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For Lemming, Nisset, Serup, Resdal, Sejling, Sinding og Skægkær
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En skadet spiller hjælper en skadet træner

Høns, påskekyllinger og glade dagplejebørn

Lokal kunstner laver Popart Grisebasser

Der lægges strategier i IF Centrum

Sk æ g k ærs k o l e n s ju b ilæu msu g e – her gymnast ik som i 60´ erne
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SPAR/UNO-X
Alt under samme tag

Aut. kloakmester

AKSEL NIELSEN
mobil

DIT LOKALE

2080 8580

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

Kundevenlige
åbningstider:
Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

Denne
annonce
kan blive
DIN

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

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

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage
Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming
Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.

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

Morten Bak A/S

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

Vi udfører alt fra stort til småt.
Jord - Kloak
Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk
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LEDER
Nu kommer sommeren endelig efter et lidt køligt forår,
og aktiviteterne kører lystigt i lokalområderne.
Flittige affaldssamlere i Lemming samlede 223 kg og
vejkanterne er som nystrøgne. I Serup blev det til 75
kg.
Bibliotekscaféerne er i fuld sving, foreningen Værkeriet
har set dagens lys i Lemming med henblik på om muligt at overtage Lemming Gl. Skole, sommerfesterne
banker på og forårets sidste foreningsarrangementer
er ved at løbe af stablen.
Skt. Hans er lige om hjørnet - find nærmeste afgang til
Bloksbjerg inde i bladet
Nye affaldskuber er opsat som forsøg i Serup og Lemming, så brug dem og spar tid og benzin!
Lokalbladet ønsker alle en god sommer.

Luffe

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.
Lokalbladets konto nr.: 1938 - 5905 254 431
Lokalbladets CVR-nr.: 3353 7506

Medlemmer:								Fastnet		Mobil			
Klaus Hansen, 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
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 (Sognepræst)		
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, Allingvej 1 (Lemming-Nisset 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, Lemm. 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, Sindingvej 26c (Centrum IF)						
2297 4770
Jesper Bang, Østerbyvej 8 (Lemming IF)				
8685 9111
3052 1040
Verner Lynge (Lemming & Omegns Jagtforening)					
3029 3456
Jacob Kudsk, Sejlingsvinget 15 (Sejling Borgerforening)					
4084 2337
Hanne Marie Knudsen, Tandskovvej 8 (Sinding Forsamlingshus)				
4029 4629
Knud Erik Nielsen, Lemm. Bygade 34 (Lemming og Omegn 2022)			
4157 8153

3

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Skægkær Pizzaria…nu med ægte stenovn
Aslan Bakir ejer Skægkær Pizzaria på Viborgvej 92,
som han overtog i 2014. Dengang var der en klassisk
stålovn i pizzariaet, men da Aslan tidligere havde oplevet, hvordan stenovne bagte nogle meget lækre pizzaer hos bekendte i Tyskland, var det også hans drøm
at have en stenovn i sit pizzeria.
Men i Danmark er der krav om først at indhente en
tilladelse, hvilket Aslan har gjort, og nu står den flotte
pizzaovn og laver de sprødeste stenovnspizzaer, der
kan laves på helt klassisk italiensk vis. Og stenovnsbagte pizzaer smager absolut bedst, fordi de får lidt
røgsmag fra brændefyringen, som lige giver den sidste
lækre aroma. Og iflg. Aslan er den nærmeste stenovn
i Skanderborg, så det er jo meget nemmere at køre
til Skægkær. På facebook ligger også allerede de første 5-stjernede anmeldelser, så det lyder jo rigtig godt.
Der sælges også sandwich, burgere og div. normale
retter, og man kan spise det hele på stedet.

Aslan foran den flotte stenovn med lækre pizzaer

At pizzaerne er klassisk bagt skyldes, at ovnen er produceret i pizzaens hjemland Italien, hvor fabrikken har
lavet stenovne i mange år, så man kan trygt stole på,
at selve bagningen og kvaliteten af pizzaerne er gennemprøvet. Udvalget at pizzaer og menuer er stort, så
hvis du er sulten efter én eller flere stenovnspizzaer og
en venlig betjening, så ring til Aslan på tlf. 3210 5510
eller kør forbi og få en brochure eller en pizza med
hjem. Se mere på facebook under Skægkær Pizzaria.
Luffe

Klostergaard Gravering
Ikke alle har brug for et profil-domicil for at drive virksomhed. På Charlottenlundvej 16, på grusvejen over
til Mausingvej, ligger Kirsten Brønds enmandsfirma.
Her har Kirsten og Jes boet siden 1993 med deres 2
piger. Graveringsværkstedet fylder ikke meget på det
nedlagte husmandssted, men med computer og moderne fræsemaskiner er der røget mange skilte igennem Kirstens hænder siden 2006, hvor hun overtog
det gamle firma fra Silkeborg.
Oprindelig hed det Industrigravering, men skiltet til
hunden eller postkassen i blot ét eksemplar, leveres
også. Ellers er det større, faste kunder, der giver omsætningsgrundlaget. Firmaer i el-branchen skal bruge
læsbare og holdbare skilte til fx eltavler og kontakter.
Lindpro og Alderslyst Elektro er blot et par af dem..
Maskinproducenter skal bl.a. bruge tydelige skilte til
nødstopknappen.

Kirsten Brønd ved fræseren med en graveringsnål i hånden

Princippet i gravering er at fræse en rille i en plade
i plast, messing eller aluminium. I tolags plastikplade
fremkommer der en anden farve som bogstaver, i alu
sker det ved en ætsning proces.
Fordelen for det lille firma er fleksibiliteten. Små ordrer
kan laves straks, og hvis det er nødvendigt at give arbejdet en skalle en søndag, så er Kirsten ikke bleg for
det. Hun er sin egen herre.
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Skilt til arboretet ved Aqua

Skilt til nødstop på en maskine

GADESPEJLET

Marie og Johan Sørensen, Høgdalvej 17, Serup,
fylder hhv. 65 år d. 18. juli og 70 år d.19. juni.

Gry Juul Døssing, datter
af Anne-Mette Døssing og
Erling Juul, Serup Tinghøjvej 45, er født d. 14. marts,
vejede 3702 gr og målte
54 cm

Sarah Corfitz Clausen,
datter af Helle Danielsen
og Steffen Clausen, Lemming Bygade 8A, født d.
22. marts 2015 kl. 20:46,
hun var 50 cm lang og vejede 3120g

Bodil og Poul Henning Elkjær, Ørevadbrovej 42, Serup, fylder begge 70 år hhv. den 9. juni og den 30. juni
Børge Mikkelsen, Sinding
Nørrevej 2, fylder 75 år d.
20. juni.

HUSSTAFETTEN
Grethe og Erling siger: Vi fejrer guldbryllup den 5.
juni og vi glæder os til at se alle vi kender til morgenkaffe kl. 7.30

Vivi og Villy Sørensen, Ørevadbrovej 57 i Serup,
har guldbryllup d. 5. juni 2015
Der er kaffe på kanden kl. 8.00
så I er velkommen!

På Sinding Hedevej 52 ligger ”Højhuset” (alt. ”Det gule
Hus”). Her bor Birgitte Duch og Lars, Katinka, Freya,
Max og Thora Brinkmann samt Elena Scala (udvekslingsstudent) samt kattene Black Jack og Jönne. Familien købte huset i januar 1997 og tog så til USA,
og flyttede først ind i maj samme år! Derefter har de
”rodet og renoveret” hele huset i mindst 10 år med nye
vinduer, mens de var i USA, gulvvarme i kælderen,
flyttet vægge osvosv...med gode venners kompetente
hjælp. Rigtig flot og brugbart er det blevet.
Luffe
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PLADS TIL DIG OG MIG
100 arbejdspladser i Sejling
Vi skal ikke længere tilbage end i 60’ere. Der var 2
møbelfabrikker og 2 systuer. Desuden Indutex i Gubvad, (Lokalnavnet for området ved sydenden af Sejlingvej, hvor den sidste bakke før Viborgvej blev kaldt
Urmagerbakken). De producerede arbejdstøj, og
Printex lavede tekstiltryk i de gamle skolebygninger
på Ebstrupvej. Landsbysmeden var så småt begyndt
med industriproduktion, og der var diverse håndværkere, især inden for byggeriet. Der var brugs og købmand og desuden 61 selvstændige landbrug i Sejling
og Ebstrup. I dag er der ét fuldtidslandbrug tilbage.
Der var hverken skrædder, skomager, slagter eller bager i Sejling, og mejeriet lå i Ebstrup (senere pølsefabrik og nu G.N.-Production ved siden af den nedlagte
foderstof, nu Silkeborg Landhandel). Så beboerne i
Sejling har været henvist til at bruge næringsdrivende
i Serup, Lemming og Sinding eller Balle.
Niels Kristian Sandgaard er en levende fortæller. Han
er 9. generation på ejendommen Ørevadbrovej 17, og
hans 89 årige mor er kusine til brødrene fra Møllegården, Ebstrupvej 44. Anton drev fædrenegården, men
både Ejnar og Åge Mølle var meget aktive og kendte i
det lokale foreningsliv i hele deres levetid. Den sidste
Møller på Møllegården, Niels Møller, driver i dag Høgdal Entreprenør. Niels er Niels Kristians granfætter.
Niels Kristian har kørt lastbil hele sit arbejdsliv, primært lokalt, først med foderstoffer for KFK. Hans far
var kunde hos KFK, og da Niels Kristian søgte arbejde
der i 1979, blev han bedt om at tage en bakke æg med
fra familiens hønsehold til bestyreren på Staghøjvej.
Han plejede nemlig at købe æg i Sejling. Med et par
afstikkere, bl.a. hos Silkeborg kommune, har Niels Kristian kørt skraldebil siden 1992, også lokalt. Det er slut
nu med den seneste udliciteringen og deraf følgende
stramninger og forringelser.
I slægtsbogen for Møllegården og Ørevadbrovej 17,
fremgår det at i bedsteforældregenerationen giftede 3
søskende sig med 3 søskende fra Møllegården. Den
ene af dem var Niels Kristians mormor.
På en liste over foreninger i Sejling fra 1936 er der
opregnet 31 forskellige, alt fra kvægavlsforening, kontrolforening, frysehus, sygekasse, til sparekasse og
Julens glæde, sangkorsforening, og naturligvis gymnastik og husmorforening. I dag er der en håndfuld
Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
1525 stk

Gården som aktivt landbrug, malet af en omrejsende akvarelmaler.

tilbage, med Borgerforeningen og Forsamlingshus
som det samlende midtpunkt. Niels Kristian er i dag
formand for Forsamlingshuset.
Til og med 2. klasse gik Niels Kristian i skole på
Ebstrupvej, men da Skægkærskolen åbnede i 1964,
flyttede børnene fra både Sinding, Serup og Sejling
dertil. Lemming skole var ret ny, så den fortsatte som
7-klasses skole frem til lukningen i 1992. Den største
omvæltning ved skoleskiftet var at få nye klassekammerater helt fra Hvinningdal og Lysbro. Efter 7. klasse
var det igen en omvæltning når ”alle bonderøvene” fra
Lemming kom til Skægkær.

Fødegården er gennemmoderniseret- og isoleret.

Sejling Gymnastikforening var aktiv frem til Centrums
start i 1971. Aktiviteterne var primært gymnastik i forsamlingshuset om vinteren og udendørs håndbold på
græsbane om sommeren. Lokalopgør mod Lemming,
Serup eller Sinding kunne trække mange tilskuere.
Turneringerne var primært arrangeret lokalt, så børnene kunne nemt cykle til deres sportsaktiviteter, i modsætning til i dag. På et tidspunkt midt i 60’erne var der
et herrehold i Jyllandsserien i håndbold, og det var ret
godt for så lille en forening. Et årligt tilbagevendende
højdepunkt var Gl. Skanderborg Amts Gymnastikforenings store stævne på Stadion i Silkeborg.
Udkommer:
Marts - juni - september - december

Niels Kristian og Charlotte overtog ejendommen
i 1994, og forældrene flyttede ”på aftægt” i Sejling
by. De havde da drevet
ejendommen siden 1959.
Oprindelig var der 10 tdl.
En tipoldefar forpagtede
præstegårdsjorden,
og
bedstefar købte 12 tdl. fra
2 naboejendomme. Undervejs blev der udvidet bygningsmæssigt, og det endte med 23 tdl. og 25 køer.
De sidste år blev der lagt
om til slagtesvin så det var
nemmere at passe.

Den ”unge pensionist”
Niels Kristian er aktiv i
Sejlings foreningsliv.

Gennem 60’erne og 70’erne steg indbyggertallet i Sejling markant. De mange arbejdspladser førte tilflytning
og nybyggeri med sig. Der blev bygget ud langs Lemmingvej, og både Sejlingsvinget og -vænget opstod. I
de kommende år er der igen udsigt til en stor befolkningstilvækst, når den planlagte udstykning mellem
Sejling og Skægkær bliver en realitet med op mod 100
nye huse. I den forbindelse er Sejling blevet ”opgraderet” til byzone rent kommuneplanmæssigt, så tiden
som landsbyen med de 100 arbejdspladser er definitivt slut. Niels Kristian og flere han har snakket med, er
spændte på den nye udvikling.
De sidste 6-8 år har der eksisteret et uformelt mødested i smed Anker Kusks gamle smedje, der hvor den
originale esse står. Det kunne kaldes en bystævneplads, men lokalt er det kendt som ”Krisecentret for
mænd”. Mellem 5-10 og 25-30 mænd mødes kl 10 den

De mange historiske dokumenter om Sejling og gården vises frem.

anden lørdag i hver måned til en snak om løst og fast.
Det er ikke for at sladre, men informationer om store
og små hændelser i Sejling udveksles. Man kan give
sin mening til kende og få den kommenteret. På den
måde er man med til at bevare et slags landsbyfællesskab, som kan komme til at stå sin prøve i Sejlings ny
status som byzoneområde med en hel ny bydel koblet
på om ganske få år.
Klaus Hansen, Tandskov

Ørevadbrovej 17 som fritidslandbrug.
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SKÆGKÆRSKOLEN
Skolereformen- hvordan går det på Skægkærskolen?
Længere og mere varierede skoledage.
De yngste går nu i skole fra 8.15 til 14.15 hver dag (30
t./uge), de ældste fra 8.15 til 15.15 (35 t/uge) og de mellemste har 33 timer om ugen.På Skægkærskolen har vi
tænkt meget i tid til fordybelse- og mulighed for at lave
anderledes aktiviteter i undervisningen. Alle vores lektioner har i dette år været på 75 minutter og vi har hver
onsdag haft en lang ”fagdag”, hvor eleverne har samme
lærer og fag dagen igennem. Denne dag har bl.a. givet
bedre mulighed for at bruge lokalområdet- gå i skoven/til
bækken og indsamle/filme noget, som man dernæst kan
undersøge nærmere i klassen. Eller cykle på museet eller til Aqua og f.eks. partere en fasan.. Såvel elever som
lærere er glade for disse dage og vi oplever det er gavnligt for indlæringen med de forskelligartede aktiviteter.
Øget fokus på trivsel.
Heldigvis har vores trivselsmålinger på skolen altid været
ret gode, men vi skal være bedre! Derfor har vi satset
på flere voksne omkring børnene i pauserne, og der har
i hele indskolingen været arbejdet indgående med børnenes evne til konflikthåndtering. Skolebestyrelsen har
indført trivselsgrupper primært for yngste og mellemste
elever, der medfører god kontakt også mellem elever/forældre, der måske ikke ellers ville have haft noget sammen. En ordning der allerede fungerer rigtig godt i nogle
klasser.
Mulighed for lektiehjælp.
Et omdiskuteret punkt, idet vi i år har skullet placere det,
så forældre kunne fravælge dette. Hos os har det dog
stort set været alle elever, der har haft glæde af ”fordybbelsestiden”, som vi kalder det. Vores skole er ikke arbejdsfri hjemme,- der er fortsat noget der skal laves med
forældrene, men meget kan klares her. Særligt eleverne
i de ældre klasser har været meget glade for denne mulighed for at kunne fordybe sig på skolen, men mulighed
for hjælp fra lærere, der kender faget godt. Vi har valgt at
samle fordybelsestiden i et par større blokke.

Dygtige skuespillere fra 5. årgang til årets skuespil
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Øget fokus på bevægelse.
Reformen sigter mod 45 minutters bevægelse hver
skoledag i gennemsnit. På vores skole har vi udover
idrætslektioner som vi kender det, haft nogle ”bevægelses moduler” lagt ind fast. Nogle klasser har været
på morgenløbetur, andre har danset og spillet bold. En
del af bevægelsestiden foregår dog i selve undervisningen, hvor alle lærere øver sig på at der er aktiviteter, hvor eleverne skal rejse sig- gå rundt i klassen/
hoppe i skolegården og lignende. Alt sammen med undervisnings indhold som en del af aktiviteten. En stor
og spændende udfordring. Vores erfaring er at eleverne er rigtig glade for mere bevægelse og det fremmer
overskuddet til den længere skoledag.
Den åbne skole:
Vi vil rigtig gerne i god kontakt med foreninger og virksomheder i forbindelse med målet om større kontakt
med verden udenfor skolen. Vi har et godt samarbejde
med Centrum idrætsforening f.eks. omkring gymnastik, bla. med inspirationsforløb og Skolefritidsordningen der følger børn i hallen. Vi håber, at vil kunne etableres mange flere gode samarbejder fremover. Ideer
er velkomne, kontakt os endelig.
Peter Mortensen

Praktiske opgaver udenfor ved klubben

Skolen samarbejder med
Centrum IF

Sammen på tværs af årgange
– (med de der viser tænder…)

DAGPLEJERNE
Høns, påske og glade dagplejebørn
Fredag den 27/3 holdt dagplejerne i Skægkær området hønsedag hos Anita i Resdal. To dagplejere mødte
ind om morgenen hvor de modtog deres børn, de andre kom ved 8.30 tiden.
Vi startede med at spise Mettes dejlige hjemmebagte
boller ude i haven, hvor vi havde det fineste vejr. Da
alle havde spist, fået leget og være en tur nede ved
Anitas sjove geder, gik vi i hønsegården for at samle
æg, som vi skulle bruge til påskepynt. Børnene syntes
der var vældig spændende inde hos hønsene, - hønsene fløj og baskede med vingerne mens børnene hvinede af fryd, så dem måtte vi hellere forlade inden de
fløj over hegnet ☺. Så var der mere ro ved kaninerne
og hængebug svinene.

Da vi kom tilbage til haven skulle æggene slåes ud
og skallerne vaskes rene, og så blev der lavet påskepynt til den store guldmedalje. Børnene var koncentrerede og påskekyllingerne blev limet og pyntet med fjer,
øjne, fødder og kam, - det var svært, men vi fik lavet
nogen flotte påskekyllinger ud af det. Efter den dejlige
formiddag med mange nye indtryk, var alle godt sultne
og de medbragte madpakker blev nydt i haven mens
der blev snakket om formiddagens oplevelser, - bagefter skulle børnene have deres velfortjente middagslur.
Det var en fantastisk dag i Anitas have.
Gok Gok
Dagplejere Lone B, Mette, Anita,
Tina, Karina og Heidi

Gederne

Høns

ene

Kaninerne

Grisene

Dagplejere		By		Telefon

Vi har knaldet æggene, skyllet skallerne, og børnene limer
æggeskallerne på paptallerkner, så de bliver til fine påskekyllinger :-)

Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Henriette Larsen
Joan Nielsen		
Lone Bidstrup		
Karina Johnsen
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Mette Eriksen		
Jannie Husted		

Skægkær
Sejling		
Sejling		
Sejling		
Lemming
Lemming
Høgdal		
Serup		
Serup		
Resdal		
Resdal		
Sinding
Sinding

3068 9017
8685 6023
2371 5476
3074 9758
8685 5672
8685 9103
3011 5818
2156 6073
2031 0466
6112 6002
8685 6055
7558 0182
8724 7008

For pædagogiske ledere, se side 11
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LEMMING OG OMEGN 2022
Lemming Gl. Skole gruppen har stiftet en forening…
VÆRKERIET er en forening, hvis formål er at være
samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et moderne center med café, motion, sundhed, idræt, og andre kulturelle aktiviteter.
Et lokalt formidlings- og aktivitetscenter som også
har til formål at skabe netværk for såvel kultur som
erhvervsliv, hvor der også kan skabes plads til iværksættere og mindre lokale virksomheder.
Dele af ”Værkeriet” tænkes drevet som socialøkonomisk virksomhed med plads til forskellighed og mangfoldighed. Indvundet overskud ved udlejning anvendes
udelukkende til almennyttige formål.
Helt konkret, har der været ønsker om et sted til afvikling af: Idræt, musikarrangementer, bibliotekscafé,
hundetræning, ferniseringer, kontorfællesskaber, kursusafvikling, m.fl.
Værkeriet er med og for dig, som har en idé.
En idé om at:
- møde andre,
- læse en bog i bibliotekscaféen,
- starte et hundetræningshold,
- udstille dine kunstværker,
- starte en mindre virksomhed og møde andre iværksættere.
Har du en idé, som du har lyst til at dele med andre?
Kontakt Christoffer Olsen – 61 65 10 96 / delongeracer@hotmail.com
Følg med på Facebook. Søg på ”Lemming” og ”Lemming og omegn 2022”.

Søndag d. 28. juni kl. 12-15
VÆRKERIET afholder
Inspirationsdag
på Lemming Gl. Skole
Lokalerne og udendørsarealerne
vises frem.

Der vil være brød, kage, øl og vand.

Onsdag d. 2. september kl. 19-21
VÆRKERIET afholder
Ekstraordinær generalforsamling
og Idémøde
med oplæg og fortællinger
fra lignende projekter.

Hvordan holder man liv i sådan et projekt, og
hvilke tiltag kan vi gøre brug af?
Derudover håber vi på at få besøg fra
AOF Midtjylland,
som kan fortælle om
hvordan man søger tilskud
til et konkret tiltag.
Mødet vil foregå
i Lemming Forsamlingshus.

Onsdag d. 28. oktober kl 19
Stormøde
i ”Lemming og omegn 2022”
Se mere i næste nummer af
Lokalbladet

Besøg det lokale bibliotek

Bibliotekscafe hver fredag i
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
Lemming skole, som den ser ud nu ...
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand 8685 9027 / 2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:		
Peter Bernth (formand)
Serup: 		
Jens Jørgen Leth
Lemming:
Henning Skov
Skægkær:
Ole Miller		
Sinding:
Klaus Hansen		
Dagplejen
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder
Kirsten Kampen, pædagogisk leder
Lokale dagplejere, se side 9

6029 5577
2174 3244
2485 6957
6130 5724
4040 4502
3066 4316
3066 4319

Privat Børnepasser
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

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen		
8970 2603
Mobil					2170 4815
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217
Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)		
Lene og Ole Kamp, skoleledere,		
Lemming Bygade 69 A, Lemming
Lisbeth Lausten Bang			

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen			
Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand
8685 9111 / 3052 1040
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
Anne Mejlby, formand			

8685 5255
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
Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard			

8724 3011

Serup Vandværk
Jens K. Sørensen, formand		

2093 5324

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Tina Englyst, formand			

3023 1613

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand			

3511 6628

Serup Forsamlingshus		
Formand: Gyda Betzer
Udlejning mm. (Gyda)			
Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen			

8685 5108
8685 5108
4029 4629

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				5094 7990
Sindingrummet
John Gammelgaard			

2947 1057

2945 3473

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand			

4084 2337

		

2463 0517

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka		
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

8685 5385
2114 9590
8686 7064
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Så efterlades alt flæskende…
Sådan lyder titlen på en digtsamling skrevet af en tidligere elitesoldat. Så efterlades alt flæskende… Digteren hedder Mikkel Brixvold og hans digte er udsprunget af erfaringerne som udstationeret soldat i Irak. 		
					
At krig er en beskidt og blodig affære, kommer nok
ikke bag på nogen. I TV-serien 1864 kunne vi alle endnu engang – blive mindet om, hvor vanvittige krige
er og altid har været. Alligevel virker det stærkt at læse
Brixvolds digte om hans erfaringer fra Irak. Ikke mindst
fordi digtene ikke handler om en fjern fortid, som vi
kun kender fra historiebøgerne. De beskriver derimod
krigen som en realitet i den verden, vi lever i her og
nu. For selvom vi ofte glemmer det, så har Danmark i
de sidste mange år været en krigsførende nation, som
har sendt unge danske mænd i kamp i Irak, Afghanistan og Libyen. At blive mindet om dette herhjemme i
vores trygge velfærdsstat, kan være ubehageligt. Men
det er et ubehag, som vi ikke må fortrænge, fordi det
netop minder os om, hvor tung en beslutning det er at
sende mennesker i krig.
Når vi kører bil, tænder vi ofte for radioen. Det kan
være dejligt afstressende at lytte til iørefaldende popmelodier eller smukke klassiske toner efter en lang
dag på arbejdet. Af og til bliver musikken afbrudt af
trafikmeldinger, som informerer om bilkøer, spærrede
veje o.l. Det er den virkelighed, vi kender. I en krigszone er denne velkendte og trygge virkelighed ophævet.
Prøv blot at læs Brixvolds digt med den tilforladelige
titel: Trafikinformation, Lokalradio.
Når vejene er usikre / er det bare at dreje på knebelpresset / lukke for de huller / det fosser ud af når
flydende / flyvende metal smør sig gennem bilens /
illusoriske sikkerhed og / kødkarosseri blod og ben
skæres glødende / midt over når / og hvis vejsidebomben detonerer. / Vi kalder dem tourniqueter og / flere
sætter dem løst på inden / de sætter sig ind i bilen.
De tourniqueter, som Brixvold nævner, er remme, man
spænder om benet eller armen for at kunne standse
en blødning. Disse er aldrig pakket langt væk, for der
kan hurtigt blive brug for dem, når man kører rundt i
lokalområdet. Ja, flere sætter dem - af ren rutine - løst
på, hver gang de skal ud at køre en tur.
Det er ikke kun lokalradioens trafikmeldinger, der er
anderledes i en krigszone. Det er det meste. At se
nye omgivelser og at møde nye mennesker er ikke
længere spændende og inspirerende, men kan være
fatalt, fordi man aldrig ved, hvem fjenden er, og hvor
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Billedtekst

han gemmer sig. I krig er den kendte og trygge verden, som bare er der, pludseligt blevet til et farefuldt
sted, som truer med at bryde sammen om ørerne på
én hvert øjeblik. I krig kan selv det smukkeste og mest
sympatiske menneske blive reduceret til et kødkarosseri af blod og ben på et splitsekund.
Den enorme forskel mellem vores hverdag herhjemme
og de krigszoner, som vi sender unge danskere ud i,
kommer tydeligt til udtryk i dette digt om at være tilbage i Danmark igen:
Pludselig en dag / på vej hjem i trappeopgangen er /
mit tøj forunderligt radikalt / civiliseret. Jeg siger / det
ikke for du vil tro jeg er / en anden, men / tænd ikke
lampen, skat. Lys / er lig med død, vi kan godt / se i
mørke / lås op og først / når vi er inde / har vi helle.
Og på samme måde i dette digt, som beskriver Brixvolds gensyn med en kammerat, der også er kommet
hjem fra Irak:

Jeg møder dig i morgen dér ved / cykelhandleren og
da vores øjne mødes / er vi med ét vores / fremmedlegemer tonstungt bevidst i kugleskjul fra / hver sin nærliggende port, mens alle / andre bare er på vej forbi
i skole gennem / Nørreport og ned ad / Nørregade.
Sidst / jeg så dig / gik vi ikke hjemmefra ubevæbnet.
Når jeg læser digtsamlingen Så efterlades alt flæskende… , kommer jeg til at tænke på Griegs ord fra sangen Kringsatt av fiender (den som Kim Larsen gjorde
landskendt med sin fortolkning tilsat elguitar). Ordene
lyder sådan her: Krig er forakt for liv!
Det at gå i krig og udtænke spidsfindige måder at slå
andre ihjel på, er udtryk for en grundlæggende foragt!
En foragt for livet, en foragt for de mennesker, vi er sat
iblandt. Kort sagt, en foragt for alt det, som vi har fået
givet, og som vi ikke må gøre os til herrer over.
Men hvad skal vi så stille op over for alle denne verdens brændpunkter? Skal vi bare lade våbnene falde
og forsøge at overbevise andre om fordelene ved at
være pacifist? Så enkelt er det desværre ikke. For at
være rendyrket pacifist, kan også være at løbe fra ansvaret. Hvis ingen havde sat sig op imod Nazistyret
i 1940’erne, hvordan havde verden så set ud i dag?

I denne verden øst for paradis vil der altid være kampe
at kæmpe. For, som det lyder i Kaalunds, Jeg elsker den
brogede verden: Kamp må der til skal livet gro, ej kamp
blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro – thi
evig stilstand er død!
Men når kampene udvikler sig til krig, rummer de også en
foragt for liv. Alligevel kan disse kampe af og til være nødvendige, hvis livet ikke skal trædes under fode. Men atter
skal kunne blomstre og leves i frihed.
Hvornår man må tage kampen op, hvornår det er nødvendigt at gribe til våben er ikke og må aldrig gøres til et
enkelt, overkommeligt spørgsmål. Det er et spørgsmål, vi
aldrig bliver helt færdige med, men som hver generation
må bakse med på ny. Derfor valgte vi i årets kirkehøjskole
endnu engang at tage spørgsmålet op på baggrund af tre
historiske situationer. Situationer, hvor kristne netop følte
sig kaldet til at tage kampen op – enten med bønnens,
ordets eller våbnenes magt. Årets KK44-tema tager det
samme spørgsmål op under overskriften: Kamp må der til!
Nordahl Grieg er i øvrigt en interessant person i denne
sammenhæng. Efter at have skrevet den pacifistiske hymne Kringsatt av fiender, blev han langsomt overbevist om
nødvendigheden af at gribe til handling mod de fremrykkende nazister. I 1943 endte han sine dage, da han som
jagerpilot blev skudt ned under et bombetogt over Berlin.
Bo Grymer

Nye gudstjenestetider i storpastoratet

!OBS!

Der er nye tider på vej i storpastoratet.
På sidste fællesmøde i storpastoratet blev det besluttet at vi fra juni måned ændrer højmessetidspunktet i vores kirker således, at vi begynder kl. 9.30 og kl. 11.00 i stedet for kl. 9 og 10.30.
Fremover kan man altså sove en halv time længere søndag morgen og stadig nå til gudstjeneste. Væsentligt er det, at vi fremover i de seks sogne i pastoratet fejrer gudstjenester på de samme tidspunkter,
da præster og organister skal kunne afløse hinanden. Giv gerne din mening til kende til præst eller menighedsråd. Vi vurderer tiderne efter ét år.

Siden sidst
Sogneindsamling

Årets landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp gik til kvinder i verdens fattigste lande.
I Serup blev der samlet 3087,- kr. ind,
Lemming nåede op på 4610,- kr.
I Sejling kom vi op på 2.688,50 kr.,
mens det i Sinding blev til 3.967,- kr.
Tak til alle, som gav en hjælpende hånd og til alle, som gav et bidrag til årets indsamling!
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Siden sidst
Døbte i Serup sogn

Velsignede i Lemming sogn

Frederikke Frost Munksø. Døbt søndag d. 22. februar.

Michael Adam og Lydia Adam. Velsignet søndag d. 19. april.

Døbte i Lemming sogn

Døbte i Sinding sogn

Mille Hornskov Bergsang Nielsen.
Døbt skærtorsdag den 2. april.

Oliver Alfred Bennett. Døbt den 08. februar.

Oscar Julsgård Bryrup. Døbt søndag d. 22. februar.
Jannik Paul Adam. Døbt søndag d. 19. april.
Lotta Marie Adam. Døbt søndag d. 19. april.

Døbte i Sejling sogn

Begravede i Lemming sogn

Ingeborg Kirkegaard Pedersen (3/3-1920 – 7/3-2015)
Bisat lørdag den 14. marts
Irma Nielsen (9/5-1926 – 10/3-2015)
Bisat tirsdag den 17. marts

Begravede i Sejling sogn
Marie Elisabeth Almind Overby
(24/09-1937 - 30/03 - 2015)
Begravet tirsdag d. 7. april.
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Sejer Skovgaard Ekkelund. Døbt den 29. marts.
Kaj Steen Zeuthen. Døbt den 6. marts.

Megakorstævne i Silkeborg kirke

Lørdag d. 14. marts deltog Børnekoret i et stort korstævne i Silkeborg i kirke. Korstævnet var for både
børnekor og ungdomskor.
Børnekoret blev ledet af Hanne Rose Jørgensen, som
er uddannet fra det Kongelige danske Musikkonservatorium og er tilknyttet Sankt. Annæ Gymnasium som
underviser. Den erfarne korleder havde børnene i sin
hule hånd og formåede hurtigt at få børnene til at synge både 2- og 3- stemmigt. Hele dagen var præget af
sang-og musikglæde.
Dagen sluttede med en velklingende koncert i Silkeborg kirke, hvor familie og venner var mødt talstærkt
op. Efterfølgende har børnene sunget nogle af sangene fra korstævnet til gudstjeneste i vores egen kirke.
Organist Karen-Minna Nielsen

Megakorstævne

Konfirmand Event

700 konfirmanderne i Silkeborg Provsti deltog i Konfirmand Event i foråret. Hvert pastorat i Silkeborg bidrog
med en post, hvor konfirmanderne mødte mennesker,
der levede samtidigt med Jesus.
Som billederne viser, handlede posten fra vore seks
sogne om episoden med den lamme mand, der blev
båret hen til Jesus af sine venner. Silkeborgs nye
provst deltog også. Planen er, at Konfirmand Event’en
bliver en fast tradition for alle konfirmander i provstiet.
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Konfirmander 2015

Serup: Lykke Abild Dohn Pedersen, Maggie Weibel Christensen, Cecilie Amalie Nørgaard Gissel, Maja Overgaard Gosvig, Marcus Ulnits Møller, Amanda Andersen Schiøtte.

Sejling: Selena Boesgaard, Cecilie Kornum, Alexander Franck Schmidt Agerholm, Daniel Jakobsen Aurbo,
Anders Moeslund Bernth, Jonas Toft Christensen, Nikolai Egelund Kammer, Chris Eggersgård Kristoffersen,
Lukas Borgen Pedersen, Magnus Lasse Petersen, Sofus Lasse Petersen, Aske Sjøgren Rosenkvist Vestergård,
Mathias Ågård.
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Sinding:
Julie Kirkfeldt Ankersen,
Ronja Langhoff Jätmark,
Nanna Gade Thøgersen,
Julie Bremer Tranborg,
Max Christian Brinkmann,
Marcus Schlajkjer Eiersted,
Frederik Rosenkrantz Fuglsang,
Feike Møller Oenema,
André Maul Vilhjálmsson

Lemming:
Max Hansen,
Christian Grewy,
Bjørn Overby Kirkegaard.

Lemming Friskole:
Johan Bendix Keller Klitgaard,
Rikke Joy Malmdorf Abildtrup,
Max Timmermann,
Simone Juul Wennerberg,
Mette Munk,
Stephanie Hassel Harbøll,
Rasmus Kirkegaard Lysholt,
Puk Helene Piilgaard Duncker.
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Kalenderen
Aftensang og musik med noter

Lemming kirke torsdag d. 28 maj kl. 19.30
Forårskoncerten byder i år
på korsang med vores lokale kor Vox’en koret samt
guitar koncert med vores
kirkesanger og guitarist Ole
Duusgård. Aftenen vil byde
på en broget buket af forårssange, rytmiske sange
af bl.a The Beatles og Abba
samt sange af den store
danske komponist Carl NielOle Duusgård
sen. Carl Nielsen vil denne
aften få en særlig opmærkvsomhed, idet vi i år kan
fejre 150-årsdagen for hans fødsel. I ord og toner vil
vi komme omkring Carl Nielsens liv som menneske og
komponist. Derudover vil Ole Duusgård spille guitar
musik fra Carl Nielsens samtid. Ind imellem musikindslagene vil der være fællessang, hvor publikum kan
ønske sange fra højskole sangbogen.

Vox´enkoret

Efter koncerten byder menighedsrådet på en kop kaffe
i kirken. Organist Karen-Minna Nielsen. Gratis entré

Musikalsk legestue i Lemming kirke

Musikalsk legestue i Lemming

Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Målgruppen er primært børn fra ½-3 år.

Friluftskoncert med ”Swing Singers”
Torsdag den 18. juni kl. 19.30
i Helledammen ved Kragelund kirke

Helledammen ved Kragelund kirke bliver igen rammen
om en friluftskoncert, og der er lagt op til en rigtig god
aften med livsglad musik i smukke omgivelser. Oplev
denne gang det rytmiske kor ”Swing Singers” med dirigent Anne Katrine
Christensen i spidsen. ”Swing Singers” består af 30
sangere og de har base i Silkeborg. Koret vil sammen
med deres pianist præsentere et varieret udpluk fra
deres repertoire, som indeholder alt fra jazz, swing og
pop til gospel.
Musikprogrammet er på ca. en time og derefter er der
mulighed for at nyde den medbragte aftenkaffe og fællesskabet.

Tirsdag den 9. juni kl. 9.30
Lissy Bräuner vil endnu engang holde musikalsk legestue for de små. Med farvestrålende bolde, tørklæder,
sole, fugle mm. vil Lissy føre børnene – og deres forældre – ind i musikkens verden.

Musikalsk legestue i Lemming
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Swing Sisters

Sommercykeltur ud i det grønne

På 2 hjul gennem 3 sogne
Søndag den 21. juni kl. 10
fra Lemming kirke – slutter kl. 13 i Kragelund Kirke
Har du lyst til at kombinere en cykeltur ud i vores naturskønne område
med besøg i tre af pastoratets seks kirker? Så
får du chancen søndag
den 21. juni. I stedet for
de traditionelle gudstjenester vil vi her afholde
andagter i Lemming og
Kragelund kirke.
Dagen begynder kl. 10 i Lemming kirke med en kort
andagt, hvorefter vi ad Kjellerupbanen cykler til Sinding Kirke. Her skal vi høre historier om kirken og lokalområdet, samt spise frokostmadpakker et godt sted
i det fri. Efter frokosten cykler vi til Kragelund kirke,
hvor der holdes en afsluttende andagt.
Har man ikke en cykel eller foretrækker du eller dine
ben det, er du velkommen til at

Koncert - Klassiske Perler

Skt. Hans aften kl. 19.30 i Sinding kirke
med Ensemblet: De 3 fløjter
Mød op til en stemningsfuld kirkekoncert med fløjtetrioen – Birgit Sofia Kjær på alt-tværfløjte - Louis Gundelach på bas-tværfløjte – Susanne Klausen på tværfløjte og piccolo.
Aftenen byder på nordisk musik af Edvard Grieg og
vores egen danske komponist Carl Nielsen, som jo fejres landet over i år. Derudover spiller trioen musik af
Bellmann, Faure og Mozart.
Musikken er arrangeret af trioens egen hus-arrangør
Steve Dobrogosz. Han har skabt nogle eventyrlige
musikværker, der sætter de kendte klassikere i et nyt
legende lys.
De 3 fløjter formår at præsentere den klassiske musik
i en levende og nærværende atmosfære. Koncerten
vil rumme både blid, smuk og festlig musik, og ikke
mindst musik med ” glimt i øjet”.
Gratis entré
Organist Karen-Minna Nielsen

tage turen i følgebil. Vi håber at kunne samle et stort
cykelhold til dagen og krydser fingre for, at den danske
sommer viser sig fra sin bedste side.

Dagens program er:
Kl. 10 Andagt i Lemming kirke
Kl. 10.30 Afgang mod Sinding
Kl. 11 Ankomst ved Sinding kirke:
Historier om lokalområdet,
samt frokost i det grønne.
Husk madpakke, et tæppe at sidde på
og en kop – vi giver kaffe.
Kl. 12.30 Afgang mod Kragelund
Kl. 13 Andagt i Kragelund kirke
Herefter cykler vi alle hjemad igen.
Vel mødt.
Anne Marie,
Bo og Kresten
Aktivitetsudvalgene
i de seks sogne

De 3 fløjter

Aftengudstjeneste

Onsdag d. 24. juni kl. 19.30 i Sejling kirke
Kom og vær med til en stemningsfuld aftengudstjeneste når Silkeborg Højskole i samarbejde med Bibelselskabet besøger Sejling Kirke som en del af sommerkurset ”Bibelen – billeder og budskab”.
Liturg og prædikant: Højskoleforstander Jacob Zakarias Eyermann.
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Konfirmation 2016

Vi vil gerne byde årets nye konfirmander med forældre
velkommen til forklaringsgudstjeneste og efterfølgende indskrivning til konfirmandforberedelse.
Efter gudstjenesten foregår indskrivningen ved en
sammenkomst i Sejling sognehus / Serup Forsamlingshus. Her er der lejlighed til at vi kan hilse på hinanden og præsterne vil fortælle om konfirmandforløbet. Til indskrivningen bedes I medbringe en udfyldt
indskrivningsblanket og en kopi af konfirmandens
dåbsattest eller navneattest.
Inden sommerferien vil årets nye konfirmander modtage en invitation og indskrivningsblanket til konfirmandforberedelsen i skoleåret 2015-2016.
For konfirmander der skal konfirmeres
i Sejling og Sinding kirker:
Forklaringsgudstjeneste
Søndag d. 30. august kl. 11
i Sejling kirke, efterfølgende
sammenkomst i sognehuset.
For konfirmander der skal konfirmeres
i Serup og Lemming kirker:
Forklaringsgudstjeneste
Søndag d. 6. sept. kl. 11
i Serup Kirke, efterfølgende
sammenkomst i Serup Forsamlingshus.
Vi glæder os til at møde de nye konfirmander!
Sognepræsterne Mette Glowienka og Bo Grymer

Forklaringsgudstjeneste

Til en forklaringsgudstjeneste giver præsten en forklaring på de forskellige dele af gudstjenesten, mens de
finder sted. For hvad er det i grunden, der sker? Hvorfor vender og drejer præsten sig som en snurretop,
hvornår er det vi skal rejse os op, hvem bestemmer
hvad vi skal synge, og hvad betyder amen?
Kirkens gudstjeneste har en meget lang tradition bag
sig, men her kan I få forklaringen på, hvorfor vi gør,
som vi gør til gudstjenester i den danske folkekirke.
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Gospelworkshop i storpastoratet

med Lydiah Wairimu
Lørdag d. 12. september på Skægkærskolen
med afsluttende koncert i Serup kirke
Mød op og få en uforglemmelig musik oplevelse sammen med sanger og dirigent Lydiah Wairimu.
Lydiah er født i Kenya og uddannet sanger og dirigent fra
musikkonservatoriet i Nairobi.
Hun er dirigent for flere kor i
Jylland og har stor erfaring
med at lede gospelworkshops.
Med sin kenyanske baggrund
formår Lydiah at indføre kordeltagerne i gospelmusikkens
verden på en levende og inspirerende måde – ud over
at undervise i sang og brug
af kroppen lærer Lydiah først
og fremmest sine sangere at
synge med hjerte og sjæl.
Alle er velkomne, både med og uden kor erfaring – det
vigtigste er, at man har lyst til at synge og mærke suset
ved at synge sammen med andre.
Gospelworkshoppen starter kl. 9.30. og slutter med
koncert i Serup kirke kl. 16.00.
Pris for deltagelse: 100,- incl. sandwich og drikkevarer
til frokost samt kaffe og kage i eftermiddagspausen.
Tilmelding til Bo Kirkegaard organist.kragelund.funder@pc.dk
Deltagergebyr indbetales på konto: jyske bank
71701512957. Indbetalingen mærkes med deltagerens navn samt gospeldag.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 1. september
Tilmeldingen er først gældende, når vi har modtaget
betaling. Max. Antal: 80 deltagere.

Arrangører:
Funder/Kragelund,
Serup/Lemming og
Sejling/Sinding kirker.

Facebook
Sejling og Sinding sogne er kommet på
facebook. Giv et “like” og følg med i kirkelivet i sognene.

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

På facebook kan du finde et link til en video over
Sinding kirke. Stor tak til Lars Dolmer for digitaliseringsarbejdet. Er du ikke på facebook, men ønsker at
se videoen, er du velkommen til at kontakte sognepræst Mette Glowienka

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

Adresser
Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - Mobil: 2383 3055
E-mail: bobg@km.dk
Mette Skaarup Glowienka, Sejling Præstegård,
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 E-mail: msg@km.dk
Kresten Thue Andersen (kbf.),
Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Tlf.: 5115 2766 E-mail: kta@km.dk
Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 E-mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirs., ons. og fre. kl. 9.00-13.00.
Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på:
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg
Tlf.:86 800 200. Alle hverdage 9-13, tors. tillige 16-17
Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og
sognemøder, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Arne Mundbjerg, tlf.: 8685 9875 / 4034 5782
E-mail: Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 8689 2944
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk
Gravere:
Serup sogn: Poul Jensen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021
Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283
Sinding sogn: Steen Brødløs, tlf.: 2296 1589
Kirkeværge:
Serup sogn:
Kurt Nissen, tlf: 8685 5878
Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Jeanette Haarup Svendsen, tlf.: 2252 1042
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Serup

Søndag d. 5.

Lørdag d. 4.

Juli

9.30

Lemming

9.30

Sejling

9.30

Søndag d. 28.

Tirsdag d. 30.

19.30
Aftengudstjeneste

10.00 Andagt
ifm. cykelgudstjeneste

11.00

Sejling

Onsdag d. 24.

Søndag d. 21.

9.30 Kirkekaffe

Søndag d. 14.

11.00

9.30 Musikalsk
legestue

Tirsdag d. 9.

Lemming
11.00

Serup

11.00

Sinding

9.30

Sinding

11.00

Kragelund

20.00
Sommer-aften
i kirken

13.00 Andagt
ifm. cykelgudstjeneste

11.00

Kragelund

20.00
Sommer-aften
i kirken

Funder

11.00

9.30
Kirkekaffe

9.30

Funder

for Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding Pastorat

Søndag d. 7.

Juni

KIRKENYT
Gudstjenesteliste - juni til august 2015

5. s. e. trinitatis

Kirkeåret

4. s. e. trinitatis

3. s. e. trinitatis

2. s. e. trinitatis

1. s. e. trinitatis

Kirkeåret
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9.30

11.00

Lemming

11.00

11.00 Konf.indskriv-ning

9.30

9.00

Sejling

11.00

9.30

11.00

11.00

Sinding

9.00 Sognetur

9.30

11.00

19.30 Aftengudstjeneste.
Afsl.
m.vandring i
Kongelunden

9.30

Kragelund

9.30

11.00 Konf.indskrivning

9.30

11.00

Funder

9.30

11.00

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

9.30 Musikalsk
legestue

Tirsdag d. 25.

Søndag d. 30.

11.00

9.30 Kirkekaffe

Serup

9.30

Søndag d. 23.

Søndag d. 16.

Søndag d. 9.

Søndag d. 2.

August

Søndag d. 26.

Søndag d. 19.

Søndag d. 12.

13. s. e. trinitatis

12. s. e. trinitatis

11- s. e. trinitatis

10. s. e. trinitatis

9. s. e. trinitatis

Kirkeåret

8. s. e. trinitatis

7. s. e. trinitatis

6. s. e. trinitatis

Få dit arrangement med i næste nummer af

L O K A L B L A D E T ss Aktivitets
Faste arrangementer:
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Lotterispil i
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

Petanque i Serup
Hver onsdag kl. 13.30
Serup-Resdal Pensionistf.

Sinding Samkøb
Man-fre. kl. 16-17.30
Sinding Forsm.hus

Sinding Bibliotekscafé
Fredage kl. 15-17
Sinding Forsm.hus

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Maj-Juni

Juli

28. maj kl. 19.30
Aftensang og musik i
Lemming Kirke, se s. 18

18. juni kl. 19.30
Friluftskoncert, Swing
Sisters, se s. 18

23. juni kl. 19.30
Koncert, Klassiske Perler, Sinding, se s. 19

30. maj
Flyttedag i Børnehaven i
Lemming, se s. 37

19.-22. juni
Sommerfest i Sinding,
Sportspladsen, se s. 31

24. juni kl 18.30
Pokalskydning,
Jagtfore., se s. 38

7.-21- juni
Pilgrimsvandring, ViborgPadborg, se s. 12

20.-21. juni 2015
Stafet for livet,
Landsbyliv, se s. 35

24. juni kl. 19.30
Aftensgudstjeneste i
Sejling, se s. 19

9. juni kl. 9.30
Musikalsk Legestue i
Lemm. Kirke, se s. 18

21. juni kl. 10.00
Sommercykeltur, 2 hjul
gnm. 3 sogne, se s. 19

26. juni kl. 18.00
Grillhygge i Lemming,
Landsbyliv, se s. 35

12. juni kl. 18.30
Fiksetur med Jagtfore.,
se s. 38

23. juni kl. 18.30
Skt. Hans Fest i Serup
Borgerforening, se s. 33

28. juni kl. 12.00
Inspirationsdag
VÆRKERIET, se s. 10

13. juni
EnergiMidt Cup på Lemming Stadion, se s. 26

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans Aften i Sejling,
Arnestedet, se s. 30

30. juni
Aktiviteter i forsm. huset,
Eft./Pens. fore. Sinding

14. juni kl. 10.00-15.00
Store Idrætsdag på Lemming Stadion, se s. 29

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans Fest og Koncert, Sinding se s. 31

16. juni
Brandmuseum Kjellerup,
Eft./Pens. fore. Sinding

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans Aften i Lemming, se s. 39
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Løb i Serup
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Lemming Bibliotekscafé
Hver fredag
Kl. 15.30-17.30

Gudstjenester:
Se kirkesiderne.
s. 22-23 (midtersiderne)

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Indendørs Motion
Tirsdage kl. 17 og 18
Lemm. Gl. Skole

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 19.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

August

September

Oktober

7.-9. august
Sommerfest i Sejling,
se s. 30

19. august kl. 7.30
Vadehavsøen Fanø,
Pensionistfore., se s. 45

2. september kl. 19.00
Eks. ord. gf. og Idémøde,
VÆRKERIET, se s. 10

8. oktober kl. 19.00
Besøg på Marienlyst
Husflidshjem, se s. 35

11. august
Tur m. Hjejlebådene, Eft./
Pens. fore. Sinding

23. august k. 14.30
Eftermiddagskaffe,
Landsbylid, se s. 34

3. september kl. 19.00
Efterårstur, Lokalhistorisk
Forening, se program

28. september kl. 19.00
Stormøde, VÆRKERIET,
se s. 10

13. august kl. 8.00
Flamingo Naturpark mm.,
Seniorklubben, se s. 45

25. august
Aktiviteter i forsm. huset,
Eft./Pens. fore. Sinding

6. september kl. 11.00
Forklaringsgudstjeneste i
Serup Kirke, se s. 20

31. oktober
Oktoberfest i Lemming,
LIF, se senere

14.-16. august
Serup Sommerfest,
se s. 33

30. august kl. 11.00
Forklaringsgudstjeneste i
Sejling Kirke, se s. 20

8. september kl. 19.00
Generalforsamling i
Landsbyliv, se s. 34

14.-16. august
Lemming Byfest, se:
www.lemmingomegn.dk

12. september kl. 9.30
Gospelworkshop m. Lydiah Wairimu, se s. 20

December
12. december kl. 6.50
Juletur til København,
se s. 35

14. september kl. 13.30
Klubdag, Seniorklubben,
se s. 45
25. september kl. 18.30
Ålegilde, Lemming Borgerforening, se s. 39
25. september kl. 20.00
Koncert m. Kristian Lilholt, Sinding, se s. 31
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LEMMING IF
Nyt fra formanden
Selvom foråret lader vente på sig med nattefrost i maj måned, er der fuld gang i udendørsaktiviteterne i Lemming IF.
Børnefodbolden nyder godt af, at den nye multibane er blevet færdig. Cykling både på landevej og i skoven har stor
tilslutning. Senior fodbolden sætter nye rekorder i Lemming
IF med topplaceringer i Jyllandsserien og serie 4.
Nyt tiltag i Lemming IF, er gymnastik for de mindste børn i
alderen 1-3 år på Friskolen i Lemming, med start i efteråret.
Se artikel andetsteds i bladet.
Vi har gennem det sidste års tid i bestyrelsen arbejdet på,
at omlægge lånet i Lemming IF’s klubhus. Dette er nu lykkedes, med godkendelse fra Silkeborg Kommune, ved at vi
forinden har sendt en ansøgning til Kultur, Fritids og Idrætsudvalget. Med det nye lån og aftalen med Silkeborg Kommune vil Lemming IF komme til at spare ca. 20.000,- kr. om
året i lånets løbetid, så det er vi i bestyrelsen rigtig glade for
er lykkedes.

Up stærs

Der har også denne vinter været gang i ansøgningerne
til forskellige fonde, da bestyrelsen selv ønskede at prøve
kræfter med fonds-ansøgnings-arbejdet. Torsten Nielsen
har været tovholder på udfordringen og med fælles hjælp
er det lykkedes os, at få tildelt 25.000,- kr. fra henholdsvis
Østifterne og Vanførefonden, så der nu bliver tilgængelighed for alle i Lemming IF’s klubhus. Der vil blive lavet ny
flisebelægning rundt om klubhuset, samt belægningen vil
blive hævet op, så der er niveaufri adgang ved alle døre.
Der er blevet opført et nyt motel på Lemming Stadion, det er
ikke down stairs men ”up stærs”. Tak til Klaus og Per Rasmussen for det flotte resultat.
Til slut skal der også lyde en stor tak til de sponsorer, der har
bidraget til nye dragter til senior fodbold afdelingen. Disse vil
blive flittigt brugt i forbindelse med fodboldkampene.
God sommer
Jesper Bang

Tak til sponsorer for træningsdragterne til senior fodbold

På vegne af Østifterne overrækker Bjarne Kongsgaard en
check på 25.000 kr. til Lemming IF. Pengene indgår i et projekt, der for kørestolsbrugere skal øge tilgængeligheden til
klubhuset.
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Forældre/barn gynmastik starter til september!
Det er for de 1-3 årige og kommer til at foregå på Friskolen i Lemming.
Vi har gennem det sidste års tid fået flere opfordringer
på, at starte et gymnastikhold for de helt små. Det kan
nu lade sig gøre, da vi har fundet to lokale instruktører.
Læs de nærmere detaljer og den nøjagtige startdato i
septembernummeret af Lokalbladet eller på www.lemmingif.dk.
Idrætsdag søndag d. 14. juni.
Igen i år afholder vi Store Idrætsdag på Lemming Stadion. Der bliver som de andre to år en masse motion
og bevægelse, men også mulighed for at sidde og få
en snak med naboen.
Vi satser på godt vejr for 3. år i træk!

MTB - ”kom nu af sted”
Vores nye mountainbikehold bruger undertitlen: ”kom
nu af sted”. En god opsang som mange af os kunne
tænke over, for når man først kommer på cyklen og ud
i skoven, så er det bare fedt! Det handler bare lige om,
at komme af sted.
Der står et aktivt trænerhold bag MTB-holdet, og der
er kommet mange nye medlemmer til siden starten i
efteråret. I skrivende stund er der 35 medlemmer, som
cykler på 3 forkellige hold, så der er et niveau, der passer alle.

Friluftsfitness tirsdage kl. 18.15
Vi er kommet godt i gang med at bruge de nye redskaber ved klubhuset. Hver tirsdag mødes vi og kører
30 minutters cirkeltræning. Det er hårdt og det virker.
Noget der bygger overkroppen :-)
I skoven med MTB-holdet. Få sved på panden og et smil
på læben.

Cirkeltræning på de nye fitnessredskaber hver tirsdag kl.
18.15. Dorthe viser her et par øvelser man kan lave.

Et stort fremmøde til aftenens cykeltur. Kaffeklubben er godt
repræsenteret.

Kom-og-prøv dag d. 12. april
I motionsafdelingen afholdte vi i år en samlet introduktionsdag, hvor man kunne komme og se hvilke tilbud
klubben har. Der var mange besøgende - både eksisterende og nye medlemmer - som alle fik lov at se,
prøve og stille spørgsmål. En vellykket dag og nogen
nye medlemmer i klubben.

Landevejscykling
I starten af april startede sæsonen for landevejscykling. Der har været stor tilslutning og en aften var vi
således 27 ude at cykle. Der køres på 3-4 forskellige niveauer; helt fra kaffeholdet op til sprinterne på
de hurtige cykler. 3 af rytterne har været på kursus
og kan nu bla. fortælle, hvordan man skal opføre sig i
trafikken, når man kører i hold. 2. Påskedag afholdte
Silkeborg IF cykling medaljeløb med start og slut ved
vores klubhus og vi havde 3 lokale drenge med i løbet.
Vi håber i år, at få flere unge med ud at cykle. De kan
sagtens følge med.
Torsten Nielsen, Lemming IF motion

Løbeklubben
Vi har i år et hold nye løbere, som er i gang med vores
introduktionsprogram. Det tager et halvt års tid at gennemføre, men det er nødvendigt at starte fornuftigt ud
for ikke at løbe ind i skader.
Et af de nye medlemmer, som startede i april, havde
selv løbet siden nytår og er nu allerede med på 7km.

Se mere om holdene og træningstider
på www.lemmingif.dk
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LEMMING IF
LIF med liv og sjæl
Lemming IF er en idrætsforening der er fyldt med patrioter, ildsjæle, fodboldtosser, hyggeonkler og træningsjunkier. Nogle af os har fået passionen for LIF ind med
modermælken, andre har tilkommet sig det, i det gode
fællesskab der danner rammerne for LIF. LIF lægger
meget vægt på ikke at være en lukket kreds. Det er
vigtigt for os, at der er plads til alle og at nye medlemmer føler sig velkomne.

Kom i Form stævner
Lørdag d. 18/4 var der opstarts stævne i både HA85 og
i Engesvang. U7 drenge og piger stillede med tre hold
til stævnet i HA85 og U10 drenge tog med til stævnet i Engesvang. Det blev ikke til den store sejrsrus,
men dejligt for fodboldspillerne at komme i gang med
at spille kampe igen.
Håndbold
Endnu en sæson er spillet i Lemming håndbold. Vi har
haft en hel del hyggelige stunder og det er blevet til
både sejre og nederlag. Hallen er bestilt til håndbold
træning til næste sæson, så vi er atter klar med harpiksen tirsdag i uge 33. Vi er desværre i den situation, at
vi lige pt. ikke er sikre på, om vi har en træner i næste
sæson, så hvis der skulle sidde en, der har lyst til at
træne et hyggeligt serie 3 damehold, hører vi gerne
fra dig.
Vi er gået i gang med sæsonen for udehåndbold, hvilket betyder, at vi også får lov til at betræde den grønne
plæne på Lemming Stadion nogle enkelte tirsdage her
i foråret.

For nogle af os er LIF en del af vores liv, som vi ikke kan
undvære.

Børnefodbold
Så er alle hold atter i gang med at betræde den grønne
plæne på Lemming Stadion. Det er dejligt at komme
på stadion en torsdag eftermiddag, hvor der er fyldt
med glade børn på flere forskellige alderstrin. Der er
plads til både leg og latter, når fodboldspillet skal prøves af på flere niveauer.
Vi er nu i den heldige situation, at vi har smugtrænet lidt
på den nye multibane og den er et sikkert hit hos børn
og voksne. De større børn syntes det er rigtig sjovt og
de mindre børn kan spille fodbold på et afgrænset område, hvilket betyder at de ikke løber så langt væk – så
dejligt for alle, at den nu kan tages i brug
Forældrehjælp
Vi får i løbet af denne sæson og kommende sæsoner
brug for jeres hjælp til, at få udført forskellige opgaver
i og omkring klubhuset. Dette er til gavn for klubben
og dermed også jeres børn. Konkret betyder det, at vi
bl.a. har brug for hjælp i den weekend der er EnergiMidt Cup d. 12.-14. juni, til en arbejdsweekend i løbet
af efteråret, samt søndag d. 1. november til oprydning.
Vi håber at mange har lyst til at give en hånd med i
klubben, så kontakt os gerne, hvis I allerede nu ved,
hvornår det vil passe jer bedst.
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Sandkasseholdet spiller på den nye multibane i Lemming IF

HUSK

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

www.lemmingif.dk

Nyt fra Herre Senior.
Vi er nu så småt halvvejs igennem forårssæsonen og
kigger man aktuelt på stillingerne går det over al forventning. Klubbens Jyllandsserie hold og serie 4 hold
kan kalde sig ubesejrede og begge hold indtager dermed 1. pladsen i de respektive puljer. Her i weekenden
fik serie 5 også gang i pointhøsten. Efter en lidt sløj
start, er jeg sikker på at de henter mange flere point.
Som oprykkere til Jyllandsserien var der mange skeptikere som havde spået holdet en svær sæson, men
dette har både spillere og trænere på flot vis manet
til jorden. Jyllandsserien spiller i år et nedrykningsspil
hvor de tre øverste er sikre på at spille Jyllandsserie
frem til næste sommer, så mon ikke vi fremad rettet
skal blive ved med at kalde os Jyllandsserie klub.
Det er dejligt at se optimismen i klubben og se hvordan
alle spillere giver den gas til både den daglige træning
og i kamp. Kan vi forsætte det hårde arbejde og kan
vi få lokket lidt flere til træning er jeg sikker på, at vi
endnu en gang kan skrive historie. Lad os give den
gas så vi efter sæsonen kan kigge tilbage på endnu
en fantastisk sæson, med masser af sejre, sjove øjeblikke og nogle helt unikke resultater.
Til sidst, af hjertet tak til alle dem der støtter op, såvel
frivillige som tilskuere. Det er en fornøjelse at se så
mange tilskuere til både hjemme og udekampe. Det
er fantastisk at I vil bruge jeres tid på, at støtte op om
en gang glade amatører som spiller fodbold fordi det
er sjovt. Hvem ved, sammen kan vi være med til at
skabe flere sejre, venskaber og oprykninger. Det er da
fantastisk!
Nye som gamle er altid velkomne, vi træner tirsdag og
torsdag kl.19.
Kom så Lemming, lad os endnu engang skrive historie.
På vegne af senior afdelingen.
Mads Balle Pedersen

––

Kom til

––

Årets store

idrætsdag

For alle!
søn. d. 14. juni - Kl 10-15
–
––
––
–

ta’ hele familien med på
lemming stadion søndag d. 14. juni.
det bliver en dag fyldt med aktiviteter:
Cykelløb, rundbold, stikbold, stafet,
fodbold, gymnastik, løb
og meget mere.
Hoppeborg til børnene og gratis
slush ice. der kan købes masser af
mexikansk mad og pølser fra grillen.
Kom og vær med!

For hvem regerer her - LIF!
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Tirsdag d. 3. marts blev den årlige generalforsamling
afholdt i Sejling forsamlingshus. Fremmødet var desværre begrænset, men stor tak til Jer som mødte op.
Dagsorden var jf. vedtægterne og der var ikke indkomne forslag, så generalforsamlingen blev gennemført
uden de store diskussioner, dog var der en del drøftelser om, hvordan vi bedre kan få inddraget folk uden for
bestyrelsen til hjælp ved arrangementerne, men dette
vil nok altid være en udfordring. Men opfodringen herfra er, hold Jer endelig ikke tilbage, hvis I skulle have
lyst til at give en hånd med.

Skt. Hans aften
på Arnestedet

Mød op til nogle hyggelige timer.
Grillen bliver tændt kl. 17.30 og der vil være
mulighed for at købe mad/drikke samt snobrød til børnene.
Bålet tændes kl. 19.00 hvor heksen på
behørig vis vil blive sendt til Bloksbjerg.

Der var valg til bestyrelsen og tre nye medlemmer blev
valgt ind, så bestyrelsen ser nu således ud:
Formand
Jakob Kudsk		
Kasserer
Heidi Eriksen		
Øvrige		
Claus Berg, Carsten Kofoed,
		
Vivi Wincenty, Mikkel Mortensen,
		Michael Andersen

Programmet er endnu ikke helt på plads,
men vil være nogenlunde således:

Efter generalforsamlingen var der vinsmagning fra
Nortons vine, et velgennemført indslag og en god afslutning på aftenen.

Fredag d. 7. august kl. 17.30:
Festpladsen åbner og senere vil årets
Sejlingløb blive gennemført.

Marts måned var også tiden hvor den årlige dilettantforestilling blev gennemført, endnu en gang et flot teaterstykke af Sejlings dygtige skuespillere. Som noget
nyt i år, blev generalprøven afholdt fredag aften og det
med succes, så dette vil sandsynligvis blive gentaget
næste år. Set over hele weekenden, var det et godt
arrangement med et fint fremmøde.
Tak til alle som bidrog til dette.

Lørdag d. 8. august kl. 13.00:
Festpladsen åbner med forskellige aktiviteter i
løbet af eftermiddagen og
Kl. 18.30 fællesspisning i teltet
med efterfølgende revy og dans.

Sommerfest i Sejling
7.-9. august

Søndag d. 9. august kl. 10.00:
Festpladsen åbner med fælles morgenmad,
eftermiddagen vil bl.a. byde
på besøg af Harley-klubben samt
skydning og underholdning for børn.
Det færdige program vil blive hustandsomdelt i
Sejling og omegn ca. omkring d. 1. juli, men sæt
allerede nu et stort kryds i kalenderen.

På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk
Sejlingborgerforening@gmail.com

Stemningsbilleder fra årets dilettant
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Kontaktpersoner fra Sejling:
Borgerforening Jakob Kudsk		
4084 2337
Forsamlingshus Oluf Leth		
2562 2034
Børnegruppe Kristine Krogsgaard
3063 8954
Pensionistfore. Rosa Leth		
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
Børn, unge, forældre og bedsteforældre i Silkeborgs nordlige opland inviteres hermed til

SOMMERFEST i SINDING

På Sportspladsen i Sinding d. 19-21. juni, 2015
Er du til hoppeborg og cykelringridning, fodbold og
familieaktiviteter og sjove lege for de allermindste?
Eller måske til kinesisk morgengymnastik, kagekonkurrence eller øl-smagning? Eller måske har du
noget hjemmelavet hobbyarbejde, kunst, træsløjd
eller bare noget børnelegetøj, du vil sælge i boderne?
Følg med på www.Sindingweb.dk – og se det endelige program med tilmelding og tidspunkter.
Om aftenen har vi de traditionsrige fester med levende musik: Lokale bands spiller op til dans både
fredag d. 19. juni og lørdag d. 20. juni, hvor alle er
velkomne.

Frivillig IT –undervisning i Sinding Bibliotekscafe
Der er fortsat mulighed for at få IT-vejledning
ved vores frivillige It-underviser, Erik Thisted.
Du er velkommen til at kontakte Erik på forhånd, så han kan forberede sig på at hjælpe
netop dig
Tlf. 22 37 27 15 eller mail: erth@youmail.dk

Sommerkoncert og Sct. Hans fest
i Sinding
TIRSDAG D. 23 JUNI

Kl. 17.30 Bål og grill for de allermindste og deres
forældre på Sportspladsen.
Kl. 19.30 Sommerkoncert i kirken
Kl. ca. 20.45 fakkeloptog rundt i Sinding til Sportspladsen. Skægkær Blæserne går foran optoget og
ved bålet på sportspladsen spiller de nogle underholdningsnumre for os.
Årets båltaler er præst Mette Skaarup Glowienka,
og herefter tændes bålet og der er fællessang.
Vi slutter aftenen med kaffe og lagkager
og hyggeligt samvær i Cirkusteltet.

Sæt allerede nu
i kalenderen:
Livekoncert med rockmusikeren

Kristian Lilholt

I Sinding Forsamlingshus, Sinding Hedevej 39
Fredag d. 25. september 2015 kl. 20.00.
(Dørene åbnes kl. 19.00)

Som hovedregel er der IT- vejledning den sidste fredag
i hver måned fra kl. 15.00 – 17.00. Som vanligt er der
kaffe på kanden og der kan købes hjemmebagt brød.

Billetter til 150 kr. kan købes allerede nu hos
Jannie Husted Tlf. 50 94 79 90 eller hos
Karen Busch Nielsen Tlf: 25 53 05 19
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

OBS

OBS

OBS OBS OBS

OPRÅBER til bankospil søges...

SERUP FORSAMLINGSHUS søger snarest en Opråber til bankospil hver tirsdag aften.
Det er af stor betydning for Forsamlingshusets fremtid, at der melder sig én til
opgaven, da det ugentlige bankospil er en vigtig økonomisk faktor i driften
af Forsamlingshuset...
Henvendelse til:
Støtteforeningens bestyrelse:
Formand:
Vivi Sørensen
86 85 54 92
Kasserer:
Lene Klejstrup 86 85 53 03
Sekretær:
Jette Pedersen 86 86 49 03

Forsamlingshusets fremtid - i DINE hænder! - Et opråb til alle borgere i Serup og omegn!
Serup Forsamlingshus har i mange årtier fungeret
som byens samlingssted og stedet, hvor man holdt
de store private fester, hvis ens egen dagligstue ikke
kunne rumme alle gæsterne.

Vi står overfor et valg: Skal vi renovere taget, så vi derved kan opnå en højere pris ved et evt salg af bygningerne? Eller skal vi investere i et nyt køkken, så huset
bliver mere atraktivt at leje? Afvikling eller udvikling?

De lokale foreninger har afholdt generalforsamlinger,
foredrag, juletræsfester, julemarked, fastelavnsfester,
dilettant, jubilæumer, høstfester og meget mere.

Vi vil gerne høre jeres meninger, holdninger og gode
idéer, så vi kan gøre netop dét, vores rolle er i bestyrelsen: At tilgodese de lokale behov og interesser - for
derved at kunne bibeholde vores fælles samlingssted!

Menighedsrådet har også benyttet sig af huset til adskillige arrangementer, og hvem husker ikke den negative ”fortovsdebat” der foregik for nogle år siden,
da der var tale om, at kirken og menighedsrådet ville
bygge et nyt menighedshus (for derefter ikke at støtte
det lokale forsamlingshus)?
De seneste år har det været en hård kamp, at bevare
vores forsamlingshus. De frivillige, der sidder i bestyrelsen, har ofte følt, at det store arbejde de lægger i
planlægningen af de forskellige arrangementer, har
været forgæves, da der ikke har været den fornødne
opbakning og tilmelding til disse arrangementer.

Forsamlingshuset er også DIT!
Hvad vil DU med det!

Forsamlingshuset ”tilhører” rent faktisk alle os, der har
tegnet medlemsskab, så vi har et medansvar for, at
det består - hvis det er dét, vi vil...?
Den nye bestyrelse har et håb om, at forsamlingshuset
kan overleve, men det kommer aldrig til at ske UDEN
jeres opbakning! Så hvis grundholdningen i byen er, at
vi ”ikke behøver” et forsamlingshus, så er det nok dét,
det ender med...
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Benyt gerne Facebook-gruppen ”Serup-siden” :-)
Tina E
Efter generalforsamlingen har den nye
bestyrelse konstitueret sig således:
Formand:
Gyda Betzer
Næstformand: Lise Porsmose
Kasserer:
Peter Henningsen
Sekretær:
Tina Englyst
Menigt medl.: Christina Rubæk
Priser for leje af

Serup Forsamlingshus:
Hele huset kr. 1.500,Store sal (og køkken) kr. 1.000,Lille sal (og køkken) kr. 500,Hele huset i 2 dage kr. 2.000,Lejen er incl. vand, lys, varme
og gas til komfuret
Kontakt Gyda på 3068 2330
Se mere på www.serupsiden.dk

SERUP BORGERFORENING
Skt. Hans Aften
Tirsdag d. 23. juni
på Serup Sportsplads
Børnebålet tændes kl 18.30
Gratis snobrød til alle børn!
Salg af pølser, øl, vand, mm.
til de sædvanlige små priser
Bålet tændes kl. 20.00
Leveret af
Jette og Michael Lautrup
Båltaler:

Johan Brødsgård
Vi ses!

Serup Sommerfest
14.-16. august 2015

Program udsendes snarest,
men glæd dig allerede nu til:

Orienteringsløb
Kondi.Bingo
Kage-Konkurrence
Rundbold
”Skattejagt”
Dart Turnering
Veteran Træf
Gratis Morgenbrød
for medlemmer

Auktion
Hønse Bingo
Tour de Serup
Petanque
Fællesspisning
Mere Auktion
Diskotek Mirage
Faste lave priser!!!

for alle arrangementer i 2015:
Øl: 10,Vand: 5,Drinks: 20,Mokaî, Breezer, Ice o. lign.: 20,Shots: 10,Is: 5,Popcorn: 5,Slush-Ice: 10,-

______
En hel weekend med
Fællesskab
Sammenhold
Billige Priser
Godt Humør
Glade mennesker
Unikke oplevelser

Kom og vær med!

BEMÆRK: Ikke alle varer er repræsenteret
ved alle arrangementer
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...
Spiseaften på La Casita.
15 damer og mænd havde besluttet sig for og springe madlavning og opvask over, og i stedet for spise sammen med
Landsbyliv. Vi fik lækre nachoes og dip til forret, mums. Til
hovedret fik vi ”lav selv” tortilla med kylling og oksekød og
en helt masse skåle med diverse dip, salat og ris i. Efter
sådan en omgang overgav nogen sig til kaffe mens andre
lige måtte have lidt sødt og gå hjem på. En super hyggelig
aften hvor snakken gik mens maverne blev fyldte.
Besøg hos Katrinelund
Indehaveren Lene P. fortalte om, hvordan hun startede
butikken op i 2002, og fortalte om alle de forskellige garntyper, og kunne give mange gode råd. Der var masser af
opskrifter, og flere af deltagerne handlede ind, så nu kan
der komme gang i strikkepindene. Vi indtog medbragt kaffe og kage, og efter et par hyggelige timer kørte vi hjemad.

Fælles spisning
Der var liv og glade dage
i forsamlingshuset da 96
glade gæster var mødt op
til et par timers hygge og
leg.Menuen i år stod på
lasagne og salatbar, forskellige lune tærter med is
og creme fraiche. Torsten
fortalte om affaldsdagen
d. 19/4 mens børnene så
Disney sjov og spiste popcorn i Klubhuset. Landsbylivs bestyrelse vil gerne
sige tak for et fantastisk
fremmøde og for de hjælpende hænder den aften.

Torsten fortæller om affaldsindsamling

Kommende arrangementer
Søndag den 23. august kl. 14.30

Eftermiddagskaffe på Borbjerg Mølle Kro
Borbjerg Møllevej 3, 7500 Holstebro
Vi fylder bilerne og drager mod Borbjerg Mølle
Kro. Her skal vi, have deres berømte kaffebord,
hvorefter der vil være tid til at kigge på de dejlige
omgivelser.
Der er mulighed for at prøve vandre og gå stierne
rundt i området, natur fitness, jorden er giftig bane
og trækfærgen. Hvis man er bidt af en gal mølle,
er der også mulighed for at besøge kroens mølle
museum.
Det Jyske Afrika er hvad mange kan huske Borbjerg Mølle Kro for. Med inspiration fra kroejer
Esther Jensens utallige rejser i Afrika, er disse
ideer bragt videre Borbjerg Mølle Kro. Hvis vi er
heldige, vil Esther fortælle lidt om hendes ture.
Se evt. på: borbjergmill.dk
Når vi har fået kaffe/kagebord og set på omgivelserne sætter vi igen næsen mod Lemming.
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Tirsdag den 8. september kl. 19.00
Generalforsamling
i Lemming Forsamlingshus

Generalforsamling ifølge dagsorden:
• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
• På valg er Lillian og Trine
• Valg af suppleant
• alg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt
Forslag sendes til landsbyliv@live.dk
senest d. 01.09.15
Efter generalforsamlingen kommer Birgitte fra
Gade og Juul smykker, ud og viser os alle de
flotte smykker og tørklæder. Der vil være mulighed for at købe smykkerne hvis man har lyst.
Se mere på gadeogjuul.dk

Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 13.15

I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt lækkert,
så derfor vil vi gerne vide lidt, om hvor mange der
kommer, så husk tilmelding.

Tilmelding til Trine senest d. 09.08.15 på
tlf. 2190 5660 eller på:
landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Janni senest d. 01.09.15
på tlf. 2463 0517 eller på e-mail:
landsbyliv@live.dk

Grillhygge
på Friskolen i Lemming

Fredag d. 26. juni kl. 18.00
!
S
OB TO! Vi prøver igen med en grillaften…
DA
Y
Lars kommer og griller for os - Vi sørger for kød og tilbehør.
N
Vi håber, vi kan sidde ude, så husk varmt tøj.

Der er mulighed for at købe øl, vand og vin til rimelige priser. Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr.
Tilmelding til Lillian senest d. 20.06.15 på tlf. 8685 9207 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

D. 20.-21. juni 2015
Ved Buskelundskolen
Kom ud og gå en tur mens du støtter en god sag.
Vi gentager succesen og melder et hold til stafetten.
Igen i år hedder holdet Team Lemming.

Team Lemming 2014

Man kan melde sig til på
http://www.stafetforlivet.dk/stafet/Silkeborg
For evt. spørgsmål kontakt
Janni Rasmussen på 24630517
Infomøde: 22. maj kl. 16.30 i LIF Klubhus

Torsdag den 8. oktober kl. 19

Besøg på Marielyst husflidshjem
Stenkærvej 7, Tyrsting, 8740 Brædstrup
Gården her er blevet til husflidshjemmet ”Marielyst”. Bodil og Niels Peter har afviklet landbrugsproduktionen, og i stedet arbejder de med
trædrejning og pergamentkunst.
De vil vise os rundt ude omkring gården, som
er smukt placeret, og vi kommer indenfor og de
viser os, hvad de laver. Der er mulighed for at
købe en speciel gave eller håndgjorte brugsgenstande. Mens vi drikker kaffe, kan vi synge en
sang og høre om stedet.
Se mere på www.husflidshjemmet-marielyst.dk
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.20
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr. – inkl.
Kaffe m. kringle.
Tilmelding til Grete senest 5/10 på tlf. 6093 7601
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Lørdag den 12. december kl. 6.50
Jule tur til København

Vi har bestilt 25 pladser med Sørens rejsers på
deres juletur til København. Vi kører fra Kjellerup
(Parallelvej 7, 8620 Kjellerup) kl. 6.50.
På Fyn holder vi en lille pause inden vi fortsætter
til København.
Vi er fremme omkring middag og man kan vælge
at blive i bussen og få en rundtur i København
eller stå af ved Tivoli og bruge eftermiddagen på
egen hånd. Vi køre retur til Jylland kl. 19 og er
hjemme kl. 22.20 ca.
Der er ikke planlagt forplejning, det sørger man
selv for.
Betaling ved tilmelding!!! Først til mølle!!!
Enten kontant eller: Reg. Nr. 9266 konto nr.
8157190629 (Husk navn)
Pris for medlemmer 395 kr. Gæster 495 kr.
Tilmelding til Lillian senest d. 4. september
på tlf. 8685 9207 eller på
e-mail: landsbyliv@live.dk
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FRISKOLEN I LEMMING
”Nu er der kun 36 skoledage tilbage, før vi skal i 1. klasse!
Og det har de så ganske ret i, de 13 elever i børnehaveklassen her på friskolen. Skoleåret er som sædvanligt fløjet afsted, og inden vi får set os om, er det
sommerferie. Jeg har set tilbage på året og giver jer
her nogle få glimt af livet i børnehaveklassen.
1. Det aller-aller-første møde med skolen for de kommende skolebørn fra børnehaven i Lemming var helt
tilbage i februar 14, hvor børnene deltog i skolens teaterforestilling sammen med de børn, der gik i børnehaveklassen. Store børnehavebørn, men små næstenskolebørn, der var med på scenen, lidt betuttede, en
anelse beklemte, men entusiastiske og stolte.
2. 3 gange i løbet af foråret kom alle de kommende
elever på besøg på skolen og fik her en lille forsmag
på skolelivet og fik hilst på de andre, der skulle gå i
klassen. De besøgte naturligvis også SFOen og fik leget med nogle af de store børn derfra.
3. Første rigtige skoledag, hvor alle mødtes rundt om
flagstangen, og hvor alle de nye elever blev budt velkommen med sang og klapsalver. Pyh, hvor det var en
stor og ganske overvældende dag!
4. At få en makker fra storegruppen! Det er stort –
tænk sig at blive venner med sådan nogen store nogen. At have ”makkermorgen”, hvor der leges, læses
og spilles på tværs af alder, skaber skønne relationer.
Og at blive fulgt til morgensang af sin makker skaber
tryghed.
5. ”My name is..” ”one, two it`s a shoe” ”fruitsalad” –
engelskundervisning sammen med lillegruppen er
bare sjovt, og lynhurtigt kaster børnehaveklassens
elever sig ud i sange og lege på det nye sprog.
6. Skolefest hører jo også med til skolelivet, og i november var alle skolens elever til fest, mens forældrene holdt møde i den anden ende af skolen. Elevrådet,
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bestående af elever fra 3.-8. klasse, havde arrangeret
et brag af en fest, hvor alle morede sig sammen.
7. I slutningen af januar holdt vi 100-dages fest og fejrede, at vi nu havde gået i skole i 100 dage/halvdelen
af skoleåret. Alle børn medbragte 100 ting, f.eks elastikker, kager og legoklodser.
8. Nu er tiden så kommet til, at den nuværende klasse
skal være værter for den kommende klasse, når de
besøger skolen. De nuværende elever er meget stolte
og ansvarsbevidste. De kan jo godt huske, hvordan
det var, da de var de nye.
9. Før skoleåret slutter skal vi alle (dog ikke ældstegruppen, de skal nemlig til London) på 3 dages lejrskole. I år går turen til Vestjylland og mon ikke, der er
sommerfugle i mange maver (især hos forældrene),
når vi drager af!
Og så pludselig er det ferie, og de små ”pus”, der begyndte på skolen i august, er blevet store, dygtige skolebørn, der er SÅ klar til at komme i 1. klasse. Jeg trækker vejret dybt, sender ”mine” børn videre og gør klar
til at modtage 15 nye, forventningsfulde og spændte
børn efter sommerferien. Ringen er sluttet og vi begynder (heldigvis) forfra på et nyt spændende skoleår.
			
Bodil Kejser

BØRNEHAVEN I LEMMING
Det vi drømte om i går, er virkelig i dag!
Det er tidligt om morgenen, og påskeferien netop afsluttet dagen forinden. Vi står klar i børnehaven; SÅ
KLAR! Ikke for at holde øje med vejret, men for at GLO
på den kæmpestore kran, der eftermiddagen før blev
stillet op.
I dag har vi ikke tid til samling, men kaster os over
formiddagsmaden, for i dag sker det! Vores nye børnehave skal ankomme, og vi vil ikke gå glip af et eneste
øjeblik, når de store blokvogne triller ind på grunden.
Kranføreren er på plads, og han demonstrerer, hvad
han er kommet med. Kranen står solidt, og har slået
kæmpestore elefantfødder ud til siden. Vi har følelsen
af, at denne grønne kran overgår de fleste gule kraner
ved motorvejsbyggeriet. Det er vildt at se, hvor højt
kranen knejser; den forsvinder næsten ind i skyerne.
Vinduesdøren ved personaleindgangen er i dag fyldt
med betagede børn, som en IPAD ikke ville kunne konkurrere med. ”Skærmbilledet” foregår ganske få meter
fra os.
Og så sker det, endda før vi får tygget af munden, og
er kommet ud på legepladsen. Den første blokvogn ér
kommet, næsten lydløst, som var den drevet af el.
Børnene får at vide, at det er motorik & soverummet,
personalestuen og kontoret, der nu er ankommet. Vi
ved, at det kun er den første del af børnehaven, og at
den er ”knækket” i 5 dele, for at kunne fragtes her til
Lemming. 4 andre blokvogne kører altså lige nu mellem Vinderup v/Holstebro og Lemming. De kører med
særtransport og rotorblink. Blikket i specielt drengenes
øjne vidner om fascination, og roterer i øvrigt som disse
rotorblink på blokvognene. ”Rotorblink” bliver et af de
ord, vi må gentage gang på gang denne forunderlige
dag. Kranen løfter nu børnehaven (i store tykke stropper), og hejser den første del hen over æbletræerne.
”KLIK” som en legoklods, bliver den bragt på plads,
mens vi (ude på vejen) i næste øjeblik ser blokvogn nr.
2 ankomme!

1. spadestik blev udført af 38 børn - her Eskild Hjorth

hegnet. Gyngerne svinger
atter, legehusene fyldes af
børn og der graves i sandkassen. ”Kan vi så flytte ind
i børnehaven i morgen?”
Det hele føltes abstrakt,
for tid er en vanskelig størrelse for 3-6 årige.
Virkeligheden ér nu blevet
forvandlet til den drøm vi
havde; børnehaven i Lemming er fremtidssikret!
Hanna Lund Petersen
Kranen når helt op til skyerne...

Parkeringspladsen er tømt for biler i dag, og her er fyldt
med arbejdsmænd, som alle bærer hjelme. ”Jeg vil
være kranfører” siger Oscar på 4 år med klar stemme,
og der fornemmes et øjebliks tavshed og respekt omkring ham, fra de øvrige drenge.
Med næste vogn kommer depotet, noget af fællesrummet, et af børnetoiletterne og de voksnes badeværelse. Sådan går formiddagen; børnene får fortalt hvilke
rum, der ankommer og klikkes på plads, men da 4.
og 5. del ankommer, er det som om, at børnene allerede kender proceduren, og kun få bliver hængende v/

Børnehaven “flyver på plads”!
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
B-dag
I læsende stund er Bukkejagten startet. 16. maj - ved
solopgang - sad tusindevis af morgenduelige riffelskytter klar rundt i landet. Forud var gået tid med at tjekke
op på de gode pladser, stigerne og ”hochsitz’” ude i
skoven.
Der findes mange slags jagt. De to mest almindelige
dyrkes af de fleste medlemmer af Lemming- og omegns jagtforening.
Der er den social drivjagt over efterår og vinter. Vi
organiserer skoven i såter og vi anbringer skytter på
udvalgte poster. Så går hundene igennem og trykker
vildtet frem.
Og så er der bukkejagten. Den foregår med riffel og
jægeren er - som udgangspunkt - alene ude i skoven.
Stilfærdigt gående - pürsh - eller siddende i et tårn eller en opsat stige med udsigt over engen.
Klargøring til bukkejagten og sker mens skoven begynder at blive rigtig smuk og lys grøn. Måske skal der
skæres lidt grønt væk fra skudlinjen og måske skal
der rives lidt tørre kviste væk fra stierne. Bukkejagt
handler om at være der ude på dyrenes præmisser.
Dvs. du må helst ikke kunne høres, lugtes eller ses.
Ligeså skarp og påpasselig som skovens egne dyr
bliver ingen af os - men man kan gøre sig umage og
mange jægere syntes at bukkejagt er en mere stilfærdig og ”rigtig” jagt, netop fordi den udfordrer talentet for
at færdes stille i skoven.

Jagtforeningen
har naturligvis også forårsarrangementer:

Fisketur

Fredag den 12. juni kl. 18.30
- kan man møde op med fiskestangen til en
hyggelig aften ved Svennes sø
på Ingerslevvej 19, Lemming.
Der kan købes grillpølser og drikkevarer.
”Fiskekort” kr. 50,Der er stadig ledige

Bukkejagter

i Præstegårdsskoven.
Ring til Jørn Andersen
2271 1138 ell. 8685 9141
og book en oplevelse i juni eller juli.
Endelig er der

POKALskydning

Onsdag den 24. juni kl. 18.30
Kom og vis dine færdigheder!

Verner Lynge

Fin bukkestige. Riffelstøtte og godt udsyn over skovlysning.
Nu kan bukken bare komme.
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Stigen er ved at vokse til. Fin Et sikkert tegn på buk i omkamuflage, men kan en jæ- rådet. Småtræer er ”fejet”
ger kravle igennem?
- barken afslit, når bukken
gnubber sin opsats.

LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Først i det nye år blev der lagt nye lyse klinker i forgangen, tak til Lasse Schultz for klinker og arbejde, i uge
9 blev der sat troltexplader på lofterne i forsamlingshuset, det er superflot, tak til alle jer der hjalp med det. I
den kommende tid vil der blive sat nye vinduer i store
sal, ud mod sportspladsen, tak til Niels Jakob Nielsen
for dette sponsorat.
Sikke en fest, der blev holdt der i marts, ååh ja, ååh
ja, åååhh.
God mad, glade mennesker, sjov spiddende fremtidsorienteret revy og ikke mindst dansevenlig musik, det
er vist opskriften på en god forårsfest, vi gentager succesen næste år 5. marts kl. 18.00.

Billedtekst

2. påskedag blev der afholdt det årlige store påskespil, i år var der 144 deltagere, det vare hele dagen
og mere til, så tak til lotteripigerne for deres indsats
denne dag også.
Men den skønneste krans, bli´r dog din Sankte Hans,
23. juni fejrer vi, igen i år, Skt. Hans i Lemming/Nisset, i år er det på legepladsen i Lemming. Der bliver
tændt et børnebål kl. 17.30, der kan bages snobrød og
hele aftenen kan der købes pølser, kartoffelsalat, saftevand, kaffe, te, kage, øl og vand. Kl 20.00 kommer
Gitte Willumsen, formand for Kultur, Fritids og Idrætsudvalget og afholder årets båltale, umiddelbart efter
tændes det store bål og vi synger et par midsommersange. Da jeg var barn, måtte vi være længe oppe og
se det store bål, og hvis vi var rigtig heldige, fik vi ikke
vasket tæer, og jeg tror ikke jeg tog skade. Vi håber i
hvert fald at se rigtig mange til midsommerhygge.
Efter 5 år som udlejer i forsamlingshuset har Henrik
Jensen valgt at stoppe, vi siger tak for indsatsen, men
håber da at se dig i huset. Heldigvis kan vi sige velkommen til en ny udlejer, Marianne Mortensen. Dejligt,
at det lykkedes så hurtigt, at få en ny på posten, det
er jo ikke kun, at sætte de rigtige krydser i kalenderen.

Billedtekst

Skt. Hans Aften
Tirsdag d. 23. juni i Lemming
Se mere info i teksten til venstre

Ålegilde

Fredag d. 25. september kl.18.30

Den 25. september
er der
Ålegilde
sæt allerede X
i kalenderen nu.
LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
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PLADS TIL DIG OG MIG
Bodil Christensen, lokal kunstner i Ebstrup
På Ebstrupvej 46 bor Bodil Christensen med sin mand
Nels Vad, og hun er til daglig ernæringskonsulent i Fødevarestyrelsen. Og det har hun været de sidste 12 år.
Men i fritiden er det ikke fødevarer, der optager sindet
men kunstmaling på højt niveau.
Hendes kreative gen har også sendt hende forbi billedvævning og blomsterbinding, men efter et kursus
hos Marianne Duedahl, Silkeborg, blev hun meget inspireret af akrylmaling af billeder især med spartelteknik. Hun er autodidakt og maler, fordi det giver hende
en glæde at have den fysiske og mentale proces ved
skabe sine værker, ofte uden en klar idé om, hvad det
skal ende med, men billedet vokser ofte frem undervejs i processen.
Hun deltager gerne i kurser, som bl. a. er afholdt Silkeborg-kunstnerne Kicki Jørck og Inge-Lis Jørgensen,
Anna Grarup, Sejs og Bo Johansen, Tversted, hvor
forskellige teknikker bliver øvet, og som besøgende,
der sidder med en kop kaffe og et stykke kage mens
billederne bæres ind i stort tal, må jeg sige, at hun har
hørt godt efter. For hendes produktion er meget bred
og fantasifuld, og hun går ikke af vejen for at bruge
svejseklatter, gl. brocher, håndlavet papir, sider fra en
gl. bibel, gl. træ til supplement til ofte meget stærke farver, som findes i mange af hendes værker. Og sniger
der sig lidt humor ind, er det helt bevidst.
Hendes brede palet af billeder spænder fra portrætter,
landskaber, pop-art, collager, abstrakte kraftige farveeksplosioner til ducede fint nuancerede harmonier.
Fælles for mange motiver er fabelfugle og -dyr, menneskeskikkelser, skibe, landskaber med inspiration fra
bl. a. Norge og rejser rundt på jorden og meget andet.
Men uanset motivet, har Bodil en balance og stabilitet
i billederne, der gør dem ekstra spændende og behagelige at se på, og ofte skal iagttageren have fantasien
op af lommen for at se de indbyggede detaljer og finurligheder og selv skabe sig en forståelse af et billede.
Bodil har udstillet mange steder, hvor Lemming Café,
Højriis Planteskole, Bjerringbro og Butterfly Motionscenter, Silkeborg er de mest lokale. Men hun har også
udstillet på Nuklear-Medicinsk Århus Hospital, Mai
House i Sdr. Nissum og hos Fødevarestyrelsen i Lystrup samt Mørkøv Biograf og Holbæk Bibliotek. De 2
sidstnævnte var næsten som at komme hjem for Bodil,
da hun stammer fra Svinninge i det område på Sjælland.
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Jonas Lunen, Lemming IF 2012
- Inspireret af de mange mål.

Malerens yndlingsbillede fra 2011 (-Ingen titel).

I hjemmet er der naturligvis mange af Bodils billeder,
men også andre kunstnere har fundet vej op på væggene, og Bodil lægger ikke skjul på, at hun ofte inspireres af andre kunstnere ud over den inspiration, hun
selv får fra naturen, fantasien og sit daglige liv. Nogle
billeder er enkeltstående værker, mens andre indgår
i en serie på 2 eller flere billeder, når det lige er det,

der skal til, for at hun får udtrykt og malet det, hun vil
med sin kunst. Og resultatet er overvældende og dygtigt lavet.

Klonede balletdansere

Køer i Holland. 2014

Lokalbladet ønsker derfor fortsat god vind med hobbyen til glæde for beskuerne, men især Bodil selv.
Luffe
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Fantastisk afslutning på gymnastiksæsonen
En forrygende sæson i Centrum IF´s gymnastik afdeling blev sluttet af med et brag af en opvisning.
Tilskuer tallet var i år over alt forventning. Vi havde ca.
500 betalende gæster, så hallen var fyldt og stemningen var høj.
Stort set alle foreningens hold var på gulvet og leverede præstationer som fik smilende frem på alle. Der
blev leveret gymnastik i høj klasse fra pirater med flyvende kolbøtter, til drenge og piger der lavede flotte
spring i trampolin og på den nyindkøbte springbane.
Ud over vores egne hold, havde vi besøg af lokal pige,
som gav et flot soloshow med rytmisk sportsgymnastik.
Dagen blev sluttet af med en flot opvisning af Gudenådalens efterskole, som troppede op med 170 elever.
Tak til alle der mødte op, og var med til at gøre dagen
fabelagtig.
Sæsonens udfordring har i år været, at få plads til alle
de dejlige børn der vil lave gymnastik. Vi har flyttet
alle hold i Skægkær hallen, som har været fantastisk.
Mere plads til udfoldelse og sjove redskabsopstillinger.
For at få tiderne til at gå op, måtte vi køre holdende
med overlap. Dette har givet en del uro i hallen, men
børnene og trænerne har været fantastiske til at få det
til at fungere alligevel. Vores mål er dog alligevel, at vi
i næste sæson kan køre holdene mere adskilt.
I starten af sæsonen havde vi samtlige hjælpetrænere
på kursus og nogle af trænerne. Det er vores mål, at
alle vores trænere løbende bliver klædt på gymnastisk, så de kan varetage opgaverne i hallen på bedst
mulig måde.
I gymnastikudvalget arbejdes der på højtryk for at få
næste års sæson planlagt. Når holdene, trænerne og
tiderne er på plads, vil de komme på hjemmesiden
med tilmelding.
I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at man kontakter os, hvis man går med en trænerdrøm i maven
og har lyst til, at være en del af et af vores dygtige trænerteams. Find os på hjemmesiden under gymnastik.
Vi håber at tilslutningen til næste sæson vil være lige
så stor som den forgangne. Vi kan garantere der vil
være nye spring, masser af grin og udfordringer i hallen.
På gensyn i september 2015
Gymnastik udvalget
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Badmintonsæsonen i IFC slut

- vel mødt til en ny efter sommerferien
Så blev det sommer, og badmintonsæsonen ligger stille
pt. Om den forgangne sæson er der en del at berette.
I ungdomsafdelingen oplevede vi desværre en større
nedgang i medlemstallet efter sidste sæsons rekordtilslutning. Til gengæld blev der spillet rigtig god badminton på banerne om fredagen. Der blev i april afholdt
klubmesterskab, hvor titlerne gik til Signe i de ældstes
rækker, mens Christian vandt hos de yngste spillere.
I marts afviklede trænerne desuden ”natminton”, hvor
klubben havde lånt skolens sfo til overnatning for de 15
spillere og 2 trænere, der deltog. Det forlyder fra pålidelig kilde (ungdomsspillerne selv), at trænerne gik i
seng først, og at der blev spillet badminton til langt ud
på natten…
Hos seniorerne oplevede vi i
sæsonen 14/15 en lille medlemsfremgang.
Desuden
klarede de to turneringshold
sig utrolig godt. Både i HD
serie 1 samt i H serie 1 blev
det til meget flotte 2. pladser
– klare forbedringer i forhold
til sidste sæson og meget Formand Troels Bendtsen
tæt på samlet turneringssejr overrækker præmie til herresinglevinder Kasper Larfor begge hold.
sen

Til klubmesterskaberne i april blev der kåret følgende
mestre:
Herresingle: Kasper Larsen
Damesingle: Lene Baun
Herredouble: Thomas Hestbech og Claus Bredahl
Damedouble: Lise Pedersen og Lene Baun
Mixdouble:
Lise Pedersen og Claus Bredahl
Den kommende sæson:
Sæsonen starter for vores seniorer den 26/8, for motionisterne den 31/8 og ungdomsspillerne den 4/9.
Vi fastholder de yderst rimelige kontingenter for alle spillere. Vores store skare af motionistspillere kan næste år
vælge mellem mange forskellige tider. Da alle tider dog
ikke er lige attraktive, vil baneprisen variere fra 12002000,- afhængig af tidspunktet, der vælges. Se mere i
ugeavisen i august samt på klubbens hjemmeside.
Vi håber på stor tilslutning til den nye sæson og byder
alle nye som gamle medlemmer rigtig hjertelig velkommen.
På bestyrelsens vegne,
Claus Bredahl

Fodbold
If centrum fodbold er startet op på sæsonen med masser af medlemmer, både genganger og nye. Medlemstallet er endnu ikke helt på plads men ca. 150 glade
fodboldspillere har sin gang på de grønne græsbaner
ved Skægkærskolen. Vi har hold fra børnehavealderen (Stjernefrø) til Old Boys, så vi spænder vidt. Alle
de unge hjælpetræner, trænere og fodboldudvalget arbejder frivilligt for at foldboldspillet skal være en god
og sjov måde at udøve sporten på. Klubben er altid på
jagt efter frivillige hænder, der vil gøre en indsats. Vi
er feks. 3 fodboldmødre der sidder i fodbold udvalget,
selvom vi ikke har en dyt forstand på fodbold, andet
end at heppe på vores børn.
Men foreningsarbejdet dør ligeså stille ud hvis der ikke
er nogen forældre der vil gøre en indsats. Og der er
så meget sjov ved at møde en masse andre forældre
samt børn og unge, at dét er lønnen i sig selv.

U9 og U10 stiller op til ære for fotografen

IF centrum har fået et nyt
moderne logo som firmaet
SimonSimon har lavet til os.
Et logo, som vi er meget
stolte af.

Inga Bøjstrup

Noah fra Stjernefrøene giver bolden op

Jacob, Lau og Emil fra U13 har styr på bolden

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
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LOKALRÅDET
2 minus 1 veje
2 minus 1 veje kommer på Øster Bording Vej, Kragelundvej og Skægkærvej.
I Kommuneplan 2013 – 2025 er det vedtaget at fremme realisering af 2 minus 1 vejtypen på henholdsvis
• Skægkærvej mellem Skægkær og Sejling og
• Kragelundvej/Øster Bordingvej mellem Kragelund og
Øster Bording
Efter vedtagelsen af kommuneplanen medio 2013 har
Vejdirektoratet givet tilskud på 40 % til realiseringen af
disse 2 minus 1 veje i Silkeborg Kommune.
Hvad er en 2 minus 1 vej
Vejen indsnævres visuelt med brede stiplede kantbaner i begge sider, så der visuelt kun er ét kørespor,
svarende til en smal vej. Herved skal bilisterne i begge retninger i princippet deles om et kørespor, og skal
placere sig midt på vejen, når der ikke er modkørende
trafik. Kantbanen er stiplet, og kan og skal overskrides, når der er modkørende færdsel.
Vejtypen skal således signalere mere plads til de lette
trafikanter og kan sikre en større afstand mellem lette
trafikanter og medkørende trafik. Dette kræver naturligvis et andet køremønster, og hastighedsbegrænsningen er derfor nedsat.
Erfaringer fra Rustrupvej mellem Gjessø og Them
På Rustrupvej har vejtypen givet et markant fald i hastigheden og en markant forøgelse i cykeltrafikken på
43 % til 270 cyklister på hverdagene fra 2012 til 2013.
På Rustrupvej har beboerne langs med vejen oplevet
støjgener, og derfor vælges det at kantbanen males
på, fremfor udlægning i termoplast. Herved undgås
støjgener, når bilister overskrider kantbanen. Dette
vælges derfor ligeledes for nye strækninger af vejtypen, og således også Skægkærvej og Øster Bordingvej - Kragelundvej.

Skægkærvejs farlige sving fra øst...
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En færdigmalet 2-1 vej...
Kragelundvej/Øster Bordingvej og Skægkærvej
I 2013/2014 kørte Skægkærområdets lokalråd og vejmyndigheden sammen strækningerne igennem, for at
vurdere hvilke tiltag, der var nødvendige inden realisering af en 2 minus 1 vej. På Skægkærvej er beplantningen beskåret og umiddelbart øst for Skægkær er
lavet en mindre sideudvidelse. Den er etableret som
venteareal for venstresvingende cyklister mod den nye
sti til tunnelen under Viborgvej. På begge strækninger
etableres 60 km/t mod tidligere 80 km/t.
Trafiksikkerheden øges ved 2 minus 1 veje
Netop sikkerheden øges markant ved etablering af 2
minus 1 veje, og vejtypen kan ikke blot forbedre forholdene for cyklister (og knallerter), den kan også reducere antallet af eneulykker, mødeulykker og ulykker
forårsaget af for høj hastighed. Vejtypen er anbefalet som tiltag af Færdselssikkerhedskommissionens
handlingsplan fra efteråret 2013. Handlingsplanen har
en vision om, at der i 2020 er 800 km 2 minus 1 veje
i Danmark, som en del af målet mod færre dræbte og
tilskadekomne.
Indvielse af den nye vejtype på Skægkærvej.
Etableringen af Skægkærvej som 2 minus 1 vej vil
finde sted i løbet af maj 2015. Der planlægges i den
forbindelse et indvielsesarrangement, hvor der også
informeres yderligere om vejtypen. Der er også lavet
foldere, der bliver fremlagt forskellige steder.

....og fra vest...

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for

Program for

Juni, Juli og August

Sommeren

Onsdag d. 19. august kl. 7.30
Det er først på dagen, men vi skal på
heldags sommerudflugt til:

Udflugt til

Vadehavsøen Fanø
Som noget nyt tager vi på en færdig tilrettelagt tur,
hvor alt er lagt i hænderne på Sørens Rejser.
Det er en tur ned gennem Jylland til Esbjerg,
hvorfra vi sejler til Fanø.
På Fanø stiger en lokal guide på bussen, og vi
skal opleve den dejlige og naturskønne ø.
Ved middagstid nydes en god 2-retters menu.
Sidst på dagen er der kaffe,
inden turen igen går retur mod Serup
hvor vi forventer at være ca. kl. 18,00.
Der kommer et program senere.
________________

Flamingo Naturpark
og Kaj Munks Præstegård.
Torsdag d. 13. august.
Afgang fra Lemming Kirke kl. 8.00.
Kaffe på turen derud.
Rundvisning i parken af Knud.
Middag på Ulfborg Gæstgivergård.
Besøg i Kaj Munks Præstegård med
rundvisning og eftermiddagskaffe
I haven.
Vi er hjemme ca kl 18.00.
Pris pr. person: 350 kr. Alt Incl.
Tilmelding senest d. 6. august til Verner
_______

Bestyrelsen

har efter generalforsamlingen d. 18. marts
konstitueret sig med følgende resultat:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best. medl.

Rasmus Jensen
8685 5832
Leif Klejstrup		
8685 5303
Kirsten Jensen
8685 6608
Ingrid Jensen 		
2369 2099
Bodil Elkjær		
8685 5604
___________________

Petanque

Der kan godt være flere til at spille petanque, så
mød op onsdag eftermiddag kl.13.30 på sportspladsen, det kræver jo ikke specielle forudsætninger for at være med, kun medlemskab af pensionistforeningen.

Så mød bare op med godt humør og
lidt kaffe og brød til eget forbrug!!
Er der nogen der ønsker kørsel hjemmefra og til
Forsamlingshuset, så sig det ved tilmelding eller
ring til Rasmus tlf. 2986 5832 eller 8685 5832.

Almindelig klubdag

Mandag d. 14. september kl. 13.30
_______
Siden sidst har vi afholdt generalforsamling.
Erling Mikkelsen ønskede ikke genvalg.
I stedet blev Inger Andersen valgt i bestyrelsen.

Bestyrelsen
Formand:
Verner Jensen, 8685 9227
Næstformand:
Inger Andersen, 2347 1308
Kasserer:
Karen Bang, 8685 9187 - 4032 6961
Sekretær:
Henny Vig, 2342 7596
Best. Medlem:
Leif Vinther, 8681 1428 - 2029 1233
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Foråret i Børne- og Familiehuset
En spændende periode med masser af aktivitet og
god solid undervisning. Forleden var jeg rundt i klasserne med vores nye kommune kontakt Martin, ”du
forstyrrer Knud” var svaret når vi bankede på så vi listede hurtigt videre. Derudover har vi afviklet en god
emneuge og for nogle årets projektuge, alt sammen
kan i kigge i nogle af de indsatte fotos. Ældste gruppe
kunne bare ikke få nok så de valgte at besøge Nordjylland, og med base i Aalborg drog de med Lene rundt
for at finde f.eks. Orlovsmuseet, færgen til Eegholm og
selvfølgelig også Aalborg Zoo. Der blev også tid til en
tur i biografen og et godt måltid mad. Katrine er i gang
med en hel særlig opgave da hun jo skal have sin afsluttende eksamen her i løbet af juni måned. Prøverne
vælter ind og hun er klar. Som den eneste forlader hun
Børne- og Familiehuset denne sommer. Held og lykke
til dig og tak for din omsorg for Børne- og Familiehuset. Når man er sammen med Katrine bliver man altid
behandlet ordentligt. Igen i år skal et par af vore elever
konfirmeres og det er Oliver og Matias. Tillykke til jer
og jeres familie. Vi er så heldige at vi får lov til at fejre
blå mandag sammen med dem den 11. maj.
Vi har haft flere af vore ældste elever i praktik i såvel lokale som byvirksomheder. For det første tak for
hjælpen og for det andet så er det en glæde at komme
rundt og få et ja og det er en glæde at få glade og smilende elever tilbage derefter.

Sommeren
Ja som altid er der optræk til en god og lang sommerferie og hvad skal den så bringe. Nogle vil på Blå Kors
lejr, andre i sommerhus eller bare have en lang og god
slapper med familien.
Men inden da skal vi jo lige have afviklet et par traditioner. Klassens dag den 25. juni og kanoturen den 26.
juni og det plejer at være den bedste dag på hele året
for Ishuset i Indelukket.
Vi tager til Djurs Sommerland den 4. august og i år
skulle vi gerne over 100 betalende.
Hvad fremtiden derudover bringer er svært at sige
men vi ønsker os sådan lidt mere plads og det håber vi
bliver muligt i forbindelse med Dybkær Specialskoles
fraflytning af Lemming gl. Skole.
Legepladsen
Elevrådet har talt og derfor investerer vi faktisk et ret
stort beløb i nye og forbedrede aktiviteter i løbet af de
næste par måneder. Vi lavet et udendørs undervisningsmiljø med borde/bænke og nogle områder med
både bogstaver og tal og hvad eleverne måske ønsker
sig allermest – et nyt bordtennisbord og en trampolin i
jordhøjde. Måske er det sammen med fitnessområdet
og multibanen klar det hele til forældredagen. Området ved Idrætsforeningen er jo til fri og fælles afbenyttelse og det gælder sådan set også for legeplads og
udendørs området ved Børne- og Familiehuset.
Vi ønsker jer alle en god sommer.
Hilsen Knud Erik

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

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, tlf.: 3026 5156
mail@boernehavenilemming.dk

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær
Østergade 8
8620 Kjellerup

Reperation og service af alle mærker

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

4224 4223

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

Tlf. 2177 2169

Alt til konkurrencedygtige priser

www.kjellerupkøreskole.dk

Solceller Privat Erhverv Industri

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

Lavpris benzin

Viborgvej 87

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk

Denne
annonce
kan blive
DIN

Silkeborg Isenkram
Torvet 1
Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

LIVREM UDEN HULLER
www.klostergaardgravering.dk
Hunde /
katte tegn

45.-

Skiltet tilÊpostkassen
59,Charlottenlundvej 16
86821597/26255578

KUN 385 kr.
fragtfrit

DESIGN DIT EGET BÆLTE

Alle
graverings
opgaver
udføres.

på www.speedlockbelts.dk
Vælg mellem 8 smukke metalspænder og 4 ægte læderbælter.
Låses trinløst i ønsket position. Leveres i gaveæske.
Tryghed for dig
www.speedlockbelts.dk
og dit kæledyr!

Nem check-in
på flyrejsen.

Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

E
SALG & SERVIC C,
T, P
AF KOPI, PRIN ÆRK
V
SERVER & NETK
WWW.FIMO.D

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Negletekniker

Tina Englyst

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Skægkærvænget 1 8600
Silkeborg
Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
Tryghed
for
dig
Tryghed for dig og dit kæledyr!
og dit kæledyr!

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

KOPI,,PRIN
REP., KOPI
SALG,,REP.,
SALG

Tlf. 8685 5066

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

Skægkær Dyreklinik

Mobil: 3023 1613

www.loutina.dk

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-,
vare- som lastbiler, også entreprenørmateriel og havemaskiner.

Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

DerSkægkærvænget
er mange,
derSilkeborg
duerTlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
1 8600
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186

Stagehøjvej 27 Silkeborg
T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk

Mogens Hansen		
Ib Jespersen		

2289 5055
2323 7113

Alt i murerarbejde
ihi@mail.dk

Erik Sørensen Aps

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83
www.erik-s.dk

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Alt til dyr, have og hobbylandbrug

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion
Entreprenørarbejde - Belægning
Snerydning - Maskinstation

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17
Torsdag kl. 11 - 17
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Ebstrupvej 60
Tlf. 29 70 10 29
www.silkeborglandhandel.dk

... nu med ægte stenovn

