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Der skåles til Serup Sommerfest Lemming IF’s Ronaldo - alias Jonas Lunen

Nummer 51          12. Årgang December 2014

Lemming IF i Jyllandsserien - for første gang i LIFs historie!

Jesper Grønkjær underholdte ved Børne- og
 Familiehusets 20 års jubilæum

Daniel prikker til sæbeboblerne på græsset og hviner 
af fryd, når de springer

Med over 250 mål på CV’et
i den grønne trøje
for Lemming IF’s

første hold
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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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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 (red. for Sejling-Sinding)  8685 5502 4040 4502
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (red. for Lemm.-Serup, trykansvarlig)    8685 9264 2993 5475
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)                        6127 7299 
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)           8685 5385 
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
Karen Bang (Nisser Seniorklub)      8685 9187
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Peter Mortensen (Skægkærskolen)     8970 2600
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
Susanne Fårup (Centrum IF)        2297 4770
Jesper Bang (Lemming IF)      8685 9111 3052 1040
Verner Lynge (Lemming & Omegns Jagtforening)     3029 3456

LEDER
Året er ved at gå på hæld, regnen pøser ned og tem-
peraturen synker, om end den er højere end i lange 
tider. 

Men det forhindrer ikke det lokale liv i at trives på højt 
niveau. En markedsdag med deltagelse af mange lo-
kale tilbud trak ca. 400 personer til Lemming Skole i 
september, en Tyroleraften i Lemming Forsamlings-
hus samlede ca. 180 personer til fællessang og fadøl, 
Låsby-Svendsen var både i Serup Forsamlingshus og 
Lemming, og underholdt ca. 120 personer i alt med 
historier fra sit farverige liv, Lemmings IF 1. hold er flot 
rykket op i Jyllandsserien for første gang i klubbens 
historie med en 8-3 sejr i en kamp med 400 tilskuere, 
løbe- og gå-motionisterne tæller mindst et halvt hun-
drede deltagere som nu tilmed suppleres af cykelmo-
tionister, aktivitetsgruppen Lemming 2022 omkring 
Lemming Skole som aktivitetshus samler ca. 50 inte-
resserede, 80 personer spiser andesteg og hygger i 
Serup FS-hus, flere hundrede deltager i de årlige som-
merfester o.s.v.o.s.v. eller deltager i foreningernes og 
kirkernes talrige tilbud. Flot med så meget aktivitet i 
vores lokalområde.

Så ingen behøver at sidde og kede sig ret tit! Og nu 
kommer generalforsamlingerne, hvor man MEGET 
gerne må møde op og sige ”JA”, så det hele kan fort-
sætte til gavn for vores børn, forældre og ældre. God 
jul til alle.            Luffe  
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Oplag:
850 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

DAGPLEJERNE

Vi ville vise vores dagplejebørn, hvor de forskellige 
madvarer kommer fra, som vi skulle spise til 
middagsmad i dag.

Vi fik kogt kartofler, gulerødder og lavet små frikadeller. 
UMMMMM - det smagte godt.

Vi startede med at give gri-
sene noget brød

Vi rykkede gulerødder op Kaninerne fik toppen fra gu-
lerødderne

En dejlig, sjov og lærerig dag
Isabella, Anna, Kasper, Jakob, Anita, Johanne,

Josefine, Julius, Daniel og Tina

Fra jord til bord
- hos 2 lokale naturdagplejere

Vi gravede kartofler op, og børnene samlede dem op i span-
den

Vi hentede æg inde hos hønsene
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

På Lemming Bygade 73 i Lemming bor Hanne og 
Verner Jensen med hunden Teddy. De har boet i 
ejendommen i 45 år og har løbende bygget og ved-
ligeholdt bygningerne stort set uden andres hjælp. 
Stuehuset har fået nye værelser til pigerne, nye 
fuger næsten overalt, nyt tag, nyt badeværelse og 
vedligeholdelsesfri vinduer. Staldvæggene en mu-
ret af Verner efter arbejde, mens Hanne sørgede 
for sten og mørtel var klar. Godt klaret og flot er det 
blevet.          Luffe 

Lokalbladets e-mail adresse
lokalblad@gmail.com 

www.serupsiden.dk/lokalbladet 

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Anny M. og Egon R. B. Timmermann, Lemming Bygade 
75, Lemming, fejrede guldbryllup den 19. september

Harald Imer Stubkier, søn 
af Anna Imer Stubkier og 
Søren Stubkier, Ebstrup 
Tværvej 11, blev født d.17 
juli 2014 kl 14, ved en 
uplanlagt hjemmefødsel 
i stuen på. Jordemode-
ren kom i sommerkjole og 
med et par gummihand-
sker - Falck var også forbi 
og gav en hånd - det gik 
hurtigt og rigtig godt.
3850 gr og 53 cm.

Lotta Marie Wintergruen 
Adam, datter af Lydia 
Wintergruen og Michael 
Adam, lillesøster af Jan-
nik, Lemming Bygade 69h, 
er født den 15. septem-
ber kl.21.58. Hun vejede 
4000g og var 56cm lang.

Egon Bang, Allingvej 3, 
Nisset, fyldte 75 år den 13. 
oktober

Lene Melsen, Lemming 
Skolevej 6, Lemming, fyld-
te 50 år den 2. juni

Lene Jul Iversen, 
Ørevadbrovej 50, fyldte 50 
år den 10. november

Jette Mortensen,
Serupvej 4f, fyldte 50 år 
den 6. oktober
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SERUP FOREDRAGSFORENING
1. december kl. 19.30
Julekoncerten i Serup kirke

Efterfølgende følger foredragsforeningen op på den 
gamle tradition og serverer kaffe i Forsamlingshuset

Alle er velkommen.

Torsdag den 22. januar kl. 19.30

Besøg af Elin Hoffmann, tidligere Serupgenser
og Elins rejsekammerat.

Turen går til Tanzania, Zanzibar og Kenya.
Foredrag og spændende lysbilleder.

 

Torsdag den 12. februar 2015

Turen går til Det nye Teater
Vi skal se "Den spanske flue".

 

Torsdag den 12. marts kl. 19.30

Generalforsamling
Vi får besøg Johan Brødsgaard, medlem af byrådet,
der fortæller om arbejdet og svarer på spørgsmål.

LOKAL DEBAT

Efter byvandring den 19. juni, og følgende debat i for-
samlingshuset om byen, blev det vedtaget at nedsæt-
te en arbejdsgruppe, der skulle sende en skrivelse til 
medlemmer af byrådet angående en rundkørsel i kryd-
set Viborgvej og Serupvej.

Skrivelsen blev sendt. Enkelte svarede, gav gode råd 
eller ”ikke deres bord”. Én forstod vores frustration og 
gav mod til at arbejde videre med sagen.

Som formand for Vej og Trafikudvalg tog Frank Borch-
Olsen sagen op. Efter en del mails frem og tilbage til-
bød Frank Borch at komme til et møde her i Serup. Det 
blev til et fyraftensmøde, holdt hos Bent Frits, hvor ar-
bejdsgruppen Rundkørsel, repræsentanter for byens 
foreninger, samt forsamlingshus og kirke var til stede.

Rundkørsel var udelukket, da det ville sinke den hur-
tige trafik på Viborgvej. Stor protest herfra Serup. Der 
vil blive en venstre svingbane mod Tandskovvej, når 
man kom fra Silkeborg (arbejdet er nu påbegyndt).

Det blev påpeget, at kommunen har pligt til at sikre sik-
ker færdsel til og fra lossepladsen i Tandskov.

Der blev oplyst, at krydset er forberedt til trafiklys, hvis 
der fremkom behov for dette. Om der skulle en ulykke 
til eller hvornår behovet var der, blev ikke videre op-
klaret. 

Konklusionen af dette må være, at borgere fra Serup 
til Silkeborg/mod syd stadig skal køre over Sejling, for 
at komme sikkert ud på Viborgvej.

Næste punkt var den hurtige trafik på gaderne i Serup. 
Der var Frank Borch mere ulden i sine svar, ikke me-

Vejkryds Viborgvej/Serupvej og hastighed i Serup by
get for bump eller andre chikaner. Stor protest mod, at 
der bliver kørt alt for stærkt inde i byen. Frank Borch 
lovede blot at tale med politiet om evt. farttavler. Skal 
vi opnå et resultat her, må den enkelte borger foretage 
henvendelser til politikerne og politi i hobevis, for at vi 
kan få gjort noget ved hastigheden i byen.

Genopretning af Serup Sø blev omtalt, Frank Borch 
kunne ikke se, at kommunen kunne have indvendinger 
mod dette. Bare det ikke kostede kommunen penge. 

Det var den røde tråd hele vejen igennem var økonomi 
en.

Der blev forespurgt, nu hvor Sejling Hedevej er så stor, 
om man havde tænk sig at udstykke til beboelse, så 
nær motorvejen. Det havde man, støjproblemer var 
ikke taget med i planen. Det blev nævnt, at Serup er et 
meget bedre sted for udstykning, med natur vi har, og 
ingen støjproblemer fra motorvej. Dette var dog endnu 
ikke med i kommunens planer for området. Men man 
var absolut åben for idéen.

Kaj Larsen

Besøg det lokale bibliotek
 Bibliotekscafe åbner den 3. januar 2015 

Klubhuset ved Lemming IF - kl. 15.30 – 17.30. 
 

Læs mere på www.Lemmingomegn.dk 
og på facebook på Lemming og omegn 2022.

Vi søger hjælpere og frivillige til pasning.
Hilsen Lemming og omegn 2022.

 
Kontakt: Knud Erik Nielsen

mail knud-erik-nielsen@hotmail.com
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Program for 
December-Februar

Program for 
December-Februar

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Onsdag den 10. december kl. 12.30
Juleafslutning med fællesspisning.

Det store julebord, med forskellige gode juleretter og 
ris a` la mande, Kaffe m. småkager. 1 snaps og 1 øl 

eller vand. 
Sang og dans omkring juletræet,

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

Alt dette fås for kun 100,00 kr. pr. person.
Tilmelding senest 7. december til Kirsten 8685 6608

Onsdag d. 21. januar kl. 12.30
Nytårskur - Fællesspisning og hyggeligt samvær.

Menu: Kogt Torsk med tilbehør, Kaffe med småkager.
Alternativ til torsk: Karbonade m. ærter og gulerødder. 

(skal meddeles v. tilmelding)

Pris 125,00 kr. inkl. drikkevarer.
Tilmelding senest 16. januar til Ingrid tlf. 2369 2099

Onsdag d. 18. februar kl. 13.30.
Eftermiddagshygge i Serup Forsamlingshus, med

forskellige spil, der kan synges en sang, og er der en
der har lyst til at fortælle en historie, er der også plads 

til det. Har man derhjemme nogle sjove spil, så tag 
dem med, så vi kan prøve dem.

Der vil som sædvanlig blive serveret kaffe og kage
-------------

Er der nogen der ønsker kørsel til et af vore 
arrangementer, så sig det ved tilmelding eller

 ring til Rasmus tlf. 8685 5832

Mandag d. 8. december kl. 12.30
Julemiddag

Husk tilmelding senest 1. december

Mandag d. 12. januar 2015 kl. 12.30
Nytårskur

Tilmelding senest d. 5. januar

Mandag d. 26. januar kl. 13.30
Almindelig klubdag

Mandag d. 9. februar kl. 13.30
Ninna Kallesøe

Fortæller og viser billeder fra Vietnam

Mandag d. 23. februar kl. 13.30
Almindelig klubdag

Mandag d. 9. marts kl. 12.30
Generalforsamling - Husk tilmelding

Låsby-Svendsen underholder med fantastiske historier...

En blæsende dag på Samsø - vi nød udsigten fra Ballebjerg.

Mandag d. 20. oktober havde vi i Lemming-Nisset Se-
niorklub besøg af Låsby Svendsen. Han fortalte om 
sin opvækst og sit liv frem til i dag. Han fortalte, at han i 
en tidlig alder måtte udog arbejde. Han var glad ved sit 
arbejde, men længtes altid hjem og var parat til at gøre 
næsten hvad som helst for bare at få lov til at komme 
hjem et par timer. Han har altid arbejdet, og der er in-
gen, der kan være i tvivl om, at han har været et flittigt 
og arbejdsomt menneske, der ikke sparede sig selv.

Der var mødt 60 tilhørere op – både lokale og uden-
bys, og de havde en positiv oplevelse af mødet, hvor 
man havde lov til at stille spørgsmål undervejs. Selv 
om der kom mange spørgsmål, som han skulle svare 
på, fandt han tilbage i sin fortælling, og han var næ-
sten ikke til at stoppe. Han havde en udtryk, som han 
vendte tilbage til flere gange:
“Penge bringer ikke lykke, men de åbner døre”.
     KE
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PLADS TIL DIG OG MIG

Foreningens oprindelse er ikke helt klar ifølge 
formanden Villy Pedersen fra Allingskovby nord 
for Grauballe. Men ifølge den ældste kendte 
foreningsprotokol er den formelt startet i 1947 med 
navnet ”Gl. Takt og Tone” og holdt sine danseaftener 
på Sønderport i Silkeborg. Men den er formodentlig 
udsprunget fra Grønbæk Café endnu tidligere.

Villy kommer med ca. i 1995, og da han glemte at sige 
”NEJ” på rette tid og sted, blev han formand allerede 
i 1997 og har været det lige siden. Da han bliver 
involveret, danser man i Grauballe Forsamlingshus, 
men foreningen har flyttet lidt rundt i danserummene, 
for efter Sønderport rykkede man til Lemming 
Forsamlingshus og så til Grauballe.  

Og nu er man tilbage i Lemming Forsamlingshus. Her 
mødes ca. 85 danseglade personer den anden lørdag 
i hver måned fra kl. 19.30 til midnat, hvor dansegulvet 
hurtigt fyldes hele aftenen, når den levende musik 
spiller op. Og så er der mulighed for at købe drikkevarer, 
kaffe og en ostemad.

Den store årlige begivenhed er julefrokosten, der 
netop er afholdt med 92 feststemte deltagere, som alle 
fik en god aften med masser af lækker ”mormor-mad” 
med efterfølgende dans. Og med den slags tilbud 
kan man godt forstå, at foreningen har såvel mange 
lokale deltagere som deltagere helt fra Skive, Ulstrup, 
Frederiks og Rødkærsbro. Og nogle har været med i 
rigtig mange år, men det er nok Anton Gravholm fra 
Lemming, der har rekorden med 41 år.

Takt og Tone er kommet til Lemming igen…

Kendte Lemmingfolk hviler fødderne i en pause...

Villy med fruen i en svingom...

Lokalbladet hilser Takt og Tone velkommen tilbage til 
Lemming. Og der er stadig plads til nye, danseglade 
medlemmer. Så mød selv op lørdag aften eller hør 
nærmere hos Villy på 5160 0022.

Luffe

Alle springer op når musikken starter
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Indkaldelse til
Lokalbladets Generalforsamling 2015 

                   Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.30 i Lemming Forsamlingshus

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent og referent

2. Redaktørernes beretning (Klaus vedr. udvidelse Sinding/Sejling, Luffe vedr. div. bladstof)
3. Godkendelse af regnskab.

Revisor Kurt Nissen, Viborgvej, har revideret regnskabet for 2014.
4. Behandling af indkomne forslag (vedlægges skriftlig indkaldelse 14 dage før).

5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2015.
Herunder fastsættelse af kontingent, sidepriser, omslagsannoncer, 1/8-sideannoncer, 

abonnementspris, telefonpenge.
6. Valg af redaktionsgruppe:

Redaktører, kasserer samt mindst et menigt medlem og revisor.
Redaktionsgruppen foreslår genvalg af revisor.

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er Lokalbladet vært ved et mindre traktement
med lidt til halsen og alle er velkomne                                                                          

Mvh. Redaktionsgruppen

LOKALBLADET

Frank Munksø fra Serup har åbnet Silkeborg 
Landhandel i lokalerne, hvor DLG tidligere havde 
butikken Land og Fritid (og stadig har grovvaresalg) 
på Ebstrupvej 60 i Ebstrup. 

Herved er en drøm gået i opfyldelse for Frank, der 
de seneste 13 år har arbejdet i Grovvarecentret i 
Silkeborg, men nu syntes, at han ville prøve at være 
selvstændig med masser af gode tilbud til kæledyr, 
høns, heste, haven m.m. og hvor tilbuddene er rettet 
mod både private og såvel fritidslandmænd som 
professionelle landmænd. I tilknytning til landhandelen 
er Henning Henriksen fra DLG dagligt til stede, så de 
større landbrugskunder kan fortsat bruge hans viden 
og lokalkendskab til alles bedste.  

Frank har stor viden omkring foder til diverse dyr og 
især hunde, som netop kommer kunderne til gode med 
råd og vejledning samt konkurrencedygtige priser. Og 
servicen er altid helt i top og varerne bringes gerne ud i 
bilens bagagerum, hvis der er behov for det. Da han er 
uddannet dyreassistent, må han gerne klippe kløer på 
marsvin og kaniner, hvilket han gør gratis som service 
i butikken. 

Silkeborg Landhandel er åbnet i Ebstrup

Så står du og mangler foder til dit/dine dyr eller udstyr til 
ridning eller en rottefælde eller 1000 andre muligheder, 
så kig ind, for Frank og Henning står klar til at give 
dig topservice ved dit køb eller blot en vejledning i 
forretningen. Åbningstiden er dog ændret i forhold 
til de omdelte visitkort, så den i fremtiden bliver fra 
9-17 på hverdage og kl. 10-14 om lørdagen. Søndag 
er der lukket (Frank skulle jo gerne være lidt hjemme 
hos deres tvillinger og nyfødte pige, Lokalbladet siger 
Tillykke). Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
ringe på tlf. nr. 29701029 og høre nærmere.

Luffe

Frank og Henning er klar til at betjene kunderne
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Den 9. november er det præcis 25 år siden, at Berlin-
muren faldt, og vores store nabo mod syd atter blev ét 
forenet land. En genforening, der fandt sted hurtigere 
og fredeligere, end nogen overhovedet havde turdet 
forestille sig!

DDR var et gennem-militariseret samfund med masser 
af politi, overvågning og Stasi-ansatte. Der var en lang 
tradition for at slå hårdt ned på system-kritikere, som 
blev overvåget, chikaneret eller arresteret af staten. 
Alligevel forløb den sidst tid inden murens fald fredeligt, 
på trods af de mange og store demonstrationer vendt 
mod det kommunistiske styre. Hvordan kunne det gå 
til?

Ja, det var bestemt heller ikke givet, at genforeningen 
skulle finde sted uden vold og blodsudgydelser. I 
oktober 1989 voksede antallet af demonstranter, 
som deltog  i de ugentlige ”mandagsdemonstration”, 
eksplosivt. Den 2. oktober deltog 10.000 mennesker 
i demonstrationen. Den 9. oktober var der 70.000. 
Den 16. oktober mødte 120.000 demonstranter op, 
og ugen efter var tallet oppe på 300.000. Allerede 
den 9. oktober, var den kommunistiske ledelse, klar til 
at gribe ind, for at kvæle oprøret, inden det rigtigt var 
kommet i gang. 8000 politifolk og kampsoldater havde 
lagt en jernring omkring Leipzig, og ved ringgaden var 
man parate til med vandkanoner og militær at stoppe 
demonstranterne, når de passerede forbi. Hospitalerne 
havde desuden indkaldt ekstra personale og skaffet 
ekstra blodreserver til at kunne behandle sårede. DDR’s 
ledere havde åbenlyst rost den kinesiske regerings 
nedslagtning af studenter på Tiananmen-pladsen 
samme år, og alle forventede derfor en voldelig reaktion 
på demonstrationerne i Leipzig.

Der var flere grunde til, at nedslagtningen udeblev. 
For det første var der langt flere demonstranter, end 
den kommunistiske ledelse havde forudset. Dette fik 
politiet og militæret til at tøve. En anden - måske endnu 
vigtigere - årsag til den fredelige udgang på forløbet var, 
at demonstrationerne udgik fra kirkerne i Leipzig. Kirken 
var netop én af de få frizoner i det gennempolitiserede 
DDR, og blev derfor centrum for den voksende folkelige 
protest mod styret. Budskabet, som lød til det frustrerede 
østtyske folk i byens kirker, var, at de ikke måtte gribe 
til vold. Kirkerne arrangerede derfor freds-gudstjenester 
med efterfølgende freds-demonstrationer, der siden 
blev til de store afgørende mandags-demonstrationer.  

”En enkelt sten - så var historien blevet en anden.”

Selvom utilfredsheden og hadet til systemet, der havde 
mange menneskeskæbner på samvittigheden, var 
stort, så forblev de store mandagsdemonstrationer 
fredelige. Fotografen Siegbert Schefke, som lavede 
en skjult optagelse af demonstrationen den 9. oktober, 
beskriver stemningen således: ”Vi var meget spændt 
på, hvad der skete, når demonstrationen nåede stedet, 
hvor Stasi havde hovedkvarter i Leipzig. Derovre satte 
demonstranterne stearinlys foran bygningen. Alle vidste, 
at Stasi-folkene sad derinde og ventede. Heldigvis var 
der ingen demonstranter, der provokerede dem – og 
demonstrationen fortsatte uden, at der var vold.”

En anden deltager fra den 9. oktober 1989, Tobias 
Hollitzer, beskriver den spændte situation på tilsvarende 
måde: ”Det var altafgørende, at vi demonstranter 
bevarede roen. Vi bar stearinlys, så vi havde hænderne 
fyldte. Hvis bare en enkelt sten var blevet kastet imod 
politiet, havde det været nok til, at politiet havde angrebet 
demonstranterne. Det er helt sikkert. En enkelt sten, så 
var historien blevet en anden.”

De frustrerede østtyskere, som var fyldt af indestængt 
had til regimet, strømmede ud fra kirkerne med stearinlys 
i hænderne. Med den ene hånd skulle de bære lyset, og 
med den anden måtte de værne flammen mod blæsten. 
Demonstranterne havde derfor ingen hænder fri til at 
kaste sten mod de mange tusinde politifolk.    
 
Folkets våben bestod alene af det lys, de bar i 
hænderne, og af de ord om fred og forandringer, som 
lød fra deres mund. Våben, som overrumplede de 
fremmødte politifolk, og som endte med at sikre en 
fredelig genforening af Tyskland. For som lederen af det 
østtyske politi formulerede det: ”Vi var forberedt på alt, 
bare ikke på levende lys og bønner.”
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Døbte i Serup sogn

Siden sidst

Høstgudstjenester
Fejringen af årets høst fandt sted i sognenes kirker 
søndag den 28. september. Om formiddagen var 
der høstgudstjeneste i Serup med efterfølgende 
spisning og auktion i forsamlingshuset. Grøntsagerne, 
frugterne og blomsterne, som 
folk havde medbragt, blev 
her solgt, og overskuddet 
gik til vore to sponsorbørn i 
Afrika. Om aftenen var der 
høstgudstjeneste i Lemming 
kirke med efterfølgende kaffe 
og sang i forsamlingshuset. 
Det var to festlige og 
velbesøgte gudstjenester, hvor 
Børnekoret også medvirkede.

Døde og begravede fra Alle Helgen 2013-2014

Serup sogn
Jens Verner Nielsen. Begravet den 4. februar 2014. 
Kent Sørensen. Begravet den 14. februar 2014.
Børge Olesen. Begravet den 7. marts 2014.
Peter Marquart Mikkelsen. Begravet den 11. april 2014.
Kaj Rasmussen. Begravet den 11. juli 2014.
Ingrid Løwe. Begravet den 25. juli 2014.

Lemming sogn
Oda Eleonora Sørensen. Begravet d. 18. januar 2014
Aase Irene Døssing. Begravet den 23. januar 2014
Kurt Flemming H Stüch. Begravet den 4. marts 2014. 
Inger Rytter Rohde. Begravet den 14. marts 2014.
Agnes Møller. Begravet den 9. august 2014.
Anders Kristensen. Begravet den 3. oktober 2014.
Erik Herskind Grotrian. Begravet den 18. oktober 2014.

Anne-Kathrine Juncker 
Lassen og Henrik 
Johansen. Viet lørdag den 
9. august.

Emma Djurslev Eskerod. 
Døbt søndag den 3. 
august.

Begravede i Lemming sogn
Agnes Møller (29/2-1924 - 5/8-2014) 
Begravet lørdag den 9. august

Erik Herskind Grotrian (23/11-1930 - 14/10-2014)  
Begravet lørdag den 18. oktober 

Mette Skjøth Sørensen 
og Kim Skjøth Sørensen. 
Viet lørdag den 16. 
august.

Viede i Serup sogn

Mille Kjærgaard 
Farcinsen. Døbt søndag 
den 28. september. 
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En mørk efterårsaften i oktober var der 
julestemning i Lemming kirke. Kirken var 

fyldt til sidste plads som på en juleaften og 
gaverne, som blev overrakt denne aften 
var 10 smukke salmer af Simon Grotrian. 
Salmerne blev sunget af både menighed, 

kor og solo-sangere på både nye og 
kendte melodier. Imellem hver salme var 
tekstlæsninger eller refleksioner over den 
grotrianske salmepoesi. Arrangementet 
var en del af Kirke og Kultur-festivalen 
i Silkeborg provsti og tiltrak mange folk 

udefra.

Til gudstjenesten var der blevet trykt et 
salmehæfte med flotte illustrationer af den 
anerkendte kirkekunstner Peter Brandes. 

Salmehæftet vil fremover ligge i alle kirkerne 
i storpastoratet, så der altid vil være 

mulighed for at vælge en Grotrian-salme til 
søndagens gudstjeneste.

GROTRIAN-SALMESANG
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Kalenderen

Swingende Julekoncert i Sejling Kirke
Torsdag d. 11. dec. kl 19.30 - med Swing Singers
Sang og musik er ikke blot ord og toner, men frem for 
alt livsglæde. Dette kan opleves med Swing Singers, 
som i år gæster Sejling kirke.

Koret er et rytmisk kor fra Silkeborg under ledelse af 
Anne Katrine Christensen. Koret blev dannet i 1992 og 
spænder vidt inden for den rytmiske musikgenre - lige 
fra pop til jazz, swing og gospelmusik.

Denne aften vil koret naturligvis overvejende synge 
julemusik, gammelt såvel som nyt. Efter koncerten 
byder menighedsrådet på et lille traktement i 
sognegården - Gratis entre’ 
                  

Organist Karen-Minna Nielsen

Swing Singers

Stor Festlig Julekoncert i Storpastoratet
- med efterfølgende hygge i forsamlingshuset
Serup kirke mandag d. 1. dec. kl. 19.30
Funder kirke torsdag d. 4. dec. Kl. 19.30
                               
Som udløber af det musikalske samarbejde i 
storpastoratet er det en stor glæde at kunne byde 
velkommen til julekoncert med Sejsblæserne samt 
vores to lokale kor, Vox’en koret fra Sejling /Sinding/
Serup/Lemming og Voksenkoret fra Funder/Kragelund.
Aftenen vil byde på et varieret program af festlig 
julemusik for kor og orkester. Korene vil synge hver 
for sig, ligesom blæserorkesteret vil fremføre enkelte 
instrumentalnumre.

Efter koncerten i Serup kirke vil Foredragsforeningen 
byde på kaffe og hyggeligt samvær i forsamlingshuset. 
Der er gratis entre’ til koncerten. Kaffen koster 25 kr.
Organisterne Karen-Minna Nielsen og Bo Kirkegaard    

Voksenkoret

Vox´enkoret

Sejsblæserne



14

KIRKENYT
Lemming Kirke

Jule-Salmesangsgudstjeneste
Søndag den 28. december i Serup kirke kl. 10.30
Julesøndag afholder vi den årlige jule-
salmesangsgudstjeneste og ønske-koncert. Fire 
personer fra vore sogne har givet tilsagn om at fortælle 
lidt om, hvorfor vi lige netop skal synge den julesalme, 
de har valgt. Derudover er der mulighed for, at du kan 
foreslå din yndlingssalme – og hvis du har lyst sige et 
par ord herom.

De Ni Læsninger i Lemming Kirke
Søndag den 14. december
3. søndag i advent holder vi ”De ni læsninger” i Lemming 
kirke. Det bliver en stemningsfuld gudstjeneste, 
hvor der veksles mellem læsninger fra Bibelen og 
eftertænksomme musikstykker.

Børnekoret og Vox’enkoret medvirker under ledelse af 
Karen-Minna Nielsen.

Nytårsaftensdags-Gudstjeneste
Onsdag d. 31. december kl. 14
Nytåret fejres i traditionen tro med en festlig 
gudstjeneste på årets sidste dag. Efterfølgende er 
menighedsrådet vært ved en lille forfriskning, hvor vi 
ønsker hinanden ”Godt Nytår” , inden vi går hjem til 
Dronningens nytårstale og nytårsmiddagen.

Gudstjenesten går på skift mellem sognene, og i år er 
der fælles gudstjeneste i Lemming kirke.

Kirkehøjskole
”Hvad tror du på?”

Om forholdet mellem tro og ideologier

Onsdag den 4. februar kl. 19.30:
Serup konfirmandstue
Onsdag den 25. februar kl. 19.30:
Kragelund konfirmandstue
Lørdag den 7. marts kl. 9.00-13.00: 
Sejling konfirmandstue

Martin Luther formulerer, at en gud er ”det, dit hjerte 
hænger ved og stoler på”.   

Denne vinters kirkehøjskole kommer til at byde på 
foredrag og samtale om, hvad det moderne menneske 
tror på. For, hvad er det egentligt vores hjerte hænger 
ved, og gør til en gud? I det 20. århundrede er der 

talrige eksempler på, at mennesket har forsøgt at 
erstatte den religiøse guds-tro med en tro på politiske 
ideologier.

Vi vil diskutere spørgsmålet om, hvad det er muligt 
at tro på i vores tid. Og vi vil se nærmere på, hvad 
der er sket i det 20. århundrede på troens område? 
Hvilke begivenheder og bevægelser har der været i 
samspillet eller modspillet mellem politik og religion, 
mellem ideologier og tro.

Kirkehøjskolen indledes med et foredrag om 
fredsbevægelsen i DDR. En bevægelse, som udsprang 
fra kirkerne i Leipzig, og som havde afgørende 
betydning for, at DDR-styret endte med at gå til grunde 
på fredelig vis (se også indlægget s. 10).  I forlængelse 
af dette tema vises den Oscar-belønnede film ”De 
andres liv” i Funder torsdag den 19. februar. 

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem sogne-
præsterne i pastoratet: Bo Bergholt Grymer, Mette 
Skaarup Glowienka og Kresten Thue Andersen.

Alle er velkomne, det kræver ingen særlige forud-
sætninger at deltage

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 8. marts 2015
Hvis der skulle findes nogle iblandt jer, som vil give et 
par timer om eftermiddagen af jeres tid til at samle ind, 
vil det være dejligt.

Man kan tilmelde sig til Karen Bang, tlf. 86 85 91 87 
eller til Bo Bergholt Grymer, tlf. 86 85 53 85 / 23 83 30 
55.

Fastelavns-Familiegudstjeneste
Søndag den 15. februar kl.14 i Lemming kirke 
I samarbejde med Borgerforeningen fejrer vi 
fastelavns-søndag. Vi begynder i kirken med en halv 
times familiegudstjeneste 
og fortsætter derefter med 
tøndeslagning i Lemming 
Forsamlingshus.

Alle, der har lyst, må gerne 
møde udklædte op i kirken.

Vel mødt til en hyggelig familie-fastelavnsfejring!
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Gudstjenestens Nye Ansigter
Ny liturgi fra 1. søndag i advent!
Den 1. søndag i advent vil vi i Serup og Lemming begynde 
et halvt års forsøg med en ny gudstjenesteliturgi. 
Prøveordningen, der er blevet godkendt af biskoppen, 
indeholder små, men vigtige ændringer af søndagens 
gudstjeneste. 

Årsagen til, at vi ønsker at afprøve en lidt anden 
gudstjenesteform er bl.a., at en traditionel gudstjeneste 
kan være meget ’ord-tung’. Pga. de mange tekster og 
ritualer, der ofte er formuleret i et lidt indforstået og 
svært tilgængeligt sprog. 

Vi ønsker derfor at forsøge at indføre en ”Ø AF 
STILHED” midt i strømmen af de mange ord. Efter 
kirkebønnen fra prædikestolen, giver vi et rum til 
eftertanke. Søndagens meddelelser gives af samme 
grund sidst i gudstjenesten i forbindelse med 
udgangsbønnen.

Derudover vil vi afprøve ET ANDET NADVERRITUAL. 
Ritualet er fra en bønnesamling skrevet af vores 
tidligere provst, Elof Westergaard, som nu er biskop 
i Ribe. Vi håber, at vi med andre formuleringer kan 
kaste et nyt lys over nadverritualet, så også nye 
kirkegængere får lyst til at deltage ved alteret. 
 

Vi vil desuden gerne forsøge at bryde modstillingen 
mellem præst og menighed lidt op, så en gudstjeneste 
ikke bliver en, som præsten afholder for en menighed, 
der er reduceret til publikum. Vi ønsker at betone 
tanken om, at vi holder gudstjeneste sammen. At 
Serup og Lemming sogne har mange ansigter.  

Derfor omfatter forsøgsordningen også LÆGMANDS-
LÆSNING af én af søndagens læsninger. Menigheden 
skal dermed heller ikke kun høre på præsten hele tiden. 
Dette kan være med til at gøre gudstjenesten mindre 
monoton og kan samtidig give en større forståelse 
for, at gudstjeneste er noget vi fejrer sammen, i 
fællesskab. Desuden får man et helt andet forhold til 
en gudstjeneste, som man føler et vist medejerskab 
af, når man som læser bidrager aktivt.

Har man lyst til at deltage i gudstjenesten som 
læser af én af teksterne, er der stadig plads på 
listen.

Så kom og oplev en anden måde at fejre gudstjeneste 
på. Og fortæl os meget gerne, hvad I synes om de nye 
tiltag. Så kan vi bagefter i fællesskab finde frem til den 
gudstjenesteform, som passer bedst til vores sogne.

På menighedsrådets vegne, Bo Grymer

Ny kordegn på det fælles kirkekontor
Den 1. oktober overtog Mette Holmelund stillingen 
som kordegn efter Jørgen Lundholm. Vi har været 
meget glade for samarbejdet med Jørgen og ser frem 
til et lige så godt samarbejde fremover med Mette. Her 
er, hvad Mette skriver om sig selv: Jeg hedder Mette 
Holmelund, er 52 år og bosat ved Skanderborg.

Tilknytning til folkekirken og en masse musik har været 
de 2 største bestanddele i mit liv. Som barn har jeg gået 
i søndagsskole, været KFUK’er, sunget i kirkekor og 
spillet forskellige musikinstrumenter. Kirkekor fortsatte 
jeg med da jeg flyttede til Esbjerg for at studere.

I 1991 blev jeg færdig som klarinettist fra Vestjysk 
Musikkonservatorium, og var sikker på at undervisning 
i klarinet var der min karriere lå. Men, allerede i 1992 
blev jeg fascineret at jobbet som kordegn. I forbindelse 
med en koncert i Guldager Kirke blev jeg hyret som 
vikar for kordegnen, i første omgang dog kun i kirken, 
men hurtigt rykkede jeg ind på kontoret og så var min 
skæbne beseglet. 

I november 1993 gik 
kordegnen på pension 
og jeg overtog stillingen. 
I 1997 blev jeg så ansat 
ved Frederikskirken i 
Århus, og kunne dermed 
vende tilbage til Århus 
og Østjylland hvor jeg 
er født og opvokset. I 
fritiden synger jeg i 2 kor, 
Sct. Peders Koncertkor 
fra Randers og Aarhus 
barokkor, samt spiller 
klarinet i trioAmoc. Mette Holmelund

Jeg glæder mig meget til samarbejdet med præster, 
menighedsråd, det øvrige personale, og betjening af 
sognenes beboere.
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Dette skoleårs konfirmandhold er noget mindre end 
den store årgang 0, som blev konfirmeret i foråret. 
De 17 unge mennesker, som skal konfirmeres næste 
forår, er det første hold, som bliver undervist på de 
nye betingelser, som skolereformen har sat for 
konfirmandforberedelse.

Det betyder bl.a., at flere af timerne bliver samlet i 
blokdage, 2 på Skægkærskolen og 1 sammen med alle 
andre konfirmander i provstiet. Samt, at forårets timer 
kommer til at ligge efter skoletid. De nye rammer giver 
nye spændende muligheder, som, vi tror, kan udnyttes 
til at lave en mere varieret konfirmationsforberedelse.   

Konfirmanderne har indtil videre bl.a. beskæftiget sig 
med forholdet mellem religion og naturvidenskab. Her 
ses nogle af deres svar på de store spørgsmål, som 
jeg stillede dem:

”Jeg synes, at naturvidenskabens forklaringer på livets 
opståen er vigtige, fordi man jo har brug for fakta.”

”Jeg synes, at naturvidenskabens forklaringer på livets 
opståen er vigtige, fordi det kan give en forståelse for 
det hele. Gud og naturvidenskaben hører sammen, 
synes jeg. Fordi de forklarer det, den anden ikke kan 
forklare.”

”Jeg synes, at naturvidenskabens forklaringer på livets 
opståen er vigtige, fordi nogle gerne vil have en korrekt 
viden om, hvordan det er sket, at der kunne komme liv 
på jorden. F.eks.. hvis du er professor, så skal du vel 
vide sådan noget.”

”Jeg synes, at naturvidenskabens forklaringer på livets 
opståen er vigtige, fordi det giver en hel masse fakta. 
Og uden alle de fakta, ville vi stadig gå på korstog. Så 
derfor er fakta vigtige.”

”Jeg synes, at naturvidenskabens forklaringer på livets 
opståen er vigtige, fordi den kan forklare ting, så man 
får en lidt bedre forståelse for dem.”

”Bibelens skabelsesberetninger kan ikke forklare, 
hvordan livet blev til, fordi den ikke har så mange fakta 
som naturvidenskaben.”

Konfirmander besvarer Livets store spørgsmål

”Bibelens skabelsesberetninger kan ikke forklare, 
hvordan livet blev til, fordi der er tale om tro, og der skal 
være fakta med, for at man give den rigtige forklaring.”

”Bibelens skabelsesberetninger kan ikke forklare, 
hvordan livet blev til, fordi – realistisk set – så kan det 
vel ikke lade sig gøre, at en mand har siddet oppe 
i skyerne og formet os med kød og blod og hjerne. 
Det kan ikke lade sig gøre, der må vel være en anden 
mere realistisk forklaring.”

”Jeg synes, at religionens forklaringer på, hvad 
meningen med livet er, er vigtige, fordi det er rart at 
have en mening med livet.”

”Jeg synes, at religionens forklaringer på, hvad 
meningen med livet er, er vigtige, fordi der er følelser 
med. Og de er meget vigtige i vores liv. Meningen gør 
livet værd at leve.”

”Jeg synes, at religionens forklaringer på, hvad 
meningen med livet er, er vigtige, fordi man både har 
brug for følelser og fakta.”

”Jeg synes, at religionens forklaringer på, hvad 
meningen med livet er, er vigtige, fordi for nogle 
mennesker er det vigtigt, at tro på noget større end 
bare fakta.”

”Big Bang-teorien kan ikke give noget svar på, hvorfor 
livet blev til, fordi den ikke ved, hvor vigtigt det er.”

”Big Bang-teorien kan ikke give noget svar på, hvorfor 
livet blev til, fordi de tror, at den blev til helt af sig selv.”

”Big Bang-teorien kan ikke give noget svar på, hvorfor 
livet blev til, fordi det bare var en eksplosion, som ikke 
giver nogen forklaring på livet. Big Bang skaber kun 
verden og ikke livet.”

”Big Bang-teorien kan ikke give noget svar på, hvorfor 
livet blev til, fordi det ikke kan forklare alt, hvad der er 
sket. Man har både brug for et hvordan og et hvorfor.”
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Minikonfirmander
Går du i 3. klasse og bor du i Serup eller Lemming sogn, 
så har du muligheden for at blive minikonfirmand!  
     
Som minikonfirmand skal man lave en masse 
spændende og sjove ting, hvor vi sammen 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 kirken.

Undervisningen er for alle 3.klasserne i sognene og 
foregår i Serup konfirmandstue (Serup Tinghøjvej 9) 7 
torsdage i foråret. Vi begynder torsdag den 3. februar 
og afslutter forløbet torsdag den 26. marts. Traditionen 
tro deltager vi i gudstjenesten palmesøndag med et 
skuespil over påskedagene. Undervisningen finder 
sted i tidsrummet kl. 14.30-16.

Har du lyst til at deltage,
kan du melde dig til

på tlf.: 23 83 30 55 eller
på mail: bobg@km.dk.

S.U. SENEST DEN 20. JANUAR.

Vi håber at se dig til minikonfirmandundervisning i 
Serup præstegård til februar!

Mange hilsner
Karen-Minna (organist)

og Bo Grymer (sognepræst)

Konfirmander

JULEHJÆLP
Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses 

Legat” kan søges ved indsendelse af 
begrundet ansøgning til sognepræst Bo 

Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9, 8632 
Lemming.

Ansøgningerne behandles udelukkende af 
mig og jeg har tavshedspligt.

Legatet udbetales lige op til juledagene, da 
jeg selv modtager det ret sent i december.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 15.december 2014.

KONFIRMATION 2015

Friskolen i Lemming
Lørdag den 25. april kl. 10.00 i Lemming kirke.

 
Konfirmander fra Serup og Lemming sogne

(Skægkærskolen og andre skoler)
Søndag den 3. maj kl. 9.30 i Serup kirke og

kl. 11.00 i Lemming kirke.
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Gudstjenesteliste

For detaljer om de enkelte arrangementer - se under Kalender på side 13

 

 Serup Lemming Præst Kirkeåret 
December     
Mandag den 1.   19.30 Korkoncert i Serup 

kirke m. begge kor og 
Sejsblæserne 

   

Torsdag den 4. 19.30 Korkoncert i Funder kirke m. begge kor og 
Sejsblæserne  

  

Søndag den 7. Ingen Ingen  2. søndag i advent 
Torsdag 11. 19.30 Julekoncert i Sejling kirke med ”Swing Singers”    

Søndag den 14. 10.30  14.00 ”De ni læsninger” 
m. Børne- og 
Vox’enkoret 

Bo B. Grymer 3. søndag i advent 

Torsdag den 18.   10.00 Julegudstjeneste 
for Dybkær Specialskole. 

  

Fredag den 19.  9.00 Julegudstjeneste for 
dagplejer og Lemming 
børnehave 
10.30 Julegudstjeneste 
for Friskolen i Lemming. 

Bo B. Grymer  

Søndag den 21. Ingen Ingen  4. søndag i advent 
Onsdag den 24. 14.00 + 16.15 13.00 + 15.15 Bo B. Grymer Juleaften 
Torsdag den 25. 9.00 10.30 Bo B. Grymer 1. Juledag 
Fredag den 26. Ingen Ingen   
Søndag den 28. 10.30 Salmesangsgudstj. Ingen Bo B. Grymer Julesøndag 

Onsdag den 31. Ingen 14.00 Nytårs-gudstj. Bo B. Grymer Nytårsaftensdag 
Januar     
Torsdag den 1. Ingen Ingen  Nytårsdag 

Søndag den 4. 10.30 9.00 Bo B. Grymer Helligtrekongers 
Søndag 

Søndag den 11. Ingen Ingen  1. s. eft. Htk 
Søndag den 18. 9.00 10.30 Bo B. Grymer 2. s. eft. Htk 
Søndag den 25. Ingen Ingen  Sidste s. eft. Htk 
Februar     
Søndag den 1.  10.30 9.00 Bo B. Grymer Søndag 

Septuagesima 
Onsdag den 4. 19. 30 Kirkehøjskole i 

Serup konfirmandstue 
   

Søndag den 8. Ingen Ingen  Søndag 
Seksagesima 

Søndag den 15. Ingen 14.00 Fastelavns-
gudstjeneste 

Bo Bergholt 
Grymer 

Fastelavnssøndag 

Søndag den 22.  9.00 10.30  1. søndag i fasten 
Onsdag den 25. 19.30 Kirkehøjskole i Kragelund konfirmandstue   
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KIRKENYT
Serup Kirke

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

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. Dåbsat-
test eller navneattest og eventuel vielsesattest med-
bringes. Tidspunktet for begravelsen aftales med præ-
sten. Dødsanmeldelses-papirer kan fås og udfyldes 
(gratis) hos præsten.

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

Klokkeringning
ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sog-
ne, at der ringes med kirke-
klokken ved dødsfald. Såfremt 
man ønsker denne smukke 
skik opretholdt, bedes man 
henvende sig til sognepræ-
sten eller graveren. Ringning 
foretages 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
Kirkekontoret for Kragelund-Funder-Serup-Lemming-
Sejling-Sinding Sogne
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf. 86867064
E-mail: kordegn@kragelundkirke.dk

Åbningstider: Tirsdag, onsdag og fredag kl 9-13
Kordegnen træffes ydermere på Gødvad Kirkekontor 
mandag og torsdag 9-13 samt torsdag tillige 16-17.

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

KIRKEBIL
Enhver der har brug for transport, bedes ringe til 

Erlings Taxi – tlf.
86 84 92 11, og man skal IKKE tage hensyn til, 
om den skal køre med én eller flere personer. 

Det er menighedsrådenes ønske, at man tager 
udgangspunkt i sit eget ønske om at deltage i den 

pågældende helligdags gudstjeneste.
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LEMMING IF
Nyt fra formanden
 - succes´en vil ingen ende tage i Lemming IF

For første gang i historien, har Lemming IF nu et 
fodboldhold, der skal spille i Jyllandsserien i 2015. 
Med knap 400 tilskuere på sidelinjerne blev den sidste 
kamp på Lemming Stadion, mod Ikast FS, en flot 
afslutning på sæsonen, der resulterede i en oprykning 
fra serie 1 til Jyllandsserien.

Der skal her fra formanden lyde et stort TILLYKKE !!
Vi skal mange år tilbage i Lemming IF´s historie for at 
finde en lignende bedrift. For ca. 30 år siden havde 
Lemming IF et dame håndboldhold i 3. division. Det er 
dejligt, at vi igen bliver talt om syd for Nisset.

Endnu engang kan vi reklamere for en ny idrætsgren 
på programmet i Lemming IF idet cykling nu også er 
kommet på. Der køres på landevejene på både alm. 
og racercykel i sommerperioden og mountainbike i 
skovene i vinterperioden.

Vi er i fuld gang med anlægsarbejdet af den nye 
multibane og det nye crossfit-område ved klubhuset. 
Det forventes at være færdigt ca. når dette blad 
udkommer, dog skal der først laves flisebelægning 
rundt om anlægget og klubhuset til foråret.

Det er blevet en god tradition at Lemming IF arrangerer 
oktoberfest i forsamlingshuset. Det blev igen en stor 
succes, med stor opbakning og fuldt hus lang tid før 
sidste tilmelding. Alle trænere og hjælpere er inviteret 
til oktoberfesten, fordi vi på foreningens vegne gerne 
vil sige tak for den frivillige indsats der er ydet i løbet 
af året. Derfor vil vi nu gerne sige tak til alle for en 
fantastisk fest. Jeres engagement gør det sjovt at 
være med til at arrangere.

Oktoberfest i Lemming

400 tilskuere på sidelinjen

Her kommer den nye Multibane
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LEMMING IF

U10 Drenge

Først og fremmest skal 
der lyde et stort tillykke 
med de 75 år. Jeg har fået 
den store ære at skrive 
et par hyldest linjer til 
dig i forbindelse med dit 
jubilæum. Der skal lyde 
en kæmpe tak for det 
fantastiske stykke arbejde 
du gør for Lemming IF, 
og ikke mindst fodbold 
afdelingen. Du er nu fyldt 
75 år, det er i sig selv 
imponerende, men at du 
tilmed stadig knokler som 
en mand på 25 år, gør 
det bare, at du har den 
dybeste respekt herfra. 

Du har en fantastisk indstilling til livet og din 
pligtopfyldenhed er jeg sikker på, at vi er mange der 
kunne lære meget af. Det er fantastisk at se, hvordan 
du altid er der til tiden og sørger for at bolde, kegler 
og tøj altid er klar når der skal trænes og spilles kamp. 
Uden dig i Lemming IF, er jeg helt sikker på at klubben 
ikke ville være hvor den er i dag, og personligt er 
jeg rigtigt glad for, at du i år har kæmpet for at et af 
dine store ønsker skulle gå i opfyldelse – Lemming i 
Jyllandsserien. STORT tillykke!

For små 5 år siden begyndte jeg at spille fodbold 
i Lemming og den dag i dag vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at sige tak for den måde du tog imod 
mig som ny i klubben og den måde du stadig tager 
hånd om de nye spillere. Du var med til at gøre, at 
jeg følte mig velkommen.  Du er hjørnestenen i et 
unikt sammenhold man ikke finder i ret mange andre 
klubber. Du har været med til at skabe en klub vi alle 
er stolte af og en klub der altid vil bestå. Du er Mister 
Lemming! 

På vegne af Lemming IF vil jeg gerne sige dig evigt 
mange gange tak for din store indsats og det stykke 
arbejde du gør i klubben. Kommer der et tidspunkt 
hvor du får brug for en hjælpende hånd, er jeg sikker 
på der står en hel masse hænder i Lemming IF klar til 
at hjælpe dig. 

Stort tillykke med de 75 år ønskes du af alle os i 
Lemming IF. 

Mads Balle Pedersen

75 år og stadig aktiv
 - Kære Egon ”Gamle” 

Egon Bang

I forbindelse med oktoberfesten kårer vi altid 
Årets Ildsjæl i Lemming IF. Prisen gik i år til Janni 
Rasmussen, der er en trofast støtte og arbejdskraft 
i Lemming IF, ligeså i Landsbyliv. Janni er en af de 
mange drivkræfter der er i Lemming og omegn, men 
Janni skiller sig ud fordi hun gør en stor forskel for 
andre mennesker i hendes virke. Kenneth Bjerregaard 
holdte en flot og velfortjent tale for Janni i forbindelse 
med oktoberfesten. Tillykke med titlen Janni og tak for 
din store hjælp i Lemming IF.

Janni Rasmussen kåres som Årets Indsjæl i Lemming IF

Til sidst vil jeg sige tak til Kim Lund, Tikma for 
spilletøjet til vores U10 drenge. Desuden vil jeg gøre 
opmærksom på, at vi d. 25. februar 2015 afholder 
generalforsamling. Bestyrelsen i Lemming IF håber 
på, at folk vil komme og deltage i dette. Der vil igen i 
år være smørrebrød inden selve generalforsamlingen. 
Se artikel andet sted i bladet. 

God jul og godt nytår
Jesper Bang
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Efter vores første sæson kan vi se tilbage på en ny 
succes i Lemming IF. Landevejscykling har været 
meget populært og alle kan være med. Vi har kørt 
fast tirsdag og torsdag, og vi har typisk været delt 
op i to hold. Et begynderhold og et hold for øvede. 
Vi har haft to lånecykler, så dem, der ikke lige har 
haft en cykel kunne prøve sporten. Vi har nu indstillet 
landevejscyklingen for i år, men er ved at forberede 
forårssæsonen. Dette bliver rigtig godt. Cykelfavoritten 
v. Nick Haslund har indvilliget i at være cykelsponsor 
af lånecykler. Det er super godt. Det betyder, at vi 
starter næste sæson med 3 helt nye lånecykler: 2 stk 
børnecykler 10-14 år, men stadig rigtige racercykler 
med store hjul - det åbner for, at de unge mennesker 
også kan prøve cykelsporten - samt 1 stk. medium 
voksen. Dertil vores nuværende lånecykler, der også 
er som nye, i størrelserne large og small.

Derfor er der nu ingen undskyldning for ikke at prøve 
cykelsporten. Vi er meget glade for, at Cykelfavoritten 
har bidraget til vores klub på denne måde. 
Cykelfavoritten er desuden kommet med en god 
rabatordning til Lemming IF cykelklubs medlemmer. 
De vil desuden komme med løbende specialtilbud på 
vores mailliste. Vi har i klubben også egen mekaniker, 
der holder cyklerne vedlige og kommer med gode råd 
til vedligeholdelse mm.

Sidste nyt. Vi er også ved at lægge sidste hånd på at 
få lavet cykeltøj til hele cykelholdet i Lemmings grønne 
og hvide farver. Desuden er vi nu startet på Mountain 
Bike. Det har også vist sig at være meget populært. 
Vi er allerede 12 afsted hver lørdag formiddag kl. 
10. Dette udvides med nogle aftenkørsler senere på 
sæsonen.

Michael Melsen, Lemming IF, Idræt for alle

En af vores nye flotte Bottecia sponsorcykler fra Cykelfavo-
ritten i Silkeborg.

En oplagt flok mountainbikeryttere klar til at blive sluppet løs 
i skoven.

Nyt Fra Lemming IF’s Cykelklub

Hvem var det der vandt i dag…. 
 - Det var dem fra Lemming af

Sådan har det lydt hele 10 gange i løbet af sæsonen 
i Lemmings førsteholds omklædningsrum. I en meget 
tæt pulje kunne vi d. 01-11-14 skrive 1 styks Lemming 
historie da klubben for første gang nogensinde rykkede 
op i Jyllandsserien. Dette skete med en sikker 8 -4 sejr 
over Ikast, hvor vi var foran 5 -0 efter et kvarter.

Vejen til Jyllandsserien har strakt sig over 3 sæsoner hvor 
vi i de to forrige sæsoner er sluttet på hhv. en 3. og 2. plads. 
Inden dette efterår valgte klubbens anfører Allan Nielsen 
at drage mod nye eventyr i Spanien. Dette efterlod os 
med et stort spørgsmåls tegn omkring hvilken indvirkning 
det ville have på holdet. Det har været super fedt at se, 
hvordan andre spillere har taget over og udfyldt pladsen 
efter Allan. Som hold er vi rykket tættere sammen og vi 
har igennem hele sæsonen løbet den ekstra meter og 
tacklet den ekstra gang, som har gjort at marginalerne, er 
faldet ud til vores fordel. I moderne fodbold snakkes der 
ofte om, at et godt forsvar er nøglen til succes. I Lemming 
IF går vi vores egne veje og igennem en skræmmende 
offensiv og med et mål gennemsnit på 3 scoringer pr. 
kamp har vi sparket os i JYLLANDSSERIEN.  

Generelt i Lemming IF - Fodbold, har der igen i år 
været en stor tilslutning af spillere og vi har igen kunne 
samle spillere til hele 3 hold, imponerende. Det var 
tæt på en oprykning for klubbens serie 5 hold, da det 
var marginaler der afgjorde at det blev til en 2. plads i 
stedet for en 1. plads.  Klubbens serie 4 hold endte lidt 
skuffende på en plads i den dårlige halvdel. 

Til sidst skal der lyde en stor tak for hjælpen til alle 
de frivillige, der gang på gang er til stede i klubben. 
I hjælper til med at skabe fantastiske rammer for et 
godt foreningsliv og en helt igennem stemningsfyldt 
fodboldklub hvor alle føler sig velkomne. 

Vi skylder også en stor tak til alle de mange tilskuere 
der følger holdet i tykt og tyndt. Det er sgu imponerende 
at I trofast møder op, om det så er i Skjern, Ringkøbing 
eller Lemming. I skal vide at jeres støtte virkelig er 
noget vi sætter stor pris på. 
Husk opstart d. 31. januar - Vi ses til Jyllandsserie bold. 

Mads Balle Pedersen 
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HUSK
Du kan altid finde oplysninger

om trænings- & kamptidspunkter, samt
informationer om klubbens 
kommende arrangementer

på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk

Løbeklubben løb med alle præmierne til Sejlingløbet.

Indendørs motion
i gymnastiksalen på Lemming Gl. skole:
Motionshold: Tirsdag kl. 17.00 - 18.00
Styrkehold: Tirsdag kl. 18.00 - 19.00

Mountainbike
med start fra P-pladsen ved Vestre Søbad:

Lørdag kl. 10.00

Søndagsløb med løbeklubben
fra klubhuset i Lemming:

Søndag kl. 10.00

Løb og motion
Sæsonen for indendørs motion er godt i gang, og der er 
god deltagelse på begge hold. Vores instruktør Dorthe 
har godt styr på os og sørger for, at vi hver gang får 
en god og varieret træning. Tak for det, Dorthe. Det er 
noget, der virker. Der er altid godt humør på holdene, 
og de nye, der er startet i år, er da også allerede blevet 
grebet af det. Vi træner hver tirsdag aften på Lemming 
Gl. skole, og der er stadig plads til flere.

I løbeklubben har vi hen over sensommeren gjort 
en del i lokale løb. Således har vi både deltaget i 
Sejlingløbet og Orienteringsløb i Serup. Det er en god 
måde, at komme ud at hilse på vores naboer, som 
også løber. Og i den forbindelse bliver vi nødt til at 
prale lidt, idet vi gjorde rent bord i Sejling og vandt alle 
4 voksenkategorier. De har lovet os i Sejling, at "næste 
år bliver det ikke så nemt". Det var faktisk også et 
medlem af Lemming løbeklub, der vandt løbet i Serup 
- Kristian Hornskov - dog mener de i Serup, at han den 
dag stillede op for dem.

Vi var også repræsenteret ved Motorvejsløbet og selv 
om det var stort og lidt kaotisk, så var det alligevel en 
god oplevelse, at være med til løbet. Vi havde løbere 
på alle distancer, men kunne dog ikke trække nogen 
trofæer med hjem derfra. Som afslutning på dagen, 
grillede vi i klubhuset og havde en hyggelig aften med 
en snak og et glas rødvin. Tak til Karen og Gamle 
(Egon Bang) for dessert.

Torsten Nielsen, Lemming IF, Idræt for alle

Så er sæsonen forbi for klubbens børnehold, alle har 
holdt afslutning og vi har sagt på gensyn til de fleste af 
klubbens trænere - TAK for det store arbejde I ligger 
i klubben og TAK fordi I har lyst til at være med lidt 
endnu.

Et stort TAK skal samtidig lyde til Camilla Brix, der har 
valgt at stoppe som træner for vores sandkassehold. 
Camilla har været med til at få gang i alle de mindste om 
torsdagen, og vi kommer til at mangle dit engagement 
og humør på fodboldbanerne.

Dette betyder også, at vi i klubben leder efter en 
eller flere der kunne tænke sig at træne/lege med de 
mindste én gang om ugen. Hvis dette skulle have din 
interesse, kan jeg kontaktes på thougaard-schultz@
mail.dk eller 40729975. 

Louise 

Børnefodbold
Lemming IF afholder

Generalforsamling
Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.30

i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A

Der serveres smørrebrød kl. 18.30
Tilmelding til sekretær Tanja Lyskjær på 

tanja.lyskjaer@gmail.com eller mobil 
20132812 inden den 19. februar 2015

Vi glæder os til at se Jer!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Lemming IF
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MARKEDSDAG 2014

Jeg havde været med i gruppen. der tog de første 
små skridt i retning af en markedsdag, set hvordan 
alle med glæde påtog sig den ene opgave efter den 
anden for denne sag. Mærket glæde da folk begyndte 
at vise interesse for at få en standplads. Været med til 
det sidste møde omkring afvikling af dagen, hvem har 
stand hvor og afklaring af de sidste spørgsmål.

Da jeg om fredagen selv kommer over på Lemming Gl. 
Skole for at sætte Landsbylivs stand op, bliver jeg slået 
af den gejst der er bland indehaverne af standene, 
alle gir en hånd med og alle glæder sig til lørdag d. 4. 
oktober.

Spændt går jeg gennem lågen ind til skolegården 
lørdag morgen, som ved et trylle slag er forandret. 
Rundstykkerne og kaffen står klar til at byde alle 
de besøgende velkommen. På græsplænen står 
dagplejere, børnehaven, SFO’en og Friskolen 
med deres stande, lidt længere væk har Silkeborg 
Landhandel etableret sig, spejderne står klar med bål, 
snobrød og pandekager, veteranknallerterne er linet 
op, Tikma EL sælger kloge energipærer.

Jeg slår et smut ind i skolens gymnastiksal, der har 
Susanne stillet op med alt i dekoration til huset, Berit 
med sit fantastiske håndværk, hos Bente og Jan kigger 
jeg på hjemmelavede knive og filthåndværk, REMA 
1000 har taget det halve af butikken med, mens Tina 
sælger alt i Tupperware.

Efter en rundtur i aulaen hos Landsbyliv, Kræftens 
bekæmpelse og Menighedsrådet smutter jeg ud i 
gården igen. Her står LIF klar med øl, sodavand og 
pølser, Kastanjegården med specialiteter indenfor øl, 
tapenade og andre lækre sager. I mad hjørnet sælger 
Pernille og Jørgen Lemming brød og hjemmelavede 
pizzaer fra deres stenovn, og er man mere til Chili con 
Carne kan det købes hos mig.

Lige meget hvor jeg kigger hen denne dag, ser jeg 
kendte folk, der enten hygger sig ved cafébordene, 
småsnakker over en kop kaffe, alt i mens børnene 
sidder fordybet ved tegnebordet sammen med Morten, 
konkurrerer ovre ved præsten, eller prøver kræfter på 
scenen sammen med Christoffer med musikgenren 
stomp.

Friskolens største elever kommer med et kæmpe 
kagebord, super god måde at tjene lidt ekstra til deres 
skoleudflugt.

Som en kæmpe overraskelse hopper Christoffer på 
scenen og gir et par numre på sin guitar. Super godt 
gået!!

Dagen er så småt ved og være ovre, standene pakker 
sammen og det sidste bliver sat på plads efter en god 
og hyggelig dag.

Janni Rasmussen

Hygge i spejderhjørnet

For én, som havde flere roller i og omkring markedsdagen 2014,
var det med spænding at dagen oprandt
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Alt i filt, hjemmelavede knive og andet kunsthåndværk

Knallert klubben var også med

Snakken går hos vores nye Landhandel

Så er der morgen kaffe

Blomster Berit´s fantastiske hjemmelavede ting

Boderne linet op og klar

Morgenmaden nydes i cafehjørnet
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Spiseaften
Onsdag den 28. januar 2015  kl. 18.00

Menu: Suppe, oksekød m. kartofler og 
peberrodssovs  

Is og kaffe med småkager
Pakkeleg medbring en pakke til ca. 25 kr.

Pris 65.00 kr

Børn under 10 år gratis
Børn 10-14 år halv pris

 
Tilmelding senest den 17. januar

til Vivi på 86 85 54 92 ell. 23 88 23 27

Støtteforeningen

Julemarked
Lørdag d. 29. november kl. 10-16

Kom og se alle de flotte stande med julenisser, 
juledekorationer, julegaver og pyntegrønt

Stor Tombola med sponsorerede gevinster

Der kan købes gløgg, æbleskiver, kaffe, 
franskbrød, øl og vand

Bestyrelsen havde sørget for en utrolig flot bar...

Menuen var et HIT!

... og et matchende bar-personale!

Der var rift om pladsen på dansegulvet

Stan... the MAN...

Stan Urban
Stan, den legedariske 
rock´n´roll´er, gæstede 
Serup til årets høstfest
den 11. oktober.
Og sikke en stemning, 
den skotske sanger og 
pianist kunne skabe i et 
i forvejen stemningsfyldt 
lokale! 

En utrolig energi og 
dymamik spredte sig fra 

scenen og ud over hele salen - fra en mand, der i år 
kan fejre sin 70 års fødselsdag. 

Den "Hemmelige Bar", der åbnede kl. 21, var "prikken 
over i´et", med et smukt udvalg af "Heste-pis", "Ko-
mælk", "Tyre-blod" og "Orne-sperm"... GENIALT!!!

Tina E
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SERUP BORGERFORENING

Generalforsamling
Torsdag d. 29. januar kl. 19.30

i Serup Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægter

Kunne du tænke dig at få indflydelse
på foreningens aktiviteter

(Sommerfest, Fastelavn, Dilettant mm.)?

Så mød op!
Bestyrelsen sørger for lidt godt til ganen :-)

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

Fastelavnsfest
Søndag d. 15. februar kl. 14.00

i Serup Forsamlingshus

Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,
samt bedste udklædte

Saft og slikposer til alle børnene

Fastelavnsboller kan købes for 5,-
Vi gi´r kaffen!

Selvom det efterhånden er nogle måneder siden, 
vil vi i bestyrelsen gerne takke jer alle for den store 
opbakning til sommerfesten. Der var fuldt hus både til 
morgen-buffet´en og til fællesspisning, med over 110 
deltagende. FLOT!!!
Også en kæmpe tak til alle vores sponsorer, der igen 
i år har været meget gavmilde. Og ikke mindst til de 

deltagende hold til Tour de Serup, der gang på gang 
overgår både sig selv og hinanden i udsmykning og 
kreativitet.
En kæmpe tak skal naturligvis også lyde til de af jer, 
der gav en hånd med den lidt mindre spændende del 
af arrangementet; oprydning og teltnedtagning!
KÆMPE TAK til jer alle! Håber vi ses igen næste år!

Bestyrelsen

Tak for en super Sommerfest
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LANDSBYLIV

Siden sidst ...

HUSK OG KIK PÅ HJEMMESIDEN 
www.lemmingomegn.dk 

Lerdue skydning
Solen skinnede da vi drog af sted til skydebanen i 
Ruskær. Lotte B. og Hans tog i mod os og fortalte om 
gevær, sikkerhed og duer. Vi blev delt i hold med 4 på 
hver, hvor efter vi fik lov og skyde et par bagduer. 

Så gik turen hen på ”trappen”. En arena hvor man 
skyder duerne fra 5 forskellige positioner. Efter 25 
skud og lidt ondt i skulderen for nogen, var det tid 
til medalje overrækkelse og kaffe hygge. På en delt 
3. plads kom Christian Jacobsen og Nicolaj Schultz 
(Sidst vi var af sted, gik det knapt så godt) med 13 
duer. Henrik Jensen snuppede en flot 2. plads med 14 
duer og Carsten Jensen skød 18 duer og løb med 1. 
pladsen igen, igen. 
En rigtig hyggelig aften i den skønne natur.

Der slappes af efter endt konkurrence

Medaljeoverrækkelse

General forsamling
Vores årlig generalforsamling løb af stablen d. 23 sept. 
I år mødte 19 medlemmer op til en dejlig aften. 
Først skulle vi igennem dagsordenen.

1. Valg af dirigent og stemmetællere:
Torsten Nielsen blev valgt til dirigent, Inga og Ragnhild 
blev valgt til stemmetællere.
2. Formandens beretning:
Janni fortalte om årets gang, om de arrangementer 
der havde været, og fortalte om markedsdagen den 
041014. Opfordrede til at kigge på hjemmesiden: 
lemmingomegn.dk og facebook siden Lemming 2022
3. Regnskab:
Inger fremlagde regnskabet, da Grete var fraværende 
på grund af kursus. Regnskabet gav et mindre 
underskud, da vi havde givet nogle tilskud til 
arrangementer i 2013/2014. 
Vi vil fortsætte med og give tilskud til arrangementer 
og påregner derfor et underskud i næste regnskabs 
periode.
4. Indkomne forslag:
Der var ikke kommet nogle forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Inger, Grete og Janni. Der var genvalg til 
alle. 
6. Valg af suppleant:
Anna-Grethe blev valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Efter mange års tro tjeneste har Inga Sørensen valgt 
at sige stop. Vi i bestyrelsen vil gerne sige MANGE, 
MANGE tak for et dejligt samarbejde og vi håber og se 
dig i Landsbyliv fremover.
I stedet blev Anne-Marie Graversgaard valgt til revisor 
og Dorte Bjerge blev valgt til suppleant.
8. Eventuelt:
Der kom et lille “opråb” om at vi skulle huske at tilbyde 
noget andet end kaffe ved vores arrangementer. 
Flere arrangementer med tøj eller lignende, keramiker 
Else Rasmussen,  Knapper-Randers, Kbn, bl. Tårnet, 
travbanen I Skive.

Efter generalforsamling fortalte Anette Valentin om 
tarokkort. Spændende at hører om hendes erfaringer 
indenfor dette felt.

Da aftenen var slut, konstituerede bestyrelsen sig 
således:

Formand Janni Rasmussen
Kasserer Grete Dahl
Sekretær Trine Østergaard
Best.medl. Lillian Rasmussen og Inger Kristensen. 
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Kommende arrangementer

Kreativ aften 
Det var ikke kreativitet der manglede, da 15 damer i 
alle aldre mødtes og hyggede på Friskolen i Lemming.
Jytte Pedersen havde taget en hel masse af hendes 
egne billeder med til inspiration. Så var det ellers bare 
og komme i gang. Først blev baggrunden malet i ens 
yndlingsfarver, så skulle det tørre alt imens man fandt 

Jytte og Alice arbejder koncentreretEt af Jytte´s egne malerier Gurli´s flotte maleri

stykker af papir, tapet, bølgepap osv. Efter det var 
blevet klistret på frem tryllede man effekter med tyl, 
skabeloner og andre teknikker. En rigtig hyggelig aften 
hvor snakken gik rundt ved bordene og kreativiteten 
var i højsædet.

Komedie på Silkeborg Ny Teater
Fredag den 23. januar 2015 kl. 18.30

Stykket hedder Den Spanske Flue
 Sennepsfabrikant Klinke og hans hustru Emma er 
stærkt optaget af at bortgifte deres datter Paula.

Hr. Klinke bærer dog på en hemmelighed, han har 
tilsyneladende et barn han betaler børnebidrag til.

Moderen til barnet har tilnavnet "Den spanske 
flue", som også dækker over betegnelsen på et 

tvivlsomt potensmiddel. Da Emmas " kandidat" til 
svigersøn dukker op og tiltaler hr. Klinke

"Papa" er forvirringen total.
 

Før stykket skal vi have lidt mad.
Menuen er barbecue ben - flødekartofler og salat.

Prisen er 150 kr. for medlemmer
180 kr. for ikke-medlemmer

Det er efter princippet først til mølle
da vi kun har 25 billetter.

 Tilmelding til Inger senest d.17/12-14 på
tlf. 6116 6524 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Spiseaften på La Casita, Bindslevs Plads 6
Onsdag den 18. februar 2015 kl. 18.30

Vi har reserveret borde på den mexicanske restaurant, så tag med ud at spise og hyg dig med familie og 
venner. Menu og pris bliver offentliggjort når vi nærmer os.

Tilmelding til Grete senest d. 09.02.15 på tlf. 6093 7601 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Besøg hos Katrinelund
Løndalvej 6, Vinding, 8654 Bryrup.

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00

Katrinelund er en gårdbutik indrettet i en 
gammel staldbygning. Her forhandles garn og 
kunsthåndværk i naturmaterialer, samt diverse 

tilbehør indenfor strikning. Desuden også 
hånddekoreret keramik,pileflet, smykker, billeder 

og kort m.m.

Se mere på www.lenep-katrinelund.dk
Lene vil fortælle om stedet, vi kan få gode ideer 

og handle.

I løbet af aftenen bliver der  mulighed for at drikke 
en kop kaffe med kage til, men vi kan ikke love 

siddeplads til alle samtidig.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30.
Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.

Tilmelding til Grete senest d. 18.03.15 på
tlf. 6093 7601 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
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FRISKOLEN I LEMMING

Måleiveren breder sig fra skolen ned i vuggestuen og 
videre til forældrene. Tænk sig, at man kan mene, at 
barndommen kan være i et kontrolskema.

Resultatet er en udhulning af forældrerollen og børn, 
som styres af en ydre kontrol i stedet for at udvikle 
en indre målestok. Målinger bunder i kontrolhensyn 
og handler om systemets opretholdelse og dybest set 
ikke om barnets ve og vel.

Er der noget galt i målinger og kontrol, vil en og anden 
måske tænke ? Er det ikke fint, at pædagoger, lærere og 
forældre danner sig så præcist et billede af barnet som 
muligt ? Et hurtigt svar kan godt være bekræftende. 
På Friskolen i Lemming har vi altid søgt at danne os 
et pålideligt indtryk af børnene og deres færdigheder. 
Vi drøfter dem dagligt i frikvarterer og til møder. Denne 
brede iagttagelse er i dag, mange steder, på vej til at 
blive erstattet af eksakt måling/vurdering baseret på 
enten tests eller en uhyre detaljeret iagttagelse med 
tilhørende registreringsskema. Og vel at mærke en 
observation og testning af alle børn også velfungerende 
børn, skal presses ind i disse kontrolskemaer.

Det er her vandene skilles. Det er også her, jeg – 
sammen med mange andre – mener, der er grund til 
kritisk at overveje, hvad det er, vi er i gang med. Om 
vi skal finde os i, at det hele skal styres ud fra klare 
nyttehensyn og være gennemkontrolleret fra først til 
sidst. Konkurrencestaten ført ud i praksis – og ned i 
børnehøjde.

På Friskolen i Lemming, har vi med udgangspunk 
i vores vedtægter et menneskesyn, det gælder ikke 
systemets opretholdelse, men sætter netop barnet 
over systemet, og barnet har ret til barndom, leg og fri 
udfoldelse. Vi har ikke kontrolskemaer, men alligevel 
fuldstændig styr på, hvor børnene er. Den almindelige 
menneskelige, sunde, erfarne omgangsform uden 
kontrol preller fuldstændig af på systemfolkene, de har 
styr på virkeligheden. Folk med en anden opfattelse 
kaldes romantikere. For systemfolkene er barnet blot 
et redskab i vores hænder, hvor afvigelser fra den 
standardiserede udvikling skal observeres og rettes 
til. Alt sammen ud fra en erklæret tro på, at det er til 
barnets og samfundets bedste.

Hvis vi placerer mere af denne måling og kontrol 
hos forældrene, udhuler vi forældrerollen. Og det 
hos forældre, som er bekymrede for deres egen rolle 
og ængstelige for deres børns fremtid. Her kommer 
hjælpen fra skemaer og eksperter som en gave. 

Sæt barnet over systemet

Mål og vurder dit barn og hjælp os til sammen at 
gøre barnet parat til børnehave, skole, uddannelse 
og arbejdsmarked. Til det, vi mener, er det gode 
liv. Prisen er til at få øje på. Den er en udvikling af 
ydre-kontrollerede børn. Og børn og unge, der er 
småstressede og risikerer at miste motivationen.

Hvad er så alternativet til det målbare barn ? For os 
der har været i den grundtvig-koldske friskole i mange 
år, ligger svaret lige for. Det er udviklingen af børn, 
der har en indre målestok i stedet for en ydre, det er 
udviklingen af selv-kontrol, vedholdenhed, evne til 
fokus og robusthed.

Vi lægger vægt på processen barnet er i – fremfor 
det målbare resultat. At involvere os i måden barnet 
arbejder på. Det er i processen barnet overtager 
ansvaret og finder ud af, hvordan noget lykkes ved 
at holde ud og turde gøre det. Ikke ved at voksne 
ideligt roser, men ved at voksne er deltagende og 
interesserede. Karakterdannelsen er tæt knyttet til et 
trygt miljø, hvor barnet hjælpes på vej til at finde sine 
egne muligheder i samspil med omverdenen. Og får 
mod til at overvinde vanskelighederne.

Ved at sætte barnet over systemet, er det vores 
erfaring, at man kan udvikle en indre målestok hos 
børn, som er så meget vigtigere for et godt liv end 
tests, kontrolskemaer og målinger.

Giv børnene en indre målestok og en barndom uden 
alt for meget ydre kontrol og diverse skemaer.

Ole Kamp



31

BØRNEHAVEN I LEMMING

Den 1. juni 2015 står den nye børnehave i Lemming 
indflytningsklar et andet sted på matriklen. Det glæder 
vi os naturligvis til. Men vi ved også, at det kræver 
massiv opbakning fra alle de frivillige kræfter, der findes 
i Lemming og omegn, hvis projektet skal gennemføres. 
Vi får brug for forældre, søskende, bedsteforældre, 
venner af huset og alle andre, der kan afsætte tid og 
kræfter, til at hjælpe.

Det har været et langt sejt træk at få tilladelser, lån og 
alt det andet praktiske i hus. Og undervejs har tanken 
strejfet os: Hvad nu, hvis det ikke lykkes? Hvad nu, 
hvis der ikke findes en børnehave i Lemming i årene 
fremover? Hvor skulle alle børn, forældre, personale 
da gå hen?

Nu da købmanden ikke er her mere, er Børnehaven 
i Lemming bl.a. blevet et naturligt sted i.f.t. at få sin 
daglige dosis informationer om, hvad der sker i byen. 
Forældrene mødes i døren om morgenen og om 
eftermiddagen og udveksler små historier. Venskaber 
opstår, både blandt forældre og børn. Vi tror på, at 
det at have pasningstilbud hvor man bor, påvirker 
tilflytningen til byen. Det betyder også øget tilgang 
til Friskolen, idrætsforeningen og alle de andre gode 
tilbud der findes i Lemming by og sogn.

Børnehaveleder Hanna Lund Petersen er overbevist 
om, at Lemmings befolkning føler noget for stedet. 
”Entusiasmen og velvilligheden til at hjælpe, er 
enestående her i byen,” siger hun. ”Jeg tror på, at folk 
i flere generationer, føler sig knyttet til Børnehaven. 
Enten har de lokale familier fra Lemming og omegn selv 
et barn, der benytter sig af børnehaven, ´har måske 
haft et barn i børnehaven, kender nogen, hvis børn 
bliver passet her, eller også er det barnebarnet, der 
hygger sig her i det daglige. Jeg tror på, at Børnehaven 

i Lemming udgør et aktiv for byen og lokalområdet. Vi 
ser deraf en stor aktivitet, villighed  og positiv energi, 
til at bakke op, så snart vi skal have lavet noget nyt, 
afholder arbejdslørdage osv.”

Men denne flytning af børnehaven, er en stor opgave, 
og derfor har vi brug for alle, der kan og vil yde en 
indsats, stor som lille. Alle har noget, de kan bidrage 
med, og har man tiden og bare en snert af lyst, så vil 
Børnehaven i Lemming - og dermed hele lokalområdet 
- drage nytte af indsatsen.

I næste nummer af lokalbladet vil vi skrive mere om 
det praktiske, men har du spørgsmål vedrørende 
byggeriet, i.f.t. hvad du kan hjælpe med og på hvilket 
tidspunkt, eller vil du allerede nu tilkendegive, at du 
gerne vil hjælpe til, så henvend dig endelig til Hanna 
Lund Petersen i Børnehaven, eller send hende en 
mail: mail@boernehavenilemming.dk.

Casper Due, Bestyrelsesmedlem

Vi skal flytte! - Og vi har brug for din hjælp!

Efterårsbål i haven Folkedans på kolonien

Afslapning efter ”Fed Fredag”
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Der er en særlig selvoptaget glæde ved at være 
bagklog. Især når man er det på en historie man har 
selv har skrevet – og som var frygtelig FORklog?
Jo – i herværende lokalavis skrev undertegnede for to 
år siden et indlæg om ulvens snarlige komme og for og 
imod og slap nu af. 

”Der går nok et par år inden vi ser den på disse kanter”. 
Noget i den retning klogede han sig, jagtredaktøren.
Og sådan gik det. Debatten om ulve, på begge sider af 
for-eller-imod-hegnet, er ikke blevet mere saglig eller 
mindre følelsesladet. Det kan man se fx på MJA.DK, 
som har fulgt historien om ”Ulven fra Thorning”. 
En landmand har fundet en tyrekalv dræbt og 
delvist ædt. På foto’s ser det godt nok ulveagtigt ud, 
men entydige DNA-spor kan ikke hentes ud af den 
skambidte tyr, og mens landmanden ærgrer sig har 
hh. tilhængere og modstandere af ulve i Danmark 
travlt med at huje og halse ad hinanden, på avisens 
debatfora.

Fakta på bordet
Thorning ligger ikke langt fra Lemming, og hvis ellers 
historien holder – at ulven er rykket østpå – er det et 
forventeligt spørgsmål om tid, inden vi oplever at finde 
halvspiste rådyr, krondyr og, ja desværre måske, også 
et husdyr eller flere.
Så måske tiden er inde til at vi suger luft ind og tager 
den ordenlige og respektable debat om emnet – ulve 
i Lemming. Alle synspunkter er velkomne – og et godt 
udgangspunkt kunne være at få alle fakta på bordet. 
Hvad ved naturstyrelsen egentlig – i talende stund – 
om hvor mange ulve der er i Danmark og hvor mange 
er historierne om angreb på husdyr.
Den kolde jura er ikke helt så diskutabel. Ulven er 
fredet, ganske og aldeles, og Danmarks Jægerforbund 
vil tage det ilde op, hvis de hører historier om at nogen 
af os har skudt først – og retfærdiggjort bagefter. 
Uanset hvilket synspunkt vi måtte have.

Reel frygt
Men fredning og ulvesympatier i øvrigt, bør ikke bruges 
til at afvise de som er bange, bekymrede, vrede – eller 
bare modstandere af ulve i landskabet. Frygt for ulve 
er reel – og landmanden i Thorning har god grund til 
at være frustreret og bekymret. Erstatning for mistede 
husdyr gives kun, når der beviseligt er tale om ulvedrab 
og det er åbenbart ikke ligetil, hver gang et dyr findes 
skambidt.

Ulven kommer – tror vi nok ...

Respekt for uenigheder
Så hva’ gør vi?  Først og fremmest tager vi til efterretning 
at ulven åbenbart her kommet. Realistisk for at blive. 
Til glæde for nogle og modvilje og omkostninger for 
andre.  Ulven er ligeglad med om den bliver tolereret 
eller ej.  Men derfor kan vi andre jo godt snakke ulv i 
øjenhøjde. I respekt for uenighederne og i respekt for 
både frygt og på fakta.

Verner Lynge

Tidens aviser og websites er fulde af billeder af ulve som 
viser tænder og er farlige. Men den medievante ulv på bil-
ledet her, ved godt hvordan man skal ligne en fredelig vuffer.
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Kommende arrangementer

Vi skal ikke klage i Lemming borgerforening og 
forsamlingshus, det går godt, der er en del udlejninger 
og vores arrangementer er pænt besøgt. Når 
bladet udkommer, har vi afholdt det årlige ålegilde i 
september, desværre var der ingen der tog billeder, 
det skal vi blive bedre til, for det var en hyggelig aften.
 
21. november var der fællesspisning, god dansk mad, 
hygge både i forsamlingshuset og i klubhuset, hvor 
ungerne gik over til fredagsslik og disneysjov.

21. januar afholder vi generalforsamling, der håber 
vi selvfølgelig, der kommer mange og hører, hvad 
der er sket og skal ske omkring borgerforeningen og 
forsamlingshuset.

I løbet af årets 3 første mdr. i 15, bliver der sat 
troltexplader op på loftet i forsamlingshuset. Det glæder 
vi os til, og håber derved, at det bliver behageligt, 
at være til store sammenkomster, hvor snakken går 
lystigt og musikken spiller.

Tillykke til Børne og familiehuset, med deres 20 års 
fødselsdag d. 31. okt., og tillykke til LIF, for oprykningen 
til Jyllandsserien, 1. nov.. Sikke en weekend i vores 
lille by, én stor fest.

Indkaldelse til 
Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 19.30

Dagsorden i.flg. vedtægterne.

Lemming sogns borgerforening og 
Forsamlingshus.

Fastelavnsfest
15. februar kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste
og efterfølgende tøndeslagning i 

forsamlingshuset

Der vil som altid være kåring af kattekonger 
og dronninger, for bedst udklædte små børn, 

mellem børn, store børn og voksne.

Vi håber at se rigtig mange flotte 
udklædninger. Der kan selvfølgelig købes 

fastelavnsboller, saft, sodavand, kaffe, te og 
øl.

Entre for arrangementet er 30 kr. pr. voksen.

Siden sidst ...

Juletræsfest
Søndag d. 30. november kl. 14.00

Tag naboen under armen og mød op
til et par hyggelige timer i forsamlingshuset.

Arrangementet koster 30 kr. pr. voksen.

Årets træpyntning bliver udført af
Friskolens SFO - tak for det!
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SKÆGKÆRSKOLENs ...

Hele lokalområdet var med til at gøre denne dag til 
en begivenhed vi sent vil glemme. Ikke kun på selve 
dagen – men også i hele ugen op til, var skolen om-
spundet af fællesskab, magi og glæde.

Børn, familier, ansatte og faldskærmsudspringere var 
med til at understrege det fællesskab der kendetegner 
Skægkærskolen.

Tak for en fantastisk fest..

Skægkærskolens 50 år
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Formand: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 4057 2445 - mail: goetzsche@oncable.dk
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 3070 3414 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 2889 6811 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com

www
ifcentrum

dk

Vi gør det KLART igen om 25 år

... 50 ÅRS JUBILÆUM

Ingen rund fødselsdag uden en fest. Derfor sprang al 
personale på skolen ud i at planlægge og afholde et 
stort arrangement for personer der tidligere har haft 
sin gang på Skægkærskolen.

Det endte med at hele 510 havde lyst til at feste med, 
og det blev en aften ”to remember”. Alt foregik i bedste 
ro og orden, og der blev danset til langt ud på natten.. 

STORT klap på skulderen til skolens ansatte – som 
havde ydet en enorm indsats for at få det hele sat op.

Også gamle elever og personale fik lov at fejre..
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Oktober/November 2014
Efteråret er som altid en spændende og oplevelsesrig 
periode i Børne- og Familiehuset og 2014 har levet 
fuldt op til tidligere år. Emneuge, besøg og ikke mindst 
en fødselsdag for huset. Derudover er vi nu også kom-
met i en god rytme omkring vores hverdag med den 
nye folkeskolelov. 

20 år med Børne- og Familiehuset
Efteråret bød på en festdag og vi afsluttede oktober 
med at fejre husets 20 års fødselsdag. Den 31. oktober 
var en lang fødselsdagsfest med fælles morgenbord 
for elever, personale og forældre. Der var underhold-
ning, ja som tidligere, en ven af huset, tryllede Jesper 
Grønkjær for både store og små, unge og gamle og til 
sidst selvfølgelig kagemand til alle. 

Eftermiddagen var også en fest med åbent hus for 
venner og bekendte, naboer og tidligere medarbejdere 
og sidst men ikke mindst tidligere elever og alle vore 
samarbejdspartnere og det er mange efter 20 år. Vi si-
ger tak for besøg, gaver, ord og hilsener. Dagen fik en 
overskrift som er lånt eller hentet hos en god gammel 
bekendt som i mange år arbejdede for børnene i Nord-
jylland, Carl Scharnberg sagde: Ingen kan alt. Alle kan 
noget. Sammen kan vi endnu mere. 

Indsat en del af talen holdt den 31. oktober: ”Havde 
vi kunnet gøre det alene? Nej og det vil jeg godt lige 
blive ved et minut eller to. Hvem har været med til at 
inspirere?

Tak til Lemming og Nisset, Lemming Idrætsforening og 
Borgerforeningen. Naboerne på Dybkærskolen og Fri-
skolen i Lemming. I det hele taget er det rigtig godt og 
inspirerende at være en del af et lokalt skole-, fritids- 
og kulturliv. Tak for det, Lemming/Nisset.

Et godt og værdifuldt samarbejde med Skægkærsko-
len, Svømmecenter Nordvest og Silkeborg Ungdoms-
skole og det kommunale system, hvor vi både bliver 
udfordret men også oplever en stor grad af tillid og 
fælles fokus omkring vore opgaver. Tak til jer”. 

Emneuge 
Ugen op til efterårsferien er traditionen tro en aktiv uge 
med masser af besøg og aktivitet i og udenfor huset. 
Alle var med og der blev fyldt på opleveren med besøg 
hos Silkeborg Brand og Redning, (hvor Benjamin viste 
rundt) og et spændende besøg på Mariager Saltcen-
ter. Derudover var der fisketur på Lillebælt med det 
gode skib Neptun. Som afslutning måtte vi da lige Al-
mind Sø rundt og derefter cykle ca. 16 km og så for 
resten også svømme nogle baner. Flotte præstationer 
på Skolernes Motionsdag som sluttede af med udde-
ling af diplomer og trøjer til alle. 

Og hvad så nu
Ja, nu er der sat kurs på skoledagen. En kedelig pe-
riode, vil nogen måske sige, men det er også der vi fin-
der læring med masser af gode stunder til fordybelse 
og fællesskab. Vi har f.eks. nogle gode læsetimer med 
læsemakker imellem klasserne, hvor der bliver læst 
højt for og med hinanden. F.eks. har vore elever i 3. 
og 7. klasse stor fornøjelse af hinanden i disse timer. 

Jamen så venter vi jo kun på vinteren og sneen og så 
bliver det jo pludselig jul. Glædelig jul og godt nytår fra 
Børne- og Familiehuset.
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Rikke Wagenblast Sørensen, der har boet i Resdal 
i 12 år, har startet eget advokatfirma efter 17 år i 
branchen, på adressen Granhøjvej 8, oven over 
SilkeborgSlagteren.

”Det har været en god beslutning at have eget 
advokatkontor, og jeg er kommet rigtig godt i gang”, 
fortæller hun. Hendes primære forretningsområde er 
indenfor erhvervsområdet, hvor hun har stor erfaring 
indenfor byggebranchen med bl. a. byggekontrakter 
for håndværkere og projektudviklere. 

Hun har også været advokat i forbindelse med mange 
ejendomshandler, tvangsauktioner, inkasso og div. 
retssager. Rikke garanterer en seriøs og grundig 
sagsbehandling til konkurrencedygtige priser.

Med en baggrund som konstitueret landsdommer 
har hun også forståelse for samarbejdet mellem 
domstolene og advokaterne, lige som hun har møderet 
til Landsretten.

Rikke Wagenblast Sørensen

Så har du behov for hjælp fra Rikke, kan du trygt 
kontakte hende på tlf. 4272 0930 og høre nærmere 
om dine muligheder fra et lokalt advokatkontor.

Luffe

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Marianne er privat dagplejer i Nisset

Rikke Wagenblast Sørensen, nyt advokatfirma med lokalt islæt

Marianne Hansen, Nisset Bygade 24, Nisset, er rigtig 
glad for børn, og har arbejdet med dem det meste af 
livet. Og så har hun og hendes mand Claes 3 drenge 
selv i alderen 8 til 15 år.

Marianne arbejdede i en integreret institution, inden 
hun blev kommunal dagplejer som hun var i 7 år, men 
i forbindelse med kommunale nedskæringer på det 
tidspunkt, var hun én af dem, der blev afskediget. Så 
syntes hun tiden var inde til at videre-uddanne sig, og 
gennemførte uddannelsen til pædagogisk assistent. 
Med den uddannelse i ryggen og erfaring, valgte Ma-
rianne at starte op som privat dagplejer d. 1-11-2013. 

Marianne kunne se at børnetallet begynde at stige og 
lidt research blandt lokale børnefamilier og på face-
book gav hende lyst og mod til at starte som privat 
dagplejer. De kommunale godkendelser faldt hurtigt 
på plads, og på kort tid fik hun det normerede børnetal, 
og der er endda venteliste. Marianne bruger en lukket 
facebook side, til at lægge billeder af børnene fra hver-
dagen og fra udflugter, så forældrene kan følge med i 

børnenes hverdag i dagplejen. Marianne får som de 
kommunale dagplejere tilsyn af kommunen og arbej-
der også med læreplaner.

Marianne er meget fleksibel med sine åbningstider, og 
så er hun endda noget billigere end de kommunale 
dagplejere. Og hvis du vil vide mere, så kig på: 

123hjemmeside.mariannesprivatedagpleje.dk 
eller ring til Marianne tlf. 50425515

for nærmere info
Luffe

Marianne hygger med børnene efter frokost
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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

Privat Dagpleje
Marianne Hansen, Nisset Bygade 24 5042 5515
www.mariannesprivatedagpleje.123hjemmeside.dk

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

LOKALE KONTAKTPERSONER
Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

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
Anne Mejlby, formand   2711 6836 

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 K: Sørensen, formand  2093 5324

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

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

Mountain-bike, LIF
Hver lørdag kl. 10
Vestre Søbad

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne

29. november kl. 10-16
Julemarked i Serup For-
samlingshus, se s. 26

30. november kl. 14.00
Juletræsfest, Lemming 
Borgerforening, se s. 33

1. december kl. 19.30
Julekoncert i Serup 
Kirke, se s. 6 + 13

4. december kl. 19.30
Julekoncert i Funder 
Kirke, se s. 13

8. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm.-
Nisset Senior, se s. 7

8. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm.-
Nisset Senior, se s. 7

10. december kl. 12.30
Juleafslutning, Serup-
Resdal Pens., se s. 7

11. december kl. 19.30
Julekoncert i Sejling 
Kirke, se s. 13

14. december
”De ni læsninger” i 
Lemm. Kirke, se s. 14

28. december kl. 10.30
Jule-salmesangsgudstj. i 
Serup Kirke, se s. 14

30. december kl. 10
Jagt i Præstegårdssko-
ven, se blad 50

31. december kl 14.00
Nytårsaftensdags-
Gudstj. i Lemm., se s. 14

3. januar kl. 15.30
BiblioteksCaféen åbner i 
Lemming, se s. 6

12. januar kl. 12.30
Nytårskur, Lemm.-Nisset 
Senior, se s. 7

14. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Lo-
kalbladet, se s. 9

21. januar kl. 12.30
Fællesspisning, Serup-
Resdal Pens., se s. 7

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

22. januar kl. 19.30
Foredrag fra Tanzania, 
Serup Foredragsf., se s. 6

23. januar kl. 18.30
”Den Spanske Flue”, 
Landsbyliv, se s. 29

26. januar kl. 13.30
Alm. Klubdag, Lemm.-
Nisset Senior, se s. 7

28. januar kl. 18.00
Spiseaften i Serup For-
samlingshus, se s. 26

29. januar kl. 19.30
Generalforsm. i Serup 
Borgerforening, se s. 27

4. februar kl. 19.30
Kirkehøjskole i Serup 
Konfirmandstue, se s. 14

9. februar kl. 13.30
Fra Vietnam, Lemm.-
Nisset Senior, se s. 7

12. februar
Det Nye Teater, Serup 
Foredragsf., se s. 6

15. februar kl. 14.00
Fastelavns-Fam. gudstj. i 
Lemming, se s. 14 + 33

15. februar kl. 14.00
Fastelavnsfest, Serup 
Borgerforening, se s. 27

18. februar kl. 13.30
Eftermiddagshygge, Se-
rup-Resdal Pens., se s. 7

18. februar kl. 18.30
Spiseaften på La Casita, 
Landsbyliv, se s. 29

23. februar kl. 13.30
Alm. Klubdag, Lemm.-
Nisset Senior, se s. 7

25. februar kl. 19.30
Generalforsm. i Lem-
ming IF, se s. 23

8. marts
Indsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp, se s. 14

9. marts kl. 12.30
Generalforsm., Lemm.-
Nisset Senior, se s. 7

12. marts kl. 19.30
Generalforsm. Serup 
Foredragsf., se s. 6

26. marts kl. 19.00
Besøg hos Katrinelund, 
Landsbyliv, se s. 29

25. april
Konfirmation, Friskolen i 
Lemming, se s. 17

3. maj kl. 9.30
Konfirmation i Serup 
Kirke, se s. 17

3. maj kl. 11.00
Konfirmation i Lemming 
Kirke, se s. 17

20.-21. juni 2015
Stafet for livet, se kom-
mende numre

14.-16. august 2015
Serup Sommerfest,  
mere info senere

Deadline til næste blad: 1. feb. 2015
Mail: lokalblad@gmail.com


