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Serup Sommerfest - med alt hvad dertil hører... Tour, gadefodbold, rå-hygge, ”lopper”, godt vejr og meget mere...

Ny ejer, ny forpagter, nyt navn...

Festlig opstart for de nye 0. klasser.

Billedværksted vinter 2012

1

Tikma EL A/S - Holmgårdevej 14, Serup - 8632 Lemming
Tlf: 8685 5060 - Fax:8685 5069 - mail@tikma.dk
Christians Anlæg &
Løgager Entreprenør A/S
v/ anlægsgartner Chr. Brendstrup

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, 8632 Lemming

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse
i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær
Østergade 8
8620 Kjellerup

Reperation og service af alle mærker

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

4224 4223

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

Tlf. 2177 2169

Alt til konkurrencedygtige priser

www.kjellerupkøreskole.dk

Solceller Privat Erhverv Industri

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

Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25

Lavpris benzin

Viborgvej 87

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

Denne annonce
kan blive
DIN

www.mobelhusetsilkeborg.dk

Denne annonce
kan blive
DIN

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

Tlf. 8681 6168
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- Skægkær Grillen genåbnet

- Kalender, gudstjenesteliste, mm.
- Løb, Oktoberfest, Motion, mm.

Sommeren går på held, ferietiden er forbi. De, der er
i arbejde, har travlt igen. Børnene er rykket en klasse
op, efterårets program for deres aktiviteter er startet.
Forældrene får den daglige, logistiske udfordring på
plads.
Er det ikke lidt ligesom efter nytår? Nu vil jeg i gang
med at motionere - Nu vil jeg være mere aktiv omkring
mit barns skole - Nu vil jeg gå positivt ind i fællesskaberne i min landsby - Nu vil jeg følge med i alverdens
problemer og tage stilling - Nu skal vi besøge Bedste
på plejehjemmet noget mere - Nu skal vi spare resurser og genbruge - Nu skal vi i gang med dit og dat i
vores hus, have og familie - Og NU og NU . . .
Når så karussellen kører, bliver det meste mest som
det plejer. Og det er vel også godt nok. For omtanken
og intensionen har været der. Og det er jo da en begyndelse.

- Bent Frits

Klaus Hansen, Tandskov

STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer, scanner, programmer til fotobehandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers konto i Nordea, konto nr. 1938-5905 254 431, med
tydelig afsender på. Ellers kontakt 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		
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)
8685 5502
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)
					
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)
8685 5385
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig) 8685 9264
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter) (Serup Borgerforening)
3511 5939
Anna Margrethe Jensen, Nørrekrogen 11G (Lemming Menighedsråd)
			
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)
8685 5452
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b
8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)
8685 9333
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)
8685 5832
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)
8724 7070
Gyda Betzer, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)
			
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)
			
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)
8685 9114
Jesper Bang (LGIF)							
8685 9111

Mobil			
4040 4502
6127 7299
omst. til mobil
2993 5475
3023 1613
2464 9363
omst. til mobil

2463 0547
3068 2330
2463 0517
2883 2404
3052 1040
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GADESPEJLET

Sonja Dissing Laursen og Christoffer Laursen blev viet
d. 9. juni 2012 i Lemming kirke. Christoffer er født og opvokset på Bakkegården på Allingvej 13. De bor nu i Tarm
i Vestjylland, men valgte at blive viet af Inge Glibstrup, da
Inge både har døbt og konfirmeret Christoffer.

Mille Smed Olesen og Pelle Hansen, Tandskovvej 9, blev
gift d. 19. maj i Asmild Kirke ved Viborg og festen blev
holdt på Signesminde Kro.

Berit og Martin Rasmussen, Lem. Skolevej 2, Nisset,
fylder tilsammen 80 år. Berit d. 3. februar 2013 og
Martin d. 9. september i år.

Malene Petersen, Viborg- at vænne sig til pebermøvej 72 (tidl. Serup), fyldte 30 statusen, så festen blev
år d. 21. maj. Det tog lidt tid først holdt d. 23. juni.

Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
850 stk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

GADESPEJLET
Sofia Holmgård Pedersen, datter af Olga K.
Pedersen og Sten H.
Pedersen, Holmmøllevej
15, Lemming, blev født
d. 26.12.2011 på Viborg
sygehus. Hun vejede 3460
gram og var 53 cm lang.
Sofia blev døbt i Lemming
Kirke Pinsedag d. 27. maj.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Serup-Resdal Pensionistforening
sender hermed en stor tak til den nu nedlagte
Resdallunds Venner
for bidrag til vores udflugter.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Mette Holst Bredahl og Mik Greifenstein Mortensen,
Allingvej 9, blev velsignet i Lemming kirke d. 7. juli

Alfred Jensen, Grauballe- Oluf Luffe Skjerning, Lokalvej 13, fyldte 60 år d. 11 bladets tidligere redaktør,
august. Se artikel i nr. 43. Allingvej 3, Nisset, fyldte 65
år den 23. august
Lokalbladets e-mail adresse

lokalblad@gmail.com

HUSSTAFETTEN

På Grauballevej 3, Nisset, bor Henny Vig og Henning Skov med hundene Vello og Cosmo. De har
bygget en dejlig sydvendt udestue, renoveret resten
af stuehuset fra A-Z samt lavet gildesal, som hedder
”Svinestien”, så gæt selv hvor!
Og flot er det jo blevet.

www.serupsiden.dk/lokalbladet
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DAGPLEJERNE

RETTELSE

OL i dagplejen
Dagplejerens dag blev afholdt i Skægkær hallen 9-52012. I år havde 13 dagplejere og 52 børn planlagt
et OL i forskellige discipliner, som bestod af pindsvin
løb, gå balance, dåse kast, løb på klude, puste fjer og
tennisbolde.
Der blev arbejdet ud fra de pædagogiske læreplaner,
sanser, motorik, stimuleret balancen og ikke mindst
socialt samvær. Dagplejere og børn havde travlt med
banner, OL flag, diplomer og guld medaljer. Dagen
startede med boller, sponseret fra Føtex (Nørrevænget)
Alle dagplejer/børn havde hver deres farvede T-shirts,
som Sport 24, havde skaffet til indkøbs priser, flotte gik
vi på banen.
Straks gik vi i gang med opvarmningssangen "OL
sangen", som alle havde øvet på hjemmefra, og som
Gitte (Skægkær) havde skrevet til lejligheden.
Efter at havde været igennem de forskellige discipliner,
sluttede vi af med ren afslapning til noget dejligt
beroligende musik liggende på gulvet. Vi sluttede
dagen af med i fællesskab at spise vores medbragte
madpakker. En fantastisk dag for alle.
Dagplejerne

I forrige nummer skrev vi under dette billede, at den unge
flotte fyr til højre var Bent Kjeldsen. Dette er ikke tilfældet.
Sidder der en læser derude, der ved hvem den unge mand
er, hører vi meget gerne fra dig! - Beklager fejlen, Bent!

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING
Løvsprings turen d. 23. maj

Efter balancedisciplinen er der brug for et hvil...

Det blev en vellykket tur med godt vejr.
Efter kaffen i Forsamlingshuset steg vi i bussen med
vores sædvanlige chauffør Åge, som ad hyggelige
veje førte os til Lottruphus ved Hammershøj, hvor vi
brugte et par timer til at bese den smukke park, og alle
deres antikviteter, som jo var til salg, men der var vist
ingen der blev fristet.
Derefter gik turen videre over Mariager, Hadsund
gennem Lille vildmose, for at slutte i Egense ved Bodil
og Poul Henning´s sommerhus, hvor vi skulle indtage
den medbragte frokost.
Stor tak til Bodil og Poul Henning for Deres store
arbejde med at lave plads til så stor en invasion, men
de havde jo også sørget for godt vejr, så en del kunne
sidde udenfor.
Rasmus Jensen

Pindsvin løb med tandstikkere

Poul Henning og Bodil foran sommerhuset i Egense
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

SERUP BILLEDSKOLE

Program for

September, Oktober, November
Tirsdag den 18. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård.
Marianne Hesselholt: Udvandring til Amerika
Læge Ole Helmig: Humor kan helbrede.
Tilmelding til bestyrelsen senest 11. september
Onsdag den 26. september
Besøg på flyvestation Karup
med bus fra Serup Forsamlingshus kl. 9.15
Kl. 10.00 rundvisning på Flyvestationen
Middag i Propelmessen. Program udsendes senere.
Onsdag den 3. oktober kl. 13.30
Mona og Henry underholder med musik og sang.
Onsdag den 17. oktober kl. 13.30
Løvfaldstur. Vi mødes ved Forsamlingshuset og
kører i egne biler ad smukke efterårsklædte veje til
Svostrup Kro, hvor der serveres eftermiddagskaffe.
Kromanden vil fortælle om kroens historie.
Tilmelding og evt. samkørsel til Leif,
tlf. 86855303 senest 13. oktober.
Onsdag den 31. oktober kl. 18.30
Vi besøger Virklund Sport A/S på Korshøjvej 2.
Afgang fra Forsamlingshuset i egne biler.
Rundvisning på virksomheden, hvorefter der serveres
kaffe og kage.
Tilmelding og evt. samkørsel til Rasmus,
tlf. 86855832 senest 29. oktober.

BILLEDVÆRKSTED EFTERÅR 2012
Drenge og piger 2. - 3. kl.
Syv onsdage kl. 14.30 -16.00.
Drenge og piger fra 4. kl. og opefter
Syv onsdage kl. 16.00 – 18.00
Start d. 26. september
Tilmelding senest d.17. sept.

Onsdag 14. november kl. 13.30
Annette Jacobsen, Gl. Rye fortæller om
flygtningelejren i Gl. Rye fra 1945-48. Foredraget
tager udgangspunkt i bogen ”Hvis suk var
luftballoner”, som Annette Jacobsen udgav i 2011.
Flygtningelejren var en af de største i Danmark, og
husede mere end 10.000 tyske flygtninge.
Onsdag den 28. november kl. 13.30
Mannequinopvisning.
Senior-shoppen kommer og viser:
Dame og Herretøj - Lokale mannequiner.
Tilmelding til Ingrid tlf. 23692099
senest 25. november.
Torsdag den 29. november kl. 11.30
Fælles julefrokost
for foreningerne i område nord, og som i år skal
foregå i Lemming Forsamlingshus.
Program senere.

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

Se mere på www.serupbilledskole.dk
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SKÆGKÆRSKOLEN
Start på et nyt skoleår på Skægkærskolen
Vi kan i år byde velkommen til en ny leder af vores
SFO og klub. Vi har ansat Peter Green pr. 1. august
2012. Peter er 36 år og kommer med pædagogerfaring
fra SFO og ledelses erfaring fra klubområdet.

Festlig opstart for de nye 0. klasser

Her er der en gruppe af børn fra SFO, der nyder
vandpytte-resultaterne af en ”frodig dansk sommerdag”
i uge 32. SFO har været åben i de 2 uger op til skole
starten. Undervisningen starter mandag d. 13.august
og vi glæder os til at byde velkommen til alle elever! Vi
rammer lige omkring 400 elever i dette skoleår.
SMILE- er titlen på en naturfagsprojekt som
Skægkærskolen har været en del af sidste år - og
fortsat er det i dette skoleår. Der arbejdes med at
udvikle på undervisningen i de naturvidenskabelige
fag i et samarbejde med bl.a. norske og svenske
skoler og uddannelsesinstitutioner. Desuden deltager
lokale virksomheder og Naturvidenskabernes hus.
Som en helt konkret udløber af dette, har vi på
skolen stor fornøjelse af at arbejde med bygning- og
programmering af små lego-robotter. Her er det et
drengehold fra nuværende 4. og 5.årgang, der viser
resultaterne af det spændende arbejde.
En af opgaverne der bl.a. skal løses er at få robotten til at
kunne følge den sorte streg, vha. af den programmering,
der laves på computeren. Her er det Aske (5. årg) der er
i fuld sving.

Peter Mortensen
Skoleleder
Skægkærskolen
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Så er der igen grillmad i Skægkær - og meget, meget mere...
Efter at den tidligere ejer gik konkurs, er grillen i
Skægkær nu genåbnet. Mange af jer har måske
allerede været forbi og hilst på Marianne, når I læser
dette. Dels på grund af bladets deadline - men sandelig
også af nysgerrighed - stak jeg lige hovedet ind på
åbningsdagen. Og sikke en forandring, i forhold til sidst
jeg var der, for mange år siden! Jeg blev mødt af den
smilende Marianne Jensen, der trods den formodede
travlhed på åbningsdagen, gav sig tid til en lille snak
og et par billeder.

Marianne og hendes ”bedre halvdel”, Frank, der stod klar
til at byde alle interesserede velkommen til receptionen.

forsmag på kvaliteten. Marianne vil gerne herigennem
sige mange tak til alle de fremmødte. Hun var glædelig
overrasket over det flotte fremmøde og alle de flotte
gaver.

Marianne stod klar d. 1. august

Marianne var desværre ikke hurtig nok, da konkursboet
blev sat til salg. Vores lokale ægtepar, Benthe og
Jens Ove Hansen, der for nogle år siden også købte
købmandsbutikken og tankstationen, kom hende
i forkøbet. Men heldigvis for Marianne (og måske
også os andre!), vil Benthe og Jens Ove hellere
køre rundt med containere og passe tankstationen,
end at grille pølser, så de blev hurtigt enige om en
forpagtningsaftale.
Der er sket flere nye tiltag, bl. a. har bygningen fået
udskiftet det utætte tag og der er indkøbt en ovn, så
Marianne kan føje grillstegte kyllinger til menukortet.
Den tilhørende bolig er lejet ud, men ikke til Marianne.
Hun har valgt at blive boende i Silkeborg.

Det er i skrivende stund lidt over 2 uger siden, at
Marianne slog dørerne op i Skægkær og det er bare
gået SÅ godt, siger hun. Folk har virkelig taget godt
imod mig her i Skægkær. Alle er bare så flinke og
tålmodige. Hun må dog beklage, at hun ikke har kunnet
håndtere betalingskort i den første tid, men også her
har kunderne været meget forstående. (Jeg har hørt
flere berette om, at hvis de ikke havde kontanter,
kunne de bare komme og betale dagen efter - og dét
er jo en tillid vi synes om, herude på landet! (red.))
Kig ind - eller ring og bestil på tlf. 8685 5610
Se Menukortet på www.serupsiden.dk
under Lokale Links
Tina

Marianne har mange års erfaring i branchen. Hun har i
10 år haft en pølsevogn i Ry, og de sidste 3 år har hun
haft Frk. Jensen på Århusbakken. Og rygterne siger,
at servicen er i top og kvaliteten lige så. Marianne har
nemlig suppleret det traditionelle grill-menukort med
bl.a. salater, flutes med fyld, smørrebrød og Dagens
Ret, og det meste er hjemmelavet. Bøfferne er lavet af
"rigtigt" oksekød, og kartoflerne har hun selv skraldet!
Lørdag d. 4. august fejrede hun åbningen med en
reception i et telt i baghaven, hvor hun bød på "lidt
godt til ganen", hvor alle interesserede kunne få en lille

Der blev serveret grillkylling til receptionen
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Gud og sneslyngen
Jesus holdt engang en stor tale, Bjergprædikenen kaldes den. Den findes i Mattæusevangeliet i kapitel 5-7.
Heri siger Jesus blandt andet (kapitel 7 vers 24 f.):
”Enhver, som hører disse ord og handler efter dem,
skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på
klippen. v25 Og skybruddet kom, og floderne steg, og
stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke,
for dets grund var lagt på klippen. v26 Men enhver,
som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal
ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. v27 Og
skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste
og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var
stort.«
Talen om at bygge enten på sand eller på klippegrund
er et meget rammende billede på livet. Vi bygger op,
vi lægger sten på sten på eksistensen, vi opbygger
en tilværelse, som skal gøre os stærke nok til at klare
ethvert uvejr, vi måtte rode os ud i.
Og alligevel kommer vi ofte til kort. Det vi har bygget
op, falder sammen som et korthus eller et sandslot.
Der sker ting, der slår bunden ud og fødderne væk
under os, mere end vi kan klare.
Alt kan så let falde sammen, og det gør det også, om
ikke før, så til sidst, hvor vores eneste fremtidsmulighed er døden.
Sådan ser vores erfaring ud, og dybest set ved vi jo
godt, at vi ikke kan bygge på os selv, men hvad har
Gud så at sige til det? Hvad er det for en klippe, Jesus
siger, vi skal bygge på?
Ja, lad os prøve med en historie. En svensk præst
fortæller, hvordan han og hans familie for nogle år siden købte et gammelt hus, sådan et med kakkelovne,
vinduer med sprosser og en stor grund. Allerede da
de underskrev købsaftalen, spurgte kvinden, de købte
det af, om de ville overtage den sneslynge, der stod i
udhuset. Den kunne være praktisk, hvis der kom meget sne om vinteren og da indkørslen var lang takkede
den nye køber ja.
Vinteren kom og med den sneen. Tykt og blødt faldt
den. Præsten tænkte på sneslyngen i udhuset, men
han syntes, at det var for besværligt at trække den
store maskine ud i sneen og den var nok også svær
at starte og at vedligeholde. I stedet hentede han sne-
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skovlen, den var let og den vidste han hvordan fungerede og sådan gik hele vinteren.
Den følgende sommer kom der venner på besøg. En af
dem fik øje på sneslyngen i udhuset og sagde, at det
var en meget fin sneslynge. Har den virkelig stået der i
skuret hele vinteren uden at du har brugt den? Jo, det
måtte præsten jo indrømme. Og den virker nok heller
ikke længere, føjede han til. Sommergæsten trak sneslyngen ud på græsset og startede den i et snuptag.
Han vidste præcis, hvordan den virkede og tilbød nu
at tage den med hjem og gå den efter, så den var helt
klar til næste vinter. Dagen efter kom han tilbage med
den. Nu var den i tip top stand, stod bare og ventede
på at det skulle blive vinter. Men igen fik præsten ikke
taget sig sammen til at bruge sneslyngen.
Den følgende sommer kom vennen tilbage. Nu har du
vel brugt sneslyngen, sagde han. Præsten ømmede
sig, for det havde han jo ikke fået gjort. Da så vennen
strengt på ham og sagde: ” Du misbruger faktisk din
fine sneslynge!” Da vågnede præsten op, for hans ven
havde talt et ord, der blev båret hen til hans øre af
sandhedens ånd. Ordet misbruge havde pludselig fået
en ny betydning.
Normalt tænker vi jo at misbruge betyder at bruge noget sjusket eller forkert.
Pludselig går det op for præsten at den mest almindelige måde at misbruge noget på er SLET ikke at bruge
det. Man kan have mennesker omkring sig, som man
ikke giver sig tid til og aldrig lukker ind i sit liv. Det er
at misbruge dem. Man kan have kammerater og venner man ikke giver sig tid til at mødes med. Det er at
misbruge dem. Man kan være døbt og tro på Gud og
aldrig bede til ham eller tale om ham eller gå i kirke,
eller give sig tid til at tænke over, at Gud er HELE fundamentet i ens liv. Måske synes vi som præsten med
sneslyngen, at det er for besværligt at hale Gud frem
fra gemmerne og vi er måske også kommet i tvivl om,
om han overhovedet virker og vi synes måske også
at det er for besværligt at vedligeholde forbindelsen til
ham. Så så længe vi kan klare tilværelsen med den
lille lette skovl, så orker vi ikke bruge Gud.
At have noget man aldrig bruger, aldrig finder frem,
eller lade komme til sin ret er måske den mest almindelig og den mest alvorlige form for misbrug.

KIRKENYT
Serup Kirke

At have Gud som en bekvem formel på livets boghylde men aldrig bruge ham, fordi man ikke gider sætte
sig ind i hvordan han virker. Det er at lade sig forlede af vildfarelsens ånd, som tit til forveksling ligner
dovenskabens og magelighedens og ugideligheden.
Man får det ikke lige gjort.
Og hvad kan det også nytte, for hvad kan man sige
om Gud - ja, hvad kan man sige om Gud, der er ingen
ord der helt slår til og samtidig må man sige: Ve os,
hvis vi ikke prøver, for da bliver livet tomt og fladt, fadt
og ferskt og når de helt store storme kommer, både
dem af sand og sne, ja så sander vi til og sner inde - vi
har glemt vi havde en sneslynge, vi glemt Gud.
Så lad os minde hinanden om at få fundet Gud frem
fra gemmerne, få ham trukket frem fra udhuset og ind
i hjertet, hvor han skal bo sammen med sandheds ånd
og jage vildfarelsens ånd på porten.
Og det vi kan kende sandhedens Ånd på er, at den
siger til os, at Jesus er Kristus, kommet i kød - og er af
Gud. At han blev menneske i en stald lige så konkret
som en sneslynge i et udhus. At de tider er forbi, hvor
vi må tilhylle vore ansigter, fordi der ikke kommer svar
fra Gud. Der ER kommet svar fra Gud, netop i Jesus
Kristus, et stort rungende kærlighedsfyldt krævende
JA til os - ikke bare som dem vi er, men også som dem
vi kan blive.
Og Jesus står bag det, han selv siger - med hele sin
person og hele sit liv. Lige så konkret, som en sneslynge i et udhus. Og han virker. Han talte ikke bare
om medlidenhed med de stakkels syge. Han fik dem
på benene og helbredte dem. Han skumlede ikke bare
i krogene over kræmmerne i templet. Han smed dem
ud. Han nøjedes ikke med at have ondt af de sultne.
Han gav dem mad. Han nøjedes ikke med at bede for
sine venner og dem han troede brød sig om ham, nej
han bad selv for dem, der naglede ham til korset. Selv
for dem var der tilgivelse.
Og Jesus siger at vi skal gøre mod andre, hvad vi vil,
at de skal gøre mod os. Og det er jo ikke småting.
Han byder os at præstere en næstekærlighed, der er
så radikal, at den går to mil med den, der kun har bedt
om at blive fulgt én mil på vej.

Sognepræst Inge Glibstrup læser evangelieteksten ved
friluftsgudstjenesten

Men hvad bliver der da af klippegrunden, tilliden til
Gud, troen på Guds Ord, der siger, at vi ikke skal frelses i kraft af vore egne præstationer, hvor gode og
mange de end er, men af Hans nåde?
Den tro er hele udgangspunktet for kristendommen og
for vores liv med hinanden. Det er tilliden til, at vi i liv
og død er i Guds hånd, der skal give os mod til at elske
og handle og bruge alle de sneslynger, livet spiller os i
hænde. Ikke for at have noget at vise frem, ikke for at
kunne rose os over for hverken Gud eller mennesker,
men som en simpel konsekvens af vores taknemmelighed over det liv, vi har fået. Over, at vi overhovedet
har fået livet. Over, at Gud har givet os sit Ord, taget
imod os i dåben og sagt, at Han finder os værd at bruge, elske og drage omsorg for. Over, at vi hverken skal
sande til eller sne inde, så længe Guds ord er nyt over
os hver morgen - og det er det!
I.G.
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SANGGLADE BØRN OG UNGE SØGES!

Har du lyst til at bruge stemmen og mærke suset ved
at synge sammen med andre, så meld dig til et af kirkernes kor, som er fælles for Sejling-Sinding og SerupLemming sogn.

Korskolen/børnekoret er fra ca. 3.klasse – 6.klasse og
øver hver tirsdag fra kl. 14.15 til 15.30 i sognehuset
ved Sejling præstegård.
Ungdomskoret er fra 7. klasse og til ? og øver hver
tirsdag fra kl. 16.00 til 17.30 samme sted.
Korene medvirker ved højmesser, musikgudstjenester
og koncerter og deltager i korstævner i både ind- og
udland.
For nye sangere vil der efter nogle gange være en lille
optagelsesprøve, hvor vi prøver din rytmefornemmelse og om du kan synge rent.
Korene starter op igen efter sommerferien: TIRSDAG
D. 21 AUGUST
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til korleder og organist Karen-Minna Nielsen tlf. 86 81 53 78
eller mob. 27 20 53 78

FÆLLES VOKSENKOR

i Sejling / Sinding og Serup / Lemming sogn
Har du lyst til at synge og opleve glæden ved at synge sammen med andre, så er der nu mulighed for at
melde dig til kor i Sejling/Sinding og Serup/Lemming
sogn.
Vi vil synge hver torsdag fra kl. 19.30 til 21.00 i sognehuset ved Sejling præstegård. Første øve gang vil
blive torsdag d. 20. sept. kl. 19.30
Koret vil fungere som et såkaldt Ad Hoc Kor, et lejligheds kor, hvor vil vi synge frem imod de 9 læsninger
i december måned. Koret skal her medvirke sammen
med kirkernes øvrige kor.
Ved korprøverne vil der først og fremmest blive lagt
vægt på sangglæde og hyggeligt samvær. Vi vil fortrinsvis synge musik, der hører julen til, men der vil
også være mulighed for at synge sange fra den danske sangskat samt klassiske og rytmiske korsatser.
Derudover vil vi med forskellige sangøvelser træne og
udvikle sangstemmen.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke er nødvendigt
at have nogen form for kor-erfaring for at være med,
og at alle uanset alder er velkommen.
Jeg håber og glæder mig til, at rigtig mange vil møde
op, så vi kan få nogle festlige og udbytterige sangaftener.
For yderligere information kontakt venligst undertegnede på tlf. 86815378 eller mob. 27205378.
Vel Mødt
Organist og korleder Karen-Minna Nielsen

Døbte siden sidst:

Lemming kirke:
27. maj: Sofia Holmgård Pedersen, Holmmøllevej 15,
Lemming

Viede siden sidst:

Lemming kirke:
9. juni: Sonja Dissing Pedersen og Jens Christoffer
Laursen, Grønnegade 11, Tarm
7. juli: Mette Holst Bredahl og Mik Greifenstein Mortensen (Kirkelig velsignelse), Allingvej 9 B, Nisset
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Døde og begravede i vore sogne siden sidst:
Serup
Ingen

Lemming
Alis Nielsen, Sejs plejecenter, tidl. Nisset.
Født 19.02.1931 - død 27.05.2012 – 81 år
Egon Bøgelund Madsen, Mølledamsgade 3, Silkeborg
Født 20.01.1923 – død 06.06.2012 – 89 år
Knud Erik Nørring Pedersen, Østerbyvej 18, Lemming
Født 2702.1924 – død 20.06.2012 – 88 år
Bent Hager Thor, Grauballevej 11, Nisset
Født 01.03.1940 - død 05.08.2012 - 72 år

KIRKENYT
Serup Kirke

Serup og Lemming sognes menighedsmøde
Mødet blev afholdt i Lemming Sogns Forsamlingshus
den 6. juni:
Referat: På mødet blev der givet en orientering af de
to menighedsråds formænd, Gunhild Bach (Lemming
sogn) og Jens Folmer (Serup sogn). Desuden blev der
givet en orientering af provst Elof Westergaard om betydningen af at lægge begge menighed sammen til et
fælles menighedsråd for Serup og Lemming sogne.
Det blev endvidere præciseret, at såfremt afstemningen viste et positivt resultat, så kan et sådant resultat
altid efterfølgende laves om, således at de to sogne
igen kan fungere som to selvstændige menighedsråd,
hvis eftertidens menighedsråd skulle komme frem til,
at det ville være det bedste. Proceduren vil da være
den samme: At der indkaldes til et menighedsmøde,
hvor sagen afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Efterfølgende blev der efter en diskussion blandt de
fremmødte og efter summen over kaffen, foretaget en
afstemning om forslaget, som begge de nuværende
menighedsråd bakker op om.

Her ses menighedsrådsformand i Lemming Gunhild Bach
orientere de forsamlede

Resultatet var fra Lemming sogn: 16 stemmer for et
fælles menighedsråd og 0 stemmer imod, ingen blanke stemmer.
Serup sogn: 22 stemmer for, 2 stemmer imod og ingen
blanke stemmer. Så alt i alt et entydigt resultat, som
vil træde i kraft ved det nye kirkeårs begyndelse til 1.
søndag i advent.
I.G.
Her tælles stemmerne op for Serup sogn

FRIVILLIGE

I forbindelse med forskellige arrangementer,
f.eks. kirkefrokost og spaghettigudstjeneste,
er der brug for et par ekstra hænder. Hermed
opfordres alle der har lyst at give en hånd med
til at henvende sig til:
Kurt Nissen, e-mail: mail@kmknissen.dk, tlf.
30134490 for at blive skrevet på listen. Når behovet opstår, vil man blive kontaktet.
Der lyttes til indlæggene
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Menighedsrådsvalg i Serup og
Lemming Sogne.

KALENDER
Orienteringsmøde om valg til menighedsråd og opstillingsmøde i Lemming

I henhold til lov om valg til menighedsråd bekendtgøres det herved, at der tirsdag den 13. november 2012
vil blive afholdt valg i hvert sogn af 4 medlemmer til
fælles menighedsråd, såfremt der kommer flere kandidatlister.
Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan
indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte
adresser fra tirsdag den 25. september kl. 19.00, til
tirsdag den 2.oktober 2012 kl 19.00.
Antallet af navne på en liste må ikke overstige det antal personer skal vælges med mere end 6.
Intet navn må opføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal forelægges skriftligt
for valgbestyrelsen.
Kandidatlisterne skal være underskrevet af mindst
5 og højest 15 af menighedsråds-kredsens vælgere
som stillere.
Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste,
eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opstilllet.
Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste.
De foreslåede kandidater kan enten være anført i en af
stillerne prioriteret rækkefølge eller sideordnet.
Obligatoriske kandidatlister fås hos valgbestyrelsen,
eller kan downloades på www.km.dk. Endvidere kan
øvrige oplysninger om valget fås hos nedennævnte i
de to sognes valgbestyrelser.

Orienteringsmøde om valg til menighedsråd og opstillingsmøde i Serup

Orienteringsmøde afholdes onsdag den 12.september
kl 19.30 i Serup forsamlingshus.
Efterfølgende holdes et opstillingsmøde, hvor det tilstræbes at opstille en fælles kandidatliste for Serup
sogn til fælles menighedsråd.
Såfremt der ikke fremkommer andre lister inden d. 2.
oktober 2012 kl 19.00 er de opstillede på den fælles
liste valgt til fælles menighedsråd for Serup sogn.
På vegne af valgbestyrelsen for Serup Sogn.
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47, tlf. 8724 7070
Svend Riis Nielsen, Resdal Bakke 52, tlf. 8685 5586
Lene Sørensen, Serup Tinghøjvej 4, tlf. 8685 5576.
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Orienteringsmøde afholdes torsdag den 13. september kl 19.30 i Lemming Sogns forsamlingshus.
Efterfølgende afholdes et opstillingsmøde, hvor det
tilstræbes at opstille en fælles kandidatliste for Lemming sogn til fælles menighedsråd.
Såfremt der ikke fremkommer andre lister inden den 2.
oktober 2012 kl 19.00 er de opstillede på den fælles
liste valgt til fælles menighedsråd for Lemming sogn.
På vegne af valgbestyrelsen for Lemming Sogn:
Kirsten Brendstrup, Nisset Sønderhede 3, tlf. 8685
9025
Karen Bang, Allingvej 1, 8585 9187
Erik Nielsen, Østerbyvej 46, 8685 9110

Høstgudstjenester

Serup kirke: Familie-Høst-Gudstjeneste søndag
den 30.september kl.10.30 med efterfølgende kirkefrokost i Serup Sogns Forsamlingshus.
Børnene bedes medbringe blomster, frugt, grønt m.v.
til at pynte kirken med. De medbragte gaver vil blive
solgt ved auktion efter frokosten i Forsamlingshuset
Pengene vil gå til vore fadderskabsbørn i Afrika til
dækning af mad og skolegang.
Lemming kirke: Høstgudstjeneste den 30.september kl.19.30 med efterfølgende kaffebord og fællessang i Lemming Sogns Forsamlingshus.

Forklaringsgudstjeneste

i Serup kirke 7.oktober kl.19.30:
Her vil jeg sige lidt om de enkelte led i gudstjenesten
og noget om, hvorfor vi gør, som vi gør i en gudstjeneste. Jeg har mest tænkt på de nye konfirmander, som
jeg håber I alle vil støtte godt op om, når de kommer til
gudstjeneste i løbet af vinteren. Gudstjenesten er dog
ikke kun for konfirmanderne og deres forældre. Den er
for alle, og måske kan en og anden få svar på nogle
af de spørgsmål, der rejser sig ved en gudstjeneste:
Hvorfor vender præsten som hun gør, enten mod menigheden eller mod alteret, hvordan udvælges prædiketeksten, hvorfor står vi op på nogle tidspunkter og
sidder ned på andre tidspunkter etc....?

KIRKENYT
Serup Kirke

Spaghetti-gudstjenester

Spaghetti-gudstjeneste i Lemming
Torsdag den 11. oktober 2012 kl.17
Denne gang kommer skuespiller Jens Jødal og fortæller med humor, rap og stemningsfyldt musik om Daniel
i løvekulen, eller som Jens Jødal siger det: ”Daniel,
den skøre ku(g)le”.
Gudstjeneste fælles for småbørnsfamilier i Lemming
og Serup sogne med efterfølgende spisning af spaghetti og kødsovs i Lemming sogns Forsamlingshus +
fællessang. Vi slutter ca. kl.18.45.
Spaghetti-gudstjeneste i Serup torsdag den 28.februar 2013 kl.17 – også med efterfølgende spisning i
Serup Forsamlingshus

KIRKEFROKOST

Som noget nyt vil menighedsrådet i Serup invitere til
kirkefrokost i konfirmandstuen, måske et par gange
om året, afhængig af tilslutningen.
Første kirkefrokost bliver efter højmessen d. 28.oktober kl. 10.30 i Serup Kirke.
Der bliver tale om ”ganske almindelig frokost”, bestående af rugbrød og pålæg. Prisen bliver 20 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn, incl. kaffe. Øl og sodavand kan
købes.

Sogneaften og KK44-arrangement

"Når etikken bliver synlig" med formand for Det Etiske
Råd, Jakob Birkler.
Holdes i samarbejde med Sejling og Sinding sogn.
Onsdag d. 7. november kl.19.30 i Sinding Forsamlingshus.

Sogneaften med Louise Højlund

”Betlehemstrøst – tynde kameler og troens juveler” –
Simon Grotrians digtning i ord og toner”
Tirsdag den 27.november kl.19.30 i Lemming
Sogns Forsamlingshus.
Digteren Simon Grotrian er vores generations store
salmedigter. Med en produktivitet, der minder om
Grundtvigs, en kingosk saft og kraft, og et billedunivers, der er helt hans eget, skriver han påskevers i
Vorherres krydsogtværs, der forbløffer, forfærder, fornøjer og fornyer.
Hans salmer handler om det jordeliv, der på den ene
side smager af det brød Vorherre bager, og på den
anden side bølger som en Van Gogh. Et liv hvor mellem sorger i terrasser, ligger svære guldpaladser. Her
bliver humoren en afgørende livsytring. Grotrian er
humor for alvor. Der må grines i livet! Og i Grotrians
salmer!
Det må der også denne aften, hvor man kan forvente
at blive udfordret på sine tanker om salmer. Og tro?
Og kan håbe på at fare givende vild i Grotrians tekster
og få glimt af forklarelse, når teolog Louise Højlund
fortæller om og synger fra et enestående forfatterskab.
Arr.: Serup og Lemming Menighedsråd

Julekoncert:

VI SYNGER JULEN IND MED FORTUNA KORET
ONSDAG D. 12 DEC. KL. 19.30 I SERUP KIRKE
Fortuna-koret hører til i Silkeborg og er et af Midtjyllands ambitiøse kor. Koret er under ledelse af Erik
Knudsen og består af ca. 35 medlemmer.
Koret tager gerne udfordringer op og deltager i internationale konkurrencer og har tradition for at opføre
større værker som Messias og Carmina Burana.
Korets repertoire spænder vidt i tid, geografi og
genrer. Foruden den klassiske musik har koret
også nyere musik og rytmiske værker på programmet.
Denne aften vil byde på lidt af hvert inden for julerepertoiret, men først og fremmest vil koret synge
kendte julesange- og salmer.
Der er fri entré til koncerten.
Organist Karen-Minna Nielsen
Efter koncerten er der kaffebord og fællessang i
Serup Forsamlingshus.
Arr.: Serup og Lemming Menighedsråd
og Serup Foredragsforening.
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”De ni læsninger”:

Kirkehøjskole i 2013

Biskop Karsten Nissen holder foredrag

Kirkehøjskole i 2013 er fastlagt til datoerne
7. februar 2013 kl.19.30 i Serup
21. februar 2013 kl.19.30 i Sejling
l2. marts 2013 kl.9.30 i Kragelund.

Søndag den 16.december kl. 16 er der ”De ni læsninger” i Lemming kirke med kirkekoret og - håber vi
– også med det nystartede voksenkor.

Tirsdag den 22.januar 2013 kl.19.30 indbydes der til
foredrag ved Biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen:
”Folkekirken i spændingsfeltet mellem evangelium,
folk og statsmagt”.
I foredraget ”Folkekirken i spændingsfeltet mellem
evangelium, folk og statsmagt” vil Karsten Nissen
med konkrete eksempler historisk og aktuelt beskrive
folkekirkens særlige situation som en kristen kirke, der
er forpligtet på evangeliet, samtidig med at den skal
være et fælles samlingssted for det danske folk, og
samarbejde med statsmagten inden for Grundlovens
rammer. Netop i disse år er det en udfordring for folkekirken at fastholde sammenhængen mellem evangeliet, folket og statsmagten.
Sted: Serup Forsamlingshus.
Arr.: Serup og Lemming Menighedsråd

Biskop Karsten Nissen, Viborg

Nærmere om emnerne i næste nummer af Lokalbladet under ”Kirkenyt”.

Menighedsrådsstudietur

Traditionen tro afholder de to menighedsråd, personale og ægtefæller en studietur, ikke hvert år (det tillader pengene ikke), men i hvert fald i år. Turen gik til
det sønderjyske og blandt andet beså man Haderslev
domkirke.
Endvidere besås Gråsten slot og slotskirke - en meget
smuk kirke med et interiør, der nok kunne få folk til at
lægge nakken tilbage!

Menighedsrådene hører om Haderslev Domkirkes historie

Der ligger nu trykte foldere i våben-husene til vore kirker
for alle arrangementer
i Serup, Lemming, Sejling og Sinding sogne.
Vi har indledt et samarbejde med vort nabopastorat
og alle arrangementer er åbne for alle fra de fire sogne.
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GUDSTJENESTELISTE
LEMMING

SERUP
September
02. (13.s.e.t.) 				
09. (14.s.e.t.)				
16. (15.s.e.t.) 				
23. (16.s.e.t.) 				
30. (17.s.e.t.) 				

09.00
Ingen
10.30
09.00
10.302

Oktober
07. (18.s.e.t.) 				
14. (19.s.e.t.) 				
21. (20.s.e.t.) 				
28. (21.s.e.t.) 				

19.304
Ingen
Ingen
10.305

November					
04. (Alle Helgens dag) 		
15.00
11. (23.s.e.t.) 				
10.30
18. (24.s.e.t.) 				
Ingen
25. (Sidste søndag i kirkeåret)
14.00

September
02. (13.s.e.t.) 				
09. (14.s.e.t.) 				
16. (15.s.e.t.) 				
23. (16.s.e.t.)				
30. (17.s.e.t.) 				

10.30
Ingen
09.00
10.30
19.003

Oktober
07. (18.s.e.t.) 				
11. (Torsdag)				
14. (19.s.e.t.) 				
21. (20.s.e.t.) 				
28. (21.s.e.t.) 				

10.30
17.006
Ingen
Ingen
09.001

November
04. (Alle Helgens dag) 		
11. (23.s.e.t.) 				
18. (24.s.e.t.) 				
25. (Sidste søndag i kirkeåret)

10.30
09.00
Ingen
10.30

NOTER
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kirkekaffe
Familie-høst-gudstjeneste i Serup. Bagefter frokost og auktion i Serup Forsamlingshus.
Høstgudstjeneste. Bagefter kaffebord og fællessang i Lemming sogns Forsamlingshus
Forklaringsgudstjeneste. Se omtale i Kalender
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i konfirmandstue, Serup Tinghøjvej 9.
Se omtale i ”Kirkenyt” under Kalender
Spaghettigudstjeneste. Se omtale i Kalender

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 deltag
i den pågældende helligdags gudstjeneste.
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Pinsegudstjenesten

Gennem ganske mange år har der været tradition for
at holde gudstjenesten 2. pinsedag i det fri. Ikke alle år
har vejret været de deltagende venligt stemt, men i år
var det perfekt.
Det kunne også ses på deltagerantallet og deres humør. Omgivelserne gjorde sikkert også sit hertil. Områ-
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det ved Hinge sø kaldes med god grund for Paradiset.
Skægkær skoleorkester spillede til og kirkernes ungdoms- og børnekor gave flere prøver på deres kunnen.
Efter gudstjenesten spistes den medbragte mad i det
grønne.

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 baggrund af jordemoderanmeldelsen af fødslen til sognepræsten,

Klokkeringning ved dødsfald

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

Omsorgs- og ansvarserklæringen

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

Vedrørende dødsfald

Dødsfald skal meddeles til sogne-præsten i bopælssognet senest 2 hverdage efter hændelsen. Dåbsattest eller navneattest og eventuel vielsesattest
medbringes. Tidspunktet for begravelsen aftales med
præsten. Dødsanmeldelses-papirer kan fås og udfyldes (gratis) hos præsten.

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

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

Lemming Kirke
Formand:
Gunhild Bach
Kaj Munks Vej 8
8620 Kjellerup
Tlf. 8685 9027

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

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

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

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

Kirkeværge:
Kirsten Bjørn Brendstrup
Nisset Sønderhede 3
8632 Lemming
Tlf. 86859025
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Nyt fra formanden

I skrivende stund er det sommerferie og 2. halvleg af
2012 står for døren. Når jeg ser tilbage på 1. halvleg af
2012, har vi med stor succes og hårdt arbejde fået en
masse ting til at lykkes i Lemming G&IF.
I klubbens flagskib gennem mange år, fodbold
afdelingen, er det lykkedes at opretholde 3 seniorhold
- serie 2, 4 & 6. Dette er kun muligt, da vi har nogle
kompetente og dygtige trænere og holdledere, der har
med fodboldholdene at gøre. Der har været en god
tilgang af unge” upcoming” spillere og det er dejligt at
se, at de bliver integreret og taget godt af, af de mere
erfarne senior spillere. Fodboldformanden, Kenneth
Bjerregaard, har også skulle løfte en tung arv efter
den tidligere formand og det har han formået at gøre
til fulde, hvilket også er en vigtig faktor for at tingene
fungerer godt.
Vi har efter en årrække med tilbagegang i børne/unge
afdelingen, nu fået vendt den onde cirkel til, at vi har
fuld gang i børneholdene. Vi håber at dette vil fortsætte,
men er godt klar over, at det kræver kontinuitet og
stabilitet for at fastholde udviklingen i børne/unge
afdelingen. Men denne opgave er vi fuldt rustede til.
Vi har fået sponsoreret træningsdragter til alle trænere
og holdledere for børneholdene. Derudover kunne de
børn der ønskede en træningsdragt købe den til en
god pris. I den forbindelse vil jeg gerne på Lemming
G&IF’s vegne sige tak til Kølegruppen ved Lise & Kent
Hannibal.
Den 9. juni afviklede vi for 26. gang EnergiMidt Cup
i Lemming. Dette blev på trods af vejret igen en stor
succes med 80 tilmeldte hold og over 1000 mennesker
på Lemming Stadion. Det er et stort arbejde at få
planlagt et sådan stævne, men det bærer frugt når
tingene bliver gjort struktureret og der bliver lagt et
ordentligt stykke arbejde i det. De tilbagemeldinger vi
har fået fra klubberne er, at der altid er styr på det,
når der er stævne i Lemming. Dette skal være et
skulderklap til alle jer, der har hjulpet til i forbindelse
med EnergiMidt Cup. Efterhånden har vi også prøvet
det nogle gange, hvilket tydeligt kom frem i løbet af
dagen, for folk vidste hvad de skulle og styrede selv de
opgaver de havde fået tildelt.
EnergiMidt har været hovedsponsor igennem en
længere årrække, ligeledes har Tikma El også været
medsponsor til stævnet og i den forbindelse vil vi også
sige tak til Kim Lund.
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Hver søndag kl. 10 mødes 25-30 mennesker til vores
nyeste tiltag ”Løb i Lemming”. Det er jo helt fantastisk,
at det er muligt, at få samlet en gruppe bestående
af både børn og voksne omkring motionsløb. Der er
selvfølgelig altid plads til flere, da det kunne være rigtig
fint, hvis vi kunne få flere medlemmer både fra Sejling,
Serup, Nisset og Lemming. Så find løbeskoene frem
og mød op en søndag.
Endnu et nyt skud på stammen er indendørs motion.
Vi prøver at starte 2 hold op efter efterårsferien på
initiativ af Dorthe Vasegaard der bor i Nisset. Det bliver
spændende om der er opbakning til dette nye tiltag,
for med dette håber vi på, at kunne nå bredere ud i
lokalområdet. Læs artikel i lokalbladet på anden side.
Jeg håber at når dette indlæg bliver læst, at vi er
færdige med vores største udfordring i år, nemlig
uddeling af telefonbøger i hele Silkeborg Kommune.
Det er en stor mundfuld, men forhåbentlig ikke for
stor. Pengene herfra går til klubhuset, da det kraftigt
trænger til nye vinduer og døre.
Til sidst vil jeg slutte af med en opfordring. Vi kommer
til at mangle en kasserer i Lemming G&IF fra februar
næste år, så hvis det er noget du har lyst til at hjælpe
til med, hører vi gerne fra dig.
Jesper Bang

Tak til Kølegruppen ved Lise & Kent Hannibal for sponsoratet.

IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Løb i Lemming
Den 3. juni var der opstart i Lemming IF's løbeklub, og
det var en rigtig flot start med ca. 30 glade løbere. Først
hørte vi Steen Klercke fra DGI give en kort introduktion
til løb, og derefter var vi selv ud at løbe en lille tur. Vi er
inddelt i 3 hold, hvor nogen gerne vil starte langsomt
ud og komme i gang på den rigtige måde, andre løbe
en kort tur og de sidste en lang tur. Specielt det at
starte langsomt op er vigtigt, og noget vi forsøger at
lægge vægt på. Derfor er det endnu heller ikke for sent
at komme i gang og være med. Man bliver ikke presset
ud over sine evner - det kan løberne på opstartsholdet
fortælle - og vi har derfor heller ikke tabt nogen på den
baggrund.
Efter en så fin start - som vi instruktører især var glade
for - kan man næsten kun være endnu mere glad
for, at det er fortsat i samme stil. Vi har hver søndag
været mellem 20 og 30 par ben på vejene omkring
Lemming og Nisset. Ikke engang den sløve sommer
vi har haft i juni/juli, og ej heller træthed efter Hede
Rytmer, sommerfester og byfester har været brugt
som undskyldning for at blive hjemme. Det synes jeg
er rigtig flot! Det viser, at de løbere vi har fået fat i, går
fuldt ind for sagen og er fast besluttede på, at løb på
sigt skal blive en fast og god vane.
Indtil videre har vi været flest løbere fra Lemming
og Nisset, men vi håber på også at se flere fra de
omkringliggende byer. Måske har vi ikke fået det sagt
ordentligt, men alle er velkomne! Vi vil meget gerne
lære nye folk at kende, og en løbetur er glimrende til at
få sig en snak - stærkere løber vi heller ikke.

På opstartsdagen stod Steen Klercke for at få varmet de
mange fremmødte ben op.

Et udsnit af løberskaren. Man kan måske fornemme, at løb
er noget for alle aldersgrupper.

Den nærmeste fremtid i klubben byder på Almindsøstafet onsdag d. 22. august, hvor vi melder 5 hold til.
Vi har også planer om at få fat i en foredragsholder til
at fortælle om det at løbe, så vi kan få lidt inspiration
og noget til hovedet for en gangs skyld. Derudover
byder fremtiden selvfølgelig på mange flere løbeture
og husk: Vejret bliver bedre når man løber!
Torsten Nielsen, Løb og Motion - Idræt for alle
Sådan kan man kende medlemmerne af løbeklubben - på
trøjerne.
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
OKTOBERFEST
VI GENTAGER SUCCESEN FRA SIDSTE ÅR,
SÅ DERFOR ER DER FEST I
LEMMING FORSAMLINGSHUS
Lørdag, den 27. oktober 2012
kl. 18.00 - 02.00
Pris: 150,- kr. pr. person for en 3-retters menu.
Der vil være musik under hele arrangementet
- så det er muligt at få en ”svingom”.
Fadøl, specialøl, vand, vin og spiritus vil kunne
købes til fordelagtige priser.
Alle er velkomne…
Vi håber, at vi kan få samlet spillere, forældre,
trænere, holdledere, naboer, venner, familie,
sponsorer og andre til en hyggelig aften i
Lemming forsamlingshus.
Der vil være mulighed for at vinde fine præmier
fra vores sponsorer i Amerikansk lotteri.
Overskuddet fra arrangementet vil gå til nye
tiltag i klubben.
Tilmelding skal ske senest d. 12. oktober 2012
til:
Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 eller
e-mail: jb@lambang.dk eller
Lasse Schultz på tlf. 2513 6775 eller
e-mail: logjbyg@hotmail.com
Hvis man tilmelder 10 personer, får man 2
ølkander gratis.
Da der kun er plads til 150 personer, er det
"først til mølle"….

VI STARTER INDENDØRS MOTION
”Motionsdamer” - et tilbud til de, som ikke benytter
sig af andre tilbud i Lemming G&IF. Eller dem som
mangler et tilbud lokalt og måske benytter sofaen i
stedet for motionscentret.
”Styrketræning” - et tilbud til de mere trænede og et
supplement til eksisterende tilbud i foreningen (Løb og
fodbold).
Opstart i uge 43, tirsdag den 23. september
Sidste træning i uge 12, tirsdag den 19. marts
20 x træning i alt
Pris: 300 kr. for 20 gange eller 20 kr. pr. gang, hvilket
giver mulighed for, at deltage i det omfang man kan.
Tilmelding ikke nødvendig!
Begge dele afvikles enten i gymnastiksalen på Lemmings gamle skole eller i Lemmings forsamlingshus.
Oplysninger om det præcise sted vil på et senere
tidspunkt kunne findes på klubbens hjemmeside.

www.lemmingif.dk
Motionsdamer 30-90 år
Regulær motionsgymnastik med stræk, sving og gang.
Hele kroppen arbejdes igennem. Fokus på skuldre og
ryg. Styrkeøvelser for mave, baller og lår.
Tirsdage kl. 17-18.
Træner: Dorthe V. (tlf.: 8684 4187)

Styrketræning for alle M/K
Efter en grundig opvarmning arbejdes der med
styrkeøvelser for hele kroppen. Der veksles ml.
individuelle øvelser, par øvelser og cirkeltræning.
Der indgår små puls-sekvenser i løbet af timen.
Tirsdage kl. 18-19.
Træner: Dorthe V. (Tlf.: 8684 4187)

Mød op - alle er velkomne!
VI SES TIL ET BRAG AF EN FEST
Lemming IF’s bestyrelse
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
EnergiMidt Cup
Lørdag d. 9. juni var det atter tid til afholdes af vores
årlige fodboldstævne Energi Midt Cup. Inden et sådan
stævne kan blive en realitet, er der en hel del folk der
hjælper til, både før under og efter stævnet, så tak til
de mange frivillige kræfter, der er med til at tjene lidt
ekstra til klubben.
Der var i år over 80 tilmeldte hold, hvilket betyder, at
der var godt fyldt op på alle banerne hele dagen. Vejret
er vi jo desværre ikke herre over, så det blev lidt af en
blandet fornøjelse.

Lemming stillede i år selv op med fire børnehold, og
de oplevede både sejre og nederlag. Dagen sluttede
for børnene af med medaljer på podiet, hvor også de
unge poder blev foreviget af de stolte forældre mm.
I år var der også kommet et nyt tiltag til, tombola, med
skænkede gevinster, tak til de forskellige sponsorer,
der var med til dette.
Som afslutning på dagen, var der fælles aftensmad og
landskamp i klubhuset for alle der havde hjulpet til.

U6 Drenge - EM Cup

U7 Piger - EM Cup

U7 Drenge 1 - EM Cup

U7 Drenge 2 - EM Cup

Fællesspisning
Torsdag d. 7. juni var der arrangeret fællesspisning for
vores fire børnehold. Da vi pt. er omkring 45 spillere,
kan vi ikke længere være i klubhuset, men må i stedet
rykke i forsamlingshuset, dejligt.
Der var rigtig flot opbakning omkring arrangementet
og der deltog ca. 80 mennesker til fællesspisning, tak
for det.
Efter spisning blev vi underholdt at multikunstneren
Søren Brynjolf og hans abe Rango. Søren havde
både store og små på scene for at hjælpe sig og han
formåede at tryllebinde både børn og voksne med sine
mange talenter. Det er altid dejligt når så mange bakker
op om vores arrangementer, så mange tak for det.

Fællesspisning
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Senior fodbold - Så er vi igang igen!
Ferien er ovre og vi triller med bolden igen i Lemming.
Der har dog ikke været helt stilstand, da de seje
har trænet hver torsdag her hen over sommeren. Vi
startede op tirsdag uge 30 og det var med 20 mand
blandet fra alle hold, og det må man da sige var fint,
når ferie perioden ikke var helt ovre.
Det kommer til at køre som sædvanligt med træning
tirsdag og torsdag og kamp lørdag. Vi har spillet
kommunemesterskab her i uge 31 og vi endte på en
flot 4 plads. Vi havde taget en del spillere med, og dette
viste sig også nødvendigt, da der blev brug for alle inkl.
de 2 trænere. Vi fik lidt små skader og man kunne også
se at det var først på sæsonen… Der var visse udfald
i kampene, dette skyldes manglende kondi og en del
udskiftninger fra trænernes side. Dette med kondien
er der lavet om på når dette lokalblad bliver sendt på
gaden!! Alt i alt er det et tilfredsstillende resultat og der
var en del ting vi kunne tage med derfra. Vi er kommet
i en god pulje med en nogle gode lokalkampe, og så
må vi jo se om Sejs har noget at skyde med eller om
det kun er løst krudt. De har da ladet jungletrommerne
spille, og de vil op i serie 1 inden 2013 - det må jo være
nu. Vi vil ikke komme med sådan en udtalelse, men vil

Flot debut af Thomsen

... i kampens hede...
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2 tilfredse trænere

også sige, at vi spiller for at vinde HVER gang og så
må vi jo se, hvad tabellen siger, når vi er færdige, for
den lyver aldrig. Vores trup ser ud til at være intakt fra
første sæson med undtagelse af lidt unge spillere, som
er kommet tilbage. Det skal blive spændende at følge
dem, og få givet dem lidt hår på brystet i form af noget
intenst træning og nogle kampe. Vi har en god solid
sammentømret trup, så ingen tvivl om at det bliver
spændende at følge med i fra sidelinjen. Vi har også
Ole ”Smed” til at producere kommende førsteholds
spillere, så det skal nok blive en god sæson. Det
værste er jo bare, at vi ikke kan give ham nogle igen!
En lille opsang til jer, som ligger på sofaen og læser
dette - kom op og vær med til at præge jeres klub,
for uden alle jer kan det slet ikke lade sig gøre. Vi
håber også at vores trofaste stærke publikum støtter
op, som i har gjort fantastisk her i den første halvdel
af sæsonen, og det gør det endnu sværere at være
modstanderhold i Lemming.
Dette var talen for denne gang. Vi ses på LEMMING
STADION.
Mvh. Jens og Søren

Elegant vip...

FRISKOLEN I LEMMING
Friskolen i Lemming gør de unge klar til ungdomsuddannelsen
Friskolen i Lemming har særligt fokus på, at give
de unge på skolen et godt fundament for at kunne
imødekomme de både personlige og faglige nye
udfordringer de møder, i 9 og 10. klasse og ikke mindst
i ungdomsuddannelserne.
Særligt fokus på de unge
”Vi er en friskole og ikke en folkeskole ’light’,
fortæller Henriette Haar Mønsted, gruppelærer for
Ældstegruppen på Friskolen i Lemming. Det er vigtigt,
at vi voksne på skolen og forældrene har et særligt
fokus på, at de unge skal videre til andre skoler og
ungdomsuddannelser efter årene hos os. Vi har jo
det store held, at vi som friskole har mulighed for at
lave en undervisning, som når målet ad andre veje
end de traditionelle. Vi vægter det almendannende
højt, fordi det underbygger det fagfaglige, som uden et
”dannelsesskelet” bare vil være en løsrevet paratviden.
Hvad skal jeg efter Friskolen i Lemming?
Ungdomsårene er fyldt med omskiftelighed og store
spørgsmål og vores unge skal lige som andre, have
den bedste vejledning de kan få, siger Henriette.
Ældstegruppen er en såkaldt udskolingsgruppe, og vi
har derfor et tæt samarbejde med Susan Hove som
p.t. er Ungdomsuddannelsesvejleder for eleverne.
Det er i samarbejde med vejlederen, at 8. klasse i
løbet af skoleåret kommer i brobygning eller praktik
og gennem praksis for afprøvet forskellige muligheder,
der kan hjælpe dem med at tage nogle kvalificerede
valg efterfølgende, siger Henriette.
IT og afgangsprøver i hverdagen
Det er vigtigt, at vi holder fast i skolens pædagogiske
grundlag samtidig med, at vi ruster eleverne til mødet
med en anden skoleverden. Vi inddrager derfor IT som
arbejdsredskab på lige fod med lommeregneren og
vi præsenterer dem for folkeskolens afgangsprøver i
dansk og matematik i slutningen af et skoleår, så de
unge ved hvilke mål de vil blive målt med, fortæller
Henriette.

Et intenst skoleår
Der foreligger et ”årshjul”, fyldt med faglige og sociale
aktiviteter. Vi følger selvfølgelig resten af skolen,
hvad alternative uger angår med OL-dage, projekt
uge, julemarked og drama, men derudover er der
meget andet specielt, der krydrer hverdagen for
Ældstegruppen.
Meget af skoleårets undervisning foregår uden for
skolen. Vi starter derfor allerede i august måned hvor
vi er på en overnatningstur, som tilgodeser både det
faglige og det sociale. Ældstegruppen er hvert år en ny
gruppesammensætning, hvilket gør, at det er vigtigt at
få dem rystet sammen og gøre dem parate til at være
en godt hold, der kan fungere sammen både ude og
hjemme.
En anden måde at krydre undervisningen på
er, at udnytte de muligheder, der er for skolemuseumssamarbejde. I år har Ældstegruppen arbejdet
med Blicher sammen med Anja Høgh fra Blicheregnens
Museum, og til næste skoleår påtænker vi at lave et
forløb om Hærvejen.
I foråret ligger der tre fagdage om ”Sex, Sundhed
og Teenageliv” med besøg af sundhedsplejersken.
Der er hvert år en lejrskole enten til København eller
udlandet, som afspejler det faglige stof, som eleverne
har været igennem i løbet af et skoleår.
At være ”de store”
Der er ingen tvivl om at når man er Ældstegruppe på
vores lille skole, så ved de andre elever godt, at der
foregår andre aktiviteter og at fag og læringsmetoder er
lidt anderledes i det år. Derfor får jeg også altid mange
spørgsmål fra 6. klasse eleverne op til sommerferien.
De glæder sig til at blive ”de store” og ser frem til de
udfordringer vi byder dem... siger Henriette og ser nu
frem til et nyt frisk skoleår med nye elever.
Af Berit Schau Muster
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

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

Loppe
marked

Søndag d. 16. september

Høstfest
Lørdag d. 6. oktober 2012
Program udsendes senere

Der er gået et år siden vi fik fældet de store træer bag
forsamlingshuset. Vi er desværre ikke kommet videre
med projektet, men vi må håbe, at der ikke går et år
mere inden det bliver færdigt.

Mortensaften
Lørdag d. 10. november
Andesteg, Ris a´l´amande, kaffe m. småkager

Underholdning: Anker

Pris. 125,00 kr. - børn 10 til 14 år halv pris
børn under 10 år gratis

Amerikansk lotteri
Tilmelding senest d. 7. september
til Kirsten på tlf. 8685 5108

26

Bestyrelsen for

Forsamlingshuset
og Støtteforeningen
ønsker

Benthe og Jens Ove Hansen
Tillykke med sølvbrylluppet
den 28. august

SERUP BORGERFORENING
Serup Sommerfest

En kæmpe tak til ALLE, for den suveræne opbakning...
... og det gælder både den rekordhøje deltagelse til
de forskellige arrangementer, men ikke mindst alle jer,
der har støttet os og hjulpet til, både før, under og efter
festen! Jeg fortryder inderligt, at jeg på Facebooksiden har nævnte nogle få af de tusinde ting, I har
været behjælpelige med, for det er komplet umuligt
at fuldføre listen. Der er SÅ mange, der har ydet en
indsats, på den ene eller den anden måde, så jeg i min
glædes-rus over en helt fantastisk weekend, glemte
begrebet "Ingen nævnt - ingen glemt".
Men I skal vide, at vi i bestyrelsen er utrolig glade for at
opleve en sommerfest, hvor SÅ mange glade mennesker er SÅ engagerede. Det gør bestyrelsesarbejdet
til en leg, og så snart vi får armene ned igen, vil vi
evaluere og starte planlægningen af næste års
sommerfest ... kun afbrudt af et ihærdigt forsøg på at
få dilettanten tilbage til Serup, samt planlægning af
næste års Fastelavns- og Skt. Hans Fest.
						
Tina

Vinderne af Tour de Serup: Team Reese Montage

Vinderne af bedst udklædte Tour-hold blev Team Midtjysk Smølf - 2. pladsen gik til Team Porsmose.com, men
holdbilledet gik ikke gennem censuren... kan evt. findes på
nettet, ved lidt ihærdig søgning
Kage-konkurrence-dommer-panelet

Så er der desværre ikke
plads til flere billeder...
... men se flere på
www.serupsiden.dk

Vinderne af Gadefodbold
blev Serup Tinghøjvej:
Team Sørensen & Venner

Karsten Frølund vandt
Orienteringsløbet på rekordtid, og fik graveret sit navn i
vandrepokalen

Jette Lautrup vandt kagekon- Vinderkagen
kurrencen og en speciel importeret kagespade...
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LANDSBYLIV
Siden sidst…

Så er sommeren så småt ved at være ovre og
Landsbylivs bestyrelse har sommeren over været
rundt med medlemskort. Skulle vi i den forbindelse
have ”misset” nogen så giv gerne et kald eller sms til
Janni på 24630517 ellers finder vi ud af det ved næste
arrangement.
Vi håber at arrangementerne har ramt bredt og glæder
os til og se jer i den nye sæson.
Besøg på Grandalsgård.
Sæsonens sidste arrangement var et besøg å vores
lokale stutteri. Næsten 30 dukkede op, så HOLD OP
et flot fremmøde, på en lidt våd dag.

Søren fortalte om alle forandringer og renoveringer,
han havde lavet i tidens løb.
Vi så den store ridehal, og hallen med alle
hesteboksene.
Der var automatisk ”gå” maskine der trak hestene
rundt, vaskeplads, tørreplads og infrarød ”sauna”.
Søren præsenterede os for det nyeste skud på
stammen, der desværre havde fået en skade på det
ene ben.
Ikke noget at spøge med, da en sådan rask hest normalt
ville indbringe dét, der svarer til en lille bondegård.
Efter rundturen stod den på hygge med sandwich og
øl/sodavand

Sidste års generalforsamling

Der shoppes tøj til generalforsamlingen sidste år

Grøntsagschili med kidney bønner

Tilberedning

4 pers. (Mængderne er ca. mængder)

1 spsk. Olie
½
Rød chili, små tern uden kerner.
Alt efter hvor stærkt man ønsker det
½
Grøn chili, små tern uden kerner.
Alt efter hvor stærkt man ønsker det
1-2
Rosmarin, kviste
1 fed Hvidløg, finthakket
1 lille Løg, finthaket
50 g Kålrabi, tern
50 g Selleri, tern
25 g Persillerod, tern
250 g Bagekartoffel, tern
½ dl Grønsagsbouillon
125 g Kidneybønner, konserves, drænede
150 g Flåede tomater, hakkede
100 g Porre, meget tynde ringe
Salt, peber
Tilbehør
2 dl
Cremefraiche + 5 Skiver grovbrød
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1. Varm olien i en gryde og vend chili og rosmarin i.
Tilsæt hvidløg samt løg og svits ved høj varme i
ca. 5 min.
2. Kom kålrabi, selleri, persillerod og bagekartofler i
gryden, tilsæt grønsagsbouillon og bring det i kog.
Læg låg på og kog i 5 min.
3. Skyl kidneybønnerne og lad dem dryppe af.
4. Kom de flåede tomater og kidneybønner i gryden
og bring i kog. Lad det koge i ca. 5 min.
5. Tag gryden af varmen, lad retten trække et øjeblik,
så den overskydende væde opsuges.
6. Tilsæt porrrer og smag retten til med salt og peber
7. Server med en spiseskefuld cremefraiche og groft
brød.
Velbekomme

LANDSBYLIV
Kommende arrangementer…
Fredag d. 31. august kl. 18

Grillhygge på Friskolen i Lemming
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. 8685 9207
eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 25. september kl. 19

Onsdag d. 24. oktober kl. 19

General forsamling

Vissingkloster Lys- & Brugskunst

Vi starter med general forsamlingen
ifølge dagsorden.

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.

i Lemming Forsamlingshus

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag.
(Sidste frist for forslag er d. 10/9 til Janni
Rasmussen, Lemming Bygade 69F
eller på mail landsbyliv@live.dk)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Janni, Grethe, Inger
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Efter general forsamlingen
byder bestyrelsen på lidt ost og rødvin.
Vi har inviteret Ingrid og Anja
til at vise os deres hobbies.
Ingrid tager sine filtede fantasi dyr
(www.filt-ing.tumblr.com)
og Anja sine mange forskellige tasker med.

Klostermøllevej 25, Skanderborg.

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 ell. 6093 7601
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
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PLADS TIL DIG OG MIG
Bent Frits Nielsen
- en mand med dybe rødder i lokalområdet
På den flotte Lindegaarden lige over for kirken bor
Bent – og det har han gjort de sidste 7 år, selvom det
er 25 år siden, at han købte gården. I mellemtiden har
Bents søn, Torben, boet på gården, og den har også
været lejet ud i en årrække. Men Bents slægt har boet
på gården siden 1776, hvor den var fæstegård under
Allinggaard Gods. Dengang var gården drevet som
traditionelt landbrug med kornavl, heste, grise, køer og
får. Men Bent blev aldrig landmand, så i dag produceres
der udelukkende juletræer på den tilhørende jord.
Bent er født i Lemming, hvor hans far var købmand, så
det var helt naturligt, at Bent også blev det. Han kom
i lære hos daværende købmand i Serup, Verner Rafn,
i den forretning, som Bent Andersson senere overtog
og drev i nyere tid, først som købmandsbutik, senere
som en afdeling af Kvik. Bygningen, der ligger lige
overfor kirken, blev for ca. 13 år siden renoveret og
indrettet som lejeboliger.
Da Bent var udlært, fik han job hos L.C. Lauritzen og
efter soldatertiden startede han hos Brdr. Justesen i
Randers. Men en dag så han en lille annonce i avisen,
hvor en ”kemisk-teknisk fabrik var til salg”. Det viste
sig at være resterne af det gamle Bella Vista, men
der var kun navnet og nogle gamle tuber og krukker
tilbage. Navnet, samt disse gamle krukker, forlangte
den daværende ejer 5.500 kr. for, hvilket var mange
penge dengang.
- Vi måtte en tur i banken for at låne 10.000 kr. til opstart
og de forlangte ikke mindre end 5 kautionister, så far,
bedstefar og et par onkler måtte træde til, fortæller
Bent
Bent, der stadig boede hjemme, købte firmaet sammen
med broderen Ejgil og flyttede det til Drewsensvej
i Silkeborg. Indtil da havde Ejgil været kommis i

Et udpluk af veteranbilssamlingen
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Bent med den berømte klemme

faderens købmandsforretning i Lemming, men
han skulle nu være blanderen og Bent skulle være
sælgeren. De startede op med 4 forskellige produkter
i hårvand og shampooer. Med denne kollektion drog
Bent til Skanderborg og havde et rigtigt godt salg den
første dag - på hele 135 kr. - der blev solgt noget hvert
eneste sted, han besøgte. Men senere kom så også
de mindre gode dage, hvor der slet intet blev solgt.
Men langsomt begyndte det at gå fremad. Dengang
var emballage glasflasker, så Bent havde snavsede
flasker med retur hver dag. De blev vasket i mors
gruekedel af to drenge, hvoraf den ene senere blev
Bents læge, Peter Eiersted. Fremgangen fortsatte og

Bents stuer er smukt dekorerede med mange spændende
antikviteter...

PLADS TIL DIG OG MIG
Bent købte på et tidspunkt Ejgil ud af firmaet, blev gift
med Alis, som også blev hans nye medarbejder. Nogle
år senere skulle slægten jo sikres, og de fik to børn,
Jette og Torben.
Det var starten på det, der i 1980´erne var Danmarks
største privatejede virksomhed indenfor frisørbranchen,
med filialer i Herning, Esbjerg og Odense. Firmaet
havde også fem forhandlere på Sjælland og snart
eksporterede de til både Norge, Færøerne og Island.
Ved et besøg i Saudi Arabien solgte Bent 200.000
flasker mundvand til den saudiarabiske hær, så når
han fortæller, at han har handlet med militærudstyr, er
det jo ganske sandt - selvom det måske umiddelbart
leder tankerne hen på nogle helt andre varer! Men det
blev starten på en længerevarende eksport til landet,
hvor Bella Vista jævnligt sendte et par containere af
sted, med mange forskellige produkter.
Selvom Bent har nydt hvert sekund i opbygningen af
firmaet, følte han på et tidspunkt, at dagene var for korte
til både at være direktør, ægtemand, far og samtidig
nå at nyde livet. Så da han fyldte 50, solgte han Bella
Vista, der nu ikke kun producerede hårprodukter, men
omfattede alt, hvad man kan forestille sig, bliver brugt
i en salon. De havde også afdelinger, der tegnede og
indrettede frisørsaloner og leverede alt inventar og
tilbehør - lige fra hårnåle, sakse, barbermaskiner…
ja, selv det vaskepulver, som frisørerne brugte i
store mængder, leverede Bella Vista. ”En blandet
landhandel”, som Bent selv kalder det.

isproduktion. Sidstnævnte blot på hobbybasis, men
kvaliteten og smagen er helt i top (red.)
50 år er jo ingen alder for en forretningsmand, så Bent
har siden salget af Bella Vista i 1984 været involveret
i mange forskellige foretagender (udover genkøbet
af Bella Vista, for at få firmaet på ret køl igen), heri
blandt Modul Inventar, produktion af fiskedamme og
import af aluminiumsprofiler fra Egypten, for til sidst
at føje ”opfinder” til CV´et. Han har nemlig opfundet
den berømte klemme til juletræer, som i dag bruges
over hele Europa. Denne klemme udviklede sig til et
lille firma med flere forskellige juletræsartikler - ikke
at forveksle med julepynt! - men produkter til brug
ved juletræsproduktion. Bent afholdt også møder om
produktion og anvendelse af firmaets produkter, altid i
fin stil med rundstykker, Gl. Dansk, mm. For 3 år siden
solgte Bent dette firma til Hedeselskabet, og i dag
koncentrerer han sig udelukkende om juletræerne og
firmaet Flora Danica.
Han var én af de første, der facon-klippede juletræer
med hækklipper, hvilket ”ikke kunne lade sig gøre!” i
følge de førende indenfor branchen. Han udviklede den
optimale klipper til juletræsproduktion, og det kommer
ved ikke bag på nogen, at denne også kom i handel
og solgte godt indenfor branchen. Hele produktionen
af juletræer, der bærer navnet Flora Danica, bliver
eksporteret til Tyskland og Holland, bortset fra de 150200 styks, der bliver solgt ved årligt firmaarrangement
i Paradiset.

Bent havde nu mere tid til at pleje både familien og
de utallige fritidsaktiviteter, som han længe havde
drømt om. Bent har bl.a. taget flycertifikat og fløjet en
del rundt over Danmark. Èn af de store lidenskaber
er veteranbiler. I garagen står hans bedstefars gamle
Vauxhall, side om side med en Mercedes 230 Pagode
og nogle stykker mere. Lejligheden i Spanien bliver
også tilset, når der er tid, midt imellem jagt, golf og

Nu er der desværre ikke plads til mere i denne artikel,
men er man blevet nysgerrig, kan man måske få lov at
låne den livs beretning, som Bent er ved at færdiggøre.
Bogen kommer (som noget af det eneste, som Bent
har beskæftiget sig med) ikke i handlen, men blot
udgivet i få eksemplarer til familie, venner og andre
interesserede.
						
Tina

... der sikkert alle har en hel unik historie...

... men som vi desværre ikke får plads til denne gang...
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LOKALRÅDET
Ferietiden præger også Lokalrådet. Vi mødes igen
13/9. og samler op på ting vi har i gang og ser på den
kommende tids udfordringer. Kommuneplan-udkastet
kommer i høring her i efteråret, og der vil vi også være
aktive.
Det lokale Udviklingsprojekt, som blev skudt i gang med
etablering af 5 arbejdsgrupper i april (se Lokalblad 41)
er så småt ved at røre på sig. Gruppen af tovholdere
har haft det første møde i maj (se referat her under),
og i løbet af september-oktober vil der ske mere.
Næste møde er 3.-10. Der vil løbende blive informeret
på Facebooksiden. Og husk man kan altid kontakte
sin lokale repræsentant. Det er Lars Lundby i Øster
Bording, Peter Bernth i Sejling, Klaus Hansen i Sinding,
Sanne Mai i Lemming og Gitte Grill i Serup.
Klaus Hansen, Tandskov

8. klasse har bidraget med deres tanker om udvikling af de små samfund.

SIDSTE NYT:
Gruppen for Bæredygtigt Lokalsamfund arrangerer
fælleskørsel til Ry 1.-9. Foreningen ”Omstilling
Ry” arrangerer energimesse om bolig, bil og båd.
Der er 40 udstillere samt foredrag og åbent hus d.
2. september. Se www.energimessery.dk
Kontakt Klaus på 4040 4502.

Referat af Tovholdermøde d. 22.5 på Skolen.
Lokalt Udviklingsprojekt. Efter velkomst og status over
hvordan og hvorfor vi sidder her, gik vi bordet rundt for
en kort beskrivelse.
OLLE-KOLLE: Tage, Else og Karen fra Sinding har
lavet en del research og indkalder til møde 4.-6. i
Sindingrummet.
MULTIHUS: Jesper og Lasse fra Lemming arbejder
videre med den flere år gammel idé. Der er møde med
alle Lemmings foreninger 30.-5.
LOKAL INDKØBSMULIGHED: Flemming fra Resdal
har gjort sig mange tanker. Gitte guider ham til et første,
afklarende møde med kommunen, bl.a. for afklaring af
lokalplansspørgsmålet.
BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND: Luffe og Klaus
arrangerer hurtigt et møde med den gruppe, der
allerede er delvist etableret.
KOMMUNIKATION: Gitte har både hjemmeside og
nyhedsmail på vej. Facebook bruges også til div.
udmeldinger.
Undervejs og efterfølgende vendte vi mange ting:
-forskellen mellem de 4 gamle landsbyer og Skægkær
-vigtigheden af at tænke hele området ind i sit delprojekt
-lokalrådets rolle
-vigtigheden af kommunikationslinjer
Vi mødes igen 3/10. Ref. Klaus
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LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst:

Kommende aktiviteter:

Vores Skt. Hans aften var vellykket, selvom det var
koldt, var det som om, ingen havde lyst til, at vejret
skulle bestemme. Vi havde sat et telt op, det var ingen
dårlig idé, for, da regnen satte ind kl.ca 22.00, gik dem
der sørgede for, at øllet blev udsolgt, ind i tørvejr, og
dem der blot ville se bålet, bage lidt snobrød, nyde øl,
pølser eller kaffe og kage, hjem i deres varme stuer.

ÅLEGILDE d. 28. september kl. 18.30
Ålene svømmer, og grisen, der skal levere flæsket,
lever selvfølgelig i bedste velgående endnu, men
fredag den 28. september, afholder vi årets ålegilde,
og vi håber ålen er stanget og grisen er slagtet. Det
er tidligere end sidste år, men det gør vi, for ikke at
komme for tæt på idrætsforeningens oktoberfest,
denne aften behøver I ikke bestille barnepigen, alle
aldre kan sagtens deltage denne aften. Da vi ikke
har fået afholdt planlægningsmøde inden deadline på
bladet, kan jeg ikke give nogen pris endnu, men det
bliver nok ca. det samme som sidste år. Tilmeldingen
til gildet, sker hos Sanne Lemming 2212 0212, eller
Jytte Johansen 2336 6144 eller 8685 5753, sidste
tilmeldingsfrist, er den 20. september.

Alice Lemming holdt en fin båltale, tak for den

Mange var mødt op og nød bålet og samværet

JULETRÆSFEST d. 9. december kl. 14.00
Der har før været afholdt juletræsfest i Lemming
forsamlingshus, og nu prøver vi igen, for der er jo
heldigvis mange børn i sognet igen. Vi er sikre på at
julemanden kan nå forbi den dag, det forudsætter jo
selvfølgelig søde børn, omgængelige voksne samt at
rensdyrene er klar.

Lisbeth Klaustrup er jo rar altid at lave vores plakater, det
er vi glade for, for dér kan I læse om arrangementerne
igen, men sæt allerede nu X i kalenderen.
Vi håber på en ny god sæson i borgerforeningen, og
med det, mulighed for at rette op på forsamlingshusets
skrantende økonomi og ydre.
Tak til dem, der hjælper med det ene og det andet.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL 19.15
Som sædvanligt var der lidt godt til ganen...
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Fra skov til bord
Bukkejagten i Præstegårdsskoven var en forsommersmuk og fredelig affære. Da den var overstået
16. Juli var kun en enkelt buk nedlagt. Tillykke til Kim
Mikkelsen. Andre sad stille derude – morgen og/eller
aften – og ventede, men måtte nøjes med ræveungers
muntre leg foran graven eller fugle der vågnede og
hidsede sig op. Bukkejagt er en oplevelse, fordi man
sidder stille og over et par timer får skovlivet tæt på.
Blev det ikke til buk i foråret er der stadig masser af
chancer. På billedet er Verner Jensen ved at partere
en buk nedlagt i Sverige. Her er der bukkejagt fra
august og her tager en lille flok fra jagtforeningen på
tur, også dette efterår.
Andre får chancen når vi 1. oktober gør klar til den
lange efterårssæson. Her går vi sammen, så mange
der nu dukker op til præstegårdsjagterne – ud i skoven
med et par ivrige hunde og hver sin haglbøsse.
Det plejer at resultere i et par dyr over efteråret.
Et rådyr har to køller – det vi på grisen kalder skinker
– og rigtigt tilberedt er sådan en kølle en kurfyrstelig
middag for 4-6 personer.
En opskrift kunne være:
Gør køllen omhyggeligt ren for hinde og eventuelle
hårrester. Gnid kødet i salt og pepper – måske hvidløg
og finthakket chilli, hvis du vil have lidt riv i den. Eller
finthakket timian eller rosmarin blandet op med lidt olie
så du kan komme helt ind i sprækkerne. Mange har for
vane – eller uvane – at spække dyrekølle med bacon
eller røget kæbesnitte. Mest for at undgå udtørring men prøv i stedet at følge resten af opskriften her.
Køllen lægges nu i ovnen – i ildfast fad eller ovnso
– ved 150 grader i 1½ - 2 timer. Så tager du den ud,
pakker den grundigt i folie og gerne en stegepose. Rul
til sidst en stort håndklæde omkring og put så køllen i
en høkasse. Har du ikke sådan én? Jammen så ind i
sengen med den og grundigt ind under en dyne eller to.
Ligger der nogen i sengen, så ud med vedkommende
og giv besked om, at der er lækker mad klar om et par
timer.
Da du tog køllen af ovnen var der en lidt kød- og
måske grøntsagssaft i fadet. Brug det som bund i en
sovs, hvori du osse putter lidt rødvin, tranebær eller
tyttebær, gorgonzola og slutteligt en flok smørsvitsede
svampe. Kantareller er bedst – men champignon er
osse OK. Jævn sovsen med fløde og lad være at
fortælle sundhedsstyrelsen noget.
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En god kølle fortjener en salat du har kælet for – og
den stærke sovs vil have godt af en lidt sur salat. Prøv
med alm. iceberg med tomater, ristede pinje- eller
græskarkerner, en god feta og nogle gode oliven. Det
sure islæt er en masse gulerodsstrimler (laves med
store gulerødder som strimles med en ostehøvl) som
har ligget en halv time i balsamico-eddike
Vinen skal være rød og kraftig. Baros Shiraz fås hos
SuperBest – og er i den overkommelige prisklasse på
ca. 80,- kr og vil du bruge flere penge kan du prøve
med en Leonce Amouroux, Chateauneuf du Pape til
ca. 190,-. Velbekomme og knæk og bræk.
Verner Lynge
Verner Jensen fra foreningen er en af de medlemmer som har en flot
jagtstatistik. Her er han
ved at partere en buk,
nedlagt i Sverige - august
2011. Hvad den i øvrigt
blev til, hjemme i køkkenet
på Lemming Bygade, må
læseren spørge Fru Jensen om.

Det er altid en god ide at stege dyrekølle med kraftige
grøntsager, sellerirod, pastinak, friske porrer. Når stegen er taget af, kan de gennemstegte urter blendes
og puttes i et lille fad dækket med bacon. Ind i ovnen
en god halv time (mens køllen trækker) og du har en
fin paté - der både kan være tilbehør til middagen,
men også er god kold dagen efter.

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
En ny gymnastiksæson i IF Centrum venter rundt om hjørnet.
Motion og samvær er en vigtig del af fritidslivet for
mange mennesker, og i IF Centrums gymnastikafdeling
er der rig mulighed for at udfolde sig i den kommende
sæson.
Foreningen tilbyder gymnastik for næsten alle aldre,
og råder over mange dygtige, engagerede og erfarne
instruktører som står klar til at tage imod alle, der har
lyst til at være med.
Mor/far/barn holdet er i år for børn fra 1-3 år. Motorik,
sang og leg er nogle af hovedingredienserne hér.
Fra helt lille er det meget vigtigt, at børn får styrket
motorikken og bliver fortrolige med deres krops
kunnen. Der tages udgangspunkt i kendte sange og
sanglege, samtidig med at der skal prøves kræfter
med forskellige redskaber.
Bøllespirerne prøver kræfter med spring på redskaber,
ligesom der selvfølgelig også skal både leges og
synges. Holdet er for før-skolebørn i alderen 3-5 år og er
for både drenge og piger. Der er i år nye instruktører på
holdet med stor gymnastik- og undervisningserfaring.
Spring/rytme for piger er delt op i to aldersgrupper.
Piger fra 0.-2.klasse og fra 3.-7.klasse.
Fælles for begge hold, er at der her bliver lagt stor
vægt på spring både på måtte og trampolin, samtidig
med at der laves rytmiske serie til musik. Også hér har
vi nye instruktører på det ene hold.

De ”Superseje Drenge” er også delt op i to
aldersgrupper. Èt hold for 0.-3.klasse og ét for 4.-7.
klasse. På drengeholdene skal der brændes noget
energi af og prøves kræfter med mange forskellige
spring. ”Tudsestem” og ”Cowboysaltoer” er faste
indslag hér.
Det populære Gym Bic for voksne, er både for
mænd og kvinder. Vores erfarne instruktør vil med
en kombination af aerobic og gymnastik, give god
mulighed for sved på panden og sjove timer sammen
med andre. Hvis man deltager på Gym Bic holdet, kan
man i forlængelse af dette fortsætte med spring. Det
vigtigste er, at man har lyst til at prøve kræfter med
spring. Det betyder ikke så meget om man har prøvet
det før. Som noget nyt i år, bliver Gym Bic udbudt to
gange ugentligt.
Hos motionsherrerne vægtes det sociale samvær højt.
Holdet er for mænd i alle aldre. Man træner i sit eget
tempo, og det vigtigste er at man får sig rørt og har
nogle hyggelige timer sammen.
Som det nye tiltag har vi i år fået Zumba på programmet.
En erfaren instruktør har meldt sig i foreningen
og vi håber på at se rigtig mange på holdet. Alle er
velkommen uanset form, formåen, højde og drøjde.
Som tidligere nævnt foregår træningen i gymnastiksalen
på Skægkær Skolen, yderligere information om de
enkelte hold, onlinetilmelding, træningssted og tid kan
findes på

www.ifcentrum.dk

Volleyball
Kids volley (drenge og piger fra 6-13 år)
Træning: Mandag kl. 17-18.15
Træner: Mogens Kjeldsen - tlf. 8681 6022
Teen volley (drenge og piger fra 13-ca.19 år)
Træning: Mandag kl. 17-19.30
Træner: Lene Kaalund - tlf. 28896811
Voksen mix volley for øvede spillere
Træning: Mandag kl. 18-20.00
Kontakt: Lene Kaalund - tlf. 2889 6811
Info om opstart kan ses på:

www.ifcentrum.dk under volley

Beachvolleystævne i Kerteminde
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Håndboldspillere søges

Svømning

I IF Centrum har vi trænere og træningstider klar, men
mangler flere spillere… Så kunne du tænke dig at
spille håndbold i en klub, som både har det sociale og
det håndboldmæssige i fokus - så kom glad!

IF Centrum byder velkommen til en ny sæson
2012/2013 og glæder os til at se både nye og tidligere
medlemmer.

- til serie 2+4 Damehold og serie 3 Herrehold.

Serie 2 Damer
Træner tirsdag 19-21 + evt. torsdag kl. 19-20
Træner Kurt Hedegaard
Holdleder Anne Mejlby Mobil 2711 6836
Opstart tirsdag uge 33
Serie 4 Damer
Træner tirsd. fra 19.00 til 20.00 evt. til 21.00
Træner sammen med serie 2 damerne
Holdleder Jette Christiansen mobil 2581 1218
Opstart tirsdag uge 33
Serie 3 Herre
Træner torsdag kl. 19.00-21.00
og evt. tirsdag kl. 17.30-19.00
Træner: Simon Elgaard - mobil 2183 3582
Opstart torsdag uge 33
Håndbold U6 + U8 - Spillere under 9 år.
Træningstidspunkt: Onsdag fra 16.00-17.30
Træner: Line Lauersen mobil 2125 3543
Opstart 5. september
Håndbold U10 + U12 - Spillere under 13 år
Træningstidspunkt: Tirs.+ torsd. kl.16.00-17.30
Trænere: Jan Larsen mobil 3029 5163 og
Bettina Aurbo
Opstart kontakt træner
Håndbold U16
Træningstidspunkt: Tirsd. + torsd. 17.30-19.00
Træner: Erik Vestergaard Mobil 2815 6552
Holdleder: Lone Nørholm Jensen Mobil 3074 9758
Opstart: kontakt træner
Al træning foregår i Skægkærhallen
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- tilmeld dig online NU

Vi arbejder på, at kunne tilbyde nedenstående hold,
dog med forudsætning for, at vi har instruktører og
hjælpere til alle hold.
Tilmelding er startet online via www.ifcentrum.dk
under svømning, der er ledige pladser - optagelse på
holdene foregår efter først til mølle princippet.
Opstart mandag den 17. september 2012
Mandag kl. 16.00 – 16.25
Hold 1 Plask og Leg
Hold 5 Børn Nybegynder
Hold 9 Børn begynder
Hold 13 Børn øvede
Mandag kl. 16.30 – 16.55
Hold 2 Plask og leg
Hold 6 Børn Nybegynder
Hold 10 Børn begynder (optaget)
Hold 14 Børn øvede
Hold 18 Aqua Jogging
Mandag kl. 17.00 – 17.25
Hold 3 Plask og Leg
Hold 7 Børn Nybegynder
Hold 11 Børn begynder
Hold 15 Børn øvede
Hold 19 Aqua Jogging
Mandag kl. 17.30 – 17.55
Hold 4 Plask og Leg
Hold 8 Børn Nybegynder
Hold 12 Børn Begynder
Hold 16 Børn øvede
Hold 20 Aqua Jogging
På vegne af I. F. Centrums svømmeafdeling.
Else Haun tlf.: 8685 5643

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
GYMNASTIK 2012/13 - Opstart i uge 36 - med mindre andet står opført ved holdene.
Far/mor/barn 1-3 år
Tirsdag kl. 16.15-17.00
Leder: Winnie Nytoft
Tlf: 6176 8446 - 450 kr.

Spring/rytme Piger 3-6 kl.
Torsdag kl. 16.30-18.00
Leder: Lone Snede
Tlf: 86 5 5141 - 550 kr.

Bøllespirer 4-5 år
Onsdag kl. 16.00-16.45
Leder: Heidi Steemann
Tlf: 2282 8769
Pia Busk
Tlf: 5051 0594 - 450 kr.

Super seje drenge 4-7 kl.
Onsdag kl. 17.45-19.00
Leder: Alexander Nørskov
Tlf: 2964 2696
Tore Jensen
Tlf: 4244 3425 - 525 kr.
.
Zumba
Onsdag kl. 19.30-20.30
Leder: Lotte Dybro
Tlf: 20 86 74 50 - 500 kr.

Spring/rytme Piger 0-2 kl.
Mandag kl. 17.00-18.00
Leder: Freya Brinkmann
Tlf: 5312 2909 - 500 kr.
Super seje drenge 0-3 kl.
Onsdag kl. 16.45-17.45
Leder: Frede Mikkelsen
Tlf: 4042 6790
Peter Kjærulf
Tlf: 6088 2346 - 500 kr.

”Gym Bic” for M/K
Mandag kl. 17.00 – 18.00
Leder: Lone Snede
Tlf: 8685 5141 - 500 kr.

”Gym Bic” for M/K ***
(poweropvarmning til:)
Torsdag kl. 18.15-19.30
Leder: Lone Snede
Tlf: 8685 5141 - 525 kr.
Inklusiv spinning: 675 kr
Spring for voksne ***
Torsdag kl. 19.30-20.00
Leder: Lone Snede
Tlf: 8685 5141
Motionsherrer ***
Torsdag kl. 20.00-21.00
Leder: Børge Simonsen
Tlf: 8687 7468 - 500 kr.
*** Opstart i uge 40
Træningen foregår i
gymnastiksal 1, Skægkærskolen
Vi glæder os til at se jer!!

Hold dig opdateret på vores hjemmeside www.ifcentrum.dk

Karen Marie Søndergaards 25 års jubilæum ...

... som bestyrer af Centrumhuset

Formand: Else Haun tlf.: 8685 5643 - mail: else.haun@privat.dk
Fodbold: Thomas Højer tlf.: 3123 5463 - mail: t_hojer@msn.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 4057 2445 - mail: goetzsche@oncable.dk
Håndbold: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 3070 3414 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 2889 6811 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com

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

8685 9200
4037 7000
7011 3131

Lemming GIF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
Jesper Bang, formand
		
					

8685 9095
8685 9111
3052 1040

8722 4820

Lokalhistorisk Forening
for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand			
					

Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset		
Else Haun, formand			

8685 5255
8685 5643

8685 9027
2160 9027

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand			

2212 0212

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

8685 5985
2212 0212

Lemming Forsamlingshus		
Henrik Jensen, udlejning		
					

8685 9197
8685 9048
2013 2785

Dagplejere
Kontakt borgerservice			

8970 1010

Lemming Vandværk			
Peter Nørreskov, formand		
					

8685 9015
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

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.)		
Skoleleder Peter Mortensen		
Mobil					
Skolebestyrelsen:
Ole Rabjerg, formand			
Tim Baldwin, næstformand		

8970 2600
8970 2603
2170 4815

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

5085 1101
8685 9333

8685 6680
8724 7007

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
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Serup Forsamlingshus		
Kirsten Jensen, udlejning mm.		
Jens Ove Hansen, formand		
					
Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand		
					

8685 5108
8685 6608
8685 5687
4086 8647
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

SHELL/SPAR
Alt under samme tag

Aut. kloakmester

AKSEL NIELSEN
mobil

2080 8580

Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik
v/Karsten Laursen
Grønbækvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

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

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

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

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Din pizza bliver
lavet af de bedste råvarer og i original stenovn
Ovnstegt kylling og döner kebab

Lemming Byggade 67
ÅBEN: Tirs.-sønd. kl. 16-21

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

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

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

Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage
Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming
Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.
Se mere på
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Deadline til næste blad: 1. november
Mail: lokalblad@gmail.com

Faste arrangementer:

2013

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

25. september kl. 19.00
Generalforsamling i
Landsbyliv, se s. 28

27. oktober kl. 18.00
L-GIF afholder Oktoberfest, se s. 22

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

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen, se s. 31

26. september kl. 9.15
Besøg på flyvestation
Karup, se s. 7

28. oktober
Kirkefrokost i Serup,
se side 15

6. marts
Dilettant i Serup Borgerforening, se næste nr.

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

28. september kl. 18.30
Ålegilde, Lemming Borgerforening, se s. 33

31. oktober kl. 18.30
Besøger hos Virklund
Sport, se s. 7

9. marts
Dilettant i Serup Borgerforening, se næste nr.

Gudstjenester:
Se kirkesiderne

30. september kl. 10.30
Familie-Høstgudstjeneste
i Serup Kirke, se side 14

7. november
KK44-arrangement,
se side 15

16. marts kl. 18.00
Forårsfest i Lemming
Borgerfore., se s. 33

31. august kl. 18.00
Grillhygge på Friskolen,
Landsbyliv, se s. 25

30. september kl. 19.30
Høstgudstjeenste i Lemming Kirke, se side 14

10. november
Mortensaften i Serup
Forsm.hus, se s. 26

12. september
Orienterings- og opstillingsmøde, Serup, se s. 14

3. oktober kl. 13.30
Mona og Henry underholder, se s. 7

14. november kl. 13.30
Annette Jacobsen, om
flygtningelejr, se s. 7

13. september
Orienterings- og opstillingsmøde, Lemm. se s. 14

6. oktober
Høstfest i Serup Forsamlingshus, se s. 26

27. november
Sogneaften om Simon
Grotrians digtning, se s. 15

16. september
Loppemarked i Serup Forsamlingshus, se s. 26

7. oktober
Forklaringsgudstjeneste,
se side 14

28. november kl. 13.30
Mannequinopvisning.
Pensionistfore., se s. 7

18. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård, se s. 7

11. oktober kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i
Lemming, se side 15

29. november kl. 11.30
Fælles julefrokost, Pensionistfore., se s. 7

23. september
Opstart indendørs motion
L-GIF, se s. 22

17. oktober kl. 13.30
Løvfaldstur, Pensionistfore., se s. 7

9. december kl. 14.00
Juletræsfest, Lemming
Borgerfore., se s. 33

20. september
Opstart for Fælles Voksenkor, se side 12

24. oktober kl. 19.00
Tur til Vissingkloster,
Landsbyliv, se s. 28

12. december
Julekoncert i Serup med
Fortunakoret, se side 15
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