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Nummer 41              10. Årgang                      Juni 2012

Forældre, børn og personale arbejder ihærdigt med 
indretningen af børnehaveudvidelsen!

Læs om Skægkærskolens fritidsdel - billedet er fra aktivitetsdagen ”Tovlig Torsdag”

Ingrid og Jens Chr. siger farvel til Serup efter 60 år

Revy-holdet fra Lemming
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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

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær

Østergade 8
8620 Kjellerup

Tlf. 2177 2169
www.kjellerupkøreskole.dk
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STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer, pc og program til opsætning 
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 Karina på tlf. 6127 7299. 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
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)                        6127 7299 
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  
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)                  8685 5832 
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)                      8724 7070 2463 0547
Gyda Betzer, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)                             3068 2330
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)                          2463 0517
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)                    8685 9114 2883 2404
Jesper Bang (LGIF)       8685 9111 3052 1040

LEDER
Forår i maj

”Den kjedsom vinter gik sin gang”, er virkelig sanGEN 
i disse dage. Jeg blev fint griselyserød på ryggen, da 
jeg endelig fik lagt de tidlige (ups!) kartofler i går, 2. 
maj. Vinteren var jo intet at regne i forhold til de sidste 
par år. Men efter lidt snyde-forår sidst i marts, har det 
i den grad været april lige siden. Møgvejr er en god 
betegnelse. Den gamle Christianiasang har ikke holdt 
stik: ”April, april, du er varm og mild. Vinteren visner 
væk, og våren er på spil. Det gamle blir ungt, og det ny 
vokser til.” Trods det, ser det ud til, der er tilsået rundt 
omkring, og vi har fået gang i plæneklipperne.

Vi kender det, her på de nordlige breddegrader: Årsti-
dernes skiften, striben af lavtryk fra vest, mange spo-
radiske frostmorgener om foråret. Og måske netop 
derfor fylder vejrsnak meget i vores hverdag. 

Men 1. juni -og Lokalbladets sommernummer er på 
gaden- så kan vi begynde at se frem til nye kartofler, 
sommer, brune ikke-snottede børn, ferieoplevelser, 
høst, byfester. Der er lige den hage ved det, at ”fra 
Sankt Hans går dagene igen den korte vej.”

Tjah, så kan vi jo snakke lidt om det.

Klaus Hansen, Tandskov
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Oplag:
850 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

ANNONCER

LOKAL ENERGI

Nu er chancen her igen!
I forbindelse med udvidelse af Børnehaven i Lemming,
har vi 4 ledige pladser.
                             
Der er også plads til fortsættelsen på friskolen… 

Kontakt Hanna Lund Petersen på tlf. 3026 5156

Fuldt hus, da der blev informeret om solceller

Der var stuvende fuldt i Serup Forsamlingshus d. 2. 
maj, hvor Peter Grindsted, Silkeborg El-service (se 
Lokale erhvervsdrivende i nr. 40) havde indkaldt til 
informationsmøde om solceller. Det var i samarbejde 
med Niels Sveigaard, Herning, som importerer solceller 
og invertere, og skattekonsulent Niels Aksel Dalgas fra 
Landbrugsrådgivningen.
De tilstedeværende kunne gå fra mødet med en 
grundig viden, både om det tekniske og det økonomiske 
aspekt af denne meget populære og bæredygtige form 
for CO2-neutral, lokal energiproduktion. 
            Klaus

Solcellemøde i Serup Forsamlingshus
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GADESPEJLET

Lokalbladets e-mail adresse
lokalblad@gmail.com

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

HUSSTAFETTEN

I dette flotte hus på Viborgvej 129 i Resdal bor Karina 
Birch Nielsen, der for nylig er tiltrådt som Lokalbladet 
nye kasserer, sammen med sin mand Kennet Vin-
derslev Nielsen, der ejer KV Skovservice, - se også 
erhvervssiderne. Huset stod færdigt i 2008 og udhu-
sene er gennemrenoveret og svage bygningsdele er 
fjernet, så de står som solide bygninger. Resultatet 
af det nye stuehus og de flot restaurerede udhuse 
har givet en flot ejendom.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Oliver Papsø Laursen, 
søn af Lonnie Jensen og 
Anders Papsø Laursen, 
født d. 18/2-2012 kl. 14.33 
på Viborg sygehus. Han 
vejede 4340 gram og var 
56 cm lang og ses her 
sammen med sin store-
bror Tobias.

Per Bang, Nisset Over-
hede 4, Nisset, fyldte 50 
år den 5. marts.

Hvis du hører om nyfødte,
runde fødselsdage

eller bryllupper af enhver art,
så giv Lokalbladet et tip om det,

så vi kan bevare Gadespejlet

Vi indhenter ALTID godkendelse hos de 
involverede, inden vi bringer noget i bladet

Send en mail til
lokalblad@gmail.com

... så klarer vi resten!

Laura bor på Lemming Bygade 61, Lemming sam-
men med sin mor og far, Gry Fogh Kaae Schultz og 
Jimmi Schultz. De blev viet på Silkeborg Rådhus den 
3. marts 2012.

Grethe Sørensen, Serup-
vej 32, fylder 80 år d. 8. juli
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LOKALRÅDET

Udviklingskonsulent Karsten Gram guidede igennem aftenen.

Skoledistriktet var bredt repræsenteret.

NYT FRA LOKALRÅDET 
Så er LUP i gang. Hvad er nu LUP? Som omtalt 
i martsnummeret, har Lokalrådet fået del i EU’s 
landdistriktsmidler til at udarbejde et Lokalt Udviklings 
Projekt. Og det første møde var den 24.-4. i det venlige 
”Hjerterummet” på den flot renoverede Skægkærskole. 
Over 60 mennesker fra hele skoledistriktet var mødt 
frem til en intens og udbytteri aften. Vi startede med 
smørrebrød fra Signesminde Kro og drikkevarer fra 
Den Rullende Købmand. Udviklingskonsulent Karsten 
Gram fra Landsbyernes Hus styrede processen. 

Først en analyse af det gode og mindre gode ved at 
bo i vores små landsbyer, dernæst en SWOT-analyse: 
styrker (strength)-svagheder (weekness)-muligheder 
(opportunities)-trusler (threts). Det lyder højttravende, 
men resultatet er helt jordnært. Her er et udpluk:

Vi er glade for nærheden og trygheden i de små 
bysamfund, og for vores aktive foreningsliv og 
for forsamlingshusene og for naturen. Men de 6 
bysamfund kunne godt samarbejde og informere 
mere indbyrdes, bl.a. med fælles blad og hjemmeside. 
Vi mangler nærbutikker og bedre busdrift. Kirkerne 
er godt besøgt til alternative arrangementer, men 
der mangler tilslutning til søndagsgudstjenesten. 
Fartdæmpning og reduktion af tung trafik kan 
forbedres (især i Sinding), Viborgvej (især krydsene 
i Resdal og ved Tandskovvej/ Serupvej) er en daglig 
trussel. Den kommende motorvej er både et plus og et 
minus. Vi er glade for vores skoler og børnehaver, men 
hvordan får vi de unge til at vende tilbage efter endt 
uddannelse (se hele befolkningsprognosen her http://
www.silkeborgkommune.dk/kommunen/tal+og+fakta/
befolkningsprognose). Sådan kunne jeg blive ved. 
Aftenen var præget af et engageret idémylder. Hele 
resumeet fra mødet kan ses på Facebooksiden 
”Skægkærområdets Lokalråd”. 

Det hele mundede ud i 5 prioriterede områder:
- Lokale indkøbsmuligheder. Tovh. Flemming H. Madsen.
- Multihus/ minihal. Tovholder Jesper Bang.
- Olle-kolle. Ved Karen Busch Nielsen.
- Co2 neutralt samfund/ bæredygtighed. Klaus Hansen.
- Fokus på fællesskab/ sammenhold. Ved Lokalrådet.

Tovholderne er indkaldt til møde med Lokalrådet d. 
22. maj, hvor en nærmere køreplan skal udvikles. 
Men alle, som kan se sig selv i arbejdet med at 
udvikle et af projekterne, eller for den sags skyld et af 
de mange andre emner, der blev bragt på banen, er 
meget velkomne til at kontakte Lokalrådet eller en af 
tovholderne.

Og der er mulighed for løbende at holde sig orienteret 
på Facebooksiden - eller man kan komme på en 
mailliste af interesserede, som Gitte Grill administrerer.

Hele idémylderet er indsendt som Lokalrådets indspark 
til kommuneplanrevisionen for 2013-20.

De fysiske rammer for vores lokalsamfund bliver 
fastlagt i kommuneplanen, men det menneskelige 
indhold skal vi selv stå for.

Klaus Hansen, Tandskov

Facebooksiden - nu med 101 medlemmer
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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

SOMMERBILLEDSKOLE 2012

Fire dage i 
Uge 27: d. 2.-5. juli kl. 9-13.30

Uge 32: d. 6.-9. august kl. 9-13.30

Drenge og piger 10-16 år.

Vi tegner, maler og arbejder med forskellige materia-
ler og teknikker ud fra et overordnet tema,

inde og ude - hvis vejret er med os. 

Tilmelding senest d. 18. juni.

Sommerbilledskole 2011

Program for juni, juli, august
 

Onsdag den 22. august kl. 9.00
Sommerudflugt til

Flamingo Naturpark ved Vemb.
Middag på Vilhelmsborg Kro

Eftermiddagskaffe i annekset i naturparken.
Program udsendes.

 
Evt. kørsel til foreningens

arrangementer kan aftales med
Rasmus på tlf. 8685 5832

Da man på nuværende tidspunkt ikke kender 
fremtiden for boligerne ved Resdallund Plejehjem,

vil datoerne for sang og musik blive fastsat
fra gang til gang. Ring og hør om datoerne hos:

Karen Pedersen, tlf. 8685 5438 eller
Anna Lise Larsen, tlf. 8663 9219

Bestyrelsen
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen

konstitueret sig med følgende resultat:

Formand Rasmus Jensen   Tlf. 8685 5832
Næstformand Leif Klejstrup     Tlf. 8685 5303 
Kasserer    Kirsten Jensen    Tlf. 8685 6608
Sekretær    Marie B. Sørensen  Tlf. 8685 5367
Best. medl.   Ingrid Jensen   Tlf. 2369 2099

Tak
Vi siger tak til Ingrid, for hendes indsats som formand 
i de forløbne år, men håber, at vi stadig kan trække

på hendes kendskab til foreningens virke.
Vi håber at både Ingrid og Jens Christian

vil falde godt til i Silkeborg.

Fra Abildskov Blomster`s besøg den 30. november
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Samarbejde om magneter i den gamle SFO.

En hel del fritidsdel -  i Skægkær
Der kan helt sikkert fortælles mange historier om, hvad 
børn lavede før der fandtes pasningsmuligheder efter 
skoletid. Dengang far var dreng og spiste regnorme. 
Eller er det efterhånden dengang farfar var dreng og 
spiste regnorme? Historierne er nok ikke blevet ringere 
som årene er gået. Men nye historier kommer til som 
følge af udviklingen. Dengang far var dreng og gik i 
SFO og spiste regnorme. Og så er der historien om 
SFO’en. SFO’en der blev til en fritidsdel i Skægkær. 
Det er den historie jeg gerne vil bidrage til. 

Starten
Det første kommunale fritidstilbud til skolebørn i 
området kom i 1985. Der eksisterede allerede flere 
fritidshjem i kommunen, men den løsning der blev 
valgt lokalt kom til at hedde en skoleklub. Børn fra 
børnehaveklasse til 4. klasse kunne meldes i klubben, 
og være der før og efter skoletid. Klubben var åben 
hele dagen, for der var to børnehaveklasser, men kun 
en børnhaveklasseleder. A-klassen var i skole fra 8-11 
og B-klassen fra 11-14. Egentlig en rationel løsning, 
hvis man tænker på forberedelsestiden. Skoleklubben 
blev godt nok etableret i nogle af skolens mere ydmyge 
lokaler, men den hørte til under socialforvaltningen. 
I 1988 blev alle fritidshjem og skoleklubber i 
Silkeborg til fritidscentre. Kommunal harmonisering, 
men også en erkendelse af, at det var et område i 
vækst, der krævede en ny opmærksomhed.  I 1992 
blev centrene til ordninger. Skolefritidsordninger 
i henhold til folkeskoleloven, og SFO blev den 
mundrette betegnelse. Håndteringen blev flyttet fra 
Socialforvaltningen til Skoleforvaltningen. 

Vokseværk
Lokalt var der også en betydelig vækst. SFO’en kom til 
at indtage flere af Skægkærskolens lokaler, og der blev 
udvidet med en tilbygning. I ’95 resulterede en massiv 
forældreindsats i en børnehave i nye bygninger koblet 
til SFO’en. To år senere blev yderligere en afdeling taget 
i brug. Det var klubben for de større børn i den tidligere 
hjemmeværnsgård. Samme år blev der bygget en ny 
børnhave til 66 børn og SFO’ udvidede ved at inddrage 
den gamle 44 børns børnehave. Voldsom var væksten 
i Skægkær. Frem til 2001 udgjorde børnehave, SFO 
og klub Skægkærs bånd af dag- og fritidstilbud, kaldet 
Optimisten. Politiske vinde blæste fortsat fra højre 
og venstre. Strukturer ændrede sig. Sammenhænge 
blev skabt eller brudt. Økonomi rykkede højere op 
på dagsordenen, og der kom større fokus på, hvad 
det var for en opgave fritidstilbuddet skulle løse, og 
ikke mindst hvordan produktet blev. Børnehaverne fik 
læreplaner, SFO’erne fik indskolingsmodellen og mål - 
og indholdsbeskrivelser.

I dag
Posen er blevet rystet nogle gange siden ’85, og 
brikkerne er blevet flere og er landet i nye formationer. 
Børnehaven er blevet en del af en større institution med 
afdelinger i Funder og Kragelund. Klubben er delt op 

Rollespil på Odden for Silkeborgs SFO’er.

Bålhygge en sommerdag på Byggeren.

SKÆGKÆRSKOLEN
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Sommertur til regnbuen på Aros i Aarhus.

SKÆGKÆRSKOLEN

så Ungdomsklubben administreres af Ungdomskolen, 
mens Fritdsklubben er en del af SFO’en, eller som 
det rigtigt hedder - Skægkærskolens fritidsdel.  
Bygningerne fra den gamle SFO er revet ned og 
en ny SFO ligger i hjertet af skolens område for de 
yngste elever. I det hele taget er SFO’en en integreret 
del af skolen. Lærere og pædagoger har det fælles 
mål at skabe de bedste forudsætninger for børnenes 
læring og trivsel. Læring foregår hele dagen, men med 
forskellig kontekst og SFO’en knytter især læringen 
til de sociale færdigheder, til det kropslige og til det 
kreative. Fællesskab, udeaktiviteter, leg og bevægelse 
er helt centrale områder, både for de børn der er i 
SFO, og de der er i klub. Det giver anledning til mange 
spændende aktiviteter og udfordringer for børnene. 
For fritidsdelen er det egentlig ikke målet at lave 
usædvanligt mange oplevelser. Det er snarere målet 
at lave mange usædvanlige oplevelser. Dage med 
indhold der passer ind i skolens livsduelighedstema, 
men også rammer dybere. Nærer livslysten, tænder 

livsglæden, åbner verdener, pirrer nysgerrigheden, 
overrasker og udfordrer.  Liv og muligheder er der 
masser af hele tiden med 125 børn i SFO-alderen og 
60 børn i klubalderen.

Per Kristjansen
Leder af Skægkærskolens fritidsdel

To ildsjæle flytter fra Serup

Det unge, nygifte par

PLADS TIL DIG OG MIG

... 50 år senere...foran Serup Forsamlingshus

For mere end 60 år siden kom en ung mand på 21 
år til Serup. Han havde fået arbejde som kommis i 
Serup Brugsforening. Det var ikke lige det, han havde 
forventet, så nogle få dage efter hans ankomst skrev 
han hjem til familien: Her kan jeg ikke lide at være, jeg 
bliver højest i 3 måneder. Men sådan blev det ikke - 
jeg gætter mig til, at den unge kommis har været på 
varetur og opdaget en ung og smuk pige på en gård i 
Tandskov, nemlig Ingrid Almind. Og så var alle kvaler 
glemt. De blev gift og Jens Chr. blev senere uddeler i 
Serup Brugs, hvor han var til Brugsen lukkede i 1994.  
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Fra hjemmet over Brugsforeningen i 1965 - Ingrid og Jens 
Chr. til højre, Ingrids bror og svigerinde i midten og fru 
Lysthauge til venstre.

Den gamle Brugs i Serup i 1981 Jensen i den velkendte kittel foran Brugsen

De fik også to børn og senere byggede de et nyt hus 
på Ørevadbrovej 68, hvor de har boet indtil nu, og 
sådan er det gået til, at i mere end 60 år har Ingrid og 
Jens Chr. haft deres virke i Serup, til glæde for os alle. 
De har ydet en kæmpe indsats for såvel beboere som 
foreningslivet i Serup. Da jeg kun har kendt dem i 35 
år, kan jeg kun nævne det, der er sket indenfor den 
tidsramme, men det er måske også godt nok, for ellers 
skulle der være dobbelt så mange sider i Lokalbladet, 
for at rumme det hele. Da Serup Vandværk for 18 år 
siden pludselig - på grund af et dødsfald - stod uden 
kasserer, var gode råd dyre. Heldigvis var der én, 
der fik ideen at spørge Jens Chr.,  om han midlertidig 
kunne hjælpe os. Svaret var ja, og nu er der gået 18 

år og Jens Chr. fremlagde regnskabet for sidste gang 
den 4/4 2012. For mere end 20 år siden blev der stiftet 
en støtteforening for Serup Forsamlingshus. Her skulle 
man også bruge en kasserer, og da stod Jens Chr 
Jensen også parat, her fremlagde han regnskabet for 
sidste gang den 28/3 2012. Hver tirsdag møder Ingrid 
og Jens Chr. troligt til lotterispil - ikke for at spille, men 
for at hjælpe til. Det har de også gjort i mere end 20 år. 
Ingrid Jensen er også formand i pensionistforeningen.  
Vi har også ved mange lejligheder nydt godt af Ingrids 
klaverspil. Ud over foreningslivet er der mange, der på 
en eller anden måde igennem årene har nydt godt af 
deres hjælpsomhed. Det kan være én, som ikke selv 
kan fragte sig rundt, så kører Ingrid gerne. Har man 
fået et uforståeligt brev fra kommunen eller problemer 
med selvangivelsen, så ordner Jens Chr. dette, kort 
sagt er der aldrig nogen, der er gået forgæves til Ingrid 
og Jens Chr.s dør, hvis man har manglet hjælp. Tænk, 
hvis alle var som jer, så ville verden se noget bedre ud.       
Som formand for hhv. Serup Vandværk og Serup 
Forsamlingshus vil jeg gerne sige tusinde tak for al 

PLADS TIL DIG OG MIG

den hjælp I har ydet til vandværket, forsamlingshuset, 
støtteforeningen, samt alt hvad I har gjort for Serup i 
alle de år I har været her. Vi håber I vil nyde jeres otium 
i Smedegården i Silkeborg, men vi håber også på, at I 
stadig vil komme på besøg i Serup.

Mvh. Jens Ove Hansen         
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PLADS TIL DIG OG MIG

Bent i stuen på Ørevadbrovej

Sammen med katten 
tager Bent Kjeldsen 
imod i bryggersdøren på 
Ørevadbrovej. Der er nok 
ikke så meget Lyn over Bent 
Lynfoto mere, skønt det ikke 
ser ud til at alderen trykker 
voldsomt. Vi bænker os i den 
lavloftede stue, hvor blomster 
og billeder spreder hygge, og 
med de udsprunge forsythia 
på spisebordet, er der ingen 
tegn på et langt ungkarleliv i fødehjemmet. 

Fra sine helt unge dage har fotografering været 
Bents store hobby, og gennem årene har adskillige 
selskaber i omegnens forsamlingshuse haft glæde 
af besøget af Lyn-foto fra Serup. Engang dækkede 
han et sølvbryllup lige fra morgensangen, men så var 
han også inviteret med til middagen. Nogle dage efter 
festen var albummet klar, som et minde om den store 
dag. 

Som de fleste sønner fra husmandshjem i 1940, kom 
han ud at tjene efter konfirmationen. Første gang så 
langt væk som på Høgdalvej hos Sigfred Nørgaard. 
Senere i Sinding, Grauballe og Låsby, og tilfældigvis 
flere gange hos den stedlige sognerådsformand. 
Soldatertiden i 1948 bød på en særlig oplevelse, da 
Bent blev udtaget til at komme i Den danske Brigade, 
der var en del af den britiske besættelsesmagt i 
Nordtyskland efter 45. Det var ren luksus i forhold 
til den hårde 3 mdrs. rekruttid i Vejle. I det tidligere 
domicil for Gørings Luftwaffe, var der parketgulv på 
mandskabstuerne. Bent blev oppasser for en kaptajn, 
og at servere til en middag for en general og en oberst, 
med fruer, var kun en lille udfordring i forhold til at skulle 
passe kaptajnens uvorne unger. Det var ikke lige Bent, 
så han kom tilbage til almindelig vagttjeneste.

Sammen med nogle soldaterkammerater tog Bent på 
Ry Højskole. Det blev en oplevelse for livet. En 8-10 
stykker mødes stadig til den årlig sammenkomst for 
tidligere elever.

I 1950 var der ikke mange andre muligheder 
for ufaglærte end arbejdet i landbruget eller på 
maskinstation. Det blev til 12 år mere med dyr, jord og 
maskiner. Men da der viste sig en chance ved Silkeborg 
Kommune, kom Bent først til vejvæsenet, senere blev 
han rådhusbetjent. Lønningsposen var ikke ret stor, så 
da han blev tilbudt jobbet som kommunal rottefænger, 
med eget kontor og telefontid, slog han til. Det blev til 

En Serup-dreng på 85

19 år i kampen mod de små ubudne, men ellers meget 
renlige gnavere. Gennem årene har Bent været aktiv i 
Serups foreningsliv på mange måder. Han var med til at 
bygge det nuværende klubhus, som nu står over for en 
udskiftning. Især badminton havde hans interesse, og 
i en periode var han formand for badmintonafdelingen 
under Silkeborgegnens Gymnnastikforening, nu 
en del af DGI. Både Lokalhistorisk forening og 
foredragsforeningen har nydt godt af Bents indsats.

Det der nok fylder mest i snakken med Bent, er hans 
mange rejser. Sammen med 3 af højskolekammera-
terne har Bent både været i Skotland, Canada, i 
Baltikum og hele Norden, også Island og Færøerne. 
Den helt store tur gik dog til Japan, Filippinerne, 
Hongkong, Macao og Kina. En grupperejse til det 
vestlige USA er det også blevet til.

Når Bent ser tilbage på sit indholdsrige, lange liv, er 
det dog nok højskoleopholdet vinteren 49-50, der har 
betydet mest.

Klaus Hansen, Tandskov

Arkivbillede: Da Fanen kom til Serup. Bent står th. i billedet
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Tømrerfirmaet Kruse & Uhrenholt ApS blev grundlagt i 
2004 af Andreas Kruse og Thomas Uhrenholt, men på 
grund af deres ønske om nye udfordringer har de valgt 
at sælge firmaet til deres 1. mand Søren Knudsen og 
tømrersvend Brian Bremer. Søren har været med fra 
firmaets start, og Brian har været med i 5 år. Søren 
og Brian overtog firmaet den 15. februar 2012, og 
adressen er Ingerslevvej 6, Lemming.

De tilbyder sig med alle former for byggeri i samme høje 
kvalitet, som altid har kendetegnet firmaet indenfor 
nybyggeri, tilbygninger, renoveringer og reparationer 
over hele landet. Har man blot en mindre opgave til en 
halv eller hel dags arbejde er de også interesseret. Og 
man kan altid være sikker på at få en seriøs behandling, 
hvor kundens måske specielle ønsker til udseende, 
lyddæmpning mellem rum, materialevalg m.m. 
kommer i første række. Så løses opgaven i tæt dialog 
med kunden ud fra Søren og Brians store kendskab 
til de bedst egnede materialer med høj brugsværdi og 
gode æstetiske løsninger. Således nævner de bl. a. 
brug af fibergipsplader, som både lyddæmper godt og 
er meget stærkere og brugsvenlige end traditionelle 
gipsvægge.

Nyt gammelt tømrerfirma i Lemming
De både forhandler og monterer også solcelleanlæg, og 
her kan de levere løsninger, hvor cellerne er integreret 
i tagfladen, så man sparer tagsten, og tagfladen bliver 
glat og uden fremspring.

De er medlemmer af såvel Velfac-Vinduesmester 
og Tagprofferne, hvilket sikrer kvaliteten ved, at de 
er specialuddannede hos producenterne indenfor 
montering og servicering af disse produkter.

De fortæller, at de som håndværkere er meget 
opmærksomme på de ricisi, der kan være, hvis byggeriet 
giver fugtskader og efterfølgende sammenbrud og/
eller sundhedsgener. De nævner således, at under 
opbygning af en mindre tilbygning i Silkeborg opdager 
de fugtskader i det oprindelige hus, som de nu skal 
renovere for et større 6-cifret beløb.

Så står du lige og skal i gang med et nyt hus eller 
en mindre tømreropgave, og ønsker denne løst til fast 
pris og tid i høj kvalitet, så ring til Søren på 2336 7201 
eller Brian på 2336 7203 og hør nærmere om pris og 
tidspunkt for en løsning på netop dit ønskede projekt. 
For yderligere info se mere på 

www.kruseoguhrenholt.dk

Søren (t.h.) og Brian foran den ene af firmabilerne Luffe
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LOKAL ENERGI

Solfangeren er placeret på garagetaget. Her laves strøm.

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Kennet foran sin stærke skovmaskine...

Lokal DM-mester i udkørsel, KV Skovservice, Resdal
Kennet Vinderslev Nielsen, Viborgvej 129, Resdal 
starter firmaet KV Skovservice i 2004. Kennet er i 
øvrigt kæreste med Lokalbladets nye kasserer Karina.

Kennet ejer en svenskbygget Gremo 1050 F 
udkørselsmaskine, som er velegnet til udkørsel 
af træ i skoven, når det først er fældet af en anden 
maskine. Udkørslen er typisk afkortede stammer, men 
netop nu i forbindelse med motorvejsbyggeriet, skal 
Linå Vesterskov levere 271 spunsstammer af gran til 
midlertidig fundering for brobyggeriet over Gudenåen. 
Så dem trækker Kennet ud og lægger ved farbar 
vej, så de kan hentes på lastbil og køres videre til 
brobyggeriet. Og kører du på Linå Vesterskovvej eller 
Askhøjvej, så ligger de langs med vejene dér.

Kennet startede med udkørsel hos en skoventreprenør 
i Ans, og køber så i 2004 sin udkørselsmaskine. 
Siden er den skiftet ud med en kraftigere, for der er 
efterspørgsel efter Kennet, som har arbejde rundt om 
i hele Midtjylland, ligesom de store storme har givet 
masser af arbejde. A propos storme, fortæller han, at 
under en mindre storm skulle de læsse små juletræer, 
og selv om de var ”nettet”, fløj de langt væk i vinden, 
når de blev kastet op på ladet (som de altså ikke 
ramte!). 

Men Kennet er også blevet Danmarksmester 3 gange 
i udkørsel, både i 2008, 2009, og 2011, og i 2010 blev 

han nr. 2 i Nordisk Mesterskab. I år kan han med en 
1. plads få pokalen hjem på hylden, og han skal her til 
juni til Tyskland til Europa mesterskab. Så Lokalbladet 
vil hermed ønske Kennet held og lykke, og skulle du 
have brug for at få tyndet din skov, vil Kennet gerne 
købe det på roden. Han kan kontaktes på mobil 2193 
7148.  

Kennet nyder sit lidt ensomme arbejde, hvor han er tæt 
på skovens dyr og følger årets skifte fra dag til dag, og 
ikke mindst nu, hvor bøgen står smuk lysegrøn. Helt 
alene var han nu ikke den dag, en mus kiggede op på 
ham i førerhuset. 2 fælder blev indkøbt, så han kunne 
have sin madpakke i fred, men den var klogt forduftet, 
inden han fik dem sat op!           Luffe

I forlængelse af artiklen om Lokal Energi i de to forrige 
blade, fortsætter her beskrivelsen af lokale initiativer på 
energiområdet.

Jens Ove og Benthe 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  el-installatør. 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.         Klaus 
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(et uddrag af prædikenen til konfirmanderne og me-
nigheden)

Vi har i denne vinter sammen i de bibelske fortællin-
ger søgt efter den røde tråd af mening og glæde, som 
troen kan være i et liv - en tråd som gerne skulle være 
en ledetråd for jer - også når I skal til at være voksne 
mennesker.

Udtrykket ”Den røde tråd” kommer formentlig fra H.C. 
Andersen. Han skriver i ”Mit livs eventyr”: ”I England, i 
den kongelige Marine, er der gennem alt Tougværket, 
i Smaat og Stort, en rød Traad, der antyder, at det til-
hører Kronen. Gjenem alle Menneskers Liv og Levnet 
gaar ogsaa en Traad, en usynlig Traad, der viser, at vi 
tilhører Gud.”

Gennem alt tovværket i den engelske marine gik altså 
denne røde tråd, en tråd som var flettet ind i tovvær-
ket. Tråden var der vel sagtens for at forebygge tyveri. 
Blev man snuppet med tovværk med den røde tråd i, 
så så det ikke godt ud for èn - og prøvede man at pille 
den røde tråd ud, så faldt tovværket efter sigende fra 
hinanden, og så var der jo heller ikke megen fidus ved 
det.

Sådan siger HC Andersen, at det er med vores liv 
også: Gennem menneskelivet løber en usynlig tråd, 
der viser, at vi tilhører Gud. Når man er døbt,  er man 
tyveriforsikret: Ingen kan komme og sige til os, at vi 
skal aflevere vores sjæl og for altid blive slaver af no-
get ondt. Ingen skal prøve på at pille Guds usynlige 
tråd ud af os, for så falder livet i stumper og stykker.

For kort tid siden så vi filmen ”Adams æbler” sammen. 
Og i den film forsøger nynazisten Adam jo netop at pille 
den røde tråd ud af præsten Ivan, som hele tiden tror 
på Guds kærlighed, og som kun ser det gode i de prø-
veløsladte fanger, han tager sig af.  Ivans øjne kan ikke 
få øje på det, der er ondt – eller også vil hans øjne 
ikke se det. Ivan er blind, hvad angår sorg, smerte og 
ondskab.  Når een af Ivans prøveløsladte drikker sig 
fuld fra morgen til aften, så ser Ivan ikke flaskerne på 
bordet, han ser tværtimod en velfungerende ung mand, 
som er afruset og godt i gang med at læse teologi. Når 
Ivan selv bliver slået og sparket og udsat for vold, er 
han fuldstændig blind overfor det. Han ser nok blodet 
og tager på skadestuen for at blive forbundet, men han 
reagerer ikke det mindste, når han møder sin volds-
mand igen, han ser kun en ven, der vil ham det godt.

Dèt syn på verden provokerer den prøveløsladte fan-
ge og nynazist,  Adam , som har Hitler hængende på 
væggen og i øvrigt har en fast tro på,  at han selv er 
ond. Han sætter sig for at knække Ivan. Og til sidst 
lykkes det, med citater fra Jobs Bog i Det gamle Testa-
mente, som I konfirmander jo kender så godt:
”Det er Gud, der forfølger dig, og som er ond ved dig” 
siger Adam til Ivan. Og tegner et billede af Gud som en 
led unge, der brænder myrer med sit forstørrelsesglas. 
Da præsten Ivan hører den tale, da løber blodet bog-
stavelig talt ud af hans ører. Så ondt gør det at komme 
til at se verden, som den er, at han må bløde ved det. 
Og da han samtidig bliver erklæret dødssyg, ja, da 
opgiver han fuldstændigt, og lader sine prøveløsladte 
sejle deres egen sø.

Men: Nu sker der jo så det forunderlige, at nynazisten 
Adam pludselig vender 180 grader. Han indser, at 
uden Ivans godhed, går alt ad hekkenfeldt til for dem 
alle sammen, og da bliver han selv den, der træder 
til og bliver den mirakuløst helbredte Ivans trofaste 
hjælper. Adams øjne kommer til at se som Ivans. Han 
kommer til tro på, at uden kærlighedens røde tråd er vi 
mennesker fortabte.

Adam kommer altså til at forstå, at det er rigtigt, hvad 
apostlen Paulus skriver i Kolossenserbrevet: Nemlig 
at vi skal iføre os kærligheden, for den er fuldkom-
menhedens bånd. Her fortæller Paulus os jo helt præ-
cist, hvad den røde tråd – hvad meningen med livet 
- egentlig er. Nemlig at den røde tråd ER det samme 
som kærligheden, fuldkommenhedens bånd.
Og ser man med kærlighedens øjne, da ser man et 
elsket menneskebarn i ethvert menneske, den røde 
tråd, som Gud har lagt ind i vort liv og altid har for øje. 
Følger man den røde tråd, da ser man på andre med 
kærlighed og bliver dermed blind for mørket i de andre. 
Blind for fejlene, manglerne, volden og ondskaben.

Men kærlighed gør samtidig seende.
For idet Ivan og Adam er blinde for mørket, ser de lyset 
så meget desto klarere. De ser varmen og livet bag al-
koholikerens misbrug. De ser de små, bange drenge, 
der gemmer sig bag ny-nazisternes barske attitude.  
Kærlighed gør seende, så det ses, hvad der gemmer 
sig i et menneske bag ved hårdheden og volden.
På sin egen måde bliver denne sære film og dens 
sære historie til en fortælling om Gud og Guds måde 
at se på. En fortælling om den røde tråd i vores liv, som 
aldrig bliver usynlig for Gud, selvom den skulle blive 

Kære konfirmander og menighed
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det for os selv. En kærlighed, der på samme tid er blind 
og seende. En kærlighed, der måske nok ser mørket 
i os, men som først af alt ser lyset. En kærlighed, der 
kan tåle sandheden om os og som rummer os, hvor-
dan vi end er. En kærlighed, der er blind for det onde, 
men som elsker det gode frem i lyset. 
I filmen smitter præstens måde at se på , af på Adam, 
så Adams øjne kommer til at se som Ivans.
Sådan skal også vi lade os smitte. Vi skal øve os i at se 
på hinanden med et blik, der ligner Guds. Et blik, der 
ser med kærlighed og med håb og med tro. 
Må Gud da åbne vore øjne, så vi ser lyset, dér hvor 
lyset er. Må vi få så åbne øjne, at vi ser bagom hinan-
dens fejl og mangler - og ser mulighederne, livet og 
varmen inde bagved det hårde.  
Jesus lod sig korsfæste for at give verden nye øjne at 
se med.  Påskemorgen gik den korsfæstede levende 
ud af graven og et nyt lys lagde sig over verden og 
os. Et kærlighedens lys, som Gud siden da har set på 
os, sine mennesker med. - Et lys, der tåler alt, tror alt, 
udholder alt, håber alt.
Må Guds syn smitte af på os. Må vi kunne se hinanden 
med kærlighedens øjne. Må vi kunne se den kærlighe-
dens røde tråd, som løber fra Gud og gennem ethvert 
døbt kristent menneskes liv, og som vi denne vinter i 
konfirmandstuen har forsøgt at sætte ord på gennem 
alle de bibelske fortællinger, vi har læst og diskuteret. 
For: Da I blev døbt, da kom I til at tilhøre den kors-
fæstede og Opstandne Herre, Jesus Kristus. Dåben 
betyder jeres livs- og skæbnefællesskab med Jesus 
Kristus, så I i liv og død hører hjemme hos ham. I då-
ben blev der indgået et fællesskab mellem Gud og en-
hver af jer, som er ubrydeligt – i hvert fald fra Guds 
side – sådan at I, kære konfirmander, til enhver tid kan 
vende tilbage til jeres dåb og vide, at I hver især er 
Guds elskede barn til evig tid.
Lad mig da slutte med nogle ord til hver eneste af jer, 
ord fra en gammel bøn, der lyder: 
Må Kristus være foran dig og vise dig vejen. 
Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig. 
Må Kristus være omkring dig og bevare dig fra alt ondt.

Må Kristus være oven over dig og velsigne dig.

Amen

Konfirmationssalme

Melodi: Se, hvilken morgenstund 

1.Vi knæler ned for Gud
foråret gir et skud

gaven kom sejlende ned
tro, håb og kærlighed

vi har bekræftet ved ungdommens fod
at den gamle kirke stod.

 
2.Gud lægger hånden på

store og alle små
og når vi gror som et træ

finder de mindste læ
vi har bekræftet ved ungdommens fod

at den gamle kirke stod.
 

3.Kristus med kors og bånd
puster sin Helligånd

da kan vi trække hans vejr
over et farligt skær

vi har bekræftet ved ungdommens fod
at den gamle kirke stod.

 
4.Når vi har knælet nok

er vi hans børneflok
vi går med hænder strakt frem

mod vores verdenshjem
vi har bekræftet ved ungdommens fod

at den gamle kirke stod.
 

5.Da skyder blomst og tot
op som et frelserslot

grene og hviskende løv
ælter det friske støv

vi har bekræftet ved ungdommens fod
at den gamle kirke stod.

 
6.Kærlighed, tro og håb
former en voksendåb

plænen er pakkernes hud
og som en sti lagt ud

vi må betræde det hellige sted
tro og håb og kærlighed.

Simon Grotrian  2012
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Konfirmerede i Serup kirke den 29. april  kl. 10 
(elever fra Dybkær Specialskoles Lemming afdeling):

Stående: 
Sognepræst Inge Glibstrup
Jonathan Huus Karlsen, Hindhøjen 92, Hinnerup
Mikkel Meldgaard Nielsen, Skærskovvænget 37, Funder Kirkeby
Nichlas Hermansen, Tingvejen 1, Silkeborg
Thomas Myrhøj Skorstensgaard, Skørringvej 61, Farre
Simon Vestergaard Frantsen, Christianshøjvej 33, Stenholt, Kragelund

Siddende:
Katrine Svendsen, Teglværksvej 9, Gjern
Cecilia Anne Rahbek Lasborg , Lindevænget 133, Silkeborg
Olivia Buchhave, Langelinie 4, Galten
Ida Laage Bloch , Linåvej 52, Silkeborg
Claudia Würtz Madsen, Granhøjen 140, Skanderborg
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Konfirmerede i Lemming kirke lørdag den 5. maj kl. 10 
(Friskolen):

Stående:
Julie Munk, Præstevangen 63, Ans
Marikke Fjendbo Laursen, Avnbøgen 2, Kjellerup
David Sheerzad, Resdal Bakke 31, Silkeborg
Rasmus Topholm Lindberg,  Ågade 29, Kjellerup
Mie Petersen, Slussi 8, Kjellerup

Siddende:
Frida Juul Wennerberg,  Søndergade 45, Kjellerup
Katrine Munk Leisgaard Poulsen,  Præstevangen 49,  Ans
Trine Rauff Kristensen, Ebstrupvej 19, Nisset
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Konfirmerede i Lemming kirke
Søndag den 6. maj kl. 9.30:

Stående:
Jakob Overby Kirkegaard, Nisset Bygade 8
Aksel Agger Klinkby, Østerbyvej 42 
Kristoffer Mundbjerg, Lemming Vesterbyvej 2

Siddende:
Signe Gosvig Larsen, Lemmingvej 35 
Line Bach Jensen, Nisset Bygade 38
Julie Rehn Laugesen, Nisset Bygade 23

Konfirmandaltertavler
Også i år har konfirmanderne på Serup Billedskole skabt et kunstværk. De har lavet altertavler til deres respek-
tive kirker. Det er konfirmandernes egne profiler, man ser rundt om korset: Herover ses Lemming Kirkes
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Konfirmerede i Serup kirke
Søndag den 6. maj kl. 11.00:

Stående:
Asger Brødsgaard, Serup Tinghøjvej 27 
Rune Lautrup, Serupvej 17
Mads Storgaard Davidsen, Holmgårdevej 12
Paw Hede Stenholt Jensen, Ørevadbrovej 48
Freij Thorbjørn Jensen, Serupvej 36

Siddende:
Sofie Thormann Nielsen, Viborgvej 157
Emilie Ejsing Skov Petersen, Ørevadbrovej 35, 
Cecilie Friis Lund, Holmgårdevej 14
Nanna Kristensen, Klanghøj 17, 8670 Låsby

Konfirmandaltertavler
Her ses Serup Kirkes tavle.
Tavlerne kan beses indtil ca 1. august
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Menighedsrådene for hhv. Serup og Lemming sogne 
indkalder hermed til det årlige møde for hele menig-
heden. Til forskel fra tidligere afholdes i år ét fælles 
menighedsmøde for de 2 sogne.

På menighedsmødet vil de 2 formænd, Gunhild Bach 
og Jens Folmer, berette om stort og småt, bl.a.:
• Nyt tag på præstegården
• Ny organist
• Kirkekoret
• Det kommende valg til menighedsråd
• og meget andet…

Et MEGET VIGTIGT emne på mødet vil være frem-
læggelse, og forhåbentlig vedtagelse, af forslag om 
sammenlægning af de 2 menighedsråd for hhv. 
Serup og Lemming til ét fælles menighedsråd for 
begge sogne. Provst Elof Westergaard vil fremlægge 
forslaget, som er udarbejdet af de 2 menighedsråd i 
fællesskab. For at forslaget kan gennemføres skal det 
godkendes af begge sogne på menighedsmødet.
Se forslaget herunder.
Ved mødet er menighedsrådene vært ved en kop kaffe.

Oplæg vedr. fælles menighedsråd

Navn: Menighedsrådet for Serup og Lemming sogne.

Formål: Herunder en liste over nogle af de umiddel-
bare fordele ved ét menighedsråd frem for to:
• Det forventes at blive lettere at finde kandidater, dels 
fordi der skal findes færre, dels fordi der bliver færre 
møder.
• Rådets arbejde smidiggøres.
• Der bliver færre opgaver til det enkelte medlem, da 
der kun er 1 formand, 1 næstformand, 1 kassereran-
svarlig osv.
• Arbejdsbyrden for præsten reduceres, da der bliver 
færre møder.
• Der bliver mulighed for enklere koordination og kom-
munikation.
• Det forventes, at der bliver mere tid til kirkelige debat-
ter på møderne.

Rådets sammensætning: Det fælles menighedsråd 
skal bestå af 4 valgte medlemmer fra hvert sogn, samt 
sognepræsten.

Konstituering: En gang årligt konstituerer rådet sig 
med følgende poster:

1 formand, 1 næstformand, 1 kassereransvarlig, 1 
kontaktperson, 2 kirkeværger, 1 sekretær, samt 1 re-
præsentant til lokalbladet.
Formand og næstformand skal være valgt i hvert sit 
sogn.
De 2 kirkeværger skal ligeledes være valgt i hvert sit 
sogn.

Faste udvalg
• 1 præstegårdsudvalg / skovudvalg med 4 medlem-
mer.
• 1 personaleudvalg med 3 medlemmer.
• 1 aktivitetsudvalg med 4 medlemmer.
• 1 korudvalg med 2 medlemmer.
• 1 valgbestyrelse med 4 medlemmer, 2 fra hvert sogn.
• 1 økonomiudvalg, bestående af formand, næstfor-
mand og kassereransvarlig.
• 2 kirkeudvalg, hver med 4 medlemmer, samt præ-
sten.
Antal udvalgsmedlemmer er vejledende.
I alle udvalg undtaget kirkeudvalgene og korudvalget 
skal begge sogne være repræsenteret.

Mødested: Rådets møder afholdes i de 2 sogne på 
skift.

Økonomi mm.: Ved budgetlægning skal der sikres de 
fornødne midler til de enkelte kirkers og kirkegårdes 
drift, så det kan sikres, at hvert kirkesogn kan bevare 
sit særpræg.
Ejendomsretten over ejendomme forbliver hos de re-
spektive sogne.

Det første møde: Præsten indkalder til det første 
møde efter menighedsrådsvalget.

Procedure: Rådets oprettelse gennemføres med in-
formationsmøder, valghandlinger mm., i henhold til kir-
keministeriets vejledning.

Tidspunkt: Menighedsrådene for Serup og Lemming 
sogne anbefaler, at det fælles menighedsråd oprettes 
i forbindelse med næste valg til menighedsråd, i efter-
året 2012.

Personaleforhold: I forbindelse med det fælles me-
nighedsråds oprettelse udarbejdes nye ansættelses-
kontrakter.  Kirkesangerens 2 kontrakter sammenlæg-
ges til 1. Graverne får samme arbejdsgiver, men har 
fortsat tjenestested i de respektive sogne.

Menighedsmøde onsdag d. 6. juni 2012 kl. 19.30 i Lemming Forsamlingshus
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KIRKENYT
Serup 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.

GUDSTJENESTELISTE

SERUP

Juni

3. juni (Trinitatis søndag)    09.001 
10. juni (1.s.e.trin.)    10.30 
17. juni (2.s.e.trin.)     19.30
24. juni (3.s.e.trin.)    10.30

Juli

1. juli (4.s.e.trin.)    Ingen
8. juli (5.s.e.trin.)     Ingen
15. juli (6.s.e.trin.)    Ingen
22. juli (7.s.e.trin.)    Ingen
29. juli (8.s.etrin.)    09.00

August

5. august (9.s.e.trin.)    10.30 
12. august (10.s.e.trin.)   09.001

19. august (11.s.e.trin.)   14.00
26. august (12.s.e.trin.)    10.30

LEMMING

Juni

3. juni (Trinitatis søndag)     10.30
10. juni (1.s.e.trin.)    09.00   
17. juni (2.s.e.trin.)    10.30
24. juni (3.s.e.trin.)    19.30

Juli

1. (4.s.e.trin.)      Ingen
8. (5.s.e.trin.)      Ingen
15. (6.s.e.trin.)     Ingen
22. (7.s.e.trin.)     Ingen
29. (8.s.e.trin.)     10.30

August

5. (9.s.e.trin.)     09.00
12. (10.s.e.trin.)    10.30
19. (11.s.e.trin.)    10.302 
26. (12.s.e.trin.)     09.001 

Noter:
Note 1: Kirkekaffe
Note 2:  Konfirmandindskrivnings-gudstjeneste
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Sogneudflugt
Torsdag d. 14. juni til Vor Frue kirke, Skive (Skive Gl. 
kirke). Traditionen tro inviterer vi til sogneudflugt, i år til 
Skive Gl.kirke, hvor vi får en rundvisning. 
Skive Gl.kirke er kendt for at have den største samle-
de præsentation af middelalderkirkens helgener, som 
vi kender herhjemme.

Efterfølgende drikker vi aftenkaffe kaffe på Hotel 
Strandtangen i Skive, Strandvejen 28. (80,-kr.)
Bus-opsamling: Vi kører med Ans-busserne og bussen 
samler op i Nisset kl.18.15 – Lemming kirke kl.18.20 – 
Serup præstegård kl.18.30 – Resdal Bakke kl.18.40 , 
ned ad Tandskovvej til Viborgvej (hvis nogle vil stå på 
dèr er de velkomne) og herefter mod Skive.
Menighedsrådet betaler bus + rundvisning. 
Man betaler selv for kaffen.
Tilmelding til præstegården senest onsdag den 13.juni 
kl.15 – tlf. 86 85 53 85 eller ikg@km.dk

Døbte siden sidst:
Serup:
18. februar: Josefine Sass Løhde, Resdal Bakke 42
17. maj: Caya Bergsang Nørup, Vinderslevholmvej 47, 
8620 Kjellerup

Viede siden sidst
Serup
17. maj: Michelle Bergsang Torhus og Rasmus Chri-
stoffer Nørup, Vinderslevholmvej 47, 8620 Kjellerup

Døde og begravede siden sidst
Serup sogn
070312: Bisat fra Serup kirke:
Poul Ernst Andersen, Serup Tinghøjvej 14
Født 11.09.38 – død 010312 – 73 år
13.04.12: Bisat fra Serup kirke:
Else Sørensen, Lysbrogade 52, Silkeborg 
Født 16.07.18 – død 070412 – 93 år
11.05.12: Bisat fra Serup kirke:
Kristian Gilbert Korsbakke, Ørevadbrovej 62, Serup
Født 22.01.38 – død 060512 – 74 år

Lemming sogn:
24.04.12:
Celina Denise Pedersen, Østerbyvej 2, Lemming.
Kirkelig handling fra Gødvad kirke, jordfæstet på Lem-
ming Kirkegård
Født 28.01.12- død 21.04.12 

Konfirmand-indskrivning
til vinteren 2012-2013:
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.

Velkommen til ny organist.
I et samarbejde mellem Serup, Lemming og 
Sejling – Sinding menighedsråd har vi søgt ny 
fælles organist. Der var 10 ansøgere, så efter 
prøvespil og samtaler med 4 personer, har  vi 
ansat Karen-Minna Nielsen fra 1. juni 2012. Ka-
ren-Minna har været vikar i vore sogne. Velkom-
men til Karen-Minna og vi glæder os til et fast 
samarbejde fremover.

På vegne af begge menighedsråd.
Gunhild Bach

Kalender

Konfirmandundervisning
i vinteren 2012-2013:
Undervisningen begynder torsdag den 6.september 
kl.8 i konfirmandstuen, Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lem-
ming.
Konfirmation i 2013 er den 5.maj:
I Serup kirke kl. 09.30 og i Lemming kirke kl. 11.00

Mini-konfirmandundervisning
Begynder i den første uge af september. Brev herom 
sendes ud i begyndelsen af august.
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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
Nyt fra formanden
Da jeg har fået den ære, at blive ny formand i Lemming 
G&IF, vil jeg lige fortælle lidt om mig selv og hvad 
jeg har lavet, siden jeg for ca. 16 år siden også var i 
bestyrelsen som udvalgsformand for den daværende 
håndboldafdeling.

Jeg har boet i Lemming siden 1998 og er gift med 
Lisbeth, sammen har vi Gustav på 5 år. Inden da 
har jeg hele min opvækst boet i Nisset, blot med et 
afstik til Silkeborg på et par år. Jeg har spillet fodbold, 
håndbold og badminton i Lemming G&IF, fra min 
barndom indtil jeg som 20 årig i 1993, kom ud for et 
trafikuheld og brækkede ryggen og siden da har været 
kørestolsbruger pga. af lammelser fra brystet og ned.
Jeg arbejder i dag som salgskonsulent hos Langhøj i 
Århus, hvor jeg sælger biler som vi special indretter til 
handicappede mennesker.

Efter 2 år i bestyrelsen som udvalgsformand for 
håndbold, valgte jeg at bruge mine kræfter på 
handicapidræt. Jeg havde spillet kørestolsbasketball 
i Viborg siden 1993 og da de manglede en formand, 
var det en opgave jeg påtog mig. Det blev til 10 år 
som formand i Viborg. For 4 år siden stoppede jeg som 
aktiv spiller pga. af problemer med højre skulder, men 
jeg har dog ikke sluppet det helt, da jeg stadig er med 
på sidelinjen som udskiftningsleder til turneringskampe 
og reservespiller når der mangler folk. 

I 2000 var jeg med til at starte Dansk Håndcykelklub. Vi 
var i begyndelsen 3, men i dag tæller klubben næsten 
50 håndcyklister med både en motionsafdeling og en 
eliteafdeling, hvoraf 5-6 personer træner omkring 25 
timer eller over 300 km om ugen for at komme med til 
Para Olympiske Lege i London. Det lå lidt i kortene, 
at det var mig, der skulle have posten som formand i 
Dansk Håndcykelklub. Her blev det også til 10 år som 
formand og det var en utroligt spændende proces, 
at være med til at udvikle DHK til, hvad det er i dag. 
Cykling har jeg heller ikke helt sluppet, da jeg stadig 
cykler lidt, samt sidder i cykeludvalget under DHIF.

For 2 år siden, havde jeg igen lyst til at hjælpe 
til i Lemming G&IF. Jeg har indtil nu deltaget i 
bestyrelsesmøderne som suppleant og haft ansvaret 
for sponsorudvalget. Skiftet fra suppleant til formand 
har ikke været en kæmpe omvæltning, da jeg i løbet 
af de sidste 2 år, har fået kendskab til arbejdsgangen 
samt opgaverne i bestyrelsen og ved af erfaring, at de 
andre i bestyrelsen er utroligt behjælpelige. 

Der er mange ting, der skal gøres i en idrætsforening 
og alt er jo frivilligt arbejde. I Lemming G&IF er der 
en god tradition for at alle hjælper til, når vi har nogle 

arbejdsopgaver eller arrangementer.
Grunden til at jeg engagerer mig i foreningsarbejde er, 
at det betyder meget at være en del af et fællesskab, 
have medbestemmelse, samt at være med til, at gøre 
en forskel for andre mennesker.
Det vil jeg gerne opfordre andre til at gøre, for det er 
der livskvalitet og glæde ved. Al hjælp er velkommen, 
for der er altid noget at tage fat på i en idrætsforening.
I Lemming G&IF er der for øjeblikket gang i flere nye 
spændende tiltag. Et af dem er et projekt i samarbejde 
med DGI, der hedder ”idrætsforening for alle”. Med 
dette projekt håber vi med tiden på, at kunne tilbyde 
nye idrætsgrene, der rammer en bredere gruppe i 
lokalområdet. Derfor er vi lige nu i gang med, at starte 
en løbe- & motionsafdeling op på initiativ fra nogle 
lokalpersoner. 

Jeg håber dette bliver første skud på stammen ud af 
mange nye tiltag.

Jesper Bang

Fodboldopstart for Lemmings børnehold
Så er børneholdene igen på græs i Lemming. I år er 
ca. 35 drenge og piger i alderen 3 – 8 startet.  Der 
er meldt et U6 hold til turnering samt 2 U7 hold.  Det 
bliver spændende at følge holdene.

Den 28. april var der ”Kom i form stævne” i HA 85. Lemming 
havde et U7 hold med til stævnet. De vandt én ud af 4. 

Bagerst fra venstre: Diana Jørgensen, Louise Thougaard 
Kristensen & Tanja Lyskjær. Forrest fra venstre: Lasse 
Schultz, Kenneth Bjerregaard & Jesper Bang 
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Løb i Lemming 
Som en afdeling under Lemming IF starter vi op med 
løb. Vi er 9 frivillige, der alle er glade for at løbe og som 
har gennemgået et kort instruktørkursus, så vi kan 
være behjælpelige med at lægge program og rådgive 
om løb, skadeforebyggelse og udstyr.

Det er både noget for den trænede løber og for dem, 
der gerne vil i gang med at løbe. Planen er at inddele 
os i 2 hold - et for dem der vil lære at løbe og et for 
dem, der løber regelmæssigt. Hovedformålene er at få 
flere i gang med at løbe, samt at skabe et fællesskab 
omkring løb i Lemming og de omkring liggende byer – 
alle er velkomne.

Vi mødes første gang 
søndag d. 3. juni kl. 10.00 ved Lemming klubhus.
Denne dag har vi besøg af Steen Klercke fra DGI, som 
er hovedforening for Lemming IF. Han vil hjælpe os 
med at komme rigtigt i gang.

Herefter mødes vi hver søndag kl. 10.00.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Hvis du vil høre mere er du velkommen til at kontakte 
en af de frivillige hjælpere:

Dorthe Hornum Tlf. 25573480
Birgitte Nielsen Tlf. 23969078 
Lene Melsen  Tlf. 40888983
Kurt Hornskov  Tlf. 21628295
Torsten Nielsen Tlf. 22668822
Niels Erik Nordstrøm  Tlf. 20968842
Per Kristiansen Tlf. 40243804
Karina Andreasen Tlf. 30276192
Gurli Klitgaard  Tlf. 51714138

Venlig hilsen
Løb i Lemming ved Lemming IF

Løb og motion – Idræt for alle

Løb i LGIF

TILBYD DIN HJÆLP. VI HAR BRUG FOR DIG!
Så er det igen lykkedes mig at få telefonbøger til 
uddeling fra d. 3.-19. august. Denne gang er det 
MOSTRUP. 
Vi har hele Silkeborg Kommune – ca. 40.000 
telefonbøger. (Jeg plejer kun at have det halve).
Jeg tror, Friskolen vil tage en stor del af dem, men der 
er selvfølgelig rigeligt til Idrætsforeningen.
Jeg har sagt ja til det, fordi jeg har styret uddelingen i 
så mange år og kender de fleste områder i kommunen.
Grunden til at vi gerne vil tjene nogle ekstra penge er, 
at klubhuset trænger til nye vinduer og yderdøre, og 
vi er jo nødt til at gøre en indsats, hvis der skal laves 
forbedringer.
I Idrætsforeningen skal de unge mennesker gøre en 
indsats for klubben, og det gør de også. Men det ville 
være rart, hvis andre ville tilbyde at hjælpe.
Der er mange måder, man kan hjælpe. 
Vi kan bruge ekstra biler med chauffør. Vi mangler 
cykelanhængere, når vi skal dele ud i byerne. Man kan 
også bruge en søndagsudflugt med madpakker og se 
omegnen på den måde.
Jeg sørger for gadelister og detaljerede kort at køre 
efter.

Med venlig hilsen
Karen Bang

ke@bang.mail.dk
Tlf.: 86 85 91 87 

Mobil: 40 32 69 61

Lemming IF’s bestyrelse
består af følgende personer:

Formand: Jesper Bang
jb@lambang.dk - 86859111 - 30521040
                                            
Næstformand: Lasse Schultz
logjbyg@hotmail.com - 25136775
 
Kasserer: Diana Jørgensen
dianamelgaard@hotmail.com - 29170530

Sekretær: Tanja Lyskjær
tanja.lyskjaer@gmail.com - 20132812
 
Seniorudvalg: Kenneth Bjerregaard
kenneth_bjerregaard@hotmail.com - 61468607      
 
Ungdomsudvalg: Louise Thougaard Kristensen
thougaard-schultz@mail.dk - 40729975
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Bolden ruller igen med i Lemming……
Ja som overskriften siger det, er vi kommet godt i 
gang med fodbolden efter vinter pausen. Søren og jeg 
er meget glade for, at Lemming vil være den første 
prøvekanin for vores optræden som trænere. Vi er 
blevet rigtig godt modtaget, og det er skønt at være 
tilbage igen i den klub som vi begge har spillet meget 
i, og så har vi jo GAMLE og Ole at læne os op af, hvis 
alt går galt…. Vi er mange til træning, 20-30 stykker 
næsten hver gang, og det er jo skønt både for os og så 
i særdeleshed også for alle jer som dukker op, alt bliver 
jo meget sjovere når vi er mange til træning. Vi har fået 
3 sejre og kun et enkelt nederlag i de første 4 kampe, 
så vi kan ikke være andet end tilfredse. Der bliver gået 
til den, både til træning og i kampene. Vi har fået en 
del unge mennesker at gøre med, og man må sige, at 
de giver de gamle kamp til stregen. Vi måtte desværre 
nedlægge vores u19 hold, pga. af manglende spillere, 
både til dem og til vores serie 4 hold. Vi fik en snak 
med de unge fyre og de fik lov til selv at være med til at 
bestemme angående deres u19 hold. Det er vigtigt at 
man bibeholder det kammeratskab som de unge fyre 

Serie 2

har, og det gør de nu, men nu hedder de bare serie 4 
i stedet for. Vores serie 4 hold er også kommet i gang, 
og de har fået en lidt blandet start, men nu ser det ud 
til, at Ole har fået dem på rette kurs igen. Vi forsøger at 
gøre det sådan, at vi ikke ”hapser” for mange spillere 
fra Ole, men det er nogen gange svært da han er god 
til at få talenterne startet. Vores tilskuere og vores 
grill mester er heldigvis stadigvæk meget aktive, og 
det er skønt at se hvordan de kan få det hele op at 
køre på sidelinjen, så bliv endelig ved med det i kære 
Lemming fans, for uden jer er det da alt for kedeligt at 
spille kamp i Lemming og i vores udekampe…. Jeg 
håber at alle støtter op omkring vores klub, både nu 
men så sandelig også i fremtiden, for det har de unge 
mennesker brug for.

Håber vi ses til endnu mere fodbold på Lemming 
stadion.

Venlig hilsen
Søren Bak og Jens Søndergård
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U17 drengene
Igen i denne sæson er Lemming IF godt repræsenteret 
i U 17 drenge rækken.
I sidste forår endte vi som pulje vindere i U 15 rækken 
og det håber vi at kunne gøre efter igen i år.
 
Efter en lidt usikker start på sæsonen, hvor vi måtte 
melde afbud til første kamp er der kommet styr på 
tropperne.
I FC Århus snuppede vi 3 velfortjente point, men måtte 
se os slået i Hammel ugen efter.
 
Men heldigvis er der mange flere kampe tilbage i denne 
sæson og vi skal nok ende i den gode ende af tabellen.

Lemming IF´s U 17 drenge i deres flotte nye spiller tøj fra Silkeborg Autoservice.
Bagerst: Jacob L, Kasper L, Mikkel L, Mathias, Thomas ,Jeppe.
Forrest: Alexander, Julian, Michael, Jakob J, Lasse K, Lasse M, Jacob G. 

HUSK
Du kan altid finde oplysninger

om trænings- & kamptidspunkter, 
samt informationer

om klubbens
kommende arrangementer

på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret 
sig således: 

Bestyrelsen:
Formand Jens Ove Hansen   4086 8647
Næstformand Gyda Betzer       3068 2330
Sekretær Lene Michaelsen   2644 6025
Kasserer Peter Henningsen
Best.medlem Lars Klærke  40544429

Støtte foreningen:
Formand    Kirsten Jensen 8685 5108
Næstformand  Vivi Sørensen   8685 5492
Kasserer  Lene Klejstrup  8685 5303

HJERTESTARTER
Vi har i marts måned fået sponsoreret en hjerte-
starter, som hænger på væggen inde i gangen i 
forsamlingshuset. Den er tilmeldt Tryg Fonden, så der 
vil blive henvist til den, hvis man ringer 112. Man vil så 
blive guided i, hvordan man finder frem til den. 

Loppemarked

Søndag d. 16. september

Vi afholder igen i år loppemarked,
 så hvis I har lopper,
I gerne vil af med,

så modtager vi dem gerne.

Aftal eventuel afhentning med 

Kirsten på tlf 8685 5108
eller

Gyda på tlf 3068 2330

En STOR tak
til

sponsorerne
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SERUP BORGERFORENING
Skt. Hans Aften

Lørdag d. 23. juni

Vi starter allerede kl. 15.00
med forskellige aktiviteter for alle aldre:

Kl. 15.00 Børne Skt. Hansbålet bliver tændt
og den første heks sendt til Bloksbjerg

Kl. 15.30 Petanque Turnering
Tilmelding fra kl. 15.00

Kl. 15.45 Rundbold Turnering
Tilmelding ikke nødvendig - bare mød op!

Kl. 16.30 Gratis snobrød til børnene

Kl. 17.00 Pølsesalget starter

Kl. 20.00 Det store bål tændes
og den næste heks sendes til Bloksbjerg

Kl. 20.30 Båltale v. Bent Frits
Vi synger den velkendte sang

Der vil under hele arrangementet være mulighed
for køb af Tuborg, Carlsberg, Pepsi, Faxe Kondi, 

Breezer, Gajol, mm. til formidable priser.
Frankfurtere og grillpølser fra kl. 17

En stor tak...
...til Jens Ove Hansen, der har høstet det lange græs 
omkring legepladsen, så foreningens nyindkøbte 
havetraktor kan holde pladsen trimmet fremover.

Serup Sommerfest

Fredag d. 17. august
Orienteringsløb m. vandrepokal

Kondi-Bingo 
Fakkeloptog

Kaffe og Kage-konkurrence

Lørdag d. 18. august
Gratis morgenbord for medlemmer

Auktion
Børneloppe- og Bagagerumsmarked

Flyvetur
Tour de Serup
Gadefodbold
Hønsebingo

Fællesspisning - medbring selv kød til grillen
Vi sørger for salat, kartofler, brød, mm.

”Æ Swot Blu’s” (tidl. Sirius) spiller op til dans

Søndag d. 19. august
Børne Dyreskue

Der vil alle dage være mulighed
for køb af pølser, brød, Tuborg, Carlsberg, Pepsi, 

Faxe Kondi, Breezer, Gajol, mm.
til formidable priser.

Det endelige program med detaljer og regler for
Gadefodbold, Tour de Serup, Kage-konkurrence,

Børne Dyreskue, mm., udsendes senere.

Genetablering af Serup Sø
Der har været afholdt møde med de involverede 
lodsejere - tak til Bent Frits for initiativet! En repræsentant 
for hhv. Lokalrådet og Serup Borgerforening deltog i 
mødet. Aage Ebbesen fra Natur og Miljø, Silkeborg 
Kommune, informerede om de muligheder og 
konsekvenser, der ville være ved en genetablering. 
Muligheder for flytning af overløbsbassinet blev også 
belyst.

De fleste lodsejere havde en positiv og nysgerrig 
tilgang til projektet, men da enkelte havde argumenter 
imod projektet, er det indtil videre lagt på hylden.

Også en stor tak...
... til Silkeborg Kommune for hurtig udrykning, da der 
havde været ubudne gæster i klubhuset. På under 36 
timer var den flækkede karm repareret og døren kunne 
igen låses. Ved samme lejlighed var Borgerforeningens 
rum brudt op adskillige gange i løbet af ugen (grundet 
upålidelig lås), og et lille antal sodavand nydt på 
foreningens regning. Alle drikkevarer er nu sikret, så 
vi  kan holde en hyggelig Skt. Hans for byens borgere.
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LANDSBYLIV

Der hygges

Trine og Inger handler

Endelig sommerferie!!!
Så er de sidste helligdage ved at være overstået 
og sommerferien er lige om hjørnet. Men inden vi, i 
Landsbyliv, tager hul på ferien, kommer vi rundt med 
medlemskort. Prisen for et medlemskab er stadig 50 
kr. pr. person, og det gælder for et år. Pengene kan 

Flot læderarmbånd med ved-
hæng

Margit kommer med inspira-
tion

Lone dybt koncentreret

enten betales på vores konto Reg. nr. 9266 konto nr. 
8157190629 (husk navn), eller med rede penge, når vi 
kommer rundt.Vi udleverer igen i år medlemskort, så 
husk kortet til vores arrangementer.

Smykke fremstilling hos Smykke Cafeen
Der var fuldt booket op på begge hold da Landsbyliv 
tog ud for at lave smykker hos Margit i Smykke cafeen.
Nogen fik ikke nok af smykker mandag, men måtte lige 
ud og lave lidt ekstra smykker om tirsdagen…
Margit viste fra start en masse forskelligt så man kunne 
få lidt ideer til hvad man ville lave og derefter var der 
kun fantasien der satte grænser. Der blev lavet både 
armbånd, øreringe og halskæder i alt fra læder til sølv.
Vi måtte selv medbringe 
sten, perler og små 
sølv dimser, hvis vi 
havde noget. Så kunne 
vi altid købe nogle af 
hendes ting, hvis vi lige 
manglede en sten eller 
perle. To rigtig hyggelige 
aftener med en masse 
snak og hjemmelavede 
fastelavnsboller til kaffen. 

Siden sidst…
Lingeriaften i Fleur, Nygade, Silkeborg
11 piger, damer og tøzer havde fundet vej til Fleur 
Lingeri, til en hyggelig aften om undertøj, nattøj og 
badetøj.
Der blev fortalt, hvor vigtig 
det var med den korrekte 
størrelse Bh, derefter stod 
de friske ekspedienter klar 
med målebåndet, for at 
sørge for, at vi fik den helt 
rigtige størrelse og form.
Fleur havde gjort klar med 
forfriskninger, så vi ikke 
gik sukkerkolde midt i 
prøvningen. Der blev prøvet, 
købt, snakket og hygget, alt i 
alt en dejlig aften.

Fælles spisning
Næsten 60 tilmeldte var der til dette års fælles spisning.
Der var både børn, unge, forældre og bedsteforældre.
Aftenens menu: Boller i 
karry og boller i selleri. Til 
dessert havde Inger lavet sin 
fantastiske citronfromage, 
MUMS…
I børnehjørnet så man 
Byggemand Bob og spiste 
fredags snoller, mens 
bedsteforældrene fandt et 
stille hjørne og tog et slag 
seksdags løb…

Vi, i bestyrelsen vil gerne sige en stor tak, til alle der 
gav en hånd den aften, om det var med borddækning, 
madlavning, opvask eller oprydning.
Vi håber vi ses igen næste år!!!

Opvasken næsten overstået

Der hygges under oprydningen
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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)

Et lille udsnit af årets badetøj

Vissingkloster Lys- & Brugskunst
Onsdag d. 24. oktober kl. 19

Klostermøllevej 25, Skanderborg.

Kom med og få noget at vide om, hvordan man 
producerer lys i eget værksted.

Foruden lys sælges håndlavede tasker, bælter, 
æsker og smykker af skind og læder.

Glasting, håndarbejdet træ, strikkede sjaler og 
silketørklæder.

Når vi er færdige her kører vi 5 km til 
Det lille røgeri, Gudenåvej 48, Voervadsbro.

Her vil ejeren fortælle om røgeriet og vise frem, 
og vi får en kop kaffe med brød til inden turen går 

hjemad. Tag varmt tøj på denne aften.

Vi kører fra Lemming kirke kl. 18.20
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75
Tilmelding til Grete senest 20.10.12

på tlf. 8687 7123/6093 7601
Eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

General forsamling
i Lemming Forsamlingshus

Tirsdag d. 25. september kl. 19.00

Vi starter med generalforsamlingen
ifølge dagsorden.

Efter generalforsamlingen byder bestyrelsen
på lidt ost og rødvin.

Vi har inviteret Ingrid og Anja til og vise os
deres hobbies.

Ingrid tager sine filtede fantasi dyr
(www.filt-ing.tumblr.com)

og Anja sine mange forskellige tasker med.

Grillhygge på Friskolen i Lemming
Fredag d. 31. august kl. 18.00

Vi gentager succesen…
I år har vi inviteret Lars til og komme og grille. 

Han står for kødet og
Landsbyliv tager sig af tilbehøret.

Vi sidder ude hvis vejret tillader det,
så husk varmt tøj.

Der er mulighed for at købe øl, vand og vin
til rimelige priser.

For de mindste vil der være mulighed for
at bage snobrød senere

Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr. 
Børn halv pris.

Tilmelding til Lillian senest d. 19.08.12 på tlf. 
86859207 eller e-mail: 

landsbyliv@live.dk

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    På valg er Janni, Grethe, Inger
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Så er der afgang
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BØRNEHAVEN I LEMMING

Børnehaven i Lemming har vokseværk. En ny pavillon 
og ombygninger af de eksisterende danner nu rammen 
om den private børnehave med plads til 38 børn og 6 
pædagogers/medhjælperes daglige arbejdsplads. Der er 
således sket en udvidelse fra 120 til 200 kvadratmeter.

Kun 4 ledige pladser 
”Ventelisten er væk, og der er kun 4 ledige pladser 
tilbage”, fortæller Hanna Lund Petersen, daglig leder af 
Børnehaven i Lemming.” I august 2011 måtte Børnehaven 
i Lemming sige nej til 15 børn, og vi kunne ikke længere 
acceptere, at ventelisten voksede”.
”Vi har gennem flere år forsøgt, at finansiere vores 
byggeplaner, men det er endnu ikke lykkes, at få de 
nødvendige lån hjem ”, fortæller Hanna og skuer ud på 
pladsen overfor Friskolen i Lemming, hvor hun gerne vil 
have bygget et ”rigtigt” hus i stedet for pavillonerne. 

Drømmen om et hus
”Vi drømmer da om en nyt hus, men synes også vi har 
fået rigtig meget godt ud af denne løsning”, siger Hanna 
og fortsætter, ”pavillonerne er jo pæne og alt ser nyt og 
funktionelt ud. Dog er det vigtigt for os, at skabe en hjemlig 
og varm atmosfære i vores børnehave, og derfor har vi 
indkøbt smukke gamle møbler på genbrug. Dette skaber  
følelsen af, at komme ind i et hjem fremfor en institution” 
siger Hanna og roser forældre, børn og personale for en 
stor arbejdsindsats og mange fine løsninger undervejs.

Hverdagen er atter i gang
Pavillonerne er nu lejet for 3½ år, og man glemmer alt 
om byggerod på parkeringspladsen, når man træder ind 
i børnenes nye verden. Glade børn boltrer sig i det nye 
motorikrum, dukkekroge og legehjørner er taget i brug, 
og personalerummet med kontor er indrettet. Nu med 
plads til 6 personer, hvor der før knap kunne være 3 i 
det lille rum. Store skabe og depotrum til opbevaring er 
allerede fyldte, og hverdagen er i gang med nye forældre 
på besøg for at indkøre deres børn.

Forældre med stort engagement
Det er primært børn fra lokalområdet, der vælger 
Børnehaven i Lemming, men også andre familier har 
fundet vej til netop denne børnehave – ikke mindst fordi 
de lægger vægt på, at en anstændig normering er en 
del af rammerne for barnets udviklingsmuligheder. 
Størrelsen af børnehaven bevirker, at forældre føler 
stor ansvarlighed over for deres børns dagligdag i 
børnehaven. Dette mærkes tydeligvis, når der indkaldes 
til forældremøder, årlig arbejdslørdag og ikke mindst i 
forældrenes daglige interesse omkring det levede liv på 
stedet. ”I børnehaven har vi et pædagogisk bankende 

Udvidelse af Børnehaven i Lemming - til stor glæde og gavn

hjerte for det enkelte barn og en stolthed og gejst over 
arbejdet med børnene fra personalets side”, siger Hanna. 

En begyndelse på et godt skoleliv 
Mange familier ønsker også en begyndelse til noget 
mere for deres barn, når de melder det ind i børnehaven, 
nemlig en plads på Friskolen i Lemming. Det er bl.a. de 
små klasser, nye og vedligeholdte bygninger og værdier 
som fællesskab, faglighed og tryghed, der prioriteres højt 
af mange familier. ”I kraft af det gode samarbejde, vi har 
mellem børnehave og skole, sikrer vi en god overgang og 
gør børnene trygge ved deres skolestart, da de allerede 
i børnehaveårene føler sig som en del af helheden. Og 
bl.a. derfor er det jo så vigtigt, at vi får bygget inden for 
de næste år, for vi har bevist, at vi er kommet for at blive”, 
fortæller Hanna.            Berit Schau Muster

3. gang på 5 år ruller disse vogne ind med  pavilloner fra 
ABC

Børnehaveudvidelsen er på plads

Der bygges en by i ”kreativ hjørne”...
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Fra jagtslut – ultimo januar – og til bukkejagten går 
ind medio maj, holder vi lav profil i Lemming & 
Omegns Jagtforeing. Lav, men ikke lukket. Vi holder 
generalforsamling og gør sæsonen op. Gik alt som det 
skulle og hvilke aktiviteter skal vi satse på i kommende 
sæson? Kaffen er god og historierne brummer omkring 
bordet.
Vi afslutter altid efterårets og vinterens jagt med en 
storstilet rævejagt i januar.  Der er ræve nok, og hvor 
de for år tilbage hyppigt var slemt plaget af skab – 
en slags fnat for ræve – er bestanden nu igen ved at 
være fin og flot. Nedlagte ræve kan sagtens pelses og 
blive til en hat eller til tjekket kravetøj.  I år var det Stig 
som fik en rød ræv på skudhold.  De øvrige godt 20 
deltagere fik vinterrøde næser, som dog blev varme 
og veltalende ved den efterfølgende – også vanlige – 
gang gule ærter hos Bo Enemark.

Jo og i slutningen af februar var der så vildt på menuen. 
Henrik Jensen disker op med alt godt fra skov og sø. 
God vin og fantastiske fortællinger fra året der gik – 
foruden gentagne historier fra gamle dage. Det er 
foreningsliv når det er allermest hyggeligt – og vi vil 
gerne have flere med.

Den 16. maj starter bukkesæsonen.  Lytter man til 
trafikradio vil man vide at råbukkene – hannerne – i 
denne tid pisker rundt i skoven for at forsvare deres 
territorium og især deres hunner – råerne – som 
skal møffes til efteråret.  Antallet er rådyr er markant 
stigende i disse år – og det er antallet af påkørte dyr 
desværre også.  Skulle du være uheldig og påkøre 
et dyr, så husk at der blandt jægere også er ejere af 
scweiss-hunde. Hunde som – sammen med deres 
fører – er trænet i netop at opspore vildt som er 
anskudt, eller påkørt.   På www.schweiss.dk kan du 
finde en telefonliste – og vi har faktisk et par rigtigt 
dygtige schweisshunde i omegnen.

Bukkejagten – der som sagt starter 16. maj morgen 
– er nu ikke en jagt hvor vi ser mange anskydninger. 
Bukkejagt er riffeljagt og disciplinen er høj. Man skyder 
når og hvis man er sikker på at ramme.  Det foregår 
ideelt meget tidligt morgen – eller aften før solnedgang, 
og mange anser bukkejagten eller pürshen for at være 
den smukkeste og mest harmoniske form for jagt.  
Man er alene derude, skal bevæge sig stille og helst 
ikke lugte af hverken byliv eller barbersprit.
På bukkejagtens første morgen er der kaffe, 

Ræverød og bukkebrun

rundstykker og ’bukkepral’ ved foreningens jagtvogn 
på Holmmøllevej.  Sidstnævnte ’pral’ omfatter at man 
praler, hvis man har fået en buk – men også gerne om 
den man var tæt på at ….. have fået.
Det er også her i forsommeren vi har tradition for at 
en fisketur.  Det er Svenne på Ingerslevvej 19 som er 
sø-ejer og ørrederne dér er så store at de næsten ikke 
kan vende i søen.  Vi bliver nødt til at fange dem – og 
det gør vi så, mens vi rister en pølse, drikker en øl eller 
vand og fortæller historier.  Vi gør meget i historier i 
den forening. Vil du høre én af dem så duk op til et 
arrangement. 

Klik ind på
www.lemmingogomegnsjagtforening.dk

... og se hvad vi har på kalenderen. Ring gerne til én 
fra bestyrelsen og sig at du dukker op. Unge, gamle, 
tykke, tynde, kvinder – og mænd.  Gerne nogen som 
er lidt af det hele.

Verner Lynge

På en januar-kold dag var foreningen på rævejagt.  Det var 
Stig som havde vagten i år.  Tillykke med et godt skud.
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LOKALBLADET

Lokalbladets trofaste kasserer Marianne Eriksen, tidl. 
Bakkegården, Allingvej 13, Lemming, ønsker nu at gå 
på ”pension” efter KUN 10 år på posten. Hun har været 
med fra starten af bladet, da de første spæde trin blev 
gjort for at få liv i et lokalt dækkende forenings- og 
kirkeblad. 

Her var hun en god støtte, der havde alles fulde tillid 
til at kunne styre økonomien, som da også gennem 
tiderne har været af en solvent størrelse, der altid har 
levet op til retningsliniernes krav til likviditet. Her er 
kravet, at kassebeholdningen skal være tilstrækkelig 
stor til, at bladet kan udkomme de 4 gange indenfor et 
år, som redaktionen lover annoncørerne, at de kan få 
deres annonce frem til læserne i.

Selv efter flytning fra Bakkegården i Lemming til 
Bakkegården på Gl. Kongevej i Grønbæk, fortsatte 
Marianne kassererarbejdet i hele 9 år, hvilket 
redaktionen hermed siger STOR TAK for.

Tak til den afgående kasserer Marianne (t. v.) og velkommen til den nye, Karina

Efter lidt søgning i lokalområdet faldt der et stjerneskud 
ned fra himmelen, da Karina Birch Nielsen, Viborgvej 
129, Resdal, meldte sig som aftager til kassererposten. 
Efter et indledende møde med Klaus (redaktør), den 
afgående kasserer og Luffe (freelancer), indvilgede 
Karina i at blive den nye kasserer. Hun ville overtage 
regnskabet, når forskellige formaliteter med bank, div. 
skyldnere og det gl. regnskab var revideret og gjort 
færdigt.

Karina er først handelsuddannet, derefter læste hun til 
pædagog og arbejder indenfor dette område nu, så hun 
vil bruge kassererjobbet til at holde sine økonomiske 
evner ved lige og samtidig vil hun gerne yde en indsats 
for lokalområdet. Og det siger redaktionen naturligvis 
også STOR TAK for.

Vi håber, Karina fortsætter MINDST lige så mange år 
som den forrige kasserer, og fra redaktionens side vil 
vi prøve at hjælpe med at løse de problemer, der måtte 
opstå, så jobbet blive så overskueligt og let som muligt. 
Hermed velkommen til Karina i redaktionsgruppen.

På redaktionsgruppens vegne
Luffe

Kasserer-skifte i Lokalbladet



35

LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL
MANDAGE KL 19.15

Dog ferielukket i juli og august

Der var postkasser, klovne, spidermen, pirater o.s.v. i 
Lemming forsamlingshus, fastelavnssøndag. Ca. 80- 
90 borgere brugte dagen i kirke og forsamlingshus, det 
må være en tradition, der er kommet for at blive.

Forårsfesten var en succes, som tidligere skrevet, 
har vi jo kniven for struben, så vi bestemte, at vi selv 
ville lave mad, det tager tid, men bestyrelsen og flere 
til, ydede en stor indsats, så vi kunne trække vejret 
lettet ved søndagens oprydning og klappe hinanden 
på skuldrene og sige, ”det gik jo godt”, vi siger tak til 
dem, der hjalp til med, at det hele kom til at køre godt, 
100 glade borgere var mødt op, og gjorde også deres 
til, at det blev en god aften sammen med revyholdet, 
med Fnug som ny mand på scenen, måske ligger en 
ny karriere foran ham som lingerimodel.

Påskelotterispillet løb af stabelen den 9. april, 109 
var mødt op for at prøve lykken, der var mange flotte 
gevinster i år, vi siger tak til alle givere.

Kommende arrangementer

Skt. Hans aften
afholdes i år i Lemming

Det er en lørdag, så der er mulighed for at
hygge sig lidt ekstra

Vi vil i hvert fald sørge for, at der er mulighed for at 
nyde en kølig pils og købe en grillet pølse

Selvfølgelig er der mulighed for at
bage et snobrød eller to.

Båltalen vil blive afholdt kl. 19.30
I år er det Alice Lemming,

medlem af Silkeborg kommunes ældreråd,
der taler

Umiddelbart efter tændes bålet,
og så er det op til jer,

hvor længe aftenen skal vare.

______________

Årets Ålegilde
Rykkes til sidste fredag i september:
Fredag den 28. september, kl. 18.30

______________

Vi prøver igen at lave en
Juletræsfest

Søndag den 9. december kl. 14.00

______________

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 10. februar kl.14.00

med start i kirken.

______________

Forårsfest 2013
Lørdag den 16. marts kl. 18.00

Fra revy - Fnug i dametøj ...

Siden sidst
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Fuld fart på
Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den 
første sommersol. Det er som om at vores fælles fokus 
på krop og bevægelse, oplevelser og aktiviteter har 
ført noget mere med sig. Der udtænkes nye ideer og 
muligheder og allerede nu er vi ved at samle ideerne til 
maj og juni. Det betyder træklatring, leg og dans og så 
har vi fået to grupper der træner til et stort og spændende 
løb senere på foråret. Puls pigerne og løbeholdet. 
Løbeholdet inviterer til kvindeløb henholdsvis den 29. 
maj og den 9. september i Silkeborg og så er der jo 
lige broløbet i Funder som vi da bare lige opfordrer til 
at deltage i. Det afvikles den 30. juni og det kræver 
tilmelding.

Vi vil ha vores frihed
Hvad sker der lige, demonstration i Børne- og 
Familiehuset! Plakater på vinduerne og skilte og elever 
der udenfor klart fortæller om deres modstand mod 
vores planlægning af deres fritid. Spændende og hvad 
siger eleverne: ”Hej læser: De voksne tror at fri leg 
hedder ”De voksne bestemmer hvad vi skal lave og 
lege” De mener at vi SKAL gå og cykle – de tvinger os 
og det er derfor vi demonstrerer.”

Projekt og emneuge
Uge 16 er forårets emne- og projektuge. Som altid er det 
den uge hvor de ældste elever dels skal øve sig dels skal 
vise et resultat som for nogle elevers vedkommende er 
en del af deres 9. klasses eksamen. Det er i år tilfældet 
for Wasim og Kasper – så held og lykke til jer. Derudover 
deltog Katrine i dette forløb og for hende er det så bare 
en god øvelse. Alle de andre elever arbejdede i år ud fra 
det fælles emne kunst og kreativitet. I den forbindelse 
lavede vi en aftale med Kunstbussen som kom på 
besøg mandag – torsdag i denne uge. Alle elever fik 
en hel dag i bussen. Kig med for flere oplysninger på 
vores hjemmeside.  Billeder, resultater og udstilling 
til vores forældredag var beviset for en super uge for 
såvel kunstemnet som projektmagerne. 

På den lange bane
Sommeren nærmer sig og det betyder som altid 
ændringer og gode oplevelser. Der skal inden da 
afvikles eksamen som starter allerede i begyndelsen af 
maj og så har vi den 7. juni en spændende dag sammen 
med Ulvedalskolen og en god bekendt fra Kjellerup der 
hedder Søren Brynjolf, han kan noget specielt. Nå ja, 
denne dag afholder vi også årets lokale OL, bare for at 
komme før alle de store og kendte som jo skal til London 
i sensommeren. Vi håber at se nogen af jer den 7. juni, 
da får vi som Institution også vores eksamensbevis for 
alle vore aktiviteter i løbet af det sidste år omkring leg, 
krop og bevægelse. Vi bliver certificerede.  I øvrigt er 

det vel værd at bemærke at vi over de sidste par år har 
haft et fortrinligt samarbejde med Silkeborg kommune, 
DGI Midtjylland, Idræt for Alle og Lemming IF omkring 
vore elevers deltagelse i idræt og andre fritidsaktiviteter. 
En succes må det vist kaldes
Det betyder også at vi aktivt er gået ind i tanken om 
et multihus i Lemming i forbindelse med klubhus eller 
Lemming gl. skole. – jo der er god energi i et positivt 
og godt samarbejde lokalt. Sidst var der jo et fortrinligt 
møde i Skægkær med Lokalrådet som arrangør og med 
mange fælles pejlinger som resultat.
Godt gået, Lokalråd!

Kreativiteten fik fuld skrue hos Louisa, Lukas, Benjamin og 
Stephanie

Gamle heste kan også trække - ”Tak for hjælpen til Jan Lykke”

Gamle sko kan også få nyt liv - spændende 
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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: Pernille Broberg tlf.: 60 85 73 00 - mail: sejling5@mail.dk
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 40 57 24 45 - mail: goetzsche@oncable.dk
Håndbold: Anne Mejlby tlf.: 27 11 68 36 - mail: abe@energimidt.dk
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

Sæson-opstart  If-centrum 2012
Så lykkes det, solen er kommet og de unge knejter og 
piger kom på græs og fik jord på knæene.
Centrum if åbnede sæsonen,i blæst kulde og masser 
af sol lørdag d.31-3-2012 hvor vi var så heldige at 
der kom ca 100 glade børn med masser af glæde og 
energi. Parate til den nye sæson.
Der var kampgejst, ud over det hele og trænerne var 
ivrige efter at byde de unge mennesker velkommen på 
det grønne tæppe. Se billeder herunder.
Det hele blev som vanligt afsluttet med stor glæde i 
vores klubhus, hvor Karen-Marie serverede lidt at 
drikke og selvfølgelig ”Centrum pølsen” med det hele. 
Vi takker alle der deltog for at denne dag blev så god 
og vellykket som den blev.

Bedste fodbold-hilsner
fra Centrum IF`s trænerstab 

Har du tid og lyst til børn og gymnastik?
Har du lyst til at blive en del af trænerteamet

i vores idrætsforening i Skægkær?

Så er det måske dig, vi står og mangler, til at lede 
vores far/mor/barn hold til næste sæson. 

Der er mulighed for at træne tirsdag eftermiddag
i gymnastiksalen på Skægkærskolen. 

 
Interesseret?

Så henvend dig til Majbritt Mikkelsen
på 2145 1510 eller mail:

majbrittmikkelsen@hotmail.com. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Sæson-opstart

Håndbold
Håndbold opstart vil ligge i uge 33 for senior damer og 
herre. U6 og U8 holdene vil have opstart første onsdag 
i September - og vil træne i 1 time indtil efterårsferien - 
hvor efter træningen forlænges indtil kl. 17.30. 
Alle andre hold vil der komme nærmere information 
om opstartsdatoen

Spørgsmål vedr hold m.m.:

Hold     Ansvarlig              Telefon nr 
U6/U8 Mix     Anne Mejlby         27 11 68 36 
U10 Dr/mix     Jan Larsen           86 85 51 05 
U12 Dr/mix     Jan Larsen           86 85 51 05 
U16 Dr   Mathilde Berthelsen 21 97 97 79 
Senior D 1     Kurt Hedegaard      30 82 51 80 
Senior D 2    Jette Christensen      25 81 12 18 
Herre Senior  Simon Elgaard         21 83 35 82

Foreløbige træningstider
U6 - MIX: Onsdage kl. 16.00  - 17.30
U8 - MIX: Onsdage kl. 16.00  - 17.30
U10 - Drenge/mix: Tirs. og tors. kl. 16.00 - 17. 30
U12 - Drenge/mix: Tirs. og tors. kl. 16.00 - 17. 30
U16 - Drenge: Tirs. og tors. kl. 17.30 - 19.00
Dame Senior 1: Tirs. kl. 19 - 21, tors. kl. 17.30  - 19
Dame Senior 2: Tirs. kl. 19 - 20
Herre Senior 1: Tirs. kl. 20 - 22, tors kl. 19 - 21De mindste var også med ...
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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
Poul Erik Bach, formand   8685 9027
     2160 9027

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

Dagplejere
Kontakt borgerservice   8970 1010

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a   
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 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:
Ole Rabjerg, formand   8685 6680
Tim Baldwin, næstformand  8724 7007

Friskolen i Lemming (0.-9. kl.)  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
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Else Haun, formand   8685 5643

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand   2212 0212

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

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

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Tina Englyst, formand   3023 1613

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
Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385

Serup Kirke
Jens Folmer, menighedsrådsformand 8724 7070

Lemming Kirke
Gunhild Bach, menighedsrådsfmd. 8685 9027
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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:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen, se s. 31

Løb i Lemming, LGIF
Hver søndag kl. 10.00
ved Klubhuset, se s. 25

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne

28. maj kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste i ”Pa-
radiset”, se nr. 41

3. juni kl. 10.00
Løb i Lemming, opstart,
LGIF, se s. 25

6. juni kl. 19.30
Fælles menighedsmøde i 
Lemming Forsm., se s. 20

14. juni
Sogneudflugt til Skive 
Gl.Kirke, se side 22

23. juni kl. 15.00
Skt. Hans Fest, Serup 
Borgerforening, se s. 29

23. juni kl. 19.00
Skt. Hans Aften, Lemming 
Borgerforening, se s. 35

2. - 5. juli kl. 9-13.30
Sommerbilledskole,
Serup Billedskole, se s. 7

3. - 8. juli
Hauge Marked, med nye 
tiltag, se s. 4

6. - 9. august kl. 9-13.30
Sommerbilledskole,
Serup Billedskole, se s. 7

17. - 19. august
Sommerfest, Serup Bor-
gerforening, se s. 29

22. august kl. 9.00
Sommerudflugt, Pensio-
nistforeningen, se s. 7

31. august kl. 18.00
Grillhygge på Friskolen, 
Landsbyliv, se s. 31

16. september 
Loppemarked i Serup For-
samlingshus, se s. 28

25. september kl. 19.00
Generalforsamling i 
Landsbyliv, se s. 31

28. september kl. 18.30
Ålegilde, Lemming Bor-
gerforening, se s. 35

24. oktober kl. 19.00
Tur til Vissingkloster, 
Landsbyliv, se s. 31

27. oktober kl. 18.00
LG&IF afholder Oktober-
fest, se næste nr.

9. december kl. 14.00
Juletræsfest, Lemming 
Borgerfore., se s. 35

10. februar kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste, 
Lemming, se s. 35

6. marts
Dilettant i Serup Borger-
forening, se næste nr.

9. marts
Dilettant i Serup Borger-
forening, se næste nr.

16. marts kl. 18.00
Forårsfest i Lemming 
Borgerfore., se s. 35

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

2013


