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Nummer 48              12. Årgang      

Opfindsomhed i Børne og Familiehuset

Julemarked i Serup Forsamlingshus

Marts 2014

Flot parade i jagtforeningen

Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger tak til Dorthe Vasegaard for en god sæson.

IF Centrum Håndbold
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Silkeborg Isenkram
Torvet 1

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, tlf.: 3026 5156

mail@boernehavenilemming.dk
www.boernehavenilemming.dk

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

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

Tid til fordybelse  i leg og læring
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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, med tydelig afsender på.
Ellers kontakt Karina på tlf. 6127 7299. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.
Lokalbladets konto nr.: 1938-5905 254 431 - Lokalbladets CVR-nr.: 3353 7506

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 
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)           8685 5385 
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)   8685 9110 2565 0320 
Kaj Larsen, Holmgårdevej 9 (Serup Foredragsforening)                     3511 6628
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333
Hanna Lund Pedersen, Lem. Vesterbyvej 36 (Børnehaven i Lemming)      3026 5156
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
Tina K. Nørreskov, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)   8685 9114 2883 2404
Jesper Bang (Lemming IF)      8685 9111 3052 1040
Verner Lynge (Lemming & Omegns Jagtforening)     3029 3456

LEDER
Hvem har de bedste baller?
Engang var der konkurrence mellem sognene. Hvil-
ken gymnastikforening kunne tiltrække flest unge til 
sit bal? Og hvilken husmorforening havde de mest 
interessante arrangementer? Så kom Mor ud på ar-
bejdsmarkedet i 60`erne. Fjernsynet overtog en del af 
information-og kulturformidlingen.
Der kom centralskole og storkommune.  Og kommu-
nalreform igen i 2006. Nu har vi også fået storpastorat. 
Kun få arbejder inden for sognegrænsen. Globaliserin-
gen slår igennem lokalt.
Men vi har stadig et blomstrende foreningsliv, der er 
stadig særlige kvaliteter ved at bo i de gamle lands-
byer med kirke, forsamlingshus og sportsplads.

Det er 12 år siden Lokalbladet for Serup og Lemming 
sogne så dagens lys. Der er løbet meget vand i Hinge 
sø siden.

Nu er vedtægterne ændret. Der er både sket en for-
enkling og en åbning, så bladet en dag måske hedder: 
Lokalbladet for Lemming, Serup, Sejling og Sinding og 
omegn. ”Bladet giver foreninger, menighedsråd, lokal-
råd, institutioner og borgere mulighed for at komme i 
kontakt med hinanden.”

Vi ved ikke hvornår bladet udkommer i hele området, 
men redaktionsgruppen er igang.

Klaus Hansen,
Tandskov
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Oplag:
850 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

Lokalbladets e-mail adresse
lokalblad@gmail.com 

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

DAGPLEJERNE

Så fik vi startet heldags-legestuen i Skægkær 
børnehave op igen, her i det nye år. Det var rigtig 
dejligt, igen at være sammen med kolleger, deres 
børn, børnehavebørnene og ”deres” voksne. Heldigvis 
var alle kommet godt over julen, og ind i det nye år, 
og alle var klar til en dag med leg, hygge, snak og 
hyggeligt samvær.

Til forrige fællesmøde dagpleje og børnehave i mellem, 
blev det besluttet, at vi skulle sætte nogle fælles 
projekter i gang. Selvfølgelig ét projekt af gangen, som 
så skulle strække sig over maks tre måneder. Når de 
tre måneder er gået, vil vi lave en evaluering, og samle 
op på, om noget skal ændres, og om projektet i det 
hele taget lykkedes, inden vi sætter næste projekt i 
gang.

Vi startede så op her fredag den 17. januar 2014, med 
første projekt, som er et ”dukketeater”, der handler om 
De tre Bukkebruse. 

Målet med projektet er:
- At skabe et socialt samarbejde på tværs af 
dagplejen og børnehaven
- At styrke venskaber og fællesskaber mellem børn 
og voksne
- At styrke børnenes sociale kompetencer, deres 
fantasi og kreativitet
- At styrke deres peronlige kompetencer, som 
motivation, selvværd, sprog og samarbejde

Hvad vil vi gøre:
- Vi vil lave et kendt eventyr, som dukketeater
- Vi samler dagplejebørn og børnehavebørn samt de 
tilhørende voksne, i dukkerummet i børnehaven
- Vi gentager samme teaterstykke over flere gange, i 
legestuen

Hvad vil vi gerne se:
- At børnene genkender, og viser glæde ved historien
- At de er glade og lyttende
- At de vil forsætte med at lege, og evt. selv iscenesætter 
nye eventyr
- At de små børn bliver trygge ved at sidde sammen 
med de større børn
- At de større børn hjælper og tager hensyn til de små, 
måske bliver nogle af de små inviteret med i legen 
sammen med børnehavebørnene 
- At børnene selv foreslår, at vi skal lave dukketeater

Vi startede med at invitere de mindste børn fra 
børnehaven ind i dukkerummet, sammen med to 
voksne. Så vi placerede os fire voksne og ca 24 børn i 
alderen fra 9 måneder til 4 år, på et stort tæppe, foran 
en slags halvmur. Bag halvmuren fik Gitte så lov til 
at fremføre De tre Bukkebruse. Det gjorde hun ved 
hjælp af fire pinde, hvor der på tre af dem var en buk 
(selvfølgelig i forskellige størrelser), og på den sidste 
en trold. Derudover havde hun så en bro fra et brio 
togsæt. Ved hjælp af de få remedier, og en fantastisk 
varierende stemme, lykkedes det hende, at fange 
samtlige børn og voksne. Der blev lyttet intens, grinet, 
sagt åh åh, og til sidst klappet. Da der lidt efter var 
nogle børn der sagde: - En gang mere, kunne vi jo kun 
smile! Og jo, de fik den en gang mere.

Over middag, da børnene sov og der blev ro på, kunne 
vi hurtigt blive enige om, at dukketeatret i dag havde 
været en succes, og kan nu kun vente til næste gang 
heldags-legestue, med at se, om det går den rigtige 
vej mod vores mål.

Tak til alle jer forældre, der hver dag leverer nogle 
dejlige, glade, medgørlige og tillidsfulde børn til os.

Henriette
Dagplejen i Sinding, Skægkær,

Resdal, Serup, Sejling og Lemming

Den kommunale dagpleje

Yderligere information om dagplejen findes på
www.silkeborgkommune.dk

De tre bukkebruse
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

På Østerbyvej 34A bor Lisbeth og Kurt Hornskov, 
samt Lasse Flindt Jensen, hunden Wendy og 3 katte. 
På ejendommen drives på 15. år økologisk planteavl 
og kvægbrug. Hovedhuset fra 1861 er totalt renoveret, 
lige som udhusene har fået nyt tag m.m. Endvidere er 
der nybygget en løsdriftsstald på 500 m2.
Og flot er det jo blevet.                                  Luffe

Noah Greifenstein Holst, 
søn af Mette Holst Bredahl 
og Mik Greifenstein Mor-
tensen, Allingvej 9, Nisset,  
kom til verden d. 12. juni 
kl. 11.18. Han vejede 3070 
g og var 52 cm lang. 

Frederikke, datter af Ka-
rina Birch Nielsen og Ken-
net Vinderslev Nielsen,
Viborgvej 129, blev født d. 
26. januar kl 19.54 - lige 
efter håndboldkampen (-: 
Vejede 3190 g og 51 cm 
lang.

Trine Lemming Pedersen, 
datter af Sanne Mai Lem-
ming og Jesper Møller Pe-
dersen, Østerbyvej 21, er 
født den 15. januar. Vægt
3522 gram og 49 cm lang.

Aimee Kirstine Damgaard 
Koch Wallentin Ustrup, 
datter af Kenneth Dam-
gaard Koch Jensen og 
Jannie Wallentin Ustrup, 
Nisset Bygade 17, er født 
d. 3. juli  kl. 21.21. Vægt 
3380 gram og 51 cm

Amanda, datter af Anne 
Flyckt og Allan Nielsen,  
Holmmøllevej 34, Lem-
ming, blev født d. 10. okto-
ber 2013, var 50 cm lang 
og vejede 3520 gram.

Daniel Mendillo Brink, søn 
af Morten Kjerrumgaard 
Brink og Jeanette Dawang 
Mendillo, Serupvej 30, er 
født d. 21. november, ve-
jede 2950 g og var 49 cm 
lang

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Se flere fødselsdage på side 7

Sille, datter af Malene 
Hansen og Peter Grind-
sted, Viborgvej 110, er 
født d. 30. november kl. 
22.52. Vejede 2685 gram 
og var 50 cm lang.

Kurt og Lisbeth Hornskov, Østerbyvej 34A fylder 60 år 
hhv. den 21. marts og den 12. april.



6

invitationer, har butikken et 
kæmpeudvalg af 3D-kort, 
hvor figurer klippes ud og 
limes oven på hinanden 
lag på lag, så kortet vokser 
frem 3-dimensionalt. 
Sangskjulere findes i 
mange udformninger og 
kan også laves på bestilling, 
lige som hundetegn 
og postkasseskilte kan 
bestilles. I fremtiden 
regner de med at udvide 
sortimentet med varer til 
benzintankens kunder, så 
som sprinklervæske, lidt 
mundgodt m.m.

Så mangler du lidt pynt til festen, så kig ind på Viborgvej 
87, hvor der er åbent tirsdag og torsdag fra kl. 11-17. 
De kan også træffes på DBM lørdag og søndag kl. 10-
17. De har garanteret noget, du står og mangler, til en 
billig penge.  
          Luffe

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Den 13. august 2013 åbnede Tove og Freddy Sollann 
butik med Fest-, Hobby- og Gaveartikler i den tidligere 
købmandsbutik i Skægkær. Valget af lokalerne var 
let, idet de har boet ovenpå i lejligheden i godt 2 år. 
Og vareudvalget var også indlysende, idet Freddy har 
solgt disse artikler engros i ca. 40 år, og Tove har solgt 
dem detail på Det Blå Marked (DBM) i ca. 25 år, hvor 
Freddy bliver en god ven af Tove og hendes daværende 
mand. Toves mand dør i 2004, og venskabet udvikler 
sig, og i 2009 bliver de gift. 

De bor på det tidspunkt i Odense, og kører hver 
weekend til Låsby, hvor de passer deres butikker på 
DBM, mens de overnatter i en campingvogn opstillet i 
nærheden. Men det blev for træls, og de er derfor rigtig 
glade for lejligheden i Skægkær.

Fest-, Hobby- og Gaveartikler dækker over en utrolig 
mangfoldighed af artikler, der er med til at gøre en 
fest festlig. Her er indbydelseskort, bordpynt og -kort, 
der kan laves på bestilling, kransekagefigurer i alle 
afskygninger, sågar til personer af samme køn, flag, 
farvet karton og m.m.m. Vil du selv lave bordkort og 

Tove og Freddy mellem bu-
tikkens mange tilbud

Den 7. december 2013 blev der atter liv i det tidligere 
cafeteria i Skægkær, idet Rashid Hamdan Asaf 
åbnede Venezia Pizzeria. Han var tilfældigt kørt forbi 
og så, at lokalerne var til leje, og han er glad for sit 
spændende initiativ, idet han kun har mødt venlige og 
tilfredse mennesker i butikken. Og han håber, at kunne 
blive dér i mange år. Han bruger kun friske råvarer, så 
smagsoplevelsen bliver så god som mulig.

Hovedtilbuddet er pizzaer, hvor der er 32 forskellige 
typer at vælge imellem både klassiske flade samt 
indbagte og deep-pan-pizzaer. Priserne varierer 
mellem 45 og 75 kr. afhængig af indholdet, mens store 
40 cm-pizzaer koster 120 kr. Men han tilbyder også 
hjemmelavet durum med kebab eller kylling m.m. til 55-
70 kr., lige som man kan købe hjemmelavet pitabrød 
med diverse fyld til 45-60 kr. Det kan også være en 
lækker sandwich med kebab eller kylling og dressing 
m.m. til 50 kr. Hvis en stor hjemmelavet burger med 
bøf eller kylling, bacon og diverse fyld frister, koster 
den 70 kr., eller måske en monsterburger med 2 bøffer 
til kun 75 kr.

Der serveres også 
pastaretter med lækre 
sovse/tilbehør til 60-70 
kr., og til børnene er der 
7 forskellige børnevenlige 
menuer til 40-50 kr. Ud 
over alt dette, kan man få 
kebab- og pølsemix, en 
halv grillkylling, fiskefiletter, 
skinkeschnitzel, planke-
bøf, spareribs, græsk bøf 
og pommes fritter, samt 
drikkevarer til rimelige 
priser.

Så står du lige og mangler lidt hurtig og velsmagende 
aftensmad, så kig ind i Venezia Pizzeria, Viborgvej 
92, eller ring til Rashid på tlf. nr. 3210 5510 og hør 
nærmere eller bestil via sms på 4232 4808. Ved ordrer 
på mindst 120 kr. leverer han gratis ud i den nærmeste 
omegn (indenfor 5 km), med mindre man bestiller en 
større ordre, hvor der ligeledes kan gives specialtilbud 
ved storkøb. Velbekomme.

Luffe 

Rashid er klar til at servere 
lækre pizzaer m.m.

Bullerup Hobby i Skægkær

Nyt pizzeria i Skægkær
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Program for 
Marts, April og Maj

Onsdag d. 5. marts kl. 12.30
Sæson afslutning

med fællesspisning og generalforsamling.
Vi starter dagen med en middag, hvor menuen er 

flæskesteg og desserten er svesketrifli.
Efter middagen afholdes ordinær generalforsamling,

med dagsorden iflg. vedtægterne.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest 3 dage før.

Efter veloverstået generalforsamling tager vi et spil på 
sekseren, så husk en pakke til 20-25 kr.

Husk tilmelding senest 28. februar
 til Rasmus tlf. 8685 5832

Onsdag d. 2. april kl. 13.30    
Så indleder vi petanque-sæsonen

Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med at 
spille petanque. Da der jo er lavet flere baner, er der 
plads til flere, og da der ikke kræves nogle specielle 
forudsætninger for at være med, kan alle møde op.

Vi tager selv kaffe med og giver 20 kr. pr. gang for at 
spille. Pengene skal bruges til en hyggelig afslutning, 

når sæsonen er ovre. 

Torsdag d. 24. april
Sæsonafslutning

for det ”Gamle Område Nord”.
Det er i år Serup Pensionistforening, der skal stå for 
arrangementet, så vi mødes i Serup Forsamlingshus 

kl. 17.30 til spisning.
Efter spisningen spiller Anker Svendsen op til dans.

Fyldestgørende program udsendes senere.

Onsdag d. 29. maj kl. 13.00
Løvspringstur

Vi har desværre ikke en endelig tur fastlagt endnu,
men vi skal nok finde en god og hyggelig tur ud i

den forårsgrønne natur.
Der bliver udsendt program senere.

_____

Er der nogen, der ønsker kørsel hjemmefra og til 
Forsamlingshuset, så sig det ved tilmelding eller ring 

til Rasmus tlf. 8685 5832.

SKÆGKÆRSKOLENS
50 ÅRS JUBILÆUM

Lørdag d. 4. oktober 2014

Find os på Facebook og læs mere på skolens 
hjemmeside.

GADESPEJLET

Agnes Møller, Holmmølle-
vej 28, Lemming, fylder 90 
år den 29. februar

Steen Petersen, Serupvej 
6, Serup, fylder 60 år den 
10. maj

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Peter Grindsted, Viborgvej 110, fyldte 30 år den 3. januar.
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PLADS TIL DIG OG MIG

Solen skinner lunt ind på ejendommen Holmmøllevej 28 
i Lemming, da jeg drejer ind på den lille gårdplads. Jeg 
har fået hvisket i øret, at Agnes Møller fylder 90 år, så 
jeg har lavet en aftale om et interview gennem sønnen 
Kåle (Bent), fordi Agnes ikke hører ret godt mere, 
hvilket hun er godt træt af selv med høreapparater.

Jeg bliver da også modtaget af Kåle, som også bor i 
Lemming, og inde i den lune stue møder jeg Agnes. 
Sidst vi så hinanden var nok for små 30 år siden, så vi 
kendte vist bedst hinanden på navnene.

Agnes har stort set levet hele livet i Lemming, idet hun 
blev født den 29. februar 1924 på en moseejendom, 
som i daglig tale kaldes Gravholm. De var 7 søskende, 
og hun siger selv, at det er lidt langt ude, især når de 
skulle gå gennem sneen til skole i Nisset Skole. Og 
dengang var der jo sne, som hun viser med hånden 
ca. 1 meter over gulvet. ”Men der var jo ikke andre 
muligheder, det er jo ikke som nu!”, siger hun tørt. Men 
det var faktisk en skolesti, der gik forbi deres hus, idet 
der også kom børn endnu længere ude fra Østerbyvej 
på grænsen til Gjern Kommune tæt på Grauballe.

Som man gjorde dengang kom hun ud at tjene som 
14-årig, og det var mest hos lokale landmænd. 
Søskendeflokken var 2 drenge og 5 piger, og da deres 
mor ikke kunne gå, skiftedes pigerne til at bo hjemme 
og passe hende 1 år ad gangen.

I 1944 under krigen bliver hun i en alder af 20 år 
husbestyrerinde på Holmmøllevej 28, og her boede 
en rar ung landmand, der hed Valdemar, i daglig tale 
”Valde”. De faldt for hinanden og blev gift.

Men giftermålet ændrede ikke meget på Agnes’s 
tilværelse, for hun skulle stadig tidligt op og i stalden 

En frisk pige på 90 år i Lemming

og håndmalke 3 køer, passe grise og høns m.m. Valde 
kørte mælk for Ebstrup Mejeri, og når der var tid til 
det, gav han de lokale landmænd en hånd med at 
køre møddinger ud og anden hjælp ved landarbejdet. 
Efterhånden kom der 14 køer i stalden, og Agnes 
siger: ”Der var rigeligt at lave”. Men hun fødte da også 
5 børn, hvor de 4 stadig bor i eller tæt på Lemming, 
mens den ældste bor i København. Valde dør i år 2000, 
og siden har Agnes klaret sig selv, hjulpet af børnene 
og lidt kommunal hjælp til rengøring.

Agnes fortæller om de gode, gamle dage, at før 
fjernsynet og mobiltelefonen var aftenerne rigtig 
hyggelige, hvor man samledes og spillede kort og 
snakkede, somme tider til langt ud på de små timer.    

Agnes er en glad og positiv natur, som har let til smil 
og er glad og tilfreds med tilværelsen, som den er gået 
for hende. Og Kåle tilføjer, at de også havde en tryg og 
dejlig barndom. Og han nævner også, at Agnes stadig 
er en dygtig kok, som laver rigtig velsmagende mad, 
og som også bager det lækreste brød. 

Lokalbladet ønsker Agnes alt godt i fremtiden og 
tillykke med de 90 år.     
              Luffe

Agnes og Kåle i den lune stue

Luftfoto af ejendommen i ca. 1950
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LOKALT AKTUELT

SERUP FOREDRAGSFORENING
Ordinær generalforsamling

Torsdag d. 13. marts kl. 19.30
i Serup Forsamlingshus

 
Dagsorden ifølge gældende vedtægter.

Derefter bydes på kaffe og kage.
Aftenen sluttes med historiske ting 

fra og omkring Serup by.

Foredragsforeningen planlægger en byvandring i 
Serup by til foråret. Aftenen vil slutte af med kaffe i 
forsamlingshuset, til en snak om, hvad vi har hørt og 
set.
 
Der arbejdes også på en udflugt til Vinderslevholm 
i forsommeren. Vi skal hører om stedets historie, 
hvor vi tager kaffe med, som kan nydes i de smukke 
omgivelser. Tidspunkter vil senere blive annonceret.

Kaj Larsen

Serup Forsamlingshus med ny udlejer
Serup Forsamlingshus blev udbygget i 1941 med 
plads til 150 personer, og har siden da været lokalt 
centrum for utallige fester, velbesøgte bankospil, 
baller, foreningsarrangementer, generalforsamlinger, 
dilettanter, foredrag, loppetorve, fastelavner, 
fællesspisninger, julemarkeder og meget mere. 
Salene kan deles op, så den lille sal kan lejes separat, 
hvis man kun har brug for plads til ca. 30 personer. 
Prisen er 1500 kr. for hele huset 500 kr. for den lille sal. 
Rengøringen står man selv for.

I mange år hed værten Kirsten Jensen, som stod for 
både udlejning og kokkererede maden, hvis det var 
aktuelt. Nu står Gyda Betzer for udlejningen, mens 
køkkenet er til rådighed for div. kogekoner/kokke, som 

Facaden på Serup Forsamlingshus

lejeren selv må finde. De kan så bruge det moderne og 
veludstyrede køkken med kombiovn, industriopvasker 
og rigeligt køkkengrej. 

Der er rigtig god søgning til Serup Forsamlingshus, 
så har du brug for et festlokale med tag over hovedet 
uanset vejret i hyggelige omgivelser, et godt køkken 
med alt nødvendigt service og udstyr, gode handicap-
venlige toiletter m.m., så ring til Gyda på mobil 
3068 2330 og reservér lokalerne til netop din højtid, 
familiefest eller lignende. Men ring i god tid, for der 
er rift om lokalerne, ikke mindst omkring konfirmation 
og lignende. Så er grundlaget for en god, vejr-neutral 
oplevelse sikret.              Luffe 

Velbesøgt bankospil i den store sal

Hygge i den lille sal Det veludstyrede og flotte køkken
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Koncerter
I december blev der afholdt en række koncerter i 
storpastoratets kirker. Voksenkoret sang julen ind i 
Funder kirke den 3. december. Det Nye Kammerkor fra 
Århus gav koncert i Lemming kirke den 10. december. 
Vores eget Vox’enkor måtte desværre aflyse deres 
julekoncert i Sejling kirke, da Bodil truede med at 
blæse kirkens tag af. Koret fik dog muligheden for 
at vise deres kunnen ved de 9 læsninger i Serup og 
Sinding kirke den 15. december.

Salmesangsgudstjeneste
Julesøndag havde vi – den endnu nye tradition tro 
– salmesangsgudstjeneste i Serup-Lemming sogn. 
Gudstjenesten var velbe-søgt, og alle fik muligheden for 
at ønske deres yndlingsjulesalme. Afslutningsvis sang 
vi en julesalme forfattet af vores lokale salmedigter 
Simon Grotrian. Den version, som vi sang i kirken, 
viste sig dog at være en reduceret udgave, hvorfor vi 
her bringer julesalmen i sin fulde længde. 

Og freden kom fra Betlehem

Og freden kom fra Betlehem - Betlehem
nu står Guds himmels dør på klem

halleluja, halleluja.

En mærket jomfru lå med støn - lå med støn
og fødte os hans egen søn

halleluja, halleluja.

Fra Østen glider stjernen hen - stjernen hen
og lyser for de vise mænd

halleluja, halleluja.

Ved marken samles bønnens H - bønnens H
da går vi som ballet på tå

halleluja, halleluja.

Så vil vi holde gallafest - gallafest
Guds himmel er en redningsvest

halleluja, halleluja.

Hans englehær fortæller, at - 
tæller, at

det ikke mer er verdensnat
halleluja, halleluja.

Kirkehøjskole
”Vækkelser og nybrud”
Årets kirkehøjskole, der omhandler tilblivelsen af den 
rummelige danske folkekirke, blev skudt i gang sidst 
i januar i Sejling konfirmandstue. Her fortalte Ejnar 
Stobbe med stor viden og indlevelse om Indre Mission 
for de mange fremmødte.

De følgende to gange, som ligger efter dette blads 
deadline, handler om Grundtvig og vækkelserne og 
om Tidehvervs opgør med vækkelserne. Kresten Thue 
Andersen fortæller den 13. februar om den grundtvigske 
vækkelsesbevægelse i Kragelund sognehus. Den 
1. marts kl. 9 i Serup konfirmandstue afsluttes 
kirkehøjskolen med et foredrag om oprørsbevægelsen 
Tidehverv.  

Ejnar Stobbe øser af sin store viden om missionsbevægel-
sens opstart og udvikling

Siden sidst

De 9 læsninger
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Husstandsindsamling
Den 9. marts 2014 holder Folkekirkens Nødhjælp for 16. gang den årlige landsindsamling, som bliver 
organiseret i et stærkt samarbejde med lokale sogne over hele landet.
I flere end 1200 danske sogne arrangerer og koordinerer frivillige indsamlingsledere den lokale ind
sats. Indsamlingen har mange unge indsamlere. Konfirmander, spejdere og FDF’ere udgjorde i 2013 
omkring 1/3 af de ca. 20.000 frivillige indsamlere.
Siden den første Sogneindsamling i 1999 har lokale indsamlingsledere 
og titusinder af frivillige samlet mere end 170 mio. kroner ind til 
verdens fattigste.

sult
Mad er en menneskeret. Og i 2000 lovede verdens 
ledere hinanden at halvere antallet af sultende i 
verden inden 2015. I dag lever 842 mio. mennesker 
med sult1, og med en fælles indsats er det faktisk 
muligt at nå målet. 
Der er mange årsager til, at mennesker sulter: 
naturkatastrofer, dårlig dyrkning af jorden, fat  
tiges begrænsede mulighed for at eje jord og 
låne penge, spekulation i fødevarepriser, osv. 
Dertil kommer, at man netop i disse lande ikke 
har råd til at afværge og afbøde konsekvenser
ne af klimaforandringerne.

EtiopiEn
I Etiopien slog hungersnød 1 mio. mennesker ihjel for 
30 år siden. I århundreder har etiopier levet af høsten 
fra år til år og dermed gjort deres indtægter og madde
poter særligt sårbare overfor naturkatastrofer. De sidste 
ti år har investeringer i nye dyrkningsmetoder, bedre gødn
ing og retten til jordbesiddelse sikret, at bønderne bedre kan 
regne med årets afgrøder. Fremskridt i landbruget er den største del 
af grunden til, at Etiopien har en vækst på ca. 11% om året. Andelen 
af ekstremt fattige er fra 1995 til 2010 faldet fra 49,5% til knap 30%, og andelen af mennesker, der 
sulter, er faldet fra 28% til 21%2.
Den gode udvikling skal op i fart. Derfor sætter Sogneindsamlingen i 2014 fokus på sult i Etiopien. I 
Etiopien arbejder Folkekirkens Nødhjælp og lokale partnere på at ruste befolkningen på landet til at 
kunne producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier og tackle klimaforandringerne.

Fokus på En landsby i dEt nordligE EtiopiEn
I sommeren 2013 startede Folkekirkens Nødhjælp og den lokale samarbejdspartner, Mekane Yesus
kirken, et udviklingsprojekt i bjerglandsbyen Tedesh. Formålet er at forbedre indbyggernes levevilkår 
med hovedvægt på at sikre dem tilstrækkelig mad og vand.
De næste to år følger Folkekirkens Nødhjælp udviklingsarbejdet i Tedesh for at dokumentere og 
beskrive forandringerne i indbyggernes levevilkår.
Sogneindsamling 2014 sætter fokus på nogle af de mennesker, der bor i Tedesh. Bl.a. kvinden Workie 
og hendes børn, som kan ses på årets kampagnematerialer. 

Det giver en god fornemmelse i maven
sogneindsamling 2014

FolkEkirkEns nødHjælp
Folkekirkens Nødhjælp har til formål at hjælpe verdens fattigste og styrke deres muligheder for at få et værdigt 
liv. Folkekirkens Nødhjælp tror på, at alle mennesker er lige værdige. Vi tror på, at hjælp skal gives i respekt for 
det enkelte menneske og dets værdighed – uden hensyn til race, religion eller politisk overbevisning.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder med:
•  akut nødhjælp i krig og katastrofer
•  langsigtet udviklingshjælp og katastrofeforebyggelse
•  rettigheds- og fortalerarbejde

1State of Food Insecurity in The World’, FAO 2013
2The Cost of Hunger in Ethiopia”, World Food Programme, juni 2013
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Kirkehøjskole - Opgør med vækkelserne
Lørdag den 1. marts afsluttes årets kirkehøjskole 
med et foredrag om Tidehvervs opgør med de 
kirkelige vækkelser. Bo Bergholt Grymer vil i Serup 
konfirmandstue fortælle om bevægelsens oprindelige 
opgør med gudsforkyndelsen i Det kristelige 
Studenterforbund og om den senere udvikling mod 
politisk indflydelse. 
Dagen indledes med kaffe og rundstykker kl. 9.00 og 
afsluttes med en fælles debat, hvor kirkehøjskolens tre 
foredragsholdere alle deltager.

Fastelavns-familiegudstjeneste i Serup kirke 
Søndag den 2. marts kl. 14.00
I samarbejde med Borgerforeningen afholder 
vi fastelavnsgudstjeneste i Serup kirke. Efter 
gudstjeneste fortsætter vi med at slå katten af tønden 
i Serup Forsamlingshus. Kom og vær med til en festlig 
familiegudstjeneste, hvad enten du er udklædt eller ej!

Sogneindsamling søndag den 9. marts
til Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlingen i 2014 bliver 
søndag den 9. 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: Bo Bergholt Grymer,
tlf. 8685 5385 eller mail: bobg@km.dk
For Lemming sogn: Karen Bang,
tlf. 86859187 eller mail: ke@bang.mail.dk

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
dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens
største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle
andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.
(Se annonce side 11)

KALENDER

Nordens Tone i Serup kirke
Onsdag d. 26. marts kl. 19.30
Koncert med efterfølgende kirkekaffe

Bibelhistorie for voksne om Paulus
Tirsdag d. 18. marts kl. 19.30 i Lemm. Forsamlingshus
Foredrag med skuespiller og underviser Caspar Koch,
om apostlen Paulus som han selv og Lukas beskriver 
ham. Paulus – farisæeren, jøde og græker, teolog, 
debattør, teltmager af fag – er hidsig, følsom, iskoldt 
analyserende som græsk filosof, lidenskabeligt 
rasende som jødisk skriftklog. Alt dette hører med 
i mosaikken, der fuldstændiggør billedet af Paulus, 
den kristne kirkes arkitekt. Og han 
kommer ind på scenen fra højre og 
”fejer” de gamle apostle ud, fordi han 
har fået et syn! Og fra da af er hans 
verden forandret.
Caspar Koch fremfører uddrag af 
brevene og tekster fra Apostlenes 
Gerninger og kommenterer selv ind 
imellem. 

 

 

Jullie Hjetland (sang) Hans Mydtskov (sax) Torben 
Bjørskov (bas) Poiken Flensborg (piano)

Det er med stor glæde at kunne byde velkommen til 
koncert med det velspillende og dygtige musikensemble 
- Nordens Tone.
Nordens tone bevæger sig i krydsfeltet mellem jazz  og 
folkemusik. Med udgangspunkt i nordens viser, sange 
og salmer forsøger orkestret at indfange en særlig 
nordisk lyd eller tone.
I spidsen for ensemblet står den dansk/norsk grammy 
vindende sangerinde, Jullie Hjetland. Hun mestrer og 
synger på alle de otte nordiske sprog.
Hendes baggrund er folkemusikken og i mødet med 
de tre erfarne jazz musikere skaber Nordens tone ny 
velklingende musik.
Denne aften vil byde på en bred vifte af nordens sange, 
salmer og viser.
Musikken fra Nordens tone passer i lyd og stemning 
eminent til kirkerummet – så mød op og få en 
uforglemmelig musikoplevelse.
Gratis entré

Efter gudstjeneste byder menighedsrådet på kaffe i 
våbenhuset.
Organist Karen-Minna Nielsen
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Vox´enkoret

Pinse-Friluftsgudstjeneste i ”Paradiset” 
Mandag d. 9. juni kl. 14.00
Friluftsgudstjenesten sker i et fællesskab mellem 
Lemming, Serup, Sejling og Sinding sogne, og det 
foregår i år i Serup sogn i ”Paradiset” kl.14.
Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med, 
så vi efter gudstjenesten kan spise vores frokost 
sammen i det grønne med udsigt til Hinge sø.
Gudstjenesten vil blive varetaget i et fællesskab 
mellem Bo Bergholt Grymer og den nye sognepræst 
i Sejling-Sinding.

Kørselsvejledning: Kør til Serup kirke. Fra kirken køres 
ad Serup Skovvej ud mod Serup Skov. Lige ved kanten 
af skoven drejer man til højre ind ad en god skovvej, 
som følges en lille kilometer frem til et stort grønt skur, 
hvor man har en lille sø til højre og Hinge Sø lige frem 
og lidt til venstre Her er man så på det sted, der fra 
gammel tid kaldes ”Paradiset”, formentlig fordi der er 
en paradisisk udsigt .

I tilfælde af kraftigt regnvejr flyttes gudstjenesten til
Serup Kirke.

Konfirmandgudstjeneste
Onsdag d. 19. marts kl. 19.00
Årets konfirmander skal som en del af deres 
undervisning være med til at planlægge og afholde 
en gudstjeneste. For at kunne blive konfirmeret skal 
man være fortrolig med gudstjenesten i folkekirken. 
Dette bliver man bl.a. ved jævnligt at komme i kirken. 
Men først, når man selv skal være med til at stå for 
en gudstjeneste, bliver man bevidst om, hvor mange 
dele gudstjenesten består af, og hvilken betydning de 
enkelte dele har.     
Onsdag d. 19. marts afholder vi derfor en anderledes 
gudstjeneste i Lemming kirke, hvor I har mulighed for 
at se, hvor dygtige årets konfirmander er blevet. 

Påskesøndag - d. 20. april
Påsken bliver i år afsluttet på festlig vis med hjælp 
fra vores lokale Vox’enkor og vores kirkesanger Ole 
Dusgård. Påskesøndag, den 20. april, deltager koret 
ved musikalske gudstjenester i Lemming kirke kl. 
9 og i Sinding kirke kl. 10.30. Koret vil bl.a. synge 
”Morgensang af elverskud” af Niels W. Gade. I Serup 
Kirke kl. 10.30 vil Ole Dusgård synge og spille salmer 
af Brorson. Så kom og deltag i en festlig og musikalsk 
påskefejring.  

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisningen er for alle 3.klasserne 
i sognet og foregår i Serup præstegård (Serup 
Tinghøjvej 9) om torsdagen kl. 12.30-14. Vi begynder 
torsdag den 20. februar og afslutter forløbet med at lave 
et skuespil i Serup kirke Palmesøndag, den 13. april 
kl. 11. Undervejs skal vi lave en masse spændende 
og sjove ting, hvor vi lærer kristendommen bedre at 
kende. Vi skal høre historier fra Bibelen, synge salmer 
og sange sammen, tegne og lave skuespil og gå på 
udforskning i kirkerne i Serup og Lemming.

Skærtorsdags-aftengudstjeneste
Skærtorsdag, den 17. april, markerer vi i år med en 
aftengudstjeneste i Serup kirke kl. 19.30. Kom og oplev 
indledningen til påskens drama ved en stemningsfuld 
gudstjeneste i aftenskumringen.

Menighedsmøde
2. april kl. 19 i Serup præstegård
Alle i Serup og Lemming sogn inviteres til at komme 
og høre nærmere om menighedsrådets arbejde. 
Menighedsrådet vil over en kop kaffe fremlægge 
regnskab og budget, samt fortælle om planerne for 
rådets virksomhed i resten af 2014. 

Sogneudflugt
Sogneudflugten flyttes i år til sensommeren.
Udflugtsmål og dato vil blive præsenteret i næste 
udgave af Lokalbladet.

Nordens Tone
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På universitetet i Wien arbejdede der i anden halvdel 
af det 20. århundrede en professor ved navn Viktor 
Frankl. Denne professor, der sammen med Sigmund 
Freud blev toneangivende i udviklingen af den moderne 
psykoterapi, skrev en række bøger om menneskets 
søgen efter mening i tilværelsen. Bøger, der er blevet 
solgt i mange millioner eksemplarer over hele verden.

Viktor Frankl var jøde og tilbragte under 2. verdenskrig 
tre år som fange i en koncentrationslejr i Auschwitz. 
Som en af de få slap han levende derfra igen. Frankl, 
der inden krigen var blevet uddannet læge, gjorde 
under sit ophold i Auschwitz en række iagttagelser 
over, hvem det var, som var i stand til at overleve de 
umenneskelige forhold, og hvem der bukkede under. 
Han fandt ud af, at mulighederne for at overleve ikke 
havde noget med alder at gøre, sådan at de yngre 
fanger klarede sig bedre end de ældre, eller omvendt. 
Det havde heller ikke noget med kønnet at gøre. Døden 
var lige så ubarmhjertig mod kvinder som mod mænd. 
Frankl kunne også konstatere, at hverken legemlig eller 
sjælelig styrke var nok til at klare de umenneskelige 
forhold, de levede under i en koncentrationslejr. Der var 
mange som var både fysisk og psykisk stærke, men 
som alligevel opgav deres trøstesløse kamp til sidst.

Samtidig havde Viktor Frankl set andre, der syntes at 
mangle alle ydre forudsætninger for at overleve, men 
som alligevel gjorde det. Han nåede frem til, at de som 
overlevede de modbydelige år i kz-lejrene, ofte var 
dem, der havde noget stærkt og vigtigt at leve for. Noget 
der lå uden for de brutale bødlers rækkevidde. Noget, 
som gav dem modet og viljen til at kæmpe videre midt 
i elendigheden og meningsløsheden. Han nåede frem 
til, at det afgørende var, at man havde noget højere at 
stræbe efter. Noget som kunne give livet mening og 
retning, selv når man ingen mening og retning kunne 
finde i sin egen personlige skæbne.

Forudsætningen for at holde ud i livets kamp, hvor det 
ofte kan se ud til at døden og meningsløsheden sejrer 
over livet, er, at man er drevet af noget større end sig 
selv. Noget større end sine egne tanker og prioriteter. 
Har man ikke noget højere at stræbe efter, så mister 
man hurtigt livsmodet, når man møder modgang. Når 
man konfronteres med det mørke, som denne verden 
også rummer.  Eller som Nietzsche udtrykker det: ”Hvis 
man ved, hvorfor man lever, kan man også udholde 
lidelsen ved at leve.”

Livet her på jorden er heldigvis også fyldt med mange 
livgivende og livsbekræftende oplevelser. Men vi 
kommer ikke uden om også at skulle kæmpe. Kæmpe 
imod den tomhed og meningsløshed, som livet også 
rummer, og som til tider truer med helt at tage håbet 
fra os. Og det afgørende, som evangeliet fortæller os, 
er, at vi i denne kamp ikke står alene. At vi ikke skal 
kæmpe alene. At det ikke er op til os selv altid at finde 
det mål, der kan give vores liv retning. Fordi lige der, 
midt i meningsløsheden, midt i mørket og tomheden, 
er Jesus gået foran os. Og har tændt livets lys.  Et lys, 
der giver håb og retning selv når vi ingen kan finde. Et 
lys, der giver mod til at leve livet - også de dage, hvor 
mørket i verden omslutter os.

Konfirmander fra Friskolen i Lemming: 
26. april kl. 10.00 i Lemming Kirke

Konfirmander fra Serup og Lemming sogne
(Skægkærskolen og andre skoler):

4. maj kl. 9.30 i Lemming Kirke og
4. maj kl. 11.00 i Serup Kirke. 

Konfirmation i 2014

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 guds-

tjeneste.

Livsmod
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314,25

12.750,80
Kistegravplads i fællesgrav 12.750,80

1.566,24
1.560,00

Renh. Gran (kat.1) Blomster (pr stk)
784,12 415,66 24,10

1.176,69 624,49 24,10
195,78 207,33 24,10
588,34 240,96 24,10

Vedl.h. Gran Blomster (pr. stk)
21.560,90 10.391,40 602,40
32.366,45 15.612,20 602,40
5.371,40 5.183,15 602,40
6.475,80 2.409,60 240,96

4.417,60
1.957,80

16.515,80
5.371,40

4154,55
627,50

Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms 392,56

1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne

Takster pr. 1. januar 2014

For 1 brugsperiode:

For 1 brugsperiode: Kistegravsted, pr. gravplads

Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)

Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)

Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser

Urnegravsted

Kistegravplads i plæne, anonym

Kistegravsted med 1 plads
Kistegravsted med 2 pladser
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads

Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.

Kistegravsted med 1 plads
Kistegravsted med 2 pladser
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
Urnegravsted

Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.

Urnegravsted
Urnegravplads i fællesgrav

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

Urnegravplads i plæne, m. gravminde
Urnegravplads i plæne, anonym
Kistegravplads i plæne, m. gravminde

Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.

Kistebegravelse, mandag - fredag
Urnebegravelse, mandag - fredag
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Konfirmanderne har de sidste par måneder arbejdet 
med temaet: ”Gudsbilleder”. Vi har set, hørt og læst 
en lang række forskellige fremstillinger af Gud. Vi 
har diskuteret, om Narnia-filmens billede af Gud som 
en løve er mere overbevisende end de stort anlagte 
Jesus-film, der forsøger at fremstille Gud så realistisk 
som muligt. Vi har undersøgt Bibelens mangfoldige 
gudsbilleder og har selv forsøgt at sætte ord og billeder 
på, hvem Gud er. 
Her kan I se nogle af konfirmandernes bud på, hvordan 
man kan beskrive Gud.

”Hvis Gud er en farve, er han…”
”… hvid.” 
”… regnbuen.” 
”… gul.”  
”… alle farver.”

”Hvis Gud er en lyd, er han…”
”… OHHHH.” 
”… vinden der hyler og fuglene, der pipper.” 
”… en stille og beroligende lyd.” 
”… bølgerne, der skyller ind på land.” 
”… alle lyde.” 
”… lyden af en Gud.” 
”… et smukt klaverstykke.”  
”… tinnitus.” 
”… orgelmusik.”

Gudsbilleder
”Hvis Gud er en smag, er han…”
”… chili.” 
”… nutella.” 
”… rødvin.” 
”… jordbær.” 
”… æble.” 
”… vand.”

”Hvis Gud er en følelse, er han…”
”… en guddommelig følelse.”
”… frihed.”
”… kærlighed.”
”… varme.”
”… alle følelser.”
”… kristen-følelsen.”
”… frihed og retfærdighed.”
”… tryghed.”
”Hvis Gud er en tast på tastaturet, er han…”
”… R.” 
”… G.” 
”… ENTER.” 
”… ALT.” 
”… punktum.” 
”… alle tasterne.” 
”… Alt + F4.”
”Hvis Gud er en geometrisk figur, er han…”
”… en cirkel.” 
”… en trekant.”
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Pilgrimspræsten Elisabeth Lidell fortæller her om ideen 
bag pilgrimsvandringer og inviterer til en vandring i 
lokalområdet.
”Er man først begyndt at læse Bibelen ud fra føddernes 
perspektiv, springer det hele tiden i øjnene: Bibelens 
beretninger er fulde af opbrud, vandringer, rastepladser, 
møder undervejs og længsel efter at komme frem til 
målet, hjem. Fra Paradisets Have til Det himmelske 
Jerusalem er Bibelen en pilgrimsbog, fuld af fødder, 
valfarter, missionsrejser og pilgrimsvandringer.
At være pilgrim har således dybe rødder i den kristne 
kultur, og i vor tid er vi mange, der har glæde ved 
at tage på udvidet kirkegang. De 7 pilgrimsnøgler: 
langsomhed, stilhed, fællesskab, frihed, enkelhed, 
bekymringsløshed og åndelig inspiration er 

udgangspunkt undervejs. Dette at være sammen 
med andre kan være hjælpsomt for at kunne tage 
nødvendige skridt og finde livsmod og tro.
Siden 2007 har jeg hver sommer vandret sammen 
med en gruppe på 20 mennesker på Hærvejen: fra 
Rødekro til Viborg. Jeg vil gerne igen invitere sognets 
beboere med på en dags vandring: enten 2. pinsedag, 
mandag den 9. juni eller torsdag den 28. august. Man 
behøver ikke melde sig til på forhånd, men møder blot 
op den pågældende dag kl. 9 i Kragelund Kirke (til 
hhv. gudstjeneste og Bibelmeditation) medbringende 
madpakke og drikkelse til frokost. Vi går ca. 20 km. 
og er fremme ved herberget, Thorning gamle Skole, 
Blichersvej 31, 8620 Kjellerup om eftermiddagen. Alle 
er velkomne.”

Elisabeth Lidell, pilgrimspræst

Pilgrim for en dag
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Gudstjenesteliste

For detaljer om de enkelte arrangementer - se under Kalender

Marts Serup Kirke Lemming Kirke Præst Kirkeåret 

Lørdag den 1. 9.00-12.30 ”Opgør med vækkelserne” 
Kirkehøjskole i Serup Konfirmandstue   

Søndag den 2. 
14.00 
Fastelavnsgudstjeneste 
med tøndeslagning 

 Bo Bergholt Grymer Fastelavn 

Søndag den 9. Ingen gudstjeneste 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp  1. s. i fasten 

Søndag den 16.  9.00 Kirkekaffe efter 
gudstjenesten Bo Bergholt Grymer 2. s. i fasten 

Tirsdag den 18. 
19.30 
”Bibelhistorie om Paulus” ved Casper Koch 
I Lemming Forsamlingshus 

  

Onsdag den 19.   19.00 
Konfirmandgudstjeneste   Bo Bergholt Grymer  

Søndag den 23. 9.00 10.30 Bo Bergholt Grymer 3. s. i fasten 

Onsdag den 26. 19.30 
Koncert m. Nordens Tone    

Søndag den 30. 10.30  Bo Bergholt Grymer Midfaste 

April Serup Kirke Lemming Kirke Præst Kirkeåret 

Onsdag den 2. 19.00 Menighedsmøde i 
Serup Præstegård    

Søndag den 6.   9.00 Kresten T. Andersen Mariæ Bebudelse 

Søndag den 13. 11.00 
Minikonfirmandafslutning   Bo Bergholt Grymer Palmesøndag 

Torsdag den 17. 19.30 10.30 Bo Bergholt Grymer Skærtorsdag 
Fredag den 18.  10.30 Bo Bergholt Grymer Langfredag 

Søndag den 20. 10.30 
Ole Dusgård optræder 

9.00 
Vox’enkoret optræder  Bo Bergholt Grymer Påskedag 

Mandag den 21.  9.00 Bo Bergholt Grymer 2. påskedag 
Lørdag den 26.  10.00 Konfirmation Bo Bergholt Grymer  
Søndag den 27.    1. s. e. påske 

Maj Serup Kirke Lemming Kirke Præst Kirkeåret 
Søndag den 4. 11.00 Konfirmation 9.30 Konfirmation Bo Bergholt Grymer 2. s. e. påske 

Søndag den 11. 9.00 Kirkekaffe efter 
gudstjenesten 10.30 NN 3. s. e. påske 

Fredag den 16.    Bededag 
Søndag den 18. 10.30 9.00 Bo Bergholt Grymer 4. s. e. påske 
Søndag den 25.    5. s. e. påske 
Torsdag den 29.   9.00 NN Kr. Himmelfartsdag 
 
 
 
 



19

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. 

Sognepræst
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård, 
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385
Mail: bobg@km.dk

Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2, tlf. 8686 7064
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl 9-13

Menighedsrådet:
Formand: Arne Mundbjerg
Lemming Vesterbyvej  2, 8632 Lemming
Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Tlf. 8685 9875 - 4034 5782

Kirkeværge for Serup sogn:
Kurt Nissen, Viborgvej 123, 8600 Silkeborg
mail@kmknissen.dk – tlf. 8685 5878

Graver i Serup:
Poul Jensen, Holmgårdevej 6, Serup, 8632 Lemming
tlf.: 8685 5767 Mobil: 2177 2867

Kirkeværge for Lemming sogn:
Tina Søby Lysthauge Enemark,
Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
enemark@post.tele.dk  - Tlf.  2075 9310

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

Adresser
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–– Kom til  ––

Årets store
idrætsdag
For alle!
søn. d. 15. juni - Kl 10-15
––––––

ta’ hele familien med på 
lemming stadion søndag d. 15. juni, 

der vil være masser af aktiviteter, 
sjov og spas... rundbold, stikbold, 

stafet, fodbold, gymnastik, dgi 
skudmåling og meget mere.

Hoppeborg til børnene og gratis 
slush ice. der kan købes masser af  

mexikansk mad og pølser fra grillen.

Kom og vær med!

Lemming IF er en idrætsforening i vækst. Dette ses 
tydeligt på grafen nederst på siden, der viser stigningen 
i medlemstallet igennem de sidste par år. Løb & 
motionsafdelingen har en stor andel i fremgangen 
af medlemstallet, med rigtig mange deltagere til 
tirsdagens indendørs motion, samt stille men stødt 
stigende antal løbere. Fodboldafdeling har også fået 
tilgang. Der blev sidste år startet damefodbold op og 
senior fodbold for herrer tæller over 50 medlemmer. 
Ligeledes er der fortsat tilgang til børneholdene i 
fodbold. 

År 2013 var et godt år for Lemming IF både på den 
idrætsmæssige side, med f.eks. hattrick oprykning for 
senior fodbold, men også i forhold til nye tiltag i klubben. 
Vi arbejder fortsat på at få opført en multibane og et 
område med frilufts fitness i nærheden af klubhuset. 
Dette projekt vil give et kæmpe løft for Lemming IF og 
området omkring klubben.
Det har kunnet læses på Lemming IF’s Facebook 
gruppe, at vi har fået penge fra både Lokale og 
Anlægsfonden og Silkeborg Kommune til projektet. Vi 
arbejder dog stadig på at skaffe de sidste midler for 
at projektet kan realiseres. Hvis der er nogen, der har 
lyst til at bidrage økonomisk eller hjælpe til, når vi skal 
i gang med anlægsarbejdet, vil det blive taget imod 
med stor taknemlighed.  

Vi kom igen ud af året med et overskud, selvom der er 
brugt mange penge på vedligeholdelse af klubhuset, 
samt indkøb af forskellige remedier til idrætsformål. 
Dette overskud er kommet af en god arbejdsindsats fra 
alle. Det er dejligt at være en del af en idrætsforening 
og en bestyrelse, hvor der er så mange der har lyst til at 
gøre et stykke frivilligt arbejde. Tak til alle for indsatsen 
i 2013. Vi glæder os alle til endnu et spændende år.

Jesper Bang

Nyt fra formanden
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Så er det ved at være tiden, hvor der atter skal liv på 
banerne i Lemming. Vi glæder os til at se de kendte 
ansigter på banerne, men håber også at vi kommer til 
at se nogle nye børn og forældre.
Igen i år har vi fornøjelsen af en håndfuld trænere 
der vil bruge tid og energi på, at jeres børn får nogle 
forhåbentlig, dejlige timer på fodboldbanerne.

Sandkasseholdet og U6 mix
Trænere: Camilla, Torsten og Dennis

U7 og U8 mix
Trænere: Andreas og Kasper

U9 piger 
Trænere: June og Michael

U9 drenge
Trænere: Benjamin og Jakob

U10 drenge
Træner: Kristian

Fodboldopstart
for børneholdene i Lemming IF

Lørdag d. 1. marts er der opstart for: 
U7/U8 mix, U9 og U10 drenge

Kl. 14.00
Herefter er der træning om torsdagen

U7/U8 mix (børnehaveklassen og 1. klasse)
Kl. 17.00 – 18.00

U9 og U10 drenge (2. og 3. klasse)
kl. 17.00 – 18.30

________________________

Torsdag d. 3. april er der opstart for:
Sandkasseholdet (3-5 årige)

Kl. 17 – 17.30 (17.45)
U6 mix

Kl. 17.00 – 18.00
U9 Piger (2. klasse)

Kl. 17.00 – 18.00

Fodbold for de mindste

Fodboldopstart børn
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Sæsonen 2014 blev lørdag d. 1. februar, tradition tro, 
skudt i gang, med træning og efterfølgende suppe. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak, til både 
gamle og nye spillere, for det store fremmøde og vi 
glæder os til den kommende sæson. 
Det bliver en sæson, som vi har store forventninger 
til, både på og udenfor banen. Hvis vi kan blive ved 
med at have så stor opbakning til træning og kamp, 
kan det igen i år, gå hen og blive en rigtig god sæson. 
Forventningerne er, at alle tre hold kan gøre sig 
gældende i de respektive puljer. Vi håber på mange 
spændende og gode kampe, som både spillere, 
trænere og publikum kan nyde. For uden en masse 
god fodbold, er det sociale i Lemming IF også en vigtig 

Fodbold opstart i Lemming IF for senior spillere

Fodbold opstart i sne og frost ...

HUSK: Du kan altid finde oplysninger om trænings- & kamp-
tidspunkter, samt informationer om klubbens arrangementer
på hjemmesiden:www.lemmingif.dk

faktor. I denne forårs sæson har klubben et serie 1, 
serie 4 og et serie 5 hold. 

Træning er hver tirsdag og torsdag kl. 19.00.
Igen i år vil træner teamet bestå af: 
Lasse Schulz (serie 5), Ole Smedegård (serie 4), 
Søren Bak (serie 1), Egon Bang ”Gamle” (Holdleder)
Der skal fra alle i klubben lyde en stor tak til alle de 
frivillige, der hjælper til, og til alle vores trofaste fans 
som følger os både hjemme og ude. Det er fantastisk. 
TAK!!! Nye som gamle er altid velkomne. Go’ sæson. 

Mads Balle Pedersen
Lemming IF fodbold senior afdelingen
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Indendørsmotion:
Vi er nået dertil, hvor vi skal sige tak for en god 
indendørssæson med gymnastik på Lemmings gamle 
skole. Og det har på alle måder været en god sæson. 
Cirka dobbelt så mange som sidste år har deltaget på 
de to hold, humøret har alle gange været højt og vi, 
som har deltaget, har kunnet mærke, hvor det virker. 
Nu er vi klar til at gå sommeren i møde med glade 
sind og veltrænede kroppe. Ud over motionen er der 
helt sikkert også et socialt aspekt. Det giver en god 
mulighed for at lære folk fra lokalområdet at kende.

Sidste omgang indedørs motion er tirsdag d. 18. 
marts, og skønt det er lidt vemodigt, så betyder det 
jo også, at den lyse tid er på vej. Så skal aftnerne 
bruges udendørs, og når det så igen til efteråret 
bliver mørkt, starter vi atter op indendørs. I 2014 
forventes indendørssæsonen at gå fra efterårsferien til 
påskeferien med opstart tirsdag d. 21. oktober.

Cykling:
Efter vi skifter til sommertid begynder de lange 
lyse aftener så småt. Det giver god mulighed for at 
komme ud at lufte cyklen. Vi satser på at cykle tirdag 
og torsdag gennem hele sommerhalvåret. Vi starter 
tirsdag d. 1. april, og vi cykler fra Lemming Kirke kl. 
19.00. Opstarten vil være blid med en tur på godt 20 
km på en time. 

Løb:
Måske er det den milde vinter, eller også var det nogle 
seje nye løbere, vi fik ind til opstarten i maj 2013, 
men jeg kan i hvert fald konstatere, at vi har været 
cirka dobbelt så mange til søndagsløbene hen over 
vinteren, i forhold til sidste sæson. Det er dejlig, og vi 
hygger os da også med det, hvilket man f.eks. ser på 
billedet fra suppeløbet d. 12. januar. Eller Nisseløbet 
d. 15. december, hvor jeg synes, vi pyntede flot i 
bybilledet med de røde nissehuer - næste gang skal 
vi have aftalt med nogle flere, at de skal ud på gaden 
for at heppe :-)

Vi er begyndt nogen gange at mødes andre steder 
for at løbe. Det er trods alt meget de samme ruter, 
man kommer til at løbe på, når man altid starter ud 
fra klubhuset. I efteråret kørte vi til Almindsø og løb 
på nogle dejlige ruter i skovene deromkring. Sidst 
i januar mødtes vi en søndag ved Tromlehuset på 
Holmmøllevej for at løbe en tur ind igennem skoven. 
Det tager lidt længere tid, når vi skal køre andre steder 
hen, men det giver også nogle gode oplevelser og 
nogle spændende løbeture.

Søndag d. 6. april er der opstart af nye løbehold. Denne 
dag har du muligheden som ny løber, for at komme 
godt fra start. Vi snakker lidt om, hvad der skal til for 
at blive en løber, og du får udleveret et løbeprogram, 
der kan følge dig i mål. Derefter løber vi første punkt 
på programmet og slutter af med spørgsmål og 
evaluering.

I maj har vi også et par ting på programmet. Målet for 
de løbere, som begyndte i løbeklubben for et år siden, 
har været at deltage på 12 km ruten til Silkeborgløbet. 
De har trænet både målrettet og seriøst, og lørdag d. 
10. maj deltager vi alle i løbet rundt i Silkeborg. Der er 
6 km, 12 km og 17 km ruter, så de fleste kan være med. 
Senere i maj har vi planer om at afholde et foredrag 
med Senzone omkring et af de mange emner, der 
relaterer sig til løbetræning.

På www.lemmingif.dk kan du følge med i alle de 
arrangementer, der er i klubben. 

Vi løber hver søndag kl. 10.00 fra Lemming Klubhus

Torsten Nielsen, Løb og Motion - Idræt for alle

På en af vores løb-ude-løb tog vi til Almindsø og løb i de 
smukke skove deromkring.

Løb og motion

Det varmer godt med suppe efter løbeturen, og så er der luft 
til hyggesnak.



24

NABO-NYT

LOKALRÅDET
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Lokalrådet er nu igen blevet fuldt repræsenteret. Jens 
Jørgen Leth fra Serup blev valgt på Borgerforeningens 
generalforsamling. Lemmings repræsentant er fortsat 
Henning Skov.
Man kan nemt få den tanke, at det der Lokalråds-noget, 
er overflødigt. Men da Jan Rostved, Viborgvej 151, var 
rundt og samle underskrifter til støtte for en rundkørsel 
i Tandskovkrydset, kom han også til undertegnede 
repræsentant for Sinding. Lokalrådet fik arrangeret 
møde med formanden for vej- og trafikudvalget og 
overingeniøren for trafiksikkerhed. Og Lokalrådets 
gode aviskontakt blev sat på sagen, med en fin artikel 
i avisen til følge (se Jans artikel på side 37). Vi har 
ikke fået en god trafikløsning ud af det (endnu?), men 
der er trykket på de knapper, det er muligt. Og de 240 
underskrifter er ikke indsamlet forgæves.

Klaus Hansen, Tandskov

Kulturaktiviteter for både børn og vokse
Sinding Bibliotekscafe har åbent hver fredag fra kl. 
15.00 til kl. 17.00 i Sinding Forsamlingshus. Her 
er der mulighed for at afhente bestilte materialer 
fra biblioteket. Kulturambassadører hjælper gerne 
med at bestille over nettet. Interesserede fra vore 
nabosogne er naturligvis også velkomne til at deltage i 
kulturaktiviteterne om fredagen. Her er et udpluk: 

DESIGN og næste sæsons kollektioner
Fredag d. 7. marts kl. 15.00-17.00 
Pia Hegermann Jepsen, indehaver af designfirmaet C 
Version i Sinding, fortæller om et spændende liv med 
tøj, farver og næste sæsons modetrends. 
Pia medbringer kollektionsprøver, som kan prøves og 
købes. Især for piger +30 år. Arrangementet er gratis. 
Kaffe og hjemmebagt kage kan købes. 

TUNU - Østgrønland i billeder
Fredag d. 21. marts 15.00-17.00 
Tunu betyder bagsiden, og Østgrønland er Grønlands 
bagside. Det har en vidunderlig smuk og uberørt natur. 
Der bor kun 2500 mennesker i denne mest traditionelle 
del af Grønland - men også den fattigste. Fotograf 
og tidligere stadsbibliotekar Peter Birk fortæller med 
billeder og musik om et fantastisk område i Grønland. 
Arrangementet er gratis. Kaffe og hjemmebagt brød 
kan købes. 

Hanne Marie Knudsen,
formand for Sinding Forsamlingshus

Tunnellen i Skægkær

Vi afholder det årlige
Borgermøde

Onsdag d. 26. marts kl. 19.00
på Skægkærskolen

Forårstur til Kragelund
Onsdag den 7. maj kl.19.00    

Vi mødes ved forsamlingshuset Engesvangvej 4.
Kragelund ligger tæt på Hærvejen og har haft en 

bosættelse af kartoffeltyskere, så historien rækker 
langt bagud.

Tørvegravningen på Bøllingsø har præget byen.
I forbindelse med hærvejsvandringer, 

er der etableret et Herberg i præstegårdens gamle 
udbygninger. 

Margit Jensen, tidligere leder af plejehjemmet 
og aktiv i lokalhistorie, vil guide os gennem en 

spændende aften

Medbring kaffe og brød
Turen er gratis.

Vel mødt. 

LOKALHISTORISK
FORENING
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Mødet startede med en navnerunde. Tilstede var Klaus 
Hansen (redaktør), Oluf Luffe Skjerning (annoncer 
og tryk), Tina Englyst (Serup Borgerforening og 
”bladsætter”), Bo Grymer (præst), Jannie Rasmussen 
(Landsbyliv), Tina Kamp Nørreskov (Lemming 
Borgerforening), Jesper Bang (LIF), Erik Nielsen 
(Menighedsrådet), Arne Mundbjerg (Menighedsrådet), 
Rasmus Jensen (Serup Pensionistforening), Kaj 
Larsen (Serup Foredragsforening). Afbud fra 
Børnehaven i Lemming.

Valgt til dirigent blev Arne Mundbjerg. Han konstaterede, 
at mødet var rettidigt indkald. Til referent blev Luffe 
valgt.

Formandens beretning nævnte, at året havde været 
jævnt med 4 blade med 40 sider alle 4 gange. Anders 
Sørensen, der lavede kirkesiderne, er rejst, så nu 
laves de af Tina, i samarbejde med præsten. Tina 
præciserede, at deadline SKAL overholdes af ALLE. 
Der kan naturligvis stadig aftales senere fremsendelse, 
hvis en forening eksempelvis har et arrangement efter 
deadline eller af anden grund har behov for udsættelse.

Regnskabet blev omdelt, men da kassereren var 
nedkommet med en sød pige 2 dage før, gennemgik 
Klaus tallene. Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag var et sæt nye vedtægter, som var 
udarbejdet af Klaus, Luffe, Arne og Jesper, hvilket 
blev aftalt udført på forrige stormøde. Vedtægterne 
var rettidigt omdelt til alle i samarbejdsudvalget. 
Formålet var, at alle medlemmer af Lokalbladet skulle 
have stemmeret (fjerner begrebet A-medlemmer med 

Referat fra Lokalbladets Stormøde d. 29. januar 2014
stemmeret og B-medlemmer), samt at åbne mulighed 
for en udvidelse af Lokalbladet til også at dække 
Sejling og Sinding sogne. Enkelte tekster blev ændret 
uden betydning for meningen. Et forslag om valg af  
sognerepræsentanter til et forretningsudvalg sammen 
med redaktionsgruppen, blev ændret til, at hvert sogn 
kan vælge en repræsentant til forretningsudvalget. 
Stormødet hedder nu Generalforsamling, og 
retningslinierne er blevet til vedtægter. Vedtægterne 
blev vedtaget énsstemmigt.

Redaktør, bladsætter og annonce-/trykansvarlig udgør 
redaktionsgruppen. Der blev ligeledes indført, at ved 
afstemninger kan 1 person kræve skriftlig afstemning.

Budgettet blev ikke godkendt umiddelbart, men 
skal eftersendes samarbejdsudvalget med tal for 
forventede udgifter og indtægter i forbindelse med en 
udvidelse af dækningsområdet. 

Klaus, Luffe og Tina blev valgt til redaktionsgruppen, 
Karina Birch-Nielsen blev genvalg til kasserer, ligesom 
kritisk revisor Kurt Nielsen modtog genvalg. 

Under eventuelt nævnte Luffe, at der er modtaget 
tilbud på trykning af Lokalbladet fra andre trykkerier, 
men p.t. er samarbejdet med Silkeborg Bogtryk så 
godt, at det ikke skal ændres umiddelbart.

Efter mødet var der en let anretning med hjemmebagt 
brød, pålæg og ost samt hyggelig snak.  
 

             Luffe

De fremmødte...
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer

Generalforsamling

Onsdag den 26. marts kl. 19.00 
afholdes den årlige generalforsamling

i Serup forsamlingshus

Umiddel bart efter den ordinære generalforsamling
er der generalforsamling i Støtteforeningen.

Har man nye ideer eller foreslag til hvad vi skal
med vores forsamlingshus,

skal det være formanden i hænde
senest 14 dage før (12. marts)

Formand:
Jens Ove Hansen, mobil 40868647, 

mail: minitransport@mail.dk

Siden sidst har vi afholdt julemarked, som var så godt 
besøgt, at vi vil afholde det igen i år.
Vores spiseaften den 15. januar var en hyggelig aften 
med god mad og som underholdning var der banko 
spil og igen i år var der nogen, der slæbte op til
flere gevinster med hjem. Vi havde nye kokke i 
køkkenet - tak til jer - I gjorde det godt.

Lotterispil udvalget
Vi har med sorg måtte tage afsked med Jens Nielsen, der efter nogen tids sygdom er sovet ind.

Jens har været en stabil og trofast medhjælper i alle årene.
Han vil være savnet

Siden sidst ...

Fra Julemarkedet ...
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SERUP BORGERFORENING

Fastelavn
Søndag d. 2. marts

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

Gratis saft og slikposer til alle børn.
Øl, vand, kaffe og fastelavnsboller kan købes

til vores sædvanlige små priser

Gratis entré - medlemsskab kan købes!

Dilettant 2014

“Maren på Nettet”

Onsdag d. 12. marts
Forpremiere

med kaffe og kage
Entré: 50,- Børn under 15 år: 25,-

Lørdag d. 15. marts
Gallapremiere

med spisning og fed fest!
Diskotek Mirage sørger for musikken

Pris for “hele pakken”
KUN: 245,-

Tilmelding SENEST fredag d. 7. marts
på mail: serupborgerforening@gmail.com 

eller tlf./sms: 3023 1613 (Tina)

Se flere detaljer i omdelte program

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i januar, har bestyrelsen 
konstitueret sig således:

Formand: Tina Englyst  3023 1613
Næstformand: Kristian Hornskov 2029 1000
Sekretær:  Camilla Brix  6063 3140
Kasserer:  Casper Jensen 2143 9455
Menigt medl.: Rasmus Cassøe
Suppleanter: Allan Nielsen og Diana Skov

Mail til bestyrelsen: 
serupborgerforening@gmail.com

Fastelavnsboller

sponsoreret af

HUSK
Serup Sommerfest

22. - 24.  august 2014
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LANDSBYLIV

Kommende arrangementer
Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 19.00

Besøg på Skovgård slagteri og gårdbutik
Horsbjergvej 1, 8653 Them

Vi mødes på Skovgården, hvor vi begynder med 
lidt historie omkring gården. Derefter går vi en tur i 

stalden, hvor vi ser og hører om dyrene.
Vi slutter af i gårdbutikken,

hvilket er en oplevelse i sig selv.
Udover kød fra egne dyr, sælges specialiteter som 

isdesserter, frisk malet kaffe, pesto, the, oste og 
meget mere.

Der er mulighed for at købe de lækre sager.
Se mere på www.butik-skovgaard.dk

Til slut bydes der på et glas vin og tapas.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.15
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.
Tilmelding til Inger senest d. 11.03.14 på

tlf. 6116 6524 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Lidt lækkerier

Siden sidst…

Juletur til Snejbjerg
22 kvinder/piger var juleklar, da vi drog mod Snejbjerg 
for at se jul i lange baner. Der var lys, klatrenisser, 
lanterner, bånd og meget, meget andet. I gården var 
der alt til dekorationer og kranse. 
Selv juletræer, kunne man købe, men der var ikke 
plads i bilen, UPS.
Efter alle havde købt ind til jul, hyggede vi i Kaffeladen 
med æbleskiver ad libitum og varm kakao og gløgg.

Så er der næsten gået en sæson og vi er allerede 
begyndt og tænke på næste.

Så inden længe sidder vi i bestyrelsen og bryder 
hovedet med hvad der skal ske i næste sæson.

Så sidder du med nogle gode ideer, 
virksomhedsbesøg, ture eller andet, vi aldrig har 
prøvet, så modtager vi gerne en masse forslag.

Kaffeladen, Mums...

Sang på Perronen
Den 23. januar var 24 sangglade medlemmer fra 
Landsbyliv forsamlet på Perronteateret. Først spiste vi 
noget LÆKKERT mad, som Landsbyliv sponserede.
Derefter kom Optimisterne på banen. 5 glade 
amatørmusikere fra Gl. Ry, som sang og spillede med 
en smittende glæde og charme.  Af instrumenter som 
de glade "gutter" spillede på, kan nævnes: Sav, banjo, 
vaskebrædt, harmonika, m.m.
En god aften, hvor fællessang var i højsæde.

Der hygges inden gutterne går på

De glade gutter spiller op ...

... også på sav
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LANDSBYLIV
Fredag d. 4. april 2014 kl. 18.30

Fællesspisning
i Lemming Forsamlingshus

Tag naboer, venner og familie med ud
til en hyggelig aften.

Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger jer med spil og snak.

Der vises film for børn og barnlige sjæle.
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.

0-3 år: 0 kr. - 4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr. - 90-?: 0 kr.

Tilmelding til Janni senest den 30.03.14 på
tlf. 2463 0517 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 18.15
Rovfugleshow

Ansøvej 14, Fogstrup, 8653 Them

Vi starter aftenen med at se rovfugleshowet,
hvor hovedrolle-indehaverne er

høge, falke, ugler, våger og ørne.
Både unge og gamle gyser, når vi ser fuglene

vise deres jagt- og flyve-egenskaber.
Se mere på www.silkeborg-rovfugleshow.dk

Efter showet griller vi pølser og brød
og hygger i det fri.

DA ALT FOREGÅR UDENDØRS
HUSK FORNUFTIGT TØJ!!!

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 17.30
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.

Tilmelding til Janni senest d. 07.05.14 på
tlf. 24630517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Der er plads til selv de mindste

Der hygges

Vi glæder os til at se de flotte fugle

En holdstafet i eget tempo

STAFET FOR LIVET SILKEBORG
24. - 24. maj 2014 Ved Buskelundskolen 

Stil et hold med dine venner, familie eller  
kolleger og stå sammen i kampen mod kræft

Læs mere på www.stafetforlivet.dk/silkeborg

EN DAG EN NAT EN FÆLLES KAMP

Infomøde om Stafet for Livet d. 19. marts kl. 19.30 
i Lemming Klubhus. Mød op, hvis I kunne tænke jer 
at gå for en god sag, sponsorer holdet eller bare er 
nysgerrig.
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FRISKOLEN I LEMMING

Tror alle forældre i dag er bekymrede for, om deres 
barn får nok fagligt med sig i sin skoletid. Om barnet på 
sigt kan klare de krav, der samfundsmæssigt stilles? 
Ligesom man indimellem heller ikke kan lade være 
med at tænke over, om man nu har valgt den rette 
skole sit barn?
Da vi i sin tid, skulle vælge skole for vores piger, faldt 
valget på Friskolen i Lemming. En stor beslutning 
syntes vi, fordi vi ikke var lokale. For hvordan ville det 
være at fjerne børnene fra deres lokale netværk? Det 
netværk, vi havde opbygget via deres børnehaver, og 
så skille børnene fra de venner de havde dér? 
Valget om Friskole tog vi (Marikkes forældre) af 
to årsager. For det første, tiltrak den Grundtvig/
Kolds pædagogiske tilgang os. Vi havde selv gået 
på efterskole og kunne lide det menneskesyn 
tankegangen repræsenterer. For det andet fravalgte vi 
den lokale skole, fordi vi synes den var for stor, og fordi 
vi syntes, at der var alt for mange børn i klasserne. 
Da vi startede som forældre på Friskolen var skolen 
under opbygning og gennemgik mange forandringer. 
Man var først i gang med at skabe traditioner og 
hverdagsliv. Og skolen var sårbar. I starten havde 
flere valgt skolen til, fordi deres børn havde haft det 
svært på andre skoler. Flere af børnene havde dét 
med i bagagen, at de havde oplevet nogle nederlag 
- og derved jo helt naturligt, også havde haft svært 
ved at koncentrere sig om det faglige. Vi kunne ikke 
lade være med at tænke, om det påvirkede det faglige 
og om vores barn/børn, fik de faglige udfordringer de 
havde brug for?  Eller om noget brogede flok af elever, 
ville trække hinandens faglighed ned? 
Med henblik på det sociale var tvivlen om Friskolen 
aldrig til stede. Det Friskolen bød - og byder  ind 
med af nærvær og engagement - var og ER - helt 
fantastisk… Men fulgte det faglige nu også med? Det 
var vi spændte på at se, da pigerne i sommeren 2013 
forlod skolen efter 8 år og skulle videre på efterskole i 
9. klasse.
For Marikkes vedkommende er det sådan, at hun 
altid har haft nemt ved undervisning og det faglige. 
Ofte nåede hun sine lektier i skolen og indimellem var 
vi bekymrede for, om de nu egentlig fik nok lektier? 
Samtidig med, at vi også synes, at det var dejligt, at 
vi slap for at kæmpe med mange lektier, da vores 
holdning egentlig er, at lektier ofte er årsag til mange 
konflikter i hjemmene. Men hvad kunne hun egentlig 
fagligt? På Friskolen er hun jo sluppet for, at bliver 
karaktervurderet – vi har skullet tro på, hvad lærerne 
sagde… Men nu hvor hun skulle vurderes blandt 
mange andre? 

Hvad så med fagligheden? 
Alle vores ”bekymringer” er blevet gjort til skamme. 
Marikke klarer sig til UG i alle fag, (undtagen 
matematik, som hun aldrig har haft interessen for)… 
For Marikke var og er det, et pres, pludselig at blive 
karaktervurderet, men samtidig har det været en sejr 
for hende at få bekræftet, at hun rent fagligt er godt 
med! Men ikke bare fagligt, har den ballast hun har med 
fra Friskolen været en sejr. Forstanderen, på hendes 
efterskole sagde om hende: ”Marikke er prototypen på 
en rigtig efterskoleelev og sådan en elev, vi gerne vil 
have mange af”… Netop fordi, de oplever hende som 
arbejdsom og videbegærlig og fordi hun rent socialt er 
en ressource. Jeg er sikker på, at både for Marikke og 
hendes søster Mathilde, som også går på Friskolen, 
så handler det om, at de gennem deres skoletid er 
blevet set, hørt og forstået og har haft et skoleliv der 
har været trygt og godt: Vores tvivl om, om skolen var 
for lille, om det var forkert at fjerne fra det lokale miljø 
osv. er helt forsvundet og vi er helt sikre på, at også 
Manfred, vores yngste, skal starte på Friskolen til 
sommer, så han kan få et ligeså trygt og godt skoleliv, 
som sine søstre. 
Som Marikke, stortrives Julie på efterskolen, hvor 
især de sociale kompetencer vores børn har fået 
med i rygsækken fra friskolen, bliver fremhævet ved 
samtaler med Julies nye lærere. Da Julie døjer med 
en let ordblindhed, vil de sproglige fag altid byde 
på ekstra udfordringer for hende. Hun er dog fuldt 
på højde med kammeraterne, når det kommer til at 
analysere og debattere indholdet i fagene. I matematik 
og naturfagene klarer Julie sig meget fint, med den 
ballast, hun har med fra friskolen. Som i tilfældet 
med Marikkes forældres overvejelser, om det faglige 
niveau i friskolen har jeg, som Julies mor, haft samme 
bekymringer. Når vi har hørt om de lektiebyrder 
og det store fagfaglige pres, der ligger på mange 
folkeskoleelever, har det da suget lidt i maven; Kan 
vores børn nu følge trop med disse elever, når de 
mødes på de videregående uddannelser. Jeg er 
dog af den overbevisning, at er barnet kommet godt 
igennem sit første møde med uddannelsessystemet, 
og har følt sig set, som det menneske det er, med de 
kompetencer og svagheder, der nu engang er os alle 
til del, og er barnet blevet mødt med annerkendelse og 
respekt fra elever og lærere, i et miljø, hvor uskyldigt 
drilleri aldrig får lov til, at udvikle sig til mobning, så 
vil barnet kunne møde, de udfordringer livets videre 
(Ud)dannelse byder på, i tillid til at alt kan læres og at 
forhindringer er til, for at kunne overvindes.

Lise Munk og Mariane Fjendbo
forældre på Friskolen



31

BØRNEHAVEN I LEMMING

Musikken drøner ud i alle afkroge, mens en flok svedige 
børn, der for længst har smidt bluser og strømper, 
suser rundt og danser til rytmefulde sange med høj 
puls: ”Mit navn det er Stig, og jeg arbejder i et bageri”. 
Pointen er, at en dejlig pige lige kommer forbi i bageriet, 
og forstyrrer Stig med alle mulige bevægelser. Hun får 
ham til at ryste arme, ben, numse, hoved, indtil chefen 
pludselig dukker op; opdager det hele, hvorefter Stig 
bliver fyret! Ud af hele børneflokken på 39 kan man 
særligt høre Alfred, Nanna, Asbjørn og Emilie, der 
skråler med på teksten, mens de ryster kropsdelene 
i takt med musikken. Oliver og Erik har placeret sig 
et sted med lidt ekstra armplads i børnecirklen, og da 
næste nummer er en tviste-sangleg, lader de armene 
stryge ud til siden, alt imens de tvister op/ned med let 
foroverbøjede rygge. Drengenes smil giver genskær i 
øjnene, og lidt mundvand må tørres af i ærmet, grundet 
al deres ivrighed! Et par nye 3 årige piger ser lidt trætte 
ud, ved al det postyr og den fysiske udfoldelse, som de 
endnu ikke tør være en del af. Pernille tager dem i hver 
sin hånd, og bekymringen forsvinder tilstrækkeligt til, 
at det er ok, at Pernille nu kan danse med lidt sving i 
deres arme. Det lidt mutte ansigtsudtryk fortager sig, i 
kredsen af smittende begejstrede børn.

”Benny er et kæmpe-fæ, han har bæ på sine knæ”          
”Sigurd er en fjante-fjot, han har snuden fuld af snot”
Rimer ord på jord? Kontor/bord/jord/tror…du´r? Vante/
fjante/tante/kante/bande?? I børnehaven præsenterer 
vi børnene for nye rim/remser hver uge, hvor specielt 
de ældste børnehavebørn eksperimenterer med ”lyd-
ord”, ”rime-ord”, ”fjolle-ord” og ”uartige-ord”. 

I børnehaven hænger der ord-kort; eks. vis ”VINDUE/
vindue” på et af vinduespartierne, ”STOL/stol” på 
lænestolen, ”SPIL/spil” på lågen til skabet med spil 
osv. Tre af børnene ville gerne være med til at forny 
disse kort, og har været rundt i børnehaven for at lede 
efter korte ord for genstande, inventar, legetøj m.m. 
Med smag på lyden for at stave ordene og søgende 
børnefingre på tastaturet, fik børnene trykket sig frem 
til nye ord-kort, som skal placeres de rigtige steder. 

Med kropslig rytme, bevægelseslege, ordlege og fokus 
på sproget, er vi interesseret i hvorledes og i hvilket 
omfang, det påvirker børnenes læring og socialisering, 
at blive fodret på denne måde? I hvert fald giver det 
mange smil på læben hos både små og store!

”Stig fra bageriet” møder ”den dejlige pige”: Lasse og Amy!

Emma B. og Emilie ser betuttet til, mens de øvrige børn 
svinger sig i dansen...

Når ”lopperne” hopper, ordene danser og sproget springer frem…

Hanna Lund Petersen
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Jagt er fyldt med ritualer. Før, under og efter jagten er 
der bestemte ting man bare gør – en del ting man bare 
IKKE gør – og så alt det man har på fornemmeren.

Når man ankommer til jagtpladsen tager man hatten 
af og går en hilserunde. Man hilser med højre næve 
– ingen krammere tak – og ved man, hvem der er 
jagtherre eller arrangør af jagten, er det god skik at 
starte med ham eller hende.  Vi gentager lige; man 
hilser med et fast håndtryk.  Den omsiggribende 
og sydlandske skik med at kramme og knuse har – 
heldigvis – ikke vundet indpas i dansk jagtkultur.

Parole
I en pæn rundkreds omkring foreningens formand eller 
jagtherre (som har indbudt) får man en morgenskarp 
dram og en parole: Hvad er det, vi går efter i dag – 
hvad er det især vi IKKE går efter. Det foregår med et 
smil og  ”skål” – men tag ikke fejl. 
Vi hører EFTER på parolen og hvis nogen efterfølgende 
klokker i det, grundet manglende lydhørhed – koster 
det på den usynlige og aldrig omtalte respektskala, der 
hersker blandt jægere.
Uheld kan forekomme og kan tilgives – men ansvarsløse 
og egenrådige jægere bliver hurtigt ensomme jægere.
”Pas på hinanden” – er en hyppig afslutning på 
dagens parole.  Den sidste bitter skal af glassets bund. 
Hundene jubler mens jægerne pakker bøssen ud af bil 
og kuffert. Bøssen knækkes – og de sidste vittigheder, 
ros og hundeklap falder på plads inden vi går i skoven.

På jagten
Vi går stille og hvis der snakkes, er det dæmpet. 
Smøger, prutter og mobiltelefoner skal sættes på OFF 

Takt, tone & truthorn
og når udvalgte mand ”sætter af” – fortæller hvilke 
skytter, der skal stå hvor –  tager man igen hatten af 
og hører efter. Hundedriverne kommer  nordfra – javel 
– vinden er svag og fra vest. ”Du er klar”?
At jagten kører efter en protokol, er udtryk for respekt for 
vildtet og for alvoren i det vi gør og har gjort i titusinder 
af år. Men det er også praktisk. Hvis reglerne ligger 
på rygraden, kan man koncentrere sig om alt det, der 
netop ikke kan regelsættes. Hvor mon dyret kommer 
fra? Afsætter jeg fært, når jeg står … sådan her?  Alt 
det, som man aldrig bliver færdig med at træne.
Når såten – skovstykket – er drevet af, blæser en 
hundefører i hornet og skyttene må gå fra deres post.  
De heldige kommer bærende på et stykke vildt og 
bliver mødt med smil og hatteløft af vennerne. ”Tillykke 
kammerat – og må vi få historien”. Den er ikke så 
forskellig fra gang til gang – og den er alligevel altid 
forskellig fra gang til gang.

Parade
Tilbage på pladsen arrangeres nedlagt vildt, 
respektfuldt og efter regler, på plænen. Hatten af og 
et par velvalgte ord. Ros til de, som fik vildtet med 
hjem og en opmuntring til de, som kun lavede et hul i 
luften. Vi er glade på alles vegne og der er faldet ro og 
træthed over hundene.
Næste uge – eller om 14 dage – mødes vi igen. De 
samme eller andre jagtkammerater. Vi holder samme 
form, samme takt og tone.  Det kan vi roligt gøre – for 
ikke to jagter er ens alligevel.

Vi takker af og giver hånd til afsked.  Der er stadig 
ingen, som giver krammere!

Verner Lynge
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Søndag d. 8. december holdt vi juletræsfest, et par 
hyggelige timer, hvor vi hyggede os sammen.
Vi har afholdt generalforsamling d. 22. januar, og kunne 
berette om et forholdsvis godt år i borgerforeningen, 
der er blevet bakket godt op om vores arrangementer 
fra Skt. Hans og frem, overskud hver gang, og bagefter 
store udgifter, fordi henholdsvis opvasker gik i stykker 
og Bodil tog en bid af taget. Vi er også meget glade for 
lotterispillet i forsamlingshuset, vi kan lige så godt sige 
det, som det er: Brugte de piger ikke mandag efter 
mandag + det løse på det, var det meget sværere at 
få enderne til at nå sammen, tak for det, I sponsorerer.
Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret, flg. er medlem 
af den nye bestyrelse: Karin Jensen, Jan Møller, 
Preben Nygård, Jørgen Brendstrup, Helle Danielsen, 
Tina Nørreskov, nyvalgte er Trine Joensø, Maria Volf, 
Jeppe Højen Weibel. Suppleant Jette Fink. Revisorer 
og suppleant er Kurt Hornskov, Inga Sørensen og 
Sanne Møllebjerg. Henning Skov fortsætter som 
kontaktperson i lokalrådet og Jørgen Brendstrup er 
suppleant. Skønt, at det ikke blev nødvendigt med en 
ekstraordinær generalforsamling.

Lørdag den 15. marts kl. 18.00
Forårsfest med revy

5 mands orkester sørger for dansemusikken
Et næsten lokalt band, nemlig Soul of Sinding.

God middag, revy med 7 lokale kvinder

Alt dette, for 180 kr..
Tilmelding skal ske til Tina Nørreskov 2883 2404

Eller tinakampp@yahoo.dk, senest 10. marts

Igen i år er der
Mandag d. 21. april kl. 13.30

Påskelotterispil
og det er jo med flotte skænkede gevinster.

Siden sidst Kommende arrangementer

Søndag den 2. marts kl. 14.00
Fastelavnsfest

i Lemming forsamlingshus
med tøndeslagning,

derefter er der kåring af bedst udklædte. 
Det kunne være sjovt hvis vi i år skulle ud i en 

voksenkåring.
Der kan købes fastelavnsboller,

sodavand, øl, kaffe og te.
Vi håber I møder op til et par hyggelige timer

i forsamlingshuset. 

Fra juletræsfesten ...
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SKÆGKÆRSKOLEN
Den gode hverdag på Skægkærskolen



35

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Formand: Thomas Højer, Resdal Bakke 2, tlf.: 3123 5463
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

Til håndboldkamp med BSV

Vi har 2 håndboldhold i klubben, der spiller henholdsvis 
U12 og U14. Der er 20 drenge i alt, som træner sammen 
2 gange hver uge på tværs af årgangene 5.-8. klasse.  
De fleste af drengene går på Skægkærskolen. Så de 
kender hinanden rigtig godt.  
Træningen startede sidst i september måned, og fra 
midt oktober startede turneringen, hvor vi spiller kampe 
næsten hver uge indtil marts måned. Turneringen 
planlægges af Jysk Håndboldforbund, og alle kampe 
dømmes af ”rigtige” dommere. Holdene trænes af Ole 
og Jan, der begge har spillet håndbold i mange år i IF 
Centrum.
Nogle af drengene har spillet håndbold i flere sæsoner, 
og de bliver bare bedre og bedre. Vi har spurgt Andreas 
M., Emil, Lauge og Valde, som alle går i 5. klasse på 
Skægkærskolen, hvorfor de går til håndbold. De er alle 
enige om, at det er sjovt at spille bold, og ”vi vil gerne 
blive bedre til håndbold. Når vi er til træning, skal man 
altid starte med at varme op, det er ofte med løb i 
hallen, men også andre øvelser. Det er sjovest, når 
det er med bold. Vi øver også straffekast og skyde fra 
forskellige sider og måder og ikke mindst lave finder.  
Men det sjoveste er nu at spille kamp og endnu 
sjovere, når vi vinder. At spille håndbold giver et 
godt kammeratskab, vi står sammen som hold, og vi 
snakker altid pænt til hinanden – også selv om man 
har brændt et straffe…  Det er med til at få holdet til at 
fungere”. 
Spillerne har forskellige pladser på holdet, ofte er 
Lauge målmand: ”Nogen gange er der spillere, der 
skyder vildt hårdt”. 
Valde er playmaker: Jeg skal sætte spillet i gang med 
de systemer, som vi har øvet. Nogen gange lykkes 
det meget godt. Men det kan også være svært nogen 
gange, hvis modstanderen har luret os. Men det er 
også sjovt at være i forsvaret, når vi laver gode parader. 
Andreas er stregspiller: Der bliver skubbet inde på 
stregen, og jeg prøver at vride mig fri og få scoret”. 
Emil er ofte back: Jeg kommer med et tryk ind på 
forsvaret, så der bliver ”hul” til en anden. Når man 
kommer derind, får man nogle skub og slag. Nogle 
gange lykkes det også at score mange mål.
Begge hold har flere gange været med til indløb med 
BSV i Jysk Arena, for derefter at se kampene sammen, 

det har været gode oplevelser, hvor drengene er 
sammen, og desuden kommer de helt tæt på deres 
idoler. En del af drengene har været i håndboldskole i 
henholdsvis Funder og Voel, hvor de i sommerferien/
vinterferien er til træning i 3 – 4 dage. 
Begge hold spiller i C rækken. Vores fokus er, at det 
skal være sjovt at spille håndbold, og der er plads til 
alle, uanset håndbolderfaring.

For IF Centrums gymnastikafdeling er sæson 2013/14 
blevet skudt godt i gang. Med et friskt pust i form af nye 
instruktører og forskellige nye tiltag, har søgningen på 
gymnastikken været stor - og gymnastiksalen fuld. 
Der er blevet tænkt nyt og visionært, til glæde for 
både børn og forældre i foreningen. Et eksempel er 
vores drengehold, som i år har valgt en ny og mere 
dynamisk struktur, som har givet mulighed for endnu 
mere gymnastik til dem, der har lysten. Samtidig 
er der et begyndende samarbejde mellem drenge- 
og pigeholdene at spore, og det flytter grænser 
og giver nye muligheder for alle. Ekstratræninger, 
weekendtræninger, begyndermesterskaber og 
opvisninger står i kø i kalenderen for de gymnastikglade 
børn – og de er vilde med det!

Lørdag d. 29. marts afholdes der Forårsopvisning 
2014, hvor der vil være underholdning for hele familien. 
Gymnastikafdelingen glæder sig til at byde små, store, 
unge, ældre, smalle som brede og nye som velkendte 
ansigter indenfor til dét, der plejer at være en festlig 
dag i Skægkærhallen.

Håndbold i IF Centrum

Gymnastik for fuld skrue!
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Vinteren 
Pludselig var den her. Det giver muligheder og 
besvær. Bussen strejker og sneen ligger sig på 

de mest mærkelige steder. Det giver
mulighed for leg og hygge og det giver 

mulighed for at sætte farten ned. 
Foråret er dog på vej, lyset er tilbage når vi 

mødes og når vi siger farvel. Vi er klar.

Lidt en opsamler
Vi skal jo også huske de mange gode historier 

der er i løbet af de mørke måneder. Et godt 
efterår, en god december og en rigtig god start
på 2014 med masser af aktivitet og læring. Jeg 

tror det bedst beskrives gennem de indsatte 
billeder. Tiden efter nytår har været fyldt med
god læring og gode timer. Der bliver læst og

skrevet og arbejdet og det gælder også i 
værkstederne, hvor der er produceret og skabt. 

20 år med Børne- og Familiehuset 
Historien fortæller også at vi jo kan fejre 20 års 
fødselsdag. Den 1. november 1994 åbnede vi 

dørene for de første børn og forældre og vi kan 
kun sige at det har været en lang og god fælles 

rejse, tak for det. Det markerer vi den 31. oktober. 
Håber at se jer. Det skal så også være lejligheden 

til at sige tak til alle samarbejdspartnere og vi 
snakker tit og ofte om hvor heldige vi er med 
vores lokalområde. Lemming/Nisset tog godt 
imod og vi oplever en fortsat god opbakning i 

hverdagen og tak for det.
Vi er private/selvejende og er vi så sat 

udenfor i det fine selskab, jeg tænker på de 
kommunale tilbud på børne- og skoleområdet. 
Nej – er det klare svar, vi oplever kun et positivt 

og konstruktivt samarbejde med alle og med 
lysten til at inddrage og spille sammen.
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PLADS TIL DIG OG MIG - i Tandskovkrydset

”Teoretisk set kunne jeg jo bare sige ja til jeres ønske, 
men set i forhold til de 40 andre steder i kommunen, 
der også trænger til trafiksikring, vil jeg nok ikke 
prioritere 5-6 mio. til en rundkørsel i Tandskovkrydset.” 
Sådan svarer viceborgmester Frank Borch Olsen, da 
jeg sammen med to fra Skægkærområdets lokalråd 
er mødt op hos ”Vej og trafik” for at aflevere 240 
underskrifter. Vi argumenterer og der bliver lyttet. 
Vi er enige om to ting, da vi kører hjem. Alle vores 
argumenter blev hørt, underskrifterne bliver vedlagt 
sagen, men det ligger nok lidt tungt med rundkørsel i 
Tandskov.

I øjeblikket er der omkring 10.000 biler i døgnet på 
Viborgvej. Det forventes at der bliver mindst 20 pct. 
flere, når motorvejen er færdig.  

På Viborgvej 151 bor Lene, som er plejehjemsassistent 
og arbejder i Kjellerup med ældre mennesker. Hun 
laver smykker i fritiden. Sarah, snart 18, går i 1.G på 
Silkeborg gymnasium og spiller musik i fritiden. Jeg 
selv, Jan, er pædagog og arbejder med handicappede 
i Ans. I fritiden er jeg aktiv i en kirke i Silkeborg. 
21-årige Andreas, bor nu i København og arbejder 
hos et teleselskab. Vi har boet på adressen i godt 4½ 
år. De lokale kender ejendommen som ”Tjørnely”. Vi 
har lidt hobbylandbrug. Det begrænser sig til vores 
3 (forhåbentlig snart 4) dværggeder og én kat samt 
økologisk køkkenhave på grunden. 

Vi bor jo temmelig tæt på vejen. Som det er nu, hører 
vi til hverdag flere gange dagligt bagvedkørende 
trykke hornet i bund fordi ”idioten” foran bremser eller 
drejer mod Serup eller Tandskov. Om sommeren hører 
vi tydeligt motorcyklisterne accelerere, når de kommer 
fra Silkeborg-siden og ser udsigten ned over engen. 
Vi har ofte talt med naboer om trafikken og hvad man 
skulle lave hvis det skulle virke. Det er nok 1½ år 
siden jeg først tænkte på at indsamle underskrifter. I 
december ’13 blev jeg så bekendt med at der faktisk 
er planer for at udvide vejen, ændre krydset og lave 
fartbegrænsning. En del af de planer har med vores 
grund at gøre. Det havde vi ikke hørt noget om. 
Samtidig synes jeg ikke løsningen er særlig god.  

Jeg besluttede mig for at lave nogle underskriftskemaer 
og samle ind i Serup og omegn. Målet skulle være en 
rundkørsel. Opbakningen var meget stor, og der var 
mange gode snakke om trafik, fortiden og andet, når 
jeg skulle forklare ”hvor jeg kom fra”. Samtidig var der 
også stor vilje til at bruge de døre der kunne bankes på 
i det kommunale system, når nogen havde personlige 
forbindelser. Før indsamlingen var jeg meget i tvivl 

om, hvordan landmænd, lastbilchauffører og folk i 
gravemaskiner ville se på idéen om en rundkørsel. Der 
var 100% opbakning. Til gengæld var nogle af dem 
meget imod svingbaner, når det gælder det at ”komme 
rundt” med et stort køretøj. Der er store problemer i 
krydset, især i myldretiden, og der er en stor del af 
de Serup-borgere jeg talte med, som vælger at køre 
”bagom” over Sejling til Silkeborg, fordi der er dårligt 
udsyn og problemer med at komme ud på Viborgvej 
fra Serupvej.

Der er blevet indsamlet underskrifter i Serup, Resdal 
og Tandskov. På Resdal Bakke har man dog også 
trafikproblemer med krydset ved Høgdalvej. I alt 240 
støttede indsamlingen, heraf blev de 158 samlet ved 
købmanden i Balle. 

Det der nu planlægges af kommunen er en udvidelse 
af vejen med helleanlæg og svingbaner til højre og 
venstresving, lidt ligesom krydset Vinderslevholmvej/
Viborgvej. Jeg synes det er en skam at lave en løsning, 
der ikke holder i længden. Der vil gå mange år inden 
vi vil blive tilgodeset igen. Men vi må håbe det bedste. 
Det betyder meget for livet i de gamle landsbyer, at 
vi kan krydse eller komme ud på hovedfærdslesåren, 
Viborgvej.

Jan Rostved, Viborgvej

Jan Rostved ved det problematiske kryds Tandskovvej/Vi-
borgvej

Tung trafik til losseplads og grusgrav.

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

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

Skægkærområdets Lokalråd
For Serup:  Jens Jørgen Leth 2174 3244
For Lemming:  Henning Skov      2485 6957

Dagplejere
Gitte Nielsen, Skægkær   3068 9017
Heidi Videbech, Sejling   8685 6023
Kirsten Leth, Sejling   2371 5476
Lone N. Jensen, Sejling   3074 9758
Henriette Larsen, Lemming  8685 5672
Joan Nielsen, Lemming   8685 9103
Lone Bidstrup, Høgdal   3011 5818
Karina Johnsen, Serup   2156 6073
Søs Nielsen, Serup   2031 0466
Tina Damgaard, Resdal   6112 6002
Anita Pedersen, Resdal   8685 6055
Mette Eriksen, Sinding   7558 0182
Jannie Husted, Sinding   8724 7008
Bodil Jakobsen, pæd. leder  3066 4316
Janne Hummelshøj, pæd. leder  2035 4135

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.-8. kl.)  
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  2892 3811
Lemming Bygade 69 A, Lemming 2323 9010
Lisbeth Lausten Bang   4021 7766

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen   2945 3473

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

LOKALE KONTAKTPERSONER
Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset 8685 9095
Jesper Bang, formand           8685 9111
     3052 1040

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Thomas Højer, formand   3123 5463

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

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
Kaj Larsen, formand   3511 6628

Serup Forsamlingshus  8685 5108
Gyda Betzer, udlejning mm.  8685 5108
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
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2  8686 7064

Menighedsråd
Arne Mundbjerg, formand  8685 9875
     4034 5782
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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:

Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25 

8632 Lemming

DIT LOKALE

SUPERMARKED

SPAR/UNO-X
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

Denne
annonce
kan blive

DIN
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Faste arrangementer:

Lotterispil:
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Løb i Lemming, LIF
Hver søndag kl. 10.00
fra Lemming Klubhuset

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne

 
1. marts kl. 9.00
Kirkehøjskole, foredrag, 
se s. 12

1. marts
Fodbold-opstart, børne-
holdene i LIF, se s. 21

2. marts kl. 14.00
Fastelavnsfest i Lem-
ming Borgerf., se s. 33

2. marts kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste, 
Serup Kirke, se s. 12

2. marts kl. 15.00
Fastelavnsfest, Serup 
Borgerf. se s. 27

5. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, Pen-
sionistfore., se s. 7

7. marts kl. 15.00
DESIGN i Sinding For-
samlingshus, se s. 24

9. marts 
Indsamling, Folkekirkens 
Nødhjælp, se s. 12

12. marts
Dilettant, Serup Borger-
forening, se s. 27

13. marts kl 19.30
Generalforsm. i Serup 
Foredragsfore., se s. 9

15. marts
Dilettant, Serup Borger-
forening, se s. 27

15. marts kl. 18.00
Forårsfest med revy, 
Lemm. Borgerf., se s. 33

18. marts kl. 19.30
Bibelhistorie i Lemming 
Forsm.hus, se s. 12

19. marts kl. 19
Konfirmandgudstjeneste 
i Lemming, se s. 13

19. marts kl. 19.30
Infomøde, Stafet For Li-
vet, Landsbyliv, se s. 29

20. marts kl. 19.00
Besøg Skovgård Slag-
teri, Landsbyliv, se s. 28

21. marts kl. 15.00
Østgrønland i billeder, 
Sinding Forsm., se s. 24

26. marts kl. 19.00
Borgermøde, Lokalrådet, 
se s. 24

26. marts kl. 19.30
Nordens Toner, koncert i  
Serup Kirke, se s. 12

26. marts kl. 19.00
Generalforsm., Serup 
Forsamlingshus, se s. 26

29. marts
Forårsopvisning i IF Cen-
trum, se s. 35

2. april kl. 13.30
Petanque opstart, Pen-
sionistfore., se s. 7

2. april kl. 19.00
Menighedsmøde i Serup 
Præstegård, se s. 13

3. april
Fodbold-opstart, børne-
holdene i LIF, se s. 21

4. april kl. 18.30
Fællesspisning, Lands-
byliv, se s. 29

13. april kl. 11
Minikonfirmandernes 
skuespil i Serup, se s. 13

17. april kl. 19.30
Skærtorsdags-aftenguds-
tjeneste i Serup, se s. 13

20. april - Påskesøndag
Musikalske gudstjenester 
i flere kirker, se s. 13

21. april kl. 13.30
Påskelotterispil i Lemm. 
Borgerf., se s. 33

24. april kl. 17.30
Sæsonafslutning, Pen-
sionistfore., se s. 7

26. april kl. 10.00
Konfirmation, elever fra 
Friskolen, se s. 14

4. maj
Konfirmation i Lemming 
og Serup, se s. 14

7. maj kl. 19.00
Forårstur, Lokalhistorisk 
forening, se s. 24

10. maj
Silkeborgløbet, LIF, 
se s. 23

13. maj kl. 18.15
Rovfugleshow i Them, 
Landsbyliv, se s. 29

24.-25. maj
Stafet For Livet, Lands-
byliv, se s. 29

29. maj kl. 13.00
Løvspringstur, Pensio-
nistfore., se s. 7

9. juni kl. 14
Pinse-Friluftsgudstjene-
ste i Paradiset, se s. 13

14. juni
EnergiMidt Cup, Lem-
ming IF, se næste nr.

15. juni
Idrætsdag for Alle, Lem-
ming IF, se s. 21

22.-24. august
Serup Sommerfest, 
program følger

4. oktober
Skægkærskolens 50 års 
jubilæum, se s. 7

25. oktober
Oktoberfest, Lemming 
IF, mere info senere

Deadline til næste blad: 1. maj 2014
Mail: lokalblad@gmail.com


