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Nummer 62          15. Årgang September 2017

For Lemming,  Nisset ,  Serup,  Resdal ,  Sej l ing,  Sinding og Skægkær
L O K A L B L A D E TL O K A L B L A D E T

Sommerfest i Sejling

En sommerdag i Skægkær Klub

Sommerfest i Serup 10 års jubilæum i Børnehaven i Lemming

Sommerfest i Sinding
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 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647
Container-udlejning

Christians Anlæg &
Løgager Entreprenør A/S
v/ anlægsgartner Chr. Brendstrup

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, tlf.: 3026 5156

mail@boernehavenilemming.dk
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse i leg og læring

 

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

• Ventilation
• Centralstøvsuger
• Solcelleanlæg
• Energivejleder
• El-eftersyn

Aut. el-installatør  8685 5060
Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.tikma.dk

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

Denne
annonce
kan blive

DIN

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.dk
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Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., 
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden 
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at 

trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive med-
delt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,

uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:         
Redaktør (vest):  Klaus Hansen, Resdal Bakke 51   4040 4502
Redaktør (øst):  	 	 Oluf	„Luffe”	Skjerning,	Allingvej	3		 	 2993	5475
Kasserer:   Karina Birch, Viborgvej 129    6127 7299 
Sognepræst:   Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9   2383 3055 
Sognepræst:   Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 
Bladsætter:   Tina Englyst, Serupvej 16    3023 1613

Mail:     lokalblad@gmail.com 
Hjemmeside:   www.lokalblad.com

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

Tryk:    Skabertrang
Oplag:    1525 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december

LEDER
Så går sommeren på hæld, en sommer, hvor sololien 
mest virkede ved, at regnen prellede nemmere af! Og 
folk, der har været i det varme og tørre udland har for-
talt, at vi skal være rigtig stolte og glade for, at vores 
natur	og	køkkenhaver	er	så	flot	grønne	som	sjældent	
før.

Så selv om solen har drillet lidt, skal man jo ikke lade 
sig slå ud af småting, for der er stadigvæk gang i de lo-
kale byfester (se div. billeder), og efteråret byder igen 
på et hav af tilbud til næsten alle aldre, så læs derfor 
Lokalbladet ekstra grundigt og få sat kryds i kalende-
ren ved dem, du kunne tænke dig at deltage i.

Og skal huset have en overhaling udvendigt eller ind-
vendigt, er det blot at slå op i telefonannoncerne på 
omslaget	 og	 finde	 den	 håndværker,	 man	 netop	 har	
brug for eller måske et andet godt tilbud, som du kan 
finde	 dér.	 Lokalbladet	 ønsker	 sine	 læsere	 et	 fortsat	
godt efterår.

Luffe 
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SKÆGKÆR BØRNEHUS LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Sommerferien er slut, børnehaven summer igen af 
glade	børn,	nye	som	”gamle”.	Dette	betyder	også	at	
vi har fået nye spirer, som vi kalder vores førskole-
gruppe. Det er noget børnene ser frem til. Det er stort 
at blive spire. I spirehuset summer det af dejlig energi, 
nysgerrighed	og	stolthed	over	nu	at	være	”de	store”.

For at skabe et godt og trygt læringsmiljø, vil vi fra be-
gyndelsen have fokus på børnenes relationer. Det er 
vigtigt at alle er inkluderet og oplever sig selv som en 
betydningsfuld del af et fællesskab. De første dage har 
handlet om at lære lokalerne at kende, spille en masse 
spil, lege og ikke mindst være sammen som gruppe. 

Billederne taler for sig selv, med fordybelse, hygge og 
samvær. 

I det gamle cementstøberi m.m. i Skægkær ligger der 
flere	firmaer-	lidt	skjult,	men	her	sker	der	noget.	Ready-
2clean	er	et	af	dem,	et	rigtigt	iværksætter-firma.	Tho-
mas og Kim, handelsuddannede i hhv. Føtex og hos 
Bojesen, sætter ting i gang. I et APS driver de sammen 
et	alsidigt	rengøringsfirma,	et	af	de	mindre,	ja,	men	de	
er klar til at påtage sig store opgaver. Med 70-80 an-
satte	er	de	landsdækkende,	med	bl.a.	en	firma-kæde	i	
autobranchen som kunde. For nylig er et boligselskab 
kommet med i kundekredsen mht. til rengøring ved 
fraflytning	og	efter	håndværkere.	Netop	håndværker-
rengøring er et speciale for READY2CLEAN.

Ud over ca. 1500 privatkunder, med bl.a. vindues-
pudsning, er et samarbejde med Centralvaskeriet i 
Løgumkloster omkring dørmåtter og arbejdstøj et stort 
forretningsområde. 

READY2CLEAN
- ét af fem firmaer i ”Skægkær Erhvervspark.”

De to indehavere Thomas og Kim

Israel er flygtning fra 
Eritrea

Ved den megastore vaskemaskine 
og de to kæmpe tørretumblere 
arbejder den unge mand Israel, 
flygtning	 fra	Eritrea.	Han	 taler	fint	
dansk, og Kim beder ham skrue 
en af hylderne, hvor der ligger rul-
ler med dørmåtter, fast – det kla-
rer han beredvilligt. Ca. halvdelen 
af de ansatte har udenlands bag-
grund.

Thomas	 og	 Kim	 værdsætter	 arbejdsomhed,	 fleksibi-
litet og mødestabilitet er vigtig i en serviceorienteret 
branche som rengøring. Hvis der lige mangler 4 meter 
af gangen fra kontoret til hoveddøren når det er fyraf-
ten, ja så forventer Thomas og Kim man gør arbejdet 
færdigt. Til gengæld belønner de også gerne når de 
ansatte tager ansvar og yder en ekstra indsats.

Rengøring er en branche med hård konkurrence, men 
med gåpåmod og iværksætterånd, og hårdt arbejde, 
har Thomas og Kim bidt sig fast som en aktiv spiller på 
markedet.           Klaus Hansen
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GADESPEJLET

Du kan være med til at gøre
Gadespejlet spændende og aktuelt,

ved at underrette redaktionen om mærkedage,
fødselsdage, nyfødte mm.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

På Østerbyvej 40, Lemming, lidt skjult bag træerne 
bor Janni Pedersen og Heine Scriver Poulsen med 
datteren Klara (se Gadespejlet) samt kattene Simba 
og Baloo. De har købt huset for nylig, blandt andet 
fordi det er sat rigtig flot i stand af de tidl. ejere med 
flot køkken, nye badeværelser, lækker velindrettet 
tagetage med karnap med mosekig mod øst og me-
get mere. En gang maling indvendig har sat prikken 
over værket. Rigtig flot er det blevet. 

HUSSTAFETTEN

Mik Bang Vallentin, søn af 
Henriette Bang og John 
Vallentin, Nisset Bygade 
17, er født d. 19. april. 
3110 g og 51 cm lang.

Klara Scriver Poulsen, 
datter af Heine Scriver 
Poulsen og Janni Peder-
sen, Østerbyvej 40, er født 
d. 17. marts. 3444 g og 52 
cm lang. 

Viktor Aksel Smed Han-
sen, søn af Pelle Hansen 
og Mille Smed Olesen, 
Tandskovvej 9, er født den 
4.juni kl. 01.26. Han veje-
de 4400g og målte 56 cm.

Alma Vilma Nørskov, datte 
af Karina Nørskov, døbt d. 
28. maj. Her med storesø-
skende Oliver og Thilde

Åbent hus
I anledning af min 40 års fødselsdag

vil det glæde mig at se familie, venner og bekendte i 
Lemming Forsamlingshus

Mandag d. 25. december kl. 12.30
Tilmelding senest d. 25. november

Torsten
Bjerre

Nielsen

torstenbn
@

gmail.com

<	 Luffe	 alias	 Oluf	 Skjer-
ning, Allingvej 3, Nisset, 
Lokalbladsredaktør, fyldte 
70 år den 23. august

TAK for al opmærksomhed i form af
tilstedeværelse, hilsner, blomster, gaver

og udlån af en hoppeborg,
i anledning af børnehavens 10 års jubilæum

 
Med venlig hilsen

Børnehaven i Lemming
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DAGPLEJERNE

Dagplejere  By  Telefon
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Joan Nielsen  Lemming 8685 9103
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Karina Johnsen Serup  2156 6073
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Anita Pedersen Resdal  2766 1044
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 46

Naturdagplejerne var i Skægkær Børnehus, for at fejre 
5.	 år	med	 “Det	 grønne	 flag”.	 Vi	 var	 på	 legepladsen,	
hvor	børnene	fordybede	sig	i	at	finde	snegle,	biller	og	
legede i sandkassen. Vi havde en dejlig dag i det dan-
ske sommervejr. 

På vegne af Naturdagplejerne,
Heidi, Gitte og Karina

Er dit barn på vej i børnehave? 
Vi er tre dagplejere som har skrevet bøgerne “Else i 
Skægkær	 Børnehus”	 og	 “Else	 i	 børnehave”.	 Bøgerne	
har samme fortælling men forskellige fotos og handler 
om barnets start i børnehaven. Bøgerne kan inspirere til 
dialog med barnet om; hvad er en børnehave, venskab 
mellem børn samt barnets følelser. 
Else skal starte i børnehave, og er på besøg i børneha-
ven sammen med sin far og sin bamse. I børnehaven 
møder Else sin ven Dan, fra dagplejen, og de begynder 
at lege sammen, men pludselig er Elses bamse væk, - 
mens de leder efter bamse, oplever Else børnehaven.
“Else i Skægkær Børnehus” kan bestilles ved dagplejerne i området eller på danogelsebogen@gmail.com. 
“Else	i	Skægkær	Børnehus”	er	lavet	i	samarbejde	med	Skægkær	Børnehus.
Skal	dit	barn	starte	i	en	anden	børnehave	har	vi	lavet	bogen	“Else	i	børnehave”	som	kan	bestilles	på	danogel-
sebogen@gmail.com.                    God læselyst, Heidi, Gitte og Karina

Dagplejens 50 års jubilæum

Dagplejerne fejrede 50-årsjubilæum på legepladsen i Sejling. 
Vi	hyggede	med	flag,	sang,	sæbebobler	og	kiks.	
        Gry, Kirsten, Joan og Gitte (Gruppe 172)

Fra dagpleje til børnehave - et tættere samarbejde i Silkeborg Kommune

Naturdagplejerne holdt 5 års fødselsdag
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Linda og Paul med Lipas Adele. Årets Dressurbetonede 
hoppeføl region 6. Top 3 eliteskuet 2014

På Nisset Bygade 14, Nisset, har parret Rie og Trine 
Rosholm indrettet et lækkert fotostudie med navnet 
Teeny Tiny Heartbeats by Rosholm Photo. Her tilby-
der de at lave fotoserier af gravide maver, såvel de 
efterfølgende kære børn i forskellige herlige opstillin-
ger. Forældrene har selv mulighed for at komme med 
ønsker, og disse ønsker kan så suppleres med parrets 
idéer.	

Trine er fotografen, og Rie er medhjælper og den, der 
sørger for tryghed, nærvær og ro, så alle er godt tilpas 
og uden stress under sessionen. Selve fotostudiet er 
velopvarmet og hyggeligt, og der vil også altid være 
frisk	kaffe,	 the,	kakao	og	koldt	vand	ad	 libitum	 til	 rå-
dighed. Og de præciserer, at disse billeder ofte vil give 
forældrene skønne, skrøbelige og magiske minder for 
øjeblikke i barnets liv, både før og efter fødslen. 

Der sættes normalt 4 timer af til en vellykket nyfødt-
session, da de små skal sove trygt og roligt. Hvis foræl-
drene	osse	ønsker	en	”Cake	Smash”-serie,	hvor	bar-
net	tilbydes	en	fin	3-etagers	pyntet	kage,	der	så	gerne	

Nyt fotostudie i Nisset, med speciale i fotografering af gravide, nyfødte og babyer

Rie og Trine

må spises, klaskes og 
tværes rundt omkring, 
kan barnet også få et 
efterfølgende karbad. 
Ellers, kan der laves ba-
bybilleder af babyer fra 
4 måneder og op til 12 
måneder.	 Rigtig	 flotte	
eksempler på deres for-
måen kan ses på deres 
hjemmeside www.Te-
enytinyheartbeats.dk, 
hvor der også er priser 
og uddybende orientering om, hvad de kan tilbyde.   

Så er du blevet interesseret i deres tilbud, når du som 
nybagt forælder ønsker et dejligt minde eller måske er 
bedsteforældre, der vil give en gave til jeres børn og 
børnebørn, så kontakt Trine på mobil 40779583 og hør 
nærmere om diverse muligheder, priser og evt. tids-
punkt for fotografering. 

Luffe

På Holmmøllevej i Lemming allerlængst ude i herlige 
naturskønne omgivelser ligger LIPAS HORSES, der er 
et avlsstutteri for varmblodsheste. Ejerne er Linda Møl-
sted Ibsen og Paul Jacobsen, der købte ejendommen 
af Ali Hamann i 2012, og siden har udviklet stutteriet 
med	flid,	nytænkning	og	ambitioner	samt	bygget	et	flot	
stuehus og lavet velholdte og velegnede bygninger. 

De er begge selv ryttere, Linda som aktiv dressurryt-
ter	og	Paul	mest	som	hobby,	og	de	siger:	”Vi	er	faktisk	
blevet avlere ved en tilfældighed, men vi har bestemt 
ikke	fortrudt”.	De	er	begge	med	i	alle	stutteriets	faser,	
men det er Paul, der primært står for den daglige drift 
ved siden af fuldtidsarbejde på slagteri, mens Linda, 
der er jurist i Hadsten, fodrer om aftenen men nok er 
den, der kigger mest efter de nye parringshingste, 
samt sammen med Paul udvikler deres salgsmateri-
ale. Her har de erfaret, at salgsmaterialet for hestene 
og føllene skal være helt i top for at skabe interesse for 
netop	deres	heste.	De	har	også	fået	flere	meget	flotte	
kåringer ved div. stævner, og faktisk blev deres første 
føl udtaget til elitefølauktion det år, og det gav ekstra 
(varm-)blod på tanden for et fremtidigt avlsarbejde. De 
har efterfølgende haft stor glæde af medlemskab af 
hesteavlerforeningen Dansk Varmblod, samt forskel-
lige erfa-grupper, idet de i starten nærmest kun havde 
deres egne erfaringer at læne sig op ad. Og med dyg-
tighed og økonomisk fornuft har de fået udviklet rigtig 

LIPAS HORSES, stutteri på Holmmøllevej

gode hoppestammer, og hingstene vælges med omhu 
bl. a. i Tyskland. Der indkøbes også interessante ung-
heste fra danske stutterier. 

Der fødes årligt 5-7 føl, som derefter oplæres og ud-
vikles med salg for øje, hvor kun enkelte hoppeføl be-
holdes til videre avl/generations-skifte. Stutteriet har 
også pension for hoppeplage og for føl og ungheste 
i en ny løsdriftstald og på de store, smukke græsmar-
ker, der bl. a. grænser op til naturstien på den nedlagte 
jernbane mellem Silkeborg og Rødkærsbro.  

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er man 
velkommen til at kontakte Paul på 26296912 og Linda 
på 20840936 og høre nærmere.         Luffe
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SKÆGKÆRSKOLEN

Megen vand er løbet gennem åen på skole/fritidsom-
rådet over de sidste 5 år. Store omstruktureringer af 
området har i mange tilfælde betydet, at prioriteringer 
har måttet ændres, og at gamle traditioner har måttet 
udgå på bekostning af nye opgaver.

En ting som personalet på i Skægkærskolens Fritids-
del dog altid har ønsket sig, er at genoplive den gode 
gamle sommerlejr. I dette skoleår valgte vi derfor at 
tilrettelægge året med en sommerlejr for øje. Det er i 
dag så utrolig sjældent, at børn får lov til at udforske 
sig selv i længere perioder væk fra deres familie. Dette 
var et af mange incitamenter for at drage afsted. I den 
forbindelse var kommunikationen med forældrene selv 
sagt en stor del af arbejdet for at genoplive lejren. Det 
var afgørende for turen, at der var stor opbakning fra 
netop dem. Opbakning er dog heldigvis aldrig et pro-
blem på Skægkærskolen, og derfor kunne vi med ar-
mene i vejret drage på lejr i uge 26.

Helt over forventning drog hele 56 klubbørn afsted i 
bus mod Vinderup mandag morgen, efterfulgt af 107 
SFO børn skiftedagen onsdag. Kun nogle meget få var 
draget på ferie og kunne ikke deltage. På denne måde 
fik	vi	muligheden	for	at	give	både	børn	og	personale	
en helt særlig oplevelse med begge afdelingers børn i 
hele tre dage.

Skægkærskolens fritidsdel genopliver sommerlejren
Personalet havde nøje planlagt alt fra indkøb og akti-
viteter, til sovekonstellationer og fordeling af opgaver. 
Turen bød blandt andet på både vand-glidebane-rund-
bold,  bål og snobrød, snitteværksted og masser af 
fælles pligter på både køkken og rengøringshold. Når 
man er på tur hjælper alle nemlig til, og man må give 
noget til fællesskabet for at få tingene til at fungere.

Nu sidder mange sikkert og tænker, at sådan en tur 
nok vil betyde, at mange børn vil hjem til deres for-
ældre omkring sengetid. Det var dog ikke tilfældet. 
Hverken	oversvømmede	 telte,	 interne	 konflikter	 eller	
overtræthed kunne slå børnene ud, og derfor kunne vi 
onsdag sende 56 klubbørn med bussen hjem – efter-
fulgt af 107 SFO børn om fredagen!

Vi oplevede turen som en stor succes, og det gav et 
stort afkast at drage væk hjemmefra med både børn 
og personale. Hertil skal lyde en stor tak til forældrene 
for deres tiltro og opbakning til os. Derudover skal der 
naturligvis lyde stor ros til personalet – som var friske 
på at gøre noget helt ud over det sædvanlige, blot for at 
give børnene en helt særlig og anderledes oplevelse.

På udebane skal man vise sit bedste frem, og det var 
tilfældet på Skægkærskolens Fritidsdels sommerlejr 
2017. Lad os se om ikke vi gør det igen næste år.

Peter Green, Pædagogisk Leder

Klub SFO

Klub SFO
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PLADS TIL DIG OG MIG
Landmandsliv i Sejling

Der er ikke mange i dag der kommer til at leve hele 
deres liv i det hus de er født i, og ydermere have sam-
me erhverv som sine forældre. Den form for stabilitet, 
mangel på dynamik vil nogen kalde det, var ikke ual-
mindelig	 ”i	 gamle	dage”,	 dvs.	 frem	 til	midt	 i	 60’erne.	
Svend Østergaards liv har udspundet sig på Mose-
gårdsvej	nr.	1,	indtil	han	og	Gunhild	i	2014	flyttede	til	
Reimarparken på Århusbakken. Svend er nu 84 år. 
Desværre døde hustruen i oktober sidste år, så Svend 
tager alene imod i den hyggelige lejlighed.

Svend er født i 1933, og skulle i Sejling skole i 1940 
(der hvor Printex lå) men der var kun 2 børn på årgan-
gen, så Svend og to andre på 6 år blev hidkaldt. Lærer 
Binderup holdt dem så et ekstra år i 7. klasse, til de var 
gamle	nok	til	at	blive	konfirmeret.	

Svend var 12 da faren døde. Så måtte han hjælpe til 
derhjemme,	men	 ret	hurtigt	 fik	han	 lov	 til	 at	 tage	en	
plads.	 Som	 nykonfirmeret	 fik	 han	 2.ooo	 kr.,	 senere	
6.000 i årsløn. Og der var endda råderum til at spare 
lidt op. Fri kost og logi oveni. Værelset var et hjørne i 
stalden med bræddevæg ud til grisestierne.

Viborg Gymnastikhøjskole var helt nystartet, og her 
var han med på et vinterhold. 
                        
I soldatertiden blev Svend hurtigt udpeget til befalings-
mand,	det	blev	derfor	til	1½	år	i	Kongens	Klær’,	og	den	
tid var han glad for.

Svend er god til at fortælle. Han og Gunhild købte barn-
domshjemmet i 1958 for 81.000 da de blev gift. Og de 
fik	4	børn	på	godt	5	år.	Den	yngste,	Søren,	har	 lige	
haft 25 års jubilæum som regnskabskonsulent inden 
for landbrug. Han klarer sig godt, trods muskelsvind. 
De tre døtre arbejder i sundhedssektoren.

De 12 tdl var ikke nok til at leve af. Svend købte gen-
nem årene jorden fra nedlagte naboejendomme op.

Det første jord kostede 4.000 kr. pr. tdl. Men 30 år se-
nere var prisen 10 doblet, mens mælkeprisen kun var 
ca. 4 gange større. Svend mener dette misforhold er 
en del af forklaringen på landbrugets problemer i dag. 
Det fører til den meget stor gældsbyrde. 

I Sørens og Gunhilds arbejdsår var der ikke mange 
kontanter	at	gøre	godt	med	”men	vi	klarede	os,”	som	
Svend udtrykker det beskedent. De endte med at have 
25 malkekøer, men bøvl med mælkekvoter, og ikke 
mindst tankbiler, der var for store til at vende på gårds-

pladsen,	fik	Svend	til	at	sætte	køerne	ud	i	1988.	Og	det	
fik	man	præmie	for.		Derefter	opfedede	de	tyrekalve	og	
havde kødkvæg. De 12 tdl var blevet til 37. I dag er der 
juletræessproduktion på de 25 tdl. 

Vi kigger på luftfoto af ejendommen på Mosegårdsvej, 
et fra før og et efter udvidelser og tilkøb. De 7 børne-
børn og et oldebarn står på række i reolen. Men så 
henter Svend et klenodie: En scrapbog med avisudklip 
fra	50’erne	og	 frem	til	Gunhild	 ikke	kunne	mere.	Det	
er Gunhilds værk – enhver lokalhistorikers drøm med 
alt	fra	dilettant	til	trafikuheld	og	runde	fødselsdage	fra	
Silkeborg	Avis’	dækning	af	begivenheder	i	Sejling.	En	
særlig stolthed er et udklip med Gunhild og de tre piger 
i	ens,	fine	kjoler,	”Mannequin-opvisning	i	Sejling”,	lyder	
overskriften. Gunhild var dygtig med symaskinen, det 
holdt kontanter hjemme. For landmandskonerne kun-
ne både være med i stalden, passe have, hus og børn, 
og reparere tøj og sy nye kjoler til afdansningsbal eller 
juletræ i forsamlingshuset.

Svend kan ikke komme i tanke om en forening han 
ikke har været i bestyrelsen i eller været formand for, 
lige fra gymnastikforening til vandværk og mejeri. 

Svend mindes ikke der var forskel i anseelse på folk 
fra store eller små gårde.                                                                                                                          

Klaus H. Tandskov

Svend poserer foran galleriet med olde- og børnebørn
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Hvad er Værkeriet lige for noget?
Værkeriet er en forening, skabt på baggrund af det 
forenings-, erhvervs-, institutions-, idræts- og kulturliv 
som er i Lemming og omegn. Værkeriet holder til på 
Lemming Gl. Skole, som siden sommeren 2016 har 
stået tom, og som vi ser en masse potentiale i at be-
vare, indtil en evt. ny bygning vil stå klar (følg med 
under navnet LemmingHuset). Herunder kan du læse 
den seneste opdatering fra et hus, som bliver mere og 
mere brugt. 

Følg desuden med på lemmingomegn.dk/vaerkeriet 
og	på	Facebook	ved	at	søge	efter	”Værkeriet	–	Lem-
ming	Gl.	Skole”.

En forfatter, en designer og et cykelhold
Vi har haft besøg af en række spændende gæster.
Vi havde den unge forfatter, Thomas Korsgaard, for-
bi til et indblik i hvordan hans debut roman, Hvis der 
skulle komme et menneske forbi, er blevet til. Thomas 
læste en række kapitler op fra bogen og forsamlingen 
kunne så stille spørgsmål og kommentere. Historien er 
skrevet i et groft og direkte sprog, men samtidig med 
en masse humor bag. Det var en interessant aften, 
hvor omkring 40 mand var mødt op i Forsamlingshuset 
i Lemming. Arrangementet var sat på benene af Me-
nighedsrådet, Landsbyliv, Lemming Sogns Borgerfor-
ening og Værkeriet.

Thomas lovede i øvrigt at komme tilbage, når den toer 
som han arbejder på nu, er udgivet.

Det danske velgørenhedscykelhold, Giv håb, som 
cykler for at samle penge ind til børn og unge, som op-
lever at deres forældre eller søskende bliver alvorligt 
syge eller dør, lagde vejen forbi Værkeriet. Det var en 
stor ære at tag imod ca. 25 ryttere. Værkeriet stod klar 
med	proviant	og	de	fik	desuden	lidt	musik	til	den	korte	
pause på ruten. Seje mennesker – godt gået!

Designer, Søren Vester, lagde i maj måned vejen 
forbi Værkeriet. Søren var på daværende aktuel i DR1 
programmet,	 ”I	 hus	 til	 halsen”,	 så	der	 var	naturligvis	
lidt snak omkring hans medvirken der. 

Søren har mange ord i sig, og med sin skønne Sal-
ling	dialekt,	 fik	de	 fremmødte	mange	underholdende	
historier. 

Aftenen handlede både om design og indretning af 
rum, men også om overlevelsen i vandkantsdanmark 
(Søren bor i Thise). 

Det var en inspirerende og opløftende aften!  

Nye idéer og tiltag
Som nævnt i seneste udgave af lokalbladet, så arbej-
der	vi	i	Værkeriet	på	at	få	de	unge	i	spil.	Idéerne	ligger	
der og det skal blive spændende hvad det kan føre til. I 
første omgang tager vi udgangspunkt i et arrangement 
om måneden, hvor de unge, med opbakning fra foræl-
dre,	skal	have	indflydelse	på	indholdet.	Vi	glæder	os	til	
at få gang i samarbejdet!

Den 14. oktober afholder vi tradionen tro en markeds-
dag i Værkeriet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Har du lyst til at høre mere og måske være med i plan-
lægning og/eller have en stand, så kontakt os gerne.

Medlemsskaber
Du kan støtte og være medlem i Værkeriet for 150,- 
årligt. Dit medlemskab giver dig adgang til Værkeriets 
lokaler, dog er der en tillægspris ved brug af køkken. 
Betaler du derimod 300,-, er du sikret dig en nogen-
lunde fast plads med mulighed for at opbevare, hvad 
du måtte arbejde med. Indbetal enten via Mobilepay 
på 41578153 eller på konto: 4716 4716197808

Har du spørgsmål eller bare gerne vil høre mere, så 
kontakt Værkeriet på vaerkeriet@gmail.com eller på 
tlf.: 61 65 10 96.

HUSK

Markedsdag
Lørdag d. 14. oktober

Søren Vester
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Kim	Friis	Lund	startede	installatørfirmaet	Tikma	den	1.	
juni 1992, og lige siden er det gået fremad med udvik-
lingen	af	firmaet.	Og	alle	i	lokalområdet	vil	formodentlig	
kunne	genkende	de	karakteristiske	biler	med	firmaets	
logo på siderne. Det skyldes nok især, at Tikma har en 
meget stor kundekreds i området, hvor Kim person-
ligt har mange kontakter, idet han er født og opvokset 
på Allingvej i Lemming. Men også udenfor lokalområ-
det	er	firmaet	kendt	med	opgaver	så	langt	væk	som	i	
Roskilde og Århus, og kunderne er såvel private som 
virksomheder og institutioner, men generelt er kunde-
området Silkeborg Kommune.

I starten var en vigtig kunde APV-Pasilac, hvor Kim 
medvirkede i opbygning af det elektriske i smør- og 
div. mejermaskiner, udvikling af produktionsmaskiner 
og bygningsinstallationer, og da opgaverne blev mere 
talrige, blev den første mand ansat i 1995. Siden da 
har styrken været oppe på hele 17 mand med både 
svende og lærlinge. På kontoret sidder Kims kone Tina 
og styrer både telefoner og regnskab. Kim og Tina blev 
gift i 1994, og de har døtrene Sabrina på 22, Cecilie på 
19 og Amalie på 15 år.

I dagens anledning var der rejst et telt i haven med 
lækker mad og drikkevarer til alle dem, der mødte 
frem	til	”Åbent	Hus”,	hvor	der	også	var	hyggemusik	og	
dans senere på aftenen. Flere hundrede mennesker 
kom for at gøre dagen festlig, og både Tina og døtrene 
var aktive omkring afvikling af arrangementet, som var 
begunstiget af et dejligt vejr. Kims forældre Hanne og 
Erik	Lund	mødte	også	op	 for	 at	 fejre	 firmaets	 runde	
hjørne og hilse på mange gode venner og bekendte. 
Det samme gælder Tinas forældre, der også er naboer 
til	familien	og	firmaet.

Tikma - 25 års jubilæum i 2017

Kim har altid interesseret sig for sport og været aktiv 
håndboldspiller fra 75-89 i Lemming GIF (nu LIF), i de 
senere år som sponsor, hvilket LIF og mange lokale 
klubber og foreninger har nydt godt af, men også Sil-
keborgs berømte håndboldhold BSV har haft Tikma 
som sponsor de sidste 12 år, hvor Tikmas navn råbes 
op i hallen, hver gang Johan Hansen scorer. Silke-
borg-Voels håndbolddamer bliver også støttet og fulgt, 
så meget af den begrænset fritid bruges i Jysk Arena.

Kim og Tina Lund fejrer Tikma´s 25 års jubilæum

Holmgaardevej 14

Åbent Hus
Firmaet startede først med adresse i 
Silkeborg, men i 1994 byggede Tina 
og	Kim	et	 helt	 nyt	 og	 flot	 domicil	 på	
Holmgårdevej med både beboelse og 
firmalokaler.	 Kim	 ser	 lyst	 på	 fremti-
den, idet de moderne krav og ønsker 
til energioptimering, solceller, varme-
pumper, CTS-styring og meget mere 
vil sikre en fortsat spændende udvik-
ling	 af	 firmaet.	 Vil	 du	 vide	mere	 om	
Tikmas tilbud og få et uforpligtende 
tilbud, så ring på 86855060 og hør 
nærmere om priser og leveringstider 
på solidt kvalitetsarbejde til den af-
talte tid.

Lokalbladet siger hermed tillykke med 
de første 25 år.        Luffe
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Guds helhedsskabende Ånd
(Prædiken til 2. Pinsedag 2017)
En forandret præst

I en kirke herhjemme oplever menigheden en søndag 
morgen, at der er noget forandret ved deres præst. 
Han bevæger sig med en anderledes rank holdning og 
med beslutsomme skridt i kirkerummet og taler med 
en stemme, som har en ny og fyldig klang. 

Gudstjenesten foregår, som den plejer - til at begynde 
med. Men på et tidspunkt løfter præsten blikket mod 
menigheden og siger, ja næsten råber med høj og klar 
røst:
På denne dag skinner nådens sol stærkt over os alle. 
Ved Herren Jesu hjælp Helligånden faret i vores lille 
kirkerum, så vi alle skal komme til at se den. Men først 
vil jeg give hver og én af jer jeres synders forladelse 
foran Guds alter.

Der bliver uro på kirkebænkene. Det går langsomt op 
for folk i kirken, at præsten mener det alvorligt. Nogle 
begynder at rejse sig og nærmer sig alteret med skin-
nende øjne. Andre tysser på dem, fordi præsten endnu 
er i gang med at tale. Der opstår 
ivrige, vrede diskussioner i kir-
ken, mens mange blot sidder for-
virrede tilbage på kirkebænkene. 
Nogle af kirkegængerne har for-
ladt kirken for at sprede budska-
bet om præstens forvandling ude 
i byen. Og efterhånden kommer 
mange nye til, som er interes-
serede i at se, hvad der foregår 
inde i kirken. 

Da præsten skal læse evangeliet højt, er det som om 
et klart og skærende lys står op fra bogens sider. Da 
han kommer til det sidste, må han lukke øjnene, og 
hans stemme svigter ham for første gang. Så lukker 
han bogen og lægger begge hænder på den. Og mens 
sved og tårer væder hans ansigt, beder han Fadervor. 
Lidt efter stiger han ned fra prædikestolen og begynder 
at prædike, gående op og ned ad kirkegulvet. Mange i 
menigheden begynder at svare på præstens ord med 
høje Hør- og Halleluja-råb. Præsten går raskere og 
raskere frem og tilbage på gulvet. Rummet dirrer af 
tilbageholdt åndedræt. Mange er besvimelsen nær, og 
da præsten pludselig slår over i et fremmed tungemål, 
som	nogle	mener	er	hebraisk,	er	der	faktisk	flere,	som	
besvimer. Præsten styrer sig med besvær ned i det 
danske sprog igen. Kirken er efterhånden blevet helt 
fyldt, og kirketjeneren sendes afsted efter oblater og 
30	flasker	portvin,	så	alle	kan	komme	til	nadver.	

Efter Gudstjenesten går præsten ud til de mange hun-
drede mennesker, der har samlet sig uden for kirken. 
Han hilser på dem, omfavner mange af dem, og indby-
der dem alle til at komme hjem til sig. En lang proces-
sion bølger gennem byen med præsten forrest på vej 
mod præstegården.

Underligt er nok det første ord, som dukker op i vores 
hoved, når vi hører sådan en historie. Derefter tænker 
vi måske, at hvis det er en sand historie, så må det 
have fundet sted i en pinsekirke eller en anden karis-
matisk frikirke. Men det er faktisk ingen andre steder 
end i vores almindelige folkekirke, at scenerne udspil-
ler sig. Det er Ebbe Kløvedal Reich, som har gengivet 
begivenhederne, der er fra en palmesøndags-gudstje-
neste, som den gamle Grundtvig afholdt i Vartov Kirke 
i København.  

Nå ja, men det er jo også mange år siden, tænker vi 
nok. Og dengang var mange jo overtroiske og kunne 
let forføres til at tro på lidt af hvert. Det er rigtigt, at 
begivenheden fandt sted for 150 år siden. Men den tid 
var faktisk ikke så forskellig fra vores, som man først 
skulle tro. Det ser man i den store skepsis, som Grundt-
vig møder, så snart han hævder, at det er Helligånden, 
der fører ham. En professor og en anden præst, som 
er til stede ved gudstjenesten, forsøger at standse 
Grundtvig undervejs, inden han kommer for langt ud af 
en tangent. Og en af Grundtvigs bekendte sender, så 
snart han ser Grundtvig komme ud af kirken, bud efter 
en læge, der er specialist i sindssygdomme. Lægen, 
der kommer til, og overværer den begejstrede præst 
omfavne mange af de fremmødte kvinder, mener, at 
der	blot	er	 tale	om	 tilfælde	af	 ”Satyriasis.”	Hvilket	er	
latin for overdreven liderlighed. Den gamle Grundtvig 
er med andre ord ved at blive smågal, ifølge lægen.

Fornuftens og centrifugens tidsalder
Professoren, præsten og lægen udtrykker tidens tan-
ker. Den tid, vi i dag kalder for Rationalismen.  I den tid 
er troen på menneskets fornuft stor. Man hylder fornuf-
tens	evne	til	at	kortlægge	virkeligheden	og	til	at	finde	
løsninger på næsten ethvert problem, man støder på.     
Man	mener,	at	et	sundt	menneske	er	ét,	der	ikke	lader	
sig styre af følelser, af fantasien eller af troen. For det 
er fornuften, som er menneskets bedste vejleder. Det 
er fornuften, som tydeligst kan fortælle os, hvad der er 
sandt, og hvad der bare er indbildning og overtro. 
Den tankegang kender vi også i dag. Videnskabsfolk 
og eksperter er på mange måder tidens sandhedsvid-
ner. Vi har en forestilling om, at de har den dybeste 
indsigt i, hvordan virkeligheden ser ud med deres eks-
pertblik på verden igennem mikroskoper, stjernekik-
kerter eller hjerne-scannere.
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Og det er der jo noget om. 
Videnskabelige eksperter 
beviser gang på gang de-
res værd, når de udvikler 
nye livreddende vacciner, 
opdager nye planeter, eller 
når de opklarer, hvad der 
sker i vores hjerner, når vi sover, spiser eller taler. Det 
er al sammen nyttig information, som vi ikke skal afvise 
i private alternative sandheders navn. For - i modsæt-
ning til hvad mange af nutidens forældre mener - så er 
det	jo	påvist,	at	vaccination	af	børn	effektivt	skærmer	
dem mod en lang række sygdomme, som tidligere tog 
livet af mange! 

Men videnskabens og fornuftens store styrke er sam-
tidig	 deres	 store	 begrænsning.	 For	 lige	 så	 effektive	
de er til at afdække de mindste og mest komplicerede 
detaljer om os selv og verden omkring os, lige så lidt 
ønsker og kan de give os nogen helhedsforståelse af 
tilværelsen. Videnskaben og fornuften giver os viden 
om væld af detaljer om vores virkelighed. Men hvad vi 
skal stille op med denne detaljeviden, har den ikke no-
get samlet bud på. På samme måde giver nyhederne 
i TV, i radio og aviser os et væld af informationer om 
verdens tilstand. Men de giver ikke noget samlet bud 
på, hvad vi skal bruge de utallige, daglige informatio-
ner til. Derfor ender de mange oplysninger - om stort 
og småt, fra nær og fjern - let som en skrotbunke af 
informationer, tilfældigt dynget oven på hinanden. En 
bunke, som vi hurtigt kan få et ret ligegyldigt forhold til. 
Prøv f.eks. at høre radioavisen sammen med en syv-
årig! Så bliver det tydeligt, hvor hårdhudet og ligegyl-
dig man selv er blevet over for den ustoppelige, dag-
lige bunke af informationer om al verdens problemer. 

Hvis man skal lave et billede på vores, så kan man 
sammenligne den med en vaskemaskine, der centrifu-
gerer. For i vores tid, slynges der hele tiden nye infor-
mationer og ny viden ud og rundt, som vi må forholde 
os til og løbe efter. Men centrum er tomt, da alt slynges 
væk fra centrum. Der er ikke nogen sammenhængs-
skabende kraft, som forener og binder mylderet af tan-
ker og informationer sammen. 

Usynlige sus fyldt med begejstring
Følelsen af kaos og uorden. Af mangel på sammen-
hæng. Følelsen af at være desorienteret og ikke vide, 
hvilken af de utallige veje, man skal gå i livet. De følel-
ser kender disciplene alt for godt til, da de sidder for sig 
selv bag lukkede døre og gemmer sig for den truende 
verden udenfor. De aner ikke, hvad de skal stille op. 
De mangler en til at vise dem vej igennem den forvir-
rende og farlige verden. For Jesus er ikke længere hos 

dem.	Og	da	sker	det	underlige!	Med	ét	kommer	der	fra	
himlen en lyd som af et kraftigt vindstød. Og den fylder 
hele huset, hvor de sidder. Disciplene er pludselig som 
forandrede. De tør nu åbne døren ud til verden. De tør 
gå andre folk i møde og tale højt om det, de tror på. 
Med klar og tydelig røst.
Ingen, der møder disciplene, kan se Helligånden. Men 
alle kan se Helligåndens virkning. For ingen er i tvivl 
om, at de er forandrede. Det er ligesom, man synger i 
børnesangen om blæsten:
Blæsten kan vi ikke få at 
se, det’ der ikke noget at 
gøre ved, men når luften 
rigtig suser, og når alle 
træer bruser, så’ det let at 
gætte at det blæser.

Helligånden kan vi heller ikke få at se. Men vi kan se, 
når den suser og sætter mennesker i bevægelse og 
begejstring! Der var ingen i menigheden på Vartov, 
som kunne se Helligånden, da de trådte ind i kirke-
rummet. Men alle kunne se og høre, at Grundtvig var 
forandret. I hans bevægelser, i hans stemme og øjne. 
Og når vi i dag synger Grundtvigs salmer og oplever, 
at de stadig lever, så kan vi også erfare Grundtvigs 
åndelige inspiration.

Ånden giver ikke, som verden giver
Helligånden er en kraft, der sætter os i bevægelse. 
Ikke en vilkårlig bevægelse, hvor vi føres rundt på må 
og få som i tidens centrifuge. Helligåndens bevægel-
se er en bevægelse med en bestemt retning. For den 
er sendt fra Gud og peger tilbage mod Gud. Ligesom 
Jesus, dengang han var i verden. I dagens tekst fra 
Johannesevangeliet hører vi Jesus fortælle os, at han 
ikke giver os det samme, som verden giver. Sådan er 
det også med Helligånden. Den giver os også noget 
helt andet, end verden giver!

Vores verden er fyldt med eksperter med detaljeret 
viden om hver deres niche. Hvad enten det er kost-
eksperter, livsstilseksperter, politiske analytikere eller 
kirurger. Men der er ikke noget i verden, som skaber 
sammenhæng mellem de utallige fragmenter af eks-
pertviden. 

Helligånden giver ikke, som verden giver. For den er 
ikke og gør os ikke til nicheekspert. Nej, Helligånden 
er derimod helhedsskaberen. Det var det, disciplene 
oplevede, da de sad i mørket bag lukkede døre. Deres 
liv. Deres håb for fremtiden og tro på egne evner lå 
som splinter af et smadret spejl omkring dem. Øde-
lagt for altid. Men pludselig fyldes rummet af noget, 
de bedst kan beskrive som vindstød og tunger af ild. 
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Og de modløse disciple er 
som forvandlede! Det hele 
giver pludselig mening 
igen. Deres liv har atter 
fået en retning og et sam-
lende mål, som kan stykke 
det splintrede sammen 
igen. Og denne nye erfaring af helhed tager disciplene 
med sig ud i verden. Derude hvor de oplever, at de 
kan nå ind til hjertet hos dem, de møder, bag alle de 
nationale og sproglige forskelle. 

Guds pinsenærvær
Hvis vi i dag tænker, at det kan være svært at tro på 
Gud, fordi han synes at være langt væk fra vores hver-
dag. Ja, så skyldes det ikke kun, at vores tid er fyldt 
med signalforvirring og religionskritik. For erfaringen 
af, at Gud er skjult, er også et grundlæggende vilkår, 
ifølge kristendommen selv! Efter at Jesus ikke læn-
gere går rundt blandt os, er Gud ikke længere en, vi 
kan se og røre ved. Gud er nu til stede i verden som 
Ånd. En Ånd, der ligesom blæsten ikke selv kan ses, 
men som kun kan erfares, når den sætter mennesker i 
bevægelse og begejstring.
           
Pinsens budskab til os er derfor¸ at vi ikke skal bryde 
vores hoveder med at forsøge at få det med Gud til at 
hænge sammen. For man kan ikke tænke sig til troen. 
Man kan kun tænke sig ud af troen! 

Pinsens lærdom er, at vi skal turde give slip. At vi skal 
turde give ansvaret fra os og forlade os på magter 
større og stærkere end os selv. 

Pinsens lærdom er, at tro netop er at turde give sig 
hen. Til den Gud, ingen af os begriber, men hvis Ånd 
kan gribe os og fylde os. Med den samme begejstring 
og liv, som forandrede disciplene på kirkens første 
fødselsdag, og som vækkede folkekirken af sin dvale 
igennem en svagelig gammel præst i Vartov Kirke.

Glædelig pinse til jer alle!
Amen.

Siden sidst
Lemming kirke dannede i år ramme om årets for-
årskoncert med opera og musical. En stopfyldt kirke 
kunne	nyde	den	flotte	musik	fremført	af	operasanger-
ne Laura Flensted Jensen og Niels Bo Emgren samt 
Vox’enkoret.

På programmet var bl.a. vores egen danske kompo-
nist Carl Nielsen. Niels Bo sang arier fra Fynsk for-
år og Maskerade, og Laura sang de smukke sange 
Æbleblomst	og	Sænk	dit	hoved,	ligesom	Vox’enkoret	
havde deres egen afdeling med Carl Nielsen sange.

Derudover sang Laura arier fra Den glade enke af 
Franz Lehar og fra La Boheme af Giacomo Puccini, og 
sammen sang Niels Bo og Laura duetten Ræk mig din 
hånd fra operaen Don Juan af Mozart. 

Denne aften kunne publikum også nyde musik fra mu-
sical	verdenen.	Vox’enkoret	sang	op	 til	deres	bedste	
med sange fra The sound og Music. Anthem fra Chess 
blev mesterligt fremført af Niels Bo og Laura mestrede 
den	svære	kunst	at	synge	”out	of	 tune”	 i	Tonedøv	af	
Flanders og Swann. 

Aftenen sluttede af med en hyldest til musikken med 
Abba’s	kendte	sang	”Thank		you	for	The	Music”.

Herfra skal lyde en stor tak til de to sangsolister og til 
Vox’enkoret	for	en	fantastisk	forårsaften	i	kirken	med	
smuk,	flot	og	festlig	musik.

Organist Karen-Minna Nielsen

Laura og korsang
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Sommercykeltur
Efter en kort gudstjeneste i Sinding Kirke, der var fyldt 
til sidste plads med glade cyklister og dåbsgæster, 
cyklede vi mod Mausing Mølle. I de idylliske omgi-
velser ved den gamle vandmølle blev frokosten nydt. 
Søndagens sidste stop var Vinderslev kirke, hvor vi 
så	de	flotte	kalkmalerier	og	fik	en	grundig	 indføring	 i	
betydningen	bag	de	mange	figurer	og	symboler.	Bort-
set fra lidt regn og en enkelt punktering gik alt som 
planlagt på den årlige søndags-sommercykeltur, der 
er	blevet	en	fin	tradition	i	”Lille	Hids	Pastorat”.

Sankt Hans-koncert i Sinding Kirke
Sankthansaften spillede duoen BucholtzStensgaard-
TANGO for en fyldt Sinding Kirke ved en koncert, som 
traditionen tro indgik i Sindings Sankthansaftenspro-
gram.
BucholtzStensgaardTANGO opstod oprindeligt af Ib 
Buchholtz’og	Kai	Stensgaards	interesse	for	tangomu-
sik, og harmonika-marimba-samarbejdet blev i Sinding 
til	en	times	flot,	rytmisk	og	festligt	program	komponeret	
af bl.a. Astor Piazollas og af aftenens marimba-spiller 
selv. Kai Stensgaard demonstrerede også den teknik, 
han har udviklet og rejst rundt i verden med - nemlig 
teknikken med at spille med 6 køller på samme tid.

Desuden	fik	tilhørerne	mulighed	for	at	lytte	til	tonerne	
fra en russisk RAV drum - eller en Hand Pan, som nok 
er det navn der bruges mest om instrumenter af denne 
slags. Det er en slags videreudvikling af en Steel Pan - 
det instrument, som vi i Danmark kalder en olietønde. 
Det mest kendte af disse nye instrumenter kaldes en 
Hang Drum, men det nyeste russiske instrument, som 
blev præsenteret i Sinding Kirke, og som er det første 
af sin slags i Danmark, er konstrueret på en ny måde, 
der gør at klangen og stemningen bliver bedre.

Duoen udtrykte efter koncerten stor glæde ved at spil-
le for de begejstrede tilhørere i Sinding Kirke.

Kalender
Ny vikarpræst i Sejling-Sinding
Mit navn er Helle Margrethe Krogh. Jeg er 52 år gam-
mel og bor i Risskov ved Århus. Jeg skal være jeres 
vikarpræst, fortrinsvis i Sejling og Sinding sogne, indtil 
Mette Glowienka kommer tilbage fra sin barsel i de-
cember måned. Jeg ser frem til at hilse på jer, jeg glæ-
der mig til samarbejdet og jeg håber, vi får nogle gode 
måneder sammen.

Konfirmationsforberedelse 2017-2018
For	 alle	 kommende	 konfirmander	 og	 forældre	 i	 Sej-
ling-Sinding og Serup-Lemming sogne er der indskriv-
ningsaften i torsdag den 24. august i Sejling Sognehus 
(Lemmingvej 2) kl. 17-18.         

Til denne aften skal der medbringes en kopi af dåbsat-
test, samt indskrivningsbrevet.                             

Helle Margrethe Krogh vil her præsentere planen for 
konfirmandforberedelsen	 for	 7.	 klasseeleverne	 i	 de	
fire	sogne.	Er	I	forhindret	i	at	komme	bedes	I	kontakte	
Helle på HMK@km.dk.

Musikalsk legestue
Musikalsk legestue starter op igen i Lemming Kirke 
tirsdag den 12. september kl. 9.30 og fortsætter hver 
tirsdag indtil efterårsferien. Sidste gang er tirsdag den 
10. oktober. Legestuen er for børn i alderen ½ til 3 år 
sammen med deres mødre, fædre og dagplejemødre. 
Vi synger, leger, laver rytmik og lytter til musik.
For nærmere information kan man rette henvendelse 
til undertegnede på tlf. 27205378 eller mail k-m-g@
jubii.dk 
Nedenfor ses billeder af musikalsk legestue i foråret i 
Serup kirke 

Organist Karen-Minna Nielsen
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Fortællegudstjeneste
Med jazzmusik og gospelsange 
Torsdag 14. september kl. 19.30 
Funder Kirke

Høstgudstjeneste med auktion
Høstgudstjenesten er en af vore store festgudstjene-
ster i løbet af året.

Kom og vær med til en takkegudstjeneste lidt ud over 
det sædvanlige. 

”Det nye bud – I skal elske hinanden”
Lone Hertz læser Johannesevangeliet
Onsdag 27. september kl. 19.30 i Serup kirke og for-
samlingshus
”På	Jesu	tid	var	ordet	ikke	henvist	til	oplæsning	i	kir-
ken. Ordene blev sagt. Fortalt på gader og stræder, 
hvor folk mødtes. Vi har brug for Testamentet i en tid, 
hvor	mennesker	søger	efter	åndeligt	liv.”		 	
Sådan skriver Lone Hertz om baggrunden for, at hun 
rejser landet rundt med sin oplæsning af Johanne-
sevangeliet. 
Arrangementet begynder i Serup kirke og fortsætter 
i Serup Forsamlingshus, hvor Lone Hertz inviterer os 
alle til en debat om det nye bud, der lyder i Johan-
nesevangeliet, om hvad Bibelen har at give os i vores 
fortravlede hverdag, og om hvad det vil sige at tro.
Vel mødt til en berigende aften med en inspirerende 
og livsklog skuespiller!

Der	er	gratis	entré	-	Kaffen	koster	25	kr.																																																		
Hvad der derudover lægges, går til julehjælp mm. i 
sognet.

Hot	 ’n’	 Sweet	 jazzband	 spiller	 med	 syngende	 kor	 i	
Funder Kirke
Kom og vær med torsdag aften. Vi skal høre om 
gospel-musikkens historie, lytte til og synge med på 
nogle af klassikerne indenfor gospel og jazz som for 
eksempel	“Just	a	closer	walk	with	thee”	og	“When	the	
saints	go	marching	in”.	Alle	kan	deltage.	Har	du	selv	
lyst til at synge med koret, kan du deltage ved at møde 
op til øveaften tirsdag 12. september kl. 19-21.

Vel mødt!
Kresten	Thue	Andersen	og	jazzbandet	Hot	’n’	Sweet

Alle	deltagere	opfordres	til	at	medbringe	et	‘høstoffer’	
- en gave i form af afgrøder fra haven: frugt, blomst, 
grøntsag eller lidt hjemmebagt brød eller kage. Efter-
følgende afholdes der auktion over høstgaverne.
Det indkomne beløb, vil ubeskåret, gå til en god sags 
tjeneste, hvis formål vil blive oplyst på dagen. Alle, 
store som små, er selvfølgelig velkomne - med eller 
uden	‘høstoffer’.

Søndag den 17. september i Serup Kirke kl. 11 med 
efterfølgende frokost og auktion i forsamlingshuset og 
i	Lemming	Kirke	kl.	19	med	efterfølgende	kaffe	i	 for-
samlingshuset.

Søndag den 24. september i Sejling Kirke kl. 9.30 og 
i Sinding Kirke kl. 11.

Efterfølgende let traktement til 25 kr. og auktion kl. 12 
i Sinding Forsamlingshus. Det indkomne beløb går til 
Sejling og Sinding sognes julehjælp.
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En regn af salmer! 
– om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag 
ved komponist Jesper Gottlieb
 
Torsdag den 28. september kl. 19.30 
i	Konfirmandstuen	ved	Kragelund	Præstegård
  
En inspirerende foredrags- og sangaften, hvor kompo-
nist Jesper Gottlieb med humor og indlevelse fortæller 
om det spændende arbejde med at lave melodierne 
til hans og Simon Grotrians salmesamling Salmeregn, 
der udkom på Det Kgl. Vajsenhus Forlag i 2007 og si-
den er taget i brug bredt ud over landet. 
 
Der vil også blive koblet til den store Grotrian-salme-
samling Guds øje er en tordensol, der udkom i 2016, 
og som Jesper Gottlieb ligeledes har skrevet mange af 
melodierne til. 
Jesper vil bl.a. komme ind på sit hidtidige alsidige 
virke i musikkens verden, lufte synspunkter omkring 
nye salmer og den folkelige fællessang, åbne døren til 
komponistens værksted samt give en kort introduktion 
til digteren Simon Grotrian. 
Desuden vil der i løbet af aftenen blive rig lejlighed til 
at synge en del af de nye salmer sammen med Jesper 
Gottlieb, som selv akkompagnerer fællessangen.
 
Undervejs  vil der også blive en pause, hvor der serve-
res	kaffe	og	kage.

”HVORFOR ER VI SÅ ENESTÅENDE?”
LILLE STUDIEKREDS OM DEN LILLE BOG 

Skabelsens karateslag
Salmer af Simon Grotrian
med musik af Østen Mikal Ore
Torsdag den 2. november kl. 19.30, Lemming Kirke.

”Vi	takker	dig	for	skabelsens	karateslag
hvor	op	og	ned	var	ude,	men	blev	nat	og	dag.”
Oplev	 vokalensemblet	 Vox	Orange	 fremføre	 flere	 af	
Simon Grotrians nyeste salmer fra den roste salme-
samling	”Ravnekost	og	slagere”,	som	blev	udgivet	i	år.
Simon Grotrian og Østen Mikal Ore har på hver deres 
måde givet sig i kast med den udfordrende skabelse 
af nye slidstærke og sangbare salmer. Salmerne rum-

To torsdage 26. oktober og 
16. november kl. 19-21
Kragelund	Konfirmandstue

I anledning af Luthers 500-
års jubilæum inviterer jeg 
til en lille studiekreds. Vi 
mødes to aftener i efteråret 
kl. 19-21. 

Bogen	 hedder	 ”Hvorfor	 er	
vi	så	enestående?”	og	kan	
på 70-sider sætte tankerne 
i	gang.	Jeg	finder	også	ud-
drag af nogle af de forfat-
tere, der er omtalt i bogen, og så bliver vi nok sammen 
klogere	på,	hvordan	ideen	’det	enkelte	menneske’	har	
udviklet sig de sidste fem hundrede år, siden refor-
mationen. Det kan være en god ide at læse bogen to 
gange og markere steder, man synes er særligt gode 
eller steder i bogen, som kræver oplysning.
 
Har du lyst at deltage, så ring eller skriv til mig, så kan 
du på forhånd kan modtage bogen, vi drøfter. 

Kresten Thue Andersen

mer både bastante hånd-
kantsslag, blide kærtegn og 
underfundige billeder. 
Vox Orange vil også lære os 
flere	 af	 salmerne,	 så	 vi	 alle	
kan synge med på disse bud 
på en fornyelse af den dan-
ske salmetradition. 
Der vil til arrangementet bli-
ve trykt et salmehæfte med 
Grotrians nye salmer og 
med illustrationer af Peter 
Brandes.	Gratis	entré.
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Allehelgen
Søndag den 5. november
Kl. 16 i Sejling Kirke
Kl. 17 i Lemming Kirke

Fra gammel tid er denne søndag brugt som anledning 
til	at	mindes	de	døde.	Som	flere	andre	steder	i	landet	
og verden yder vi familie og pårørende til vore døde en 
særlig opmærksomhed på denne dag. Gudstjenesten 
allehelgensdag skaber plads til at mindes og sørge 
over dem, vi har mistet og der bliver i gudstjenesten 
plads	til	at	takke	for	det	liv,	vi	fik	lov	at	dele	med	dem.

Det bliver en liturgisk aftengudstjeneste med musik, 
oplæsning af navnene på dem, vi har mistet det for-
gangne år, bøn, læsninger og velsignelse.

De to voksenkor fra Lille Hids pastorat, i alt 55 san-
gere, medvirker ved gudstjenesterne i Funder og Lem-
ming Kirker på Alle Helgens dag. Som solist medvirker 
tenorsanger Jørgen Lundholm.  

Kor	og	solist	vil	bl.a	synge	uddrag	fra	Gabriel	Faurés	
Requiem	og	Ave	Verum	af	A.W.Mozart.	

AT VINDE OVER SIG SELV
Onsdag den 22. november.  kl. 19.30
i Sejling Sognehus
Film og foredrag af Louise Adrian om Fangekoret

”Man	kan	ikke	vinde	over	fængselssystemet,	men	man	
kan	vinde	over	sig	selv”.

Sådan udtrykker en af de indsatte i statsfængslet 
Vridsløselille den kamp, det har været for ham, som 
aldrig har sunget før, at lære at synge. 

”Musikken	viser	nye	veje	og	vækker	 lyst	 til	at	opgive	
den kriminelle karriere – men det er et langt og sejt 
forløb”	udtaler	en	anden.

Korleder Louise Adrian fortæller om sig selv og sit ar-
bejde med Fangekoret – de indsattes kamp for at æn-
dre deres selvopfattelse og deres gryende glæde ved 
musik.	Herefter	vises	dokumentarfilmen	”Fangekoret”	

Fri entre

Arrangør Funder menighedsråd.
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Koncert med Fangekoret
fra Vridsløselille Statsfængsel 
Søndag den 26. november kl. 10 i Funder kirke

— under ledelse af organist og ildsjæl Louise Adrian

Denne søndag laves gudstjenesten i samarbejde med 
Fangekoret. Koret vil fremføre sange, som fangerne 
selv har skrevet, og som Louise har skrevet musik til. 
Sange, der er meget følsomme uden at blive til føleri, 
meget melankolske uden at blive sentimentale.

I sangene giver de udtryk for, hvor svært det er at til-
give sig selv for alt det ondt, de har påført deres ofre 
og deres famillier. De handler om, hvordan man er 
nødt	til	at	bære	en	”maske	af	hårdhed”	for	at	overleve	
i fængslet, og spørgsmålet om, hvordan man fortæller 
sine børn, at man er i fængsel, fordi man har begået 
grov kriminalitet. Der e også glade sange, som den 
en fange har skrevet til sin kone, fordi hun holder fast 
ved ham og endda giftede sig med ham, selv om han 
skulle afsone ti år i fængslet. Tidligere fanger delta-
ger også i koret, og der er succeshistorier om fanger, 
der har forladt fængslet, har fået arbejde og bolig og 
ikke efterfølgende har været ude i kriminalitet. Med-
lemmerne af fangekoret har langt færre returbilletter til 
fængslet, end andre fanger.

Vel mødt til en smuk og tankevækkende gudstjeneste 
og koncert, hvor vi får et glimt af mennesket bag for-
bryderen.

1. søndag i advent

Søndag d. 27. november
Kl. 9.30 i Lemming Kirke
Kl. 11.00 i Serup Kirke
Kl. 9.30 i Sinding Kirke
Kl. 11.00 i Sejling Kirke

Vi synger julen ind
Med en gospelkoncert i Lemming Kirke 

Søndag den 10. december kl. 19.30. 
Medvirkende	gospelsanger	Lydiah	Wairimu	og	hendes	
koncertkor. 
Nærmere omtale følger i næste Lokalblad.
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Kort nyt

Døbte og Begravede

Døbte i Serup-Lemming sogne
Lykke	Sofie	Bang	Brofelde	(billede)
- Døbt søndag den 2. juli i Lemming Kirke.

Døbte i Sejling-Sinding sogne
Alma Vilma Nørskov
- Døbt 28. maj i Sejling Kirke.

Nora Josephine Skaarup Glowienka
- Døbt 5. juni i Sejling Kirke.

Sinus Viskum Schiøtte
- Døbt 11. juni i Sinding Kirke.

Klara Schriver Poulsen
- Døbt 11. juni i Sinding Kirke.

Vega Friis Møller (billede)
- Døbt søndag den 2. juli i Sejling Kirke. 

Døde i Sejling-Sinding sogne
Henning Christian Pedersen, 70 år
- Bisat fredag den 2. juli fra Vestre Kapel.
 
Viede og Velsignede
Heidi og John Steemann Adamsen
- Velsignet lørdag den 1. juli i Sinding Kirke 
(Se billede i næste spalte)

Ny præst i Serup og Lemming sogne.

Som man har kunne læse i sidste nummer af Lokalbla-
det, har vores sognepræst Bo Grymer søgt nye udfor-
dringer.	Familien	er	flyttet	til	Vejle	og	er	kommet	godt	
fra	start.	Arbejdet	med	at	finde	Bos	afløser	gik	i	gang	
allerede i juni, men pga. sommerferien trækker det lidt 
ud. Stillingen er slået op i august og samtaler forventes 
at blive afholdt først i september. Vi venter i skrivende 
stund på en dato hvor biskoppen kan komme forbi og 
præsentere de forhåbentlig mange ansøgninger. 

Præsten skal virke i hele Lille Hids så vi er små 30 
menighedsrådsmedlemmer som skal være med til at 
beslutte hvem vi vil pege på. Vi har dog det sidste ord, 
da	det	mest	er	vores	præst	som	skal	findes.	Herefter	
skal biskoppen godkende valget og provsten skal ind-
sætte vedkomne. Hvis vi vælger en som endnu ikke 
er ordineret, skal vi først en tur forbi Århus Domkirke 
til ordination. Vi håber stadig at vores nye præst kan 
begynde 1. november, men det er langt fra sikkert. 

Indtil den nye præst er på plads i Præstegården er 
vores gudstjenesteliste lidt tynd. Vi får hjælp fra b.la. 
Gødvad til gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Kig i Gudstjenestelisten for at orienterer jer om hvor i 
Lille Hids der er tjeneste. Det kunne være en anled-
ning til at krydse åen og se hvad der sker på den an-
den side.

Arne Mundbjerg
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Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 2383 3055 - E-mail: bobg@km.dk

Mette Skaarup Glowienka (på barsel), Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 - E-mail: msg@km.dk

Helle M. Krogh (vikar for Mette), Sejling
Risskov

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: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag 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, undtaget onsdag.

Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og 
sognearrangementer, 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.: 5190 1244
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: 3013 4490

Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310

Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095

Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058

Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der 
ringes med kirkeklokken ved dødsfald. 

Såfremt man ønsker denne smukke skik 
opretholdt, bedes man ved dødsfald rette 
henvendelse til sognepræsten eller grave-
ren. Ringning foretages mellem solopgang 

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Adresser

Litteraturkreds

Litteraturkredsen, som omfat-
ter medlemmer fra de 6 nord-
lige kirkesogne er åben for 
flere	 medlemmer.	 Møderne	
holdes en onsdag aften hver 
måned i sæsonen.

Der kan ske tilmelding
hele sæsonen

Henvendelse til
Grethe Ankersen
tlf. 86 85 53 99.
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
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

Faste arrangementer:

6. september kl. 13.30
Ella Rasmussen fortæler, 
Serup Pens., se s. 45

10. september kl. 17.00
Fællesspise/Grill Aften i 
Serup Forsm., se s. 32

12. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle, Serup 
Pensionistf., se s. 45

12. september kl. 9.30
Legestur i Lemming Kirke, 
se s. 15

13. september kl. 19.00
Generalforsamling i Lands-
byliv, se s. 35

14. september kl. 19.30
Fortællegudstj., m. jazz og 
gospel, se s. 16

17. september kl. 11.00
Høstgustjeneste og auk-
tion i Serup, se s. 16

18. september kl 13.00
Asmildkloster Landsbrugs-
skole, Lemm., se s. 45

18. september kl. 19.00
Generalforsamling i LIF, 
Klubhuset, se s. 27

24. september kl. 9.30
Høstgudstjeneste i Sejling 
Kirke, se s. 16

24. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Sinding 
Kirke, se s. 16

27. september kl. 12.30
Frokost, Sejling Pensionist-
forening, se s. 44

27. september kl. 19.30
Lone Hertz læser Johan-
nesevangeliet, se s. 16

28. september kl. 19.30
Jesper Gottlieb fortæller, 
Kragelund, se s. 17

29. september k. 18.00
Ålegilde, Lemming Bor-
gerforening, se s. 39

29. september kl. 20.00
Henning Stærk koncert i 
Sinding, se s. 31

29. september
Ålegilde i Lemming, 
se s. 39

2. oktober kl. 13.30
Alm. klubdag, Lemming 
Pensionistf., se s. 45

4. okrober kl. 13.30
Mona & underholder, 
Serup Pens., se s. 45

10. oktober kl. 19.00
Strikkecafé	i	Sinding,	
opstart, se s. 31

11. oktober kl. 13.30
Oplevelser fra Rom, Sej-
ling Pensionistf., se s. 44

12. oktober kl. 19.00
Besøg SJ Tekstil og 
Kunst, Landsbyliv, se s. 35

14. oktober
Markedsdag i Værkeriet, 
se s. 10

16. oktober kl. 13.30
Fortælling om Afrika, 
Lemming Pens., se s. 45

18. oktober kl. 7.15
Løvfaldstur, Serup Pen-
sionistf., se s. 45

20. oktober kl. 18.30
Danse/Galla Aften i Se-
rup Forsm., se s. 32

24. oktober
Opstart Voksengymna-
stik, LIF

25. oktober kl. 13.30
Hygge og spil, Sejling 
Pensionistf., se s. 44

28. oktober kl. 18.00
Oktoberfest i Lemming, 
se s. 27

30. oktober kl. 13.30
Lotterispil, Lemming 
Pensionistf., se s. 45

LOKALBLADET s

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

September  Oktober
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. novemberlokalblad@gmail.com

Løb i Serup (Forsm.)
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Bibliotekscafé i Værke-
riet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne,
s. 22-23

1. november kl. 13.30
Seniorshoppen, Serup 
Pensionistf., se s. 45

1. november kl. 19.30
Foredrag med Peter 
A.G., Sinding, se s. 31

2. november kl. 19.30
Simon Grotrians salmer, 
Lemming, se s. 17

8. november kl. 13.30
New Zealand, Sejling 
Pensionistf., se s. 44

10. november kl. 18.00
Mortens Aften i Serup 
Forsm., se s. 32

13. november kl. 13.30
Alm. klubdag, Lemming 
Pensionistf., se s. 45

18. november kl. 8.30
Julebustur, Krus Mølle, 
Landsbyliv, se s. 35

22. november kl. 19.00
Film om Fangekoret, 
Sejling Kirke, se s. 18

23. november kl. 11.30
Julefrokost, Pensionistf., 
se s. 44+45

24. november kl. 18.00
Fællesspisning, Lem-
ming Borgerf., se s. 39

26. november kl. 10.00
Jul	i	”Serup	Gammel-By”,	
Serup Borgerf., se s. 33

26. november kl. 10.00
Koncert Fangekoret, 
Funder Kirke, se s. 19

4. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemming 
Pens., se s. 45

6. december kl. 13.30
Juletræ, Sejling Pensio-
nistf., se s. 44

10. december kl. 14.00
Juletræsfest, Lemming 
Borgerf., se s. 39

10. december kl. 19.30
Gospelkoncert m. Lydiah 
Wairimu,	se	s.	19

17. januar kl. 18.00
Spiseaften på Svostrup 
Kro, Landsbyliv

15. marts kl. 19.00
Blomsterarrangement i 
Lemming, Landsbyliv

13. april kl. 18.00
Fællesspisning i Lem-
ming, Landsbyliv

8. maj kl. 19.00
Besøg Skibelund Gart-
neri, Landsbyliv

KALENDER

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups	Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

November December Fremtidige
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LEMMING IF
Senior fodbold:

Sommeren er slut  
og efterårssæsonen  
står for trapperne
Som altid er det en hektisk opstart, med kun 3 ugers træning inden 
turneringsstart og der er derfor fuld fokus på og få alle i så god 
form som muligt, på så kort tid som muligt, og med en lang regatta 
i år, har træner teamet fået noget af en mission!

Efteråret byder på mange hårde og intense opgør i alle 3 puljer. 
Serie 5 har i år trukket mange hold de aldrig før har mødt, så det 
bliver spændende og se hvad det kan bringe af point, og skulle det 
ske der ikke kommer så mange på kontoen så er jeg sikker på, 
det ikke ændrer på stemningen i omklædningsrummet. I samme 
ombæring vil jeg give en stærk opfordring til, at folk får planlagt i så 
god tid som muligt så Søren Bay ikke skal igennem telefonbogen 4 
gange for og stille hold, og at vi så ender med og må melde afbud 
og derved koste klubben unødige penge!

For serie 3 er der igen lagt i ovnen til mange spændende lokale 
opgør heriblandt imod hold som Ans, SB, ny oprykkerne fra Funder 
som har slået sig sammen med Seminariet, men mest af alt Silke-
borg KFUM som vi altid har haft nogle gode og flotte kampe imod. 
Forventningerne er som altid, at vi går efter og vinde alle kampe, 
men vi må også være realistiske og sige, at for at det skal kunne 
lade sig gøre skal trænings effektiviteten intensiveres i forhold til 
foråret hvor Steffen kørte statistik på hver enkelt spiller og no-
gen desværre lå på 50-60 % i fremmøde. Jeg har da også måttet 
kigge ind ad og sige, det kan være at træningerne skal indeholde 
noget andet eller være mere varierede og det vil vi have fokus på i 
efteråret.

Jyllandsserien er havnet i den hårde halvdel af puljerne, da de er 
røget øst på til Århus holdene og der venter svære kampe både 
ude og hjemme. Hvem der på forhånd er favoritter er svært at sige, 
da alle holdene på både gode og dårlige dage kan tabe point til 
hinanden. En ting er dog sikkert, hvis man efter års skiftet gerne 
vil spille i JS1 skal man være klar til træning og minimere de tynde 
afbud til både træning såvel som til kamp.

Fra alle os trænere, holdledere og spillere skal der lyde et stort tak 
til alle de tilskuere der følger os både ude som hjemme og til alle 
de som gider stå for at sælge øl og pølser. Til Henrik som kører 
bussen uanset hvor i Jylland den skal hen! Til bold drengene/ 
pigerne som gerne bruger et par timer på at sidde og hjælpe til 
hjemmekampene og til Max som glædeligt henter Greves skud forbi 
mål i brændenælderne til træning. Og til alle jer frivillige som ge-
nerelt bare yder en indsats for, at vi ”bare” kan komme og koncen-
trere os om at spille fodbold – TAK.

Kenneth Bjerregaard

    Stemningbilleder fra

Årets Store Idrætsdag

         på Lemming stadion med masser af hygge og god energi   

      i alle discipliner. Især blev der gået til den i årets gadefodbold- 

                tu
rnering, som blev vundet i flot stil af Østerbyvej.

Tillykke 
til årets vindere 
i gadefodbold
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Lørdag d. 28. okt. kl 18.00-02.00 
i Lemming Forsamlingshus

ØL, VAND OG VIN 
I LANGE BANER TIL 

FORDELAGTIGE PRISER

KÅRING
AF BEDST

UDKLÆDTE

Oktoberfest

AMERIKANSK 
LOTTERI MED 

FINE PRÆMIER

Skål

ALLE ER VELKOMNE!
Vi glæder os til at se spillere, forældre, trænere, holdledere, 

naboer, venner, familie, sponsorer og andre til en festlig aften.

PRIS: 150,- kr. pr. person for en 2 retters menu.

TILMELDING: Senest d. 15. okt. 2017 til: 
Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 / mail: jb@lambang.dk
OBS + MobilePay betaling til: 3052 1040 (Jesper Bang)  

Da der kun er plads til 150 personer, er det først til mølle...

Indkaldelse til 
Ekstraordinær
generalforsamling
Mandag d. 18. sept. kl. 19.00 i klubhuset
Lemming IF’s bestyrelse indstiller Gry Fogh Kaae Schultz  
til nyt bestyrelsesmedlem. Vel mødt.

      Gymnastik 

      i børnehøjde: 

        Sjov og ballade, 

    kolbøtter og englehop,

          og meget mere...

Gymnastiksalen - Værkeriet i Lemming
Forældre/barn (1-3 år)  
Tirsdage kl. 16:30-17:15 – Opstart uge 36 
Trænere: Lisbeth, Winni og Mai 

Batmangymnastik (3-6 år)
Onsdage kl. 16:45-17:30 – Opstart uge 43
Trænere: Sanne Mai og Mia 

Det store hold (6-8 år)
Onsdage kl. 17:40-18:30 – Opstart uge 43
Trænere: Sanne Mai og Mia

  Sæsonstart: 
     Børne 
Gymnastik

Rå motion!
Onsdage kl. 19.30
Puls- og styrketræning  
i det fri. Kom og vær med! 
Humøret er højt  
uanset vejret.

Vi søger 2 ekstra 
trænere/hjælpere, 

kunne det være dig?
Kontakt Bjørn på  

tlf. 60 390 927 
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LEMMING IF

“Frivilling”
Camilla Brix
Navn og alder: Camilla Brix, 38 år
Udannelse: Pædagog  
Arbejde: Specialpædagog på Ulvedalskolen i Silkeborg.
Livret: Boller i karry og generelt bare mad.
Hobby: Træne børn – rart at få lov til at bestemme frem for selv 
at have en træner til at bestemme over sig. Møde nye mennesker. 
Gode fester.
Yndlingsfarve: Blå
Medlem i klubben: Har aldrig været medlem af LIF, men har 
spillet håndbold i ØBG og fodbold i Thorning.
Frivillig i klubben: 6 år som fodboldtræner. Startede med 
sandkasseholdet. Sidste vinter kom også et håndboldhold til. 
Det kører i fællesskab med Grauballe UGF.
Hvorfor frivillig?: “Det er en god måde at være sammen med 
sine egne børn og følge deres udvikling på. Fedt at se alle ung- 
erne stråle, svede, græde og generelt bare have alle følelserne 
i brug. At kunne se, de tænker: Fedt, at gå til fodbold! Og så har 
jeg nogle gode forældre, der støtter op om holdet. Kommer til 
stævnerne, bager kager osv. Samt er gode til at rose – ros fra 
forældrene giver mig blod på tanden og lyst til at fortsætte.
Derudover er Lemming IF en fantastisk klub at være træner i 
med gejst og mange ildsjæle – det smitter af. Især Christina, 
vores ungdomsformand, er fantastisk god at arbejde sammen 
med. Hun har styr på tingene, laver kampplaner og flotte  
indbydelser. Hun giver så meget af sin tid og energi, at min  
1,5 time om ugen virker så lidt. 
Der er mange gode mennesker i klubben, som man kan gå til 
for at få hjælp. En speciel ros til ”Gamle” (Egon Bang) for han 
er altid klar til at tage over, hvis jeg en dag ikke kan træne”.
Idol inden for Lemming IF: Egon Bang, men også Jesper 
Bang, hvis jeg må nævne to. Han får det hele til at fungere 
i klubben. Skaber en god mentalitet, en klubånd og fælles-
skabsfølelse. At vi er fælles om tingene og ligeværdige – det 
synes jeg er meget vigtigt.
Arbejdsopgaver i klubben: Fodboldtræner og håndboldtræner. 
Dommer og frivillig medhjælper til eniig Cup (og i år også 
Regatta). Arrangerer overnatning for børneholdene i klubhuset. 

        for hjælpen, Camilla!

En frivilling er en frivillig i Lemming IF. Og en forening som Lemming IF lever på hjælpen fra vores mange frivillinge.  
Uden deres indsats kunne klubben ikke eksistere. Derfor vil vi fremover præsentere en frivilling fra klubben her i bladet.

Tak

Et stort tak til alle de frivillige som hjalp til ved Regattaen
Jeres hjælp er meget værdsat og kommer til at gavne hele klubben. Tak!

 Mvh Lemming IF  
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CUP 2017 Humøret og solen  
stod højt lør. d. 10. juni  

da eniig Cup 2017  
løb af stablen

Tak!
Tak til alle de frivillige 

der hjalp til før,  
under og efter 
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SEJLING BORGERFORENING

Kontaktpersoner i Sejling:
Borgerforening     Jakob Kudsk 4084 2337
Forsamlingshus   Olaf Leth  2562 2034
Børnegruppe      Kristine Krogsgaard  3063 8954
Pensionistf.      Rosa Leth  2562 2034

Siden sidst
Skt. Hans aften
Skt. Hans aften blev som sædvanlig fejret på Arneste-
det, en hyggelig aften med et pænt fremmøde.
Dette på trods af sammenfald med andre arrangemen-
ter og ikke mindst RiverBoat Jazzfestival
hvor mange fra Sejling var engageret.

RiverBoat Jazzfestival
Under festivalen d. 23-24. juni havde Sejling borger-
forening i lighed med tidligere år telt med mad udsalg.
I år med en ny placering i første række ved havnen, 
perfekt sted og dette kunne også ses på salget. Om-
sætningen blev ca. fordoblet i forhold til sidste år og 
overskuddet tilsvarende.

Som tidligere både skrevet og sagt, så er det pengene 
herfra, der giver Sejling Borgerforening en fornuftig 
økonomi. Vedligeholdelse af Arnestedet og i særde-
leshed nye tiltag, vil stort set være umuligt uden Ri-
verBoat.

Men det kræver mange hjælpere og i år var det des-
værre	 noget	 af	 en	 udfordring	 at	 skaffe	 nok	 folk,	 det	
lykkedes, men var noget besværligt. Så en opfodring 
herfra til næste år, kom ud af busken og giv en hånd 
med,	tiderne	er	fleksible	og	det	er	faktisk	også	ret	hyg-
geligt.

Sidst, skal alle dem som hjalp, havde stor tak for ind-
satsen og en særlig stor tak til Kurt Hedegaard, for 
igen i år at være drivkraften bag det hele.

Sommerfest 2017
I skrivende stund er forberedelserne i fuld gang, i år 
med en ekstra dag, da teltet opsættes søndag.

Det giver os så god tid til opsætning af vores nye køk-
ken samt bar, men når dette læses, har i forhåbentlig 
både	set	og	besøgt	begge	dele	flittigt.	

Resten af ugen går så med den sidste klargøring samt 
krydsene	fingre	for	bedre	vejr	end	sidste	år.
Men mere om sommerfesten i næste udgave. 

Og lige før deadline…
Sommerfesten er skudt i gang med årets Sejlingløb, 
hoppeborgene er på plads, det nye køkken og bar er 
indviet, vejret er godt og der er masser af mennesker 
på pladsen, så alt i alt tegner det til en rigtig god som-
merfest.

RiverBoat er i gang

Skt. Hans på Arnestedet

En velfortjent øl efter opsætning af telt

Der er mange følelser i en ny bar og dermed også en del 
diskussion

Opvarmning til løbet er i gang og dermed også årets sommerfest
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SINDING FORSAMLINGSHUS

Sinding Strikkecafé

Snart kommer efterår og dermed opstart af Sinding Strikkecafé
Har du lyst til at strikke? Så kom og vær med sammen med nogle strikkeglade piger i alle aldre.

Vi mødes hver anden tirsdag i ulige uger fra kl. 19.00 – 21.00 i Sinding-rummet.
Første gang er tirsdag d.10. oktober

Vi	arrangerer	også	en	strikkeudflugt	i	løbet	af	efteråret	–	dette	planlægges	i	fællesskab	en	af	de	første	gange.
Vi	betaler	for	kaffe	og	brød	(10	kr.)	som	går	til	Sinding-rummet.

Vi	skiftes	til	at	tage	brød	med	til	kaffen.
Vi glæder os til en ny strikkesæson - (evt. kontakt Bodil Byskov 51896310)

Foredrag med

Peter A. G.
Onsdag d. 1. november kl. 19.30

i Sinding forsamlingshus
 

Et underholdende foredrag om livsmod,
livskvalitet og det sansende liv.

 
Mere info følger senere på plakater,

Sindingnyt, Sindingweb og Facebook.

Koncert med

Henning Stærk
Fredag d. 29. september kl. 20.00

i Sinding forsamlingshus.

Billetter sælges fra 1/8-2017
Kontakt Jannie Husted på 5094 7990

eller ahjh@mail.dk.

Billetpris 175 kr.
Billetter betales kontant ved afhentning

eller på MobilePay.
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Udlejningspriser 2017

Hele huset: 2.500,-
Store sal, toilet og køkken: 1.750,-
Lille sal, toilet og køkken: 1.000,-

Hele huset i to dage: 3.000,-
Depositum: 500,-

Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring

 
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 3089 5455

LOTTERISPIL
HVER TIRSDAG KL. 19.00

Fællesspise / Grill-aften
Søndag d. 10. september kl. 17.00

i Serup Forsamlingshus

Vi satser på tørvejr og griller lidt lækkert,
der	serveres	med	salat,	flutes,

kartofler,	mm.

Slip for madlavning og opvask!
Tag naboen i hånden og mød op til

en hyggelig aften.
Vi rykker naturligvis indendørs,

hvis vejret driller :-)

Pris 65 kr. - Børn under 14 år: 30,-

Tilmelding senest d. 5. september
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com

eller på tlf.: 3023 1613

Danse Galla Aften
Fredag d. 20. oktober kl. 18.30

i Serup Forsamlingshus

Menu:
Efter velkomstdrink´en serveres der:

Mørbrad	m.	kartofler	og	sauce
Økologisk is fra Kastberg

Kaffe	og	kage

Herefter spiller det 5 mand store band
Ked´li op til dans

Så kom og få en hyggelig aften og få rørt benene
...	dét	bliver	IKKE ked´ligt!

Pris KUN 200,-
Tilmelding senest d. 16. oktober

på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
eller på tlf.: 3023 1613

Dresscode:
Find gerne jakkesæt og gallakjole frem

men ikke et krav

Forsamlingshusets fastnet-nr. 8685 5108 udgår
Vores nye nummer er:

30 89 54 55

Mortensaften 
Fredag d. 10. november kl. 18.00

Menu:  Andesteg med tilbehør og risalamande
Kaffe	med	småkager

  
Amerikansk lotteri med fine gevinster

 
Pris 160,00 kr. 

Børn 10-14 år  75,00 kr. 
Børn under 10 år gratis

 
Tilmelding senest den 1. november til Vivi

på tlf. 2388 2327 eller 8685 5492
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SERUP BORGERFORENING

Jul i ”Serup Gammel-By”
Søndag d. 26. november kl. 10-13

i Serup Forsamlingshus 

Vi laver et hyggeligt julearrangement
med aktiviteter/levende værksted for alle aldre.

Bl.a.: Klip og klister for de små
Bagning af småkager

Lav din egen juledekoration
... og andre kreative boder

Julemanden kommer
og deler godteposer ud kl. 11.00.

Der	kan	købes	gløgg,	æbleskiver,	kaffe,	the,
saftevand og små pandekager.

Der er gratis adgang, men der vil være
en materialepris på de forskellige aktiviteter.

Du har også mulighed for at få din egen bod. 
Det koster 30,- kr, og her kan du sælge
noget af det, du går og sysler med ...

... alt lige fra hjemmelavet marmelade,
hæklede grydelapper til trænisser mm. 

Kontakt Ulla på 2831 5440 for mere info
og/eller book din lille bod. 

Mere info følger på Facebook

Men	reservér	allerede	nu	datoen

til nogle hyggelige timer.

                              
Venlig hilsen                                                                           
Julenisserne

Siden sidst ...
Tak til alle, der var med til 
at gøre Serup Sommerfest 
til  en hyggelig weekend. 
Også en stor tak til Lem-
ming, der tog udfordringen 
op i Stafetten (og vandt!), 
samt en stor tak til Sinding, 
der tog udfordringen op 
i	 fodbold	 -	men	 hér	 vandt	
Serup altså :-) 

Alle kom godt hjem ... nogle med lidt hjælp ;)

Lørdag aften blev der danset ... ... og danset ...

Touren bød på både nisser... ... og rockere

Vinderne af fodbold-Bydysten

Kresten og Bo overraskede med et par numre lørdag aften

Kommende arrangementer
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LANDSBYLIV
Så er sommeren ovre, med både lækker solskin, regn og torden. Landsbyliv slår i gang i 
august med vores nye program, og en omgang lerdueskydning som første arrangement.

Hvis der er nogen, der mangler vores program,
kan I kontakte Janni på 2463 0517 og jeg finder ét til jer.

Lerdueskydning: Lotte instruerer Grete inden affyring Lerdueskydning: Klaus er parat

Arkivfoto fra generalforsamlingn i 2013

Arkivfoto fra generalforsamlingn i 2011
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Onsdag d. 13. september kl. 19.00
Generalforsamling

i Lemming Forsamlingshus

Generalforsamling ifølge dagsorden:

• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse
• Indkomne forslag
  Sendes til landsbyliv@live.dk
  senest d. 01.09.17)
• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er
  Anna-Grethe Rasmussen og
  Lillian Rasmussen
• Valg af suppleant
• Valg af revisor og revisorsuppleant

Efter generalforsamlingen kommer
Sofia	Skafsgaard	fra	Shangri-La

og viser os alle deres lækre produkter. 

I løbet af aftenen,
vil vi gerne servere lidt lækkert,

så derfor vil vi gerne vide lidt om,
hvor mange der kommer, så husk tilmelding.

Tilmelding til Janni senest d. 06.09.16
på tlf. 2463 0517

eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00
Besøg hos SJ tekstil og kunst

Pinnebjergvej 5, 8620 Kjellerup 
 

Vi besøger den hyggelige gårdbutik,
hvor vi skal se årstidens mode

indenfor tøj, sko, tasker og smykker.
 

Vi	tager	kaffe	og	kage	med.
 

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.40
Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.

 
Tilmelding til Lillian senest d. 05.10.17

på tlf. 8685 9207 
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Lørdag den 18. november 2017 kl. 8.30
Jule-bustur til Krus Mølle

med stop ved grænsen

Vi hopper i bussen og kører et par timer mod syd. 
Vi besøger Krus Mølle Julemarked

cafe og livsstilbutik (www.krusmoelle.dk/da/)

Efter en times tid kører bussen videre
til Øster Højst Kro, hvor vi spiser frokost. 
Gl. daws bøf med bløde løg, rødbeder,
sovs	og	kartofler	og	Pære	Belle	Helene.

 
Herefter går turen videre til Suderlugum og dens 

grænse kiosker.
Efter vi har shoppet julesnoller osv.

går turen retur mod Lemming. 
 

Afgang fra Lemming Friskole/Kirke.
Forventet hjemkomst 20.00

 
Pris for medlemmer 250 kr. Gæster 300 kr.

Betaling ved tilmelding på
Regnr. 9266, kontonr. 8157190629. Husk navn!!!

 
Tilmelding til Janni senest d. 01.11.17

på tlf. 2463 0517 
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
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         BØRNEHAVEN I LEMMING

Vi fejrede børnehavens 10 års jubilæum med et brag 
af en fest tirsdag d. 15. august.

Børnene sang, der blev holdt taler, en popcornmaski-
ne poppede, en kæmpe-kagemand blev fortæret, og 
vi havde tilkøbt et musik & teatershow samt udlånt en 
hoppeborg af Bjørn fra Rema 1000, L&J-byg og Lem-
ming	Hegn.	Humøret	var	højt	og	jeg	vil	herunder	”drys-
se”	tanker	fra	de	10	års	levede	børnehaveliv:

Fra nu 2017, tilbage til 2007
Man sku` næsten tro det var lyv`
Denne arbejdsplads og børnehave 
har jeg helt personlig kær
For ´det at få en sådan chance for at skabe; 
knyttes båndet særlig nær

Her skulle barnet bl.a. få uforstyrret
og understøttende lege- og læringstid 
Her ville vi som personale give vores engagement, 
begejstring	og	vældig	meget	flid
Friskolens forarbejde var stort; 
vi håbede at dette projekt ville bære, og stå os alle bi!
Der skulle hverves børn, og tallet blev efter et halvt år 
fordoblet, fra de begyndende ni
Friskolens investering blev børnehaven; 
der ofred` hver en dyrebare mønt
i håbet om, at børnetallet på skolen 
-	på	sigt	&	bundlinje	-	ville	”pynt`”…
100.000 kroner skulle række til ALT
Jeg	sku`	bla.	skaffe	følgende;	kort	fortalt:
legeplads, hegn, spil, møbler, bolde, lamper, 
bord/bænkesæt.
At etableringen blev kreativ med genbrugsguld, 
var ikke svær at gæt`
Gardiner, komfur, tørreskab, legetøj, cykler 
+	hver	en	kniv	&	gaffel.
Fund på strand, hånd i muld; 
stolte	vi	sad	ved	børnehavens	hverdagstaffel!

Den 1.ste sommer gik min mand og jeg afsted 
hver dag, med hver sin trillebør  
Mens hjælpen kom i form af tømmer, 
muskler rå, maskiner – mere end man håbe tør
Frivillige sled, satte stolper og hegned` ind, 
stemningen var i top 
Tydeligvis på grund af fællesskab, 
at så mange deltog i dette set-up!
Modige forældre lagde børn til 
Silkeborg Kommunes 1.ste private børnehave
og forældrehjælpen blev som da, gennem alle årene, 
den allerstørste gave!

Børnehavens 10 års jubilæum

Så rig på børn, forældre, personale, 
opbakning, faglighed
så fattig på penge, at det i begyndelsen var ´der 
udfordringen sved!

Sandt at sige, har vi i 8 ud af 10 år levet 
som en nomade
Havde vi en børnehave eller ej? 
I tankerne rundt vi måtte vade
Mursten, lån, mange lange møder, får vi byggeri?
Tegnet	et	utal	af	børnehaver,	parat	til	at	flytte	i`!	
Personale, bestyrelser, Lene & Ole; 
hvor har vi haft vor bryderi!

Viborgvej	på	bondegård,	vi	flytted`	ud	
en 14 dages periode
for	at	skabe	mere	plads	til	flere	børn,	
i Lemming og hvor de boede
Som personale har vi præget hver en dag
til barnets, vores og håbefuldt forældres velbehag
Et fælles team, med sparring, indsigt, 
holdninger og tydelighed
Tror vi, er grunde til, at børnetallet vokser og varer ved!
Pavilloner,	flere	af	dem	blev	med	mellemrum	sat	på
Kreativitet og arbejdsomhed hos personalet ingen 
ende ville få!

Pavilloner nye, blev den sikre fremtid vi i 2015 
måtte imødegå
Forinden åndeløst vi, museets udgravninger 
efter skår og skeletter, så på
Ku` det tænkes, at dette spændte ben 
og hele projektet gik i stå?
Nej, sandelig en sikker fremtid, 
vi fremadrettet endelig kunne spå! 

Børnehavebørnene synger: ”Go` morgen rock”!
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FRISKOLEN I LEMMING
Mange ansatte har beriget børnehaven; 
nogen gik senere andre steder hen
Men TAK til alle der engang - og nu, 
har bidraget til fundamentet i dette børnehave-hjem!

Vi fejrer et 10 år, der har kaldt på tryghed, usikkerhed, 
indianere, trolde, eventyr og fantasi
Vi fejrer en børnehave, som vi, trods lang og snoet vej, 
elsker at arbejde med og for og i`!
TILLYKKE til os alle, fordi essensen af det hele måske 
er, som Halfdan Rasmussen har skrevet:

Lone fandt en million
i en gammel pose
købte sig en gul citron
og en højrød rose,
satte rosen i sin hat,
gav sin mor citronen,
havde det så dejligt 
at hun glemte millionen.

Hanna Lund Petersen

Musik og eventyr-show med bl.a. prutteprinsen, der ikke troede på spøgelser!

Jonas var dagens Pop-konge, og delte varme popkorn ud til 
stor begejstring!

Madelines mor (Mette Alstrup) forærede børnehaven et 
stort udendørs eventyrligt vægbillede

3 meters kagemand blev nydt af 176 gæster!



38

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Trofæer, fisk – og den gode ventetid
Siden sidst har jagtforeningen holdt generalforsam-
ling,	skudt	et	par	bukke	og	fanget	flotte	fisk

Der er aldrig HELT stille i en jagtforening. Er det ikke 
jagttid er det tid at holde generalforsamling, mødes og 
snakke	jagt,	mødes	og	fange	en	fisk.		Gøre	klar	til	den	
store jagtsæson der starter omkring 1. oktober.

Vi holdt den årlige forsamling medio marts – og vanligt 
var der gode historier om årets bukke. Jovist, trofæer-
ne var også med, ligesom den sjove ide med at optæl-
le krageben.  Der er GODTnok mange krager i Lem-
ming/Serup og omegn – og vanligt nuppede Christian 
Nørskov medaljen for en imponerende bunke ben.

Kim	Mikkelsen	 leverede	den	 flotteste	bukkeopsats	–	
med tilhørende historie fra en god morgen.

Der	findes	mennesker	–	udenfor	jagtkredse	–	som	un-
drer sig over den glade samlermani på trofæer. Mest 
opsatser fra hjortevildt. Der er mange årsager til sam-
lerglæden, og en god en er da at enhver opsats har en 
historie. En god historie.

Kim Mikkelsen - trofæ pokal

Fiskeparade Svennes Sø

Over	forsommeren	blev	det	også	til	den	vanlige	fiske-
tur hos Svenne fra klubben. Kvinder og børn og bør-
nebørn gør denne sommeraften til en særlig og tilba-
gelænet	event.		Kaffen	er	medbragt,	grillen	er	god	og	
snakken	er	rigelig.		Jovist	–	der	bliver	også	fanget	fisk.

I skrivende stund bliver der talt patroner og bøssen bli-
ver	kigget	efter.		Den	”store”	jagtsæson	–	over	efterår	
og	vinter	–	står	for.		Flere	oplevelser,	flere	historier.

Verner Lynge
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Det vides ikke med sikkerhed, men skulle der være 
nogen, der har lyst til at hjælpe med lotterispillet om 
mandagen, kan man enten tage derud, eller kontakte 
Karin Jensen på 3070 9048. Der spilles hver mandag 
fra kl. 19.15, mød op, måske er det dig, der løber med 
en af de gode præmier.

Vel mødt til alle vore arrangementer.

Det	blev	skt.	Hans,	fin	aften,	vi	startede	kl.	17.30	med	
børnebål	og	snobrødsbagning,	legepladsen	blev	flittigt	
brugt, desværre skulle den gode stemning lige afbry-
des af en kort sommerbyge, som gjorde at mange af 
de yngste tog deres forældre i hånden og gik hjem. 

Der kom løbende folk til, der hyggede sig og snakken 
gik, klokken blev 20.00 og det blev tid til båltalen, som 
blev holdt af Hans Justesen. Bålet blev tændt, san-
gene	sunget,	heksen	peb	og	fløj	til	Bloksbjerg.
Hyggelig aften, tak for den.

Siden sidst ...

Søndag d. 10. december kl. 14.00
Juletræsfest

Kom og hyg et par timer med os,
midt i al juletravlheden.

Fredag d. 24. november kl. 18.00
Fællesspisning

Denne aften er Thy på menuen,
det vil være egnsretter, øl, porse og whiskey.

Prisen er selvfølgelig de sædvanlige
60 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn.

Kom og få en hyggelig aften
hvor der selvfølgelig er Disneyshow i klubhuset.

Fredag d. 29. september kl. 18.00
er der endnu engang

Ålegilde

Vi håber det er til at få ål,
derfor er tilmelding nødvendig

inden d. 20. september til Tina 2883 2404.

Selvfølgelig	er	der	også	stegt	flæsk.	

Alle er velkomne, men denne aften
bliver der ikke tændt for Disneyshow.

Gang i bålet

Hyggeligt samvær

Snobrødsbagning

På vej til Bloksbjerg
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LOKALE SOMMERFESTER 
Sinding Sommerfest Sejling Sommerfest

Serup Sommerfest & Tour de Serup
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Mandag	den	14.	august	var	flaget	hejst	i	Børne	og	Fa-
miliehuset – et nyt skoleår skulle startes. For os som 
arbejder på steder, hvor der også er skole, har om året 
”to	nytårs	starter”	–	to	gange	hvor	vi	starter	på	ny.	Ved	
starten af et skoleår starter vi på en frisk – gamle vaner 
kan ændres, nye drømme kan drømmes og en masse 
spændende oplevelser venter.

Vi starter i år op med 24 børn i Børne og Familiehuset. 
Vi har en yngste gruppe på 4 – disse 4 er kun 6 og 7 år 
gamle, så vi prøver igen at have små i huset. Så har vi 
to mellem grupper hvor den ene også primært består 
af 2./3. klasses børn og en lidt større mellemgruppe 
der består at 5./6./ 7. klasses børn og så vores ældste 
gruppe med syv  8./9. klasses børn.

Med et nyt skoleår også nye traditioner og vi har inve-
steret i et klaver i vores hus, så fra dette skoleår vil vi 
have morgensang hver morgen. Det glæder vi os til. 
Der er så meget at hente i det at synge. Vi er en del 
af et fællesskab, vi lærer noget om historien, vi lærer 
en masse om sproget og vi bliver måske vigtigst af alt 
glade. Vi inviterede også vores familier til første sko-
ledag – vi er jo et Børne og Familiehus -så derfor er 
det også naturligt, at vores familier er med til at starte 
skoleåret godt op. Klokken 13 kom de derfor den før-
ste dag og var med til at synge en sang og hygge med 
lidt	kaffe	og	KLAPPE	det	nye	skoleår	i	gang.	Herefter	
gik alle  i klasserne og hørte noget om alt det der skal 
ske i året der kommer.

Skoleåret 2017/2018 er i gang ;-)

Dorte og Stig slår tonen an

Mellem Nord

Mellem syd

Fællessang

Den første STORE ting er vores fælles lejrskole i uge 
34 hvor alle børn og voksne deltager. I år går turen til 
Langeland hvor vi skal bade, lave masser af aktiviteter 
ved strand og i skov, lege og skabe det allervigtigste 
for os i Børne og Familiehuset – et godt fællesskab og 
en god relation – begge dele som fundament til al den 
læring og udvikling der venter.

Det er dejligt at være tilbage.

Kærlig hilsen fra
os alle i Børne og Familiehuset

Annette
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

For nærmere information - se hjemmesiden www.ifcentrum.dk

SVØM  NING
IF Centrum Svømning byder velkommen til en ny sæson 2017/2018 og 
glæder os til at se både nye og tidligere medlemmer.
Tilmelding er startet online via www.ifcentrum.dk under svømning. 
Der er stadig ledige pladser på de fleste af holdene og optagelse på 
holdene foregår efter først til mølle princippet. Man tilmelder sig 
og betaler med det samme. Har man ikke dankort, kan e-dankort 
benyttes.
Opstart mandag den 18. september 2017

BADMINTON
Ungdom:
Sæsonstart den 8. september.
Tider: Fredag 16.00 - 17.30 (6-11 år)
  17.30 - 19.00 (12-17 år)

Turnering: 
Sæsonstart onsdag den 23. august
Tider: Mandag 21.00 - 22.00
 Onsdag 20.00 - 22.00

Motionist:
Sæsonstart den 4. september
Tider: Mandag 20.00-21.00
 21.00 - 22.00
          Tirsdag 20.00-21.00
 21.00-22.00
          Onsdag 17.00-18.00
 18.00-19.00
 19.00-20.00 
          Torsdag 20.00-21.00
 21.00-22.00

Alle spilletider er i Skægkær Hallen med 6 baner.

Tilmelding på www.ifcentrum.dk/bdminton, hvor de forskellige priser 
også fremgår.

Ved tilmelding skal en ”baneformand” registrere sig med navn, 
mobilnr. og mailadresse og betale for hele banen. Han må så 
efterfølgende opkræve sine banemakker(e). Der kan betales med 
dankort og e-dankort (overførsel)

-Vigtigt- Alle baneformandens makker(e) skal efterfølgende tilmelde 
sig under ”Motionist registrering” (0 kr) og notere navn, mobilnr. og 
mailadr.

Registrering af alle er vigtigt da alt klubinformation f.eks. aflysninger 
kommer denne vej.

Kontaktpersoner:
Ungdomstræner:  Kasper E. Hansen 23237938
Turnering Senior: Per Havn 28415058

Motionist: Lene Baun 40615900
Kasserer: Kasper Larsen 31392334
Formand: Hanne Pihl 20621633

Vel mødt til en ny sæson...

Mandag kl. 16.00 - 16.25
Hold 1 Plask og Leg
Hold 5 Begynder børn
Hold 9  Let øvede børn
Hold 13  Øvede børn
Hold 17  Aqua Jogging

Mandag kl. 16.30 - 16.55
Hold 2  Plask og leg
Hold 6  Begynder børn 
Hold 10  Let øvede børn
Hold 14  Øvede børn
Hold 18  Aqua Jogging

Mandag kl. 17.00 - 17.25
Hold 3  Plask og Leg
Hold 7  Begynder børn
Hold 11  Let øvede børn

Hold 15  Øvede børn
Hold 19  Aqua Jogging

Mandag kl. 17.30 - 17.55
Hold 4  Plask og Leg
Hold 8  Begynder børn
Hold 12  Let øvede børn
Hold 16  Øvede børn
Hold 20  Aqua Jogging

Mandag kl. 18.00 - 18.40
Hold 21  Varmtvandsgymnastik

Mandag kl. 18.40 - 19.20
Hold 22  Varmtvandsgymnastik

Mandag kl. 19.20 - 20.00
Hold 23 Varmtvandsgymnastik

VOLLEYBALL:
Voksen mix-volley for øvede spillere, træningstiden er tirsdag kl. 
18-20 i Skægkærhallen. Opstart d. 29/8-17

Kontakt: Trine Kjeldsen, Tlf 40331513.

Kids- og teenvolley har lavet et samarbejde med Funder IF, så 
træningen foregår i Funderhallen. 

AQUA JOGGING
Aqua Jogging

Hader du at løbe på land jord? Har du en skade, der holder dig fra at 
løbe? Vil du gerne have de gode egenskaber som løb kan give? Så 
kunne Aqua jogging være en god mulighed for dig.

Aqua jogging foregår med hele kroppen under vand og blot hovedet 
er over vandlinjen. Det kræver ingen svømme færdigheder, da det 
ikke har noget med svømning at gøre. Du løber i vandet. Opdriften 
fra hjælpemidlerne, gør at du kan ’løbe’ i en form for svævende, 
vægtløs tilstand. Aqua jogging kommer meget tæt på alm. løb.

De øvelser der laves i forbindelse med Aqua Joggingen, kræver på 
den ene side større muskelkraft på grund af vandets modstand, 
på den anden side dæmpes de enkelte bevægelser af vandet, så 
skader undgås. Øvelserne vil veksle mellem kalorieforbrænding og 
muskel opbygning.

Efter få lektioner med Aqua Jogging kan resultatet mærkes:
Muskelkraften er forøget, kroppens fornemmelse for balance er 
skærpet, konditionen er blevet forbedret og alt dette betyder større 
velvære.

Vores Aqua Jogging hold kører simultant med vores børnehold, så 
hvis du har børn tilmeldt svømning, kan du træne samtidig med 
dine børn.

FODBOLD 
IF Centrum har også fodbold på programmet – se nærmere om 
træningstider og hold på klubbens hjemmeside  www.ifcentrum.dk

GYMNASTIK
Mandag :
kl 16-17 : 2-3. klasse pigespring. Skægkær hallen.  
Heidi & Pia + hj.trænere
kl 17-18:  4-5. klasse pigespring. Skægkær hallen. 
Heidi & Pia + hj.trænere
kl 18-19.30 :  Konkurrenceholdet. Skægkær hallen. 
Heidi, Pia og Brian. Udtaget hold, nærmere info følger
kl 16.45-18.00 : Gymbic for kvinder og mænd. En kombination af 
gymnastik og aerobic med pulstræning, styrke, opstramning, brug af 
forsk. redskaber, udstrækning mm. Skægkær skole gymnastiksal. Lone

Tirsdag :
kl 15.45-16.45 : 0-3. klasse drengespring. Skægkær hallen. 
Andreas & Emil + hj.trænere
kl 16.45-18.15 : 4-7. klasse drengespring. Skægkær hallen. 
Brian & Jacob + hj.trænere

Onsdag :
kl. 15-16 : 0-1.klasse pigespring. Skægkær hallen. Ida, Ditte + hj.trænere
kl. 17-18 : Rytmepiger fra 4. klasse og op. Skægkær skole gymnastiksal 
... Træner søges, så har du mod på opgaven, så giv endelig lyd (Heidi : 
21140689)
kl. 20-21: Herreholdet. Skægkærskole gym. sal  - Børge & Jan

Torsdag:
kl. 16-17 : Bøllespirer (3-5 år). Skægkær hallen.  Alberte, 
Ditte & Emilie + hj.trænere
kl. 17-18.30 : Konkurrenceholdet
kl. 18.30-19.45 : 6-7. klasse pigespring. Skægkær hallen. 
Lone, Jakob, Pia
kl. 16.45-18.00 : Gymbic for kvinder og mænd (se mandag for mere info)  
Skægkær skole gymnastiksal.  Lone

Lørdag :
kl 10-11 : Minibøllespirer (mor/far/barn)  Skægkær skole gymnastiksal.  
Karina & Hanne

Opstart i uge 36 - Vi glæder os til at se jer til gymnastik i IF Centrum

Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside www.
ifcentrum.dk  og på vores facebookside : IFC - GYMNASTIK

kl. 15.30-16.30: 0.-1. klasse pigespring. Skægkærhallen. Ida, Ditte + hj.træner
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Formand: Claus Bredahl, tlf.: 3057 8578 - mail: claus.bredahl@skolekom.dk
Fodbold: Sandra Jørgensen, tlf. 5178 7002 - mail: sandrajorgensen82@gmail.com
Gymnastik: Cecilie Iversen, tlf.: 6171 7608 - mail: cviversen84@gmail.com
Badminton: Troels D. Bendtsen, tlf.: 2428 9827 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Svømning: mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

Den samme stærke stamme af spillere er klar til at gå 
ind i det 10. år, men vi får brug for nye kræfter.  Efter-
skoler gør også hos os et naturligt indhug. Vi er lige nu 
et U16-fusionshold bestående af spillere fra IF Cen-
trum (Skægkær) og FK73 (Kragelund). Vi skal spille 
i U16-rækken igen fra sommerferien 2017 og søger 
derfor 5 – 6 spillere årgang 2002, - evt. halvårsspillere, 
2001.

Vi har en klar vision
Vi vil samarbejde med andre klubber om ungdomshol-
dene så spillerne kan:
- udfordres på et passende niveau
- få flere, store og positive fodboldoplevelser
- eventuelt bevare tilknytning til egen klub
- fastholdes ind i et forløb som seniorspiller

I kan altså enten blive i egen klub i et samarbejde (tre 
eller	flere	spillere	fra	samme	klub),	eller	melde	jer	ind	i	
IF	Centrum,	der	er	”moderklubben”	for	samarbejdet.	Vi	

Er du en fodboldspiller
- eller er I en gruppe spillere, der mangler et hold årgang 2002 drenge? Så se lige her.

spiller en rigtig god gang fodbold, dog ikke på højeste 
niveau. Vi spiller fair og med respekt for sporten og 
for modstanderen. Vi har det godt og sjovt med hin-
anden og er åbne for nye spillere. Vi skal fortsat spille 
11-mands i turnering og i pokalturneringen.

I påsken 2017 tog vi til Holland og spillede turnering. 
Vi laver igen en unik fodboldoplevelse i foråret 2018, 
men har endnu ikke besluttet hvilken. Kontakt en af 
trænerne, hvis du er bare en lille smule interesseret. 
Håber vi ses.

Hilsen

Peter Refsgaard         
peterrefsgaard@gmail.com

Mobil: 5192 1222

Per Kristjansen
p.stjansen@gmail.com

Mobil: 4024 3804
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

Bestyrelsen:
Formand Rosa Leth               2674 5034
Næstformand Keld Nielsen    8654 0668
Kasserer Andrea Thomsen      8685 5526
Sekretær Karen Schjødt          5056 7442
Best.medl. Åse Nørskov          8685 5599

Udlejningspriser 2017

Hele huset   2.000,-
- for 2 dage  2.500,-
Store sal     1.650,-
Lille sal       1.250,-

Alle priser er
inkl. forbrug og slutrengøring.

Begravelser og små møder
er halv pris.

Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034

eller 2674 5034

 

 

 

 

Dato Tidspunkt Info 
2018 

17. januar 
Onsdag 12:30 Frokost 

31. januar 
Onsdag 13:30 

Stinne Aastrup: 
Musik, gamle danske 

sange, 
tilbud fra biblioteket, 

mm 
14. februar 

Onsdag 13:30 Hygge 

28. februar 
Onsdag 13:30 Besøge brandmuseum 

Kører i egne biler 
14. marts 
Onsdag 12:30 Kunst på Lysbroskole: 

Kører i egne biler 
28. marts 
Onsdag 12:30 Generalforsamling 

I ønskes alle en god og varm sommer 

Dato Tidspunkt Info 
2017 

27. 
september 

Onsdag 
12:30 Frokost 

11. oktober 
Onsdag 13:30 

Conni og Chris: 
Oplevelser og kultur 

fra Rom 
25. oktober 

Onsdag 13:30 Hygge og spil 

8. november 
Onsdag 13:30 

Dorthe: 
5 uger igennem New 

Zealand i Autocamper 
22. november 

Onsdag AFLYST AFLYST 

23. november 
Torsdag 

Info 
kommer 
senere 

Julefrokost i Serup-
Forsamlingshus 

6. december 
Onsdag 13:30 Juletræ 

Glædelig jul til alle 

Sejling Sommerfest i fuld gang
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

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.

Program for
September - Oktober - November

Bestyrelsen:

Formand: Karen Bang
8685 9187 - 4032 6961

Næstformand: Anny Timmermann
8685 9220 - 5192 8685

Kasserer: Pia Majken Fisker
4021 9500

Sekretær: Henny Vig
2342 7596

Best.medlem: Per Rasmussen
4036 7594

Program for
September - Oktober - November

Mandag d. 18. september kl. 13.00
Besøg på Asmildkloster Landbrugsskole.

Vi mødes ved Lemming Kirke og kører i bus derop.
Efter	rundvisning	vil	der	blive	serveret	kaffe.

Tilmelding senest d. 10. september

Mandag d. 2. oktober kl. 13.30
Almindelig klubdag

Mandag d. 16. oktober kl. 13.30
Karin og Henrik Jensen fortæller

om deres tur til Afrika.

Mandag d. 30. oktober kl. 13.30
Lotterispil.

Mandag d. 13. november kl. 13.30
Almindelig klubdag

Torsdag d. 23. november kl. 11.30
Fælles julefrokost i Serup Forsamlingshus.

Tilmelding senest d. 15. november.

Mandag d. 4. december kl. 12.30
Julemiddag

Tilmelding senest d. 27. november

Onsdag d. 6. september kl.13.30
Ella Rasmussen, gift med en landmand, men ikke 
betragter sig som landmandskone, er uddannet 

socialrådgiver og arbejdet i hjemmeplejen i mange 
år, kommer for at fortælle om, og læse lidt af digte-
ren Anton Berntsen, som levede fra 1873 til 1953. 
De	fleste	af	hans	digte	blev	skrevet	på	jysk	og	tolker	
det	særlige	jyske	”sinnelaw”,	så	vi	får	helt	sikkert	en	

fornøjelig eftermiddag.
Som	sædvanlig	er	der	kaffe	med	kage.

Tirsdag d. 12. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård.

Tilmelding senest 7. september til: Birthe 2056 9150 
eller Sven  22591946

Onsdag d. 4. oktober kl. 13.30  
Mona og Henry kommer og underholder os.

Der vil være masser af god musik, og sange man 
har mulighed for selv at synge med på.
Som	sædvanlig	er	der	kaffe	og	kage.

Onsdag d. 18. oktober kl. 7.15 
Løvfaldstur	til	”Ud	i	det	blå”

Vi starter fra Mølledamsgade kl. 7.15 og derefter 
opsamling i Serup kl. 7.30.

Vi	får	kaffe	m.	rundstykke	og	en	
morgenbitter,omkring middag en 2 retters menu og 

senere	eftermiddagskaffe	m.	kage
Tilmelding senest 11. okt. til

Rasmus tlf. 8685 5832 eller 2986 5832

Onsdag d. 1. november kl. 13.30
Så	får	vi	besøg	af	”Seniorshoppen”,	som	vil	vise	De-
res	efterårskollektion,	med	lokale	mannequiner,	og	
der vil være mulighed for at få fornyet garderoben.

Tag familie - venner - bekendte og naboer med, alle 
er velkomne både damer og herrer, så mød bare op, 

Tilmelding senest 27. oktober til: Rasmus.

Torsdag d. 23. november kl.11.30  
Fælles	juleafslutning	i	”Område	Nord”

Det er Serup-Resdal Pensionistforening
der afholder det, så det bliver jo

i Serup Forsamlingshus det foregår.
Udførligt program senere.
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

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

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Peter Bernth (formand) 6029 5577
Serup:   pt. ingen
Lemming:  Peter Nørreskov     8685 9114
Skægkær: Ole Miller  6130 5728
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

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

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

SFO, Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17  8685 5363

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17    3069 7743

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand  8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217

Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)  
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  2892 3811
Lemming Bygade 69 A, Lemming 2323 9010
Lisbeth Lausten Bang, bestyrelsesfm. 4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9 2383 3055
Mette Skårup Glowienka (barsel) 2114 9590
Helle Margrethe Krogh (barselsvikar)
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2  8686 7064

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

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
John Lehmann Bøgh, formand  4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Marianne Mortensen, udlejning      4129 0322

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan Klinkby, formand      2217 5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand   8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand   4079 5752

Serup Forsamlingshus
Mikael Jokumsen, formand
Helle Suaning, udlejning   3089 5455

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh   4280 0340

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard   2947 4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen   2178 2388

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard   2695 7623

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard   8724 3011
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Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

LIVREM UDEN HULLER

www.speedlockbelts.dk

DESIGN DIT EGET BÆLTE på www.speedlockbelts.dk 
Vælg mellem 8 smukke metalspænder og 4 ægte læderbælter.
Låses trinløst i ønsket position. Leveres i gaveæske.

KUN 385 kr.
fragtfrit

Nem check-in
på flyrejsen.

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

vare- som lastbiler, også entreprenørmate-
riel og havemaskiner.

Der er mange, der duer
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

SALG & SERVICE

AF KOPI, PRINT, PC,

SERVER & NETVÆRK

SALG, REP., KOPI, FAX OG PC
SALG, REP., KOPI, FAX OG PC

WWW.FIMO.DK

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

SALG, REP., KOPI, PRINT, PC & SERVER

www.erik-s.dk 

Erik Sørensen Aps 

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion 
Entreprenørarbejde - Belægning 

Snerydning - Maskinstation 

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83 

Lemmingvej 10  
8600 Silkeborg 
es@erik-s.dk 

www.loutina.dk

Negletekniker
Tina Englyst

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

Mobil: 3023 1613

Frank Hansen Ap
s

TØMRERMESTER

Mobil
40 10 34 64
51 88 90 03

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

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg 
     4020 8440

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080

Pension Holm Mølle
Bed & Breakfast

 
- et lille stykke væk fra hverdagen

8688 6600

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN
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Aut. kloakmester

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

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

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

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

Kundevenlige
åbningstider:

Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

DIT LOKALE

SUPERMARKED

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage

Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming

Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.

Se mere på

Leverer gratis

   ti
l alle kirk

er

 i o
mrådet!

Silkeborg Isenkram
Torvet 1

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

Mobil 21 68 03 60
Fax 86 85 57 43 - www.claussorensen.dk

E-mail: aut.claus@gmail.com
Lemming Brovej 25 - 8632 Lemming

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk

Tandskov Grusgrav A/S


