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Frank Hansen

Aps

TØMRERMESTER

Mobil

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg
4020 8440

40 10 34 64
51 88 90 03

Denne
annonce
kan blive
DIN

Smedebakken 8 - 8600 Silkeborg
www.frankhansen.dk - fh@frankhansen.dk

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,
P
T,
AF KOPI, PRIN ÆRK
V
SERVER & NIMEO.DTK
WWW.F

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Negletekniker

Tina Englyst

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

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

Denne
annonce
kan blive
DIN

Stagehøjvej 27 Silkeborg
T: 86 82 16 55 www.sb-s.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
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LEDER
Samfundsforskere, filosoffer og psykologer taler om
at vi lever i en individualiseret, egocentreret præstationskultur. At dagsordenen for mennesket i konkurrencestaten sættes af den globaliserede verdens behov,
styret ud fra økonomiske hensyn.
I modsætning til dette skal man blot blade et par numre af Lokalbladet igennem. På en måned er der op til
60 forskellige arrangementer i forsamlingshuse og kirker. Tilbud om møder, foredrag, underholdning, fester,
gudstjenester, bankospil, udflugter, idrætsaktiviteter,
musik, litteratur, teater, fællesang, fællesspisning. You
name it, som det hedder på nudansk…
Aktuelt er nogle håndfulde engagerede mennesker
i Lemming ved at skabe grundlag for en udvikling af
landsbykulturen i fællesskabets ånd omkring den
gamle, tomme skole. I Sinding samledes over 60 mennesker, da Lokalrådet med kort varsel indkaldte til information og diskussion af konsekvenser for området,
hvis aktiviteterne i grusgraven udvides. Måske tager
samfundsforskere, filosoffer og psykologer fejl?
Klaus Hansen Tandskov
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) 			
2993 5475
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)
					
6127 7299
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)
				
2383 3055
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 (Sognepræst)		
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter) (Serup Borgerf.+ Forsamlingshus)		
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
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
Annette Frederiksen, (Skægkær Børnehave)						5136 9276
Niels Kr. Sandgaard (Sejling Forsamlingshus)						
2695 7623
Rosa Leth (Sejling Pensionistforening)							2674 5034
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SKÆGKÆR BØRNEHUS

ANNONCER

Riddere og Prinsesser

Røddernes årgang 2010/2011 har været i gang med
ridder og prinsesseprojekt inspireret af ”fri for mobberi”. Drengene har lavet riddersværd og lært at kæmpe
med respekt for hinanden, noget der også kan bruges i
puderummet, og pigerne har lavet prinsessekroner og
diskuteret hvordan man er en god
kammerat. Projektet blev afsluttet ved en fælles ridderfærd hvor
prinsesserne blev taget til fange
af 2 onde trolde, og ridderdrengene skulle befri prinsesserne.

På
færden
skulle drengene løse
forskellige
gåder,
samle
venskabets
bånd og slås med
drager inden de kunne besejre troldene og slippe prinsesserne fri. Et skønt projekt med glade børn.

Der kan købes vådt og tørt i Pigernes Café:
Kaffe, kage, tarteletter, øl, vin, vand mm.
Levende musik: Sjönnes S.P.M. Blues Band
Forskellige boder
Grundlovstale
Ridetur for børnene
på de dejlige fjordheste, Mette og Maren
Medbring selv stole og tag plads på græsset
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GADESPEJLET

Vigga Gottliebsen Papsø,
datter af Glennie og Mads
Papsø, Holmmøllevej 21,
er født d. 21. februar.
4050 gr og 52 cm.

Karl Uhrbrand Overgaard, Johnny Poulsen, Serup Svend-Erik Agerskov, Sinsøn af Louise Uhrbrand Tinghøjvej 11, blev 40 år ding Hovvej 16, fyldte 60
og Jesper Overgaard, Vi- den 4 maj 2016
år den 4. maj
borgvej 128, er født d. 18.
januar. 3460 gr. og 53 cm.

Bodil og Villy Kristensen, Birthe Bang, Allingvej 9,
Kjellerup, fejrede krondia- fyldte 60 år den 28. maj.
mantbryllup den 14. maj.

Aase Vestergaard,
Ørevadbrovej 38, Serup
fylder 80 år den 14. juni

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

HUSSTAFETTEN
Egon Jørgensen, Serupvej Hanne Riisberg, Hyrdemo24, fyldte 85 år den 24. marts sevej 7, fyldte 80 år d. 6. april.

Karin og Henrik Jensen, Allingvej 3, Nisset, blev/bliver
60 år hhv. den 5. april og 23. juni.

På Sinding Hedevej 97A bor Majbrit Elisiussen og Danni
Hosbond med katten Bagheera. De flyttede ind i 2013,
og sammen med Dannis far har huset fået tyk isolering
på loftet og helt nyt tag, og så røg husmåren også ud!
Huset brændte i 1980 og blev genopført, hvorefter den
tidligere ejer boede der i ca. 30 år. Det nye tag blev ført
ud over en ny tilbygning ind mod haven, hvor der tidligere
var overdækket terrasse. Kloakken er blevet tilsluttet det
offentlige net, så septiktanken er sløjfet. En total opmaling udvendig og indvendig har givet et flot resultat.
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KEND DIN EGN
Kender du Baubjergstien i Sinding?
Med det spirende forår kommer der igen mere aktivitet
på Baubjergstien. Den har sit udspring ved Charlottenlundvej 8 i Sinding. Her findes en postkasse med
foldere hvor man kan læse om de forskellige punkter
man støder på under den ca. 5 km lange tur rundt i et
meget smukt og varieret terræn. Der er opstillet bord/
bænk 4 steder hvor man kan holde hvil eller drikke sin
medbragte kaffe. Endestationen er ved ”Svanesøen”
ved Sinding Hedevej 26, hvorfra man går tilbage til udgangspunktet.
Der er faktisk rigtig mange der færdes på stien igennem sæsonen. Der er lodsejere som anslår op til 2000
besøgende om måneden. Der kommer sommetider
større forsamlinger f.eks. folk der går ture med ”Idræt
om dagen”. De er op til 90-100 ad gangen. Desuden
har udøvere af ”geocaching” også fundet stien interessant og har lagt flere poster ud rundt om på stien.
Lidt om stiens historie.
Omkring 2002 besluttede nogle miljøinteresserede
Sindingborgere, Helen Sørensen, Pia Hegermann,
Lise Nielsen, Børge Kristiansen, Majbrit Mikkelsen og
Helene Lønsted, at de ville starte en forening, som
skulle bygge på 3 ben:
1) en økologi afdeling, 2) en stigruppe og 3) en ambitiøs gruppe, der havde planer om at bygge et økohus.
Af de tre grupper er det stigruppen, der har overlevet,
og som i dag fremstår som Baubjergstien.
Man havde en ide om, hvor stien skulle være, så man
kontaktede de 8 lodsejere hvis jord skulle benyttes til
stien. Der var mange møder, hvor hver lodsejer fik besøg og blev informeret om planen. Alle viste stor interesse og gav grønt lys. Selve anlæggelse af stien blev
i begyndelsen markeret med gule prikker på træer og
pæle. Senere fik vi kontakt med ”Spor i Landskabet”
som tilbød at sætte professionelle markeringspæle
op, skrive foldere med vores beskrivelser af ruten og
trykke folderne. MEN det ville koste ca.15000 kr. Løsningen kunne være at søge fonde. Der blev skrevet
adskillige ansøgninger, og der kom lige så mange afslag. Men til sidst lykkedes det, da Nordea-fonden og
Friluftsrådet meddelte, at de ville støtte os økonomisk
Og det ville ”Sindingfonden” også.

Spæd start

Indvielse

5-års dagen

20.-9. 2009 blev Baubjergstien så officielt indviet som
et af ca.150 andre ”Spor i Landskabets” landet over.
Hvert år er der forskellige arrangementer, f.eks. svampetur med guide, opsætning af fuglekasser, besøg hos
lodsejere o. a.
Det oprindelige Lokalråd i Sinding indstiftede ”årets
kultur- og miljøpris”, som uddeles til en person eller
forening, der særligt har markeret sig på kultur eller
miljøområdet i lokalsamfundet. Denne funktion er nu
overtaget af ”Baubjergstien”, og uddelingen er et fast
indslag ved sommerfesten i Sinding.
Vi har nu i 2015 fået vores egen hjemmeside, hvor
man kan se, hvad der sker på Stien. Besøg os på
www.baubjergstien.dk
Hvis du aldrig har gået turen, vil vi opfordre til at prøve
det, f.eks. på en dejlig forårsdag når naturen vågner.
Tag gerne kikkert med. Der er nemlig flere højdepunkter, hvorfra der er en flot udsigt. I klart vejr kan man
således se til ”Himmelbjerget” fra toppen af ”Møllebakken”.
Alle er meget velkomne. God tur!
Bruno Pedersen, Sinding

Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
1525 stk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

PLADS TIL DIG OG MIG
Genbrugs-nørden i Nisset
Genbrug er oppe i tiden. Vi sorterer vores affald, så
mest muligt kan genbruges. Det kan spare ressourcer.
I kontrast til dette står ”køb-og-kassér”-kulturen. Vi vil
have det nyeste og smarteste, og måske er det dyrere
at reparere hvis det gamle er gået i stykker. Mange
produkters levetid er også mindre end for år tilbage.
At producere, sælge og forbruge er jo det der holder
hjulene i gang, skaber vækst. Men netop denne materielle vækst sættes der i stigende grad spørgsmålstegn ved. Kan Moder Jord blive ved med at klare det?
Oluf Luffe Skjerning, Nisset, har hele livet været bidt
af en genbrugsorm. Den her gnavende fornemmelse
i maven, når han står over for en kaput plæneklipper,
som ejeren har opgivet, blot med en knækket startsnor.
Det skal da lige tjekkes, om ikke den kan bringes til
live igen, siger Luffe, selv om han faktisk allerede har
2 andre stående, som har ventet på en kærlig hånd,
måske i flere år. Nå, en dag står de så i vejen for andre genbrugsprojekter, og maskineriet kommer op på
værkstedsbordet. Efter nogle timers snavsede fingrefor Luffe har hænderne rigtigt skruet på -kan de starte,
for så at kunne sælges i den Blå Avis eller Guloggratis.
Eller foræres til familien eller venner og bekendte. Men
ofte resulterer de snavsede fingre dog i en erkendelse
af, at det vist ikke var uden grund, at ”emnet” var dømt
til aflevering som skrot.
Luffes kone Anne-Mette er nu ikke altid lige imponeret
over gemalens præstationer, hvor tidsforbrug og resultat ofte ikke hænger sammen. Men én af solstrålehistorierne er, at en 3 år gl. Vølundvaskemaskine stoppede pga. af en knækket ledning. Den blev samlet,
men senere brækkede plastic-styreknappen. Den blev
limet. Og maskinen vaskede fint i 23 år. Det kan kaldes
genbrug og ressourcebesparelse.

Engang kom han hjem med en Camplet teltvogn, der
havde fået et træ ned i låget, så bagagebæreren var
kraftigt bukket og køkkenlågen ikke kunne lukkes. Så
var fruens tålmodighed sat på prøve. Ikke mindst, da
han glad fortalte, at den KUN havde kostet 4000 kr.
Og at den var opgivet af den lokale Campletforhandler.
Men vognen var relativt ny, og teltet og karosseriet var
flot, og efter et par dages arbejde med donkraft, løftestænger og Storm-P-løsninger, var vognen intakt igen.
De hjalp hinanden med at polere den, så den så ud
som ny. Den sommer dannede den ”hus” på campingtur til Grenå med familiens ældste søn, svigerdatter og
2 børnebørn, som dog sov i campingvogn, mens ”de
gamle” måtte ligge i teltvognen. Den blev så senere
solgt uden det helt store tab, da den var for ”levende”
til en god nats søvn.
Den seneste udvikling i Luffes gebrugskarriere er, at
han har lejet sig ind i Byens Bazar, som nærmest er et
genbrugs-super-marked. Har skal man prissætte sine
ting, som kunderne så kan besé i ro og mag og betale
ved udgangskassen, når de finder noget brugeligt. Det
giver dog ikke den krejler-mulighed, som Luffe rigtig
godt kan lide med lidt prutteri om prisen.
Noget nyt er de forskellige bytte- og handle-grupper
på Facebook, se under Lemming, hvor der lokalt kan
skabes kontakt mellem dem der har og dem der mangler diverse sager. Og som Luffe konkluderer: ”Vi kan
ligeså godt komme af med noget af det jeg har samlet
gennem mange år, for vores børn vil næppe værdsætte at skulle arve det.”
Klaus Hansen Tandskov

Luffe havde mange sager med på markedsdagen i Lemming
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SKÆGKÆRSKOLEN
Børnehaveklassen på Fagdag med natur og børnestavning
Man må sige, at vejrguderne var med os i onsdags, da
vi havde fagdag med solskin, hulebyggeri og bål-mad.
Vi startede i klassen til en snak om regler og forventninger. Hvad gør en hule god? Hvor mange skal der
være plads til? Hvilke materialer? Hvordan samarbejder vi bedst? Hvordan fordeler og behandler vi værktøjet?
I det nærtliggende vildnis ”Ridderborgen” gik pigegrupperne straks i gang med at aftale hvilke blomster
der skulle pynte i deres hule, når den var færdig, mens
drengegrupperne snuppede noget værktøj og gik i
gang med det hårde arbejde at save døde træer og
grene op i passende længder.
Hulerne blev meget forskellige, og grupperne arbejdede med hver sin dagsorden, men alle huler blev bygget i velkørende samarbejde og alle håndværkerne
følte stolthed over deres resultat, som dannede den
perfekte ramme om formiddagens madpakkespisning.
Madpakker smager bare bedre efter hårdt fysisk arbejde, under (næsten) åben himmel, i solskin og når
man sidder tæt sammen med sine kammerater i sit
nye ”bofællesskab”.
Efter en velfortjent spisepause, skulle der fyres op under den sorte (bål)gryde. Hver gruppe måtte sende et
par hjælpere til bålstedet, hvor bunken af medbragte
grøntsager skulle skrælles, snittes og omdannes til
dejlig suppe. Det var nu ikke svært at finde frivillige
hjælpere, for alle var i dagens anledning vilde med at
skrælle kartofler og snitte knoldselleri.
Mens suppen kogte, mødtes alle 32 børn rundt om
bålstedet til snobrødsbagning. Tålmodigheden blev
sat på prøve og nogle brød blev kulsorte, mens andre
blev lige lovlig bløde, men under åben himmel klares
mange udfordringer uden de store problemer.
Som afslutning på dagen var der besøg i hinandens
huler. Der blev fortalt om indretning, opfindelser og udfordringer og små sår blev stolt vist frem.
Vores mål, om at eleverne skulle øve sig i at samarbejde og skabe hensigtsmæssige fællesskaber, handle hensigtsmæssigt på andres følelser samt gøre brug
af indlærte konfliktløsningsredskaber, blev til fulde opfyldt.
Tusind tak for en dejlig dag til 0. Klasse på Skægkærskolen.
Jannie og Merete
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DAGPLEJERNE
Dagplejernes Dag i Lemming... 		

... og i Skægkær

Ikke mindre end fem dagplejer havde valgt at fejre dagen sammen i Lemming. Det var dagplejer og børn fra
Lemming/Serup og Sejling.
Dagen var med udgangspunkt i afvikling af årets største sportsbegivenhed for de 1 – 3 årige. ”Lemming
Tour 2016”.
Der var selvfølgelig sørget for bespisning og tilstrækkeligt med pit stop under vejs. Vi kunne jo ikke have
at nogen gik sukkerkolde og måske lavede en ægte
Bjarne Riis. Dagen sluttede med fælles frokost og fortæring af de medbragte madpakker.
Alle cykler blev godkendt og tjekket inden det store
løb og der blev varmet godt op på legepladsen og
øvet vendinger, styrt og undvigelser. Følgevogn eller
fejebakke som bliver brugt til de skadede eller trætte
var der også plads til. Holdene havde numre og rygmærker med navne og tal i alle farver og børnene var
klar, men det var dagplejerne så sandelig også. God
forplejning, drama og fight på banen, alt var som det
skulle være.
En fantastisk formiddag med engagerede dagplejere,
søde og rare børn som også klarede medaljeoverrækkelsen og uddeling af drikkedunke fra Cykel Favoritten
v/Nick Haslund.
På dagplejernes vegne
Knud Erik Nielsen.

7 dagplejere og 25 børn var samlet på sportspladsen
i Skægkær. Vi havde et festlig og sjov Pindsvineløb,
hvor børnene var koncentreret og fokuseret på at sætte pigge i et ler- pindsvin.

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Henriette Larsen
Joan Nielsen		
Gry Fogh Schultz
Lone Bidstrup		
Karina Johnsen
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Mette Eriksen		
Jannie Husted		
Jeanette Svendsen

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

3068 9017
8685 6023
2371 5476
3074 9758
8685 5672
8685 9103
2250 2097
3011 5818
2156 6073
2031 0466
6112 6002
8685 6055
7558 0182
8724 7008
2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 11
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Markedsdagen på Lemming Gl. Skole
Søndag d. 17 april

Markedsdagen på Lemming Gl skole, startede kl.
10,00. Hvor der var Gratis kaffe og rundstykker (sponsoreret af Den Rullende Købmand) til alle de fremmødte, hvoraf flere af dem, havde startet dagen med
affalds indsamling.
Forrige år, afholdt vi vores første markedsdag på skolen, dengang i efteråret, hvor vi i år, havde satset på at
det skulle være i foråret.
Vi var spændte på, hvor mange der ville komme, første
år, var der mellem 350 og 400 fremmødte, hvilket var
rigtig flot, men som tiden skred frem, var det tydeligt at
vi også i år, ville få besøg af mange fremmødte, og vi
regner med at der var ca det samme antal, som første
gang.
I år havde vi valgt at gymnastik salen, skulle være forbeholdt de kreative og udøvende kunstnere, det var
vist en god ide, her var mange flotte stande med malerier, skulpturer, dukker, knive, filt, og meget mere.
I indgangs hallen til skolen, var der serveret kaffe og
rundstykker, samt nogle stande med alt fra frugt, saft,
krydderier, sennep, specialøl, mjød og honning, ligesom man kunne få en snak med en lokal alternativ behandler, Ligesom der var underholdning med musik og
sang. Hvor blandt andet, præsterne fra Kragelund og
Lemming-Serup, gav prøver på deres kunnen, til stor
glæde for de fremmødte.
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Udenfor stod kræmmere, Silkeborg Landhandlen,
Ejendoms service fra Skægkær. Wils hulmurs isolering, samt Lemming Hegn, og Lemming IF. Friskolen,
børnehaven, og Tikma El.
Fra bestyrelsens side, skal der lyde en stor tak til alle
de fremmødte på de flotte stande. Og naturligvis til de
mange besøgende, som var flinke til at lægge nogle
af deres penge i de mange stande, samt til den afsluttende auktion, over skænkede gaver. Tidspunktet for
næste års marked er endnu ikke fastlagt.
Lemming Gl skole, som Værkeriet har fået overdraget
til lån, de næste 3-5 år, med henblik på at skabe et
mødested for de ting, som beboerne i området, syntes
der måtte være behov for. Det kan være en dagcafe
med frivillige kræfter, bogcafe, amatør musikere som
mangler øvelokaler, iværksættere, Fitness, gymnastik
m.m. så sidder der nogen med ideer som de mangler
plads til at udfolde sig på, så er de velkommen til at
henvende sig, til bestyrrelsen. der snakkes om at lokale amatørkunstnere kunne bruge stedet til at udøve
sin kunst, måske deltage i åbne ateliedøre.
Venlig hilsen
Værkeriets
bestyrrelse

LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
John Lehmann Bøgh, formand		

8685 5255
4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

6029 5577
2174 3244
2485 6957
6130 5724
4040 4502

Lemming Forsamlingshus		
Marianne Mortensen, udlejning

8685 9197
4129 0322

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder
3066 4316
Kirsten Hansen, pædagogisk leder
3066 4319
Henriette G. Larsen, pædagogisk leder 3066 4315

Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard			

8724 3011

Serup Vandværk
Jens K. Sørensen, formand		

2093 5324

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand			

4079 5752

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand			

3511 6628

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		

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, bestyrelsesfm.

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

		

2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

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

Lemming Vandværk			8685 9015
Jan Klinkby, formand
		
2217 5966

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

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand			

4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard			

2695 7623

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				2674 5034
Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka		
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

2383 3055
2114 9590
8686 7064
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Valg til menighedsrådet

Menighedsråds interview

I dette nummer af Kirkenyt sætter vi fokus på menighedsrådet. Menighedsrådet arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant folkekirke
i dit sogn. Kirkens liv og vækst er således afhænig af
de mennesker, som engagerer sig i menighedsrådets
arbejde. I år er der valg til menighedsrådet, og det er
din chance for at få indflydelse på din kirke,

Tina Enemark (SerupLemming menighedsråd)

Den danske regering kan højest sidde i fire år, før der
skal en folkeafstemning til, om hvem der skal regere
landet.

"Hvor længe har du siddet i menighedsrådet?"
Jeg har siddet i menighedsrådet siden sidste
valg. Ca. 3 1/2 år.

De danske menighedsråd fungerer på samme måde
på lokalt plan med valg hvert fjerde år. Men i modsætning til regeringen kan alle kirkens medlemmer stille
op til og blive valgt ind i menighedsrådet.

"Hvordan har det været
at være med i menigTina Enemark
hedsrådets arbejde?"
Det har været en spændende og udfordrende opgave.
Nye mennesker, som jeg skulle lære at kende og
nye arbejdsprocesser, som jeg ikke har være vant til.

Ligesom regeringen er det forum, der leder det danske
samfund, så er menighedsrådet det forum, der leder
kirkens arbejde i det lokale sogn. Der findes derfor
1750 menighedsråd i Danmark (ca. et for hvert sogn),
som styrer den lokale kirkes økonomi, og er med til at
bestemme, hvad der skal foregå af kirkelige aktiviteter
i ens eget sogn.

"Hvad har overrasket dig mest ved at være med i
et menighedsråd?"
Opgavemængden, antallet af møder samt, at der lægges et stort ansvar på medlemmer i menighedsrådet.
Menighedsrådet består af mange medlemmer, så der
har altid været hjælp at hente.

Ønsker Du at være med til at præge det lokale kirkeliv,
kan Du møde op i dit sogn og blive opstillet som kandidat til menighedsrådet. Dette foregår ved orienteringsog opstillingsmødet til menighedsrådet, som for Sejling
og Sinding Sogne finder sted den 13. september, for
Lemming Sogn også den 13. september og for Serup
Sogn finder opstillingsmødet sted den 14. september.
Nærmere information herom følger i næste lokalblad.
Vi har spurgt fire menighedsrådsmedlemmer om deres
oplevelse af at være med til at præge det lokale liv i
sognene:
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"Hvad har været den vigtigste beslutning, som du
har været med til at tage i din tid i menighedsrådet?"
Ansættelsen af ny præst, samt beslutninger i forbindelse med renovering af præstegården.
"Ønsker du at være med i menighedsrådet i næste
4-årige periode? Hvorfor/hvorfor ikke?"
Jeg har faktisk ikke helt taget en beslutning om det
endnu. Jeg syntes, det er et spændende arbejde og
kontakten til mange af de ildsjæle, som er en del af
arbejdet er inspirerende. På den anden side, har jeg
svært ved at finde tiden til at være så engageret, som
jeg gerne vil være.

"Vil du anbefale andre at komme med i menighedsrådet?"
Helt sikkert! Det er, som jeg vist har sagt nogle gange nu, spændende og udfordrende, og der er et godt
samarbejde i menighedsrådet :-)

vedrører bygninger, kirkegård osv., ikke ovenfor omtalte aktiviteter.
"Hvad har været den vigtigste beslutning, som du
har været med til at tage i din tid i menighedsrådet?"
Ansættelse af ny præst.
"Ønsker du at være med i menighedsrådet i næste
4-årige periode?
Hvorfor/hvorfor ikke?"
Ja, jeg har besluttet at stille op endnu en gang - om jeg
så bliver valgt er jo en anden sag.
Når jeg stiller op igen, er det fordi, jeg synes arbejdet er spændende, møderne er hyggelige, det at være
med i rådet er med til at give lokalt kendskab, og opgaven er overkommelig.

Kurt Nissen

Kurt Nissen, Serup-Lemming menighedsråd.
"Hvor længe har du siddet i menighedsrådet?"
3 perioder, altså 12 år.
"Hvordan har det været at være med i menighedsrådets arbejde?"
Det er hyggeligt at deltage i møderne, så man går altid hjem med en god fornemmelse. I en periode drejede næsten alle møder sig rigtigt meget om økonomi,
hvilket godt kunne blive lidt kedeligt. Heldigvis er der
kommet godt styr på den del nu, så vi ikke skal bruge
så meget tid på det mere. Vi forsøger at fokusere på
det vi egentlig skal, nemlig forsøge at støtte kirkens liv
og vækst gennem aktiviteter som har interesse for de
forskellige grupper der findes, f.eks. børnefamilier.
"Hvad har overrasket dig mest ved at være med i
et menighedsråd?"
At provstiet har så stor indflydelse på beslutningerne
ude i vores sogne. Jeg troede der var mere selvbestemmelse. Det gælder dog specielt på områder, der

"Vil du anbefale andre at komme med i menighedsrådet?"
Bestemt, jeg synes jeg har fået meget ud af det, og det
er som sagt en
overkommelig opgave. Jeg tror vi har møde ca. hver
anden måned. Hertil
kommer så eventuelt udvalgsarbejde.

Krista Bernth,
Sejling-Sinding
menighedsråd.
”Hvor længe har du
siddet i menighedsrådet?”
Jeg har været med
i menighedsrådet siden november 2012
Krista Bernth
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”Hvordan har det været at være med i menighedsrådets arbejde?”
Det har været spændende, at være med i menighedsrådets arbejde og opgaverne har været utrolig forskellige. Fra praktiske opgaver, som en ny dør ved graverfaciliteterne i Sinding, til organisatoriske opgaver
som følge af det nye fælles storpastorat mellem seks
sogne. Og en hel masse derimellem: ansættelser af
præster og kirkesangere, budgetter og regnskaber,
kirkesyn og drift og vedligehold af bygninger, opgaver
vedr. medarbejderne ved kirken.
”Hvad har overrasket dig mest ved at være med i
et menighedsråd?”
Det har overrasket mig, at opgaverne spænder så
bredt. Der er virkelig mange forskellige ting at tage stilling til. – Se ovenfor.
”Hvad har været den/de vigtigste beslutninger,
som du har været med til at tage i din tid i menighedsrådet?”
De vigtigste beslutninger i denne periode har været
omkring det nye storpastoratet og ansættelserne af
vores fælles præster. Samarbejdet med menighedsrådene fra alle seks sogne har været konstruktivt og i
en god stemning, med plads til forskellige holdninger,
hvilket er utrolig vigtigt for det fremtidige samarbejde
på tværs af sognegrænserne.
”Ønsker du at være med i menighedsrådet i næste
fire-årige periode? Hvorfor/hvorfor ikke?”
Jeg stiller ikke op til menighedsrådet i næste periode.
Det har været fire spændende år, men nu tager jeg en
pause og giver plads til nye kræfter.
”Vil du anbefale andre at sidde i menighedsrådet?”
Jeg vil helt sikkert anbefale andre at tage en periode
(eller flere) i menighedsrådet. Der er mange spændende opgaver og mulighed for at tage ansvar for opgaver
inden for et interesseområde ved at tage en post som
f. eks kirkeværge, kasserer eller kontaktperson. Og så
er det virkelig hyggeligt at mødes med de andre ’rødder’.
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Anne Marie Dolmer
(Sejling-Sinding menighedsråd)
”Hvor længe har du
siddet i menighedsrådet?”
Jeg har siddet i menighedsrådet i denne periode, det vil sige siden
1. december 2012.
Anne Marie Dolmer

”Hvordan har det været at være med i menighedsrådets arbejde?”
Det har været spændende at være med i menighedsrådet. Der er blevet ansat nye præster, ny kirkesanger
i Sejling-Sinding, ny provst, ny biskop. Jeg føler, jeg
har været med til at påvirke vores sogne ved at være
med til at vælge præst.
Der har også været en del arbejde omkring sognets
kirker og andre bygninger. Jeg har fornemmelse af, at
vi ved et godt arbejde kan få gjort gode ting i sognet og
få sat nye ting i gang.
”Hvad har overrasket dig mest ved at være med i
et menighedsråd?”
Det har overrasket mig, hvor meget bureaukrati, der
er i den danske folkekirke. Hvor langsommeligt en beslutningsproces kan være. Alligevel, tænker jeg, at vi
via vores arbejde i menighedsrådet kan være med til
at holde liv i vores små sogne. Jeg havde nok heller
ikke helt set, hvor mange møder der ville være i løbet
af et år. Men vi har i forbindelse med oprettelse af storpastorat, præsteansættelser, beslutning om valg af ny
biskop osv. været til ekstra mange møder. Så jeg forventer mindre mødeaktivitet i næste periode.
”Hvad har været den/de vigtigste beslutninger,
som du har været med til at tage i din tid i menighedsrådet?”

Helt sikkert ansættelsen af vores præst i Sejling-Sinding samt ansættelse af præsterne i Funder-Kragelund
og Serup-Lemming.
Der ud over det at deltage i vedtagelse af at samle
vore seks mindre sogne i et storpastorat.
		
”Ønsker du at være med i menighedsrådet i næste
fire-årige periode? Hvorfor/hvorfor ikke?”
Ja jeg vil gerne være med i en periode mere, jeg vil
gerne se, om vi kan komme videre med nogle af de
projekter, der er sat i gang. Jeg synes, det er vigtigt, at
vi kan bevare et lokalt menighedsråd. Jeg glæder mig
til at se storpastoratet blive en mere integreret del af
vore små lokalsamfund.

Minikonfirmander 2016
Forårsforløbet med minikonfirmander fra Sejling- Sinding og Serup-Lemming sogne er afsluttet. Det har
været en stor fornøjelse at være sammen med alle
”Minierne”!
Vi har bla. sunget, været kreative, været på løb i kirken
og øvet et skuespil, som blev opført i forbindelse med
gudstjenesten i Serup Kirke palmesøndag.
Dette års forløb afsluttede vi med at klatre op i kirketårnet i Sejling.

”Vil du anbefale andre at sidde i menighedsrådet?”
Ja jeg vil gerne have flere med. Det er altid sjovere
at være med, når man er nok til at løfte arbejdet. Jeg
synes, det er meget vigtigt, at vi har vores eget menighedsråd med deltagere fra lokal området, så vi kan
markere vores plads i storpastoratet og være deltagende på en aktiv måde.

Siden sidst
Sogneindsamling

Foto: Mikkel Østergaard

Årets landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp gav
et flot resultat på 13.000.000 kroner. Penge, der vil
hjælpe, hvor behovet er størst.
Siden den første indsamling i 1999 har de mange frivillige danskere samlet mere end 200.000.000 kroner
ind til verdens fattigste.
Tak til alle, som gav en hjælpende hånd og til alle, som
gav et bidrag til årets indsamling!
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Kalender
Menighedsmøde i Lemming kirkehus
Tirsdag den 7. juni kl. 19.00

Vi håber at kunne samle et stort cykelhold til dagen
og krydser fingre for, at den danske sommer viser sig
velgørende.

Overvejer du at stille op til menighedsrådet, men vil
gerne vide lidt mere om, hvad det indebærer, så mød
op til menighedsmødet. Her kan alle komme og høre
om det forgangne års arbejde i Serup-Lemming sogn.
De vigtigste beslutninger, begivenheder, samt regnskabet vil blive gennemgået og der bliver også mulighed for at stille spørgsmål.

Dagens program:
Kl. 10.00 Andagt i Funder Kirke
Kl. 10.30 Afgang mod Sejling
Kl. 11.00 Ankomst ved Sejling Kirke. Lokale historier,
samt frokost ved præstegården. Husk madpakke, et
tæppe at sidde på og en kop – vi giver kaffe.
Kl. 12.30 Afgang mod Serup ad den gamle banesti eller Ørevadbrovej
Kl. 13.00 Andagt i Serup Kirke

Sommercykeltur ud i det grønne

Skt. Hans aftens koncert i Sinding Kirke

På 2 hjul gennem tre sogne

Torsdag den 23. juni kl. 19.30

Søndag den 19. juni kl. 10.00 fra Funder kirke – vi slutter kl. 13 i Serup Kirke

Sing4Fun

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 19. juni.
I stedet for de traditionelle gudstjenester vil vi afholde
andagter i Funder og Serup kirke.
Dagen begynder kl. 10 i Funder Kirke med en kort andagt, hvorefter vi ad cykler nordøst til Sejling Kirke,
holder frokost og derefter cykler vi til Serup Kirke, hvor
der holdes en afsluttende andagt.
Har man ikke en cykel eller foretrækker du eller dine
ben det, er du velkommen til at tage turen i følgebil.
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Skt. Hans aften fyldes Sinding Kirke med rytmisk korsang ved Sing4Fun - et rytmisk kor, som holder til i
Viborg.
40 sangere ledet af dirigent Pavlina Salehi og assisteret af pianist Anders Hjorth Nielsen vil komme og
synge rytmisk musik inden for genrerne rock, pop, jazz
og swing.
Koret har eksisteret siden 2003, og sangerne har vidt
forskellige baggrunde: nogle laver revy i Viborg, andre synger også i andre kor, og alle kan bare godt lide
at synge rytmisk musik sammen med andre og nyde
glæden ved fællesskabet.
Koncerten begynder kl. 19.30 og varer en times tid.
Der er gratis adgang, hvad der lægges i kirkebøssen
går til sognets trængende.

Stemningsfuld aftengudstjeneste
i Lemming
Søndag den 21. august kl. 19.00

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.
Alle er hjerteligt velkomne!

Har du lyst til at slutte sommerdagen af med en eftertænksom og smuk aftengudstjeneste? Har du lyst til at
høre stemningsfulde indslag på guitar og klaver, samt
livskloge ord fra præsten? Så kom til aftengudstjeneste i Lemming på en af årets sidste sommeraftener.

Konfirmation 2017
Vi vil gerne byde årets nye konfirmander velkommen
til konfirmandforberedelse.
Inden sommerferien vil eleverne i 7. klasse på Skægkærskolen og Lemming Friskole modtage en invitation
og indskrivningsblanket til konfirmandforberedelsen i
skoleåret 2016-2017.

Forklaringsgudstjeneste for alle og
indskrivning for konfirmander
Konfirmander der skal konfirmeres i Serup og Lemming kirker inviteres med deres forældre til forklaringsgudstjeneste og efterfølgende indskrivning til konfirmandforberedelse.
Efter gudstjenesten foregår indskrivningen ved en
sammenkomst.
Her er der lejlighed til at vi kan hilse på hinanden
og præsten vil fortælle om konfirmandforløbet.
Til indskrivningen bedes I medbringe en udfyldt
indskrivningsblanket og en kopi af konfirmandens
dåbsattest eller navneattest.

Konfirmationsforberedelse i efteråret
Torsdag den 8. september er første undervisningsgang for det nye hold konfirmander.
Konfirmander fra Sejling og Sinding sogne
går til præst i Sejling sognehus,
Lemmingvej 2,
fra kl 8.00 – 10.00.
Konfirmander fra Serup og Lemming sogne
går til præst i Serup præstegård,
Serup Tinghøjvej 9,
fra kl. 8.15 til 9.45.
Om efteråret vil der være undervisning om morgenen. Forårshalvåret kommer derimod til at bestå af en
blanding af eftermiddagstimer og blokdage, hvoraf nogle
bliver i samarbejde
med Skægkærskolens lærere.
Vi glæder os til at
møde de nye konfirmander!
Sognepræsterne
Mette Glowienka og
Bo Grymer
Årets konfirmander i Sejling lige
inden gudstjenesten begynder.
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Konfirmander 2016

Konfirmation
i Lemming kirke
lørdag den 30. april:
(fra venstre) Bagerst:
Lasse Raben Refsgaard,
Claus Hedegaard Nordstrøm,
Midterst:
Kevin Haslund,
Asger Sejer Sprogø,
Jacob Jensen,
Lau Gisselbæk Kristjansen.
Forrest:
Laura Rehn Laugesen,
Astrid Gosvig Larsen,
Ida Raben Refsgaard,
Kathrine Elkjær Vejlø.

Konfirmation i Lemming kirke
lørdag den 23. april:
(fra venstre mod højre)
Matthias Timmermann,
Markus Birkhøy Petersen,
Sofie Langballe Jensen,
Johanna Glud Jørgensen,
Sofie Dengsø Rasmussen,
Tea Rasmussen.
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Konfirmation
i Serup kirke
lørdag den 30. april:
(fra venstre mod højre)
Rasmus Sørensen,
Andreas Fisker Jokumsen,
Johannes Emil Bøjstrup,
Kasper Niedoborski Nørgaard,
Josefine Vium Juul Nielsen,
Amalie Friis Lund,
Ingeborg Thormann Nielsen.

Konfirmation
i Sejling Kirke
søndag den 24. april:
Andreas Egholm Mogensen,
Kevin Hamann Kudsk ,
Rasmus Buhl Pedersen,
Emil Vestergaard Larsen,
Caroline Susanne Kejser
Rasmussen,
Kathrine Jakobsen Aurbo.

Konfirmation
i Sinding Kirke
fredag den 22. april:
Kristoffer Brødsgaard Holm,
Martin Højrup Jacobsen,
Valde Vangsted Rasmussen,
Oliver Husted, Silas Andersen,
Sebastian Topp Faarup,
Celena Andersen,
Lauge Moesgård Thomsen.

19

KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Kirkelige handlinger
Døbte i Serup-Lemming Sogne
Ida Lund Schultz,
Døbt i Lemming Kirke søndag den. 13. marts.
Viede i Serup-Lemming Sogne
Helle Clausen og Steffen Corfitz Clausen
Viet i Lemming Kirke lørdag den 14. maj.
Døde i Serup-Lemming Sogne
Knud Laurits Kjeldsen .
Begravet lørdag den 13. februar, Serup Kirke.

Jacob Brandborg Boeskov Jørgensen,
døbt i Sejling Kirke søndag den 20. marts.
Anna Olivia Bisgaard Martínez,
døbt i Sejling Kirke søndag den 10. april.
Døde i Sejling-Sinding Sogne
Hertha Mikkelsen.
Begravet tirsdag den 15. marts, Sinding Kirke
Eli Karkov.
Begravet torsdag den 14. april, Sejling Kirke.

Tove Bjørn Sneftrup.
Bisat fredag den 29. april, Lemming Kirke.
Bent Jakob I. Christiansen
Bisat den 21. maj, Serup Kirke
Døbte i Sejling-Sinding Sogne

Kort nyt
Støtte til værdigt trængende
i lokalområdet
Behovet for økonomisk hjælp i vores sogne er i disse
år større, end vi kan dække med vores legater.
Vi vil derfor begynde at samle midler ind på andre måder. Ved kirkens koncerter vil det fortsat være gratis
at komme ind, men der vil fremover være frivillige indsamlinger ved koncerterne.
Til foredrags- og sogneaftener mm. vil vi fortsat kun
tage 20 kr. for kaffen, men give muligheden for at
lægge lidt ekstra, som kan gå til værdigt trængende i
lokalområdet.
Vi håber med disse tiltag at få mere at dele ud, især op
til jul og konfirmationer, hvor behovet er størst.
På forhånd tak for hvert bidrag.
Mette Glowienka og Bo Bergholt Grymer

Sogneudflugt 2016

Anna Olivia Bisgaard Martinez med forældre.
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Årets sogneudflugt for de fire sogne afholdes sidst i
september. Nærmere information herom følger i næste
nummer af Kirkenyt.

Litteraturkreds

Udsang ved dødsfald

Litteraturkredsen, som omfatter medlemmer fra de 3
nordlige kirkesogne er åben
for flere medlemmer. Møderne holdes en onsdag aften hver måned i sæsonen.

Sognets kirkesanger medvirker ved udsang,
hvis det ønskes. Evt. henvendelse herom til
sognepræsten.

Klokkeringning ved dødsfald

Første møde i næste sæson
holdes 24. august. Dog kan
tilmelding ske hele sæsonen.

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.

Henvendelse til
Grethe Ankersen
tlf. 86 85 53 99.

Adresser
Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 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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Torsdag d. 16.
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Torsdag d. 23.

Søndag d. 26.

Søndag d. 31.
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Søndag d. 17.
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-

Søndag d. 10.

9.30

Cykelandagt kl
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Søndag d. 12.

Søndag d. 3.

9.30 musik.legestue 1)

Torsdag d. 9.

Serup

9.30 musik.legestue 1)

-

11.00

Søndag d. 5.
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Serup
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-
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9.30*

Lemming

11.00

9.30
-
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-

Sejling

11.00

Cykel 2)

9.30*

-

Sejling

9.30

-

-

11.00

-

Sinding

9.30 *

Cykel 2)

11.00

-

Sinding

9.30

9.30
-

-

11.00

Kragelund

9.30

Cykel 2)

9.30

11.00

Kragelund

11.00

-

11.00

-

16.00 3)

Funder

-

Cykelandagt kl
10.00 2)

11.00

Funder

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

Gudstjenesteliste - Juni, juli og august 2016

10. s.e. trin.

9. s.e. trin.

8. s.e. trin.

7. s.e. trin.

6. s.e. trin.

Kirkeåret

5. s.e. trin.

4. s.e. trin.

3. s.e. trin.

2. s.e. trin.

Kirkeåret

23

-

-

Søndag d. 21

Søndag d. 28.

-

19.00 4)

11.00

Lemming

11.00

9.30*
-

-

Sejling

9.30 *

-

11.00

-

Sinding

9.30

9.30

11.00
-

Kragelund

11.00

11.00

9.30
-

Funder

14. s.e. trin.

13. s.e. trin.

12. s.e. trin.

11. s.e. trin.

Kirkeåret

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

4) Aftengudstjeneste i Lemming Kirke, se omtale i bladet.

3) Sommeraften i kirken.

Kirke kl. 13.00

2) Cykeltur for hele pastoratet, begynder med andagt i Funder Kirke kl. 10 og slutter med andagt i Serup

på tlf.: 27 20 53 78

1) Musikalsk legestue i Serup Kirke for de 1/2 - 3 årige. Tilmelding hos organist Karen-Minna Nielsen

* Kirkekaffe

-

9.30*

Søndag d. 7.

Søndag d. 14.

Serup

August

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. 9.00
fra Lemming Klubhuset

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Juni

Juli

August
2. august
Sejltur m. Hjejlen.
Pensionistfore. i Sinding

1. juni
Løvspringstur, Serup/
Resdal Pens., se nr. 56

19. juni kl. 10.00
Sommercykeltur, Funder
- Serup, se s. 16

5. juni kl. 10 - 16
Grundlovsmarked på
Kastanjegården, se s. 4

20. juni
Danseaften i telt.
Pensionistfore. i Sinding

7. juni kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i
Lemming, se s. 16

23. juni kl. 18.00
Skt. Hans Fest,
Serup Borgerforening

12.-14. august
Sommerfest i Sejling,
se s. 30

10. juni
Fisketur m. Jagtforeningen, se s. 38

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

19.-20. august
Sommerfest i Serup,
se program og s. 33

11. juni
EnergiMidt Cup i Lemming, se s. 27

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans i Nisset,
se s. 39

21. august kl. 19.00
Stemningsfyldt Aftensgudstj. i Lemm., se s. 17

12. juni kl. 10 - 15
Store Idrætsdag i LIF,
se side 27

23. juni kl. 17.00
Skt. Hans og Koncert i
Sinding, se s. 16+31

22. august kl. 8.15
Udflugt, Lemm.-Nisset
Seniorklub, se s. 45

17.-23. juni
Sommerfest i Sinding,
se s. 31

26. juni kl. 16.00
Hygge og Fællesspisning
i Serup Forsm., se s. 32

24. august
Litteraturkredsens 1.
møde, se s. 21

SOM
ME
FERI R
E!

10. august kl. 7.00
Sommerudflugt, Serup
Pens.fore., se s. 45

18. juni kl. 10 - 16
Åbent Hus, Lemming
Hegn, se s. 5

25. august kl. 19.00
Stormøde i Værkeriet,
Se lokale opslag og FB

18.-19. juni kl. 12.00
Stafet for Livet,
se s. 35 + 44

30. august
Museum Ovartaci.
Pensionistfore. i Sinding
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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

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Petanque i Serup
Onsdage kl. 13.00
Serup Pensionistforening

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 18.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

September

Oktober

November

13. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle, Pensionistfore. i Sinding

11. oktober kl. 12.00
Løvfaldstur, Glud Museum,
Pensionistfore. i Sinding

8. november kl. 10.00
Sundhedsdag,
Pensionistfore. i Sinding

19. september kl. 13.30
Klubdag og kortspil,
Lemm.-Nisset, se s. 45

29. oktober
Oktoberfest i LIF,
sæt X i kalenderen

24. november kl. 11.30
Julefrokost,
Pensionistfore. i Sinding

December
6. december kl. 13.30
Juleafslutning,
Pensionistfore. i Sinding

27. september
Karen Rysgaard fortæller
Pensionistfore. i Sinding
30. september
Ålegilde i Lemming,
se s. 39
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LEMMING IF
Formandens beretning

fra Lemming IF’s generalforsamling d. 29. februar 2016
Der står i klubbens vedtægter, at generalforsamlingen
skal afholdes inden udgangen af februar måned og det
må vi sige at det er i dag. Men det er godt, at der ikke
står i vedtægterne, at der skal være minimum 10 % af
klubbens medlemmer for at kunne gennemføre generalforsamlingen, for det er vi langt fra i dag. Men jer der
er kommet i dag, skal have stor tak for, at I viser interesse for bestyrelsens arbejde her i LIF og fordi I ligesom
jeg, sætter pris på, at få muligheden for, at være med til
at sætte dagsordenen i vores allesammens idrætsforening. Vi skal huske på, at en generalforsamling er en
forenings højeste myndighed. Det er her vigtige beslutninger kan tages og at man jo som medlem har stemmeret.
Vi kan endnu en gang se tilbage på et år med masser af
succes i Lemming IF. Vi har stadig et fodboldhold i Jyllandsserien. Der er kommet godt gang i mountainbike
afd. og gymnastik er i fremgang. Multibanen og fitnessområdet står færdigt, og ligeledes den nye belægning
omkring klubhuset. Det er dejligt at være kommet i mål
med dette projekt, selvom vejen dertil ikke altid har været lige let. Vi fik i september måned afholdt en rigtig fin
indvielse, med besøg af Gitte Villumsen og Elin Sonne
fra Silkeborg Kommune. De nye faciliteter har givet
foreningen et kæmpe løft og jeg synes det bliver flittigt brugt af mange mennesker. Omklædningsrummene
inde i klubhuset er også blevet renoveret i 2015. Her er
der dog stadig lige de sidste finpudsninger der skal gøres. Vi har brugt rigtig mange penge i Lemming IF i år og
kommer ud af året med foreningens nok største underskud nogensinde - 410.000,- kr. Til generalforsamlingen
sidste år forventede vi, at komme ud af 2015 med et
underskud på omkring 400.000,- kr, så alt i alt stemmer
det meget godt overens med hvad vi havde budgetteret
med. Når vi kigger isoleret set på underskuddet, har vi
fået rigtig meget for pengene. Der er også blevet brugt
penge på, at omlægge lånet i klubhuset, da vi over de
næste 16 år kan spare rigtig mange penge.
Vi er stadig en idrætsforening i
vækst. Medlemstallet er steget
støt igennem de sidste 5 år.
Væksten i medlemstallet gør,
at der bliver større behov for
frivillig arbejdskraft i LIF. Derfor
havde bestyrelsen i 2015 taget
initiativ til i samarbejde med
DGI, at sætte fokus på de frivillige i LIF, hvilket vi vil fortsætte
med i 2016.
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LIF’s arrangementer i 2015:
Fredagscafe den første fredag i hver måned fra kl. 15-18
EnergiMidt Cup i juni
Idrætsdag for alle i juni
Oktoberfest (fuldt hus)
Klubbens tiltag:
Vi har i samarbejde med Lemming Borgerforening og
Værkeriet været i dialog med Silkeborg Kommunes
økonomiudvalg om Lemming Gl. Skole og brugen af
denne. For Lemming IF er det gymnastiksalen, der er
fokus på. Vi har behov for at bevare denne indtil anden
løsning er fundet. Vi skal senere på generalforsamlingen i dag tage stilling til om Lemming IF, vil være en
del af et fremtidigt projekt med de andre foreninger,
kaldet ”Fremtidens Forsamlingshus i Lemming”.
Økonomi:
Vi kom ud af året med et underskud, men jeg er sikker
på, at det får vi vendt til et overskud igen i 2016.
Der har altid været god opbakning fra mange sponsorer til Lemming IF og en velvilje fra medlemmerne til
at gøre en indsats for foreningen, når der skal tjenes
nogle penge.
Bestyrelsen har selv været i gang med at søge fondsmidler i 2015. Det blev til 80.000,- kr. til ny belægning
omkring klubhuset fra Foreningen Østifterne, Jyllandspostens Fond, Vanførefonden og Lizzi og Mogens
Staal Fonden. Samt 45.000,- kr. til gymnastikredskaber fra Carlsberg Sportsfond, Tonni og Kaj Munksøs
Fond og Børne- og familiehuset.
Det er jo fantastisk når der åbner sig muligheder for, at
tilføre midler til idrætsforeningen fra forskellige fonde.
Vi har i 2015 også fået tilført penge fra de fonde, vi
havde penge til gode ved ang. multibanen.
Til slut skal vi i dag sige farvel til Louise Thougaard Kristensen, som har valgt at stoppe i bestyrelsen. Louise
har som udvalgsformand for fodbold-ungdom, været
med til igennem de sidste 4 år, at få afd. på rette kurs
igen. Tusind tak for indsatsen. Vi håber på, at selvom
du, Louise, stopper i bestyrelsen i dag, at du stadig vil
hjælpe til i klubhuset og til forskellige arrangementer
som foreningen har.
Tusind tak til alle frivillige hjælpere og trænere.
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Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt stykke
Antal
arbejde
i årets løb. Tak!
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Årets Idrætsforening
2015
Lemming IF fik den 1.
marts 2016 tildelt Spar
Nord Prisen for ”Årets
idrætsforening 2015 i Silkeborg Kommune”

Årets
idrætsforening
2015

Tak til alle medlemmer, trænere, holdledere, hjælpere,
bestyrelsesmedlemmer og de
frivillige, der er årsagen til
at Lemming IF har fået
denne pris.

PRISEN

Kig forbi
Lemming IF indbyder
for 30. gang til stort fodboldstævne
på Lemming Stadion

CUP 2016
LØRDAG DEN 11. JUNI KL. 9.00
HUSK: Lemming Skolevej er spærret
for gennemkørsel denne dag.
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LEMMING IF
Motion
Udefitness - et gratis tilbud til alle.
Alle kan være med på deres eget niveau. Og tag bare
børnene med - de kan sagtens deltage lidt eller underholde sig selv mens du træner.
Træn med hver tirsdag kl. 17.30 ved klubhuset.

Senior Fodbold 2016

2016 er startet, og vi har i år igen været i Kjellerup på
kunstgræs og træne hele februar og marts måned, da
vi ikke turde håbe på, at vi kunne træne i Lemming
hvis frosten virkelig indtraf.
Træningskampene har været meget blandede. Men
vanen tro har der været flest nederlag, da trupperne
har været meget blandede for at give alle spillerne minutter og kampe i benene, kontra vigtigheden af resultaterne.
Turneringen er i skrivende stund i fuld gang, og alle 3
hold ligger flot med fremme, hvor det er sjovt.
Drømmen om Danmarksserien har vi endnu, selvom
den lige nu ser lidt urealistisk ud. Men vi er stolte af,
at være nået så langt som til at skulle kæmpe om at
komme i Danmarks fjerde bedste række, endda med
en ren amatør afdeling.

Cykelsæsonen er godt i gang! Cykl med på tirsdag kl.
18.00 fra klubhuset.

Det ser igen ud til, at vi efter sommeren kan stille med
2. holdet i serie 3. Drømmen om oprykning må nok
siges at være udenfor rækkevidde, da puljens nummer
1, Hårby, er stukket af sted og synes urørlige.
Serie 5 puljen er derimod helt åben, og mulighederne
synes store, hvis holdet kan fortsætte den nuværende
stime. Derfor kan de næste par kampe blive meget afgørende. Alt i alt en tilfredsstillende sæson ind til videre.
Igen i år er der kommet nye spillere til Lemming, dog
flest til serie 3.

Mountainbikeholdet har været på tur til Gjern Bakker i dejligt forårsvejr. Sommeren byder nu på grønne skove til træningen lørdage og onsdage og en tur
rundt om Julsø, for dem der har lyst. Kør med lørdag
kl. 10.00 fra P-pladsen ved Vestre Søbad.

Lige nu er vi 50+ til 3 senior hold, plus 7 mands oldboys. Hvilket vi må sige er flot, i betragtning af Lemming by´s størrelse.
Fra spillerne skal der lyde en stor tak til alle de fantastiske tilskuere, der er dukket op både ude og hjemme,
til alle de frivillige der gider stå ved grillen hver gang
og til bolddrengene som gider hjælpe til alle hjemmebanekampene.
I er vigtige alle sammen - det giver et fantastisk sammenhold, og sammenhold kommer man langt med.
Så af hjertet tak!
Kenneth Bjerregaard, Senior Formand
Se mere om holdene
og find kontaktoplysninger på

lemmingif.dk
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U8 drenge blev pulje vinder i indefodbold. Træneren ser tilfreds ud!

Hjælp til stort og småt
Der er gang i den hos Lemming IF; nye faciliteter, flotte sportsresulateter, stigende medlemstal og hæder som årets idrætsforening
i Silkeborg Kommune. Vi har derfor, mere end nogensinde før,
brug for frivillige hænder i klubben.

Sæsonopstart - Boom i børnefodbold
Forårssæsonen er nu for alvor sparket igang for alle
børneholdene. På trods af at vejrguderne langt fra var
med os til forårets opstart, var der et flot fremmøde, et
glædeligt gensyn med “gamle” spillere og et velkommen til en hel del nye. Tilgangen af spillere har faktisk
været så stor, at der var mangel på bolde og mangel
på træner-hjælp. Det må vist kaldes et luksusproblem
:)
Hverken vejret eller de mange spillere på holdene har
holdt børnene tilbage, så det en dejlig oplevelse af liv
og glade (fodbold)dage på banerne i Lemming hver
torsdag eftermiddag.
Vi håber alle får en rigtig god, hyggelig og sjov fodboldsæson.

Det kan være en kage til et arrangement, hjælp til at rydde op i et
omklædningsrum, feje omkring klubhuset, salg af pommes frites
til et arrangement, en ny træner til et børnehold eller lignende...
Som sagt - stort og småt i ny og næ.
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Vi har derfor dannet gruppen: Lemming IF’s frivillige, målet og
tanken er, at DU kan komme med i et fællesskab, hvor du kan
være med til at hjælpe din lokale forening, også selvom du ikke
nødvendigvis er medlem. Vi er nødt til at løfte i flok omkring
vores idrætsforening, som vi er så stolte af i lokalområdet!
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Find os på facebook - Søg:

Lemming IF’s frivillige
eller kontakt Bjørn Bajlum på tlf.: 60 39 09 27

Forældrehjælp
Det store, og meget værdsatte, fremmøde af fodboldglade børn har gjort at træner-staben, på nogle hold,
er spredt lidt tyndt. Vi håber derfor at I som forældre vil
kunne gi’ en hånd med, enten som hjælpetræner (bare
på dagen eller mere permanent), give en hjælpende
hånd med bolde og udstyr til og fra banerne eller dømme en kamp i ny og næ osv.
Vi takker for jeres opbakning, dette er en stor hjælp for
både klubben, trænerne og jeres børn. Tak.
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Dilettant
Årets dilettant blev afholdt i weekenden 8-9. april, med
forpremiere fredag aften og premiere lørdag.
Begge aftener var fint besøgt og set og hele weekenden, var omkring 120 personer forbi forsamlingshuset.
Stykket som blev afholdt i år, var i lighed med tidligere
år, rigtig godt. Stor tak til Sejlings dygtige skuespillere.
Vi glæder os allerede til næste år.

Skt. Hans aften

Igen i år fejres Skt. Hans aften i på Arnestedet d. 23/6.
Programmet er således:
Grillen tændes kl. 1730, hvor der vil være mulighed for
køb af pølser M/tilbehør samt øl/vand. Der vil naturligvis være snobrød for de små. Bålet tændes og heksen
sendes til Bloksbjerg kl. 1900.
Mød op til en uforpligtende aften med god mulighed for
hygge og snak med dine medborgere.

Sommerfest 2016

Programmet er endnu ikke endelig på plads, men
Husk at sætte kryds i kalenderen

d. 12-13-14. august.

Det foreløbige program er således:
Fredag d. 12/8: kl. 1730 festpladsen åbner og derefter
er der det traditionelle Sejlingløb og senere skydning
for børn og musik.
Lørdag d. 13/8: kl. 1130 festpladsen åbner og i løbet
af dagen vil der være børnebanko, traktorræs, tombola
samt div. konkurrencer. Dagen afsluttes med fællesspisning og ikke mindst den årlige Sejlingrevy, bagefter er der budt om til fest.
Søndag d. 14/8: kl. 1000 festpladsen åbner med gratis
morgenmad, dagen vil derefter byde på forskellige former for underholdning for både børn og voksne. Årets
sommerfest afsluttes med stegt flæsk.
Det endelige program hustandsomdeles omkring d.
1/7, inden det, kommer vi rundt og sælger skydeskiver.
Dette er en god gammel tradition i Sejling og en af de
største indtægtskilder til sommerfesten, så vi håber at
alle bakker rundhåndet op om dette, således vi stadig
kan afholde nogle gode sommerfester.

Stemningsbilleder fra årets Dilettant.

MEN inden festen har vi brug for Jeres hjælp:
Mandag kl. 1700 skal teltet opsættes.
Tirsdag kl. 1800 skal bar og køkken klargøres samt
scenen samles.
Onsdag og torsdag vil der også være masser af småting som skal klargøres, så kig forbi.
Under festen har vi også behov for hjælp i køkkenet
og baren, plan for dette tilgår.
Sidst, men ikke mindst, mandag d. 15/8 skal det
hele pilles ned igen. Vi vil være der fra ca. kl. 9.30.
Og husk, for alle Jer som hjælper til sommerfesten,
afholder vi knokkelfest på foreningens regning, dato
tilgår i forbindelse med det færdige program.
Jakob Kudsk

Kontaktpersoner fra Sejling:
Borgerforening
Forsamlingshus
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Jakob Kudsk		
Oluf Leth		

4084 2337
2562 2034

Børnegruppe Kristine Krogsgaard
Pensionistfore.Rosa Leth		

3063 8954
2562 2034

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

SOMMERFEST i SINDING

På Sportspladsen i Sinding d. 17.-23. juni, 2016
Er du til hoppeborg og cykelringridning, fodbold og familieaktiviteter og sjove lege for de allermindste? Eller
måske til vandring af de små stier i Sinding og omegn,
til svævebaner og leg på halmballer, kagekonkurrence
eller øl-smagning? Eller måske har du noget hjemmelavet husflid, kunstartikler, træsløjd eller bare noget
børnelegetøj, du vil sælge i boderne?

Lørdag d. 18. juni kl. 15.30 – 17.00 på Sportspladsen.
Som noget nyt er der forestilling ved Salling Cirkus
Kids. Vi får besøg af Cirkus- og Akrobatikskolen fra
Nordsalling. Forestillingen er gratis - ligesom alle andre aktiviteter under Sommerfesten.

En ny spændende aktivitet er ”Drone-ræs”.
Medbring din egen drone
(max 250 gram)
og deltag i konkurrencen.

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.
17. juni og lørdag d. 18. juni, samt mandag d. 20. juni,
hvor der er teltbal og musik ved Anker Svendsen, Vinderslev.
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Sommerkoncert og Skt. Hans fest i Sinding

lørd

ag a

ften

Torsdag d. 23. juni

Kl. 17.00 Bål og grill for de allermindste og deres forældre på Sportspladsen
Kl. 19.30 Sommerkoncert i kirken
Skt. Hans aften fyldes Sinding Kirke med rytmisk korsang ved Sing4Fun - et rytmisk kor, som holder til i
Viborg. 40 sangere ledet af dirigent Pavlina Salehi og

assisteret af pianist Anders Hjorth Nielsen vil komme
og synge rytmisk musik inden for genrerne rock, pop,
jazz og swing.
Koncerten varer en times tid. Der er gratis adgang.
Kl. ca. 20.45 fakkeloptog rundt i Sinding til Sportspladsen. Stewart Grant går foran optoget med sækkepiben
og ved bålet på sportspladsen, og er der luft tilbage –
så spiller han måske et ekstra nummer for os.
Efter båltalen tændes bålet og der er fællessang. Vi
slutter aftenen med kaffe og lagkager og hyggeligt
samvær i Cirkusteltet.
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SERUP BORGERFORENING
Siden sidst...
Dilettant blev afholdt i marts, med god tilslutning både
torsdag og lørdag. Vi var ialt 72 til spisning lørdag, og
sluttede af med et brag af en fest.
En stor tak til alle, for det store arbejde, der resulterede i en fantastisk forestilling!

Forberedelse...

Skt. Hans Fest
Torsdag d. 23. juni kl. 18.00
på Sportspladsen

... og SÅ

er vi i g

ang!!!

Traditionen tro, starter vi med
Børnebål kl. 18.00
Gratis snobrød til alle børn
Det Store Bål tændes kl. 19.30
Båltaler: Bo Grymer
Der vil være salg af pølser, øl og vand.

Vi ses

til hyggeligt samvær

Serup Sommerfest
19. + 20. august

Sæt

i kalenderen

Program omdeles primo juni
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...
Teatertur
Det ny Teater – Lystspillet Cocktail.
23 Landsbyliv´ere var mødt op til en sjov og hyggelig
aften. Vi startede ud med lidt at spise, lækker kalkun
med alt tilbehøret. Derefter gik de talentfulde skuespillere på scenen. Efter grin, dån og forviklinger fik de to
forelskede hinanden og stykket endte lykkeligt.

Toftegård textil
Denne aften stod i tøjets tegn.
Vi besøgte Toftegård textil og så deres store butik.
19 landsbyliver fik deres købe lyst styret og næsten
alle gik hjem med en pose i hånden.
Kaffe og kage blev indtaget oven på, under masse
snak, grin og hygge.

Hygge under spisningen

Fælles spisning og Gudstjeneste
Vi prøvede i år at holde os til ”sidste tilmeldingsdato”
det gav lidt bump i vejen, men alle var meget forstående overfor vores valg.
Vi vil rigtig gerne kunne sige ja til alle der ringer for
sent og melder sig til, men det gør det meget svært at
handle ind og planlægge noget.
Så til næste år husk at få meldt jer til, til tiden

Skål!

100 spiseglade kom ud og hyggede med os.
Vi fik tunmousse til forret og hovedretten bestod af
skinke med flødekartofler.
Børnene smuttede hurtigt i klubhuset eller ud at lege
mens de voksne lige fik en stund for sig selv.
Vi vil gerne sige tak for alle de hjælpende hænder, det
er super fantastisk at folk ”bare” melder sig til at gi en
hånd.
Tak skal der også lyde til Grete og Peter for de flotte
blomster til bestyrelsen.

Der ventes på at tæppet går
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Næste års arrangementer
Vi planlægger på livet løs og kommer forbi i løbet af
juni/ start juli med nye programmer. Hvis man ikke
får et program så hiv fat i en fra bestyrelsen (Janni
24630517) og vi kommer forbi med et.

Kommende arrangementer
Stafet for Livet 2016
Denne års Stafet for Livet finder sted
18-19. juni på banerne ved KFUM klubhus.
Sidste år stillede Team Lemmings med det største
hold på 107 deltagere og samlede omkring 18.000 kr.
ind til Kræftens Bekæmpelse. Jeg kunne rigtig godt
tænke mig, at vi kunne runde de 100 deltagere og
være rigtig mange der viser vores flotte mørkegrønne
farve på banen.

Team Lemmings går og går

Alle er velkomne og ALLE kan være med!!!
• Den mindste bane er mellem
400 og 600 meter lang.
• Der skal IKKE løbes,
man må godt men det er ikke et krav.
• Man skal ikke være der alle 24 timer,
man kan komme og gå som det passer en.

Team Lemmings lejren bliver sat op. Bo Østergaard står klar

• Børn er mere end velkommen og får en
rigtig hyggelig dag/nat.
• Man må gerne tage telt med
og blive på stafetten om natten.
• Der kan købes mad og drikke
(Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse)
men man må også selv tage med.
Vi er der for at mindes dem, som tabte,
kæmpe med dem, der kæmper
og fejre dem, som vandt.

Conny, Sanne Mai og Trine tager en lille pause

Kender man nogen som kunne tænke sig at sponsorere runde penge, gaver eller snacks til holdet,
er man velkommen til og hive fat i mig,
Janni Rasmussen og jeg vil forklare
hvordan det foregår.
Det koster
100 kr. for voksne og 50 kr. for børn at deltage.
Skynd jer alle sammen ind og meld jer til på
stafetforlivet.dk/silkeborg
Inde på siden finder i Team Lemmings
og melder til der.
Jeg hjælper gerne med tilmeldings support.

Hjertet til aftenens lyscermoni, på alle poserne står der hilsner til dem der tabte, dem der kæmper og dem der vandt
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FRISKOLEN I LEMMING
Emne-Projekt 2016

”250 millioner år siden – det er altså helt ufatteligt”……. (Dinosaurer)
” Tænk, at man kunne behandle mennesket sådan…..” (Racisme)
”Sikke et arbejde og præcision - pyh”….(Stavkirkebyggeri)
Vi begyndte emnet om Dinosaurer med en tidslinie, og
det satte verdensbilledet lidt i relief for børnene. Herefter fortalte vi om Triastiden, Juratiden og kridttiden
og fik placeret de forskelligartede dinosaurer i disse
tre tider.
Børnehaveklassen, Lillegruppen (1.-2.kl) og Mellemgruppen (3.-4.kl) har lige haft en emneuge om dinosaurer: det vil sige tid til fordybelse og undren over verdens udseende gennem tiderne; og det med at forstå,
at mennesket faktisk kun har levet på jorden en lille
bitte del af jordens eksistens. Hvis man forestiller sige
et døgn er på 35365 sekunder, så har mennesket levet
på jorden i 2 sekunder!
En af dagene var vi i Givskud Zoo og se dinosaurudstillingen – vi havde guides på, som åbnede en meget
spændende verden for os. Emnedagene sluttede af
med en fremlæggelse for forældre, søskende og bedsteforældre.
Storegruppen (5.-6.kl) har i to
uger arbejdet med Norden på
områder som sprog, geografi og
hvor de har bygget deres egen
stavkirke.
Ældstegruppen (7.-8.kl) har arbejdet med projektformen, hvor de i grupper arbejdede med emner som vikingerne, alvorlige sygdomme, landbrug /design /dyr i
Norden og racisme. Arbejdet med emne/projekt endte
med fremlæggelser for forældre og søskende.
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Uanset emnet, er tid og fordybelse vigtige faktorer i
en dannelsesproces. Børnene lærer at sortere i stoffet,
finde essensen og ikke mindst at blive klogere på sig
selv og sine omgivelser i arbejdet med noget, der er
større end selvet.
Den almene dannelse og historie er vigtige elementer
for at forstå sig selv ind i en tid, der er overstrøet med
letkøbt information fra cyberspace. Dannelse, fordybelse og det forpligtende fællesskab er omdrejningspunkter hos os på Friskolen!
Lene Ellegaard Kamp /Friskolen i Lemming

BØRNEHAVEN I LEMMING
Den årlige arbejdsdag i Børnehaven i Lemming
Den sidste dag i april, helt nøjagtig lørdag den 29. holdt
børnehaven i Lemming den årlige arbejdsdag. Kl. 8.30
strømmede børn og forældre til. Nogle med værktøj eller kage under armen, men vigtigst af alt; alle kom med
godt humør. Vi lagde ud med fælles morgenmad og allerede her, kunne man mærke en helt fantastisk stemning og snakken, der gik i hver en krog. Efter nogle
praktiske oplysninger, gik alle lystigt til værks med de
opgaver, de nu engang havde fået tildelt. Rigtig mange
gik udenfor, da det var på vores legeplads, at de fleste
opgaver var. Men der blev så sandelig også gået til
den indenfor. Folk var gode til at supplere hinanden og
børnene hjalp til, hvor de nu kunne give en hånd med,
men der skulle også være tid til at lege og børnene
synes, det var helt fantastik at få lov at lege i børnehaven, også på en lørdag.
Ved middagstid havde vi fælles frokost sammen med
friskolen i salen. Imens den velsmagende mad blev
indtaget, fortsatte snakken og den gode stemning. Og
efter en kort pause var folk igen klar til at tage fat.
Vi er så glade for alt, hvad der er blevet lavet på denne
arbejdsdag. Der blev arbejdet ihærdigt både ude og
inde. Der er blevet snakket, diskuteret, grinet, gravet,
muret, hammer, savet, boret, malet, vasket, sorteret,
ryddet op, pumpet, lavet mad osv.

Flisearbejdet hæves ved indgangen til børnehaven

Heste-manker/haler skal der til, på de 2 nye & 2 gamle heste i folden

Hvor er det skønt at man kan mærke en fantastisk
stemning, både blandt børn, forældre og personale.
Det er dejligt, at vi kan være fælles om at gøre børnehavens rammer til noget særligt for børnene. De nyder det hvert sekund, selvom det store samtale emne
blandt børnene lige den dag, var om hvor mange sodavand, man havde drukket.
Vejret var heldigvis med os, det holdt tørvejr hele dagen og solen skinnede lidt bag de grå skyer, men da
eftermiddagskaffen blev nydt ude på legepladsen,
dukkede den frem bag skyerne. En helt perfekt afslutning på en arbejdsom og yderst hyggelig dag. En dag
som denne, beviser endnu engang, at når vi alle løfter
i flok, så kan der udrettes rigtig meget på kort tid.
Om mandagen efter arbejdsdagen, blev der i den grad
leget på legepladsen. Børnene nød at lege på den
”nye” legeplads. Vi glæder os til at se, hvordan børnene vil udforske den på ny og bruge de mange nye
”rum”.
Ligeledes var det fantastik at komme mandag morgen
og opleve en ren og nymalet børnehave. Ja, det var
faktisk stort set, som da vi flyttede ind for 1 år siden.

Hallehøj Lasse; sådan kan den nye købmandsdisk også tages i brug!

For 1 år siden havde vi en halvfærdig legeplads, hvor
der manglede rigtig mange ting. Men i det forgangne
år, er der sket rigtig meget med vores legeplads. Vi har
fået gynger, balance slange, sandkasse, heste, cykel/
flise areal, legehuse osv. Og denne arbejdsdag blev
der igen gjort en stor indsats, for at komme et skridt
videre til at have en udfordrende og spændende legeplads i børnehaven i Lemming.
Stor tak til alle børn og forældre for en arbejdsom,
munter og hyggelig dag.
Pædagog Louise Andreassen
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Buk og pral i maj
Mandag den 16. maj – ved solopgang – startede
bukkejagten. Også i Lemming og omegn
Der er historier – taler – som bare kan klare at blive
gentaget igen, igen, igen. Det gælder fx Dronningens
nytårstale, replikken om hilsner til Grønland og søens
folk. Det gælder også når Egon Olsen skælder sine
kumpaner ud for at være hundehoveder og hængerøve. Der er små variationer i talen, - men grundlæggende er den ens hver gang.
Sådan er det også med BUKKEPRAL. Da solen stod
op, ca. 05.10, – anden pinsedag i Maj – sad morgenduelige jægere rundt om i mark og skel, i skov og krat
…. Og ventede på BUKKEN. Bukkejagt er for mange
jægere den jagt som er mest ”ærlig” og på dyrenes
betingelser. Man skal sidde stille, ikke lugte og ikke
lyde. Men så kommer bukken også – måske en dag.
Er man heldig ser man den i god tid – komme ud langs
skovbrynet eller lige pludselig stå i lysningen. Der er
tid til at få styr på åndedræt og puls. Der er tid til at
stille kikkerten og der er bare tusinde tanker og et let
feber i hovedet. Én fejl og dyret er væk – men har man
hold på nerver og aftrækker får man til gengæld både
et dyr og en historie med hjem.
Bukkepral er historien om hvad der skete – de minutter
og de sekunder der gik forud for skuddet. Når solen
står højt – ca. ved 08.00 tiden – samles de fleste af
foreningens jægere til rundstykker, kaffe og som sagt;
pral – vedforeningens jagtvogn. Heldige skytter har
lagt dyret til rette og stemningen er forventningsfuld
og god. Bukkesæsonen er startet – og fik man ikke
en buk denne morgen, - så er den største jo stadig
derude.
Tekst: Verner Lynge
Foto: Jørn Andersen

Lasse fra foreningen har fået
en ny vuffer.
Som selvsagt skal have oplevelsen og færten med.
Bukkejagt er egentlig ikke for
hunde, - men man kan jo lære
hvordan sådan en buk lugter,
- så man kan gøre sig nyttig til
efterårets drivjagter.
Go hund!
Tre dyr var på
bukkeparaden
mandag 16. maj.
Læseren må
selv tælle,
hvad der er
”gaffelbuk”
(to ender på
hver opsats)
eller en ”sekser”
– tre ender på hver.
Flotte dyr
og tillykke
til skytterne

BESTYRELSEN BEMÆRKER:
At jagtforeningens fisketur
den 10. juni
i år er flyttet til
Resenbro Put&Take
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LEMMING BORGERFORENING
Det Forsvundne Forår
Lad mig sige det med det samme, foråret er blevet
væk, forhåbentlig er det tilbage når vores lokalblad udkommer.
Forårsfest
Hold da op. Sikke en forårsfest vi fik holdt i år. 125 gæster, god stemning, lækker mad, tak til grisestegerne.
Tak for en fantastisk god revy, vi håber, i borgerforeningen, at holdet er klar til næste år, for det er vi. Vi fik ikke
taget nogen billeder, men jeg ved at der ligger en DVD,
så revyen kan ses af dem, der ikke havde mulighed for
at deltage. Vi syns det er skønt med den store opbakning, der er til vores fester og andre arrangementer.
Påskespil
2. påskedag var der traditionen tro det store påskespil,
med skænkede gevinster, der var knap 140 deltagere
og pigerne var tilfredse med dagens resultat.

Lotterispil
Der er jo lotterispil hver uge, og går du rundt og tænker, at du gerne ville hjælpe til ved lotterispillet mandag
aften, så kan du henvende dig hos Karin Jensen, 3070
9048. Du behøver ikke binde dig til hver mandag.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
Skt. Hans
I år fejres skt. Hans i Nisset. Det starter kl. 17.30 med
børnebål og kl. 20.00 er der båltale, derefter tændes
det store bål. I mellemtiden og efter det store bål, kan
der købes pølser/brød og kartoffelsalat, kaffe og kage,
øl og vand. Der er jo selvfølgelig også mulighed for at
bage et snobrød. 			
Tina Kampp
Ålegilde
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til
Ålegildet den 30. september.

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
SESejendomsservice
I Skægkær på Skægkærvej 3 har firmaet SeS Ejendomsservice sit domicil, hvor Nicolai Mølgaard Larsen
driver sit firma på 4. år. Firmaet tilbyder, som navnet
også hentyder til, ejendomsservice i meget bred forstand med næsten alt omkring ejendomme og huse,
som bl. meget andet rengøring, vinduespolering, havehjælp, oprydning og bortkørsel, flisearbejde, snerydning, udlejning til fester, mindre tømrer- og håndværkeropgaver som husservice med at skifte en pakning i
vandhanen, mindre husreparationer på taget eller indvendigt samt håndværkerstyring ved bygningsrenovering sv. t. en klassisk viceværkfunktion.
Nicolai er oprindeligt uddannet som automatikmekaniker hos Lego i Billund, men skæbnen førte ham efter
forskellige jobs i kontakt med et firma med arbejde indenfor sommerhusudlejning og rengøring. Her havde
han god succes i sin ansættelse, og efter nogle år lokkede muligheden for at starte som selvstændig, hvor
han med sit rolige og tillidsvækkende væsen hurtigt
havde skabt mange gode kontakter.
Dette skete i slutningen af 2012, og siden er firmaet
kun gået fremad med en positiv udvikling af forretningsområdet. Og med en vis stolthed siger han: ”Min
første kunde er stadig en kunde blandt mange nye,
heldigvis!”. Og blandt de nye tiltag er afhjælpning af

Nicolai er klar til at rykke ud ...

skader efter skimmelsvamp, fugt og vandskader med
vandpumpning, udtørring og efterbehandling af overfladerne, så forsikringsselskaberne er tilfredse med resultatet. Og her gælder også et tilbud om døgnservice
i nær fremtid, så man kan få hjælp, uanset hvornår på
døgnet man har brug for assistance.
Vil du vide mere om alle de spændende muligheder, så
kig på internettet på SESSERVICE.DK og læs mere,
men allerbedst ring til Nicolai fra det lokale firma SeSEjendomsservice på 40208440 og hør nærmere om
dine muligheder for et godt tilbud til en overkommelig
pris på et tidspunkt, når det passer dig, og hvordan det
løser dine behov og ønsker. 			
Luffe
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LOKALRÅDET
Nyt fra Lokalrådet

Borgermøde i Sinding

Lokalrådet har været ude at tælle cyklister.
Det var i forbindelse med at Silkeborg Kommune foretog tællinger andre steder, samt satte en kampagne
i gang, der skulle få flere til at cykle. Kommunen har
plan om at gentage en cyklist tælling den 1. september
2016.

Om betonknusning i Sinding Grusgrav
Der var mødt over 60 debatlystne og nysgerrige Sinding- og Skægkærbeboere op. Den nye ejer af Sinding Grusgrav har søgt om tilladelse til etablering af
betonknusningsanlæg. Det giver primært gener for de
nærmeste naboer, som er blevet inddraget i høringsfasen, men for hele området vil det give øget trafik. Resdal, Sinding og Skægkær er i forvejen hårdt belastet
af lastbiler til og fra Losseplads og Tandskov grusgrav,
og der bliver ikke mindre tung trafik med udvidelse af
aktiviteterne i Sinding Grusgrav.

Lokalrådets medlemmer kan kun dække nogle få tællingssteder i vores område, så hvis nogen synes, at
der er et sted i vores store område, hvor en tælling vil
være på sin plads, kan man melde sig som tæller, hos
undertegnede eller et andet lokalrådsmedlem.
Lokalrådet har næsten løbende kontakt med kommunen om trafikale spørgsmål, og der bliver også lyttet
til vore meldinger. Små ting bliver som oftest bragt i
orden hurtigt, men alle større ting tager tid, ofte lang
tid. Det skyldes også, at det er led i en prioritering, og
i og med, at vi i en længere årrække heldigvis ikke har
ydet de store bidrag til uheldsstatistikker, så bliver det
sværere at komme i første række.
Lokalrådet bliver også inddraget i kommuneplanarbejdet her i maj måned. Der ser ud til at være meget
arbejde med beskrivelse, der er lagt ud til os. Kommuneplanen dækker perioden 2017-2028, så det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der berører vores
område, og komme med bemærkninger i tide.
Der kan findes meget om kommuneplanen og arbejdet
med den på www.kommuneplan.silkeborg.dk. Det er
et kæmpeværk, så det er med at udvælge de områder,
der har interesse.
Lokalrådet holder her i maj møde med nærdemokratiudvalget. Udvalget har selv foreslået nogle emner,
som jeg skrev om i sidste nummer. Lokalrådet har
blandt andet bedt om en drøftelse om følgende emner:
Øster Bording hører til i Lokalrådet, men de repræsentanter de har haft, har ikke følt tilknytning til det
resterende område. Uanset hvilke temaer vi har haft
på de årlige borgermøder, så kommer trafik altid til at
fylde meget. F.eks. har der allerede været stor fokus
på, hvad der sker på Viborgvej, når motorvejen åbner.
Evaluering af affaldssorterings forsøg i Serup og Lemming: Nu offentliggøres resultater for andre områder,
der har været med, uden at vi har hørt noget om de
lokale forsøg, selvom vi har spurgt til det.
Lokalrådet følger op på udvikling af rekreativt område
ved Gubsø. Vi er meget glade for naturstien på den
gamle Kjellerupbane, og har for et par år tilbage også
”presset på” for at få fundet en løsning til det videre
forløb fra Lemming Brovej.
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Ivrig lytning og glødende debat.

Panel af involverede og eksperter.

Både naboer, andre private beboere og Lokalrådet
indsender kommentarer til ansøgningen om landzonetilladelse. Så bliver det politikerne i Teknik- og miljøudvalget, der skal træffe en beslutning.
Peter Bernth og
Klaus Hansen, Tandskov

PLADS TIL DIG OG MIG
Indvandrere i lokalområdet
Den folkevandring, som er i gang, er ikke noget nyt.
Gennem alle tider har mennesker flyttet sig fra dårlige
livsvilkår mod drømmen om noget bedre. Vi har en del
medborgere fra andre lande i vores område. Hvordan
ser de på deres situation i en lille landsby i Midtjylland?
Hvordan lykkes integrationen?
Stewart Grant, Sinding, er landbrugsuddannet i sit
hjemland Skotland. Han kommer fra en mindre landsby på østkysten mellem Edingburgh og Dundee. Ruth,
som kommer fra Høng på Vestsjælland, færdiggjorde
sin uddannelse inden for jord og miljø i Skotland. Og
så var Stewarts skæbne beseglet. Han og Ruth blev
kærester. Stewart var godt på vej til at blive dansker,
allerede i 1981. De flyttede til Demstrup på en mindre ejendom og havde en lille fårebesætning og en
del jord.
I dag er han glad for han ikke fortsatte som landmand,
med de store gældsproblemer de fleste landmænd
sidder fast i. Ruth fik arbejde hos Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg og Stewart hos Hedeselskabet
i Viborg. Ved at arbejde sammen med en ældre agronom, som insisterede på at tale dansk, suppleret med
dansk på aftenskole, gik det forholdsvis hurtigt med at
lære vores svære sprog. Efterhånden blev det Hedeselskabets internationale aktiviteter, der blev Stewarts
arbejdsområde.
Det førte bl.a. til 3 år i Etiopien med landbugsbistand og
naturforvaltning under Danida og FN. Ruth og Stewart
rejste til Afrika med 2 børn og kom hjem med 3. I 1991
købte de huset på Sinding Hedevej, og de ældste børn
startede på Skægkærskolen. I starten af 00’erne havde Stewart sit eget konsulentfirma og arbejdede med

rådgivning på landbrugs- og naturforvaltningsområdet,
både i Baltikum og Polen. I forbindelsen med østudvidelsen af EU, var der mange udviklingsprojekter i
gang, hvor der var brug for danske ekspertiser. Men
arbejdet i et enmandsfirma var ikke lutter lagkage, så
Stewart blev ansat i Landbrugets Rådgivningscenter i
Skejby som projektleder for opgaver i udlandet.
Stewarts integration har været smertefri og vellykket.
For det første startede det med forelskelse i en dansk
pige. For det andet er flytningen, fra en landsby med
landbrug og fiskeri på den anden side af Nordsøen til
en landsby i det midtjyske landbrugsområde, ikke den
store kulturforandring. Det er den samme sild- og kartoffelkultur, som Stewart udtrykker det. Og ved at engagere sig, både i børnenes skole- og fritidsliv og i de
lokale landsbyaktiviteter i Sinding, har det været let at
blive dansker. Især når man er dansk gift. Bortset fra
kalkunen til jul, er der ingen særlige skotske traditioner
bibeholdt i familien. Men Stewart optræder gerne med
sin sækkepibe ved forskellige lejligheder i Sinding.
Nu er både han og Ruth efterlønnere. Deres ældste
søn, David, bor i København og arbejder som hospitalsfysiker med IT-teknologi i sygehusvæsenet. Kirsten
er tysk gift og bor i Hamborg. Her må de så køre ned for
at være sammen med de 2 børnebørn, eller de kommer
hjem til Sinding. Deres yngste, Ian, der blev født mens
de var i Etiopien, læser til maskiningeniør i Århus.
Der hører en større grund til huset i Sinding, så der er
rig mulighed for at få jord under neglene for den skotske landmand. Den flotte, store have lyser langt væk
af, at både Ruth og Stewart holder af at arbejde med
planter og jord. 			
Klaus Hansen

Stewart har slået rødder i Danmark.
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Badminton
IFC Badminton takker for sæsonen og byder velkommen til en ny.
En god badmintonsæson er slut og traditionen tro blev
den afsluttet med klubmesterskaber for både ungdom
og senior.
Denne sæsons klubmestre blev:
Ungdom:
6-11 år: Daniel Schneider
		
12-16 år: Max Emil Larsen
Senior:		
Damesingle: Lise Pedersen
Herresingle: Kasper Larsen
Herredouble: Thomas Hestbech og Claus Bredahl
Mixdouble:
Lene Baun og Kasper Larsen
Desuden klarede seniorholdene sig meget flot i denne
sæson. For første gang i 15 år vandt førsteholdet DGIs
serie 1 holdturnering – et stort tillykke med det.
Næste sæson:
Næste sæson indledes for seniorerne i slutningen af
august. Ungdom og motion starter i begyndelsen af
september. Følg opslag på hjemmesiden samt i Ugeavisen.

Klubmesterskabet for ungdomsspillerne er i gang

Træningstiderne i kommende sæson er:
Ungdom:
Onsdage kl. 16-17 + fredage kl. 16-19
Senior:
Mandage kl. 21-22 + onsdage kl. 20-22
Motion:
Banetimer Mandage, tirsdage og
		
torsdage kl. 20-21 samt kl.21-22
Badmintonafdelingen byder alle nye som gamle medlemmer velkommen til sæson 2016/17.
På bestyrelsens vegne
Claus Bredahl

Fra den afgørende seniorkamp i holdturneringen. Kampen
blev vundet og dermed først sejr i DGI turneringens serie 1
i mere end 10 år.
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Da gymnastikken gik agurk!

Idrætsprisen IF Centrum 2016

I IF Centrums gymnastikafdeling kan alle – trænere som
gymnaster – efter endnu en vellykket sæson puste ud
og tage sig en velfortjent sommerpause fra springopstillinger, opvarmning, saltoer og sjippetov.

IFC gymnastik udvalget vil
gerne indstille Heidi Adamsen og Pia Jul til årets
idrætspris.

Sæsonen 2015-16 har været kendetegnet ved høj aktivitet med mange gymnaster og ikke mindst trænere og
hjælpetrænere. Ikke mindre end 33 trænere og hjælpetrænere har uge efter uge leveret en enorm indsats på
samtlige hold. Vi kan mærke, at engagementet lever, og
at det er blevet ’populært’ at kunne trække i en sort træner t-shirt med IF Centrums logo på. Men det forpligter
også. Man skal være vedholdende, stabil og ikke mindst
villig til at tage imod input og gode råd fra de erfarne trænere. Er man det, kan man til gengæld få store oplevelser
som træner i foreningen.

De to gæve damer yder en
stor indsats i vores gymnastik afdeling, og de møder
altid ind med et smil på.
I sidste sæson, hvor vi havde
”lidt” udfordringer med pladHeidi og Pia
sen i hallen, viste de et flot
overskud til at træne det store pigespring 0.-3.kl hold på
67 gymnaster. Gymnastik pigerne bliver alle udfordret
ud fra det niveau, de nu er på - og det er i en god tone,
hvor pigerne føler sig trykke og godt tilpasse.

Særligt ét tidspunkt på året, kommer det hårde arbejde
og lysten til at lære fra sig for alvor frem i lyset. Den årlige
forårsopvisning i Skægkærhallen er blevet fast inventar i
manges kalendere, og igen i år blev der sat publikumsrekord. Omkring 440 gæster lagde den 19. Marts vejen
forbi for både at se gymnastik og ikke mindst være del
af en hyggelig eftermiddag, hvor der bliver snakket på
kryds og tværs. I år var det foreningens egne hold samt
et gæstehold fra Silkeborg Gymnastikforening, som viste
akrobatik i høj klasse, som sørgede for underholdningen,
imens frivillige kræfter stod bag servering og salg af godt
til maven. Endnu et bevis på, at vores forening intet er
værd, hvis forældre og andre med ’aktier i foretagenet’
ikke bakker op og løfter i flok. Men det gør de!

Heidi og Pia har også flere gange gået forrest ifm fællestræninger for børneholdene, og sammensat et program sammen med trænere fra vores andre hold i IFC.
Det sammen gælder for SFO/Klub arrangementet, hvor
de står i spidsen for at få det arrangement op at køre.

Konklusionen er, at vi har mod på mere. Gymnastikudvalget bestående af Anne Jokumsen, Heidi Steemann
Adamsen, Maja Hornum, Dorthe Lee Toftegaard, Cecilie Iversen og Majbritt Mikkelsen arbejder netop nu på
træner- og holdsammensætningen til den kommende
sæson. Puslespillet forventes at blive lagt i god tid før
sommerferien, således at der kan blive rettet fokus mod
at få en god portion trænere og hjælpetrænere af sted på
kurser i starten af sæsonen.
Vi ønsker alle en dejlig sommer med masser af saltoer på
havetrampolinen! På gensyn til gymnastik i IF Centrum!

Det er også de to, der har fået gang i, at vores børnehold
har mulighed for at komme med til DGI’s børnestævne.
Pt arbejder de (og et par stykker mere) også på at søsætte en fest lørdag aften for gymnaster og forældre
efter vores forårsopvisning
Så .... de ligger et stort arbejde i IFC gymnastik afdelingen, og det sætter vi stor pris på. Derfor synes vi klart,
at de kandidater til prisen.
Med venlig hilsen
IFC gymnastik udvalget

Se nærmere om træningstider og hold
på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

Formand: John Lehmann Bøgh tlf.: 4244 1895
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Troels D: Bendtsen tlf.: 2428 9827 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Svømning: Annemette Skou tlf.: 4075 7224 - mail: ifc@ajo.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Forårs i Sejling forsamlingshus d. 28. april

Sejlings
Efterlønner og pensionistklub

109 personer var kommet for at fejre forårets kommen.
Der blev serveret dejlig mad, kaffe med småkager. Der
var en god stemning lige fra starten, samt god underholdning af Anker Svendsen.

En lille oplysning

En tak skal lyde til alle dem der gjorde denne aften
muligt.
Åse Nørskov

Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00
______________
Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034 eller 2674 5034
Formand
Niels Kr. Sandgaard, tlf. 2695 7623

STAFET FOR LIVET
Stafet for Livet 2016
D. 18-19 juni kl. 12.00

Anlægget ved Silkeborg KFUM
Deltag og støt en god sag
Se mere på

www.stafetforlivet.dk/silkeborg
Sidste år var
Team Lemmings
det største hold
med ca. 107 tilmeldt,
i år skulle vi se
om vi ikke kommer op
på endnu flere.
Laura og Marius
på banen
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En ud af Sejlings mange foreninger er Sejlings
Efterlønner og Pensionistklub.
For mange måske en forening der lever en stille
og rolig tilværelse i et lille samfund som vores.
Intet er mere forkert!!
Foreningen er en meget aktiv del
af det samlede foreningsliv i Sejling.
Vi mødes i forsamlingshuset, efterår og vinter,
hver 14 dag til enten foredrag, musik eller
fællessang, krydret med kaffe og kage.
Da vi selv mener, vi er de mennesker i Sejling,
der besidder den største livserfaring, og alle er i
den samme livsperiode, kan samtalerne glide let
og ubesværet.
Vi kan også hjælpe og støtte hinanden
i vanskelige situationer, som f.eks. sygdom,
ensomhed og kontakt med myndighederne.
Sidst, men ikke mindst vigtig, forsøger vi at
styrke sammenholdet iblandt de lidt ældre
årgange i vores område.
Keld Nielsen

Bestyrelsen:

Formand Rosa Leth
		
Næstformand Keld Nielsen 		
Kasserer Andrea Thomsen 		
Sekretær Karen Schjødt
Best.medl. Åse Nørskov

2674 5034
8654 0668
8685 5526
5056 7442
8685 5599

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING
Program for

Juni - Juli - August
Onsdag d. 10. august kl. 7.00
Sommerudflugt til Bågø.

Vi starter turen fra Serup Forsamlingshus og efter
opsamling på Mølledamsgade, fortsætter vi ned gennem Jylland, over den gamle Lillebæltsbro, og ved
Hindsgavl Naturcenter er der morgenmadspause med
kaffe og et rundstykke, så kører vi videre til Assens
hvor vi skal med færgen til Bågø.
På Bågø er der rundvisning, og vi køres rundt i ”Grisevognen” og får fortalt øens historie. Der er frokostpause og senere kaffepause i ”Hestestalden”
Vi kan MAX være 40 personer på turen,
så hurtig tilmelding!!!!!

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB
Velkommen

til sæsonen 2016 – 2017
Vi håber, at I vil slutte op om vore arrangementer:

Onsdag d. 25. maj

Vi starter med en udflugt til Fyn,
Tåsinge og Langeland
_____

Mandag d. 22. august

Udflugt til Glud Museum og Juelsmindehalvøen.

Tilmelding senest tirsdag d. 3. august
til Rasmus på tlf. 2986 5832 eller 8685 5832
__________
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med følgende resultat:
Formand
Rasmus Jensen
8685 5832
Næstformand Leif Klejstrup
8685 5303
Kasserer
Kirsten Jensen
8685 6608
Sekretær
Ingrid Jensen
2369 2099
Best. medl.
Bodil Elkjær
2158 2521

Afgang kl. 8.15 fra Lemming Kirke.
Rundvisning på Frilandsmuseet og middag i
Kaffestuen.
Derefter guidet tur med bussen
på Juelsmindehalvøen.
Eftermiddagskaffe på Ejer Bavnehøj.
Hjemme ca. 17.15.
Pris pr. person: 350 kr. alt incl.
Tilmelding senest 15. august.

__________
Derkan 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.

_____

Mandag d. 19. september kl. 13.30
Almindelig klubdag med hygge og kortspil.

Bestyrelsen
Formand:
Karen Bang 		
Næstformand: Inger Andersen
Kasserer:
Pia Fisker 		
Sekretær:
Henny Vig 		
Best. Medlem: Anny Timmermann

4032 6961
2347 1308
4021 9500
2342 7596
8685 9220
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Børne- og Familiehuset.
Så er foråret/sommeren kommet med det dejlige lys
om morgenen og aftenen.
Vi er meget mere ude og der er gang i bordtennisbord
og hoppepude.
Skituren er desværre slut, men det var en fantastisk
oplevelse at se børnene være glade og afslappede
samtidig med at de var aktive og lærenemme.
Det er en fornøjelse hver gang at se hvor hurtigt børn
lærer at stå på ski, og at se glæden lyse ud af deres
øjne når de med et stort sving kører direkte ind i til
køen ved liften, for at få endnu en tur.
Derudover blev der hygget meget i de forskellige hytter, med spil og hygge snak på værelserne. Der blev
endda snakket om at der ikke blev set ret meget på
skærme om aftenen.
Det var med hygge og sauna og trætte i seng og sove
så man kunne være frisk til bakken næste dag. Endnu en kæmpe oplevelse til fællesskabet og det var så
godt at mærke, at vi er et fællesskab hvor vi alle er en
vigtig brik for vi kan samle hele puslespillet
Plads.
Vi har længe manglet plads i både klasser og på fællesarealer. Derfor har vi nu indgået aftale med Silkeborg Kommune, om at leje 2 bygninger på Lemming
Gamle Skole. Bygninger trænger til en kærlig hånd inden vi kan tage dem i brug og vi er derfor ved at renovere og sætte nyt varmesystem op i de to bygninger,

samtidig med at vi shiner rummene op, så de er egnede til de formål vi gerne vil bruge dem til. Det tager
selvfølgelig tid, men vi regner med at vi kan begynde
at benytte den ene bygning her i løbet af april og den
anden bygning senest efter sommerferien.
Det har været en fornøjelse at lave aftaler med de lokale håndværkere Tikma El, JL-byg, Entreprenør Claus
Sørensen, Maler N. A. Pedersen og K.P. Smedje. der
bare er både hurtige, smidige og samarbejdsvillige
Emne/projektuge.
I uge 15 havde vi en emne og projektuge i Børne og
Familiehuset. Det betyder at de ældste elever har en
uge til at lave deres obligatoriske projektopgave. Vi
skal have eksamen inden sommerferien som vi har i
samarbejde med Silkeborg Ungdomsskole.
Samtidig har resten af huset en uge, hvor der bliver sat
fokus på at forny Børne- og Familiehuset. Det handler
om at lave udsmykninger og at indtage de nye bygninger og arealer, så vi får en fornemmelse af at det hører
sammen. Vi har haft besøg af en keramik og mosaikkunstner.
Praktik og arbejdsplads.
I løbet af foråret vil nogle af vores ældste elever være
i praktikforløb forskellige steder. Det er altid godt at
besøge og mærke hvordan det er, på de forskellige
skoler og arbejdspladser og det er noget der bliver set
frem til og man er spændt på. I den forbindelse har vi
et godt samarbejde med UU.

EMNE-/PROJEKTUGE
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SPAR/UNO-X
Alt under samme tag
DIT LOKALE

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

Aut. kloakmester

Denne
annonce
kan blive
DIN
Lemmingvej 1B - 8600 Silkeborg - tlf. 8685 5065
Svend Åge Kusk - Privat 8685 5082

Denne
annonce
kan blive
DIN

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

Se mere på

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

Denne
annonce
kan blive
DIN

47

Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

Invester og
spar op til

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

•
•
•
•
•

El- installationer
Industri-installationer
EDB- & Teleinst.
Hårde hvidevarer
Klimaanlæg

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

Aut. el-installatør

8685 5060

Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.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
Reperation og service af alle mærker

Silkeborg EL Service.dk
Denne
annonce
kan blive
DIN

Alt til konkurrencedygtige priser

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Vi ka´ få din elmåler til at
køre baglæns ...
Solceller Privat Erhverv Industri

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

Lavpris benzin

Viborgvej 87

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

www.sandsmurer.dk

sand@ny-post.dk

Silkeborg Isenkram
Torvet 1
Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk
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Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

