
Det kræver et fællesskab, og at alle er med. Dette 
syn har udspring i et folkeligt livssyn, og at man ikke 
kan måle og veje et barn ud fra et effektivitetssyn. Vi 
er livets skole og ikke erhvervslivets. Denne folkelige 
forankring skal der kæmpes for – den er under pres. 
Havsteen-Mikkelsen udtalte engang ” Det er vel, fordi 
danskerne er ved at miste bevidstheden. Danmark har 
mistet hukommelsen. Somme tider tror jeg, Danmark er 
en illusion. Man kan nok være en befolkning, et beboet 
område, men det er noget andet end at være et folk og 
et land. At være et folk betyder, at man er fælles om en 
arv, som man føler sig forpligtet over for. Hvis det holder 
op ,ja, så er der kun en befolkning”.
Vi håber vi er ved bevidsthed og har hukommelse, så vi 
kan bygge en fremtid for børnene, bygget på en 150 år 
gammel friskoletradition, som hele tiden fornyr sig.

Ole Kamp, Ældstegruppen

Frida og Alexander

Trine
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

En stor del af glæden ved at være jæger – også i Lem-
ming og Omegns Jagtforening – er at kunne servere 
en lækker middag af vildtet.
Når jægerne holder ’parade’ og der ligger èt eller flere 
rådyr til skue og beundring, er der uskrevne regler for 
hvem der kan tage kødet med hjem.
En god regel er at skytten – ham/hende der har nedlagt 
dyret – får hjerte og lever. Selve dyret tilfalder ’jagther-
ren’ – altså værten og hyppigt lodsejeren ved jagten.  
Når foreningen holder jagt på vores jagtområde i Præ-
stegårdsskoven tilbydes skytten at købe kødet for ri-
melige penge, som går i klubkassen.
Men tilbage til hjerte og lever.  Uvist hvorfor har mange 
en modvilje mod indmad, også fra vildt, og det er synd, 
for noget af den allermest smagsstærke og karakteri-
stiske vildtsmag, får man netop fra hjerte og lever af 
rådyr.

Næste gang din mand, kone, nabo, ven eller uven skal 
på jagt, så sig at du gerne vil have et hjerte og en lever 
– og at du til gengæld byder på en lækker middag til 4 
personer:

Du skal bruge:

En velvoksen lever og hjerte fra rådyr.
1-2 chillipepper af den ’klassiske’ slags.
2-3 fed hvidløg
2-3 dl. Rødvin
3-4 store laurbærblade
1-2 kraftige gulerødder
1 stor porre
2 dl. madlavningsfløde
100 g. gorgonzola og lidt frosne ribs eller ribsgele.

Chilli og hvidløg hakkes fint sammen og røres op i en 
skål med 1 dl. olivenolie. 

Lever og hjerte renses for hinder og blodårer – skæres 
i strimler a’ 2 cm og blandes i skålen med krydderolie 
og citronpepper.  Kødet må gerne ligge og trække et 
par timer,  men det er ikke afgørende.

En tykbundet stegegryde varmes op og det oliemari-
nerede kød hældes i og svitses brunt.  Rødvin hældes 
i den varme gryde og steger ind i løbet af 5-8 minutter. 
Der må gerne være en lille dl. rødvin tilbage i gryden 
når varmen dæmpes og der lægges låg på. Efter yder-
ligere 15 minutter putter du skivesnittede gulerødder 
og porrer i – sammen med laurbær.

Kok og Glæd – Nak og Æd
Af Verner Lynge – Lemming og Omegns Jagtforening

Retten simrer nu i 50-60 minutter.  Kig jævnligt og vær 
sikker på at den ikke steger tør. Hold bare rødvinsfla-
sken åben.

De sidste 10 minutter tilsættes gorgonzola og ribs og 
retten jævnes med madfløde. Du kan servere hjerte/
lever ragout til kartoffelmos med broccoli. Eller ris – el-
ler friske kartofler, hvis vi når helt hen på den tid af året 
hvor bukkejagten leverer kødet. Tilføj en skarp salat 
med feta og ristede pinjekerner.

Velbekomme

Nedlagt vildt tilhører ikke skytten – men den vært, som har 
indbudt til jagt på sine jorder. Undtaget er dog skovsneppen 
eller ”kongefuglen” på jagtsprog. Den tilhører skytten, må-
ske fordi den er forbandet svær at ramme. 
Foto: Bording Jagtforening
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LOKALRÅDET

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 
2006, blev der etableret Lokalråd rigtig mange steder 
i Danmark. I Silkeborg blev projekt ”Danmarks bedste 
nærdemokrati” søsat med stort ståhej. 
Først startede der Lokalråd i Sinding, som en udløber 
af frustrationen over Brugsens lukning og frygten 
for landsbyens fremtid. Efter 2 år det skole-distrikts-
dækkende ”Skægkærområdets Lokalråd” etableret.
Der er ingen tvivl om at politikerne ønsker et 
velfungerende, lokalt funderet nærdemokrati. De har 
faktisk brug for det for at få en så vidstrakt kommune 
med 80.000 indbyggere til at fungere. Tendensen til 
at yderområderne blot betragter kommunen som ”dem 
derinde i Silkeborg” ligger lige under overfladen.
Nærdemokratiudvalget er en levende del af byrådets 
politiske arbejde, med opbakning fra alle partier. 
Der er faste embedsmænd tilknyttet, og både en 
nærdemokratikoordinator og en byansvarlig er klar til 
at servicere lokalrådene.
Hvad er det så Lokalrådet kan byde ind med? Er 
Lokalrådet i vores område tilstrækkeligt forankret i 
lokalområdet, til at være en medspiller i den kommunale 
politik? 
Hvem gør sig de mere overordnede tanker med et 
lidt længere tidsperspektiv om udviklingen i Serup, 
Resdal, Lemming, Nisset, Ebstrup, Sejling, Skægkær, 
Sinding og Øster Bording.
- Hvordan skal de enkelte bysamfund udvikle sig? 
- Skal der overhovedet være udvikling, eller er vi 
tilfredse som det er? 
- Vil folk bo i de gamle landsbyer i fremtiden, med langt 
til indkøb og ingen bus, og brug for 2 biler for at køre 
langt på arbejde og børnene til fritidsaktiviteter? 
- Hvad skal Lokalrådet svare, når nu kommuneplanen 
kommer i høring i forbindelse med revisionen  her i 
sommer?
Gennem LAG, som administrerer EU´s 
landdistriktsmidler, har Lokalrådet fået bevilget midler, 
bl.a. til konsulentbistand fra Landdistrikternes Hus i 
Vejen, til at udarbejde en udviklings- og handleplan 
(projektet er beskrevet i Midtjyllands Avis 13.-2.).
Lokalrådet har indbudt en lang række forenings-
repræsentanter, erhvervsdrivende, enkeltpersoner og 
institutioner til en ”tænketank”, som skal stille sig selv 
spørgsmålet: ”Hvor vil vi hen?” En styregruppe med 
3 fra Lokalrådet mødes med proceskonsulent Karsten 
Gram d. 5.-3., hvorefter processen vil blive sat i gang.
Vi venter os også meget af kontakten til nuværende 
8. klasse på Skægkærskolen, samt til den årgang, 
som gik ud af 9. i 2010 - de har stemmeret inden 
næste kommunalvalg, og kan sikkert komme med 
spændende bud på, hvordan fremtiden kan forme sig 
i vores landdistrikt.

Til Borgermødet i Centrumhuset 1.-3. er civilingeniør 
i landskab og byplanlægning, forfatter og landmand 
Palle Kousgaard, Vrads, indbudt til at fortælle om 
landdistrikternes historiske rolle og placering i den 
moderne, storkommunale virkelighed.
Lokalrådet har sat værdier som mangfoldighed, 
tryghed og livskvalitet i dagligdagen i spil. Sammen 
med beboerne vil vi ud fra værdier som disse, arbejde 
på at nå frem til nogle pejlemærker og konkrete 
initiativer, som kan gøre det attraktivt at bo i de gamle 
landsbyer i den nordlige udkant af den tidligere 
Silkeborg kommune. 

Klaus Hansen, Tandskov
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL
MANDAGE KL 19.15

Den 17. januar, blev der afholdt generalforsamling i 
Lemming sogns borgerforening og forsamlingshus, 15 
borgere mødte op inkl. den siddende bestyrelse, der 
tæller 9 personer, og heldigvis lykkedes det os at få 
valgt en ny bestyrelse, uden særlige sværdslag.

Det blev oplyst at forsamlingshusets økonomi er i 
knæ, og hvis der ikke er sket bedringer næste år, ser 
det sort ud for huset, det er triste nyheder, for er det et 
hus vi kan og vil undvære i sognet, hvordan er hold-
ningen til det, er jo svært at vide, når det er så som så, 
hvor mange der møder op til f.eks. den årlige general-
forsamling. Fakta er ihvertfald, at den nye bestyrelse 
skal arbejde hårdt, for at rette op på krisen, der også 
er nået til vores forsamlingshus. Der kom mange ideer 
på bordet og det vil der blive taget fat på, når vi mødes 
til næste møde.

Den nye bestyrelse, der ikke er konstitueret:

Sanne Mai Lemming
Anette Pedersen, nyvalgt
Henning Skov 
Jan Møller, nyvalgt
Tina Kampp Nørreskov
Tonny Gravesen, valgt ind som suppleant for
Trine Østergaard
Jytte Johansen
Preben Nygård Kristensen 
Kim Møller, nyvalgt suppleant
Jørgen Brendstrup

Under eventuelt tilbød Niels Jacob Nielsen, Lemming 
Tømrer og Snedkerforretning, at donerer et vægop-
hængt plakatskab til ydervæggen på forsamlingshu-
sets vindfang, det er længe savnet og det er vi meget 
glade for. Tusind tak til Niels Jacob.

Forårsfest

Lørdag d. 10. marts kl. 18.00
er der igen forårsfest med revy,

der starter 20.00.
Der vil være levende musik,

hvilken vides endnu ikke, men i år bliver det
en anden, mere ørevenlig musik.

Hele arrangementet koster 180 kr.

Tilmelding til Sanne Lemming 2212 0212
og Tina Nørreskov 2883 2404 eller 8685 9114.

Påskelotterispil

Igen i år er der påskelotterispil,
det er 2. påskedag den 9. april kl. 13.30.

Mød op og vær med, igen i år vil vi kridte skoene og 
få samlet flotte præmier ind.

Om kort tid, skal der ryddes GRUNDIGT op i kælde-
ren, vi hænger en plakat op med tidpunktet. Vi skal 
også i april mdr. have solgt medlemskort, og skulle der 
være nogen, der har tid og lyst til at hjælpe med en af 
tingene, vil vi blive meget glade, al hjælp er god hjælp. 
Vi håber på jeres opbakning i den kommende sæson.

Generalforsamling

Som altid, er der:

Hjælp!

Fastelavnsfest
I samarbejde med menighedsrådet afholdt Lemming 
borgerforening fastelavn. Der var i alt ca. 90 møde 
op til fastelavn. Der blev slået katten af tønden, hvor 
kattekonge og prinsesse blev kåret. Ved 0-3 år blev 
kattekonge Mikkel og Prinsesse Celina. Over 3 år 
blev kattekonge og prinsesse den samme, Mia. Bedst 
udklædte blev under 3 år Thomas og over 3 år Clara
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LOKAL ENERGI

I midten af 1990-erne besluttede Folketinget, at alle 
lossepladser skulle have anlæg til reduktion af  metan 
(biogas), som dannes, når køkkenaffald m.m. rådner 
i bunden af lossepladser uden adgang til ilt. Man 
vurderer, at metan er 20 gange værre som drivhusgas 
end CO2 (kuldioxyd), så reduktionen af biogassen 
kunne ske ved afbrænding eller ved forbrænding i 
en gasmotor. Herved kunne så laves strøm, som kan 
sælges til elnettet, og i bedste fald kan spildvarmen 
bruges til opvarmning.

På Tandskov valgte man  i 1997 løsningen med 
gasmotor, selv om man ikke kunne udnytte spildvarmen, 
og den gang skulle man faktisk betale energiafgift for 
at gøre det!!! Den første motor var en 800 Hk stor 12
cylindret motor, der kunne lave 500 kW. Men da 
gasmængden falder ca. 10% om året, er der nu 
installeret en 500 Hk-motor med kun 8 cylindre med 
en ydelse på 330 kW. Denne står i den ene grønne 
container ved kompostpladsen.

Gassen hentes gennem 61 lodrette rør, der er placeret 
jævnt fordelt over hele lossepladsen. Rørene er ca. 
20 meter lange og hullede i bunden, så gassen kan 
suges ind og videre gennem vandrette gasslanger, der 
i dag ligger i ca. 10 meters dybde under overfladen. 
Gasslangerne samles i den anden container ved 
kompostpladsen, og herfra styres indsugningen af 
gassen fra hvert enkelt lodret gasrør, så rør med dårlig 
gas lukkes ned, mens gode lukkes op. Der må ikke 
være for meget ilt i gassen, da den så kan eksplodere. 
Men meget ilt kan også slå processen ihjel, og så er 
man jo lige vidt, da man ønsker, at processen skal 
løbe til ende, så der kun afgives meget små mængder
metan i fremtiden.

Når de lodrette gasrør er hullede i bunden, kan der 
også løbe grundvand (perkolat) ind i rørene og i 
værste fald hindre indsugning af gas, og rørene skal 
derfor pumpes tørre med jævne mellemrum. En anden 

generende faktor er det, at der dannes kondensvand i
gasslangerne. Det skyldes, at nede i bunden af 
pladsen, hvor metan-gæringen foregår, er der ca. 25 
gr. varmt, mens gasslangerne ligger i pladsen, hvor der 

Biogasanlægget på Tandskov Affaldscenter

Motor- og ventilcontainer på Tandskov

Den nye tonstunge 500 Hk-motor løftes ind på plads i 2008

I denne gasfakkel kan gassen afbrændes, hvis motoren 
svigter
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LOKAL ENERGI

kun er godt 10 gr. varmt. Derfor skylles gasslangerne 
dagligt "baglæns" med gas, så kondensvandet pustes 
ud. Man kan ikke skylle med almindelig luft, da gassen 
så vil blive eksplosiv. De sidste 20 år er der ikke 
deponeret affald, der kan give gas, da affaldet i stedet 
brændes. Det betyder, at når affaldslaget i Tandskov f. 
x. er 20 meter tykt, så er det kun de nederste 10 meter, 
der danner gas, de øverste 10 meter er byggeaffald og 
lignende. Derfor er der koldere højere oppe i pladsen 
end 15-20 meter nede, hvor metan-gæringen foregår.

Den samlede produktion af energi siden anlægget 
start er omkring 35.000.000 kWt, som har givet en 
samlet indtægt fra salget af strøm til nettet på omkring 
21 mill. kroner. Den samlede investering i anlægget 
med etablering af rør og slanger, køb af div. motorer, 
containere og hovedreparationer udgør ca. 9 mill. 
kroner, og hertil kommer div. udgifter til daglig pasning, 
service, olie og konsulenthjælp ved alvorlige fejl. 
Så indtil videre har der været en fornuftig økonomi, 
vurderer daglig tilsynsførende Oluf "Luffe" Skjerning. 
Men den faldende gasmængde gør det efterhånden 

mere tidskrævende at få en stabil drift, så i fremtiden 
vil tallene næppe fortsætte med at være så lovende.

En anden vigtig problematik bliver også løst ved 
bortsugning af biogassen. Der er desværre eksempler 
på, at hvis dette ikke sker, kan gassen blive presset 
bort fra lossepladsen via porøse sandlag og op i huse, 
der tilfældigvis men uheldigvis ligger, hvor jordlaget er 
så tyndt, at gassen kommer op der. Det har krævet 
dødsofre i Danmark, når dette sker, og en tilfældig gnist 
antænder en eksplosion, som i værste fald kan jævne 
et parcelhus. Ren metan er lugtfri, men almindeligvis 
lugter biogas en del. I områder med denne risiko 
opsættes derfor gasalarmer i huse i nærheden, der 
hele tiden måler, om der kommer gas ind i huset og 
hvis det er tilfældet, så slår alarm.

Når der er åbent hus på Affaldscenter Tandskov er 
man velkommen til at kigge ind i containerne og "se 
giraffen" (Bertha i daglig tale.), hvor ikke ret mange 
mennesker har set så stor en motor på "landjorden".

Luffe

 Oluf  ”Luffe” Skjerning foran den store motor
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Et forrygende efterår
Det er ikke få ting vi har oplevet og udført sammen 
med børn og forældre. Alle vokser og modnes, alle 
giver og deltager. Det er som om at vores fælles fo-
kus på krop og bevægelse, oplevelser og aktiviteter 
har ført noget mere med sig, noget flot og noget fæl-
les, bare morgenturen mandag morgen, hvor alle vore 
elever og voksne tager en frisk gåtur til Lemming eller 
leger ved klubhuset i sol, regn og blæst. Hvem går for-
rest? Det gør som regel Gustav og Ninna og Lukas 
og….., ja sådan er stemningen. Dertil kommer så en 
ikke uvæsentlig sidegevinst. Det giver nemlig også no-
get i forhold til den daglige undervisning og det dag-
lige samvær børnene og os voksne imellem. Der bli-
ver undervist og alle deltager, der bliver arbejdet i det 
kreative rum og der er blevet spillet fodbold som ikke 
længe. Vi glæder os. 

Det nytter
Samarbejdet med DGI - et positivt og udviklende sam-
arbejde som har givet input til personalet og nu ud-
mønter sig i konkrete tiltag omkring børnene i forhold 
til deres fritidsaktiviteter. Det nytter, må man sige, og 
vi har allerede nu lavet en beskrivelse over vore akti-
viteter og de konkrete resultater af den fælles fokus, 
der har været dels på sundhed og bevægelse, dels på 
børnenes samlede fritidsliv. Den kan læses i sin fulde 
længde på vores hjemmeside. Det har været og er en 
fornøjelse at opleve børnenes begejstring og forældre-
nes ønsker på deres børns vegne, og derudover er 
det en fornøjelse at samarbejde med såvel DGI som 
silkeborg Kommune om dette projekt. Tak for et godt 
samarbejde.

Praktik m.m. 
Sammen med UU i Silkeborg har vi i forhold til vore 
ældste elever forskellige muligheder for praktik og an-
dre forløb som f.eks. introforløb og brobygning. Det 
har Kasper og Wasim især haft fornøjelse af, så ud 
over en fælles aften her i huset sammen med UU og 
forældre m.fl. har de været i brobygning og praktik. Tak 
til Silkeborg Produktionsskole og GN produktion. Det 
er altid godt for vore elever at møde en mulighedernes 
verden.

Fødselsdage
Vi må desværre nøjes med to lykønskninger denne 
gang, og dog. Jeg tror vi vil begynde med Christine, 
hun bliver nemlig rund (eller fylder rundt) den 10. ja-
nuar og det bliver garanteret med en stor flot kage med 
mindst 39 lys. Derudover er der Louisa og Katrine hen-
holdsvis den 7. og den 23. januar. Tillykke til jer alle tre

Goddag og farvel
I Børne- og Familiehu-
set er der i løbet af ef-
teråret indskrevet flere 
nye elever. I alt fire, og 
det var først Jannie og 
derefter Rawa og Ra-
bun og sidst er Tascha 
kommet til. Velkommen 
til jer alle.

Kasper nyder praktikken hos GN Produktion

Mor holder og 
Louisa saver

Karina, Malte og Anita har fundet deres juletræ

Vi glæder os til det vi-
dere samarbejde med 
jer og jeres voksne. 
Tascha og Jannie er 
i ældste gruppe, som 
dermed pludselig har 
en passende størrelse 
og forskellighed i klas-
sen.
Alt dette betyder at vi også har sagt velkommen til In-
ger, som er nyansat pr. 1. november. Inger er lærer og 
har tidligere arbejdet dels i Skægkær dels i Hammel. 
Velkommen til dig, og vi har nu igen mulighed for at 
tilbyde vore elever et rigtig godt indhold i f.eks. billed-
kunst. Nikki er rejst og bor nu i nærheden af Randers 
sammen med sin familie, tak for samarbejdet og held 
og lykke til jer.  
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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

Så er der fodbold
Senior: De erfarende (oldboys)
Så er græsset snart grønt og det er på tide at finde 
fodboldstøvlerne frem.
Onsdag d. 7 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.

De unge (Serie 6)
Vi kunne ikke vente med at komme i gang, så vi er i 
gang. Vil du være med til at spille os op i serie 5 så 
mød op, vi træner mandag og torsdag kl. 19.00-20.30

Ungdom:
Ungdomsafdelingen holder fælles opstart lørdag d. 
31. marts kl. 11.00-13.00 på banerne bag Skægkær 
hallen. Vi har hold fra 0. til 8 klasse, så bare kom og 
være med, sammen med de over 130 andre.

Enkelte hold starter op inden den fælles opstart, så tjek 
www.ifcentrum.dk for mere info omkring de forskellige 
hold.

Med sportslig hilsen
If. Centrum fodboldafdeling

Håndbold er for alle aldre….
Onsdag eftermiddag kl. 16.00 mødes 15 glade 
unger, for nu skal der trænes, leges og hygges. 
Aldersspredningen går fra 5 år til 9 år. Vi spiller 
kampe i weekenden, for at de skal få en sjov og skæg 
oplevelse. Vi går ikke op i hvem der vinder eller taber 
- men snakker om, hvad der gik godt og hvad der ikke 
gik så godt.

Tirsdag og torsdag kl. 16.00 mødes 25 børn i alderen 
fra 9 til 12 år for at spille håndbold. Der er 3 trænere på 
holdet, for at kunne give de håndboldglade børn den 
bedste træning. 

U10 og U12 holdet består af flest drenge, men der er 
også piger som spiller med - også i kampene. 
Begge hold er tilmeldt Jysk Håndbold forbunds 
turnering - så der bliver spillet kampe hver weekend.

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17.00 mødes 14 drenge 
i alderen 13 til 15 år. Drengeholdet er nyt hos Centrum, 
men flere af drengene har spillet før. De har fået et 
par engagerede trænere, som virkelig vil gøre holdet 
rigtigt godt. De er tilmeldt turneringen. Skulle du have 
lyst til at være med, så mød op i hallen en af dagene.

Tirsdag og Torsdag  kl 18.00 mødes Serie 4 damerne 
til træning - og her er der plads til flere. Så mød op og 
se om det er noget for dig.

Serie 2 damerne træner tirsdag og torsdag kl. 18. Her 
mødes 15 håndboldglade damer i alderen fra 20 til 47. 
Holdet træner seriøst, og spiller lige nu om at rykke 
op i serie 1. I øjeblikket ser det godt ud... I april tager 
holdet afsted til det uofficielle DM for serie 2 hold.

Torsdag kl. 19 træner vores Serie 3 herre. Her er også 
en god blanding af unge og gamle spillere.
Vi forventer os meget af holdet i de kommende 
sæsoner.  Holdet har en god bredde og mange spillere, 
så her er man heller ikke forpligtet til at spille kampe 
hver weekend.

Med sportslig hilsen
If. Centrum håndboldafdeling

IF Centrum Damer Serie 2
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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
Tina Englyst, formand   3023 1613

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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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

 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

Din pizza bliver
lavet af de bedste rå-

varer og i original stenovn
Ovnstegt kylling og döner kebab

Lemming Byggade 67

ÅBEN: Tirs.-sønd. kl. 16-21
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Faste arrangementer:

Lotterispil:
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.30

Gåtur, Landsbyliv:
Søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne

1. marts kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste 
med kirketeatret, se s. 16

4. marts
Sogneindsamling til Folke-
kirkens nødhjælp, se s. 16

7. marts kl. 14.00
Besøg på Neder Kjær-
holm, Pensionsf., se s. 7

7. marts kl. 19.00
Oldboys opstart, Cen-
trum, se s. 37

10. marts kl. 18.00
Forårsfest i Lemming For-
samlingshus, se s. 33

14. marts kl. 13.30
Fællesmøde i Sejling 
Forsm., Pensionistf., se s. 7

14. marts kl. 19.00
Lingeriaften i Fleur, Lands-
byliv, se s. 29

15. marts kl. 14.30
Sang og musik i ”Spare-
kassen”, Pens., se s. 7

21. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, Pensio-
nistf., se s. 7

28. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Serup 
Forsamlingshus, se s. 26

31. marts kl. 11.00
Ungdomsfodbold, Cen-
trum, se s. 37

1. april kl. 10.30
Påskefamiliegudstjeneste 
i Lemming Kirke, se s. 16

2.-4. april kl. 9 - 13.15
Tegnedage, Serup Billed-
skole, se s. 7

9. april kl. 13.30
Påskelotterispil, Lemm. 
Borgerf., se s. 33

12. april kl. 18.30
Spiseaften i Serup For-
samlingshus, se s. 26

19. april kl. 14.30
Sang og musik i ”Spare-
kassen”, Pens., se s. 7

19. april kl. 17.30
Forårsfest i Sejl. Forsm., 
Pensionistf., se s. 7

20. april kl. 18.30
Fællesspisning i Lem-
ming, Landsbyliv, se s. 29

29. april kl. 10.00
Konfirmation af udvik-
lingshæmmede, se s. 16

5. maj kl. 10.00
Konfirmation i Lemming 
Kirke, se s. 16

6. maj kl. 9.30
Konfirmation i Lemming 
Kirke, se s. 16

6. maj kl. 11.00
Konfirmation i Serup 
Kirke, se s. 16

10. maj kl. 14.30
Sang og musik i ”Spare-
kassen”, Pens., se s. 7

10. maj kl. 19.00
Besøg på Grandalsgård, 
Landsbyliv, se s. 29

23. maj
Løvspringstur, Pensionist-
foreningen, se s. 7

28. maj kl. 10.30
Frilugtsgudstjeneste i 
”Paradiset”, se s. 17

6. juni kl. 19.30
Fælles menighedsmøde i 
Lemming Forsm., se s. 17

23. juni
Skt. Hans Fest, Serup 
Borgerforening, se s. 27

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


