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Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder

Nye menighedsrådsmedlemmer

Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur

SÅDAN, Johannes! Godt fanget af Anders Sørensen
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SHELL/SPAR
Alt under samme tag

Aut. kloakmester

AKSEL NIELSEN
mobil

2080 8580

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

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

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

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

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

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

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

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

Morten Bak A/S

Aut. Kloakmester & Entreprenør
Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Vi udfører alt fra stort til småt.
Jord - Kloak
Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage
Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming
Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.
Se mere på
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LEDER
Enten-eller
Allerede sidst i januar, en vindstille eftermiddag med
lidt lav sol, afprøver musvitten sin stemmekraft.
Enten er den tidsforvirret eller jubeloptimist.
Den verdenskendte danske filosof Søren Kierkegaard
blev født for 200 år siden. Som de fleste danskere har
jeg da hørt om ham, men jeg ved stort set intet om
hvad han skrev og mente. Men udtrykket ”Enten-eller”
kender vi, det er faktisk titlen på et skrift af Kierkegaard
fra 1848.
Den 25. januar 2013 var der gået 31 dage siden Juledag og 35 dage siden Vintersolhverv. Dagen er tiltaget
med 1 time og 10 minutter. Når Lokalbladet nr. 44 udkommer den 1. marts, er dagen tiltaget ca. 4 timer. Til
Jævndøgn den 20. marts er vi på + 5 timer i forhold til
dagslængden ved juletid.
Enten ...
”Det skal være skidt før det kan blive godt,” lyder et
ordsprog.
- eller ...
”Først går man så gruelig meget igennem, og så bliver
man en smuk svane,” skrev H.C. Andersen
Enten ...
”- men vintren strænges; atter vinden om til nord!”
- eller ... (starten af 4. strofe i ”Det er hvidt herude” af
St. St. Blicher.)
”Inderligt jeg længes, efter vår -”
Vi fodrer havens fugle og nyder at se de smukke skabninger forsyne sig i den svære vintertid. De stærkeste
og frækkeste får mest.
Katten kommer og æder de svækkede, som ikke var
stærke nok på foderbrættet.
Enten er man blandt dem, der belønnes for at yde
ekstra.
Eller man bliver truet på sit brød, hvis man ikke yder
nok.			
Klaus Hansen, Tandskov

STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer, scanner, programmer til fotobehandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers konto i Nordea, konto nr. 1938-5905 254 431, med
tydelig afsender på. Ellers kontakt Karina på tlf. 6127 7299. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.
Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden ansvar for
redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen.
Alt materiale skal være navngivet. Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt, uden at disse er orienteret.

Samarbejdsudvalget:							Fastnet		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
Erik Nielsen, Østerbyvej 46 (Serup-Lemming sognes Menighedsråd)
86859110
2565 0320
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
Gyda Betzer, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)
			
3068 2330
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)
			
2463 0517
Sanne Mai Lemming, Østerbyvej 21 (Lemming Borgerforening)
			
2212 0212
Jesper Bang (LGIF)							8685 9111
3052 1040

3

ANNONCER

GADESPEJLET

Frivillige til Børne- og Familiehuset

Som I nok har set og hørt, er der meget fokus på
frivillighed og det gælder også i forhold til vores
arbejde. Som I også ved, har vi i Børne- og
Familiehuset meget fokus på børnenes fritid og
deres muligheder for at deltage i helt almindelige
fritidstilbud i idrætsforeninger, rideklubber, spejder
og meget mere. I den forbindelse har vi faktisk brug
for nogle voksne som vil være med omkring dette.
Konkret handler det om støtte og hjælp med kørsel
og organisering omkring disse fritidsaktiviteter.
Har du lyst så er du velkommen.
Kontakt da Knud Erik på 4157 8153.

Hvis du hører om nyfødte,
runde fødselsdage
eller bryllupper af enhver art,
så giv Lokalbladet et tip om det,
så vi kan bevare Gadespejlet
Vi indhenter ALTID godkendelse hos de
involverede, inden vi bringer noget i bladet
Send en mail til
lokalblad@gmail.com
... så klarer vi resten!

HUSSTAFETTEN

Hjertestarter
Personalet i Børne- og Familiehuset har i foråret
gennemgået et førstehjælps- og hjertestarterkursus
og det var både spændende og godt. I forlængelse
af dette har vi investeret i en hjertestarter. Den har
vi valgt, skulle gøre fælles gavn i lokalområdet, og
derfor opsættes der nu i februar en hjertestarter
på det nye omklædningsrum ved Lemming
Idrætsforening. Håber ikke den skal bruges, men
nu er muligheden der.

På Viborgvej 120, Resdal, bor Birthe Nørgaard og Per
Alsted Sørensen med deres 2 hunde. De købte huset
i 1987, og siden da er det totalrenoveret indvendigt
med bl. a. udnyttet tagetage, nyt køkken, nyt udhus
(efter en uventet BMW i haven (han fik ingen kaffe…))
og meget mere. Huset kaldes ”Stjernen” i daglig omtale, men det er et Malteser-kors, der pryder facaden.
Men hvorfor huset har den aktuelle byggestil kender
familien ikke til, men vil gerne vide det, hvis nogen…?
Men spændende er det!
Knud Erik Nielsen, Børne- og Familiehuset og Louise Thougaard Kristensen fra Lemming IF præsenterer hjertestarteren, som vil være at finde på klubhuset på Lemming Skolevej 10.

Lokalbladets e-mail adresse

lokalblad@gmail.com
www.serupsiden.dk/lokalbladet

Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
850 stk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

GADESPEJLET

Jørn Dahl, Høgdalvej 18, Jens Winther, Holmgårde- Svend Levring, Ørevad- Søren Klitgaard, Ørevadvej 4, fylder 75 år d. 13. brovej 31, Serup, fyldte 60 brovej 39, Serup, fylder 75
fylder 60 år d. 7. marts
år d. 16. december 2012. år den 12. februar.
marts

Gry Fogh Kaae Andersen, Jesper Bang, Østerbyvej 8, Isa M. Truelsen, Lemming Brian Sand, Resdal Bakke
Lem. Bygade 61, Lemming, Lemming (formand for LGIF) Vesterbyvej 30, Lemming, 58, Resdal, fylder 45 år
fylder 30 år d. 6. marts
fylder 40 år d. 21. marts
fyldte 30 år den 3. februar. den 23. april.

Camilla Kejser, Lemming Erik Vestergaard, Serup Daniel, søn af Helle DaniBygade 61, Lemming, fyl- Tinghøjvej 1, fyldte 50 år elsen & Steffen Clausen,
der 30 år den 21. maj.
Lemming Bygade 8A. Han
d. 2. december
kom til verden d. 8. februar
Merete Pedersen, Serupvej 7, fyldte 50 år d. 6. februar kl 7.28, han vejede 3364
gram og var 53 cm lang.

Redaktionen
ønsker alle
en rigtig god påske

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet

spændende og aktuelt,
ved at underrette redaktionen om mærkedage,
fødselsdage, huskøb mm.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Murermester Flemming Faarup, Skægkær
Flemming startede som selvstændig murermester
1. marts 2012 med firmaadresse på Sindingvej
26, Skægkær, efter at familien havde boet 13 år på
Ørevadbrovej i Serup. Men nu har han færdiggjort
familiens nye hus på Sindingvej, som er en rigtig flot
murermestervilla.
Han blev udlært for ca. 10 år siden hos Mariehøj
Murerforretning, hvor han arbejdede de første år.
Derefter fristede et akkordsjak med opførelse af
typehuse i ca. 5 år. Men efter længere tids overvejelse
valgte han at starte murerfirmaet som nævnt.
Firmaet tilbyder alt indenfor murerfaget udført i høj
kvalitet af dygtige fagfolk og med udvalgte materialer
efter kundens ønsker. Så har du en mureropgave,
stor eller lille, en millionvilla eller et par løsefliser, så
ring til Flemming på mobil 2485 5437 og få et tilbud.
Han garanterer, at en opgave laves til aftalt tid og en
fornuftig pris.

Flemming ved den røde firmabil

Hej derude i vores store lokalområde!
Jeg hedder Mette Baldwin, er 43 år og bor på
Ørevadbrovej 24. Her har jeg boet i snart 12 år med
min familie. Denne består af Tim, som er engelsk og 3
sønner på 9, 13 og 16 år.
Grunden til denne artikel er, at jeg er blevet færdig med
min 4-årige psykoterapeutuddannelse i sommeren
2012, og jeg vil præsentere min praksis og lidt om mig
selv.
Jeg er uddannet i Århus på Psykoterapeutisk Institut,
kaldet PIÅ, se evt website www.piaa.dk. Til daglig
arbejder jeg deltids på Blå Korshjemmet i Skannerup
med alkoholafhængige, både som pædagog og
psykoterapeut. Der har jeg arbejdet ca 7½ år og har
bl.a erfaring fra eksistentielle samtaler, med emner
omkring liv og død.
Og hvorfor skulle du henvende dig for et
samtaleforløb hos mig?
Ja, det kunne være hvis du kæmper med f.eks
depression eller stress, angst, sorg/tab. Det kan være
du kæmper med kronisk sygdom eller smerter. Jeg
tager gerne samtaler med et par eller flere i samme
familie.
Hvordan:
Jeg er uddannet indenfor oplevelsesorienteret
psykoterapi, d.v.s at jeg arbejder med, at det man som
menneske har oplevet, kan andre ikke bestemme, ikke
passer. Jeg mener at svære minder kan bearbejdes
i samtale og komme til at fylde mindre. Ved at jeg
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Mette Baldwin

lytter aktivt vil jeg støtte dig i at prøve at finde egne
ressourcer til at komme videre. Eller det kan være
lindrende at blive lyttet til, hvis livet er rigtig svært. Jeg
har fuld tavshedspligt selvfølgelig, og er jævnligt til
supervision.
Hvad gør du hvis du er interesseret?
Du er velkommen til at kontakte mig på mit mobilnr
som er 22 88 42 98, eller på mail:
mette.v.baldwin@outlook.com
Min pris er 400 kr. for en times samtale hos mig på
Ørevadbrovej 24, 8632 Lemming
Samtaletider vil ligge på hverdage fra kl. 16 og aftener
fra kl. 19.30.

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

SERUP BILLEDSKOLE

Program for Marts, April, Maj
Onsdag den 6. marts kl. 13.30
Søs Holm vil i ord og billeder fortælle om en
cykeltur, som gik fra Silkeborg til Slovenien.
Der bliver serveret kaffe og kage.
Onsdag d. 20. marts kl. 12.30
Sæson afslutning med fællesspisning og
generalforsamling.
Spil på sekseren, så husk en pakke til 20-25 kr.
Menu: Stegt flæsk m. persillesovs, kaffe og kage.
Tilmelding senest 16. marts til Leif tlf. 8685 5303.
Torsdag d. 18. april
Sæsonafslutning for det ”Gamle Område Nord”.
Der vil være fællesspisning i Sinding Forsamlingshus.
Program udsendes senere.
Onsdag d. 29. maj kl. 13.00
Løvspringstur
Vi kører med bus til Bryrup, og stiger på veterantoget,
og kører med det til Vrads Station, hvor vi vil få
serveret eftermiddagskaffe.
Efter kaffen stiger vi igen på bussen for at vende
hjemad, hele busturen vil selvfølgelig foregå ad
naturskønne veje, og der er forventet hjemkomst ca.
kl. 18.00
Pris 200,00 kr.
Program følger senere.
_____

BILLEDVÆRKSTED her efter nytår
har været inspireret af sangsvanerne på
marken udenfor vinduet.

Er der nogen der ønsker kørsel hjemmefra og til
Forsamlingshuset, så sig det ved tilmelding eller ring
til Rasmus tlf. 8685 5832.

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

Juleafslutning d. 12. december
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DAGPLEJERNE

Birgit, Lone, Joan og Henriette

Kan du gætte hvem vi er?
D. 30 januar væltede det ind af døren hos Joan,
Alt fra enhjørninger, Peter plys, et jordbær, en tiger,
Spiderman, Barbapapa, en smølf, en klovn, teletubbies,
Anders And og Mads Papsø.
Der skulle fejres fastelavn, alle fik fastelavnsboller
inden det store slag. Fastelavnstønden blev hængt op
- eller fastelavnsposen, da vi jo også skulle hjem igen.
Og der blev gået til den - den fik nogle ordentlig slag
- inden den måtte give op og falde til jorden. Ud faldt
rosinerpakker og terpentinen. Og så måtte man tage
for sig - senere lignede Joan´s gulv en slag mark af
rosiner over alt - men de voksne skulle jo også lave
noget efter ungerne havde brugt alle kræfterne på at
slå til tønden.

Jordbæret Andrea giver den hele armen

Det var en rigtig god dag, og ungerne hyggede sig
sammen.
					
Sanne Mai

Joan, Thomas, Laura, Lasse og Oliver
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Thomas som Mads Papsø - hvilken lighed

LOKALBLADET
Referat af Lokalbladets Stormøde onsdag 30. januar 2013
Flg. var mødt frem til Stormødet: Klaus Hansen, redaktør,
Jesper Bang (LGIF), Gitte Grill (Skægkærområdets
Lokalrådet), Hanna (Børnehaven i Lemming og
repræsenterer Friskolen), Janni (Landsbyliv), Charlotte
Brix Vindum (Skægkærskolen), Inge Glibstrup
(kirkesiderne, menighedsrådet), Rasmus Jensen
(Serup Pensionistforening), Tina Englyst (Serup
Borgerforening og bladsætter), Karina Birch-Nielsen
(kasserer), Oluf Luffe Skjerning (journalist). Afbud fra
jagtforeningen, Lemming Borgerforening og Børneog familiehuset. Fraværende: Serup Forsamlingshus,
Serup Foredragsforening og Lokalhistorisk forening.
1) Tina blev valgt til ordstyrer og Luffe til referent.
Dagsordenen var udsendt rettidigt og blev fulgt.
2) Formandens beretning startede med ros til
indlægsskriverne for tidlig aflevering før deadline. Bladet er gennem det seneste år udvidet til 40 sider,
hvorved der opnås en større flexibilitet for større
artikel og indlæg. - Redaktionsgruppen havde besøgt
Vinderslevbladets redaktionsgruppe, som dybest set
er grunden til, at vores Lokalblad blev til noget pga.
deres store hjælp dengang for godt 11 år siden. Mødet
var positivt for begge parter. – Gadespejlet vil blive
åbnet for yngre fødselsdage. – Et spørgsmål om der lå
en bevidst grund til bladets nuværende opbygning blev
besvaret med, at Kirkebladet har ønsket en fremskudt
placering, hvorefter de øvrige sider er placeret lidt
tilfældigt med LGIF normalt lige efter kirkesiderne, samt
logiske sammenhænge samlet.. – Vedr. kirkesiderne
oplyste Inge, at det p.t. ikke er klarlagt, hvordan de
vil forme sig i fremtiden. Men det er menighedsrådets
sider, så de bestemmer den kommende udformning. –

Herefter ønskede Klaus den nye kasserer velkommen,
lige som den fraværende kritiske revisor Kurt Nissen
fik tak for revision af regnskabet for 2012.
3) Regnskabet blev gennemgået og vedtaget med et
mindre underskud pga af manglende indbetalinger fra
enkelte annoncører samt en formue på 107.000 kr.
4) Der var ingen indkomne forslag.
5) Budgettet blev vedtaget ud fra samme budget som
sidste år med uændrede priser. Disse skal fremgå klart
i bladet.
6) Redaktør Klaus, kasserer Karina, menigt medlem
Luffe blev valgt til redaktionsgruppen, Kurt Nissen blev
valgt til kritisk revisor, alle med applaus.
7) Efter en kort debat vedrørende en påtænkt revision
af retningslinierne, som p.t. blokerer for en udvidelse
af bladet til at dække hele Skægkærskolens område.
Iøvrigt skal udvalget søge at forenkle vedtægterne,
betaling, opdeling i A og B medlemmer. Klaus, Luffe
samt en repræsentant fra LGIF og menighedrådet
blev foreslået som et muligt udvalg med deadline til
stormødet næste år. Andre interesserede er velkomne.
Luffe kontakter menighedsrådets formand.
Efter det hyggelige møde havde Tina sørget for et
veldækket ostebord med hendes lækre hjemmebag,
kiks, kaffe, vin, øl og vand m.m. Og tak for det. Synd og
træls flere foreninger m.m. ikke var mødt op, enkelte
havde meldt afbud.
Referent Luffe

De fremmødte ved årets stormøde
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Konfirmation på vore bedsteforældres tid!
Konfirmanderne er i forbindelse med deres konfirmandundervisning blevet bedt om at lave interviews
med deres bedsteforældre om, hvordan det var, da de
i sin tid blev konfirmeret. Her er nogle beretninger:
Thomas farfars konfirmation – interview lavet af
Thomas og Mikkel R.
Hvor blev du konfirmeret? Jeg blev konfirmeret i Alderslyst kirke
Hvor gammel var du? Jeg var 13 år gammel.
Fik du gaver? Hvis du fik, hvad for nogle fik du? Ja jeg
fik en cykel og penge.
Hvordan var det at gå til præst? Det var meget sjovt og
jeg gik fra sløjd til Alderslyst kirke.
Holdt i fest? Ja, vi holdt en stor konfirmationsfest.
Blev dine venner konfirmeret? Ja, hele klassen, både
A, B og C.
Nyt eller arvet konfirmationstøj? Jeg fik nyt tøj, men
jeg fik shorts, fordi man ikke kunne få lange bukser,
fordi det var sommer.
Hvordan var præsten? Han var sjov.

firmandundervisning 1 gang om ugen i Vorgod præstegård, ca. 2 km fra sit hjem. Dengang skulle de lære
både salmevers, De 10 bud og Fadervor udenad.
Man holdt også fester dengang, og da min mormor
blev konfirmeret, blev hele familien inviteret. Både fastre og mostre, morbrødre og farbrødre, onkler og tanter blev inviteret hjem til hende. Hendes tante havde
lavet en sang, men det var ikke så almindeligt dengang. De følgende aftener kom venner og naboer på
besøg til andendagsgilde.
I gave fik min mormor et armbåndsur - det var der
mange, der fik dengang - en salmebog, halskæder,
brocher, en taske og nogle penge.
I 2004 var min mormor til guldkonfirmation, og det var
rigtig spændende, fortalte hun. Min mormor har nemlig
stadig kontakt med nogle af sine kammerater fra dengang, og hendes bedste veninde i dag, blev hun også
konfirmeret sammen med.
Skrevet af Kirstine (Det er Kirstines mormor, der er
interviewet)) og Emma

Interview med Daniels morfar Børge Nielsen
Børge blev konfirmeret i 1957 i Silkeborg kirke. Han
blev konfirmeret, da han var 14 år. De holdt hans fest i
et forsamlingshus, og der var et par sange, en stor fest
og mange gaver, mest penge.
De lavede selv al maden.
Det var en stor dag for Børge Nielsen og der blev taget
en masse billeder.
Han snakker ikke mere med dem, han blev konfirmeret sammen med.
Hans præst var frisk.
Alle hans venner blev konfirmeret i en anden kirke end
ham, fordi han gik i en anden skole.
Han fik nyt tøj, fordi han var den ældste dreng i familien, og dette tøj har han stadig, men han kan ikke
passe det mere.
Skrevet af Daniel og Theis
Min mormors konfirmation
Min mormor fra Videbæk blev konfirmeret i d. 27. marts
1954, da hun var 14 år gammel. Det foregik i Vorgod
kirke, og præsten tildelte dem hver et konfirmationsord. Hun havde en fin, ny kjole på, som hendes yngre
søstre senere skulle arve. Dengang blev stort set alle
konfirmeret, og det var rart, for så blev man jo konfirmeret sammen med sine kammerater.
Men før hun kunne blive konfirmeret, skulle hun til kon-
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Kirstines mormor, Ginne, konfirmeret i 1954

KIRKENYT
Serup Kirke

Interview med min farmor
Min farmor Birte blev konfirmeret søndag d. 20. September 1959 i Alderslyst kirke. Hun havde en kjole på,
som hendes mor havde syet. Den havde stor krave,
korte ærmer og hendes sko havde en lille hæl. Hun
syntes hendes præst, Pastor Pedersen, var en meget
alvorlig præst.
Hun skulle lære Fadervor og trosbekendelse udenad.
I skolen lærte hun kun om den danske kristendom. Da
hun skulle gå til konfirmations-undervisningen, gik hun
fra Nordre skole til Danmarksgade, det tog 10 minutter
og det var lige over middag.
Hun holdt festen hjemme i Nyvangen, det var et lille
hus, så de flyttede soveværelset ned i kælderen, og i
soveværelset satte de så borde og bænke op, det var
en stor tyk kogekone, der næsten ikke kunne være i
køkkenet, som lavede maden. Hun fik suppe, steg og
is. I gave fik hun et dyrt ur, en rimstens halskæde, ørestikker og en salmebog i hvid skind hvor hende navn
står med guld. 		
Skrevet af Henrik Carøe

Henriks farmor Birte

Interview med min bedstemor
1: hvor gammel var du?
Svar: 14 år
2: holdt i festen der hjemme eller ude?
Svar: der hjemme
3: hvad betød dagen for dig?
Svar: det var en god dag for mig
4: har du bevaret kontakten med dine konfirmandkammerater?
Svar: nej jeg snakkede ikke så meget med de andre
5: fotos?
Svar: jeg har et FOTO jeg skal lige finde det
Lavet af Nicklas
Interview med min morfar:
Min bedstefar Johannes var 14 år da han blev konfirmeret d. 14. april 1942 i Haderup Kirke.
Festen blev holdt derhjemme. Der var omkring 30 gæster, alle var famillie. Han fik mest penge som gave,
omkring 81 kr. Der var ingen sange og ikke nogen der
holdt en tale, men hans mor havde forinden fortalt om,
hvad det ville sige at blive konfirmeret.
De var 41 konfirmander fra Haderup og Feldborg til
præst i Haderup. De cyklede 7 km for at komme til
præst.
Min bedstefar betalte selv det meste af sit konfirmations tøj. Præsten var meget flink, men man skulle have
respekt for ham. Undervisningen bestod af, at præsten
fortalte, og børnene skulle lytte. Alle skulle lære Katekismussen og salmevers udenad.
I årene efter konfirmationen, har han mødt mange af
sine venner fra da han gik til præst, men de fleste er
døde i dag.
Min bedstefar var kirkesanger i mange år, og har derfor været med til mange konfirmationer.
Skrevet af Mikkel M.
Interview med min mormor
Min mormor Ninna blev konfirmeret i Trige kirke d. 29
april 1962. Hun var 14 år gammel. Hun fik smykke,
penge, tasker og cremer. Hun holdt fest efter kirken
der kom ca. 30 gæster.
Præsten var flink, men det var lidt streng undervisning,
de skulle lærer fadervor og trosbekendelsen udenad.
Ninna blev konfirmeret i foråret om morgenen.
Min mormor cyklede til præst og der var 5 km. Hun
blev konfirmeret fordi hun troede på Gud. Min mormor
mindes ikke, at de havde et konfirmationsord/skriftord.
Skrevet af Emilia
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Interview med min morfar
Min morfar blev konfirmeret som 14 årig i Silkeborg kirke
i 1957. Han havde jakkesæt på, de skulle lære et stykke
af biblen udenad. Deres præst var en rar ældre mand
men konfirmationen har ikke haft indflydelse på min morfars liv.
Skrevet af Ann-Sofie
Interview med min Bedstemor og Bedstefar
Min bedstemor Anna blev konfirmeret i Tømmerby kirke
i 1951. Hun var 14 år gammel da hun blev konfirmeret.
Hendes konfirmationskjole blev syet af hendes tante af
de faldskærme som englænderne smed ned under 2.
verdenskrig. Det var en lang flot hvid kjole.
Selve festen efter kirken holdte hun først ugen efter, fordi
at hun havde en fætter og en kusine som også skulle
konfirmeres. Der kom ca. 22 gæster til festen og hun fik
450 kr og et armbåndsur i konfirmationsgave, og købte
så selv en cykel for de 450 kr. Hun fik også et par sange
som gæsterne havde lavet til hende.
Den gang gik de også til præst en gang i ugen fra kl. 10
– 12. Deres præst var en dejlig mand, og min bedstemor
passede også nogen gange hans børn. Dagen inden var
han dog så uheldig at få roskilde-syge, men han blev heldigvis rask, så han kunne konfirmere sine konfirmander.
Min bedstemor skulle også kunne Fadervor og trosbekendelsen udenad til hendes konfirmation.
Hun fik også et skriftord, som de kaldte det den gang.
Det var salme 145, vers 18: ”Nær er Herren hos alle som
kalder, hos alle, som kalder på ham i sandhed.”
Hun var til Guldkonfirmation i 2001, hvor de var inde i kirken og bagefter spiste de frokost sammen. Der kom ca.
30 personer, og hun fortæller at det var rigtig hyggeligt.

Emilias mormor Ninna

Min bedstefar blev ikke konfirmeret fordi hans papfar og
mor var Jehovas vidner, men hvis han selv kunne vælge,
ville han gerne have været konfirmeret.
Skrevet af Line Lundtoft

Lines farmor, Anna, sidder i første række som nummer tre fra venstre
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Bagerst fra venstre: Inge Glibstrup (sognepræst), Per davidsen, Erik Nielsen, Svend Riis Nielsen, Tina Lysthauge. Forrest
fra venstre: Kurt Nissen, Kirsten Brendstrup, Arne Mundbjerg (formand), Knud Olaf Th. Nielsen

Det nye fælles menighedsråd
Det nye fælles menighedsråd for Serup og Lemming
sogne har konstitueret sig på møde den 20.november
2012:
Formand: Arne Mundbjerg, Lemming Vesterbyvej 2,
8632 Lemming
Arne.mundbjerg@silkeborg.dk - tlf. 86859875

Kirkeværge for Lemming sogn: Tina Søby Lysthauge
Enemark, Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
enemark@post.tele.dk - Tlf. 86859310

Næstformand: Knud-Olaf Thormann Nielsen, Viborgvej 157, 8600 Silkeborg
kalasi@mail.dk - tlf. 86855412

Menige medlemmer:
Erik Nielsen, Østerbyvej 46, 8632 Lemming
nyroennely@privat.dk - Tlf. 86859110

Kasserer: Svend Riis Nielsen, Resdal bakke 52, 8600
Silkeborg
BSresdal@mail.dk - 86855586

Kirsten Bjørn Brendstrup, Nisset Sønderhede 3,
8632 Lemming
Nisset@post10.tele.dk - Tlf. 86859025

Kirkeværge for Serup sogn: Kurt Nissen, Viborgvej
123, 8600 Silkeborg
mail@kmknissen.dk – tlf. 86855878

Per Storgaard Davidsen, Holmgårdevej 12, 8632
Lemming
pd@agimex.dk – tlf. 86855920

Frivillige?

I forbindelse med forskellige arrangementer, f.eks. kirkefrokost og spaghettigudstjenester, er der brug for et
par ekstra hænder.
Hermed opfordres alle, der har lyst til at give en hånd med, til at henvende sig til:
Kurt Nissen, e-mail: mail@kmknissen.dk – tlf. 30 13 44 90 for at blive skrevet på listen. Når behovet opstår, vil
man blive kontaktet.
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Døbte siden sidst:

Lemming kirke:
9. december 2012: Lydia Wintergrün og Michael
Adam, Lemming Bygade 69 H
20. januar: Luna Sørensen, Resdal Bakke 26, 8600
Silkeborg

Døde og begravede fra vore sogne siden sidst:
Serup sogn:
Ingen

Lemming sogn:
Ruth Keller, Lemming Brovej 12
Født 12.05.1925 – død 07.11.2012 – 87 år
Nickolaj Halskov, søn af Lykke og Morten Halskov,
Lemming Bygade 65.
Født 07.11.2012 – død 08.11.2012
Erik Vagner Petersen, Gødvad Plejecenter, Kongsbergvej 5, 8600 Silkeborg, tidl. Lemming.
Født 24.03.1946 – død 24.11.2012 – 66 år
Edith Friis, Gødvad Plejecenter, Kongsbergvej 7,
8600 Silkeborg
Født 17.06.1924 – død 16.12.2012 – 88 år

dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens
største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle
andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

Uden mad virker hiv-medicin ikke

Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda var et svageligt og udmarvet barn. Da hun var 10 år, viste det
sig, at hun var blevet smittet med hiv, da hun lå i sin
mors mave. Både Kasif og hendes mor kom i gratis
behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen
kan virke, skal patienten spise godt og regelmæssigt.
Kasif og hendes mor brugte flere timer hver dag på at
finde spiseligt ukrudt omkring landsbyen. Alligevel var
der aldrig mad nok.
I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to geder og
en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig
fik moderen, Kasif og andre hiv-smittede i landsbyen
undervisning i, hvordan man kan leve et godt liv med
hiv. I dag sikrer køkkenhaven, at de får den sunde og
varierede kost, de har brug for og som styrker deres
immunforsvar. De har begge fået mere sul på kroppen, og ingen kan længere se, at de er syge. Faktisk
har Kasif fået det så godt, at hun er begyndt at drømme om fremtiden.

Ninna Severine Nielsen, Eriksborgvej 10, Grauballe
Født 09.10.1932 – død 19.12.2012 – 80 år

KALENDER

Sogneindsamling søndag den 10.marts
til Folkekirkens Nødhjælp

Indsamlingen i 2013 bliver søndag den 10.marts om
eftermiddagen.
Vi håber mange vil være med til at samle ind den dag.
Man kan melde sig som indsamler til indsamlingslederne:
For Serup sogn: Inge Glibstrup, tlf. 8685 5385 eller
mail: ikg@km.dk
For Lemming sogn: Karen Bang, tlf. 86859187 eller
mail: ke@bang.mail.dk

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn af
sin hiv-medicin. To geder og en køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig talt givet Kasif et nyt
liv. Kasif ønsker held og lykke med Sogneindsamling
2013, så flere kan få hjælp.
Foto: Peter Høvring

Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan
vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af
de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker
lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund

De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende
for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede
20.000 indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.
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Fernisering i begge kirker på konfirmandernes altertavler:

Palmesøndag – den 24. marts – er der i Serup kirke
ved familie-gudstjenesten kl. 11 fernisering på de påskebilleder, som konfirmanderne maler her i foråret
ude på Serup Billedskole. Billederne vil hænge i tiden
mellem påske og pinse og dermed også på den dag,
hvor konfirmanderne selv skal konfirmeres.
Fernisering i Lemming kirke ved gudstjenesten Skærtorsdag kl. 19.30

Som solist ved aftens koncert medvirker vores kirkesanger Ole Dusgård, som vil synge og spille guitar.
Ole Dusgård er uddannet klassisk guitarist fra konservatoriet og giver ofte koncert rundt omkring i landet.
Indimellem solist- og korindslagene vil der naturligvis
også blive sunget fællessang.
Der er gratis entré til koncerten.
Organist Karen-Minna Nielsen

Familiegudstjeneste Palmesøndag i Serup kirke kl.
11.00
Palmesøndag den 24. marts er der familie-gudstjeneste i Serup kirke kl. 11.00 for hele familien fra begge
sogne. Det vides endnu ikke i skrivende stund, men
forhåbentlig medvirker mini-konfirmanderne med vort
traditionsrige påskespil.
Kom og lad børnene høre om påsken!
Påskefrokost bagefter i Serup Forsamlingshus. Pris:
Voksne 30 kr. og børn 20 kr.

Øve konfirmation
23. april øver konfirmander og forældre konfirmation
og konfirmationssalmer i Serup kirke kl.19

Skærtorsdag aften: Spisning og gudstjeneste.
Arne og Linette Mundbjerg, Lemming Vesterbyvej 2
(lige over for kirken), har inviteret, hvem der har lyst,
til spisning i deres hjem, før gudstjenesten begynder.
Spisning begynder kl.18 og der er gudstjeneste
kl.19.30
Spisning: Pris for voksne: 30 kr. og for børn 20 kr.
Tilmelding mandag den 25. marts til Arne og Linette
Mundbjerg på tlf. 86859875
Forårskoncert i Lemming Kirke d. 11. april kl. 19.30
Som noget nyt vil der i år blive afholdt forårskoncert
i Lemming kirke. Vi får besøg af A Capella koret fra
Skanderborg, som er et folkekor bestående af 18 sangere. Koret har eksisteret siden 1912 og har gennem
de sidste 8 år været under ledelse af undertegnede.
Koret medvirker jævnligt i forbindelse med Foreningen
Norden arrangementer og ved aftensang i krypten i
Skanderborg slotskirke. I forbindelse med 100 års jubilæet sidste år gav koret en større koncert i foyeen i
Skanderborg musik-og kulturhus.
Vores eget voksenkor, som blev dannet sidste efterår og sang til de læsninger i Lemming kirke, vil også
medvirke.
Korene vil denne aften synge forårssange, sange fra
den danske sangskat, deriblandt sange af den danske
komponist Carl Nielsen og enkelte musicalhits.

Konfirmation i 2013:
5. maj: Serup kirke kl.9.30 og Lemming kirke kl.11.00
Konfirmation i 2014:
1. søndag i maj – klokkeslet vil blive fastsat af den til
den tid fungerende præst.
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl.14 - 20. maj
– i samarbejde mellem Serup, Lemming, Sejling og
Sinding sogne.
Friluftsgudstjenesten foregår i år ved Krebse-søerne i
Sinding sogn. Skægkærblæserne medvirker.
Medbring kaffekurven, så vi i fællesskab kan nyde
eftermiddagskaffen i det grønne.
Sted: Krebse-søerne i Sinding Vesterskov, kør ad
Mausingvej og drej ind ved vejen der går ind ved
nummer 11.

Fra friluftsgudstjenesten ved Krebsesøerne 2009
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Meddelelse fra kirkeværgerne i Serup og Lemming

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.
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Siden sidst...

...har det nye voksenkor haft sin debut i Sinding og
Lemming ved De ni Læsninger

... har biskop Karsten
Nissen talt om forholdet
mellem kirke og statsmagt

... har ungdomskor og børnekor optrådt - her Fastelavnsgudstjenesten i Serup Kirke

... har vi sagt farvel til fem medlemmer af det afgåede menighedsråd (Gunhild
Bach, Anne Margrethe Bach Jensen, Karen Bang, Lene Sørensen, Jens Folmer)

... er Kirkehøjskolen begyndt. I Serup holdt Inge Glibstrup foredrag hvor hun spurgte hvor reformationen
er blevet af? Hun ses her med den ene af de to andre
tilrettelæggere, Ejnar Stobbe.

... har ca 450 været til
julegudstjenester i Serup
og Lemming - hvorfor
man nok under organist,
kirkesanger og præst en
kaffepause med graverkonens småkager mellem
de mange gudstjenester!
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Gudstjenesteliste
Serup sogn

Lemming sogn

Marts 2013

Marts 2013

03. (3.s. i fasten) 			
10.30
10. (Midfaste)				09.00
17. (Mariæ Bebud.)			
10.306, 7
24. (Palmesøndag)			11.002
28. (Skærtorsdag)			10.30
29. (Langfredag)			10.30
31. (Påskedag)			09.00

03. (3.s.i fasten) 			
09.00 1
10. (Midfaste)				10.30
17. (Mariæ bebud.)			
09.007
24. (Palmesøndag)			ingen4
28. (Skærtorsdag) 			
19.308
29. (Langfredag) 			
09.00
31. (Påskedag)			10.30

April 2013

April 2013

01. (Anden påskedag)		
10.30
07. (1.s.e.påske)			09.00
14. (2.s.e.påske)			
ingen
21. (3.s.e.påske)			10.307
23. 					19.00
26. (Bededag)			09.001
28. (4.s.e.påske)			10.30

01.(Anden påskedag) 		
07. (1.s. e påske) 			
14. (2.s.e.påske) 			
21. (3.s.e.påske) 			
26. (Bededag) 			
28. (4.s.e.påske) 			

Maj 2013

Maj 2013

05. (5.s.e.påske) Konfirmation
09.30
09. (Kr. himmelfartsdag)		
09.00
12. (6.s.e.påske)			10.30
19. (Pinsedag)				09.00
20. (Anden Pinsedag) 		
ingen3
26. (Trinitatis søndag)			
10.30

05. (5.s.e.påske) Konfirmation
11.00
09. (Kr. himmelfartsdag)		
10.30
12. (6.s.e.påske)			09.00
19. (Pinsedag) 			
10.30
20. (Anden pinsedag)			
ingen3
26. (Trinitatis søndag)			
09.001

Noter:
1) Kirkekaffe
2) Familiegudstjeneste, se side 15
3) Friluftsgudstjeneste i Sinding sogn, fælles mellem
de fire sogne Serup, Lemming, Sejling og Sinding.
Kor medvirker. Se ”Kalender” se side 15
4) Fælles familiegudstjeneste i Serup, se side 15
5) Fælles gudstjeneste i Serup
6) Kirkefrokost
7) Kor medvirker
8) Spisning før gudstjenesten - se Kalender side 15
9) Øve konfirmation i Serup med konfirmander og
forældre
Ole Dusgård
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Vedrørende fødsel

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

Klokkeringning ved dødsfald

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

Omsorgs- og ansvarserklæringen

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

Vedrørende dødsfald

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

Udsang ved dødsfald

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

Adresser
Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
E-mail: ikg@km.dk Tlf.: 86 85 53 85
Under ferier passes embedet af
pastor E. Stobbe, Kragelund,
Tlf.: 86 86 70 64 E-mail: eks@km.dk
Menighedsrådet:
Formand: Arne Mundbjerg
Lemming Vesterbyvej 2, 8632 Lemming
Arne.mundbjerg@silkeborg.dk - tlf. 86859875

Kirkeværge for Serup sogn:
Kurt Nissen, Viborgvej 123, 8600 Silkeborg
mail@kmknissen.dk – tlf. 86 85 58 78
Graver i Serup:
Poul Jensen, Holmgårdevej 6, Serup, 8632 Lemming
tlf.: 86 85 57 67 Mobil: 21 77 28 67
Kirkeværge for Lemming sogn:
Tina Søby Lysthauge Enemark,
Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
enemark@post.tele.dk - Tlf. 86 85 93 10
Graver i Lemming:
Lars Elsborg Jensen, Holmmøllevej 31,
8632 Lemming,
Tlf.: 86 85 90 21, Mobil 20 27 90 21
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Nyt fra formanden
Foreningen plejer at ligge i dvale i vinterperioden, men
dette er ikke helt tilfældet i år, for som tidligere beskrevet
er der sket nye tiltag i Lemming G&IF og dette har
allerede båret frugt. Håndbolden og gymnastikken har
været i fuld gang og løberne har også været i gang
trods det kolde vejr. Fodbolden har holdt vinterpause,
dog har der været spillet indendørsfodbold med de
mindste.
I 2012 har klubben haft adskillige arrangementer
for at tjene penge og her har klubbens medlemmer
især fodboldafdelingen hjulpet med f.eks. garderobe
pasning i forbindelse med Nordeas generalforsamling,
scene nedtagning ved 3 koncerter, p-vagter ved Hede
Rytmer, EnergiMidt Cup i Lemming, oktoberfest,
uddeling af 40.000 stk. telefonbøger og pasning af
2 boder ved alle Silkeborg IF’s hjemmekampe. Vi
har valgt at skære lidt ned på disse arrangementer i
2013 og i stedet bruge tid på vores klubhus, for det
trænger f.eks. til at blive malet og desuden skal vi
have skiftet de vinduer der er indkøbt, som nu i nogen
tid har stået i formandens indkørsel. Hertil afholder vi
arbejdsweekend d. 23.-24. marts 2013.
Vi har uheldigvis haft indbrud i klubhuset og mistet
vores nye fladskærms TV. Men vi prøver igen, for
det har været en succes og gav fuldt hus til både
Champions League finale og Danmarks åbningskamp
mod Holland, så derfor er der indkøbt et nyt TV, der
bliver sikret meget bedre. Samtidig har vi også valgt
at få tilsluttet Fiber Bredbånd fra vores hovedsponsor
EnergiMidt.
Vi går stadig og pusler med nye tiltag i Lemming G&IF.
Det næste projekt vi vil bruge tid på er foreningsfitness,
hvortil der skal søges fonde og i samarbejde med de
andre foreninger og institutioner i Lemming, finde ud af
hvordan og hvorhenne det kan fungere.
På længere sigt har vi i Lemming G&IF et ønske om,
at få nogle bedre rammer til at dyrke indendørsidræt,
derfor er vi også i gang med at beskrive vores ønske
om et Multihus. For øjeblikket har vi i samarbejde
med Dybkærskolen fået lov til at låne den gamle
skole i Lemming til gymnastik og fodboldtræning for
U7 drenge. Vi skal i dialog med Silkeborg Kommune
og gøre opmærksom på os selv, samt vise at der er
et behov for nogle faciliteter i Lemming, for vi ved at
Dybkærskolen lukker deres afdeling her i Lemming om
2 år og hvor vil vi stå i forhold til dette? Derfor mener vi,
at det er nødvendigt, at have nogle ideer at kunne tage
udgangs punkt i. Dette er selvfølgelig noget vi skal
være enige om i samarbejde med de andre foreninger
og institutioner i Lemming.
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HUSK

Du kan altid finde oplysninger
om trænings- & kamptidspunkter,
samt informationer
om klubbens
kommende arrangementer
på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk
Da klubben blev grundlagt tilbage i 1954 hed den
Lemming Sogns G&IF. Dette blev i 2001 tilpasset til
Lemming G&IF, da Sogns blev fjernet. Der er nu et
ønske i Lemming G&IF’s bestyrelse om, at foreningens
navn tilpasses endnu en gang, så det bliver mere
tidssvarende. I daglig tale siger vi Lemming IF,
hvilket også er navnet på klubbens hjemmeside.
Derfor afholder vi d. 3. april 2013 ekstraordinær
generalforsamling, idet vi ønsker at ændre vores navn
til Lemming IF.
De sidste 2 års underskud har vi her i 2012 fået vendt
til et pænt overskud. Dette er kommet af en god
arbejdsindsats fra alle samt et godt stykke arbejde
fra kassereren. Det er dejligt at være formand i en
bestyrelse, hvor alle der er på valg ønsker at fortsætte
deres arbejde med at gøre en forskel for andre. Tak til
alle for indsatsen i 2012.
Jesper Bang

IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Nye forventninger og ambitioner venter for Lemming IF i 2013
Så er det endnu en gang tid til at finde de støvede
og beskidte fodboldstøvler frem fra skabet, og møde
op til årets første fodboldtræning i Lemming IF.
Trænerne for hele senior afdelingen byder lørdag d. 9.
februar kl. 14.00 velkommen til en ny og spændende
fodboldsæson. Klubben håber på endnu en stor
opbakning – gamle som nye spillere, så der endnu
en gang vil være konkurrence om pladserne på de tre
hold, som Lemming kan tilbyde igen i år.
Lemming IF kan præsentere spillerne for
trænerduoerne:
Serie 2: Søren Bak og Egon Bang
Serie 5: Ole Smedegaard og Hugo Morales
Serie 6: Lasse Schultz og Janni ”Miss Lemming”
		 Rasmussen
Alle trænerne har gennem flere sæsoner opnået store
trænererfaringer og derfor ser Lemming IF med store
forventninger ser frem til en ny og spændende sæson.
Klubben betragter de tre trænerduoers forlængelser
som et scoop for klubben, og dens fremtidige
ambitioner i de tre forskellige serier.
Lemming IF har gennem de senere år haft stort
fokus på talent udvikling, og som i efteråret 2012
kulminerede det med et stærkt og ungt serie 2 hold,
som til sidst spillede med om oprykning til serie 1.
På sigt er ambitionen at holdene spiller sig højere op
i rækkerne, og er med hvor de sjove kampe foregår.
Dog skal det siges, at målet her og nu er at få skabt
et højere bundniveau og få skabt noget mere stabilitet
på holdene.

Det kan godt være klubben ikke har en af Danmarks
bedste baner som Kjellerup råber højt om, men vi
har Danmarks bedste vinterbane, og ikke mindst
Danmarks bedste greenkeeper ”GAMLE”. Dette er
uden tvivl med til at give de optimale forhold til alle
ungdoms- og seniorspillere hele året rundt.
Klubben og medlemmer har desuden gjort en
kæmpe indsats, for at kunne forbedre forholdene
i klubben. Der er bl.a. købt et kæmpe fjernsyn, så
der er mulighed for at kunne se Champions League
efter træningen og på den måde skabe et socialt godt
sammenhold, som klubben lægger stor vægt på. De
sociale arrangementer som klubben foretager sig i
løbet af en sæson, er også med til at give det ønskede
sammenhold på kryds og tværs af holdene. Dette er
med til at skabe rammerne og fundamentet for den
store tiltrækning af nye og gamle ansigter i klubben år
efter år. Lemming IF er repræsenteret i både serie 2, 5
og 6, så uanset om man har en ambition om at spille
på 1. holdet eller hygge sig med lidt serie 6 bold, er
man meget velkommen til at komme og se om det er
noget for dig.
Vi mener det er vigtigt med en bred klub, så der
er mulighed for at kunne tilgodese spillere med
ambitioner, og spillere hvor det sociale samvær spiller
en større rolle.

Arbejdsweekend i klubhuset
d. 23.-24. marts 2013

Lørdag d. 23. marts kl. 8.30
starter vi med rundstykker og en lille skarp.

Lemming G & IF afholder

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 3. april 2013 kl. 19.30
i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A, Lemming.
Bestyrelsen har stillet forslag om at tilpasse
klubbens navn til Lemming IF, så det er mere
tidssvarende.
Vi glæder os til at se Jer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming G & IF

Opstart senior

EnergiMidt Cup
Børnefodboldstævne

Lørdag d. 8. juni 2013.

Oktoberfest

der bliver afholdt for 3. gang
Lørdag d. 26. oktober 2013
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Håndbold

Så er vi i gang med anden halvdel af sæsonen, indtil
videre er der ikke kommet ret mange point på kontoen
(som i slet ingen), men vi kæmper videre og forsøger
at holdet humøret højt.
Vi er en meget blandet flok damer, der mødes om
tirsdagen til træning, der er både nybegyndere og
mere øvede spillere, men fælles for os alle er, at vi
mødes for at være sammen og have det sjovt. Der
er altid plads til flere på holdet, så hvis der er nogle
der har lyst til at være med, skal de være mere end
velkomne. Vi træner om tirsdagen i Fårvang Hallen fra
kl. 19.30 – ca. 21.00.
Vi har i de sidste par måneder været så heldige at
have haft et par trænere på bænken, så en stor tak
skal lyde til Kenneth Bjerregaard og Jonas Parsberg
fordi de havde mod på at træne en noget blandet flok
håndboldspillere, for os har det været rigtig dejligt med
lidt input udefra. Er sikker på at jeres tålmodighed til
tider har været sat på lidt af en prøve, men I har holdt
ud og tak for det. Hvis I nu skulle få lyst til at træne
håndbold fremfor at være til fodboldtræning, er I meget
velkomne.

Fodboldopstart

for børneholdene i Lemming GIF
Tirsdag d. 2. april er der opstart for:
Sandkasseholdet (3-5 årige)
Kl. 17 – 17.30

Fodbold

Så nærmere vi os tiden for børneholdenes
fodboldopstart. Vi glæder os til at komme i gang,
og til igen at se en masse skønne børn fylde vores
fodboldbaner. Vi har igen fået hjælp af en masse
dejlige mennesker, der vil være med til at træne jeres
børn. I år ser holdene og trænerne således ud:
Sandkasseholdet
Træner: Camilla Højer Brix
U6 og U7 mix
Træner: Andreas Lund,
hjælpetræner: Jesper Bang
U8 piger
Trænere: June Nørgaard og Michael Høyer
U8 drenge
Træner: Benjamin Hede,
hjælpetræner: Jakob Jensen
Det er dog ikke alle børneholdene der har været
lukket helt ned hen over vinteren, både U7 og U8
drenge har deltaget i en indendørs fodboldturnering.
Her er det både blevet til sejre og til nederlag, men
vigtigst af alt syntes børnene at det har været sjovt
at deltage. Den indendørs turnering er dog ikke helt
slut endnu, da begge hold mangler et enkelt stævne
d. 9 marts. I henholdsvis Jysk Arena og Gjern Kulturog Idrætscenter. Vi glæder os til en god afslutning og
til at sige på gensyn, da fodboldopstarten er lige om
hjørnet.

U6 og U7 (børnehaveklassen) Mix
Kl. 17.00 – 18.00
U8 (1. klasse) Piger
Kl. 17.00 – 18.00
_______________
Lørdag d. 16. marts er der opstart for U8
(1. klasse) Drenge Kl. 12.00
Herefter er der træning om tirsdagen
fra kl. 17.00 – 18.00
Trænerne måtte give is efter søndagens træning, det havde
de lovet efter holdets flotte indsats ved stævnet i Fårvang.
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FASTELAVNSFEST
I Lemming...

... og i Serup
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LOKALRÅDET
Kommuneplanen
2013-25
Det store emne i øjeblikket er forslaget til Kommuneplan
2013-25. Der er planlagt Borgermøde i Skægkær d. 21.
marts kl. 19.00 med deltagelse af både politikere og
embedsmænd. Selve planen findes kun digitalt, så gå
selv på opdagelse på http://kommuneplan.silkeborg.
dk/forslag.htm
Der har været en grundig information i Ekstra Posten
på Kommuneinfo d. 30. januar. Høringsfasen går til 1.
april. Kontakt os endelig hvis du har emner vi skal tage
op, og mød hellere end gerne op til Borgermødet. Det
er samtidig den årlige generalforsamling.
Desuden har vi, igen-igen, kontakter og følere ude
omkring trafik- og andre vejproblemer.
Repræsentant for Lemming er:
Henning Skov, tlf. 2485 6957
Repræsentant for Serup og formand:
Gitte Grill, tlf. 2027 0097
Lokalrådet har en facebookside:
Skægkærområdets Lokalråd.

Kort over Serup og Lemming

NABO-NYT fra Sejling, Skægkær og Sinding

Da
bogbusserne
stoppede,
åbnede
lokale
ildsjæle ”Sinding Bibliotekscafe” i det tilbyggede
”Sindingrummet” ved Forsamlingshuset. Her er åbent
hver fredag 15-17. Man kan afhente og aflevere bøger
bestilt på www.silkeborgbibliotekerne.dk. Der er lokale
folk til at hjælpe tilrette, også med hjælp til den nye,
digitale verden, fx e-bøger og nem-id. Og der er altid
kaffe på kanden og hjemmebag.
Desuden er der hver anden fredag
forskellige
arrangementer. Man kan holde sig opdateret på www.
sindingweb.dk og tilmelde sig nyhedsbrev.
Der er som sædvanlig dilettant i Forsamlingshuset, i år
”Charles Tante” d. 9. marts.
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Traditionen tro har der været en godt besøgt
juletræsfest i december i Borgerforeningens regi. Der
er fastelavnsfest med start i kirken i februar. 16. marts
er der dilettant, hvilket også plejer at være en velbesøgt
succes. Der bliver annonceret i dagspressen og på
www.sejlingsiden.dk.
I øvrigt er det Pia Hedegaard, tlf. 2482 5244, som er
formand for Borgerforeningen.
Lokalrådets repræsentant for Sejling er Peter Bernth,
tlf. 6029 5577.

FRISKOLEN I LEMMING
Friskolen i Lemming går ad digitale veje
Friskolen har gennem det sidste år investeret en del
penge i at blive digital. To smartboards, de moderne,
hvide tavler, der virker som en computerskærm, hvor
man samtidigt kan skrive som på en gammeldags
tavle, er købt, og på sigt skal der købes yderligere
to, så alle klasseværelser er udstyret med den mest
moderne teknologi på det område. Erling Bossen,
lærer i fysik og matematik, forklarer, ’det er en klar
forbedring i undervisningen. Som lærer kan jeg vise
levende billeder og lyd, gå på internettet i tavleformat
og lave notater som var det en gammeldags tavle med
kridt’. Samtidig pointerer han, at det kræver megen tid
at sætte sig ind i det utal af funktioner smartboardet
har, men når man har lært det, gør det undervisningen
lettere og betydeligt mere levende. ’Det virker som
et underværk for børnene, der med deres naturlige
nysgerrighed og gå-på-mod higer efter at prøve
smartboardet. Blot et tryk på skærmen, og et program
er aktiveret’, forklarer Erling Bossen. Tavlerne kan
anvendes i de fleste fag, og især de ældste elever vil
få glæde af dem. ’I gymnastikundervisningen ligger det
dog ikke lige til højrebenet at anvende smartboard’,
erkender Bossen, der også underviser i det fag.

Der bliver arbejdet i hærdigt

opgaverne på computeren. Og vi redder vist også
nogle tønderland skov fra at blive brugt til overflødigt
papir’, understreger Erling Bossen, der i sin dagligdag
tænker på miljøet.
Forældrene giver generelt udtryk for, at de er glade for
de moderne, digitale tider i Friskolen. Forældrene kan
på børnenes computere også følge med i, hvilke lektier
deres poder har for og på den måde understøtte dem
i deres skoledagligdag.’ Ældstegruppen, syvende og

Der bliver undervist i geografi

Magnus og Simon ved tavlen

Det er ikke et almindeligt spring ind i den digitale
verden Friskolen har hoppet, men det er nærmest et
kvantespring, idet skolen i et vist omfang er gået over
til digitale bøger. Den digitale bog afløser papirbogen.
I den digitale bog, der er en bærbar computer, lægger
læreren de tekster og opgaver, der skal læses og
løses, så har hele klassen adgang til dem. Eleverne
kan rent faktisk vælge at få teksten i en svær eller en
let udgave og endda få den læst op. ’I fagene geografi,
biologi, matematik og natur og teknik har det været
såvel en udfordring som en gevinst for både lærere og
elever at bruge den digitale bog’, siger Erling Bossen
og understreger, at det er blevet meget lettere at
formidle stoffet. ’Eleverne behøver ikke slæbe rundt
på bøger. De får kun de nødvendige sider og kan løse

ottende klasse, forventer vi har deres egen bærbare
computer med, idet vi selvsagt hjælper de, der ikke
har adgang til en computer. Vi mærker, at overgangen
til ældstegruppens brug af computere smitter af på
de yngre elever, som også medbringer bærbare
computere’, er Erling Bossens klare fornemmelse.
Hvis man kigger sig om i de digitaliserede klasser
på Friskolen I Lemming, kan man se, at den
digitale satsning er med sikkerhedsnet. Ved siden
af smartboardet hænger en grøn tavle hvorpå kun
tavlekridt virker.
Interview af Erling C. Bossen
Lærer på Friskolen i Lemming
Skrevet af Vagn Sohn
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst
Siden sidst har der været afholdt juletræ for børnene.
Det var ikke den store opbakning, men vi håber at de
børn der mødte op havde en god eftermiddag .
En stor tak til julemanden og vores pianist .
Vores julefrokost som plejer at blive afholdt samme
dag, måtte vi aflyse på grund af manglende tilslutning .
Den 16 januar var der spise aften . Vi fik en masse
dejlig mad .Bagefter var der banko spil med mange
fine gevinster.
Der var nogle der var særlig heldige og for dem kneb
det med at slæbe gevinsterne hjem.
Her en tak til sponcerne af de flotte gevinster.
Desværre glemte vi igen at forevige arrangementerne
med billeder

Lørdag d. 23 marts kl. 9.00
Har vi store rengørings dag.
Har du tid og lyst til at hjælpe, mødes vi til
morgen kaffe kl. 9.00 i forsamlingshuset.
For at være sikker på at have nok rundstykker,
må du gerne melde dig på tlf. 3068 2330 hos Gyda
Vi håber at få nogle ekstra hænder til at hjælpe og
nogle hyggelige timer med skrubbe og spand.

SPISE AFTEN

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 13. marts kl. 18.00

Mandag d. 25. marts kl. 19.00

MENU: Koteletter i fad m. ris salat og brød
Frugter m. råcreme, Kaffe og småkager
BØRNE MENU: Spagetti m. kødsovs
Is

afholdes den årlige generalforsamling
i Serup forsamlingshus.

Pris: 65,00 kr.
Børn under 10 år gratis
Børn fra 10 år til 14 år 1/2 pris
Tilmelding senest søndag d.10 marts
til Kirsten på tlf. 8685 5108.
OBS. Nyt tidspunkt. Det er allerede kl. 18.00 så man
kan komme hjem og putte børnene til ordentlig tid.
Der også speciel børne menu. Så vi håber at der er
mange der denne dag vil slippe for selv at stå ved
kødgryderne og støtte op om vores arrangement.
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STORE RENGØRINGSDAG

Har du bare en lille interesse i vores forsamlingshus
syntes vi, at du på denne dag skal møde op.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling
er der generalforsamling i støtteforeningen
Har man nye ideer eller foreslag til,
hvad vi skal med vores forsamlingshus,
skal de være formanden i hænde
senest 14 dage før. (d. 11. marts)
Formand Jens Ove Hansen
mail: minitransport@mail.dk
mobil: 4086 8647

SERUP BORGERFORENING
Generalforsamling

Torsdag d. 10. januar afholdt Serup Borgerforening
ordinær generalforsamling.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Referent:
Menigt medlem:
Suppleanter:
Revisorer:

Tina Englyst
Peter Grimm
Casper Jensen
Camilla Brix
Rasmus Cassøe
Christian Dybro
Diana Skov
Jens Kristian Sørensen
Jens Ove Hansen

Fastelavnsfest
En hyggelig eftermiddag i forsamlingshuset, hvor
tønderne hurtigt blev slået ned af de ca. 35 udklædte
børn. Tønderne var smukt dekorerede af Karina og
dagplejebørnene - tak for det! Se flere billeder på side 23

Dilettant
Dilettantholdet er nu i fuld gang med at øve på
årets dilettantstykke:
nti

Latter-gara

Charles Tante & Charlottes Onkel
Forestillingen fremvises i
Serup Forsamlingshus:

Onsdag d. 6. marts kl. 19.00

Forpræmiere
Gratis kaffe og kage efter forestillingen
Øl og vand kan købes
Pris: 50,- Børn 0-15 år: 25,-

Lørdag d. 9. marts kl. 18.00

Gallapræmiere
3 retters menu - 2 mands live band
1 stk velkomstdrink og masser af hygge.
Kun kr. 245,- for "hele pakken"!
Tilmelding senest d. 1. marts på 3023 1613
eller serupborgerforening@gmail.com
Kom og vær med
til en uforglemmelig og oplevelsesrig aften!

Bedste udklædte blev Sebastian, Nanna, Alberte og
Oliver

Smug-kig fra en øveaften: Disse elegante damer og
(delvist) hæderlige herrer kan opleves på scenen!
Seru
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Kattekonger og -dronninger blev Asger, Jonathan,
Frederik og Ditte

For flere detaljer, se vores
husstandsomdelte blad... eller
se det på www.serupsiden.dk
under Borgerforeningen.

(Rettelse til rollelisten: Benny Danielsen er tiltrådt i rollen som Charles,
i stedet for Peter Blom)
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LANDSBYLIV
LANDSBYLIV ØNSKER ALLE

EN RIGTIG GOD PÅSKE
Kommende arrangementer…
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00
Påske inspiration ved Passi Flora,
Kjellerup

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.00
Møllevangs Gårdbutik & Ismejeri,
Højbjerg Møllevej 21, Rødkærsbro

Vi mødes ved Super Brugsen,
hvor pigerne fra Passi Flora vil vise os
de sidste nye trends indenfor påske dekorationer.

Møllevang er en gammel slægtsgård.
Kom med ud og se stalden og køerne,
som leverer mælken til den is, der fremstilles
i gårdens ismejeri.

Der vil blive serveret kaffe og kage,
og der vil være mulighed for at
vinde flotte dekorationer.
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.
Tilmelding til Trine senest den 6.marts
på tlf. 21905660 eller på e-mail:
landsbyliv@live.dk

Fredag d. 19. april kl. 18.30
Fælles spisning i Lemming forsamlingshus
Tag naboer, venner og familie med ud
til en hyggelig aften.
Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger jer med spil og snak.
Der vises film for børn og barnlige sjæle.
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.

Der bliver også mulighed for at se,
hvordan fremstilling af is foregår,
og mon ikke vi får en smagsprøve?
Se mere på www.mollevang.nu
Efter rundvisningen bliver der serveret
kaffe med 3 slags brød og ost til.
Vi kører fra Lemming Kirke kl. 18.40.
Pris for medlemmer 75 kr. Gæster kr. 100.
Tilmelding til Grete senest 10. maj på tlf.
86877123/60937601 eller på e-mail:
landsbyliv@live.dk

Torsdag d. 6. juni kl. 19.15
Tur til haven i Abildå,
Grønbjervej 31, 6973 Ørnhøj

Menu:
Kylling i cola med ris,
½ bagte kartofler og bagte rodfrugter.
&
Lune rabarber og æbletærter med cremefraiche,
flødeskum og kaffe.

Vi besøger Ester og Peter Mosekær
i deres dejlige have.
I haven pynter Peters mange stenfigurer
blandt træer og blomster.
I laden er der udstilling af både Esters malerier
og flere af Peters stenfigurer.
Der kan købes sandwich, øl og sodavand
til rimelige penge.

0-3 år: 0 kr. - 4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr. - 90-?: 0 kr.
Tilmelding til Janni senest den 12. april på tlf.
24630517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.00
Pris for medlemmer 30 kr. Gæster 55 kr.
Tilmelding til Lillian senest den 28. maj på tlf.
86859207 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
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LANDSBYLIV
Siden sidst…
Juletur til Tønder, Lørdag d. 26. november
Som noget nyt i 2012 prøvede vi med en bustur til
julebyen Tønder og et smut over grænsen. Da det
var første gang, vi havde sådan et arrangement på
programmet var vi meget spændte på hvor mange vi
kunne få med på turen.
Med 46 tilmeldte må vi sige, at tilslutningen ikke kunne
have været bedre. Vi startede ud fra Lemming Friskole
kl. 8 om morgenen og derfra gik turen til Tønder. Vi
hyggede med rundstykker, kaffe og Karen Bang gav
en lille en, tak for det Karen.

Så er vi på vej! Der hygges i bussen

Vi havde ca. 2 timer i Tønder hvor nogle kiggede på
julepynt i Det Gamle Apotek, (der var MANGE andre
der havde fået den ide) andre hyggede på cafe eller
kikkede på butikker i gågaden. Derefter gik turen over
grænsen så vi kunne få handlet til julen. Da bussen var
pakket vendte vi snuden hjemad.
Landsbyliv vil gerne sige tak til alle for en dejlig tur.
Det er ikke sidste gang vi skal på sådan en udflugt.
Hygge på Tønder torv

Spiseaften på King Buffet, Torsdag d. 24. januar
Vores årlige spiseaften gik i år til King Buffet, en
kinesisk restaurant med en kæmpe buffet.
Næsten 30 sultne gæster var mødt op for at gå ombord
i den dejlige mad. Der var alt fra suppe, til mongolsk
barbecue, kinesiske retter, sushi, salat og dessert. Der
blev hygget, snakket og spist.
Hvis der var nogen der gik sultne hjem var det i hvert
fald deres egen skyld.
En rigtig hyggelig aften.

Lækker mad!

Der snakkes og hygges

Mums!!!
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Før-skolebørn
Du ser det måske ind ad vinduet, ude på legepladsen
eller på braklægningsmarken bag børnehaven og
friskolen? I hjertet af Lemming, - eller med et varmt
hjerte for børn og hvad børn afstedkommer, fornemmer
du måske det pulserende liv i og omkring byen?
Lige nu og her er før-skolegruppen, (som består
af de børn, der efter sommerferien skal videre mod
et langt skoleforløb), i fuldt sving med at forholde
sig til samfundets svageste. Dagsordenen for førskolearbejdet er p.t. ”HJEMLØSE”. Frank på 56 og
Helle på 34 år, er bare 2 af de ca. 5200 hjemløse der
blev registreret i 2011. Det svarer ca. til befolkningen
i Lemming by x 17! Så snakker vi altså om alle de
landsbyer børnene i Børnehaven i Lemming kommer
fra og flere til! Tænk hvis alle folk i min by, og din og
din og din, ikke havde noget sted at bo…? Før-skole
børnene har lavet plancher af hjemløse, skrevet de
hjemløses navne og alder, samt forholdt sig til deres
hverdag, som skiller sig markant ud fra deres egen.
Nogen af de hjemløse lever med overnatninger hos
venner/bekendte, nogen får nattely på et herberg, og
andre igen sover i et hjemmelavet bo; bestående af
fundne brædder, presseninger, pap og tæpper, måske
ovenpå eller i nærheden af en varmerist!

som du kan varme dig på”. ”Du kan bare kravle ned i et
hul, måske skal du først låne en skovl og grave et hul!”.
”Du kan tage en gammel papkasse og sprætte op, som
du kan sove på”. ”Min bedstefar har nok nogen paller,
du kan låne; jeg kan da spørge ham!” Børnene har
mærket på egen krop, hvordan man beskytter sig mod
blæst, ved at kravle ned i et fantastisk hul (nærmest
skyttegrav), vi fandt på braklægnings marken. Det
var ´den dag, døren til ”Herberget” (børnehaven) var
låst, da vi skulle ind og først åbnede 3 timer senere.
Vi havde tørt rugbrød med os og måtte spise sne,
som væske. Vi fandt en åben dør (i børnehaven)
til en ”genbrugsbutik”, hvor vi måtte købe en ekstra
varm trøje til ”en hjemløs”. Det var også ´der, hvor ”de
hjemløse børnehavebørn” byggede et læskur af paller,
pressening og proppede avispapir i sprækkerne, samt
isolerede gulvet med pap. De gik til og fra bålet, for at
varme sig, på en dag hvor sneen væltede ned.

Spørger du et 5 årigt førskolebarn fra børnehaven om,
hvordan man kan holde varmen i kulden, hvis man er
hjemløs; er svarene mange: ”Du kan lave dig et bål,

Hvor kan man ellers sove? Mange vælger at benytte
sig af de offentlige toiletter ved kirkerne. Vi besøgte
kirkens toilet, og skulle ligge ned på de kolde klinker
(det føltes noget varmere, da vi senere prøvede at
ligge udenfor i ”boet” på pap). På disse toiletter er der
ofte en smule varme og vand i rørene, så man kan få
noget at drikke og blive vasket lidt. Projektet afsluttes
med et besøg af en tidligere Korshærs-leder, som vi vil
stille en masse spørgsmål.			
				 Hanna Lund Petersen

Vi varmer os ved bålet, mens ”herberget” er lukket

Hullet giver læ for vinden; men her er også sjovt at være!
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Varm medie debat omkring mandlige medarbejdere i daginstitutioner!
Den seneste tid, har der huseret en debat i medierne,
med et uheldigt udgangspunkt. Det er som om, at de
pædofili sager der, ulykkeligvis, ganske uacceptable
og forkastende har fundet sted; på én gang har dømt
mistillid i.f.t. mandlige medarbejdere i daginstitutioner.
Dette har ført til en del regler forskellige steder, omkring mænds adfærd i bl.a. børnehaver landet over.
Regler som;
vægge skal erstattes af glas, så der er gen* At
nemsigtighed til andre voksne.
en voksen aldrig må være alene med et barn/
* At
børn.
renlige børn (i SFOèr), der har haft afføring i
* At
bukserne ikke må vaskes, da det krænker barnet.

børn ikke må sidde på skødet af mandlige
* At
medarbejdere, medmindre de sidder yderst på

benene og med samlede ben, helst ud til siden.

Selv fra vores faglige organisation BUPL, har det flere
steder lydt, at reglerne er til for at beskytte personalet.
Når man taler om at ”beskytte personalet”, er det ikke
langt fra at indikere, at der er brug for beskyttelse.
Er vores moralbegreber sat over styr? Er mænd pr.
definition mistænkt? Kan et omsorgsarbejde, som
arbejdet med børn i den grad er, eksistere med disse
regler?

I Børnehaven i Lemming, finder vi debatten
nødvendig, men reglerne absurde. Vi har naturligvis
diskuteret emnet på et personalemøde. Vi indhenter
ALTID børneattest forud for ansættelse for samtlige
medarbejdere (velvidende at dette selvsagt ikke er en
livstids-sikring). Hos os skal mandlige medarbejdere
trøste børn og tage dem på skødet, tage børn over
nakken i vild leg, give ”hej five”, skifte børn, tage tjansen
med sovebørn, åbne/lukke børnehaven alene, o.s.v. på
lige fod med det kvindelige personale. Udgangspunktet
for at forblive ansat er tillid og åbenhed, men også, at
den enkelte medarbejder mestrer at favne barnet både
udviklingsmæssigt og omsorgsgivende.
Vi har ligeledes diskuteret, at enhver af os kan komme
til at stå i en situation, hvor vore egne grænser nås,
og at vi dér hidkalder assistance fra en kollega. Vi har
aftalt, at hvis der opstår en situation, hvor vi tænker,
at noget ville kunne misforstås, oplyses lederen/øvrige
kollegaer straks. Børns egne grænser gør vi det
ypperste for at respektere. Hvis eks.vis et nyt barn,
i begyndelsen, opleves mest tryg ved det kvindelige
personale (hvilket ikke er ualmindeligt for nye børn,
der kommer fra dagplejen), er det dem der skifter
barnet m.m.
På forældrerådsmøde, er debatten ligeledes til
drøftelse. 					
		
			
Hanna Lund Petersen

I ly som ”hjemløs”
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
WAUUUUUUU…
Den er god nok. Om føje tid vil natlige ulvetuden
høre til en del af den danske ntur. Ulvene forventes
at etablere sig i Nord- og Vestjylland – men det er
ikke urealistisk at strejfere vil finde vej helt hen
over Midtjylland og til Lemming. Hvad siger den
lokale jagtforening til det?
”De hører ikke hjemme her, og ska’ ha’ en kugle” –
lyder det fra den ene ende af langbordet. ”Njahhh,
johhh – de skal da være velkomne”, lyder det fra den
anden ende. Et sted midt imellem bliver der knappet et
par øller op.
Efter 200 år
Over efterår og vinter har der været observeret
og fundet ulve i Nordvestjylland. For første gang i
næsten 200 år og med massiv opmærksomhed til
følge. Ulvens ankomst har trukket foreløbigt fredelige
debatlinjer mellem de, som ønsker den velkommen –
og så de med skepsis eller direkte modvilje. De fleste
har fattet tiltro til eksperterne: ulvene er ikke farlige for
mennesker. Meeeen så er der jo fårene – og især
vildtet!
Ulven er fredet
Fra en nøgtern juridisk vinkel er der ikke så meget
at rafle om. Ulven er ikke bare fredet, men omfattet
af EU’s habitatsprogrammer. Vi SKAL lade den
indvandre – og når den gør det, skal vi også sikre at
den har levedygtige vilkår. Ulveplads er en pligt, hvis
ellers man vil rette ind efter direktiver fra Bruxelles.
Kommer der mange ulve – eksperter taler om helt op til
100 fordelt på mindst 10 kobler – vil det givetvis koste.
Kronvildt, råvildt, nogle får – og utælleligt mange mus,
rotter og småvildt. Ulve er ikke kræsne.

Billede hentet på: http://www.all-about-wolves.com
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Skal man gøre sig håb om at få en dansk ulv at se kræver
det mere end almindeligt held og tålmod. Den er sky – mest
nataktiv – og får du den alligevel i kikkerten vil det være ca.
som på dette billede. I løb på vej væk fra lyd og lugt af mennesker. Foto: Privatfoto

Et lille land
Tilbage omkring langbordet og dåseøllerne - eller
plænen ved idrætshuset, hvor jagtforeningen mødes,
hersker mestendels en pragmatisk tilgang til ulvene.
”Jo joooow” – siger formand Alfred Jensen – ”jeg vil
sige at Danmark måske nok er liiiige lovlig lille til sådan
en flok”. Alfred tror ikke det bliver noget stort problem
– og han er lidt skeptisk ved spørgsmålet om ulvene
en dag skulle nå så langt vestpå som til Silkeborg og
omegn.
Snusfornuft og accept
”Det ville godt nok være lidt træls”, griner han. ”De
kunne jo finde på at spise mine dyr”.
Alfred Jensen, og sikkert de fleste jægere, lufter på
denne måde en snusfornuftig og forbeholden accept
af ulvene. Hvis de kommer, kan det nok ikke være
anderledes, men det kan da godt trække et par
panderynker – om de skulle gøre indhug i en god og
jagtbar vildtbestand. Realistisk har vi nogle år til at
vænne os til tanken.
				
Verner Lynge

Billede hentet på: http://www.all-about-wolves.com

LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst

Der var jo generalforsamling den 23. januar, og det
var noget nedslående, idet det ikke lykkedes at få en
ny bestyrelse, derfor blev der indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling onsdag den 6. februar hvor det
lykkedes os at få en ny bestyrelse for borgerforening og
forsamlingshus. Bestyrelsen er flg. Tina K. Nørreskov,
formand, Tonny Gravesen, næstformand, Sanne
Lemming, sekretær, Jørgen Brendstrup, kasserer,
best.medlemmer, Preben Nygård, Helle Danielsen,
Bibi Poulsen, Jan Møller, Karin Jensen.
Den 10. februar havde vi fastelavnsfest med start i
kirken, som altid blev det en hyggelig dag, 70 store
og små havde valgt at, bruge søndag eftermiddag,
sammen med os, i forsamlingshuset. Der var mange
flotte udklædninger, Emilie, mariehøne, vandt bedste
udklædning for børn under 3, og Hanne, Ninjakriger,
vandt hos de store børn. Kattekonger blev Emilie og
Mia.
Her i det nye år, er væggene i den store sal blevet
vandskuret og malet hvide, det er bare så flot, kan kun
sige godt arbejde til de implicerede, nu er drømmen,
at få nye gardiner, både i store og lille sal, så det kan
blive endnu mere indbydende at se på og være i.
Tusind tak til Børnehaven for de
mange meter guirlande til sidste
års juletræ. Tak til Mikkel, Sidsel
og Martin, fordi de ville være med
til at pynte og tak til Lene Bang,
for at Egon Bang måtte levere
et af hendes store flotte træer til
juletræsfesten, næste år håber
vi, at der kommer flere og hygger
sammen med os.

Kommende aktiviteter:
FORÅRSFESTEN

Lørdag den 16. marts kl. 18.00
Per Villekjær Pedersen spiller op til dans
Vi laver noget lækkert mad
Hele herligheden kan I få for 190 kr. pr snude.
Tilmeldingen sker i år til Tonny Gravesen på
mail: t.f.gravesen@gmail.com
eller 2461 9142
seneste den 10. marts
Mød op og få en hyggelig aften
sammen med din nabo.

Det er ikke en aprilsnar, det er fakta, at der
2. påskedag, den 1. april kl. 13.30
bliver afholdt
Påskelotterispil i forsamlingshuset
Igen i år vil der være skænkede gevinster.

På et tidspunkt i april skal vi have en
rengøringsdag, datoen vil komme på facebook
og i plakatholderne.
Vi bliver glade for alle de hænder, der møder op.

Borgerforeningens nye formand, Tina Kampp Nørreskov

Juletræsfest i Lemming Borgerforening

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
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SKÆGKÆRSKOLEN
SFO og Klub på Skægkærskolen
Det der tidligere hed Fritidshjem, er nu en del af
skolen og kaldes SFO. Udover lokalefællesskabet
er der helt fra 0. og op til 3.klasse pædagoger
med ind i undervisningen. Vi får derved mulighed
for at samarbejde mest muligt omkring børnenes
trivsel og læring i hele skoletiden - der består af
såvel undervisning som fritid. Samarbejdet mellem
undervisning og SFO er noget vi er rigtig glade for og
stolte af på Skægkærskolen.
I 4. klasse er der mulighed for at børnene kan fortsætte
ind i fritidsklub tilbuddet.
I Skægkær fritidsdel har vi gennem det sidste halve
år ombygget og re-etableret klub tilbuddet på gården
markant. Ikke kun fysisk, men også indholdsmæssigt
- og der er endda blevet ansat ekstra personale med

Billedtekst
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specifikke kompetencer på netop denne aldersgruppe,
som vi ser som utrolig vigtig i pædagogisk
sammenhæng.
Fritidsklub er meget mere end et sted hvor man bare
går hen og fordriver tiden med det man lige har lyst til,
indtil man skal hjem.
HVOR BLEV UNGDOMSKLUBBEN AF?
Samtidig med vi er i færd med at bygge fritidsklubben
op, er vi lidt i tænkeboks omkring en genåbning af
et ungdomsklubtilbud (aftenklubtilbud) i Skægkær
for 7.-9. årgang. Silkeborg Ungdomsskolen er ikke
afvisende, men interessen skal naturligvis være der.
Peter Green og Peter Mortensen
Fritidsleder
Skoleleder

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
IF Centrum springer foråret ind

Lørdag den 23. marts fyldes Skægkærhallen af
gymnaster i alle aldre, højder og drøjder, når den
årlige forårsopvisning løber af stablen. Der er lagt op til
et varieret program, hvor både foreningens egne hold
og to gæstehold lægger vejen forbi for at vise, hvad
de har lært rundt om i gymnastiksalene over efterår
og vinter.
Der har i den forgangne sæson været fin tilslutning
til gymnastikafdelingens forskellige hold, som
tæller fra de helt små Mini Bøllespirer over bl.a.
springpiger, Superseje Drenge og Gymbic til de
erfarne motionsherrer. Èt af de helt store tilløbsstykker
har været Bøllespireholdet, som for første gang
i foreningens historie udløste en venteliste og
efterfølgende indkaldelse af endnu flere trænere til at
hjælpe de små spirer rundt i kolbøtter og vejrmøller.
Dernæst var foreningen i sensommeren så heldig, at
en dygtig Zumba instruktør meldte sin ankomst og trak
mange nye ansigter til, som har fået svedt, grinet og
roteret hofterne hver onsdag aften i hele sæsonen.

Lørdag den 23. marts fra kl. 14 bliver der således
lejlighed til at se de fleste af disse hold på gulvet, når
det sættes et festligt punktum for sæsonen med den
årlige forårsopvisning.
IF Centrum har inviteret DGI´s Mini juniorhold, der tæller
60 juniorgymnaster, og som udover at dyrke gymnastik
i deres forskellige lokalforeninger, mødes hver fredag
til spring- og rytmetræning i Themhallerne. Dernæst
er der garanti for trængsel, flotte spring og høj energi,
når Levring Efterskole med deres 150 elever går på
gulvet for at give publikum en gymnastikoplevelse af
de lidt større.
Der er tradition for god opbakning på tilskuerpladserne,
og foreningen håber at se endnu flere i år, hvor der som
vanligt vil være mulighed for at købe mad og drikke i
løbet af eftermiddagen.
IF Centrums gymnastikafdeling byder velkommen og
ser frem til en oplevelsesrig dag!
Majbritt Mikkelsen

Så er der fodbold...

Er du pige eller dreng? Er du vild med fodbold eller kunne du bare godt tænke dig at prøve det?
Så kom til vores store fælles sæsonopstart i If. Centrum sammen med over 100 andre børn
Lørdag d. 6. april 2013 kl. 11.00 – 13.00
på banerne bag Skægkær hallen
Vi slutter dagen af med juice og en pølse i klubhuset.
På vores hjemmeside www.ifcentrum.dk kan du se mere om trænings tider
Vi gælder os til at se nye som gamle spiller til den nye sæson
Mange sportslige hilsner fra trænerne i If. Centrum fodbold
Formand: Else Haun tlf.: 8685 5643 - mail: else.haun@privat.dk
Fodbold: Thomas Højer tlf.: 3123 5463 - mail: t_hojer@msn.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 4057 2445 - mail: goetzsche@oncable.dk
Håndbold: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 3070 3414 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 2889 6811 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com

www
ifcentrum
dk
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Godt nytår
Med dette ønske en hilsen til jer alle – børn, forældre
og voksne som er med jer. Ja det bringer altså en god
historie frem allerede ved første linje, men den må
vente lidt. Vi skal også lige sende en hilsen til naboer
og venner lokalt og kollegiale kontakter på kommunen,
UU, Skægkærskolen, SSP samarbejdet og Friskolen
i Lemming, sundhedsplejersken, Ungdomsskolen, og
endnu en historie presser sig på, men altså godt nytår
og tak for hjælpen og opbakningen gennem 2012.
Lad os tage fat på de gode historier. Vi har altid haft god
deltagelse og opbakning til vore forældrearrangementer
og det er vi glade for, og det er børnene ret godt tilfreds
med. Dette var også tilfældet i år, vi måtte indtage den
store sal i Forsamlingshuset til vores julearrangement.
Ja, hermed og så en tak til vores købmand,
borgerforeningen og ikke mindst Alfred og Ragnhild,
som denne dag bare gør en forskel. Nå, i år var det
ikke kun mor og/eller far der kom, vi havde tilmeldinger
med fire voksne og hallo, der var en med seks voksne,
årets rekord og tak for det. Det var i det ene tilfælde en
moster, en morfar, en papfar, bedsteforældre, o.s.v.,
og I er så velkomne alle sammen.

Juletræet er på vej hjem med Lucas som styrmand

SSP og fodfolket
Den anden historie tager sit udgangspunkt i vores
tilknytning til SSP samarbejdet på og omkring
Sølystskolen, og herunder det tværfaglige samarbejde
der praktiseres i dette område, lignende kunne
garanteret opleves i Kjellerup eller Dybkær, men jeg
er med på Sølystskolen, og hvad oplever jeg der.
Jeg oplever en viden og et ansvar og et kæmpe
engagement fra medarbejdere på alle niveauer som
bare arbejder, tænker nyt og deler erfaringer og
støtter og ønsker. Ja jeg synes der er nogle personer,
lige fra sundhedsplejersker til klubmedarbejdere til
lærere til frivillige i Alderslyst der bare fortjener noget
opmærksomhed og ros for det kæmpe arbejde der ydes
i området. Lad os håbe at der er nogen på kommunen
der også støtter alt dette gennem opbakning med
de nødvendige bevillinger. Det frivillige har fået en
plads og godt for det. Det betyder også at vi f.eks.
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Friske børn på julemarch, 10 km er gået.

samarbejder med Aktiv Fritid, som I kender og igen
Blå Kors med sommerlejrene, og sidst er vi kommet
i kontakt med Red Barnet, som tilbyder forskellige
familiearrangementer som vi håber nogle af vore
familier kan få lov til at dele.
Tilbage til nutiden
Vi venter på foråret og alt imens er der fuld gang i den
daglige skolegang med mange gode timer, og der er
aktuelt fokus på folkeskolen og de behov som børn
har for at udvikles og lære. Vi oplever hver dag at
børn ønsker at lære. Det kan af forskellig grunde være
svært, men det lykkes og de sejrer. Vi har allerede en
god kombination af de forskellige elementer omkring
læringsstile. Vi har læring på flere måder og der er
afveksling med bevægelse og fysiske aktiviteter. Vi har
stor udbytte af vores skemalagte fritid som byder på
kreativitet, leg, cross, skøjtehal og meget mere.
Vi er nu klar til de nationale test i løbet af februar og
marts og til foråret kommer projektugen, og husk så
lige tandbørsten, Roma skal nemlig til eksamen og
hun er ved at få godt styr på både fagene og sin videre
uddannelse. Hun var nemlig i praktik på Hospitalet
i Silkeborg i uge tre. Inden det bliver sådan rigtig
uhyggeligt skal vi lige have en på opleveren, for ældste
gruppe gælder det en tur til Rom, for mellemgruppen
en tur til Norge og yngste gruppe bliver her i landet.
De glæder sig alle og vi glæder os, og vi synes det er
noget vildt at ældste gruppe ved egen kraft diskuterede
sig frem til at de samlet ville stemme for en tur til Rom.
Godt gået, ældste gruppe.

Samspil der lykkes med Rabun og Morten

PLADS TIL DIG OG MIG
Poul Fisker, 42 år på samme arbejdsplads
På ejendommen Holmmøllevej 25 bor Poul og Pia Fisker
med deres hund Bertha og adskillige høns. Pia laver
regnskab fra sin hjemmearbejdsplads for det økologiske
firma Hanegal mellem Resenbro og Voel, men det er Poul,
jeg vil skrive lidt om. For Poul er et af de mennesker, der
ikke lige skifter arbejdsplads som andre skifter (under-)
bukser.
Han er født og opvokset i Mammen ved Bjerringbro,
og som ung mand tjente han lidt lommeguld som
murerarbejdsmand, og da svineslagteriet i Bjerringbro
manglede folk, trådte han til og der var han i to-ethalvt år. Men muligheden for et job som ”sideoplært”
luftledningsmontør hos elselskabet EGO i Bjerringbro
lød fristende, og Poul sprang til. Formodentlig i godt
solskinsvejr, for han har aldrig kunnet lide regnvejr og
tungt regntøj, selv om han med sine knap 42 år i dette
job må have prøvet det nogle gange! Nu er han gået på
pension den 1. november 2012 og kan dermed undgå
regntøjet mestendels. Kun når juletræerne skal ”nettes”
og afsendes, så kan det være nødvendigt igen at trække
i det trælse regntøj. Men trods udearbejde det meste af
livet, så har Poul nærmest ikke være syg.
Poul og Pia blev gift i 1971, og dengang boede de
i Bjerringbro. Men da ”firmaet” flyttede til Silkeborg,
flyttede de med og købte hus i Silkeborg. Så købte de
en grund på Højmarkstoften, og gik i gang med at bygge
et nyt hus her. Men tanken om lidt landliv trak kraftigt, så
de lejede sig ind i en landejendom i Kragelund, inden de
købte ejendommen på Holmmøllevej i 1999. Og siden
har de bygget om og bygget om og bygget om….og fået/
skabt en rigtig dejlig ejendom.
Poul nåede at få dronningens fortjenstmedalje for sine
40 år i samme firma, hvor starten var i EGO, som så
blev tilsluttet Midtjysk Elforsyning MEF, som senere blev
til EnergiMidt. Der har han udført alt hvad der kan være
med til at sikre vi almindelige borgere strøm til næsten
alle tider.
Han har som noget af det sidste været med til at lave
gadelys i Lemming og Nisset. En barsk omgang var det,
da stormen i 2007 væltede det halve Sveriges elmaster,
og Poul sammen med 9 andre midtjyder var udlånt til MidtSverige i 14 dage. Her var arbejdsdagen på minimum 12
timer, og så var det ikke svært at sove, når de kom ind i
varmen om aftenen. Men deres indsats var vigtig, for bl.
a. en enlig mor med 2 børn havde ikke haft strøm i 32
dage, så hun græd af glæde, da lyset blev tændt igen!
Mange lokale ”knejter” kender også Poul, der i mange
år var fodbolddommer i bl. a. Danmarksserien. Og nu

Poul i sit es med hunden mel- Fortjensmedaljen i flot etui.
lem juletræerne.

dyrker han selv spinning og motionsløb, og har tidligere
været marathonløber og været med på Hærvejsmarchen
m.m.m.
Poul og Pia er blevet bidt af en gal Kroat, for deres
ferier de senere år har hvert år gået til Kroatien. Det
smukke landskab, den imødekommende befolkning
og prisniveauet er noget, de holder meget af, og
billeder fra kæmpevandfald, flotte panoramaer og rare
campingpladser har de mange af. Så det vil de varmt
anbefale til folk, der tænker på ferie nede i varmen,
og vejene i Kroatien er særdeles gode, så kørsel med
campingvogn ikke er noget problem.
Men det er jo ikke ferie det hele, for Poul får meget tid til
at gå med at passe sine juletræer, der jo gerne skulle stå
velformede og flotte, når opkøberne kommer og bestiller.
Som en del af deres ombygning blev der lavet nyt fyrrum
i udhuset, hvor der også er en dejlig garage. Her valgte
Poul et gedigent pillefyr, som er let at betjene og leverer
en stabil varme, men når han står med noget affaldstræ,
kunne han jo også godt have tænkt sig, at han kunne fyre
med pind i fyret, men dels ville pillefyringen blive mindre
effektiv, og dels ville anlægget så kræve lagertank med
adskillige tusinde ekstra i omkostninger. Og så kan
den ene af deres 3 drenge heldigvis fyre med træ i en
brændeovn, så det går ikke til spilde.
For Poul har det stor betydning både i privatlivet men
også i samfundet, at pengene ikke går til spilde og at
man får noget for sin skattebetaling. Og falder snakken
på den slags emner, så er Pouls holdninger klare, selv
om de ofte følges op med en humoristisk kommentar og
et hyggeligt glimt i øjet.
Redaktionen ønsker Poul og Pia et godt pensionistliv,
som for Pias vedkommende er indenfor rækkevidde om
godt et års tid, og så må tiden, helbredet og økonomien
afgøre, hvad de vil foretage sig til den tid. Redaktionen
siger blot: PØJPØJ.				
Luffe
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LOKALE KONTAKTPERSONER
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)
For Lemming: Henning Skov

8685 5985
2485 6957

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.)		
Lene og Ole Kamp, skoleledere,		
Lemming Bygade 69 A, Sejling
Charlotte Lajgaard, formand 		

5085 1101
8685 9333
8688 1843

Lemming GIF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand
		
8685 9111
					3052 1040
Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset		
Else Haun, formand			

8685 5255
8685 5643

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		
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

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen			

2945 3473

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

		

2463 0517

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9

8685 5385

8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

Menighedsråd
Arne Mundbjerg, formand		

8685 9875

8685 6505

Lokalbladets priser
For foreninger
Abonnement (pr. år): 250,00
Sidepris (pr. år): 1000,00
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For erhvervsdrivende
Annonce i farver
6,1x4,3 cm
Pr. år: 1250,00

Èngangsannoncer
1/8-dels annonce i farver
6,5x9,25 cm
Pr. gang: 250,00

(gratis for B-medlemmer og private)

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

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, 8632 Lemming

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse
i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær
Østergade 8
8620 Kjellerup

Reperation og service af alle mærker

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

4224 4223

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

Tlf. 2177 2169

Alt til konkurrencedygtige priser

www.kjellerupkøreskole.dk

Solceller Privat Erhverv Industri

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

Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25

Lavpris benzin

Viborgvej 87

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

Denne annonce
kan blive
DIN

www.mobelhusetsilkeborg.dk

Denne annonce
kan blive
DIN

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

Tlf. 8681 6168
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Deadline til næste blad: 1. maj 2013
Mail: lokalblad@gmail.com

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

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

24. marts kl. 11.00
Påske-FamilieGudstjeneste, se s. 15

19. april kl. 18.30
Fællesspisning i Lemm.
Forsm., se s. 28

Gudstjenester:
Se kirkesiderne

12. marts kl. 19.00
Påskeinspiration, Landsbyliv, se s. 28

25. marts kl. 19.00
Generalforsamling i
Serup Forsm., se s. 26

14. maj kl. 19.00
Møllevangs Gårdbutik og
Ismejeri, se s. 28

28. februar
Spaghetti-gudstjeneste i
Serup, se nr. 43 s. 14

13. marts kl. 18.00
Spiseaften i Serup Forsamlingshus, se s. 26

28. marts
Skærtorsdag aften,
spisning, se s. 15

20. maj kl. 14
Friluftsgudstjeneste v.
Krebsesøerne, se s. 15

2. marts
Kirkehøjskole i Kragelund, se nr. 43 s. 13

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

1. april kl. 13.30
Påskelotterispil i Lemmi.
Forsamlingshus, se s. 33

29. maj kl. 13.00
Løvspringstur til Bryrup,
Pensionistfore., se s. 7

6. marts kl. 13.30
Søs Holm fortæller om
cykeltur, se s. 7

16. marts
Dilettant i Sejling Forsamlingshus, se s. 24

6. april kl. 11-13.00
Sæsonopstart i IF
Centrum, se s. 35

6. juni kl. 19.15
Tur til haven i Abildå,
Landsbyliv, se s. 28

6. marts kl. 19.00
Dilettant i Serup Borgerforening, se s. 27

20. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning og GF,
Pensionistfore., se s. 7

11. april kl. 19.30
Forårskoncert i Lemming
Kirke, se s. 15

16.-18. august
Serup Sommerfest, se
program i næste nr.

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

21. marts kl. 19.00
Borgerøde i Skægkær,
se side 24

18. april
Sæsonafs. for det ”Gamle Område Nord”, se s. 7

16.-18. august
Byfest i Lemming, program følger i næste nr.

9. marts kl. 18.00
Dilettant i Serup Borgerforening, se s. 27

23. marts kl 9.00
STORE Rengøringsdag i
Serup Forsm., se s. 26

5. maj kl. 9.30
Konfirmation i Serup
Kirke

9. marts
Dilettant i Sinding Forsamlingshus, se s. 24

23. marts kl. 14.00
Forårsopvisning i IF
Centrum, se s. 35

5. maj kl. 11.00
Konfirmation i Lemming
Kirke
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