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Denne annonce 
kan blive

DIN

Silkeborg Isenkram
Torvecentret

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647

Container-udlejning

Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

Benthe & Jens Ove Hansen

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

A
p

S

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

Tid til fordybelse
 i leg og læring

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

Denne annonce 
kan blive

DIN

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

Denne annonce 
kan blive

DIN

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær

Østergade 8
8620 Kjellerup

Tlf. 2177 2169
www.kjellerupkøreskole.dk
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STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer, scanner, programmer til foto-
behandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers konto i Nordea, konto nr. 1938-5905 254 431, med 
tydelig afsender på. Ellers kontakt Karina på tlf. 6127 7299. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden ansvar for 
redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt 
materiale skal være navngivet. Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt, uden at disse er orienteret.

Samarbejdsudvalget:       Fastnet  Mobil   
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)                         8685 5502 4040 4502
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)                        6127 7299 
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)          8685 5385 omst. til mobil
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig)    8685 9264 2993 5475
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter) (Serup Borgerforening)                    3023 1613
Anna Margrethe Jensen, Nørrekrogen 11G (Lemming Menighedsråd)         2464 9363
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)                     8685 5452 omst. til mobil
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333  
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)                  8685 5832 
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)                      8724 7070 2463 0547
Gyda Betzer, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)                             3068 2330
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)                          2463 0517
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)                    8685 9114 2883 2404
Jesper Bang (LGIF)       8685 9111 3052 1040

LEDER
UDSYN
Skyerne hænger tungt over majsmarken øst for vores 
indkørsel og begrænser vores udsyn. Et kort øjeblik 
kæmper den lavt hængende morgensol sig igennem 
et hul, den når lige at kunne blænde, men må så give 
op.  Overskyet igen i dag.
Snart snittes majsen, som det sidste af årets høst.

I Silkeborg bakser byrådet med at løse de store tra-
fikale problemer. Trafikplanen er i offentlig høring, og 
på samme måde som motorvejsprojektet, griber store, 
offentlige anlæg ind i mange familiers liv.
På Christiansborg arbejdes der med finanslov. Mange 
særinteresser vil tilgodeses, og store fremtidige udfor-
dringer skal løses.

I EU giver de finansielle problemer større økonomiske 
skel i befolkningerne og mellem syd og nord. I syd tru-
er fascistiske bevægelser den demokratiske fremtid.
Fra FN kommer den ene troværdige melding efter den 
anden, om behovet for handling fra de nationale re-
geringer, både på klimaproblemet, sult og fattigdom, 
flygtninge, lokale konflikter m.m. Vi ved det hele, men 
handler oftest kortsigtet i vores dagligdag.

Når majsen er væk, får jeg bedre udsyn. Så skal jeg 
tage stilling, også til det globale.
Men først vil jeg lige have plukket de sene æbler, in-
den vinden og frosten tager dem.

Klaus Hansen, Tandskov
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Oplag:
850 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

DAGPLEJERNE

Emilie, Silas, Alberte og Isabella tumler i puderummet

Nova, Mathias, Mikkel, Emilie, Emma og Pelle har lige leget 
og læst i den ”blå hyggekrog”, men har fået øje på sne/hagl 
udenfor.

Heldagslegestue for dagplejen i Skægkær Børnehave
Gennem de sidste mange år, har vi lokale dagplejere 
og børn haft heldags legestue i Centrum Huset i 
Skægkær, men vi har fra september 2012 fået mulighed 
for at holde heldags legestue i Skægkær børnehave, 
- og det er både vi dagplejere og børn rigtig glade for.
Vi er 13 dagplejere i den lokale dagpleje, og vi dækker 
pasning af de 0-3 årige børn, primært børn fra Øster 
Bording, Sinding, Sejling, Skægkær, Resdal, Serup, 
Lemming og Nisset. Vi er opdelt i tre grupper, (gruppe 
171, 172 og 173), og hver gruppe kommer i heldags 
legestue hver 3. fredag.

I heldags legestuen er dagplejere og dagplejerbørn 
sammen med pædagoger fra børnehaven samt 
de mindste børnehave børn. Det nye samarbejde 
giver mulighed for, at ”de gamle” dagpleje børn 
kan være sammen med deres tidligere dagplejere 
og legekammerater fra tiden i dagplejen, -  og de 
kommende børnehave børn kommer til at kende 
børnehaven samt pædagogerne inden de starter. 

Fredag den 26. oktober var det vores (gruppe 171) tur til 
at komme i heldags legestue igen. Dagen starter lige så 
stille, da de første børn kommer klokken 6.30. Vi finder 
en bog om den ”store traktor” og sætter os i sofaen, 
mens vi snakker om billederne i bogen. Efterhånden 
kommer der flere dagplejebørn, og børnene begynder 
at lege forskellige steder i børnehaven/legestuen, nogle 
læser, nogle tumler, andre leger med biler. Børnehave 
børnene begynder også at komme, og nye lege opstår 
mellem de forskellige børn. Omkring klokken ni, er det 
tid til formiddags mad for alle børn og voksne, og vi 
spiser boller og frugt, mens der snakkes og grines. 
I løbet af formiddagen, fortsætter legene inde og ude.

Efter en spændende, lærende og god formiddag, med 
masser af nye indtryk, er dagpleje børnene klar til 
frokost, og derefter en god middagslur.

Tak for en god dag med jeres børn.
Mette, Tina, Anita, Heidi, Karina

Magnus og Emilie kører Pelle i klapvognen Daniel og Johannes leger med biler og dyr
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GADESPEJLET

Lokalbladets e-mail adresse
lokalblad@gmail.com 

www.serupsiden.dk/lokalbladet 

HUSSTAFETTEN

På Nisset Bygade 29, Nisset, bor Marianne og Christi-
an. De har renoveret Åge Møllers tidligere hus totalt fra 
top til tå, både indvendigt og udvendigt. Da alt var revet 
ud af huset, kunne man kigge op til kippen og måske 
op i himlen, for taget røg også en tur. Forandringen ses 
tydeligt ud fra billederne. Flot er det blevet…

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Sanne Mai Lemming, Øster-
byvej 21, fylder 30 år d. 30. 
november

Laura Bang, datter af Lisbeth 
Lausten Bang & Jesper Bang
er født 30. oktober 2012 på 
Skejby Sygehus. Hun veje-
de 4150 gram og var 53 cm 
lang.

Liselotte Dybro, Serup Ting-
højvej 11, fylder 40 år den 13. 
december 2012 

Emma-Sofia, datter af Rikke 
Golczyk og Knud-Erik Peder-
sen, kom til verden den 15. 
september kl. 10:50. Hun 
vejede 3380g og 52 cm. Sto-
rebror Mathias og lillesøster 
Isabella er stolte af hende.

Tak til alle, der var med til at gøre vores
sølvbryllupsdag, til en uforglemmelig dag.

Og tak for alle de flotte æresporte og flag-allé.

Hilsen Benthe og Jens Ove Hansen

Lars Elsborg, Holmmøllevej 31, Lemming, fyldte 60 år den 18. 
september. Lars siger: Tak for alle opmærksomhederne i da-
gens anledning. PS: Prikken i græsset midt i vinduet er en rå!

Redaktionen ønsker alle læsere
Glædelig Jul & Godt Nytår
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JULEMARKED I SERUP

Ovenstående arrangement er resultatet af et lokalt initiativ fra en håndfuld lokale jule-entusiaster,
der på hver deres ejendommelige facon bidrager til et længe savnet julemarked i Serup,

hvor fællesskab, hygge og tradition er i fokus.

Formålet med dette spændende tiltag er ikke, at arrangørerne skal opnå personlig økonomisk gevinst.
Skulle der opstå et lille overskud, vil dette gå til et velgørende formål...

... lokalt, nationalt eller internationalt...

Så lad os bakke op om et godt lokalt initiativ!
(red.(Tina))



7

SERUP BILLEDSKOLESERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming

Tlf. 87 24 70 70 

Se mere på www.serupbilledskole.dk

Program for 
December, Januar, Februar

Onsdag den 12. december kl. 12.30
Juleafslutning med fællesspisning.

Det store julebord, med 3 forskellige slags sild, 
hvidkål med stribet røget bacon og medister, 
pandekager m. hønsefyld, ris a` la mande,

Kaffe m. småkager. 1 snaps og 1 øl eller vand.
sang og dans omkring juletræet,

til Anker Svendsens musik.
Medbring en julegave til 20-25 kr.

Alt dette fås for kun 100,00 kr. pr. person.
Tilmelding senest 10. december til Kirsten 86856608

Onsdag d. 9. januar kl. 12.30    
Nytårskur - Fællesspisning og hyggeligt samvær.

Menu:
Kogt Torsk med tilbehør,

Kaffe med småkager.
Alternativ til torsk: Karbonade m. ærter og gulerødder. 

(skal meddeles v. tilmelding)
Pris 125,00 kr. inkl. drikkevarer.

 Tilmelding senest 4. januar til Ingrid tlf. 23692099

Onsdag d. 23. januar kl. 13.30
Eftermiddags hygge i Serup Forsamlingshus,

Med ”De Små Synger”
Der vil blive serveret kaffe og kage.

Onsdag d. 20. februar kl. 12.30
Forsinket Fastelavn m. tøndeslagning. 

Udklædning tilladt.
Der bliver serveret gule ærter, kaffe

og friskbagte vafler.
Pris 100,00 kr.

Tilmelding til Kirsten senest 17. februar tlf. 86856608

Besøg i ”Flamingo Park”

BILLEDVÆRKSTED VINTER 2013

Drenge og piger 2. - 6. kl.
Syv onsdage kl. 15.30 (passer med bussen fra 

Skægkær) til kl.17.30.

 Start onsdag d. 9. januar 2013
Tilmelding senest d. 3. januar
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SKÆGKÆRSKOLEN
Nyt fra skolen
Så er der igen stilladser omkring skolen. Denne gang 
dog kun kortvarigt. Vi får nyt tag på den sidste del af 
skolen. Det pynter – og tætner. Samtidigt glædes vi 
over nyt gulv i gymnastiksalen. Mange små og større 
fødder i skole og fritid vil se frem til at undgå splinter 
fremover!
Her nogle stemningsbilleder fra skolernes motionsdag 
op til efterårsferien. En god dag med gang i den fælles 
motion og gode udeoplevelser med løb og cykling.
Det er godt med de gode rolige skolearbejdsdage, hvor 
det kontinuerlige arbejde fører frem mod de læringsmål, 
vi sætter for eleverne. Den overordnede vision hos os 
er ” .. at danne livsduelige mennesker..”. Det fordrer en 
mangesidet indsats. Her i en ”almindelig” efterårsuge 
sker der udover den gode almindelige undervisning 
en række andre aktiviteter: F.eks. hvor 8. årgang laver 
alt klar til en stor premiereaften med bespisning af 
180 mennesker og fremvisning af selvproducerede 
kortfilm. Eller når 9. årgang indtager Hjerterummet og 
omdanner det til en avisredaktion ugen igennem, - et 
par eksempler fra de ældste elever.

Vi nærmer os julemåneden, hvor der må ønskes.. Der 
er også mange hos os, der har ønsket bedre muligheder 
for at arbejde med tidssvarende it. Heldigvis nærmer 
vi os nu tiden for at skulle indkøbe en god mængde 
tablets - fortrinsvis til brug i indskolingen. Det er som 
led i det kommunale udviklingsforløb som betegnes 
”prototyper”, og som hos os hedder ” web 2.0”. 

Interesserede kan se bloggen med teoretisk baggrund 
og  uv. eksempler fra 2., 7. og 9 årgang på vores 
hjemmeside under "links".

Der foregår en masse små og større tiltag skolen 
igennem med dette fokus, og det er herigennem vi har 
fået midler til at starte et indkøb af gruppesæt i tablets. 
Vi glæder os i denne tid..
Fritidsklubben har netop færdiggjort en større ”make 
over” og gjort alt klar til at udvikle på det gode klubtilbud 
for 4., 5 og 6. årgang. Der er klar med en række nye 
tiltag både i form og indhold. (Vi måtte også bruge 
lidt ekstra på at udbygge vores alarm system efter et 
ærgerligt indbrud).

Venlig hilsen Peter Mortensen
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LOKALBLADET

SÅ er kassererskiftet i Lokalbladet langt om længe 
blevet den realitet, som blev nævnt tidligere i blad nr. 
41. Her blev oplyst, at Karina Birch Nielsen, Viborgvej 
129, Resdal, tiltrådte som afløser for Marianne 
Eriksen. Lidt tovtrækkeri med banken har trukket den 
endelige overtagelse ud, men nu har overtagelsen og 
overdragelsen fundet sted og Marianne er med stor 
tak fra bladredaktionen trådt tilbage.

Karina er født og opvokset i Lemvig, hvor hun gik 
på Handelsskolen, der nu er slået sammen med 
Gymnasiet pga de faldende ungdomstal. Men trods en 
god handelseksamen mente hun ikke, at tørre tal og 
momsregnskaber var hende alligevel ud i al fremtid, 
så efter en flytning til Holstebro arbejde hun i en 
vuggestue og børnehave som vikar, og startede så på 
pædagogseminariet, som i dag hedder det mundrette 
navn: VIA UNIVERSITY COLLEGE CAMPUS 
HOLSTEBRO. 

Her blev hun uddannet til pædagog, hvilket hun har 
arbejdet som lige siden. Ikke i en børnehave eller 
SFO, men som aflaster for en familie med 2 børn. Dem 

Lokalbladets nye kasserer, Karina Birch Nielsen
fik hun kontakt med under studiet, og det er blevet til 
et fast job efterfølgende, hvilket hun er meget glad for.

Karina fortæller også, at hun og hendes kæreste, 
Kennet Vinderslev Nielsen (se artikel i blad nr. 41), 
er ved at blive godkendt som plejefamilie, og jeg vil 
også mene, at med deres hus, have, bygninger og 
omgivelser, så vil der være mange muligheder for 
både indendørs og udendørsaktiviteter for børnene.

Lokalbladets redaktion ser frem til det kommende 
samarbejde med Karina, som fra starten lægger 
op til, at der skal være orden i tingene, og alle skal 
have deres tilgodehavender til tiden, lige som bladets 
skyldnere ligeledes vil opfordres til at betale bladets 
tilgodehavender til tiden. Alt i alt noget vi fra redaktionen 
bakker 110 % op om. Så hermed

STORT VELKOMMEN TIL KARINA
som Lokalbladets kasserer.

På redaktionsgruppens vegne
Luffe

Karina med lidt af deres flotte udsigt i baggrunden
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Juleforberedelsen
I Selma Lagerlöfs kendte fortælling "Legenden om 
juleroserne" optræder der en abbed ved navn Hans. 
Abbed Hans er på vej til Göinge Herred sammen med 
en munk og een af sønnerne fra røverfamilien, der bor 
oppe i den store Göinge Skov i det nordlige Skåne.
På vej op i skoven glæder abbed Hans sig over at se 
de mange juleforberedelser, der bliver gjort på gårde-
ne og i byen. Abbeden skal op for at plukke een af de 
blomster, der hver julenat vokser i skoven, for julenat 
bliver skoven forvandlet og klæ'r sig i højtidsdragt for 
at fejre Jesu fødsels stund. Det har han engang hørt, 
og nu har han fået en lejlighed til at se det ske, fordi 
røvermor en dag har været på vandring ned til Öved 
Kloster, hvor munkene bor. Røvermor hævder endda, 
at klo sterets have ikke kan måle sig med en have, 
hun kender: Haven, der julenat udfolder sig omkring 
røverhulen.
Så meget mere forbavsende er det for abbed Hans, 
da han ankommer til røverhulen, at der derinde ikke 
er gjort det ringeste for at helligholde julen. Røvermor 
har hverken brygget eller bagt. Hun har heller ikke 
gjort rent eller pyntet op. Og alligevel viser dette under 
sig for røvermor, hendes fem børn og røverfar, der er 
dømt fredløs. Legenden ender med at afsløre, hvor-
dan det i sidste øjeblik lykkes abbed Hans at tage et 
par rodknolde fra den store julehave.
Den munk, som han havde taget med sig, troede imid-
lertid ikke, at det var et virkeligt mirakel, der foregik, 
da skoven rundt om røverhulen hen på aftenen klæd-
te sig i højtidsskrud med sommer, vækst og varme. 
Da der kom en lille skovdue og satte sig på munkens 
skulder, slog han ud efter den og råbte: "Gå ad hel-
vede til, hvorfra du er kommet!". Omgående begyndte 
sneen igen at komme glidende hen over skovbunden. 
Dyrene forsvandt, og underet opløstes i, som Selma 
Lagerlöf udtrykker det, "ulidelig smerte over kulden og 
mørket i et menneskehjerte".

Men abbed Hans fastholdt sin tro; han greb et par rod-
knolde, inden han faldt om og døde, mens de øvrige, 
røverfamilien og munken, i mørket og nattekulden 
famlede sig tilbage til røverhulen.
Da man får abbed Hans tilbage til Öved Kloster, opda-
ger de, der sysler med den døde, at han holder noget 
fast i hånden, som han måtte have grebet i dødsstun-
den. Det er de rodknolde, han lige nåede at få fat i, 
før han sank sammen. De bliver senere plantet i klo-
sterets urtegård, hvor de den følgende jul spirer frem 
og bliver til de smukke juleroser, vi også har her i præ-

stegårdshaven i Serup, juleroser, der blomstrer midt i 
vinterens  kulde, som om de aldrig kan glemme, at de 
engang voksede i den store julehave i Göingeskoven.

Når man læser denne berømte legende, kommer man 
let til at tænke på, hvordan det også bliver jul for den-
ne røverfamilie, selv om de tilsyneladende ikke har 
gjort de ringeste forberedelser. Ja, selv om de endda 
er udstødt af samfundet, får de det store under at se: 
Hvordan det midt om vinteren bliver forår og sommer 
med blomster og bær, der springer ud og modnes på 
ganske kort tid, -  og med legende dyr, der ikke gør 
hinanden eller mennesker noget ondt. En paradisisk 
tilstand, hvor alt er fred og harmoni.

Hvordan skal man forberede sig til denne højtid? Ved 
at tage del i "ræset"? Ved at lade sig lokke med af den 
form for jul, der vanetro begynder allerede i slutningen 
af oktober måned, og som i ugevis kører for fuld ud-
blæsning?
Der er ingen grund til at gøre det mere alvorligt, end 
det er, blot det lykkes at få med, at det også og især 
handler om sindets forberedelse. Og dermed om ju-
lens egentlige anliggende, som varer meget længere 
end nogle hektiske dage sidst på året. Dette anlig-
gende rækker ud over årets afslutning. Hvor julen kun 
drejer sig om glimmer og granduft og ikke mere end 
det, dér bliver det aldrig rigtig højtid.

Der må have været en ganske bestemt grund til, at 
man i sin tid valgte lignelsen om de 10 brudepiger som 
én af prædiketeksterne til adventstiden (Matthæus-
evangeliet kapitel 25). Disse brudepiger befandt sig 
også i en situation af forventning. De ventede på brud-
gommen. Når Jesus fortæller denne berømte lignelse, 
er det formodentlig sig selv, han har i tankerne  -  sin 
egen genkomst. 
Forberedelsen til julehøjtiden inddrager også livets vi-
dere forløb. Lignelsen siger i et dybsindigt billedsprog, 
at vi skal have tro. Lampeolien er et billede herpå. Fem 
af brudepigerne havde ikke bare olie i deres lamper, 
men også i deres kander. De øvrige fem havde kun 
olie i lampen, og det førte til, at de ikke kom med til 
bryllupsfesten.
Nu skal vi ikke presse billedet og hævde, at det så blot 
gælder om at have en reservetank i behold til trange ti-
der. Jesus vil med lignelsen om brudepigerne snarere 
sige, at vi ikke kan tro for andre, eller at andre ikke kan 
tro for os. Vi kan altså ikke uden videre dele vores tro 
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ud til dem, der ingen har  -  endsige spæde op dér, 
hvor beholdningen synes knap. På denne måde gør 
vi let troen til en egenskab eller et lager, der kan tæ-
res på, og det kan ikke være meningen. Tro i kristen 
forstand kan aldrig blive en egenskab, men derimod 
kun noget som hele tiden må hentes og fornys -  ikke 
mindst i gudstjenesten.
Abbed Hans havde tro. Det blev rodknoldene fra jule-
haven i Göingeskoven et billede på. De overvintrede 
og spirede igen næste jul.
Sådan skulle det også gerne gå med det budskab, vi 
henter i den skelsættende begivenhed, som handler 
om Jesu fødsel. Dette budskab skal tages med over 
i nytåret, så dets hovedperson følges over de kom-
mende dage. Det hedder netop med en kendt salme 
("Denne er dagen, som Herren har gjort"): "påske og 
pinse udsprang af jul".             I.G.

Døbte siden sidst

Lemming kirke:

7. oktober: Luna Rask Andersen,Vester Bordingvej 7, 
8600 Silkeborg 

23. september: Emma Sólja Bertelsen, Therese Bjørg 
Bertelsen, Lilly Drós Bertelsen, Valdemar Trygvi Ber-
telsen, Ingerslevvej 3

DØDE OG BEGRAVEDE
FRA ALLEHELGEN  2011  TIL ALLEHELGEN  2012 

Serup sogn
Poul Ernst Andersen, Serup Tinghøjvej 14
Født 11.09.1938 – død 01.03.2012 – 73 år
Else Sørensen, Lysbro Plejehjem, tidl. Serup
Født 16.07.1918 - Død  07.04. 2012 – 93 år. 
Kristian Gilbert Korsbakke
Ørevadbrovej 62, Serup
Født 22.01.38 – død 06.05.12 – 74 år
Svend Sørensen Elkjær
Ballelund, tidl. Høgdalvej 36
Født 29.07.1921 – Død 28.08.2012 – 91 år
Emma Laura Schmidt Madsen
Resdal Bakke 11 G, 8600 Silkeborg
Født 30.06.1939 – død 23.09.2012 – 73 år 
Ole Møller Skov, Serupvej 12, Serup, 8632 Lemming
Født 10.01.1960 – død 27.09.2012 – 52 år
Ruth Larsen, Malmhøj Plejecenter i Vinderslev, tidl. 
Serup
Født 17.05.1916 – død 25.10.2012 – 96 år
Erik Skovgaard Bredkjær Pedersen, Viborgvej 112 B
Født 03.10.1948 – død 27.10.2012 – 64 år

Ære være deres minde!

Lemming sogn
Celina Denise Pedersen, Østerbyvej 2, st., 8632 Lem-
ming
Født 28.01.2012 – død 21.04.2012 
Alis Nielsen, Sejs Plejecenter, tidligere Nisset
Født  19.02.1931 - død 270512 – 81 år 
Egon Bøgelund Madsen,  Mølledamsgade 3,1. – 
Lejl.17, 8600 Silkeborg, tidl. Sejling og Nisset.
Født 20.01.1923 – Død  06.06.2012 – 89 år
Knud Erik Nørring Pedersen, Østerbyvej 18, 8632 
Lemming
Født 27.02.1924 – død 20.06.2012 – 88 år
Bent Hager Thor, Grauballevej 11, Nisset, 8632 Lem-
ming
Født   01.03.1940  -  død  05.08.2012   - 72  år
Knud Bent Pedersen, Ravnholtvej 6, 8620 Kjellerup, 
tidl. Lemming
Født 10.07.1932 – død  16.09.2012 – 80 år
Karl Gustav Rasmussen, Kjellerup, tidl. Lemming
Født  11.12.1923 - død 08.10.2012  -  88 år
Christen Mogensen, Ballelund Plejehjem, tidl. Nisset.
Født 20.09.1920 – død 09.10.2012 – 92 år

Ære være deres minde!



12

KIRKENYT
Lemming Kirke

Julehjælp
Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses Legat” kan 
søges ved indsendelse af begrundet ansøgning til 
sognepræst Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9, 8632 
Lemming.
Ansøgningerne behandles udelukkende af mig og jeg 
har tavshedspligt. 
Legatet udbetales først tæt ind under jul, da jeg selv 
modtager det ret sent i december.
Ansøgningsfrist : fredag den 14.december 2012
Inge Glibstrup

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 Midtjyl-
lands ambitiøse kor. Koret er under ledelse af Erik 
Knudsen og består af ca. 35 medlemmer. 
Koret tager gerne udfordringer op og deltager i inter-
nationale konkurrencer og har tradition for at opføre 
større værker som Messias og Carmina Burana.
Korets repertoire spænder vidt i tid, geografi og gen-
rer. Foruden den klassiske musik har koret også nyere 
musik og rytmiske værker på programmet.
Denne aften vil byde på lidt af hvert inden for julere-
pertoiret, 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 Fore-
dragsforening.

Fortunakoret

FRIVILLIGE
I forbindelse med forskellige arrangementer, 
f.eks. kirkefrokost og spaghettigudstjeneste, er 
der brug for et par ekstra hænder. Hermed op-
fordres 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 be-
hovet opstår, vil man blive kontaktet.

KALENDER

JULEKRYBBESPIL
Lørdag den 8. december kl.14 er der krybbespil i Se-
rup kirke ved efterårets mini-konfirmander.
Bagefter kaffebord og æbleskiver m.m. i Serup For-
samlingshus. 

Julegudstjeneste for de mindste
Tirsdag den 11.december kl.9.30 er der julegudstjene-
ste i Lemming kirke for dagplejebørnene i vore sogne 
og for børnehavebørnene i Lemming. 
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De ni læsninger i Lemming kirke
3.s. i advent - søndag den 16. december – er der De ni 
læsninger afvekslende med sang og musik i Lemming 
kirke kl.16.
Voksenkoret medvirker sammen med kirkekoret under 
ledelse af organist Karen-Minna G. Nielsen.

Julegudstjeneste for Friskolen
Onsdag den 19.december kl.9 er der julegudstjeneste 
i Lemming kirke for Friskolens børn og voksne.

Julegudstjeneste for Dybkær Specialskoles 
Lemming-afdeling:
Onsdag den 19. december kl.10.30 i Lemming kirke.

24. december: Skægkærblæserne i Serup
Juleaften den 24.dec. kommer Skægkærblæserne og 
spiller os til kirke i Serup ved julegudstjenesten kl.14.15

Jule-salmesangs-gudstjeneste i Lemming kir-
ke og ønskekoncert
Julesøndag – den 30. december – holder vi jule-sal-
mesangsgudstjeneste i Lemming kirke kl.10.30. Fire 
personer fra vore sogne har givet tilsagn om at fortælle 
lidt om, hvorfor vi lige netop skal synge den julesalme, 
de har valgt, og derudover er der mulighed for, at du 
kan foreslå din yndlingssalme. Du må gerne sige hvor-
for, men du må også gerne blot foreslå din jule-salme. 

NYTÅRSAFTENSDAGS-GUDSTJENESTE 
Som vedtaget i menighedsrådene – og med tilladelse 
fra biskoppen - holder vi nytårsgudstjeneste på årets 
sidste dag  i stedet for nytårsdag, hvor det for mange 
kniber med at få søvnen ud af øjnene.
Det går på skift mellem sognene, og i år er der fælles 
gudstjeneste i Serup kirke kl.14 den 31.december.

Efterfølgende er menighedsrådet vært ved en lille for-
friskning, hvor vi ønsker hinanden ”Godt Nytår” ,  inden 
vi går hver til sit.

Sogneaften
Tirsdag den 22.januar 2013 kl.19.30 indbydes der til 
foredrag ved Biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen:
”Folkekirken i spændingsfeltet mellem evange-
lium, 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 folke-
kirken at fastholde sammenhængen mellem evange-
liet, folket og statsmagten. 
Sted:  Serup Forsamlingshus.
Arr.: Serup og Lemming Menighedsråd

Voksenkoret

Biskop Karsten Nissen

Kirkehøjskole i 2013

Vi er tre landpræster nord og vest for Silkeborg, som 
gerne vil lave kirkelig voksenundervisning – teologi for 
lægfolk, om man vil – i vore sogne, og samtidig gerne 
vil noget fællesskab over sognegrænserne omkring 
det.
Denne vinter vil vi beskæftige os med

Kristendommen i Danmark efter reformationen
På alterbilledet i Funder kirke ser man til venstre Mo-
ses med sin stav og de to lovtavler med de ti bud, til 
højre hans broder Aron, den første ypperstepræst i Bi-
belen. De står som to søjler, ovenover ser man Frede-
rik den 3.` initialer.
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Sådan forstod man tilværelsen i den danske enevæl-
des tid (1660-1849): Kongen (symboliseret ved Moses) 
og kirken (symboliseret ved Aron) var de to magter, 
der bar samfundet og tilværelsen. Kongen med den 
verdslige magt, kirken med den åndelige magt. Begge 
magter havde brug for hinanden, kongen havde f.eks. 
brug for en styring af moralen i landet, og kirken havde 
brug for økonomisk støtte. Det var en meget konser-
vativ forståelse. Der tolereredes ikke megen fornyelse 
eller afvigelse, ingen frihed til at stille sig udenfor. Det 
var også en tryg tilværelses-forståelse – Gud og kon-
gen stod sammen om at bære hele tilværelsen oppe.
Det sprudlende, levende religiøse liv i reformationen 
stivnede i det, man kalder Den lutherske Ortodoksi. 
På den ene side var det en stor religiøs tryghed, på 
den anden side en kirkelig ensretning med tvang og 
forstokkethed, som vi i dag næsten ikke forstår.
Ortodoksien blev snart efter afløst af pietismen.

I vinterens kirkehøjskole vil vi prøve at give et indblik 
i kirken og kristendommen i Danmark i den periode.

Vi inviterer til tre undervisningsgange:
Torsdag den 7. februar kl.19.30 i Serup Præste-
gårds konfirmandstue, Serup Tinghøjvej 9, 8632 
Lemming. Her vil sognepræst Inge Glibstrup tale om 
”Hvor blev reformationen af?”
Torsdag den 21. februar kl.19.30 i Sejling Præste-
gårds konfirmandstue, hvor sognepræst Kresten 
Thue Andersen vil tale om pietismen, og hvor sogne-
præst Unna-Pernille Gjørup vil demonstrere pietismen 
i nogle udvalgte salmer. 

Søren Aabye Ki-
erkegaard (5. maj 
1813 – 11. novem-
ber 1855)

Lørdag den 2. marts kl. 9.30 i  Kragelund præste-
gårds konfirmandstue: Sognepræst Ejnar Stobbe: 
Søren Kierkegaard – i anledning af hans 200 års fød-
selsdag.

Vi slutter med frokost, som kan bestilles. Kaffebord de 
to første gange sørger vi for: Pris 30,- kr.

Som sædvanlig laver vi et rigtigt fyldigt program i en 
særskilt folder, som kommer ud i våbenhusene umid-
delbart efter nytår.

Unna-Pernille Gjørup, Kresten Thue Andersen,
Ejnar Stobbe og Inge Glibstrup

Fastelavns-familie-gudstjeneste i Serup kirke i 
samarbejde med Borgerforeningen lørdag den 9. fe-
bruar 2013 kl.14. Alle må gerne møde udklædte. Efter-
følgende tøndeslagning i Serup Forsamlingshus. 

Fastelavns-familie-gudstjeneste i Lemming kirke 
i samarbejde med Borgerforeningen Fastelavns-søn-
dag den 10. februar 2013 kl.14. Alle må gerne møde 
udklædte. Efterfølgende tøndeslagning i Lemming 
Forsamlingshus. 

Spaghetti-gudstjeneste i Serup kirke
Torsdag den 28. februar: Spaghettigudstjeneste i Se-
rup kirke for børnefamilier.
Bagefter spaghetti og kødsovs i Serup Forsamlings-
hus Voksne 20,- kr.  Børn gratis

10. marts:
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Forårskoncert i Lemming kirke
Torsdag d. 11. april 2013 kl 19.30 er der koncert i Lem-
ming kirke. Medvirkende er pigekoret fra Mariehøj kir-
ke under ledelse af Inger Budde Dusgård  og A capella 
koret fra Skanderborg under ledelse af Karen-Minna 
Nielsen.
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Det nye fælles menighedsråd
Da der ikke indkom mere end én liste i hvert sogn, er 
følgende valgt til Det nye fælles menighedsråd for Se-
rup og Lemming sogne.
Menighedsrådet tiltræder 1.s. i advent 2012.
Konstituering finder sted den 20. november.
Vi byder det nye råd velkommen og håber på godt 
samarbejde i perioden, der forestår.

Valgt i Serup sogn

1. Kurt Nissen, Viborgvej 123, 8600 Silkeborg
mail@kmknissen.dk – tlf. 8685 5878

2. Knud-Olaf Thormann Nielsen, Viborgvej 157,
8600 Silkeborg
kalasi@mail.dk   - tlf. 8685 5412 

3. Per Storgaard Davidsen, Holmgårdevej 12,
8632 Lemming
Per.storgaard.davidsen@privat.dk  tlf. 8685 5920

4. Svend Riis Nielsen, Resdal bakke 52,
8600 Silkeborg
BSresdal@mail.dk  - 8685 5586

5. Første suppleant: Steffen Thybo Johnsen, Homgår-
devej 5 C, 8632 Lemming
Steffen.thybo@post.tele.dk   -  Tlf. 8724 7641

6. Anden suppleant: Kim Friis Lund, Homgårdevej 14, 
8632 Lemming
Tlf. 8685 5060

7. Tredje suppleant: Anne Bender Hansen, Resdal 
Bakke 51, 8600 Silkeborg
Tlf. 8685 5502

Valgt i Lemming sogn 

1. Erik Nielsen,  Østerbyvej 46, 8632 Lemming
nyroennely@privat.dk - Tlf. 8685 9110  

2. Kirsten Bjørn Brendstrup, Nisset Sønderhede 3, 
8632 Lemming
Nisset@post10.tele.dk  -  Tlf. 8685 9025

3. Tina Søby Lysthauge Enemark, Ingerslevvej 4,
8632 Lemming
enemark@post.tele.dk  - Tlf.  8685 9310

4. Arne Mundbjerg, Lemming Vesterbyvej  2,
8632 Lemming
mundbjerg@fiberpost.dk  - Tlf. 8685 9875

5. Første suppleant: Benedicte Overby Kirkegaard, 
Nisset Bygade 8, 8632 Lemming
Baok72@fiberpost.dk  -  Tlf. 8685 9559

6. Anden suppleant: Karen Bang, Allingvej 1,
8632 Lemming
ke@bang.dk – Tlf.  8685 9187  

7. Tredie suppleant: Peter Nørreskov, 
Holmmøllevej 30 - Tlf. 8685 9114

Samtidig med at det nye fælles menighedsråd tiltræ-
der, siger vi farvel til de afgående rådsmedlemmer, 
som i Serup sogn var Jens Folmer og Lene Sørensen 
og i Lemming sogn var Gunhild Bach, Anna Margrethe 
Bach Jensen og Karen Bang.
De har alle gjort en stor indsats i en periode, hvor der 
har været mange arbejdskrævende forandringer i me-

nighedsrådsarbejdet. Bl.a. er regnskabssystemet lagt 
om, og ligeledes er menighedsrådene nu blevet mere 
direkte arbejdsgivere for de ansatte end tidligere. Dis-
se udfordringer har alle løftet med stor udholdenhed 
og godt humør og det vil jeg på begge sognes vegne 
sige jer en stor tak for.

I.G.

Farvel og tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer
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Kirkebil
Enhver der har brug for transport, bedes ringe til Erlings Taxi – tlf. 8684 9211, og man skal 

IKKE tage hensyn til, om den skal køre med én eller flere personer. Det er menighedsrådenes 
ønske, at man tager udgangspunkt i sit eget ønske om at deltage i den pågældende helligdags 

gudstjeneste.

Høstgudstjeneste i Serup. Børnene kom med 
fine ting, der blev solgt på auktion. Pengene 
gik til vore fadderskabsbørn.

Fra spaghettigudstjenesten i Lemming Kirke 
11. oktober. Skuespiller Jens Jødal dramati-
serede sammen med børnene fortællingen 
om Daniel i løvekulen.
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Når etikken bliver synlig
Et af arrangementerne i forbindelse med årets KK44-
uge var et foredrag i Sinding forsamlingshus, hvor et 
halvt hundrede interesserede deltog fra de fire arran-
gerende sogne (Serup, Lemmimng, Sinding og Sej-
ling), som havde inviteret formanden for etisk råd, Ja-
cob Birkler til at tale om etikkens nødvendighed. Hans 
pointe var at vi i etiske sammenhænge bør betænke at 
etik egentlig betyder tøven. Der er mange grunde til at 
man ikke altid skal skride til handling i et øjebliks følel-
sesmæssig reaktion, men i stedet søge at afbalancere 
vore egne umiddelbare  reaktioner med hensynet til 
medmennesket. 
Med mange eksempler pegede han på at den etiske 
overvejelse og diskussion er mere nødvendig end no-
gensinde, fordi f.eks. lægevidenskaben kan så meget i 
dag - men skal den gøre, hvad den kan?
Ofte ender vi et etisk dilemma, en vanskelig værdikon-
flikt, fordi det kan være svært at vælge den rette hand-
ling, at vælge anstændigt.

Jacob Birkler (tv) i samtale med sognepræst Kresten Thue 
Andersen, Sinding-Sejling

Minikonfirmandernes efterårsudflugt
- gik til Viborg Domkirke, som imponerede alle deltagere, små som store! Her ses holdet på trappen op til koret.
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Serup sogn

December
02. (1.s. i advent)    10.30
08.     14.002
09. (2.s. i advent)    09.001
12.     19.303
16. (3.s.i advent)    10.30
23.      Ingen
24. (Juleaften)    14.154
24. (Juleaften)    16.45
25. (Juledag)    Ingen5 
26. (Anden juledag)   10.306
30. (Julesøndag)   Ingen5
31. (Nytårsaftensdag)   14.007

Januar 2013
01. (Nytårsdag)   ingen
06. (Helligtrekongers søndag) ingen
13. (1.s.e.H3K)   10.30
20. (Sidste sø.e.H3K)   14.001 
27. (Septuagesima)   ingen

Februar 2013
03. (Seksagesima)   10.30
09.     14.008 
10. (Fastelavn)   ingen
17. (1.s. i fasten)   ingen
24. (2.s. i fasten)   09.00
28.     17.009 

Lemming sogn

December
02. (1.s. i advent)   09.001
09. (2.s. i advent)    10.30
11.     09.3010
16. (3.s. I advent)   16.0011
19.     09.00 12
19.     10.3013
23. (4.s. I advent)   ingen
24. (Juleaften)    13.00
24. (Juleaften)    15.30
25. (Juledag)    10.30
26. (Anden juledag)   ingen5
30. (Julesøndag)   10.306
31. (Nytårsaftensdag)   ingen7

Januar 2013
01. (Nytårsdag)   ingen
06. (Helligtrekongers søndag) ingen
13. (1.s.e.H3K)   09.001
20. (Sidste sø.e.H3K)   10.30
27. (Septuagesima)   ingen

Februar 2013
03. (Seksagesima)   16.00
10. (Fastelavn)   14.0014
17. (1.s. i fasten)    ingen
24. (2.s. i fasten)    10.30

Noter:
1) Kirkekaffe
2) Krybbespils-gudstjeneste under medvirken af mini-konfirmanderne. Kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset 
bagefter
3) Julekoncert med Fortunakoret. Kaffebord og fællesang i forsamlingshuset bagefter. 
4) Skægkærblæserne spiller os til gudstjeneste
5) Fælles gudstjeneste i det andet sogns Kirke
6) Jule-salmesangs-gudstjeneste, se kalender
7) Fælles gudstjeneste for begge sogne. Bagefter ønsker vi hinanden Godt Nytår med en lille forfriskning.
8) Fastelavns-familie-gudstjeneste i samarbejde med borgerforeningen. Bagefter tøndeslagning i forsamlings-
huset
9) Spaghetti-gudstjeneste med spisning bagefter i forsamlingshuset.
10) Julegudstjeneste for dagplejebørnene og børnehaven
11) De ni læsninger med voksenkoret og kirkekoret
12) Julegudstjeneste for Friskolen i Lemming
13) Julegudstjeneste for Dybkær Specialskoles Lemming Afdeling.
14) Fastelavns-familie-gudstjeneste i samarbejde med Borgerforeningen. Bagefter tøndeslagning i forsamlings-
huset.

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

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

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

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

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

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

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

Kirkeværge:
Kirsten Bjørn Brendstrup
Nisset Sønderhede 3
8632 Lemming
Tlf. 86859025

Adresser

KIRKENYT
Serup Kirke

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

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

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

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

Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der ringes med 
kirkeklokken ved dødsfald. Såfremt man ønsker 
denne smukke skik opretholdt, bedes man henvende 
sig til sognepræsten eller graveren. Ringning foreta-
ges mellem solopgang og solnedgang, dog ikke om 
søndagen. 
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40.500 stk. telefonbøger skal uddeles i hele Silkeborg Kom-
mune i samarbejde med Lemming Friskole & Lemming Bør-
nehave.

Veteranknallertklubben Aktiv, var i bogstaveligste forstand 
aktiv med uddeling af telefonbøger.

Nyt fra formanden
Året er ved at gå på held og når dette nummer 
udkommer, er julehyggen så småt i gang.
I sidste nummer skrev jeg om, at vi snart skulle i 
gang med idrætsforeningens største opgave igennem 
længere tid - ansvaret for uddelingen af telefonbøger 
i hele Silkeborg Kommune, dvs. ca. 40.000 stk. der 
skulle færdiggøres på blot 19 dage.
Vi havde hjælp fra Lemming Friskole, Lemming 
Børnehave, Veteranknallertklubben Aktiv, klubbens 
medlemmer og deres familier. Der skal her fra 
bestyrelsen lyde et STORT TAK til jer alle.
De penge der tilfaldt klubben er brugt til indkøb af nye 
vinduer og døre, der bliver skiftet i løbet af november 
måned.

Vi har afholdt det sidste store arrangement for i år i 
Lemming G&IF, nemlig årets Oktoberfest. Det blev 
igen en stor succes, med stor opbakning og fuldt hus 
i Lemming Forsamlingshus d. 27. oktober 2012. Det 
er anden gang vi afholder Oktoberfest sidste lørdag 
i oktober og det er allerede blevet til en god tradition. 
Det er jo fantastisk at noget lykkes, når der bliver taget 
en chance.

I sidste nummer skrev jeg, at vi manglede en ny 
kasserer fra februar 2013. Men vi er så heldige, at 
vores nyværende kasserer Diana har valgt at forsætte, 
medmindre der er andre interesserede i posten.

Lemming G&IF har i år startet 3 nye idrætsgrene op, 
og det er et mål for os, at få flere i lokalområdet til at 
dyrke idræt. I den forbindelse samarbejder vi med DGI 
i projektet ”Idrætsforening for alle”.
Først på året startede vi en løbeklub for alle op, den 
kører nu i bedste velgående hver søndag kl. 10.00. 
Derefter er der startet et damehold i håndbold, som 
på nuværende tidspunkt træner i Fårvang hallen 
hver tirsdag fra kl. 19.30-21.00. Det sidste nye skud 
på stammen er gymnastik for kvinder der foregår om 
tirsdagen fra kl. 17.00-18.00 på Lemmings gamle skole, 
den nuværende afdeling af Dybkær Skolen. Dette er nyt 
for os, fordi vi ikke har haft gymnastik på programmet 
i mange år, men det er ikke nyt for foreningen, for det 
var jo det, der startede idrætsforeningen tilbage i 1954. 
Det er dejligt, at det er lykkedes at få startet nogle nye 
idrætsgrene op. Hvad bliver det næste? Det er et godt 
spørgsmål. Det er nok ikke muligt at få startet lige så 
mange idrætsgrene op til næste år, men det er altid 
godt at have visioner. Hvis du har et ønske eller et 
forslag til et nyt tiltag, er du velkommen til at kontakte 
bestyrelsen.

Den 20. februar 2013 afholder vi generalforsamling. 
Bestyrelsen i Lemming G&IF håber på at folk vil komme 
og deltage i dette. Der vil denne gang være smørrebrød 
inden selve generalforsamlingen. Se artikel andet sted 
i bladet. I forbindelse med vores projekt ”Idrætsforening 
for alle”, er det et ønske fra bestyrelsen at vi tilpasser 
klubbens navn til Lemming IF. Dette vil blive stillet som 
et forslag til generalforsamlingen, så mød op og kom 
med din mening.

God jul og godt nytår.
Jesper Bang

Kristian Bjerg - årets indsats i LGIF (se næste side)
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Lemmings oktoberfest 2012
Oktoberfesten i Lemming forsamlingshus lørdag, den 
27. oktober 2012 blev igen i år en succes.
Lemming IF afholdt igen i år tysk ølfest. 150 glade og 
festklædte mennesker fra nær og fjern indtog Lemming 
forsamlingshus, som for en aften var omdannet til en 
herlig tysk oktoberfest, hvor blonde og barmfagre 
”Heidi’er” og herrer i lederhosen var i centrum.  Allerede 
fra starten var humøret helt i top og gæsterne blev 
mødt af tysk schlager-musik og tonerne fra "Ein prosit" 
samt schnitzler a’la Henrik Jensen. Bedst udklædte 
blev Janni Rasmussen og Kasper B. Nielsen.  
Traditionen tro kåres en person, som har ydet en 
særlig indsats for klubben. Det blev i år Kristian Bjerg - 
Tillykke med det. (Se billede på forrige side)

Oktoberfest

Oktoberfest

Oktoberfest

Der var igen i år Amerikansk Lotteri med mange fine 
gevinster fra sponsorerne, som blev udloddet. En stor 
tak til alle, som har bidraget til dagen og aftenens 
arrangement.
Næste års oktoberfest holdes lørdag, den 26. oktober 
2013 – på gensyn.
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Dorte Vasegaard

Gymnastik Damer

Gymnastik i Lemming
 Efter mange års pause er der startet et gymnastikhold 
i Lemming (tirsdag kl. 17-18 Lemmings gamle skole).
Holdet er for damer mellem 30 og 90. Jeg kan holde 
mig under den øverste aldersgrænse og mødte 
forventningsfuld op, sammen med 10 andre. Og jeg 
skal love for, det var en god oplevelse. Vi blev mødt af 
en smilende Dorthe Vasegaard, der med godt humør 
og en smittende energi fik os sat i gang. Det endte 
med, at vi fik pulsen op og sved på panden. 
Det var meningen, at der skulle starte et nyt hold fra 
kl. 18-19, men der var ingen tilslutning. Derfor er der 
mulighed for at fortsætte et kvarter længere for dem, 
der godt vil have lidt mere træning.

Ps. Jeg missede gang nr. 
2, men har hørt, at der var 
mødt flere nye op.

Sæsonen strækker sig 
over 20 gange. Man kan 
vælge at betale 20,00 kr. 
pr. gang eller 300,00 kr. for 
hele perioden.
Mød op, få dig rørt og 
hav det rart med en flok 
svedende damer!

Karen Bang

Fodbold ungdom 
Så er endnu en sæson ved at være slut og det har 
været dejligt at se både så mange nye og gamle 
spillere. Ved slutningen af denne sæson har vi også 
sagt farvel til nogle enkelte trænere, mange tak for 
jeres indsats i den forløbende sæson. Farvel til nogle 
betyder også goddag til andre, og vi/de glæder sig til 
at komme i gang igen til foråret.
Sæsonen er dog ikke helt færdig for alle, da vi har to 
hold tilmeldt turneringen i indefodbold. Her skal der 
spilles i to weekender før jul og to weekender efter jul.  
Også her har vi brug for forældrenes opbakning til at få 
dømt disse kampe mm.
Hold øje med hjemmesiden, opslag eller Lokalbladet 
for nærmere oplysninger omkring hvornår vi går i gang 
igen til foråret. Indtil videre fastholder vi stadigvæk 
træningstiden om tirsdagen fra kl. 17 – 18.

Håndbold
Så er håndbolden atter kommet i gang i Lemming IF. 
Vi er startet op med et damehold, der spiller  for sjov 
bold i serie 3. Vi er et meget blandet hold på omkring 
16 spillere i alderen fra 18 til over 50 år. Der er nogle 
der har spillet håndbold i mange år og enkelte der først 
lige er gået i gang, så vi er et hold hvor der er plads 
til alle og jo flere vi er, jo sjovere bliver det. Så kom 
endelige og vær med, vi har det faktisk rigtig sjovt :-)
Vi træner hver tirsdag i Fårvang Hallen fra kl. 19.30 til 
omkring kl. 21.00 og spiller kampe i weekenden.

EFTERLYSNING: En træner som har mod på at træner 
en flok damespillere med et fantastisk humør og en stor 
lyst til at spille håndbold. Hvis dette er noget for dig, så 
vil jeg meget gerne kontaktes (Louise 40729975).

Billede af håndbold pigerne:

Det er ikke til at forstå, at de mangler træner?

Tanja & Diana deltager i kvindeløbet
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Løb i Lemming
I skrivende stund har vi nu været i gang i 5 mdr. og som 
vi lærte til at starte med, så tager det 8 måneder at lave 
en løber. Forstået på den måde, at hvis man starter 
fra bunden, så går der 8 måneder før led og sener er 
klar til, at man kan løbe igennem. Vi har altså stadig 3 
måneder før vi er helt udlærte. Der er dog ingen tvivl 
om, at vi nok skal nå dertil, med det humør og den 
vedholdenhed som løberne lægger for dagen. Det er 
dejligt at så mange uge efter uge kommer for at løbe, 
og dejligt at opleve det gode humør, de kommer med, 
og glæden ved at mødes og løbe sammen. Tak for det! 
Det gør det meget sjovere for os trænere at arbejde 
med løbeklubben.

Efter så mange ugers løbetræning ser man tydlige 
fremskridt på alle holdene. De, der kom som helt nye 
løbere og havde svært ved at overskue at skulle løbe 
blot nogle minutter i træk, løber nu uden problemer 
over 3km hver gang. Det er bare super godt gået! 
Ligeledes har de andre to hold flyttet sig et godt stykke, 
og løber næsten dobbelt så langt som til at starte med. 
Målsætningen er at hele klubben til maj/juni skal deltage 
i Silkeborgløbet. Her løber holdene hhv. 5km, 12km og 
17km. Det er en ambitiøs målsætning, men som det er 
gået indtil videre er jeg sikker vi nok skal klare det.

Løbeklubben tæller pt. over 40 medlemmer og der 
kommer stadig nye til, så det er rigtig flot. Vi påtænker 

Fællesskabet har 1. prioritet i løbeklubben.

3 af klubbens topatleter evaluerer på dagens træning.

at starte nye hold op ca. 
hver anden måned, hvis 
der kommer nye løbere til 
det. Går man derfor og har 
lyst til at komme i gang, 
er det aldrig for sent. Kom 
ud en søndag, så finder 
vi et hold, der passer. 
Medlemskabet koster 200 
kr. om året, men man løber 
selvfølgelig først med et 
par måneder for at se, om 
det er noget der fænger.

Løbeturen kan til tider tage 
hårdt på folk.

Det er jo den mørke og kolde tid vi er midt i, og det kan 
til tider kræve lidt ekstra motivation at komme afsted 
på løbeturen. Vi har spurgt løberne, hvad der motiverer 
dem til at løbe i Lemming IF, og alle var enige om at 
fællesskabet var en vigtig faktor. Man kan sige at det 
jo kommer af sig selv, idet vi mødes og løber sammen, 
men vi vil prøve at understøtte det ved at lave nogle 
fællesarrangementer og løbetræninger, hvor man løber 
sammen hele klubben på tværs af holdene. Derudover 
har vi påtænkt at mødes i klubhuset en gang imellem 
efter træningen til lidt fælles hyggesnak over en kop 
kakao, suppe eller hvad vi nu finder på. Således har vi 
d. 11. november aftalt at mødes med Gå-klubben og 
varme os på lidt suppe efter gåtur og løbetræning. 

I november byder vi også på et foredrag om løbetræning 
generelt. Steen Klercke fra DGI kommer d. 14. 
november forbi klubhuset og fortæller bla. om hvordan 
løb påvirker kroppen og hvordan man løber uden at 
få skader. Det er vores ambition af og til at afholde 
foredrag, der kunne have interesse for løberne. Det 
kunne f.eks. være omkring nye former for løbetræning, 
skadesforebyggelse, udstyr eller sundhed og velvære 
gennem løb.

Træningen søndag d. 16/12 har vi planlagt skal være 
lidt anderledes og julet, så vi indbyder til Nisseløb. 
Alle er velkomne og der vil være æbleskiver og gløgg 
i klubhuset bagefter, så vi håber at se mange nye 
ansigter denne dag. Det vil være fint, hvis man kan finde 
en nissehue eller lignende til at pynte i gadebilledet på 
løbeturen.

Ellers er der kun tilbage at sige:
Vi løber hver søndag kl. 10.00 fra Lemming Klubhus

Torsten Nielsen
Løb og Motion - Idræt for alle
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Lige ved og næsten…
Ja som overskriften siger, så var det lige ved og næsten 
for vores hold i serie 2. Vi sluttede en fantastisk sæson 
af med at være a point med førerholdet Langå. De 
var dog bedre i vores indbyrdes opgør, så de rykkede 
velfortjent op i serie 1, og et stort tillykke med det fra 
Lemmings side af. 
Vi har haft en rigtig god efterårs sæson, og har fået vist 
at vi kan være med helt fremme, så det tegner godt for 
næste sæson. Vi har spillet lidt blandet fodbold, har 
haft nogle dumme afbud, men da vi først fik sat styr på 
vores forsvar begyndte det at vende. Vores målsluger 
Dr. Jonas begyndte at vise tænder igen, og han fik 
trukket en del af de unge mennesker op, og ja derfor 
var det lige ved og næsten. 
Vores hold i serie 4, må desværre ned og vende så 
de spiller serie 5 næste år. Det har været lidt sløjt 
med træningsindsatsen her i første halvdel af efterårs 
sæsonen, og det gav desværre nogle dårlige resultater. 
Der blev holdt et spillermøde for alle holdene og det 
gav pludselig rigtig mange til træning igen. Vi (Søren 
og jeg) har også været med til at give Smedegård grå 

IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

hår, eftersom at når vi manglede nogle spillere, ja så 
gik det ud over serie 4. Det er ikke andet end op på 
hesten igen gutter, og så få taget den oprykning i den 
første halvdel, så i kan være med helt fremme igen.
Det har været en stor fornøjelse at være en del af 
Lemming igen, og det har i særdeleshed været skønt 
at se hvordan i unge mennesker har taget kampen op, 
og virkelig knoklet på til træning. Jeg har jo sagt at 
jeg nok ikke er en del af Lemmings træner trup næste 
år, men vil dog overveje igen, om ikke andet så for at 
komme ud og løbe med jer…..
Slutteligt skal lyde en stor tak til Søren, Ole og 
selvfølgelig Gamle og Karen. Det har været en sand 
fornøjelse at arbejde sammen med jer. Det skal også 
lige nævnes, at vi havde en rigtig god afslutningsfest, 
hvor alle morede sig, og vi kunne kåre årets spiller i 
Lemming. Det blev Jonas Vestergård, som virkelig har 
vist vejen frem, både til træning og kamp. Godt gået 
Vester….
Jeg kan lige få med, at træning starter op igen Lørdag 
d. 2. februar 2013 kl 14.00.

God jul og godt nytår til jer alle.
Søren og Jens

Generalforsamling i Lemming G & IF 

Onsdag, den 20. februar 2013, kl. 19.30 i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A, Lemming.

Der serveres smørrebrød kl. 18.30.
Tilmelding til sekretær Tanja Lyskjær på tanja.lyskjaer@gmail.com inden den 13. februar 2013.

Vi glæder os til at se Jer
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Lemming G & IF

Senior fodbold
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FRISKOLEN I LEMMING

Her på friskolen er vi godt i gang med skoleåret. Et 
skoleår, der allerede har været fyldt med mange vigtige 
begivenheder.

Den allerførste, allerstørste og vigtigste begivenhed 
var naturligvis den nye børnehaveklasses start 15.8. 
Vi bød ikke alene børnene velkommen, men jo også 
deres forældre. At begynde her på skolen, betyder 
også at familien får mange nye bekendte og bliver 
en del af et fællesskab. Et fællesskab, der rummer 
forpligtelser, men som også giver meget igen. Et 
arbejdsfællesskab, men også et fællesskab om det 
vigtigste på vores skole, nemlig børnene.

Efter de første spændende uger af skoleåret oprandt 
en dag, som vi alle havde glædet os til og forberedt os 
på; Fra den første spæde start med ca 25 elever, over 
en noget turbulent periode og frem til i dag, hvor vi har 
ca 75 børn og en stabil og positiv forældregruppe, er 
der gået 10 år.

Jubilæet blev fejret efter alle kunstens regler. Alle 
med interesse for skolen blev inviteret og salen var 
fyldt til randen. De yngste elever lagde ud med Saint 
Saens forestilling ”Dyrenes Karneval”. Derefter sang 
alle elever en fødselsdagssang til skolen. Sangen 
var forfattet af bedstemoderen til en tidligere elev. Så 
blev det mellemgruppens (3./4.kl) tur og de spillede 
og dansede en afrikansk dans. Storegruppens(5./6.kl) 
elever spillede et Sys Bjerre nummer og til slut gav en 
gruppe af de ældre elever en lille danseopvisning.
Efter børnenes bidrag var der taler og fællessang og 
arrangementet sluttede af  med et lille traktement. 
Et sjovt og spændende indslag var en stor udstilling 
af diverse udklip, billeder, tegninger og skrivelser fra 
tiden omkring skolens begyndelse.

Knap 14 dage senere blev det så børnehavens tur til 
at holde fest. I 2007 startede børnehaven op med 9 
børn. Siden er bygningerne blev udvidet 2 gange og i 
dag er der 38 børn i børnehaven. 5-års jubilæet blev 
fejret i salen, hvor der i dagens anledning var sørget 
for en hoppeborg til børnene og en masse flotte kager. 
En rigtig festlig dag for børn og voksne.

En anden stor begivenhed, der fik alle børn og voksne 
i sving var cykelsponsorløbet, som blev afholdt som et 
fælles arrangement for børnehaven og skolen.
4 ryttere fra Team Designa Køkken satte gang i løbet 
og kørte med rundt på ruten til stor begejstring og 
opmuntring for børnene.
De yngste børn, som ikke kunne klare den lange etape, 
havde deres egen korte bane, hvor de drønede frem 
og tilbage i den time løbet varede.

Efter cykelløbet var der præmieoverrækkelse, 
fællesspisning og hyggeligt samvær.
Der blev samlet en ”god pose” penge ind, penge der 
skal bruges til en fælles legeplads.

De to første uger af oktober havde overskriften ”emne/
projekt” for alle børn på skolen. Ugerne afsluttedes 
med fremlæggelse for alle forældre og alle børn var 
på scenen og fremlagde det, de havde arbejdet med.
Børnehaveklassen og lillegruppen (1./2. kl) arbejdede 
med ”kroppen” og lærte om skelet, organer, sanser 
osv. Børnene så, hørte og rørte – lærte en masse om 
kroppen og dens funktioner.  Til fremlæggelsen havde 
alle forberedt ”replikker” og fortalte flot og stolt for 
den fyldte sal (oven i købet skulle de tale i mikrofon). 
Mellemgruppen 3./4.) arbejdede med fortællinger. 
De skrev deres egne historier og lavede dem som 
tegneserier. Børnene lærte om ”den gode fortælling”, 
hvordan man fortæller for andre, så der bliver lyttet. 
Til fremlæggelsen stod børnene på skift ALENE på 
scenen og fortalte for forsamlingen. Ingen manuskript, 
billeder, eller masker at gemme sig bag!!

Storegruppen(5./6. kl) og ældstegruppen (7./8. kl) 
lavede projekt ud fra  ”2.verdenskrig”. De store elever 
arbejdede ud fra projektformen, som er en helt bestemt 
måde at gribe en opgave an på. Eleverne arbejdede i 
grupper, skulle selv finde materialer, søge oplysninger 
på nettet, var på tur til bunkermuseet i Hanstholm 
og fik oplæg af en historiker. Projektarbejdsformen 
lægger op til selvstændigt arbejde og stiller store krav 
til elevernes arbejdsdisciplin.

Fredag før efterårsferien var traditionen tro ”skolernes 
motionsdag” og i år drog vi alle til Dollerup Bakker, 
hvor vi løb/gik på inderøen over for Hald Hovedgård. 
En smuk, smuk tur, hvor store og små motionerede på 
livet løs. Vel tilbage på skolen sluttede vi af med fælles 
frokost, en frokost som alle bidrog til.

Nu skriver vi så november og er i fuld gang med 
en ”rugbrødsperiode”, altså en periode helt uden 
afbrydelser, hvor vi koncentrerer os 100 % om den 
grundlæggende undervisning, hvor nye færdigheder 
præsenteres og hvor det hele har tid til at lagre.

Snart er det december og så holder vi julemarked...
 

Bodil Bak Kejser
børnehaveklasseleder
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

JULETRÆSFEST
Søndag d. 16. december

 
Kl.12.00 Gammeldags Julefrokost, pris 100 kr

 Kl.14.00 Dans om juletræet, pris 35 kr
(uden spisning)

Jens Kristian Sørensen spiller op til dans om træet 
og står også for underholdningsmusikken under 

spisningen

Julemanden kommer nok også forbi!

Præcis kl.16.00
er der gratis æbleskiver og sodavand til børnene

Tilmelding senest d. 13. december
til Kirsten på tlf. 8685 5108

Siden sidst har vi afholdt loppemarked. Vi havde 
desværre ikke fået så mange lopper, som vi håbede 
på, men det blev alligevel en hyggelig eftermiddag  og 
der var da også en del, der lige fandt dét de stod og 
manglede. Så tak for de lopper vi fik, og tak til dem, der 
kom og handlede.

En rigtig hyggelig aften

Vi har også fået afholdt Høstfest. En fantastisk aften 
med god underholdning, lækkert mad og glade gæster.
Vi håber bare, at der til næste år måske var lidt flere, 
der har lyst til at komme til høstfest. Håber at se alle jer 
der var med, til næste høstfest.

Der var godt gang i de gode handler

b Lundgård fra Sorrung kunne fortælle nogle sjove historier 
om nogle af byens borgere...

SPISEAFTEN
Onsdag den 16. januar kl. 18.30

MENU:
Oksekød suppe, oksekød m. peberrodssauce

Is og kaffe. 

Underholdning: Lotterispil.
Plader til KUN 5 kr. pr. stk.

Pris 60 kr.
Børn under 10 år gratis

Børn 10 til 14 år halv pris

Tilmelding senest mandag d.13. januar
til Kirsten på tlf.8685 5108

Siden sidst

Elvins Rejsegrammofon sørgede for god musik
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SERUP BORGERFORENING

Fastelavn
Lørdag d. 9. februar

Vi starter i Serup Kirke kl. 14.00
med en fastelavnsgudstjeneste

Ca. kl. 15.00 er der tøndeslagning
i Serup Forsamlingshus

Kåring af Kattekonger og Kattedronninger
og bedste udklædte

Der er gratis fastelavnsboller til alle børn.
Voksne kan købe kaffe, fastelavnsboller,

øl og vand.

Gratis entré - medlemsskab kan købes!

Grundet frafald af sponsorer søger vi frivillige,
der har lyst til at bage en plade fastelavnsboller

Har du tid og lyst, så send en mail til 
serupborgerforening@gmail.com
eller en sms til Tina på 3023 1613

Generalforsamling
Torsdag d. 10. januar kl 19.30

i Serup Forsamlugshus

Dagsorden i flg. vedtægter

Kunne du tænke dig at få indflydelse
på foreningens aktiviteter

(Sommerfest, Fastelavn, Dilettant mm.) 
eller har du forslag til nye?

Så mød op!
En bestyrelsespost kræver et par timer af 

din fritid - men det er sjovt,
og så holder det liv i byen!

Ring gerne for mere info!
Tina, tlf.: 3023 1613

Dilettant

Onsdag d. 6. marts
Forpræmiere

Lørdag d. 9. marts
Gallapræmiere

Alle detaljer er endnu ikke på plads,
men vi arbejder på højtryk!

Zumba i Serup Forsamlingshus
Kom og dans med….det er sjovt, svedigt,

energisk og fedtforbrændende.
Det bedste af det hele er, at man hygger sig,
til masser af god musik, og bagefter opdager, 

at det faktisk var rigtig god motion.

Alle kan være med. Fra 12 år+
Vi danser torsdage i forsamlingshuset fra kl. 17-18.

Der var kamp til stregen...

Rundbold på Sportspladsen
Søndag d. 9. september arrangerede vi en spontan 
rundboldturnering, inklusiv vinderpokal og salg af 
grillpølser, øl, vand, chips og is. Der mødte rigtig 
mange op til en hyggelig eftermiddag. Hvis du ikke 
vil gå glip af næste spontane arrangement, så bliv 
medlem af Facebook-gruppen "Serup-siden"

Erik med vandrepokalen - selvom det var sønnens hold, der vandt.
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LANDSBYLIV
LANDSBYLIV ØNSKER ALLE EN

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Torsdag d. 24. januar kl. 18.30
Spiseaften på King Buffet
Borgergade 67, Silkeborg

Restaurant King Buffet er Silkeborgs største 
kinesiske restaurant og tilbyder den største

kinesiske buffet.
“Vi har bragt den nyeste indretning fra Kina, hvilket 

giver os Danmarks mest moderne
kinesiske restaurant”.

“Vi tilbyder lækkert og god kvalitets mad til fornuftige 
priser. Dog satser vi ikke kun på

maden, men også på selve oplevelsen. Det handler 
nemlig om at nyde maden på

Restaurant King Buffet. 
Kom ind med familie og venner og del en oplevelse, 

som er
værd at huske på. Se mere på www.kingbuffet.dk”

Tilmelding til Inger senest d. 21.01.13 på tlf. 
61166524 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 6. februar kl. 19.00
Herluf Trædesign

Søndermarksvej 23, 8830 Tjele

Inga og Herluf inviterer på en hyggelig aften, hvor 
han viser og fortæller om, hvordan

man bearbejder træ.
Herluf er pensioneret tømrer og møbelsnedker. Hele 

hans liv har
han arbejdet med træ, og er fortsat med at dreje på 

drejebænk, selv efter han stoppede
på arbejdsmarkedet.

I deres have står der flotte træfigurer og pynter, som 
han selv har drejet og bearbejdet.

Vi hygger med kaffe og kage.

Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.15.Pris for 
medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.

Tilmelding til Inger senest d. 28.01.13 på tlf. 
61166524 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00
Påskeinspiration med Lisbeth Abildskov

Stedet er endnu ikke fastlagt, men vil fremgå af 
næste nr. af Lokalbladet

Så nærmer påsken sig med raske skridt, og vi har 
allieret os med Lisbeth Abildskov fra

Kjellerup, til at vise os sidste nye trend indenfor 
dekoration.

Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.
Tilmelding til Trine senest d. 01.03.13 på tlf.
21905660 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Kommende arrangementer… SE MERE INFOI NÆSTE BLAD

Grillhygge på Friskolen i Lemming d. 31. august.
Vejrguderne var endnu engang med os og gav os 
dejlig solskin til vores grillhygge. Næsten 60 var mødt 
op til et par hyggelige timer med lækker mad og snak.
Vi havde hyret Lars A. til at grille for os. På grillen havde 
han både spareribs, kalvekoteletter, kyllingespyd og 
hakkebøf.

Bestyrelsen havde lavet tilbehøret. Alt lige fra 
blomkålssalat, gulerodsråkost, tzatziki, kartoffelsalat, 
stegte kartofler til flutes og hvidløgssmør. Lars havde 
fundet på nogle lækre desserter, grillet ananas med 
marcipan, grillet fersken med whisky og bananer med 
chokolade. MUMS!!!

Senere hyggede børnene med snobrød.
Vi siger TAK til alle der altid er så flinke til og møde op, 
og give en hjælpende hånd når det kniber.  

Siden sidst…

Der spises ved langbord

AFLYST
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LANDSBYLIV

Generalforsamling
Lemming forsamlingshus d. 25. september

Som de forrige år var årets generalforsamling MEGET 
godt besøgt. Hele 29 pige/tøser og kvinder var mødt 
op til et par hyggelige timer og lidt godt til ganen. 
Vi startede med den alvorlige del. Valget af dirigent 
faldt på Doris Larsen og stemmetæller blev Jytte og 
Anne-Marie. I formandens beretning fortalte Janni 
om året der var gået, det flotte fremmøde til samtlige 
arrangementer og om de møder, Landsbyliv har 
deltaget i med de andre foreninger i Lemming og 
omegn. På disse møder bliver der snakket om alt fra 
en hjemmeside til Lemming og omegn til plakatholdere 
og fælles arrangementer. Regnskabsaflæggelsen tog 
Trine sig af, da Grete var forhindret denne aften. Der 
var ingen indkommende forslag. På valg var Janni, 
Grete og Inger. Alle modtog genvalg.

Ny konstituering
Formand:  Janni Rasmussen
Næst formand: Inger Kristensen
Kassere:  Grete Dahl
Referant:  Trine Østergaard
Menigt medlem: Lillian Rasmussen
Suppleant:  Anna-Grethe Rasmussen
Revisor:  Inga Sørensen
Revisor suppleant: Doris Larsen

Under evt. blev der forslået tur til butik Vanilla i Viborg, 
Toftegaard Textiler, Elvis museet, Qnus i Skægkær, 
Lemming Hegn. 
Der blev også forslået at vi besøgte Star Me i Brædstrup 
igen da den sidste tur blev ødelagt lidt af snevejret. 
Efter selve generalforsamlingen blev der hygget med 
ost og rødvin. 

Anja Ostenfeldt havde taget sine mange forskellige 
tasker med, der var alt fra tasker i cykelslanger, 
dåse dimser, kaffeposer og alm. stof. Ingrid viste os 
sine fantasi filte dyr og fortalte om de forskellige filte 
metoder og hvilken uld der bliver brugt til hvad.

Vissingkloster lys-& Brugskunst & Det lille Røgeri

Turen startede hos Vissingkloster lys-& Brugskunst 
hvor vi hørte om hvordan man lavede lys, de forskellige 
metoder og hvad man brugte af materialer.
Der blev kikket på læder lysestager, tørklæder og købt 
kalenderlys osv.
Alle 17 begav sig videre til Det lille Røgeri (se www.
detlillerogeri.dk)  hvor der ventede kaffe, lækker kage 
og et kig ind i rygeovnen.
Efter lidt hyggelig snak gik turen ind til den lille butik 
ved siden af.
Der var alt i røget fisk, specialiteter og lakrids.
Der blev handlet, snakket - alt i alt en hyggelig tur.

Der gynges og hygges Lasse gik ikke glip af noget

Det lille røgeri

En skøn lille fyr En nuttet lille pige

Hygge med kaffen
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LOKAL ENERGI
Når man besøger Bo og Helene Carøe på Viborgvej 133, 
er det som at være i et levendegjort experimentarium, 
når det drejer sig om den energiforsyning Bo har stillet 
an.
Den 11 kW husstandsmølle er kernen i arrangementet. 
Den blev købt brugt, skilt ad, hovedrepareret og sat 
i drift i 2003. Med en årlig produktion på ca. 20.000 
kWt leverer den ca. 30 % af familiens elforbrug på ca. 
7.000 kWt. Resten sælges til nettet. Samtidig bidrager 
den via en dypkoger i en 1000 l stor buffertank, som 
fastbrændselsfyret også er tilkoblet, til opvarmning af 
huset. En luft-vand varmepumpe, også en god, brugt 
model, som er blevet modificeret efter det aktuelle 
behov, bidrager til opvarmningen. Og det gode 
indeklima i huset, sikres med et ventilationsanlæg 
med varmegenvinding. Der er planer om at koble en 
luft-luft varmepumpe på til forvarmning af den friske 
luft udefra. En varmepumpe leverer typisk 3-4 kW for 
hver kW kompressoren bruger.

Det hele overvåges med målere og manometre, og 
ved hjælp af et webcamera, som Bo kan få kontakt 
med via sin smartphone, kan han hele tiden holde øje 
med møllestyringen.

Når man taler om opvarmning, har husets klimaskærm 
en altafgørende betydning. Den 232 m2 store ejendom 
på Viborgvej er fra 1954 og ombygget med tilbygning 
i 2008. Hulmurene er blevet efterisoleret, og der er fra 
200 til 400 mm rockwool på loftet.

Når man skal høre om Bo´s installationer, skal man 
spidse ører. Det svirrer med fagudtryk fra VVS og el-
branchen, og såvel finmekanik, elektronik med styringer 
og sensorer m.m. som IT er en levende del af Bo´s 
kompetencer. Oprindelig er han faglært autoelektriker.  
For at kunne udveksle erfaringer med ligesindede, 
er Bo ophavssmand til en Facebookgruppe for 
husstandsmølleejere. Der er ikke noget med ophavsret 
her, Bo deler gerne ud af sin store viden og erfaring.

Den brugte husstandsmølle kostede 120.000 i 2003, 
pris i 2011 ca. 350.000 kr. De forskellige eksperimenter 

Fjernstyret plæneklipper En af de mere spektakulære 
af Bo´s kreationer,

Møllen samles på jorden.

Bo´s møllestyring er der ud-
viklet videre på

Bo står selv for service og re-
parationer.

med varmepumpe og elpatroner står i under 5.000, da 
flere ting er stykket sammen af det andre har kasseret.
Det hele er drevet, dels af Bo´s sprudlende 
kreativitet, tekniske tæft og praktiske håndelag, dels 
af overbevisningen om, at en bæredygtig , lokal 
energiforsyning er mulig, så miljøet belastes mindst 
muligt. I Bo´s verden skal det i det mindste afprøves, 
for det må da kunne lade sig gøre.

Anne og Klaus Hansen, Resdal Bakke 51,Tandskov, 
har boet siden 1982 i det 140 år gamle kampestenshus. 
Siden 1988, da renoveringen begyndte, er huset nu 
blevet CO2-neutralt mht. opvarmning og strømforbrug.. 
Første trin var etablering af en god klimaskærm. 200 
mm isolering under taget og 150 mm bag den nye 
skalmur var over datidens standard. Kampestenene 
står rå indvendig og virker varmeakkumulerende. I 2009 
kom der nye vinduer og døre med isoleret karmtræ 
og lavenergiruder. Solfangeren til varmt vand på taget 
var der tilskud til i 88. 24 år senere kører den stadig 
problemfrit. Det nedslidte centralvarmeanlæg blev 
erstattet med en central brændeovn (der er ikke plads 
til en masseovn), hvor varmen fordeles gennem et 
ventilationsanlæg med varmegenvinding. Dette sikrer 
også et allergivenligt indeklima uden fugtproblemer. 
Ingen åbne vinduer, som slipper varmen ud til fuglene. 
Der suppleres med elvarme, som i 88 var økonomisk 
fornuftigt, idet der var en god indtægt via 13 andele i 
den laugsmølle, som stod på bakketoppen i Tandskov 
fra 1985-2002.
I december sidste år kom 
den 11 kw husstandsmølle, 
som længe havde været 
en drøm, så i drift. Den 
er vurderet til at kunne 
producere 30.000 kWt, og 
med udsigten til stigende 
elpriser (forbruget er 
op mod 20.000 kWt), 
er der god økonomi i 
investeringen på knap ½ 
mio. kr. -med et billigt lån 
i den samfundsskabte 
friværdi.
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Historisk Rejse i Peru
Torsdag d. 17. januar

Bente Grue grafisk formgiver og fotograf har rejst og 
boet i Afrika, Sydeuropa, og Sydamerika.

Bente Grue fortæller i ord og billeder om indianernes 
arbejde med plantefarvning af garner og vævning.

Kom lad os få en hyggelig aften sammen.

SERUP FOREDRAGSFORENING

DET NY TEATER
Onsd d. 6. februar kl. 20.00
Spisning kl. 18,50  Kr  90,-

Vi har reserveret 30 billetter, så det er først til mølle 
princippet der gælder. Pris: 85,00

Tilmelding til Lise senest 30`Januar.

Alle møder afholdes i Serup Forsamlingshus kl 19.30
hvis andet ikke er nævnt.

 En varm tak til vore sponsorer.

Steen Lauritzen i Nepal
Torsd d. 8. marts

Steen Lauritzen var i 1998 på en 3 ugers rejse rundt 
i Nepal i Himmalaya. Landet med verdens højeste 
bjerge. Nepal var ret isoleret for omverden, først i 

1950érne og med indisk støtte blev der bygget veje til 
afløsning af vanskelige karvaneruter.

Steen bringer os i ord og billeder på 8 dages
trekking i det østlige Nepal – 8 dage uden møde

med hvid mand. 

 
Derefter afholdes ordinær generalforsamling.

Foreningen er denne aften vært ved en kop kaffe.

Program for 1. kvartal 2013

LOKALBLADET
Lokalbladets Stormøde 2013 - Onsdag den 30. januar kl. 19.30 i Lemming Forsamlingshus

Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent
 • Redaktørens beretning, herunder præsentation af vores nye kasserer
 • Godkendelse af regnskab 
 • Behandling af indkomne forslag
 • Forhandling og vedtagelse af årets budget
    - herunder prisfastsættelse af:
    - kontingent (tidl. 250 kr./år) 
  - sidepris for A – medlemmer (tidl. 1000 kr/år)
    -   --    --    -  B – medlemmer (max. en halv side á 250 kr./blad)
    - telefonnøgleannoncer (tidl. 1250 kr./år/stk.)
    - 1/8-sideannoncer (tidl. 250 kr./blad)
    - abonnementspris 2013 (tidl. 125 kr./år)
 • Valg af redaktionsmedlemmer
 • Eventuelt, herunder
    1) Debat om konsekvenser og tiltag pga. af en mulig udvidelse af Lokalbladets område til også at  
        dække Sejling, Skægkær og Sinding Sogne
    2) Tilpasse vedtægterne, så de åbner mulighed for ovennævnte m.m. 

 Der vil være lidt til både ganen og halsen.
På redaktionsgruppens vegne, Luffe



32

LOKALRÅDET

Det Lokale Udviklingsprojekt, som munder ud i en 
vision for fremtiden i vores lokalområde, er stadig under 
udarbejdelse. Vi arbejder med 5 indsatsområder, som 
der bliver udarbejdet handlingsplan for.
Det første udkast til ”Skægkærområdet - fremtidens 
lokalsamfund 2012-2022” er modtaget fra konsulenten, 
men der er mange områder vi skal have styr på endnu.
I beskrivelsen af vores område mangler vi fx et historisk 
afsnit, altså hvordan blev de 4 landsogne til det de er i 
dag, både skolemæssigt og i den kommunale verden. 
Så hvis nogen ligger inde med noget skriftligt om vores 
historie, må man meget gerne henvende sig.
Der skal også bruges en del billeder, også her efterlyser 
vi hjælp fra læserne.
Det af de 5 indsatsområder, der p.t. er mest konkret, 
er visionen om en multihal i Lemming. Gruppen har 
både en idé om placering og et skitseforslag klar, og 
der arbejdes med financieringen. 
Vedr. lokale indkøbsmuligheder, tages der 
udgangspunkt i det allerede foreslåede centerområde 
i Skægkær (Kommuneplan 2009-13), og her vil 
gruppen komme med indspark, når revisionen af 
kommuneplanen snart kommer i høring. 
Men man kan ikke tænke centerområde i Skægkær 
uden at tænke trafik. Her er der et samarbejde i gang 
mellem Lokalrådet og skolen, og trafikafdelingen er 
kontaktet. Den kommende trafikplan bør i høj grad 
søge at løse de massive problemer vi har, ikke kun i 
Skægkær, men hele Viborgvejs-problemet i forhold til 
motorvejen. For slet ikke at nævne de små veje i de 
gamle landsbyer og vores sogneveje i det hele taget. 
(Sanne Maj fra Lemming var i Midtjyllands Avis 22.-10. 
om problemet.)
Silkeborg kommune skal vide, at der også er 
trafikudfordringer ”nord for Balle Bakke”, der er andet 
end Drewsensvej og torveparkering at forholde sig til.
Øster Bording er jo en del af Skægkærområdets 
Lokalråd, ligesom de hører til skoledistriktet. Men siden 
starten af Lokalråd efter kommunalreformen i 2006, har 
det knebet med at få den helt store samhørighed til at 
”swinge”, og det gælder begge veje. Øster Bording er 
i praksis mere orienteret i retning af Balle/ Buskelund/ 
Hvinningdal. Vi er i dialog med Nærdemokratiudvalget 
om problemet.
3.-11. afholdes den årlige heldagskonference mellem 
Nærdemokratiudvalget og alle Lokalråd, denne gang 
i Arena Midt. Vi deltager naturligvis også her, og vil 
vende tilbage med både ny inspiration og konkret 
viden. 
              Klaus Hansen, Tandskov

NYT FRA LOKALRÅDET

Trafikproblemer bringes frem på de fleste møder.

Krydset i Skægkær er et knudepunkt for hele området.

SERUP VANDVÆRK

Vandet fra Serup Vandværk er netop igen blevet 
undersøgt af Eurofins Mljø A/S. De nyeste resultater 
er offentliggjort på hjemmesiden.

Vandkvalitet

Se takstblad,
vandkvalitet,
ledningskort

og meget mere på

www.serupvand.dk

Med Venlig Hilsen
Serup vandværk
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL ALLE MANDAGE KL. 19.15

JULETRÆSFEST
Søndag d. 9. december kl. 14.00

Julen kommer før end vi ved, men vi gemmer ikke på 
en julehem´lighed. Juletræsfesten nærmer sig...

Mød op sammen med familien og din nabo, der vil 
være en gratis slikpose til børnene. De voksne skal 
lægge 20 kr. så er der til gengæld æbleskiver, kaffe, 

te eller gløgg. Øl og vand kan købes.

Kommende aktiviteter:

Lemming sogns Borgerforening
indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 23. januar, kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 23. januar kl. 19.30

Der skal bruges mange nye kræfter, 3 
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, de 
nuværende suppleanter er blevet indlemmet i 

bestyrelsen, så tænk over, om du har tid til et par 
sæsoner sammen med os.

En særlig post er kassererjobbet i borgerforeningen, 
så overvej, om der ligger en kasserer skjult i dig.

Vi mener det er vigtigt, at der er et velfungerende 
forsamlingshus i sognet, fremadrettet, så der på sigt, 

også er brugere til det, forhåbentligt, kommende 
multihus. Siden sidste generalforsamling, hvor 

økonomien i forsamlingshuset ikke var særlig god, 
kan vi nu præsentere et lille overskud og det er jo 

dejligt.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 10. februar kl. 14

Start i Lemming kirke og derefter er der jo 
tøndeslagning og hygge i forsamlingshuset. Som 

altid vil der være præmie for bedste udklædning i de 
to kategorier små børn og store børn og da der hidtil 
ikke har været voksne der har turdet klæde sig ud, 

kan vi jo ikke præmiere dette.

FORÅRSFESTEN
Lørdag den 16. marts

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen, så vil vi sørge 
for, at der bliver lavet noget lækker mad, og at der 
kommer noget musik, træbenet kan svinges til og 

med et lydniveau, som gør at ikkedansere kan sidde 
og hygge sig også. Lur mig, om ikke der kommer en 

revy også.
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Hatten af og godmorgen. Der hilses pænt og formand Alfred 
fortæller om dagens program.

Gule blade og grønne mænd
Jagtforeningen har taget hul på efterårssæsonen.  
Lørdag den 20. oktober mødtes 15 medlemmer og 5 
hunde til drivjagt i en efterårssmuk præstegårdsskov 
og tilstødende enge.         Tekst og foto: Verner Lynge

Mellem såterne går snakken: Hvem har nedlagt hvad og 
hvem så hvad løbe hvorhen?

Brian – til højre i billedet – var dagens skytte og kan putte 
en fin rå i fryseren.

Parade! Alle har fået noget med fra dagen, en god oplevelse, en rask gåtur, en øl med ven-
nerne – og for skytte Brians vedkommende: En sikker succes ved julebordet.

De orange hatte og bånd er 
sikkerhedsudstyr så vi ikke 
tager fejl af vildt og jægere. 
Det forekommer sjældent – 
om nogensinde – at orange 
råvildt løber rundt i skoven. 
Derfor!

Afsted! Bøssen er knækket 
og skridtene er faste. Poster-
ne skal afsættes inden hun-
deførerne starter.

Og hvad skal vi lade med? 
Hagl 1 er bedst til råvildt – 
men skulle der komme en fa-
san er det bedre med 5’ere. 
Mange jægere tager en af 
hver i dobbeltbøssen.
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

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
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Træningsweekend med nye venninder

Kalenderen siger lørdag d. 1. sep. Klokken er 10.30 og 
klubben summer af liv.
Ca. 30 piger fra 5-6 klasse er i fuld gang med 
fællestræning med deres nye venskabs klub, Alminde 
Viuf.
Der er målmands træning, teknisk træning på 
forskellige stationer og det hele bliver afsluttet med en 
venskabskamp i 3 halvlege, med et uafgjort resultat. Sammenspil

Ikke alt var fodbold...

Derefter bød dagen på en tur på stadion og se SIF-
AGF, en noget skuffende kamp, men pigerne hyggede 
sig, trods resultatet.
Så gik turen tilbage til If.Centrum hvor Lene og Berit 
havde stået for et fantastisk aftensmåltid. 

Om søndagen var begge hold tilmeldt Kløverby Cup i 
Linå og Alminde skulle starte tidligt og Centrum sent. 
Så vi mødtes derude og spiste frokost sammen, inden 
vi sagde farvel til vores nye veninder fra Almind Viuf. 
Centrum fik desværrer ikke medaljer med hjem, men 
Alminde blev vinder af der U12 pulje.

Hele flokken

Pigerne havde en fantastisk træningsweekend, med 
masse af fodbold og mange nye venskaber. 
Næste år tager Centrum turen til Alminde og besøger 
dem.

En stor tak til
Christian og Lene samt Anna og Asta

for at få det hele op at køre!

Svømmeafdelingen er kommet godt i gang med 
den nye sæson 2012/13. Der var stort ryk ind på 
Svømmecenter Nordvest mandag d. 17. september, 
hvor mange spændte børn og deres forældre var 
mødt talstærkt op for at blive manuelt tjekket ind på 
de rigtige hold. Da vi jo snart overgår til et nyt edb-
system var det vigtigt at sikre os, at vi havde de 
rigtige kontaktoplysninger på alle medlemmerne i 
svømmeafdelingen. Der er stort set fyldt op på alle 

hold, på nær et par enkelte pladser på Børn Øvede og 
Aquajogging. Så nu skal der plaskes, leges, svømmes 
og trænes i vandet henover vinteren, dog lige med 
en uges pause i efterårsferien. Før vi får set os om 
nærmer julen sig med hastige skridt.
Er du interesseret i at få en af de ledige pladser, så kig 
på www.ifcentrum.dk under svømning.

Hilsen Svømmeudvalget

Svømning
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Efterår og opsamling 
Den første sne og temperaturen var under 0, det var 
fredag morgen og det varslede både vinter og mørke 
og hygge, jo vi er på vej mod jul, nytår og årsskiftet. 
Forinden skal vi lige have pakket og afsluttet 2012 og 
det plejer jo altid at lykkes ret godt. Vi havde endnu en 
super uge op til efterårsferien, emneuge, fisketur og 
skolernes motionsdag og tak til i forældre som deltog, 
hjalp og bakkede op. Denne uge er noget speciel, for-
ventningerne, oplevelserne, noget gammelt og kendt, 
noget nyt og spændende og så efterårsferien som igen 
formåede at komme lige tilpas. Det nye i år var f.eks. 
et besøg på bmx banen i Bjerringbro og derudover 
havde yngste gruppe hele ugen fokus på sundhed og 
ældste gruppe havde besøg af sundhedsplejersken 
med fokus på pubertet. Efteråret i øvrigt har givet os 
endnu mere fokus på fritid og deltagelse. Børnene er 
begyndt at efterspørge og føler sig snydt hvis nogle af 
de kendte programpunkter fra eftermiddagen forsvin-
der, leg og idræt er godt. Vi har konkret haft mange 
gode ture til multibanen i Dybkær. Midt i alt dette kom 
der jo lige dumpende en ny elev herned fra Kjellerup. 
Vi skal da lige huske at byde Matias og hans familie 
velkommen. Matias går i mellemgruppe, hvilket bety-
der at de nu ofte er delt i to eller tre grupper. 
 

Tilbage til nutiden
De kommende to måneder vil være præget af skole, 
undervisning og selvfølgelig jul. Efteråret har taget sty-
ring og vinteren er på vej, men også masser af spæn-
dende input og aktiviteter presser sig på. Roma har 
været på brobygning på Langkær Gymnasium og der 
er indført læsebånd i mellemgruppen for nogle af vore 
elever og der er sat fokus på sprog og mobning. Derfor 
har vi indført en lille god ven der uddeles hver fredag, 
”sprogtrolden” tilfalder en elev som i løbet af ugen har 
gjort en forskel på vores fællesskab, kammeratskabet 
og vores fælles sprog. Vi får besøg af sundhedsplejer-
sken i yngste gruppe og derudover er der blevet plads 
til en emneuge med fokus på jul og så håber vi jo at 
rigtig mange forældre og voksne vil deltage i vores 
fælles juleafslutning den 19. december. 

Forældredag/juleafslutning
Den fælles juleafslutning ligger i år onsdag den 19. de-
cember. Vi gør som vi plejer. For jer der er nye følgen-
de brugsanvisning: I forsøger at samle familien, foræl-
dre og bedsteforældre og evt. søskende til en god og 
aktiv dag i selskab med børn og voksne. Vi starter med 
fælles morgenmad og derefter følger vores tur til ”sko-
ven” med mulighed for at fælde sit eget juletræ. Husk 
evt. trailer, vi leverer kun indenfor 10 km. Efter fældnin-Ninna var lige forbi og hun var glad og stolt

Seje drenge på BMX banen i Bjerringbro

Skolernes Motionsdag og Sikker Trafik

Drengene holder frikvarter med slaw i



37

BØRNE- OG FAMILIEHUSET

gen kører vi tilbage til forsamlingshuset og der venter 
de lune æbleskiver og sidst det overdådige bankobord 
med masser af små og store gevinster. Vi spiller også 
om bordpynten. Vi håber at se jer alle. Denne dag af-
vikles i Lemming Forsamlingshus og afslutningsvis 
ønsker vi hinanden en god jul og et godt nytår. Traditi-
onen tro er der emneuge i uge 48, det har overskriften 
jul på mange måder og vi laver gaver, mad og leger.  
Rejser byens største juletræ med lys og pynt. Det er 
oplæget til december som også betyder julehistorie 
og kalendergave. Velkommen december og Katrine, 
hvordan er det nu lige med nissehuer og juletid og ikke 
mindst dig.    

Idræt, lokaler og nye voksne
Vi udvider og det har vi jo gjort på forskellig vis over 
de sidste par år. Derfor har vi igen ansat en ny voksen 
i huset. Det er Johannes som er blæksprutte i huset. 
Han kommer med en læreruddannelse fra Silkeborg 
Seminarium og nogle erfaringer fra f.eks. Blå Kors lej-
rene, hvor han også har mødt nogle af vore elever. 
Vi har derudover lånt nogle lokaler på naboskolen til 
at afvikle nogle af vore timer. Tak for det til Dybkær 
Specialskole. Derudover er der jo fysik på Silkeborg 
Ungdomsskole og idræt er nu for alle indendørs og for 
de to ældste grupper foregår det mandag morgen på 
Skægkærskolen og for de yngste fortsat på nabosko-
len. 

Morgensang og Sprogtrolden
Under fællesnævnerne kultur og fællesskab, værdier 
og glæde har vi over det sidste år haft fokus på hvilke 
områder og fælles kulturer vi kunne udvikle på for at 
skabe et bedre trivsels og vækst rum for såvel voksne 
som børn. Vi fandt de forskellige hjørnesten i vores tre-
kantede verden. Lad os give børnene glæden ved at 
synge sammen, den danske sang og alle de sange vi 
godt kan huske og så selvfølgelig drysse med lidt nyt 
og lidt fremmed.  Vi var usikre, vil de lege/synge med 
og tager de imod. Vi indførte morgensang hver fredag 

morgen i første time. Det lykkedes og nu et halvt år 
senere er vi bare i den situation at der synges og det 
er hel bordet rundt, stadigvæk efter devisen hver fugle 
synger med sit næb men det lykkedes og en fælles 
værdi var født. 
Et andet fokus område var vores sprog i det fælles 
rum, i klassen, på legepladsen og når vi spiser, bygger 
med lego eller bare er. Vi oplevede som så mange an-
dre steder i samfundet at sproget til tider var lidt råt og 
voldsom, vi oplevede at der havde sneget sig trælse 
ord og benævnelser ind i vores hverdagssprog. Det 
gav uro og utryghed, sproget er en aktiv og væsentlig 
faktor når mennesker mødes. Det ville vi gøre noget 
ved og vi besluttede og besluttede og det hjalp ikke. 
Pludselig opfandt vi torsdagsmødet og Sprogtrolden, 
vi satte sproget og sprogets betydning til debat i det 
fælles rum, alle børn og alle voksen mødes nu torsdag 
mellem to og tre, fortæller gode sprog historier – den 
glade kammerat og den gode hjælper. Børnene fore-
slår og udvælger nogle kandidater og vi voksne væl-
ger så ugen Sprogtrold som bliver præsenteret fredag 
morgen og synliggjort i vores sprogblomst, centralt 
placeret i fællesrummet. 
Et tredje område som giver værdi og trækker linjer er 
de dage med besøg af tidligere elever og det sker jo 
heldigvis ret ofte, sidste besøg var af en glad Ninna 
som forlod os sidste sommer og nu bare klarer sin sko-
le i Kjellerup. Andre melder ind på sms eller facebook 
og for at blive i det felt så må det være en ”synes godt 
om”. Den sidste der meldte ind var Amar som var på 
kursus i Ebeltoft og havde taget et godt foto som vi lige 
skulle dele. Han er fyldt tyve og med egen bil og fast 
arbejde. Det meste lykkes og noget har det lidt svæ-
rere. Vi vil gerne vide hvad det er der gør en forskel 
og derfor har vi igangsat et forskningsprojekt omkring 
vores arbejde, den lille forskel med den store betyd-
ning. Det vil I høre mere om i 2016. Inden da skulle 
der gerne være opsat en hjertestarter ved klubhuset i 
Lemming som er til offentlig og fælles brug. Håber ikke 
den bliver brugt.             K.E.



38

Lægerne Papirfabrikken   8685 9200
Akut hjælp efter kl. 13 (hverdage)  4037 7000
Efter kl. 16: Lægevagten   7011 3131
     
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

Lokalhistorisk Forening
for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand   8685 9027
     2160 9027

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

Dagplejere
Kontakt borgerservice   8970 1010

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a   
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156

Børnehave, SFO,
Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17  8685 5363

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Mobil     2170 4815
Skolebestyrelsen:
Ole Rabjerg, formand   8685 6680
Tim Baldwin, næstformand  8724 7007

Friskolen i Lemming (0.-9. kl.)  5085 1101
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  8685 9333
Lemming Bygade 69 A, Sejling
Charlotte Lajgaard, formand   8688 1843 

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen   2945 3473

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

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

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand   2212 0212

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

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

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Tina Englyst, formand   3023 1613

Serup Foredragsforening
Bent Kjeldsen, formand   8685 5452

Serup Forsamlingshus  8685 5108
Kirsten Jensen, udlejning mm.  8685 6608
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647
Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385

Serup Kirke
Jens Folmer, menighedsrådsformand 8724 7070

Lemming Kirke
Gunhild Bach, menighedsrådsformand 8685 9027
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Aut. kloakmester

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

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

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

v/Karsten Laursen
Grønbækvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

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

Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25 

8632 Lemming

 Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik

SHELL/SPAR
Alt under samme tag AKSEL NIELSEN

mobil
2080 8580

... med akupunktur, zoneterapi eller massage

Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming

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

Forkæl dig selv

Se mere på

Morten Bak A/S
Aut. Kloakmester & Entreprenør 

Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Vi udfører alt fra stort til småt. 
Jord - Kloak

Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

Din pizza bliver
lavet af de bedste rå-

varer og i original stenovn
Ovnstegt kylling og döner kebab

Lemming Byggade 67

ÅBEN: Tirs.-sønd. kl. 16-21

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær
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Faste arrangementer:

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

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Løb i Lemming, LGIF
Hver søndag kl. 10.00
ved Klubhuset, se s. 23

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne

1.-2. december kl. 10-17
Julemarked i Serup, 
Serupvej 17, se s. 6

8. december kl. 14.00
Julekrybbespil i Serup 
Kirke, se s. 12

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

11. december kl. 9.30
Julegudstjeneste for de 
mindste, Lemm. se s. 12

12. december kl. 12.30
Juleafslutning i pensio-
nistforeningen, se s. 7

12. december
Julekoncert i Serup m. 
Fortunakoret, se s. 12

16. december kl. 12.00
Juletræsfest i Serup For-
samlingshus, se s. 26

16. december
”Nisseløb” i Lemming 
Løbeklub, se s. 23

16. december kl. 16.00
De ni læsninger, Lem-
ming Kirke , se s. 13

19. december kl. 9.00
Julegudstjeneste for Fri-
skolen i Lemm., se s. 13

19. december kl. 10.30
Julegudstjeneste for 
Dybkær Spec., se s. 13

24. december kl. 14.15
Skægkærblæserne spil-
ler i Serup, se s. 13

30. december kl. 10.30
Julesalmesangs-gudstje-
neste i Lemm., se s. 13

31. december kl. 14.00
Nytårsaftendags-guds-
tjeneste, Serup, se s. 13

9. januar kl. 12.30
Nytårskur i pensionistfor-
eningen, se s. 7

9. januar kl. 15.30
Opstart af Billedværk-
sted Vinter, se s. 7

10. januar kl. 19.30
Generalforsam. i Serup 
Borgerforening, se s. 27

16. januar kl. 18.30
Spiseaften i Serup For-
samlingshus, se s. 26

17. januar kl. 19.30
Historisk rejse i Peru, 
Foredragsfore., se s. 31

22. januar kl 19.30
Sogneaften med Biskop 
Karsten Nissen, se s. 13

23. januar kl. 13.30
Eftermiddagshygge, ”De 
Små Synger”, se s. 7

23. januar kl. 19.30
Generalforsm. i Lemm. 
Borgerfore., se s. 33

24. januar kl. 18.30
Spiseaften på King Buf-
fet, Landsbyliv, se s. 28

30. januar kl. 19.30
Lokalbladets Stormøde i 
Lemm. Forsm., se s. 31

6. februar kl. 19.00
Besøg på Herluf Træde-
sign, Landsbyliv, se s. 28

6. februar kl. 20.00
Det Ny Teater, Fore-
dragsfore., se s. 31

7. februar
Kirkehøjskole i Serup 
konfirmandstue, se s. 13

9. februar kl. 14.00
Fatelavns-familieguds-
tjeneste i Serup, se s. 14

9. februar kl. 15.00
Fastelavnsfest i Serup 
Borgerforening, se s. 27

10. februar kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste, 
Lemming, se s. 33

10. februar kl. 15
Tøndeslagning i Lem-
ming Forsm., se s. 33

20. februar kl. 12.30
Fastelavn i pensionist-
foreningen, se s. 7

20. februar kl. 19.30
Generalforsamling i 
LGIF, se s. 24

21. februar
Kirkehøjskole i Sejling, 
se s. 13

28. februar
Spaghetti-gudstjeneste i 
Serup, se s. 14

2. marts
Kirkehøjskole i Krage-
lund, se s. 13

6. marts
Dilettant i Serup Borger-
forening, se s. 27

8. marts kl. 19.30
Steen Lauritzen i Nepal, 
Foredragsf., se s. 31

9. marts
Dilettant i Serup Borger-
forening, se s. 27

10. marts
Indsamling, Folkekirkens 
Nødhjælp, se s. 14

12. marts kl. 19.00
Påskeinspiration, Lands-
byliv, se s. 28

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

11. april kl. 19.30
Forårskoncert i Lemming 
Kirke, se s. 14

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


