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Nummer 68          17. Årgang Marts 2019

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

Børnehavebørnene i Lemming elsker sne Lanterneløb i Lemming

Skægkærskolens SFO til Gøglermarked i Lunden

Nymalet forsamlingshus med nye lamper Nytårskur i Serup

L O K A L B L A D E T
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

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, NADA
& voksbehandlinger

Tina Englyst

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

Niels A. Petersen:
40 40 95 40

Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN
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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:   Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 (på barsel, se side 21)
Sognepræst:	 	 	 Henriette	Gosvig,	Serup	Tinghøjvej	7	 	 8685	5385
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 er tiden kommet til de lokale foreningers general-
forsamlinger. Og en stigende tendens overalt er, at 
færre	og	færre	møder	frem.	Det	gælder	også	i	flere	af	
vores foreninger, hvor der er eksempler på, at kun få - 
eller slet ingen - udover bestyrelsen, møder op! 

Men	undertegnede	redaktør	frygter,	at	hvis	”man”	ikke	
vil tage et medansvar for områdets aktiviteter, udvik-
ling og muligheder, så giver det sig selv, at aktiviteter, 
udvikling og muligheder går i stå. 

Og stilstand er måske tilbagegang. 
Men heldigvis er der stadigvæk mange, der gør en 
indsats. Ofte en stor indsats, der medvirker til, at de 
samme mennesker har et stærkt lokalt netværk og 
kender deres nabo/genbo og let kan låne både trailer, 
barnepige og en kopfuld håndsrækninger.....

Tiden er måske kommet til nytænkning, hvor de man-
ge små og mellemstore foreninger går sammen om 
en	 ”Generalforsamlingsfest”.	Modellen	 ligger	 lige	 for,	
idet man i Sinding netop gør dette. Og i Serup, hvor 
bestyrelserne	går	sammen	og	holder	en	”Slatfest”	for	
bestyrelsesmedlemmerne og deres påhæng. Og her 
vil man nok kunne hente erfaring med denne facon for 
om muligt at rationalisere deltagernes tid og samtidig 
allerede dér få udbygget sit netværk. Og dette kan jo 
også ske ved at deltage i de muligheder, der popper 
op hen over året... Godt aktivt foreningsforår til alle.

Luffe 
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SKÆGKÆR BØRNEHUS Skægkær Borgerforening

”At være ny i Skægkær Børnehus”

”I	midten	af	oktober,	havde	jeg	netop	været	til	ansæt-
telsessamtale, hvilket var en ret positiv oplevelse. Jeg 
blev tilbudt et barselsvikariat og havde sagt Ja.

Nu skulle jeg, et par uger før jobstart, på besøg i børne-
huset. Det første der mødte mig, var duften af nybagte 
boller og søde kollegaer, der bød mig velkommen. Der 
var en dejlig stemning af glade børn, glæde og leg.

Nu har jeg været ansat i 3 mdr. og erfareret, at Skæg-
kær Børnehus ER et godt sted at være, både for børn 
og voksne. Jeg oplever en arbejdsplads, hvor der er 
”højt	til	loftet”,	plads	til	nye	tanker	og	ideer	og	stor	re-
spekt for børnene og deres forældre.

I hverdagen har børnene ofte stor ind-
flydelse	på,	hvad	de	gerne	vil	lave	og	
hvem de vil være sammen med. Det-
te gør sig muligt med den åbne 
struktur, der er i huset. I Skæg-
kær Børnehus er der fokus på 
de gode lege, fællesskaber og 
inklusion, aktiviteter planlægges 
herefter.

Jeg oplever at vi som personale har meget frie hænder 
i forhold til aktiviteter og det prioteres, at man feks. går 
to voksne fra med en lille gruppe børn – 4 øjne ser 
bedre end 2, og man har herved større mulighed for 
at sparre med hinanden. Dette betyder rigtig meget for 
arbejdsmiljøet og højner fagligheden.

Alt i alt er jeg meget glad for at være en del af Skæg-
kær Børnehus, og her måtte mine egne børn gerne 
have haft deres børnehaveliv. Det er vel den bedste 
”reklame”	jeg	kan	give	for	og	til	Skægkær	Børnehus.”

Skrevet af
pædagog Lene Toftdahl

I er altid velkommen til
at komme forbi på et besøg, 

se huset og tale med os.

Vi kan kontaktes på
3069 7743 Skægkær Blæsernes Forårskoncert

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.00
i Skægkærskolens Hjerterum

Skægkær Borgerforening
holder

Forårs fest 

Lørdag d. 9. marts kl. 18.30
på Skægkærskolen

Tilmelding senest 1. marts på 
skborgerforening@gmail.com

eller ved henvendelse til bestyrelsen

Forårstur   
Onsdag d. 15. maj kl. 19.00

Vi besøger Allinggård
Allinggårdsvej 154, 8600 Silkeborg

Vi får en tur omkring godset (historie)
rundt omkring søen og stemmeværket

som vil blive bevaret for eftertiden.
Medbring	selv	kaffe	og	brød

Lokalhistorisk Forening

Skægkær Blæserne

Find os på Facebook:
Skægkær Borgerforening

Her vil alle vores arrangementer
blive slået op
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GADESPEJLET

Fiona Glowienka, datter af 
Mette og Lars Glowienka, 
Lemmingvej 2, Sejling, 
blev	 født	 den	 29.	 august.	
Vejede 4210 gram fordelt 
på	57	cm.

Kaja Nygaard Hornum, 
datter	af	Anne	Sofie	Nyga-
ard Christensen og Mads 
Hornum, Lemming Byga-
de 83, blev født 2. august 

Balder Bjerre Godskesen, 
søn af Marianne Sønder-
gaard Poulsen og Patrick 
Godskesen, Holmmøllevej 
2,	født	9.	januar.	Længde:	
49	cm.	Vægt:	3100	gram

Anna Hjort Højfeldt, datter 
af Tommy Hjorth Hansen 
og Maria Højfeldt, Lem-
ming	Bygade	69G,	født	d.		
29.	 oktober,	 vægt:	 2880	
gram, længde: 51 cm

Henning Busch Nielsen, 
”Engmarksgård”,	 Nørhe-
devej	 59,	 Sinding,	 fyldte	
80 år d. 4. januar

Alba Friis Møller, datter af 
Marianne og Jan Friis Møl-
ler, Nisset Bygade 41, født 
d. 23. december, vejede 
4094	gr	og	var	54	cm	lang

< Anita og Bjarne Peder-
sen blev gift i Serup Kirke 
d. 22. december 2018

Johan Klostergaard Bid-
strup, søn af Jan Klo-
stergaard Rasmussen og 
Nanna Louise Bidstrup, 
Høgdalvej

Max G. Funderskov, Sej-
lingvej 24, Sejling, fyldte 
70	år	den	19.	januar.

Olaf Leth, Ebstrupvej 24, 
Sejling, kan 12. marts fejre 
40 år i bestyrelsen for Sej-
ling Forsamlingshus.

James Noel Miles, søn af 
Emilie og Jesper Miles, 
Ørevadbrovej 56, født d. 
7.	september,	vejede	3168	
gr og var 52 cm lang

Mille Lund Schultz, dat-
ter af Mai-Britt og Lasse 
Schultz, Østerbyvej 32, 
født	7.	januar,	vejede	3820	
og var 51 cm lang

Et stort
TILLYKKE
til jer alle
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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
Helle	R.	Nicolaisen	 Lemming	 5194	2560
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Anita	Pedersen	 Resdal		 2766	1044
Linda	Højen	Weibel	 Resdal		 2016	9791
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042
Line	Eslund	Skifter	 Sinding	 2684	8926
Mia	K.	Hemmingsen	 Sinding	 2082	2107

For pædagogiske ledere, se side 46

Fra vand til is skulptur. Lone B.

.. og sunget vintersange.
Kirsten og Gitte

I Serup laver vi efterårs glas med ting 
vi finder i skoven. Søs

Vi arbejder med de 4 årstider. Vinteren 
er over os, så vi har lavet snefnug ...

Dagplejen rydder op i Sejling, en hel 
pose fik vi samlet, sorteret og smidt i 
skraldespanden. Heidi

Vi elsker at være ude i naturen.
I dag leger vi på isen. Tina

Frosten laver fine is lygter til os. Helle 

Dejlige vinterhilsner fra Naturdagplejerne, 
Gitte, Kirsten, Heidi, Helle,

Lone B., Søs og Tina
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SKÆGKÆRSKOLEN
Skægkærskolens SFO og Klub - en del af noget større
I Skægkærskolens SFO og Klub værner vi om bør-
nenes fri legetid og de gode fællesskaber – en del af 
de gode fællesskaber er også at være en del af noget 
større.	Når	vi	er	 ”ude	af	huset”,	 ja,	så	er	vi	er	del	af	
noget større.

Vi deltager i større og mindre grupper i alle sfo- og 
klubsamarbejdets arrangementer: f.eks. er vi afsted i 
den røde bus til fodbold, hockey, høvdingebold, disko, 
bagedyst- og ikke mindst det store samlende gøgler-
marked i Lunden for alle.

Vi står selv for et af arrangementerne – nemlig Skæg-
kærs	”kendte”	Sæbekasseløb.	For	slet	ikke	at	tale	om	
når	vi	er	”en	del	af	noget	større”	på	vores	fælles	som-
mer lejr. 

Fodbold - modstanderen kigges ud Gøglermarked - hygge i LundenDisco på toppen - i røg og damp

Gymnastikdag - vi holder balancen

Hockey - dream team

Sommerlejr - samvær ved bordet

Sæbekasseræs - værterne deltager også

Klubben (4.-6. årgang) er ude til hockey, vand-disko, 
hoppe-loppetur og fodbold.  
 
Det gør godt for fælleskabet i gruppen, der er afsted 
og for oplevelsen af variationen rundt omkring i an-
dre sfoér og klubber. Vi er en del af noget større. Nyd 
denne kavalkade af billeder af glade og engagerede 
børn…

Peter Mortensen
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PLADS TIL DIG OG MIG

Lokalbladets	årlige	generalforsamling	blev	afholdt	den	29.	
januar i Serup Forsamlingshus. Deltagerne var Hanna Pe-
dersen Børnehaven i Lem., Christina Nielsen LIF, Grete 
Dahl Landsbyliv, Tina kampp Lemm. Borgerf., Asger Skov 
Skægkærskolen, Tina Damgaard Dagplejerne, Henriette 
Gosvig  præst, Carsten Nielsen præstegemal, Karina 
Birch	 kasserer,	Klaus	Hansen	og	Oluf	 ”Luffe”	Skjerning	
redaktører.

Pkt. 1: Tina	Kampp	blev	valgt	til	ordstyrer	og	Luffe	til	refe-
rent. Ordstyreren konstaterede, at GF-en var rettidigt ind-
kaldt. Dagsordenen blev derefter fulgt.
Pkt. 2: Klaus oplyste på vegne af Tina Sætternisse, at der 
stadig er problemer med at overholde deadline med be-
hov for kedelige rykkere osv.....Modsat for dem, der selv vil 
færdiggøre deres sider, blev deadline forlænget til den 10. 
i	måneden.	Det	skal	naturligvis	så	oplyses	til	Tina.	Luffe	
orienterede om, at redaktionsgruppen gerne ønsker tilba-
gemeldinger fra div. parthavere i bladet, om man kunne 
tænke sig et anderledes indhold i bladet samt gode idéer 
til artikler m.m., se under eventuelt.
Pkt. 3: Regnskabet blev godkendt og det blev oplyst, at 
der i år ikke var restancer, og hermed stor ros til alle.
Pkt. 4: Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 5: Budgettet blev vedtaget med et underskud på ca. 
6000 kr., hvilket var OK, da Bladets økonomi er sund.
Pkt. 6: Både redaktørerne, kassereren og sætternissen 
blev genvalgt med applaus.
Pkt. 7: Redaktionen ser som nævnt med glæde på tilba-
gemeldinger fra området til nyskabelser og artikler. Her-
under blev foreslået en artiklel om det triste dobbeltmord i 
Serup	Skov,	den	nye	natursti	til	Kjellerup	samt	trafikforhold	
og evt. forbedringer. Bladets parthavere opfordres til at 
have dette punkt på deres mødedagsorden, så Lokalbla-
det bliver et mest muligt aktuelt talerør for lokalområder-
nes aktiviteter og mellemfolkelige forhold.

Efter generalforsamlingen var Lokalbladet vært med lidt 
frisk smørrebrød og lidt til ganen ad libitum.    

        Klaus/Luffe         

LOKALBLADET

Som en fortsættelse af artiklen om togulykken ved 
Hinge	i	1953	i	Lokalbladet	nr.	67,	blev	undertegnede	
ringet op efter, at bladet var udkommet. Jeg havde 
ikke	kunne	finde	oplysninger	om,	hvordan	 i	alverden	
man får løftet et 40 tons tungt lokomotiv op, som ligger 
væltet	ned	på	siden	på	en	sanddæmning	på	6-7	me-
ters højde. En dæmning, som man også tvivlede på, 
kunne bære en eventuel DSB-kran på skinner, som så 
kunne løfte lokomotivet op igen.

”Hej	Luffe,	jeg	så,	hvordan	det	foregik”	lød	det	i	telefo-
nen. Det var min tidligere nabo Svend Østergaard fra 
Lemming, nu bosat på 30. år i Sinding, som ringede. 
”Det	må	vi	have	med	i	bladet,	jeg	kigger	over”,	sagde	
jeg. Som sagt så gjort.

Svend	 fortæller:	 ”Først	 skar	 de	6-8	 pionerer	 (navnet	
stammer fra krigens tid p.g.a. oprydning efter sabo-
tage) skinnerne over ud for dér, hvor lokomotivet lå 
på dæmningen og lidt længere. Så gravede de med 
håndskovle sandet væk fra dæmningen (sandet kan 
stadig ses som en bule på dæmningen mod syd), så 
der blev dannet en skrå sliske op til de gamle skinner. 

Derefter blev de afskårne 
skinner med sveller på lagt 
præcis, så de med mange 
donkrafte langsomt kunne 
vippe lokomotivet op på 
skinnerne, der var tøjret til 
det oprindelige skinnele-
geme med specialbeslag. 
Da toget var kommet op 
på de afskårne skinner, 
blev donkraftene brugt til 
at presse toget op ad sli-
sken	og	tilbage	på	de	”rig-
tige”	skinner	igen.	Det	tog	ca.	2	dage	i	alt.”

Svend indrømmer, at han og en kammerat var cyklet 
ud til åstedet 2 dage i træk, så den ene af dagene var 
vist en skulkedag, for dengang gik man kun i skole 
hver anden dag. Men det her var SÅ spændende, at 
det SKULLE opleves..... Tak til Svend for en spænden-
de historie mere, og åstedet er allerede markeret på 
den snart asfalterede del af en ny natursti til Hinge fra 
Brovej mellem Lemming og Serup.         Luffe

Svend står, hvor toget lå på 
dæmningen...

Generalforsamlingsdeltagerne 2019

Øjenvidne til togulykkens oprydning 

Generalforsamling
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PLADS TIL DIG OG MIG
Ingen landsby uden smed
Historien om landsbysmeden er historien om land-
brugets udvikling. Specialiserede maskinforretninger 
har overtaget servicering af landbrugets maskiner og 
teknik, og resten af landsbysmedens rolle, spilles af 
VVS-folk. 

I Lemming ligger den gamle smedje lidt ud ad Øster-
byvej ved indkørslen til TR-biler. Her blev der skoet 
heste i den åbne port, og der var gang i essen. Her 
stod Ibs læremester ved ambolten og tyndede tænder 
på pigharver og rettede plovskær. Længere er det ikke 
siden.

Knud Østergaard Nielsen var Ibs læremester. Han var 
den sidste del af sin læretid hos Peter Simonsen, den 
gamle smed i Lemming Smedje. Men Knud fulgte med 
udviklingen og åbnede Lemming Traktor- og maskin-
forretning, der hvor Lemming Autocenter er i dag. 

Da	Ib	kom	i	lære	i	1979	som	bygnings-	og	landbrugs-
smed, var det et alsidigt værksted med forhandling 
og servicering af Valmet, Fendt og JL-traktorer, samt 
forhandling og reparation af diverse andre land-
brugsmaskiner. Ib har både repareret bundkæder i 
aflæsservogne	 og	 skiftet	 kobling	 på	 en	 traktor.	 Fæl-
lesvandværkerne i Serup, Grauballe og Lemming blev 
serviceret, foruden adskillige private vandværker. Der 
var ansat en traktormekaniker, 3-4 smedesvende og 
2-3 lærlinge. 

Knud og Ib forudså at VVS-delen ville komme til at 
fylde mere, så nogen tid efter svendebrevet var i hus 
i 83, begyndte Ib videreuddannelsen til autoriseret 
VVS-mester på teknisk skole i Horsens. 4 dage hver 
anden uge i et år med afsluttende eksamen.

Så var han ikke smedesvend men VVS-mester, og gik 
i	kompagniskab	med	Knud	Østergaard.	I	1986	stoppe-
de	smeden	i	Serup,	Willy	Sørensen,	sit	VVS-firma.	Det	
blev	opkøbt	af	Lemming	VVS.	I	87	blev	Ib	selvstændig,	
og	Knud	fortsatte	med	landbrugsdelen	af	firmaet.

Lemming VVS ligger slet ikke i Lemming, men på Sor-
tenborgvej, som er i Gødvad sogn. På en ejendom med 
12 tdl. voksede han op med storebror og en søster. 
Far supplerede udkommet fra landbruget som murer-
arbejdsmand, og storebror blev murer. Efter realeksa-
men,	på	den	sidste	årgang	 inden	den	blev	afskaffet,	
arbejdede han på den større nabogård. Her kom Knud 
Østergaard fra Lemming Traktor- og maskinforretning 
og lavede smedearbejde, og det fangede Ibs interes-
se. Lærekontrakten som bygnings-og landbrugssmed 
blev skrevet, og det er blevet Ibs løbebane. 

I dag er der 4 ansatte, 
hvoraf den ene er sviger-
sønnen. De kører i hver 
deres bil, som nærmest er 
et rullende værksted, med 
scanner og computer Alle 
gøremål, lige fra ordren 
indløber gennem Ib, over 
forbrug af materialer og tid, 
registreres via stregkoder 
og tilgår online Ibs compu-
ter på kontoret. Nærmest 
automatisk er regningen til 
kunden så klar. Der er in-
gen håndskrevne arbejds-
sedler, alt er online og 
gemmes	i	”skyen”.	

Det har nu ikke gjort chefen arbejdsløs, der er måske 
op mod 20 timers arbejde på kontoret om ugen som 
håndværksmester, mens en deltids bogholder står for 
løn, moms og skat.

Ib som kontormand, men 
han får også sorte fingre som 
de 4 andre.

Den gamle smedje på Østerbyvej.

Der er ikke noget arbejde ved essen og på ambolten 
tilbage. Vandværkerne i Grauballe og Lemming bliver 
stadig passet, og gasfyr og især varmepumper hos 
private, er en del af arbejdsområdet. VVS-arbejde på 
en del udlejningsejendomme samt nybyggeri i samar-
bejde med lokale tømrer- og murermestre fylder også 
i ordrebøgerne.

Ib vil gerne bidrage til at vi fortsat kan gøre brug af 
håndværkere.	Og	siden	1987	har	7	unge	mennesker	
stået i lære hos Lemming VVS.

Klaus H., Tandskov
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Bestyrelsens beretning
Generalforsamling	i	Værkeriet	d.	5.	februar	2019

Traditionen tro, så vil denne beretning starte i omvendt 
rækkefølge og det sker ved at takke de mange involve-
rede i Værkeriet: 

Det gælder først og fremmest hvert enkelt medlem og 
brugere af huset – tak fordi I er med til at give liv til huset, 
på kryds og på tværs. 

Lemming IF – fordi I benytter salen til adskillige gymna-
stikhold for både børn og voksne + et svedende Floorball-
hold. I har derudover også indrettet Fitness i bygningen, 
hvilket lader til at fungere rigtig godt. Tak for det gode sam-
arbejde og også med tanke på arbejdet omkring Kulturlan-
ternen Lemminghuset (KLH).

Børne- og Familiehuset – som også har været med fra 
start af. I bruger udendørsarealerne og salen og er der-
med med til at give liv i dagtimerne.   

Borgerforeningen – for den løbende dialog, når vi bl.a. 
har	talt	om	”hvor	skal	arrangementet	foregå?”.	Vi	har	sam-
arbejdet omkring de levende eksempler på hvad hvert hus 
kan tilbyde og står for, og det har holdt gryden i kog, på 
den gode måde. Tak for det – også i forhold til KLH. 

Unge-gruppen – med Jørgen Bruun og Susanne Bak 
som tovholdere. I har været med fra starten og arbejder 
op til hver evig eneste første fredag i måneden, på at få 
samlet et hold forældre, som kan være der for de unge 
medlemmer, så de kan få en hyggelig og fed eftermiddag 
og aften. Dermed også tak til de forældre, som har hjulpet 
til på disse fredage! Det er guld værd.

Musikken på 1. salen	i	form	af	fire	forskellige	bands,	som	
først og fremmest giver dynamik og energi, men også for 
de gode aftaler, på tværs af øvelokale og når der er andre 
brugere i huset. Måske der kommer en fælles førstesals-
koncert på et tidspunkt…

Multihuset i Skals – som vi har fået en skateboardram-
pe af. Tak til Bente Lykke, som via Facebook gjorde os 
opmærksom på muligheden. Tak til Jesper fra Lemming 
Hegn, for at hente den hjem og tak til Jeppe Kofod for at 
den må stå til opbevaring ved dig, i et lille stykke tid.

Tak til de forældre, som har benyttet sig af muligheden 
for at leje Værkeriet til børnefødselsdag!

Kokkene til madlavning – som også frivilligt har stillet op 
for at vejlede og lære fra sig, til fordel for en række mand-
folk henover efteråret 18.

Fiskebilen; Jensen fisk – som hol-
der ind et par timer om ugen, for at 
sælge	fisk	til	lokalbefolkningen.

Lemming Friskole; som benytter 
sig af køkkenet til madlavning og 
gymnastiksalen.

Bibliotekscaféen – tirsdage kan 
man	aflevere	bøger,	og	onsdag	kan	
man hente bestilte bøger. Det foregår 
via Silkeborg Biblioteks hjemmeside, 
hvor man vælger Værkeriet som leveringssted.

Derudover en kæmpe tak til Jytte, Kai, Helle, Leif og Helle 
for jeres bidrag til Markedsdagene også.

Tak til Jan og Bente fordi I sætter tid af til at have åbent 
værksted, hver mandag eftermiddag. 

Og så lidt status for året:
Værkeriet har igen i år haft mange forskellige slags ar-
rangementer, med både live stream foredrag via Århus 
Universitet, Markedsdage, Fiskebil, Madlavningskurser, 
Ungedage, MGP-Fest, Halloween, m.m.

Ideerne til hvad der kan ske i Værkeriet, er fortsat mange. 
Det bliver ofte nævnt af både medlemmer (som tæller over 
100) og ikke-medlemmer, og det er sådan set en god ting, 
fordi det viser interessen for et hus med brugerbaseret til-
tag. Det er præcis hvad KLH også kommer til at være og 
derfor ser vi rigtig god mening i at der allerede nu bliver sat 
initiativer i gang.

Bestyrelsen i Værkeriet har en forhåbning om at vi det 
kommende år, kan begynde at benytte os endnu mere af 
forenings- og institutionsnetværket, som der er her i lokal-
området.	Det	er	både	i	forhold	til	den	”luksus-udfordring”	
det er, at arrangementskalenderen for Lemming og om-
egn, er så tæt pakket, men også i forhold til at optimere 
hinandens arrangementer, måske endda slå arrangemen-
terne sammen. Det kan måske også gøre det mere over-
skueligt for de borgere, som ikke sidder rundt i de mange 
bestyrelser.

Derfor ligger Værkeriet op til en debat om hvordan denne 
sammenlægning kan realiseres, og det vil bl.a. blive frem-
lagt	på	det	kommende	stormøde	”Kend	din	by”	den	20.	
februar i Lemming Forsamlingshus.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og spæn-
dende samarbejde.

Tak for ordet.  
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Far og søn, Niels Anton og Søren fortæller ivrigt om maler-
opgaver, som er lidt ud over det  sædvanlige.

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Sinding Malerforretning
Kan	man	tage	”En	diplom”	i	et	håndværkerfag?		Jada.	
Når grundholdningen som håndværker er kvalitet frem 
for kvantitet, skal der videreuddannelse til. Når nysger-
righeden på fagets udfordrende kringelkroge bliver til 
en passion, så bliver man hyret til at sætte dyrt, brode-
ret stoftapet op. På et jagtslot i Skotland, for eksempel, 
eller i en repræsentations-villa på Djursland.

Specialopgaver, der stiller særlige krav til håndværke-
rens viden og kunnen, er udfordringer, som Niels An-
ton og Søren i Sinding Malerforretning gerne tager op.
Bevares, standartopgaver, fx rækkehusene på Skæg-
kær Banevej eller lejligheder på stribe i en boligfor-
ening, er nok det der har givet brød på bordet på gen-
nem årene. De fagligt udfordrende opgaver har så 
styrket glæden ved arbejdet.

Jorn-museet, Dybkær- og Skægkærskolen bl.a., har 
den lokale malermester på samvittigheden. På Hjor-
ten og Kronhjorten, som nogen vil kende fra år tilbage, 
blev der også sat dyre specialtapeter op. I byrådssa-
len på det gamle Kjellerup rådhus blev der malet med 
guld.

Niels Antons Petersens passion for sit fag har smit-
tet, for sønnerne Søren og Kristian er også udlærte 
malere.	Søren	er	fuldtids	og	medejer	af	firmaet,	mens	
Kristian dyrker en nærmest professionel musikerkar-
riere,	og	hjælper	så	i	firmaet	ved	siden	af.	Musik	har	

fyldt en del i familien. Far synger i Caramba-koret, og 
Søren giver den gerne på elguitar i forskellige, mest 
lokale sammenhænge.

Efter læretiden hos Røde Harry i Skægkær, var Niels 
Anton kun svend et par måneder. Han havde allerede 
en lille kundekreds fra sit fritidsarbejde som lærling, og 
i	1972	startede	han	som	selvstændig.

Da det gik vildest for sig var der 8 ansatte. I dag er der 
2. Lisbeth Dissing og Mikkel Lau er begge fra Sinding, 
og sammen med far og de to sønner, påtager de sig 
såvel almindelige som specielle maleropgaver. Vækst 
i	firmaet	er	ikke	et	mål	i	sig	selv	for	Sinding	Malerfor-
retning, for den faglige stolthed og kvaliteten i arbejdet 
er	det	styrende.	Søren	var	i	lære	i	et	nabofirma,	som	
malede kilometervis af ens, hvide væge i store byg-
gerier. Heldigvis kunne en del af læretiden foregå hos 
far i Sinding, hvor hans nysgerrighed efter faglige ud-
fordringer kunne blive tilfredsstillet. 

Den gode blanding af almindelige maleropgaver og 
de mere fagligt udfordrende specialopgaver vil fortsat 
være varemærket for Sinding Malerforretning. Læs 
mere på deres hjemmeside www.sindingmaler.dk. 

Klaus H., Tandskov

Dette stoftapet er ikke fra J&F’s tilbudsavis ”Ingen skaber alene”
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

”…	og	nu	kom	Kjørmes	Knud”	synger	vi	til	sidst	i		Jeppe	
Aakjærs	muntre	sang	”Sneflokke	kommer	vrimlende”.	
I skrivende stund er der hvidt udenfor, det er hunde-
koldt, det småsner og undertegnede nynner og håber 
på	sneflokke	i	store	mængder	her	op	midvinter.

Men	hvem	er	han,	ham	Kjørmes	Knud?	
Det korte svar er, at Kjørmes Knud er en forjyskning 
af kyndelmisse. Den lidt længere forklaring er, at Kjør-
mes som sagt er bondejysk(!) for kyndelmisse, og at 
Knud ikke er en mand eller en vinterånd men derimod 
en knude i betydningen midtpunkt. Kyndelmisse slår 
kort sagt sin knude, og nu er vi halvvejs gennem vin-
teren. 

I	de	gode	gamle	dage	 før	helligdagsreformen	 i	1770	
blev kyndelmisse fejret på gårdene med et ædegilde 
på	højde	med	julens.	Her	var	det	dog	primært	flæsk,	
pandekager, øl og brændevin, der røg ned. Kyndel-
misse var også rigtig god til at tage varsler af. Hvis det 
fx.	”blæser	så	meget,	at	atten	Kællinger	ikke	kan	holde	
den	Nittende	ved	jorden”	er	det	et	tegn	på	at	det	snart	
bliver	varmere	i	vejret.	At	”Kjørmes-Tø	er	bedre	end	ti	
Læs	Hø”	betød	at	tø	ved	kyndelmisse	varslede	en	god	
høst. I skrivende stund er det nul grader udenfor, så 
det bliver spændende at se, hvad høsten bringer.

Kyndelmisse er, som antydet, en katolsk helligdag. Det 
er en fordanskning af missa candelarum, som på latin 
betyder lysmesse. I katolsk tradition er kyndelmisse 
den dag, hvor de lys, der skal bruges i kirken i løbet af 
året, bæres ind i kirken i lysprocession og velsignes, 
og den dag i dag er der mange kirker, der markerer 
kyndelmisse ved at holde lysgudstjeneste.

Kristeligt set er kyndelmisse Maria Renselsesdag. 
Den jødiske tradition foreskrev, at en kvinde var uren 
40 dage efter en fødsel. Efter de 40 dage, hvor hun 
formodentlig har holdt barselshvile, gik hun i templet 

Præstens side

og blev der rituelt renset og dermed genoptaget i sam-
fundet. Det kan man læse om i Lukasevangeliet, hvor 
vi også hører om, at Maria møder den gamle Simeon, 
der	kalder	hendes	 lille	barn	 ”et	 lys	 til	 åbenbaring	 for	
hedninge”.	Den	unge	mor	har	ganske	givet	undret	sig	
over det, men historien viser, at den gamle mand hav-
de ret. Hvert år tændes der nu lys i kirker verden over 
for at ære barnet, der blev et lys for hele verden. Et lys, 
der	skinnede	og	stadig	skinner	 i	mørket,	og	 ”mørket	
greb	det	ikke”	som	skrevet	står	i	Johannesevangeliet.

Til kyndelmisse fejrer vi, at vinteren nu er på sit høje-
ste, men også at Jesus kom ind i verden som et lys, 
der skinner for os, lyser op og viser vej.

Sognepræst Henriette Gosvig
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Siden sidst
Lanterneløb
I november måned havde vi lanterneløb i Lemming og 
det har altså ikke noget med Kulturlanternen at gøre. 
Lanterneløb	er	en	tysk	skik,	som	finder	sted	omkring	
den dag, hvor danskere normalt fejrer Mortens aften 
med and og gås. I de tyske byer er det et smukt syn at 
se lanterneoptogene lyse mørket op, når store og især 
små går på gaden med deres lanterner for at markere, 
at selvom mørket og kulden er ved at sænke sig, er 
der lys i mørket  -en lille lanterne, der skinner for os.
Det skulle vi prøve i Lemming!

I ugerne op til løbet blev der gjort store forberedelser i 
børnehaven. Der blev kreeret lanterner og øvet lanter-
nesange og da dagen oprandt var Lemming kirke næ-
sten fyldt til bristepunktet. Præsten bød velkommen og 
fortalte lidt om bisp Martin af Tours, der ikke kun ud-
mærkede sig ved at blive hevet ud af en gåsesti, men 
også ved at være et menneske af den type, der ikke 
kunne gå forbi en person i nød uden at måtte stoppe 
op og hjælpe.

Så	gik	vi	ud	med	lanterne	og	sang	”Oplys	for	mig,	den	
mørke	 vej”	mens	 vi	 gik	 igennem	 Lemming,	 inden	 vi	
sluttede af ovre i børnehaven i deres lille hytte. Her 
var der bål og hygge og frivillige fra menighedrådet og 
et par forældre – TAK for jer -  havde lavet pasta med 
kødsovs.

Alt i alt en hyggelig og dejlig aften, som vi overvejer 
skal gentages til november.

Minikonfirmander
I	år	vovede	vi	pelsen	og	slog	fire	sognes	minikonfir-
mander sammen. Det var en god ide, for 13 søde børn, 
to præster og en organist var lige, hvad der skulle til for 
at få et rigtig dejligt forløb.

Vi holdt andagter, ledte efter får, bad fadervor, optog et 
skuespil på video og det hele kulminerede da minikon-
firmanderne	i	stedet	for	prædiken	2.	søndag	i	advent	
opførte et krybbespil i Sejling kirke. Kære forældre, tak 
fordi I betroede os jeres børn. Det var en stor fornø-
jelse at have dem. 

Akademisk kor Århus i Serup kirke
2. Søndag i advent dannede Serup kirke rammen om 
en meget smuk julekoncert med Akademisk kor Århus 
under ledelse af dirigent Jonas Rasmussen. 
Overskriften for koncerten var julen har englelyd og 
jo, vi som publikum blev fanget helt ind i korets him-
melske lyd. 

Koret tog os med på en rejse til Sverige og til England 
med julesange herfra og tilbage i tiden til bl.a julesan-
ge fra middelalderen. De kendte danske julesange var 
naturligvis også med denne aften. Vi lyttede til Kimer 
i klokker, den yndigste rose er funden, Mit hjerte altid 
vanker og sidst men ikke mindst Her kommer Jesus 
dine små, som gik lige i hjertekulen med smuk solo-
sang og et kor, som ganske enkelt synger helt fanta-
stisk.

Denne aften var en musikalsk berigelse, hvor julen 
blev sunget ind i alles hjerter.

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

Kalender
Fastelavn er mit navn 
Søndag d. 3. marts inviterer vi 
til fastelavnsgudstjenester i Lem-
ming kl. 13, Sinding kl. 13.30 og 
i Sejling kl. 14.30. Efter en kort 
børnegudstjeneste går vi over i 
forsamlingshusene, hvor vi slår 
katten af tønden og hygger os 
med fastelavnsboller.
Kom gerne udklædt og hvem 
ved – måske løfter præsterne slø-
ret	for,	hvad	de	har	på	under	kjolen?

Sogneindsamling
Søndag d. 10. marts – ”Sammen om kloden”
I år samler vi ind til de mennesker, som er ramt af kli-
maforandringerne og bor i de fattigste egne på kloden. 
De har brug for hjælp til klimatilpasning og omstilling 
- en proces Folkekirkens Nødhjælp hjælper dem med.
Klima og klimaforandringerne er noget, vi er fælles om 
på tværs af kloden, hvorfor overskriften for indsamlin-
gen	er	”Sammen	om	kloden”

Meld dig som indsamler allerede nu
- eller kom på dagen:
Sejling: I Sejling samles holdet i sognehuset, Lem-
mingvej 2 kl. 12.00, efter gudstjenesten (kl. 11.00). Du 
kan melde dig som indsamler hos Kirsten Juul: kgju-
ul@gmail.com	tlf.	51901244.	

MEGA KONCERT I DYBKÆR KIRKE 
Onsdag den 13. marts kl. 16.30 med
Sigurd Barrett og børn fra skolerne i Lille Hids pastorat

En	stor	oplevelse	venter,	når	75	børn	fra	2.	og	3.	år-
gang på skolerne i Skægkær, Lemming, Funder og 
Kragelund synger sammen med Sigurd Barrett og 
hans medmusikant Eskild Dohn. 

Sigurd er kendt for at formidle sang og musik med stort 
overskud og engagement. Så der venter både de syn-
gende børn og publikum en stor oplevelse, hvor musik 
og sang blandes med sjov og alvor.

Eftermiddagen byder blandt andet på Sigurds egne 
sange	 fra	 ”Sigurd	 fortæller	Bibelhistorie”	 og	 fra	 ”Sal-
mer	 for	 Store	 og	 Små”	 med	 Sigurds	 gendigtning	 af	
kendte salmer. 

På	 grund	 af	 pladsforholdene	 er	 koncerten	 flyttet	 fra	
Serup Kirke til Dybkær Kirke. Koncerten støttes øko-
nomisk af Alderslyst Y´s Men´s Club og Silkeborg 
Provsti. Vel mødt til en festlig eftermiddag i kirken.                                      
Gratis entré.

Organisterne Bo Kirkegaard, Erik Sanggaard
og Karen-Minna Nielsen

Julesøndag
Julesøndag var der salmesangsgudstjeneste i Serup 
kirke. Omkring 20 julesangglade var mødt frem og vo-
res organist Erik kom virkelig på arbejde med nye som 
gamle julesalmer.

Mange knyttede også en kommentar til netop den sal-
me, som var ønsket. Der blev fortalt om minder, tradi-
tioner, at det ikke er jul uden salme XXX og det skin-
nede igennem, at mange følelser og barndomsminder 
knytter sig til julesalmerne.

Faktisk var der så mange ønsker, at vi glemte at holde 
øje	med	uret,	men	tiden	flyver	som	bekendt	i	godt	sel-
skab	–	jeg	håber,	at	alle	fik	hørt	deres	melodi.

Tak til jer, der lagde vejen forbi og delte ud af jeres 
julesalmer.

Sinding: I Sinding samles holdet hos Henrik Bernt-
sen, Sinding Hovvej 20 kl. 10.30 efter gudstjenesten 
(kl.	9.30).	Du	kan	melde	dig	som	indsamler	hos	Henrik	
Berntsen:	alberte127@gmail.com	tlf.	24679561.	
Serup og Lemming: I Serup og Lemming sogne kan 
du melde dig som indsamler til Henriette Gosvig Knud-
sen: hengo@km.dk tlf. 86855385 

Du kan også tilmelde dig som indsamler online på 
www.noedhjaelp.dk 



15

LYT koret

Forårskoncert med Koret LYT 
Tirsdag d. 26. marts kl 19.30 i Lemming Kirke
Vi byder foråret velkommen med en musikaften i kir-
ken sammen med det inspirerende, nytænkende  og 
dygtige kor LYT fra Århus.

LYT er et rytmisk a cappella-kor, hvis repertoire præ-
ges af bløde samklange, smukke melodier og stærke 
tekster fra danske og skandinaviske sangskrivere. 
Sangene skal, som korets navn slår fast, netop lyttes 
til og mærkes, mens de sniger sig ind i øregangen og 
finder	vej	helt	ind	i	hjertekulen.

 På aftenens program er bl.a sange af aktuelle pop-
kunstnere som Teitur, Oh Land,  Aurora, Julie Maria, 
Maria	Key	m.fl.	–	alle	sange	arrangeret	som	korsatser,	
hvor	sangerne	er	fordelt	på	op	til	9	stemmegrupper.

Koret består af 35 korsangere og  dirigeres af Tine 
Fris-Ronsfeld, som ud over at dirigere også arbejder 
som sanger, komponist og kor-arrangør.

Ud over egne koncerter har koret også optrådt som 
backing for bl.a Tina Dickow og Thomas Buttenschön.
Vel mødt til en spændende musikoplevelse i kirken.
Gratis entré                                                                                                    

Organist Karen-Minna Nielsen      

Aftensang med noter og fællessang
Torsdag d. 23. maj kl. 19.30 i Serup kirke
Vox’enkoret, sangsolist Kirstine Torup og guitarist Ole 
Dusgaard

Traditionen tro inviterer  Vox’enkoret endnu en gang til 
en sommeraften i kirken i Serup/lemming sogn. Denne 
aften vil det overordnede tema være kærlighed, som 
den udfolder sig i alle dens nuancer.

Koncerten byder på en broget buket af danske, engel-
ske og tyske sange. Musikgenren spænder bredt lige 

Dåbsklude-strik
Mandag d. 18. marts kl 19.00-21.00
i Sejling Sognehus

Mandag d. 21. januar blev der afholdt årets første strik-
keaften i Sejling Sognehus. Formålet var at producere 
nye dåbsklude til de nye dåbskandidater. 

Når præsten har samtale omkring dåben med nybag-
te forældre, har hun/han et par forskellige dåbsklude 
med, som man kan vælge imellem. Du kan også være 
med!

Har du lyst til at bidrage til denne nye tradition med 
at	strikke/hækle	dåbsklude,	så	kan	du	nå	det	endnu?	
Næste strikkeaften er mandag d. 18. marts.

Det er nemme opskrifter, som er lige til at gå til – og 
de	findes	 i	 forskellige	 sværhedsgrader.	Vi	 sørger	 for	
garn og opskrifter, men du må meget gerne medbringe 
strikkepinde	nr.	2,5	–	3		eller	hæklenål	nr.	1,75	–	2,5.

Vi	serverer	kaffe/the	og	kage,	og	det	er	ganske	gratis,	
så mød endelig op.

Menighedsrådet i Sejling og Sinding

fra den lettere klassiske musik til sange fra den danske 
sangskat og videre til den rytmiske boldgade.

Ved koncerten medvirker guitarist Ole Dusgaard og 
solist Kirstine Torup, som er sang og musikuddannet 
fra Århus Universitet. Ind imellem koncertindslagene 
vil	der	være	”Hit	med	Sangen,”	hvor	publikum	kan	øn-
ske fra højskolesangbogen, og midtvejs i koncerten 
byder menighedsrådet på en lettere forfriskning.

Velkommen til en festlig og stemningsfuld sommeraf-
ten i kirken. Gratis entré                                                       

  Organist Karen-Minna Nielsen
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Vinterhøjskole i Lille Hids Pastorat
- Tema:  Venner og fjender

Sammen med deltagerne i årets vinterhøjskole dykker 
vi ned i temaet Venskab og Fjendskab, og spørger: 
”Er	der	strid	mellem	disse	to	–	eller	er	der	forbindelse	
mellem	dem?	Og	hvad	betyder	egentlig	Næstekærlig-
hed?”	

Med nedslag i centrale steder i biblen, litteraturen, hi-
storien eller vores egen nutid udforskes disse spørgs-
mål med det formål at sætte gang i en god samtale. 

Vinterhøjskolen er planlagt som tre dage i sammen-
hæng, men man kan også deltage bare én af gange-
ne. Det kræver ikke tilmelding, og alle er velkomne.

Torsdag	7.	februar	kl.	19.00
Henriette	Gosvig	Knudsen:	”Venskab”.
Serup	konfirmandstue

Torsdag	21.	februar	kl.	19.00	
Kresten	Thue	Andersen:	”En	god	fjende?”.	
Sejling	konfirmandstue’

Lørdag	9.	marts	kl.	9.30	–	13.00	
Martin	Nørremark:	”Næstekærlighed	til	debat”	
Kragelund	konfirmandstue	

Kaffen	koster	25	kr.	
Lørdag formiddag er der rundstykker.

Babysalmesang
- for babyer i alderen 0-12 måneder og deres forældre.
Et nyt tiltag i Sejling Kirke her i foråret er babysalme-
sang fælles for Sejling og Sinding sogne.  

Programmet varer ca. en halv time pr. gang, og giver 
mulighed for nærhed og at lære kirken at kende ved at 
synge salmer og sange, bevæge os rundt i kirkerum-
met, danse og bruge alle sanser.

Det foregår onsdagene:
20/3,	27/3,	3/4	og	10/4	kl.	9.30	i	Sejling	Kirke.
Tilmelding senest den 15. marts til organist
Erik Sanggaard på mail: erik.sanggaard@gmail.com

Musikalsk legestue
I Serup og Lemming sogn tilbydes der musikalsk lege-
stue 2 gange om året. Næste seance foregår i Lemming 
kirke	og	starter	onsdag	d.	20.	marts	kl.	9.30	til	10.15.	

Legestuen	finder	sted	i	alt	5	gange	på	flg	dage:
Onsdag	d.	20/3,		27/3,	3/4,	24/4
og afslutning torsdag d. 2/5.

Legestuen er for børn i alderen fra ½ til 3 år sammen 
med deres mødre, fædre og dagplejemødre. Vi hygger 
os, synger, leger, laver rytmik og lytter til musik.

Formålet med musikalsk legestue er først og fremmest 
at give børn og voksen en god fælles oplevelse med 
musik i kirken. Derudover vil de forskellige aktiviteter 
være med til at stimulere børnene sansemotorisk og 
støtte børnene i deres sproglige udvikling.

For nærmere information kan man rette henvendelse 
til	undertegnede	på	mob.	2720	5378	eller	mail
org.serupkirke@gmail.com 

 Organist Karen-Minna Nielsen

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag d. 2. april kl. 17.00 i Sejling Kirke
Kom med til næste spaghettigudstjeneste, hvor vi ser 
nærmere på påsken. Måske er der påskeæg…

Præsten Martin fortæller en lille historie og bagefter er 
der gratis spisning i sognehuset.

Fra venstre Martin Nørremark (barselsvikar), Henriette Go-
svig Knudsen, Kresten Thue Andersen.
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Fyraftensmusik - i Sejling og Sinding kirker
Vi fortsætter med fyraftens-orgelmusik i marts, hvor 
der to eftermiddage bydes på orgelmusik af ca. en 
halv times varighed:

Sejling Kirke onsdag den 20. marts kl. 16.30
Sinding	Kirke	onsdag	den	27.	marts	kl.	16.30
Kom og lyt til orglets toner!
  Organist Erik Sanggaard

Sangaften i Sejling Sognehus
Onsdag den 10. april kl. 19.30 er der rig mulighed for 
at få rørt stemmen ved en sangaften i Sejling.

Vi synger højskolesange i en lind strøm - og hvis der er 
en favoritsang, der ønskes sunget, tager vi også den.

Alle er velkomne.

Skærtorsdag d. 18. april i Sejling
De Ni Recitationer med Bibelen Live

Kom med til en ander-
ledes og stemningsfyldt 
gudstjeneste, hvor vi 
kommer på en medri-
vende rejse til dagene 
forud for og i selve på-
sken på Jesu tid. 

Vi vil lytte til påskens bi-
beltekster i De Ni Recita-
tioner og Klaus Højgaard 
Laursen fra Bibelen Live 
lægger krop, stemme og 
mimik til teksterne, der 
krydres med musikalske 
indslag. 

En oplevelse med Bibelen Live er en pædagogisk, 
sanselig	og	nærværende	måde	at	finde	ind	til	påskens	
fortælling. 

Skærtorsdag i Serup.
Fælles påskespisning d. 18. april kl. 17.00
i Serup Forsamlingshus.

Skærtorsdag var den dag, hvor Jesus for sidste gang 
spiste med sine disciple – det traditionelle jødiske 
påskemåltid med lam og bitre urter, som spises hen-
under aften. Efter dette aftensmåltid indstiftede han 
nadveren og det fejrer vi skærtorsdag, hvor kirken i 
samarbejde med Borgerforeningen inviterer til fælles 
påskespisning,	hvor	menuen	vil	 være	 lam	 (og	fløde-
kartofler?)	

Vi	begynder	kl.	17	med	en	kort	andagt	i	kirken	og	der-
efter går vi over i forsamlingshuset og spiser sammen. 
Det koster 50 kr. at deltage.

Tilmelding senest tirsdag d. 16. april
til Henriette på 
hengo@km.dkPÅSKEN!

Klaus Laursen

Langfredag
Lemming	kl.	9.30
Sinding	kl.	9.30	Liturgisk	gudstjeneste

Langfredag er sorgens dag – den dag Jesus døde på 
korset, mens hans disciple sørgede og græd. Det bli-
ver en liturgisk gudstjeneste med musikalske indslag 
og der vil være rum til eftertænksomhed og meditation.

Påskesøndag d. 21.april
kl.	9.30	Lemming
kl.	9.30	Sinding
kl.	9.30	Kragelund
kl. 11.00 Serup
kl. 11.00 Sejling
kl. 11.00 Funder

Efter langfredag kommer påskedag, hvor vi i kirken 
fejrer at Jesus opstod fra graven. Påskedag er kirkens 
største festdag, og vi holder gudstjeneste i alle storpa-
storatets seks kirke. Derfor bliver der også gjort noget 
særligt ud af gudstjenesten på denne dag.

Vox’enkoret medvirker i Lemming og Sejling. 
I de øvrige kirker medvirker der en solist.
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Lille Hids spiser sammen
Lam, sammenskud og en god snak
2. påskedag, mandag d. 22. april
Gudstjeneste i Funder Kirke kl. 16.00
Middag	med	snak	i	kirkehuset	kl.	17.00-20.00

Alle kan være med, når vi spiser sammen. Vi slutter 
påsken med stegt lam og et glas påskevin og håber 
på, at deltagerne vil medbringe en ret tilbehør. Meld 
gerne tilbage, hvad du medbringer. Man kan også 
komme og hjælpe med at forberede maden sammen i 
kirkehuset om eftermiddagen.

Tilmelding af hensyn til siddeplads og hør nærmere 
hos	Kresten	5115	2766	–	kta@km.dk
Det er chance for at tale med nogle af de lokale, som 
du måske ikke har talt så meget med endnu. Vi håber, 
at alle kan føle sig velkomne til at være med. Hvis du 
har en ret med, kan den stilles i Kirkehuset før guds-
tjenesten.

En god snak - de to venner på vej hjem 
Anden Påskedag er en god dag at mødes over mad 
og en god snak. Påsken fortæller om Jesus, der ender 
sine dage, men bliver pludselig oprejst til nyt liv. To 
disciple taler med en fremmed på deres vej hjem. De 
opdager først under maden, at det er Jesus. 

Præsterne Martin Nørremark
og Kresten Thue Andersen

Friluftsgudstjeneste i Lille Hids
2. Pinsedag d. 10. juni kl. 10.30
Gudstjeneste	 i	 det	 fri	 ved	 ”Krebsesøen”	 i	 Sinding.	
Skægkærblæserne og Vox’enkoret medvirker til at 
gøre det hele til en festlig oplevelse for alle. 

Kørselsvejledning: Fra Sinding ad Mausingvej. Drej til 
venstre ad markvej ved Mausingvej 11 (Team Golå). 
Parkering foregår på græsset. Fortsæt ad markvejen 
ned	til	søen.	Vi	opfordrer	alle	til	at	tage	kaffekurv,	tæppe	
eller havestole med, så vi efter gudstjenesten kan spise 
vores	medbragte	kaffe	og	’brød’	sammen	i	det	fri.

Kristi Himmelfart 30. maj
Kristi Himmelfart er der højmesse 
Sejling kl. 9.30
Sinding kl. 11.00

Tårnagentweekend d. 15.-16. juni
Går	du	i	fjerde	klasse	og	har	du	en	agent	i	maven?
Så har vi brug for DIG!

Vi afholder tårnagentweekend, hvor vi skal løse nogle 
af kirkens mysterier, og vi skal på opdagelse i hele kir-
ken	og	måske	endda	op	i	tårnet?	Ja,	vi	skal	i	det	hel	
taget på opdagelse i kirkerummet gennem sjove akti-
viteter, fortælling og sang. 

Vi begynder lørdag kl. 15.00 – 20.00.
Søndag er der afslutningsgudstjeneste kl. 11.00 
i Sejling.

Så hvis du går i 4. klasse, eller har børn i denne alder, 
så sæt kryds i kalenderen der d. 15.-16. juni.
Der kommer en særlig invitation til eleverne på skolen.

For mere info kontakt præsterne Martin Nørremark 
mano@km.dk eller Henriette Gosvig hengo@km.dk 
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7	+	8

     Takster pr. 1. januar 2019  
        
1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne i Lemming/Serup, og hhv. 30 og 20 år i Sejling/Sinding
  
Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)        
For	1	brugsperiode:	 	 Kiste-	eller	urnegravsted,	uanset	antal	pladser	 					334,70	 	 	 	
         
Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)    
For 1 brugsperiode:    Lemming/Serup        Sejling/Sinding
Kistegravsted,	pr.	gravplads	 	 	 13.579,25	 	 	 16.295,10	 	 	
Kistegravplads	i	fællesgrav	 	 	 13.579,25	 	 	 16.295,10	
Urnegravsted       1.668,00     3.336,40 
Urnegravplads i fællesgrav     1.668,00     3.336,40
               
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
         Renh.  Gran (kat.1)  Blomster (pr stk)
Kistegravsted	med	1	plads	 	 	 			835,07	 	 442,67		 	 19,79	
Kistegravsted	med	2	pladser	 	 	 1.253,14	 	 665,07		 	 19,79	
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 			208,51	 	 220,83		 	 19,79	
Urnegravsted	 	 	 	 	 			626,57	 	 256,63		 	 19,76	 	
         
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.    
Lemming/Serup    Vedl.h.   Gran   Blomster (pr. stk)
Kistegravsted	med	1	plads	 	 	 22.962,00	 	 11.066,75	 	 494,75
Kistegravsted	med	2	pladser	 	 	 34.469,25	 	 16.626,75	 	 494,75	
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 		5.721,25	 	 		5.520,75	 	 494,75		
Urnegravsted	 	 	 	 	 		3.314,60	 	 		2.566,30	 	 197,90	

Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.    
Sejling/Sinding    Vedl.h.   Gran   Blomster (pr. stk)
Kistegravsted	med	1	plads	 	 	 27.554,40	 	 13.280,10	 	 593,70	
Kistegravsted	med	2	pladser	 	 	 41.363,10	 	 19.952,10	 	 593,70		 	
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 		6.865,50	 	 		6.624,90	 	 593,70		
Urnegravsted	 	 	 	 	 13.793,20	 	 		5.132,60	 	 395,80

 
       Lemming/Serup Sejling/Sinding    
Urnegravplads	i	plæne,	m.	gravminde	 			 		4.653,20	 	 		9.306,40	 	
Urnegravplads	i	plæne,	anonym	 	 		 		2.710,50	 	 		5.421,00	 	
Kistegravplads	i	plæne,	m.	gravminde	 	 17.588,50	 	 21.106,20	 	
Kistegravplads	i	plæne,	anonym	 	 	 10.408,50	 	 12.489,60
Kistegravplads	i	plæne	m.	gravminde,	2	pladser	 	 ---	 	 31.691,70
         
         
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.      
         
Kistebegravelse, mandag - fredag  4.424,52   
Urnebegravelse,	mandag	-	fredag	 	 			668,27	
   
         
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.     
   
Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms 418,38         
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Kirkelige handlinger
Velsignede
Anita Damgaard Pedersen og Bjarne Pedersen        
22. december 2018 i Serup Kirke (se Gadespejlet)

Begravede/bisatte
Klaus Martin Johannesen  
26. oktober 2018, Sejling Kirke

Villy Nedergaard  
3. november 2018, Serup Kirke 

Hanne Kirstine Jensen (Hanne Riisberg) 
29.	november	2018,	Lemming	Kirke	

Karin Laursen   
16.	januar	2019,	Silkeborg	Vestre	Kapel

Marthin Ladefoged Christiansen
26.	januar	2019	,	Serup	kirke
__________________________________________

Forårets konfirmationer:
Lørdag	d.	27	april	kl.	10	i	Lemming
Lørdag	d.	4.	maj	kl.	9.30	i	Lemming	og	kl.	11	i	Serup
Fredag	d.	17.	maj	kl.	9.30	og	11.15	i	Sejling
Søndag	d.	19.	maj	kl.	10.00	i	Sinding

KOR NYT
Vox’enkoret, som er tilknyttet kirkerne i Serup, Lem-
ming, Sejling, Sinding, er stadig åben for ny tilgang.

Koret blev dannet i 2012 og er i dag et velsyngende 
kor med 26 sangere fordelt på 4 stemmer. Koret er et 
glad, seriøst arbejdende kor med et godt socialt sam-
vær. Koret medvirker ved højtider i kirken og koncerter 
både i og uden for Lille Hids pastorat. Koret har bl.a 
sammen med Voksenkoret i Funder/Kragelund givet 
julekoncert i Dybkær kirke og i Sejs kirke. 

Repertoiremæssigt spænder koret bredt – lige fra klas-
sisk musik til sange fra den danske sangskat samt ryt-
miske sange. Musikken er både af kirkelig og verdslig 
karakter.Koret øver hver torsdag i Sejling sognegård 
fra	kl.	19.00	til	21.00.	Herefter	nydes	der	kaffe	og	kage	
med hyggeligt samvær. 

For nærmere information kan der ske henvendelse til 
undertegnede	på	tlf.	27205378.

Organist Karen-Minna Nielsen

Lille Hids Litteraturkreds
I storpastoratet Lille Hids har vi en alsidig litteratur-
kreds, der mødes en onsdag aften en gang om må-
neden. Her læses skønlitterære bøger og der lægges 
stor vægt på medlemmernes ønsker.

Der er åbent for tilmelding
hele sæsonen.
Få mere at vide
ved henvendelse til
Grethe Ankersen
på	tlf.	8685	5399

Ny graver – Velkommen til Jette
Det er menighedsrådet en 
stor glæde at meddele, at 
der pr. 01.02 er fundet en 
afløser	for	vores	mangeåri-
ge graver Poul Jensen.

Vores nye graver hedder 
Jette Veie Nielsen og bor i 
Serup, så det er stadig et 
lokalt ansigt, man møder 
på kirkegården og i kirken 
ved gudstjenester og kir-
kelige handlinger. Både i 
menighedsrådet og perso-
nalegruppen byder vi Jette 
velkommen og vi glæder os 
til samarbejdet.

Jette	kan	kontaktes	på	telefon	2177	2867.	
Mail følger snarest

Nyt menighedsråd
Siden sidst har vi i Serup-Lemming fået nyt menig-
hedsråd, da Arne Mundbjerg er stoppet som formand 
og	Tina	Lysthauge	er	flyttet	til	Silkeborg	og	måtte	der-
ved opgive at være kirkeværge for Lemming kirke.

I stedet er vores suppleanter Jørgen Brendstrup og 
Peter	 Nørreskov	 trådt	 til.	 Sidstnævnte	 afløser	 Tina	
som kirkeværge i Lemming.

Ny formand er Bente Fisker.
Menighedsrådet siger tak for indsatsen til Arne og Tina 
og glæder sig til samarbejdet med Jørgen og Peter.

Orientering
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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
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.:	2114	9590	-	E-mail:	msg@km.dk

Martin Nørremark, barselsvikar for Mette Skaarup
Flensborgvej 3, 8600 Silkeborg
Telefon:	2894	5065	-	E-mail:	mano@km.dk

Henriette Gosvig, Serup - Lemming
Serup	Tinghøjvej	9,	8632	Lemming
Tlf.: 8685 5385 - E-mail: hengo@km.dk

Kresten Thue Andersen (kbf.), Kragelund - Funder
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 Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten	Juul,	tlf.:	5190	1244
E-mail:	kirstenjuul@fiberfart.dk

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Bente	Fisker,	tlf.:	2264	7423
E-mail:	bfisker@mail.dk

Gravere:
Serup	sogn:	Jette	Veie	Nielsen,	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:
Bente	Fisker,	tlf.:	2264	7423

Lemming sogn:
Peter	Nørreskov,	tlf	8685	9114

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

Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058

Præsten står altid til rådighed for en samtale
Samtalen kan foregå i præstegården eller dit hjem. 
Samtalen kan handle om alt mellem himmel og jord 

og man skal ikke være bange for
at tage præstens tid – vi er her for jeres skyld.

En præst er er ikke psykolog eller terapeut
og vi kan ikke løse de problemer du tumler med.

Vi er der, vi lytter og vi trøster.

Præsten har tavshedspligt, hvilket betyder,
at det du fortæller ikke kommer videre.

Præsten tager også gerne på besøg, fx ved sygdom, 
men kommer lige så gerne, hvis man synes,

at det er længe siden at præsten har været forbi.
For kontakt, se under adresser.
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver	mandag	kl.	19.15

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Løb i Lemming, LIF
Hver	søndag	kl.	9.00
fra Lemming Klubhuset

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

Faste arrangementer:

2. marts kl. 10.00
Fastelavnsfest i Serup 
Borgerfore., se s. 33

3. marts kl. 13.00
Fastelavnsgudstj. og tøn-
deslag	i	Lemm.,	se	s.	39

3. marts kl. 13.30
Fastelavnsgudstj. + tøn-
deslag i Sinding, se s. 31

5. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sej-
ling Forsm., se s. 30

7. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Lem-
ming Jagtfore., se s. 38

9. marts kl. 18.30
Forårsfest i Skægkær 
Borgerforening, se s. 4

10. marts 
Sogneindsamling Folke-
kirkens Nødhj., se s. 14

11. marts kl. 12.30
Generalf., Lemm.-Nisset 
Seniorklub, se s. 45

12. marts kl. 19.00
Livestream foredrag i 
Værkeriet, se s. 11

13. marts kl. 13.30
Om værkeriet mm., Sej-
ling Pens., se s. 44

13. marts kl. 16.30
Sigurd Barret, koncert, 
Dybkær Kirke, se s. 14

14. marts kl. 19.30
Generalprøve, Revy, Lem-
ming	Borgerf.,	se	s.	39

16. marts
Forårsfest og Revy i Lem-
ming,	se	s.	39

18. marts kl. 19.00
Dåbskludestrik i Sejling 
Sognehus, se s. 15

19. marts kl. 19.00
Generalforsamling, Sejling 
Forsm., se s. 44

19. marts kl. 19.00
Livestream foredrag i 
Værkeriet, se s. 11

21. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, Serup 
Pensionistfore., se s. 45

25. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag, L/N 
Seniorklub, se s. 45

25. marts kl. 19.00
Generalforsm., Serup 
Forsamlingshus, se s. 32

26. marts kl. 19.30
Forårskoncert med LYT i 
Lemming Kirke, se s. 15

27. marts kl. 12.30
Generalforsamling, Sejl. 
Pensionistf., se s. 44

27. marts kl. 18.30
Besøg hos Collection, 
Landsbyliv, se s. 35

27. marts kl. 19.00
Borgermøde, Lokalrådet, 
se s. 40

30. marts kl. 10.00
Fodboldopstart mm. i LIF, 
se s. 26

31. marts kl. 10.00
Affaldsindsamling,	Serup	
Borgerfore., se s. 33

1. april
Mærkesvømning i Cen-
trum IF, se s. 43

2. april kl. 17.00
Spaghetti Gudstjeneste i 
Sejling Kirke, se. s. 16

3. april kl. 13.30
Petanque opstart, Serup 
Pensionistfore., se s. 45

4. april kl. 19.00
Dilettant Forpremiere, 
Serup Borgerf., se s. 33

5. april
”Melodi	Grand	Prix”	i	
Sinding, se s. 31

6. april kl. 18.00
Dilettant Gallapremiere, 
Serup Borgerf., se s. 33

6. april kl. 18.00
Forårsfest i Sejling For-
samlingshus, se s. 30

9. april kl. 19.00
Livestream foredrag i 
Værkeriet, se s. 11

10. april
Flugtskydning, Lemming 
Jagt, se s. 38

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver	onsdag	kl.	19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage	kl.	19-21
Sejling Sognegård

Marts April
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KALENDER
Deadline til næste nr.:1. majlokalblad@gmail.com

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

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

Floorball i Værkeriet 
Mandage	kl.	19.45

11. april kl. 17.30
Sæsonafslutning, pensio-
nistf., se s. 44 + 45

18. april kl. 17.00
Fælles Påskespisning i 
Serup,	se	s.	17

22. april kl. 13.30
Påskespil, Lemming Bor-
gerf.,	se	s.	39

27. april kl. 8.45
Tur til Aarhus Havn, 
Landsbyliv, se s. 35

27. april kl. 10.00
Konfirmation	i	Lemming,	
se s. 20

4. maj kl. 9.30 og 11.00
Konfirmation	i	hhv.	Lem-
ming og Serup, se s. 20

8. maj kl. 13.30
SeniorShoppen, Serup 
Pensionistfore., se s. 45

9. maj kl. 18.00
Fællesspise, Serup For-
samlingshus, se s. 32

14. maj kl. 19.00
Skægkær Blæsernes 
Forårskoncert, se s. 4

15. maj kl. 19.00
Forårstur til Allinggård, 
Loklhist. Fore., se s. 4

16. maj kl. 8.00
Bukkekaffe,	Lemming	
Jagt, se s. 38

16. maj kl. 18.30
Kalkmaleri i Værkeriet, 
Landsbyliv, se s. 35

17. maj kl. 11.15
Konfirmation	i	Sejling,	se	
s. 20

19. maj kl. 10.00
Konfirmation	i	Sinding,	se	
s. 20

8. juni
REMA	1000	Cup	2019,	
LIF,	se	s.	29

14. juni kl. 18.30
Fisketur, Lemming Jagt, 
se s. 38

21. september
Lanterneløbet	2019,	LIF, 
se	s.	29

9. oktober kl. 19.30
”Nak	og	Æd”	foredrag	i	
Sinding se s. 31

KALENDER

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups	Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage	kl.	19.30
i Fårvang, LIF

Gudstjenester: 
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Maj Fremtidige

VÆRKERIETS LOPPEDAG 24. marts 13-16

150,- for en stand, hvor overskuddet går til Kulturlanternen LemmingHuset.
Kom og vær med til denne dag, hvor du kan få solgt ud af

forårsoprydningen, børnenes legetøj, tøj, køkkensager og meget mere.

Kontakt Christoffer på 61 65 10 96 eller henvend dig via Facebook siden: 
”Værkeriet – Lemming Gl. Skole”.

P.S. Du kan bl.a. købe fine konfirmationskjoler! 
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LEMMING IF

Kom og vær med:
   Lørdag d. 30. marts til 
     fodboldopstart,
introdag & medlemsfest
 

børn
+unge

KL. 14.00

Nu har du   
chancen for at  
komme i gang!

Vi viser vores idrætter frem:

Løb, Mountainbike  
& Rå motion

De “voksne” 
starter  
kl. 14.00 

KL. 17.00

Medlems- 
hyggeaften

Som afslutning på dagen vil vi gerne invitere 
alle (16+ år) til spisning og hyggelig  

live musik i forsamlingshuset. 

To retters menu og musik kun 100 kr. 

Tilmelding til Gry (sms til 22 50 20 97)
Senest d. 26. marts

Kom og se  
og prøv, om 
det er noget 

for dig.

KL. 10.00

Leg på græs
– for børn i alderen 1-10 år

Leg på græs er alt fra skattejagt, 
gymnastik, leg med bold, 
fitness og sjov+ballade. 

Kom og prøv!

KL. 10.00

Fodboldopstart
– fælles opstart for alle 

børn+unge holdene
På med fodboldstøvlerne,  

nu skal vi igang igen! Vi glæder  
os til at se nye som “gamle” 

spillere til fællesopstart.
Inkl. varm
frokost

Kl. 12.00 er der varm frokost  
til alle børn+unge (+forældre)  

i forsamlingshuset.
Frokosten gi’r klubben,  
drikkevarer kan købes.

Børn+unge 
starter  
kl. 10.00 
med fælles  
opvarmning

Med
hyggelig

LIVE musik
KL. 15.30

Giv liv kursus
Førstehjælpes  
undervisning
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spillet masser af håndbold og badminton.
Yndlingsfarve: “Rød. Jeg har altid syntes, at det 
var en flot farve.”
Medlem i klubben: Siden 1964, hvor hun begyndte 
på klubbens håndboldhold.
Frivillig i klubben: Vi har virkelig fat i en af 
sværvægterne inden for frivillighed. Karen har 
været frivillig i Lemming IF siden 1964! Dengang 
startede hun et håndboldhold for piger. Det greb 
om sig, og der kom mange hold til over årene. Der 
var nemlig ikke andre fritidstilbud på det tidspunkt. 
Således kunne alle pigerne i en klasse godt alle 
sammen gå på samme håndboldhold. Det gav 
meget for dem på den sociale front. Karen havde 
også stor fornøjelse af at møde børnene uden for 
klasseværelset. Det gav et andet forhold til dem. 
Da håndbolden var på sit højeste i klubben, om-
kring 1980, havde man et damehold i 3. division!
I 1986 flyttede håndboldafdelingen til Centrum og 
Karen begyndte i stedet som badmintontræner. 
Hvorfor frivillig?: “Det har jeg aldrig spekuleret 
over. Det gør man bare. Når man er frivillig og gør 
noget for andre, så får man selv en masse igen. 
Det er et privilegium at arbejde med mennesker. 
Der sker uforudsete ting, som man ikke kan plan-
lægge sig ud af, men må løse i situationen.” Karen 
mener, at det, som holder mange fra at blive frivillig 
er angsten for at tage ansvar. “Man bliver synlig og 
skal forvente at få kritik”. “At hjælpe nogen igen-
nem, som har det svært er lønnen”.
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: “Alle 
de frivillige. Det er så vigtigt, at de er der! Selv har 
jeg meget med kantinepigerne at gøre. Jeg håber, 
at de vil blive ved at tage tørne i kantinen.”
Arbejdsopgaver i klubben: Mange af os kend-
er Karen som den, der passer kantinen, og holder  
orden i klubhuset, så det altid er rart at komme der, 
men der er mange andre opgaver på listen. Ud over 
den lange karriere som håndbold- og badminton-
træner, så har Karen fx også siddet i bestyrelsen i 25 
år. Hun står for småindkøb og den daglige hushold-
ning, har gennem årene vasket tusindvis af maskin-
fulde sportstøj, og er med sin erfaring en uvurderlig 
hjælp til det årlige fodboldstævne – Lemming cup.              

               for hjælpen, Karen!

“Frivilling”
Karen Bang
Navn og alder: Karen Bang, 78 år. 
Bor på Allingvej i Nisset sammen med sin mand 
Egon Bang (Kendt som “Gamle”).
Uddannelse: Lærer. 
Arbejde: Var lærer på Lemming Skole fra 1963 til 
den lukkede i 1992. Underviste derefter indtil år 
2000 på Hvinningdalskolen. Nu er Karen til daglig 
pensionist og bedstemor for 9 børnebørn (det kan 
jo være lidt af et arbejde i sig selv).
Livret: Ikke nogen specifik livret, men kan godt 
lide friske grøntsager og et godt stykke kød, men 
ikke oksekød.
Hobby: Går ikke til noget, men man kan vel sige 
at det frivillige arbejde i Lemming IF og Seniork-
lubben er hobbyer. Ellers at læse en god bog, 
strikke, løse krydsord og sudoku. Har tidligere 

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 præsenterer vi hver gang en frivilling fra klubben her i bladet.

Tak
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LEMMING IF

Det hele begyndte i 2013. Et forsigtigt brev med nogle 
løse tanker efterfulgt af lidt flere tanker og i en samlet 
og fælles opsætning med deltagelse af flere foreninger 
blev en formulering til, som også på et stormøde i loka-
lområdet blev præsenteret som et fælles projekt, den-
gang under arbejdstitlen “Fremtidens Forsamlingshus”.
Nu i 2019 er vi ved at være flyveklar med et endeligt og 
fælles projekt båret primært af Lemming Sogns Borger-
forening, Lemming IF og Værkeriet samt andre såvel 
borgere, foreninger som institutioner. 
Det har under hele processen været en fantastisk styrke,  
at vi med god samvittighed har kunnet sige og fremvise 
f.eks. støtteerklæringer samt udtrykke os klart i forhold 
til den opbakning der har været fra alle i lokalområdet. 
Har der ikke været skeptikere? Jo og det er godt, for det 
skærper vores arbejde og formuleringer. Det skærper 
os, når nogen spørger ind til indretning, organisering, 
indhold, brug og økonomi. 
Økonomien er fortsat en ukendt faktor, men fakta er 
at vi allerede har indsamlet 150.000 kr. fra lokale fore-
ninger, gennem salg af kalenderen og andre aktiviteter. 
Tak for opbakningen i den forbindelse og vi ved allerede 
nu, at der ligger flere aktiviteter klar til udførsel i løbet af 
det/de næste år. Vi er glade!

Den overordnede økonomi er 
sat sammen af tre grundbeløb: 
•  Det er dels de 2 millioner fra kommunen, som vi fort-

sat har inden for rækkevidde. 
•  Det er derefter de 2 millioner indsamlet lokalt og de er 

på vej. Lemming IF har lige besluttet at ligge 300.000 
kr. i den pulje. 

•  Det er midler fra fonde og erhvervslivet såvel lokalt 
som på kommunal basis. 

Vi er i gang og vi glæder os i arbejdsgruppen til det 
videre arbejde. Vi er i den forbindelse godt hjulpet af 
to fagfolk og eksperter på området. Det er henholdsvis 

Kulturlanternen - LemmingHuset 
 - også kaldet KLH

Rasmus og Rasmus også kaldet Rasmus Munch, som 
er fundraiser og hjælper os i forhold til fondansøgninger 
og Rasmus Ebdrup Beck, som er arkitekt og hjælper 
os i forhold til det fysiske og kommunens behandling 
af sagen.

Hvorfor er vi nu så optimistiske og hvad mener vi  
dette projekt kan betyde for Lemming og Omegn? 
Vores optimisme er begrundet i den opbakning og op-
mærksomhed der omkring projektet lokalt men også på 
det kommunale plan er, hvor såvel politikere som em-
bedsmænd støtter og anerkender projektet. 
Vi mener at dette projekt faktisk er båret af ideen om 
Fremtidens Forsamlingshus, hvor vi samler kræfterne 
og giver lokalområdet et fælles hus med plads og 
rum til udfoldelse og møder på flere niveauer og med 
mulighed for fællesskaber og aktiviteter på tværs af al-
der og kultur, men også med rum til de kreative og idræt 
og fastelavnsfesten under samme tag. 
Vi oplever lige p.t. et samfund i vækst, tilflytningen er på 
et forholdsvist højt niveau, 9% inden for de sidste år og 
helt konkret oplever vi, at vore huse og landejendomme 
sælges til forskellige mennesker i forskellige aldre, men 
især båret af unge familier med børn som vil lokalområ-
det og som er med til at understøtte vores dagplejere, 
børnehaver, skoler og fritidsliv. 
Alt dette betyder også, at der aktuelt er politisk opmærk-
somhed omkring Lemming, landsbyerne, lokalområd- 
erne som udviklingsområder og boligudvikling. En op-
mærksomhed og en trend som vi mener Kulturlanter-
nen – LemmingHuset – er med til at understøtte og helt 
banalt er med til at gøre vore huse salgbare og til en 
ordentlig pris. 
Tak for jeres opbakning, vi ses i 2019/20. 

Hilsen arbejdsgruppen for  
Kulturlanternen – LemmingHuset – KLH
// www.lemmingomegn.dk/lemminghuset
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En super hyggelig fodbolddag 
for både spillere, familien og  
hele klubben, så kig forbi. 

HUSK: Lemming Skolevej  
er spærret for gennem- 
kørsel denne dag.

 Kig forbiCUP 2019
 LØRDAG D. 8. JUNI

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, 
så kan du støtte Lemming IF med 5 øre, hver 
gang du tanker en liter benzin eller diesel. 
Det koster ikke dig ekstra – OK betaler hele 
beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt Lemming IF på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt Lemming IF
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Kom hurtigt i gang med OK’s app
Du kan også bare hente OK’s gratis app. Så kan du 
støtte med Dankortet, hver gang du tanker med 
appen.

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, 
så kan du støtte Lemming IF med 5 øre, hver 
gang du tanker en liter benzin eller diesel. 
Det koster ikke dig ekstra – OK betaler hele 
beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt Lemming IF på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt Lemming IF
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Kom hurtigt i gang med OK’s app
Du kan også bare hente OK’s gratis app. Så kan du 
støtte med Dankortet, hver gang du tanker med 
appen.

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, 
så kan du støtte Lemming IF med 5 øre, hver 
gang du tanker en liter benzin eller diesel. 
Det koster ikke dig ekstra – OK betaler hele 
beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt Lemming IF på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt Lemming IF
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Kom hurtigt i gang med OK’s app
Du kan også bare hente OK’s gratis app. Så kan du 
støtte med Dankortet, hver gang du tanker med 
appen.

Gymnastiksalen - Værkeriet i Lemming

Forældre/barn (1-3 år)  
Tirsdage kl. 16.30-17.15

Batmangymnastik (3-6 år)
Onsdage kl. 16.45-17.30

Det store hold (6-8 år)
Onsdage kl. 17.40-18.30 

     Børne Gymnastik
Batman- 

gymnasterne  
sammen med de  
nye gymnastik  

redskabet

2019
Lanterneløbet
Motionsløb for hele familien.
Løb 5 eller 10 km / 5 km walk.
Hele deltagergebyret går til Kulturlanternen.

Arr. Lemming IF, Løbeklub

Sæt kryds i kalenderen:

Lørdag d. 21. sept. 2019

. . . . . . . . . . . . . . . .
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SEJLING BORGERFORENING

Kontaktpersoner i Sejling:
Borgerforening Jakob Kudsk 4084 2337
Forsamlingshus Oluf Leth 2562 2034

Børnegruppe Kristine Krogsgaard 3063 8954
Pensionistf. Rosa Leth  2562 2034

Siden sidst…
Der er ikke sket meget siden sidste blad, dog har der 
igennem efteråret været arbejdet på Arnestedet og 
som noget nyt, lavede vi en lille julekomsammen d. 
17/12	med	gløgg	og	æbleskiver.

Selvom det var lidt impulsivt planlagt og måske ikke 
godt nok kommunikeret ud, så var der alligevel et pænt 
fremmøde, så mon ikke det gentages til næste jul.
Udover hyggeligt samvær, var der også mulighed for 
at få købt juletræet, da en af byens borgere sørgede 
for salg af både pyntegrønt samt træer. 

Vedr.	Arnestedet,	så	fik	vi	som	
tidligere nævnt, skudt arbejdet 
i gang i efteråret, det har dog 
lagt stille henover vinteren, 
men vi skal i gang igen, så 
hold øje med Sejlinggruppen 
på facebook, der bliver tiderne 
for arbejde lagt op.

Som skrevet i sidste blad, så koster det mange penge 
og er kun gennemførlig på grund af overskuddet fra 
River Boat.

Så husk det, når vi 
skal have hjælpere 
til dette års festival 
d.	 27.-30.	 juni.	 Og	
igen, hold øje med 
Sejlinggruppen på 
facebook, der bliver 
tiderne lagt op.

Generalforsamling 2019
Første arrangement bliver årets generalforsamling 
som	afholdes	d.	5/3	kl.	1900	i	Sejling	forsamlingshus.
Dagsorden tilgår, men umiddelbart ser den således ud:

 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Godkendelse af revideret vedtægter
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
	 7.	Eventuelt

Foreningen er vært ved øl/vand/vin samt snacks.
Vedr. punkt 3, så vil ændringer primært bestå i en mere 
fleksibel	tilgang	til	antallet	af	medlemmer	i	bestyrelsen	
samt at generalforsamlingen afholdes i første kvartal, i 
stedet for en fastsat måned.

Forårsfest
Vi gentager det succesfulde koncept fra sidste år, hvor 
Forårsfesten afholdes i samarbejde med Forsamlings-
huset, overskriften ser således ud, men nærmere in-
formation tilgår. Og Sejlings dygtige skuespillere er i 
gang med at øve ... ;) 

Sejling Forårsfest for hele familien
Med underholdningen:

Blue Moon med føn og klem
Forrygende underholdning

for hele familien.

Festen holdes i
Sejling forsamlingshus d. 6 april kl. 18.00

Det var alt at bringe i dette blad, men vi ser frem til et 
år med naturligvis de traditionelle arrangementer, Skt. 
Hans	på	Arnestedet	&	Sommerfest	d.	9-11	august	og	
udover dette, så planlægges der på en kombineret ar-
bejdsdag og knokkelfest i slutningen af april. 

På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

Så er vi i gang…

.. fra tidligere års forårsfester 

Stemningsbilleder ...
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SINDING FORSAMLINGSHUS

Fastelavn i Sinding
Søndag den 3. marts kl. 13.30

Vi starter med kort fastelavnsgudstjeneste i kirken i 
Sinding kl 13.30 for børn og barnlige sjæle,

kom udklædt!
Ca. Kl. 14.00 i forsamlingshuset er der tøndeslagning 

og kåring af bedste udklædte, præmier,
leg for børnene, slikposer og fastelavnsboller

og	kaffe	for	de	voksne.	Pris	30	kr.

Ingen tilmelding, bare mød op.
Alle er velkomne, så inviter børnenes

legekammerater og bedsteforældrene med.

Siden sidst
Fællesspisning i forsam-
lingshuset har igen i denne 
vinter været en succes.
I slutning af januar var der 
igen fulde huse for 3. gang i 
denne sæson. Vi ramte se-
mifinalen	 i	 herrehåndbold,	
så den stod på håndbold-
bajere, god mad, hygge 
og jubel! På billedet ses de 
ihærdige lokale opvaskere, 
som klarede den store op-
vask bagefter! 

”Nak og æd” 
Foredrag med Jørgen Skouboe

Onsdag den 9. oktober
kl. 19.30 - 22.00

i Sinding forsamlingshus
(nærmere info følger)

Sæt kryds
i kalenderen

….i Sinding????

Jeps!

Den musikalske cabaret
 ”Ingemann, Olsen & de Forest” 

opføres i Sinding Forsamlingshus 

Fredag d. 5. april

Det bliver et festfyrværkeri af kendte, skæve
og sjove Melodi Grand Prix klassikere,

som fortolkes af lokale musikere
fra Kulturens Venner i Engesvang

og Amatørteaterforeningen Krabasken
i Kragelund.

Mere info følger, sæt allerede nu

          i din kalender!

Arkivbillede fra sidste års Fastelvnsfest

Jørgen Skouboe

Kommende arrangementer
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst

Fællesspise
Torsdag d. 9. maj kl. 18.00

Helle, Ulla og Jens kreerer
Serupgryden

m.	ris,	salat	og	flutes

Pris voksne: 65,-
Børn u/12 år: 30,- Børn u/4 år: Gratis

Tilmelding senest 3 dage før
til Tina på 3023 1613, på Facebook eller
mail: serupforsamlingshus@gmail.com

Serup Forsamlingshus afholder
Ordinær Generalforsamling

Mandag d. 25. marts kl. 19.00
i Serup Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke 
3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet

4. Indkomne forslag
5. Vedtægtsændringer 
6. Valg til bestyrelsen 
7.	Valg	af	suppleanter	

8. Eventuelt 

Umiddelbart efter er der
Generalforsamling

i Støtterforeningen

Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest d. 16. marts

Mail: serupforsamlingshus@gmail.com

Forsamlingshusets gulve har længe trængt til en grun-
dig afhøvling og lakering, men da økonomien ikke har 
været prangende, valgte vi i december at forsøge os 
med en indsamling.

Det viste sig at være en fremragende idé, da rigtig 
mange af jer var villige til at give et bidrag. Vi håbede 
på 25.000,- men endte på intet mindre end 31.600,-!

Der var derfor også penge til nye lamper og maling, 
så vægge, paneler, døre mm., har nu også fået nye 
farver. I skrivende stund er den sidste maling ikke helt 
tør,	men	kig	forbi	(fx.	til	Fællesspisning)	og	se	det	flotte	
resultat :-)

Billedet er fra Johan Klostergaard Bidstrups barnedåb, og 
venligst udlånt af hans forældre.

Vinderen af konkurrencen, tilfældigt udtrukket blandt 
alle bidragsydere, blev udtrukket til vores Nytårskur, 
og den heldige husstand blev Serupvej 13.

En stor tak til alle jer, der gav et bidrag! 

Udlejningspriser:
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: 1.000,-

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

 
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 3089 5455

Sidste års
Pizza Aften

var en stor succes,
så dén gentager vi igen i år

Dato endnu ikke fastsat
se næste nummer af Lokalbladet
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Dilettant 2019
”Kærlighed og Buler i Bilen”

Forpremiere:
Torsdag d. 4. april kl. 19.00
Efter	stykket	er	der	kaffe	og	kage
bagt af Byens Bedste Kagekoner

Entré: 60,- Børn u. 15 år 30,-

Gallapremiere:
Lørdag d. 6. april kl. 18.00

Efter	stykket	er	der	”Højtbelagt”	og	FEST!
Pris: 120,- + 30,- pr. stk. smørrebrød
HUSK tilmelding senest d. 1. april

Det bliver helt sikkert 
- som altid -

en par uforglemmelige aftener

I år er det 30 år siden at scenen blev bygget, 
første forestilling på den nye scene var Kærlig-
hed og buler i bilen, vi har valgt at spille dette 
morsomme skuespil igen her i jubilæumsåret.

”Thomas Thomsen driver sammen med sin kone 
Marianne og deres søn Bertel, en gård hvor der 
også er feriegæster. Thomas har haft et uheld 
med sin fine nye Mercedes, dette må for alt i 

verden ikke blive opdaget, han prøver alle mulige 
krumspring, sammen med sin gode ven Karl, at 
skjule uheldet over for familien, derudover er der 
en søster med ulykkelig kærlighed, en travl og 
forelsket mekaniker, en hippie der bestemt ikke 
bryder sig om det fede højrøvede velfærdssam-

fund, og sidst men ikke mindst
byens sladrekælling Sofie.”

Medvirkende:
Johnny Poulsen - Lene Bak Andersen

Michael Jokumsen - Lykke V. Søndergaard
Jeanette Ejsing Pedersen - Emilie Miles

Jens Kristian Sørensen - Lene Michaelsen

Instruktør: Poul Jespersen
Sufflør: Lene Klejstrup

Teknik og lyd: Søren Skov Petersen

Kulisser: Jens Dam - Jørgen Bidstrup
Karsten Kristiansen

SERUP BORGERFORENING

Kommende arrangementer

Fastelavnsfest
Lørdag d. 2. marts kl. 11.00

i Serup Forsamlingshus

Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,
samt bedste udklædte

Slikposer til alle børnene

Fastelavnsboller kan købes for 10,-
Vi gi´r kaffen!

Hold Serup Ren
Søndag d. 31. marts kl. 10.00

Vi er igen i år tilmeldt
Naturfredningsforeningens

Affldsindsamling

Kom og hjælp os med at holde Serup ren!
Vi deler os i 5 hold og går ud af de 5 indfaldsveje

Gratis pølser, øl og vand til alle deltagere

Gavekort på
1 stk. juletræ (til julen 2019)

til de første 5 husstande,
der tilmelder sig
- OG deltager! ;)

Sponsoreret af Torben Frits

- se mere på Facebookgruppen Serup-Siden

Siden sidst
Årets	generalforsamling	var	en	lidt	trist	affære.	Besty-
relsen mødte op - og dét var dét! Men det lykkedes 
nu alligevel at få valgt en ny bestyrelse, som efterføl-
gende har konstitueret sig således:
Formand: Karina Birch
Næstform.:  Cebrina Djurslev
Kasserer: Jørgen Bidstrup
Sekretær: Emilie Miles
Menigt medl.: Poul Hyllested
Suppleanter: Bernd Grewy og Tina Englyst
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LANDSBYLIV
Nyt program

Så er der ikke længe til at vi går i gang med at planlægge næste sæsons program,
så hvis I sidder med et godt forslag til et arrangement, en tur, et virksomhedsbesøg,

så tøv ikke med at fortælle os det.

Siden sidst…
Flødebolle kursus
Det var et meget populært arrangement, og de 20 
pladser var hurtigt besat.

Det blev kreeret både store, små, mørke, lyse, hvide 
flødeboller	med	alt	i	krymmel,	drys	og	pynt.	

To rigtig gode aftener for både børn og voksne.

Nanna med de flotte over-
trukket flødeboller 

Ingrid i fuld koncentration Tommy med en genstridig 
sprøjtepose 

Betina, Line og Anna lytter opmærksomt 

Lækre flødeboller klar til over 
træk

Der sprøjtes flotte skum toppe
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Kommende arrangementer

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.30
Besøg hos Collection Kjellerup

Vestergade	9,	8620	Kjellerup
 

Denne	aften	finder	vi	3	lokale	modeller,	som	vil	vise	
os noget af det tøj, der forhandles i forretningen. 

Der	bliver	serveret	kaffe	i	løbet	af	aftenen.
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.10.
Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr. 

 
Tilmelding	til	Lillian	senest	d.	20.03.19	på

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

Lørdag den 27. april 2019 kl. 8.45
Bus tur til Århus havn
Afgang fra Lemming Friskole

 
Vi fylder bussen og kører mod Århus.

På havnen samler vi en guide op, der vil fortælle os 
om havnen. Rundturen tager ca. 2 timer, hvor vi

også får set lidt af Århus by. 
Kl. 12 bliver vi sat af i nærheden af gågaden.

Derfra kan byen/Århus Street Food udforskes på 
egen hånd indtil omkring kl. 14.30.
Så vender bussen snuden hjem ad,

forventet hjemkomst kl. 15.30.
 

Først til mølle…
Pris for medlemmer 200 kr. Gæster 300 kr. 

Betaling	ved	tilmelding	på	mobil	pay	2427	8773,
husk	at	skrive	”bus	tur”	-	eller	kontant

 
Tilmelding	til	Anna-Grethe	senest	d.	12.04.19	på
tlf.	2427	8773	eller	på	e-mail:	landsbyliv@live.dk.

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 18.30
Kalk maleri

Værkeriet, Lemming Skolevej 8 C, 8632 Lemming
 

Vi får besøg af Susanne fra Bonderosen i Kjellerup, 
som vil lære os at male med kalkmaling. 

Vi skal medbringe en ikke for stor ting til at male på. 
Næsten alt kan bruges f.eks. et lille møbel, gamle 

gummistøvler	eller	en	gammel	kuffert	osv.
 Husk at tage pensler og klude med. 

Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr.
+ maling som Susanne kommer med.

 
Tilmelding	til	Lillian	senest	d.	10.05.19	på

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

Teatertur
Perronteateret måtte desværre bukke under for syg-
dom, så gode råd var dyre. Heldigvis havde Det Ny 
Teater	plads	til	os	alle	19.	Vi	blev	forkælet	med	både	
lækker mad, godt selskab og et skægt skuespil. Styk-
ket hed Flammedanserinden og var både sjovt og hek-
tisk og med de mest fantastiske skuespillere på sce-
nen, var vi i gode hænder hele aftenen. 

Det flotte resultet

Hygge ved teaterturen i 2015 

Lækker mad på det ny teater 
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         BØRNEHAVEN I LEMMING

For en måneds tid siden stod vi foran diverse indkøb 
til huset; både legetøj, kreative materialer og forskelligt 
til legepladsen.

Sammen med de ældste børn tog vi en drøftelse om-
kring, hvad de syntes vi manglede i børnehaven og 
hvad børnene kunne ha` brug for inde og ude. Vi tal-
te om nye solsejl, idet de gamle var blevet slidte, nyt 
gyngestativ, fornyelse af træet til vores balanceslange 
m.m. Derefter til det virkelig sjove, hvor kataloger blev 
lagt på bordet. Der blev krydset af ved en ny taxacykel, 
en samarbejdscykel, en ladvogn, og masser af legetøj! 
Vi diskuterede om børnene hellere ville ha` nye IPADs 
end cykler (for få det hele, kunne vi ikke). Dialogen 
gik på, at derhjemme havde de adgang til IPADs, men 
ikke til f.eks. en samarbejdscykel. 

Frem og tilbage/for og imod. Kompromiser og demo-
kratisk afstemning udspillede sig. Hvilke dukker skulle 
de	vælge,	hvilket	frisørsæt,	hvilke	trillebøre	osv.?

Efter	 ganske	 få	 dage,	 kom	pakkeposten	 -	 over	 flere	
dage,	og	ord/betydning	som	”restordre”	blev	lært.	Bør-
nene fulgte nøje med i, hvilke varer, der´var bestilt, 
samt hvem af dem, der havde bestilt de forskellige 
spil, legetøjssæt, dukker, og påhængs-ladet til cykler-
ne. Derudover er der jævnligt blevet spurgt til den éne 
vare, vi endnu mangler: Samarbejdscyklen, hvorpå 
man kan sidde 3 børn (med 3 sæt pedaler), som bevir-
ker, at cyklisterne skal blive enige om, i hvilken retning 
dette særegne køretøj skal køre.

En	flok	drenge	har	fundet	ud	af,	at	det	”pige-playmobil”	
vi har købt, er ret godt legetøj, så de har spurgt om, vi 
kan	købe	noget	mere	af	det.	”man	kan	altså	også	få	
noget	 til	drenge”.	Vi	 imødekommer	 forslaget,	og	 ind-
køber noget mere til supplerende leg! 

Forleden kom Marius 
Schultz stormende ind 
på kontoret:
”Sig	 mig,	 hvem	 af	 ós,	
havde egentlig bestilt 
nye	magneter?	Det	 kan	
jeg da ikke huske, vi 
gjorde – og nu ligger 
der en hel masse nye 
derude	på	gulvet!”	 	 Jeg	
svarede, at det havde 
vi voksne vurderet, at vi 
manglede, hvorpå han 
tøvende lagde hovedet 
på	skrå,	med	pegefinge-
ren op over læben & tommeltotten ned om hagen, for 
at	udbryde	i	et	stort	bredt	smil:	”Fedt	–	godt	tænkt!”	
 
Hos de ældste børn 
(rokketænderne) har vi 
en dukseordning, hvor 2 
børn hjælper hinanden 
med at pakke madvog-
nen, dække borde og 
rydde af efter måltider-
ne, over en uge af gan-
gen. Der er blot ´det ved 
ordningen, at børnene 
glemmer deres dukse-
pligt. Vi spurgte dem, 
hvad der skulle til, for at 
de bedre kunne huske, 
hvem	der	var	dukse?

Første forslag kom fra Ida Halskov og forlød, at nav-
nene på duksene skulle skrives op, hvorefter Dicte 
Grønne blev inspireret af forslaget og udvidede det til, 
at vi kunne hænge fotos op af duksene. Vi kvitterede 
for deres gode ideer, og billeder af børnene er nu gået 
i trykken til formålet. 

Vi tror på, at den medbestem-
melse & de valg børnene får 
mulighed	 for	 at	 træffe,	 giver	
ansvarlighed, understøtter 
dialog og fremmer selvstæn-
dighed. Hverdagen bliver 
mindst dobbelt så interessant 
og udviklende, når børnene 
har medbestemmelse!

Hanna Lund Petersen

Godt tænkt med de nye magneter!

Rokketænderne  
- Nu ska` vi ha` en tosset sang...

Hvem bestemmer hvad vi skal gøre til næste vers? Charlie Baltzer
- Det gik da meget godt...

Børnemiljø = medbestemmelse
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FRISKOLEN I LEMMING

Et spørgsmål som vi har måtte besvare mange gange, 
siden	vi	flyttede	til	Silkeborg	for	seks	måneder	siden.	
Og det forstår vi godt. For der er ikke mange forældre 
der – ligesom os – vælger at køre deres barn ud af 
byen – fra Balle - for at komme i skole – i Lemming. 

Skolevalg med hjertet
I Danmark har vi friheden til at vælge selv. Det er et pri-
vilegium, som giver os forældre mulighed for at kigge 
på vores børn, se indad, mærke efter; hvad ønsker vi 
for	vores	barn?	Hvad	passer	til	vores	barn?	

Men det er samtidig et ansvar. Den skole man vælger 
til sine børn, er med til at forme dem, (ud)danne dem, 
styrke deres sociale kompetencer og give dem mod på 
livet. Derfor skal vi – som forældre – have hjertet med 
os, når vi vælger skole. 

Fra storby til landsby
Inden	 vi	 flyttede	 vores	 familie	 til	 Silkeborg,	 boede	 vi	
i København, hvor vores børn havde deres daglige 
gang i moderne, integrerede institutioner med idræts-
certifikater,	forældreintranet	og	sukkerpolitikker.	Vores	
børn var vant til lokaler med mange børn. Og de var 
vant til at efterleve mange regler. Regler som var nød-
vendige, fordi børneantallet var højt, men som præ-
gede børnenes leg, kreativitet og sociale adfærd.  

Allerede ved vores første besøg på Friskolen i Lem-
ming kunne vi mærke, hvordan stærke værdier præ-
gede friskolebørnenes læringsmiljø. Der var pædago-
giske overvejelser om stort såvel som småt. Og som 
centrum for læringsmiljøet var det sociale liv. Et – efter 
vores dømmekraft – meget rigt socialt liv, hvor børne-
ne havde gode relationer på tværs af klasser, forskel-
ligheder og baggrunde.  

Med mindre klasser kunne vi se, hvordan der var plads, 
tid og rummelighed til hvert barns læring – uanset om 
der	 var	 behov	 for	 differentiering	 eller	 ej.	 Og	 det	 var	

”Hvorfor har I valgt Friskolen i Lemming?”

nemt at se, hvordan personalets store engagement 
smittede af på børnene såvel som forældrene. 

Glade friskoleforældre
Det er vigtigt at understrege, at vores friskole-tilvalg 
ikke har været et fravalg af folkeskolen. Tværtimod 
har vi oplevelsen af, at Silkeborgs folkeskoler er gode 
skoler med dygtige lærere, engagerede forældre såvel 
som glade børn.  

Men når vi ser på vores datter, som glæder sig til at 
komme i skole hver dag, ligesom hun nærmest hver 
eneste dag har en succesoplevelse med hjem, bliver 
det meget nemt at svare på, hvorfor vi kører hende 
hen til Friskolen i Lemming: 

”Det føles bare som det helt rigtige”

Johanne & Bjarke
Glade forældre fra Friskolen i Lemming

Billedtekst

BilledtekstBilledtekst Billedtekst
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Der indkaldes til
Ordinær Generalforsamling
i Lemming og omegns Jagtforening

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for 2018
4. Valg  
 A. Medlemmer af bestyrelsen  
 1. Kristian
 2. Lasse

Mulige kandidater kan være bestyrelsen i hænde
8 dage inden generalforsamlingen.
 B. Formand
 C. Kasserer
 D. To suppleanter
 E. Revisorer 1. Erik Nielsen 2. Kent Nielsen
 F. Revisorsuppleanter (Lars Elsborg og
     Peter Nørreskov)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7.	Kragepokalen	udleveres
8. Fremvisning af trofæer skudt i DK i 2018
				Forsamlingen	vælger	”pæneste”	og	uddeler	pokaler.
9.	Evt.

Program 2019

Hundedressur 
Starter første søndag i marts (3/3) kl.13.00

Mød op ved skydebanen på Langawtenvej. 
Grønbæk Jagtforening står for træningen. 

Yderligere information
ved Leo Holm 5131 2321

Bestyrelsen
Alfred Jensen  8687 7535 / 2241 1221    
Jørn Andersen     8685 9141 / 2279 1138                  
Christian Nørskov  2585 2683    
Lasse Mortensen  2423 5501  
Søren Jensen    2648 1234

Flugtskydning 
Starter onsdag den 10. april

Træningen foregår
på banen på Langawtenvej 

hver onsdag aften hele sommeren.

Der er mulighed for instruktørhjælp på banen.

Bukkekaffe i jagtvognen
Torsdag den 16. maj kl. 8.00

Mød op ved Trommelhuset på Holmmøllevej 
og fortæl/pral om det du har set eller skudt.

Du tager selvfølgelig bukken med
sammen	med	termokaffen.

Foreningen sørger for morgenbrød – 20,- kr.

Fisketur
Fredag den 14. juni kl. 18.30

Mød	op	med	fiskestangen
til en hyggelig aften ved Svennes Sø

på	Ingerslevvej	19,	Lemming.

Der kan købes grillpølser og drikkevarer. 
”Fiskekort”	kr.	50,-
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Vi prøver igen, at spørge om nogen har tid og lyst, til 
at give en hånd med ved lotterispillet om mandagen. 

Henvend jer derude om mandagen, når der er lotteri-
spil, pigerne er der fra kl. 18, eller ring til Karin Jensen 
på	tlf.	3070	9048.

Vel mødt til alle vore arrangementer.

Kommende arrangementer

Børnevenlig Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 3. marts kl. 13.00

Umiddelbart derefter er der tøndeslagning,
kåring af katte konger og dronninger,

samt bedste udklædninger.
Der	er	jo	også	fastelavnsboller,	kaffe,	te,	øl,	vand

og juice, alt sammen til en billig penge.

Pris for voksne: 50,- 

Forårsfest og Revy
Lørdag d. 16. marts kl. 18.00

Pris: 200,-

Generalprøve
Torsdag d. 14 marts kl 19.30

Pris: 50,-

Tilmeldinger til begge aftener sker hos Tina
på 2883 2404 eller på Facebook 

Senest 8. marts. Der skal betales ved tilmelding
enten	på	Mobile	Pay:	62096	eller	overførsel

reg.nr.	9225	konto.nr.	2250062411,	skriv	forårsfest.

Vi ved ikke hvad der kommer,
men vi ved at det bliver sjovt.

Siden sidst

Vi glæder os til at se jer

Vi har siden sidst, haft generalforsamling, vi må gå ud 
fra at borgerne er tilfredse med indsatsen, når der kun 
kommer dem, der skal vælges og 2-3 stykker mere, 
tak for tilliden siger vi, derfor vil vi igen takke dem der 
yder en indsats i huset, udover bestyrelsen, lotteripi-
gerne	og	Elvin	har	i	år	lavet	et	flot	resultat,	de	fik	bifald	
på generalforsamlingen, fuldt fortjent. De nye medlem-
mer af bestyrelsen er Heidi Svendsen, Thomas Ander-
sen	og	Steffen	”Plante”	Pedersen.	Vi	er	stort	set	kon-
stitueret,	der	er	lige	lidt	opgaver	der	skal	flyttes	lidt	på.	
Bestyrelsen er som følger:

Tina Kampp Nørreskov, formand, Brian Kaagård Niel-
sen, næstformand, Hanne Halkjær Møller, kasserer, 
Karin Hauge, sekretær, menige medlemmer er Pre-
ben Nygård Kristensen, Thomas Andersen, Jan Møl-
ler,	Heidi	Svendsen,	Steffen	Pedersen.

Vi nærmer os tiden, hvor vi kommer rundt med med-
lemskort, i den forbindelse vil vi opfordre jer til at se 
efter i postkassen, for der kommer programmet og 
muligheden for medlemskab af borgerforeningen, i 
betragtning af den store opbakning til vore arrange-
menter, ærgrer det os at medlemstallet er gået ned, 
så	vi	håber	på	flere	medlemsskaber	igen,	da	vi	ellers	
ser os nødsaget til at hæve priserne for ikkemedlem-
mer til vore arrangementer. Det blev vedtaget på ge-
neralforsamlingen, at hæve kontingentet med 25 kr. pr. 
voksen, i husstanden.

2. påskedag står i lotteriets tegn

Kl. 13.30 slår vi dørene op for årets påskespil,
hvor	der	er	mange	flotte	skænkede	gevinster,

bl.a. fra sognets erhvervsdrivende, skoler m.m.
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalråd
Borgermøde
Ifølge Lokalrådets vedtægter skal der hvert år inden 1. 
april afholdes borgermøde. 

Årets Borgermøde
Onsdag den 27. marts kl. 19.00

i Hjerterummet på Skægkærskolen

Borgermødet har følgende faste dagsordenpunkter:
a. Valg af dirigent
b. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne
    periode
c. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d. Indkomne forslag
e. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
f. Eventuelt.

Lokalrådet forsøger hvert år at supplere denne dags-
orden med et tema, der har betydning for området. I 
mange	år	har	trafikken	været	det	tema,	der	tiltrak	flest,	
men i år har det tema været så grundigt diskuteret bl.a. 
ved borgermøde i Skægkær, at vi har fundet et nyt ak-
tuelt emne.

Nemlig	en	netop	offentliggjort	plan	fra	Silkeborg	Kom-
mune: Kommuneplanstrategi 2040. Vi søger lige nu 
efter embedsmænd/politikere, der vil komme og holde 
oplæg.  

Planen	kan	findes	på	kommunens	hjemmeside.	Tek-
sten er suppleret med mange kort, der angiver mulig-
heder for fremtidige løsninger. Det er forslag, som ikke 
er vedtaget, men de danner grundlag for arbejdet med 
at planlægge den fremtidige udvikling.

Ifølge planen vil Silkeborg by udvikle sig mod nord. 
Citater	fra	planen:	”Vi	skal	sikre,	at	byen	kan	vokse	på	
den modsatte side af motorvejen, uden at det skaber 
oplevelsen	af	en	gennemskåret	by.”

”Skægkær	og	Sejling	som	et	samlet	bysamfund:	Byer-
ne Skægkær og Sejling har skole og børnehave og har 
allerede i dag udviklingsmuligheder til boliger. Med en 
ny ringvej og mulighederne for erhvervsområder ved 
Silkeborgmotorvejen sætter vi plads af til ca. 1.000 
nye boliger på større arealer omkring de 2 byer. Det 
vil forstærke de 2 byers sammenhæng til Silkeborg by 
både	fysisk	og	funtionelt.”

Over mod Grauballe ved Eriksborg planlægges en 
endnu større udvikling, som tidsmæssigt kommer før 
udviklingen ved Sejling/Skægkær.
Trafik
Viborgvej er ved at blive kendt og anerkendt, som 
et område, hvor der skal udvikles løsninger både for 
trafikafvikling,	 trafiksikkerhed	og	de	borgere,	 der	 bor	
tæt	ved	vejen.	Byrådets	plan	og	 trafikudvalg	havde	 i	
november møde med repræsentanter for alle lokalråd 
langs rute52, hvor de blev præsenteret for et katalog 
over udfordringer på hele strækningen.

I starten af februar kommer den lokale folketingsmand 
Thomas	Jensen	forbi,	sammen	med	sin	trafikordfører.
Kommunen arbejder  med en løsning, der skal gøre 
krydset Viborgvej, Høgdalvej, Resdal Bakke mere tra-
fiksikkert.	I	projektet	indgår,	at	venstresving	fra	Viborg-
vej til Høgdalvej bliver forbudt.

I Lemming er der kommet bump og fortov ved friskolen 
og et projekt med etablering af 2minus1 vej på Lem-
ming Bygade er undervejs.

I Skægkær arbejdes på et projekt, hvor nye fortov fra 
Viborgvej til skolen gøres til fælles cykel og gangsti. 
Desuden er der et projekt undervejs med etablering 
af stiforbindelse mellem banestien og den sti  der fra 
Skægkærvej fører til cykeltunnel under Viborgvej.

Peter Bernth

Trafikken i Skægkær er overvældende....
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Dagene bliver længere – 
også i Børne og Familiehu-
set, men hver morgen bliver 
vi stadig mødt af vores man-
ge lygter med lys i – det er 
hyggeligt 

Indenfor har vi også fået 
det ekstra hyggeligt – vi har 
nemlig fået nyt gulv i både 
fælles rum og gang – det 
lysner	og	ser	så	fint	ud.	

Hyggeligt var det også for vores ældste gruppe, da de i 
uge	4	deltog	i	”akseugen”	sammen	med	5	andre	friskoler.	
Det foregik i år i Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro 
de første 3 dage og de sidste 2 dage på Gudenådalens 
Efterskole.

Alle de unge mennesker mødes hver morgen klokken 
830 og starter med morgensang og fortælling og herefter 
går undervisningen i gang.

Indholdet er primært de naturvidenskabelige fag og det 
vægtes højt at undervisningen er praktisk, så de unge 
mennesker får egne erfaringer med forsøg. Det betyder 
også at der er en del gruppearbejde, hvor det er vigtigt 
at kunne samarbejde. Det er de naturvidenskabelige læ-
rere fra de fem friskoler der står for undervisningen, så 
vores børn bliver også præsenteret for forskellige voksne 
der brænder for deres fag.

De sidste to dage af akseugen blev brugt til at dyrke 
idræt og springe i Gudenådalens Efterskoles springsal. 
De sidste to dage blev de unge mennesker sammen om 
aftenen og sov der til fredagen og aftenen blev brugt på 
hygge, underholdning og folkedans, som jeg var så hel-
dig at få lov til at stå for.

Det er en gave for vores ældste børn – både at kunne 
være sammen med 100 andre unge mennesker på deres 
egen alder MEN også at få undervisning af andre lærere 
og arbejde fagligt i gruppe med unge mennesker der går 
i den skole, som vores unge sigter efter at komme ud til.

I Børne og Familiehuset hygger vi os

Ellers går alt i sin vante gang i Børne og Familiehuset. Vi 
har stadig 25 børn og deres familier tilknyttet huset og vi 
er 16 ansatte. I øjeblikket har vi ud over den almindelig 
undervisning	fokus	på	”Bæredygtig	dannelse.”

Kort	 fortalt	handler	”Bæredygtig	dannelse”	om,	at	have	
en opmærksomhed på, at vi alt for længe har håbet, at 
politikere, markedet eller den teknologiske udvikling kan 
løse klimakrisen for os. Men klimaforandringer er resulta-
tet af vores allesammens almindelige hverdagshandlin-
ger. Løsningen er bæredygtig dannelse. Et nyt moralsk 
kompas, som får os til handle anderledes. Vi har valgt 
at	starte	med	gerne,	at	ville	i	gang	med	at	sortere	affald	
( også selvom vi er et erhverv) og det har vi holdt møde 
om sammen med forsamlingshuset, idrætsforeningen og 
friskolen og børnehaven.

Herudover er vi i gang med at isolere vores huse og skif-
te de gamle vinduer, så vi kan spare på energien. I frem-
tiden vil vi have fokus på hvilke gode vaner vi kan tilføre 
dagligdagen, som kan hjælpe til at passe på vores klima.

Bæredygtig dannelse bygger også på det, som nok er 
Børne og Familiehusets vigtigste opgave, nemlig at vi er 
en del af et fællesskab og at vi alle har en betydning – 
både med det vi gør og det vi ikke gør.

Kærlig hilsen fra os alle
Annette
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

På Ebstrupvej 5 mellem Sejling og Ebstrup har Helle 
Eeg i efteråret 2018 startet sin klinik for tankefeltte-
rapi (TFT). Med denne behandlingsform hjælper hun 
klienter af med utallige former for ubehag som stress, 
søvnløshed, smerter, sorg og angst. Eliminering af 
ubehagelige følelser som jalousi, skyldfølelse, eksa-
mensfrygt,	lavt	selvværd	og	diverse	fobier	og	”skræk-
ker”	 (fly,	højde,	edderkop	osv.)	 ligger	 ligeledes	 inden	
for hendes kompetencer. I behandlingen indgår også 
Emotionel Frihedsteknik (EFT). Derved kombinerer 
hun Østens viden om energibaner med Vestens sam-
taleterapi. 

Helles baggrund er mange års arbejde og kontakt 
med mennesker som korrespondent, hvilket har givet 
hende et godt indblik i mange personers livstemaer 
og	 problemer.	 Hun	 fortæller:	 ”I	 en	 ledighedsperiode	
modnedes mine idéer om at hjælpe andre via disse 
behandlingsformer, som jeg nu har specialiseret mig 
i dels gennem kurser, dels via min igangværende ud-
dannelse	til	psykoterapeut.”	Helle	er	i	gang	med	år	2	
på	den	4-årige	uddannelse.	Hun	uddyber:	”Behandlin-
gen foregår ved at stimulere klientens energibaner ved 
at banke let på relevante punkter på hovedet, kroppen 
og hænderne, mens klienten fokuserer intenst på sit 
ubehag. Hurtigt vil man opleve en mærkbar lindring 
eller en forløsning af ubehaget. Teknikken kan bruges 

Ny klinik for tankefeltterapi

Helle behandler Helle Jensen, Lemming

mod	alle	 former	 for	 ubehag.	Den	 er	 simpel,	 effektiv,	
langtidsholdbar	og	uden	bivirkninger.”	Klientens	egen	
positive medvirken er en sikker fordel, når hun under 
behandlingen	kontrollerer,	at	den	har	effekt.	Tilbage-
meldinger fra klienter viser, at TFT/EFT virker.

Har dette vakt din interesse, så kontakt Helle på mobil 
21638529	for	tidsbestilling	og	hør	nærmere	om,	hvad	
hun kan hjælpe dig med. Eller læs om behandling og 
priser på hjemmesiden www.taenkdigfri.dk. Du kan 
også skrive til hende på mail: helle@taenkdigfri.dk og 
få yderligere information om de talrige muligheder.
Lokalbladet ønsker Helle god vind med klinikken.

Luffe

Logo konkurrence 
Kulturlanternen -LemmingHuset- KLH skal have eget 
logo. Derfor en konkurrence, hvor vi beder om forslag 
til	et	flot	og	spændende	logo	som	kan	signalere	vær-
dier og tanker om og for huset, som kan lokalisere det 
til 8632 Lemming og som indeholder navnet eller dele 
af	navnet	på	en	sjov	og	spændende	måde.	Der	findes	
mange forskellige logoer som på forskellig vis bringer 
budskaber ud til læseren. Vi har valgt at bruge de to 
skoler i vores lokalområde som gode pejlinger dels på 
gode logoer dels på forskellige logoer.  Se vores op-
slag her på facebook. Vi starter altså en konkurrence 
som	officielt	starter	den	20.	februar	i	forbindelse	med	
stormødet – kend dit sogn – som afholdes i Lemming 
Forsamlingshus	kl.	19.00.

Forslag	 til	 logo	 kan	 afleveres	 i	 Værkeriet,	 Lemming	
Skolevej 8D, 8632 Lemming i vores faste åbningstider 
på tirsdage og torsdage mellem kl. 14.00 og 20.00. 

Det	vil	også	kunne	afleveres	når	der	ellers	bare	er	ak-
tivitet og åbent i huset.

Derefter udvælger styregruppen for Kulturlanternen de 
tre forslag som vi synes er bedst, de mest brugbare 
og vi overlader derefter den endelige udvælgelse til 
en dommerkomite som bliver sammensat til formålet. 
Nærmere	herom	senere.	Det	forslag	som	vinder	offent-
liggøres den 11. maj til forårsmarkedet på Værkeriet. 
Der vil være præmier til de tre udvalgte.

Kulturlanternen -LemmingHuset- KLH har derefter alle 
rettigheder til såvel det valgte som de andre indsendte 
forslag.	Forslaget	skal	afleveres	i	kuvert	og	husk	navn	
og tlf. nummer og evt. adresse. Kuverterne skal læg-
ges	i	den	dertil	opstillede	kasse	med	påskriften	”Logo-
konkurrence	for	KLH”	senest	den	14.	april	kl.	12.00.

På Styregruppens vegne, Knud Erik Nielsen
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Formand:	John	Lehmann	Bøgh,	tlf:	4244	1895	-	mail:	John.glostrup@gmail.com
Fodbold:	Sandra	Jørgensen,	tlf.	5178	7002	-	mail:	sandrajorgensen82@gmail.com
Gymnastik:	Maja	Bølcho	Hornum,	tlf	6163	0775	-	mail	Maja.hornum@gmail.com
Badminton:	Hanne	Pihl,	tlf:	2062	1633	-	mail:	hanne.pihl69@gmail.com
Svømning: mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Endnu en gymnastiksæson i I.F.Centrum går mod sin 
afslutning. Traditionen tro inviteres alle med andel i el-
ler interesse for gymnastikken i lokalområdet til den af-
sluttende forårsopvisning, hvor der igen i år lægges op 
til en dag med højt humør og saltomortaler i hobetal. 
Datoen er lørdag den 23. marts med start kl.13.00 i 
Skægkærhallen, og du er inviteret!

Entré 40 kr og børn op til 12 år er gratis. Der kan be-
tales på mobilepay ’box55346’, men husk også gerne 
småpenge. Opvisningen bliver markeringen af endnu 
en sæson, som har været præget af høj aktivitet og 
glade børn og voksne, ligesom vi har budt velkommen 
til mange nye gymnaster fra oplandet omkring Skæg-
kær.       

For tredje sæson har foreningen haft stor succes med 
deltagelse i Team Gym konkurrencer. I marts og april 
deltager konkurrenceholdet i danmarksmesterskaber 
igen. Derudover har fem af foreningens hold deltaget i 
Børnestævnet i Bjerringbro. 

Med disse ord siger vi tak for en fantastisk sæson og 
ser frem til at tage hul på endnu én senere på året. 

På gymnastikudvalgets vegne 
Maja Bølcho Hornum

Her i if Centrum svømning er vi godt i gang med svøm-
me sæsonen og ser en stor udvikling hos vores mange 
svømmere som bliver bedre og bedre for hver gang 
der går. Den 1. April har vi mærkesvømning hvilket vi 
i svømmeudvalget glæder os meget til ligesom vores 
trænere også glæder sig. Det er her det står sin prøve 
og børnene skal vise hvad de har lært.

I svømmeudvalget har vi i denne sæson haft en ud-
skiftning, hvilket betyder at AnneMette S. Mathiesen 
nu er formand og Camilla Aaby Rasmussen nu er kas-
sér.

Til sidst vil vi fra svømmeudvalget gerne gøre en lille 
reklame. Vi mangler nemlig trænere. Så kender i nogle 
derude, som kunne tænke sig at arbejde med børn og 
i vand, så hører vi gerne herom. 

Du skal være minimum 15 år og det foregår hver man-
dag fra 16-18 (ekskl omklædning) på Nordvest Svøm-
mebad.

Hvis du er interesseret så kontakt AnneMette S Ma-
thiesen enten via messenger eller på telefonnummer 
4236 1133 og lad os tage en snak herom.

Du vil modtage godtgørelse for jobbet.

Hilsen If Centrum Svømning

IF Centrum siger tak for i år! Svømning
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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. Kirsten Engebjerg

Udlejningspriser 2018

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

                                                     *: Husk tilmelding 

 

 

 

 

Dato Tidspunkt Info 
2019 

30. Jan. 
Onsdag 12:30 Frokost* 

13. Feb. 
Onsdag 13:30 

Jørgen Dalsgaard: 
Forhenværende Vice Politi 

Kommissær 
- Fortæller om 
kriminalsager 

27. Feb. 
Onsdag 13:30 

Hygge 
Evt.: Alexander fortæller 

om tur backpackertur 

13. Mar. 
Onsdag 13:30 

Jan Lykke og Knud Erik 
Nielsen: 

- Fortæller om Værkeriet 
og Kultur-lanternen. Fra 

ide til virkelighed 
27. Mar. 
Onsdag 12:30 Generalforsamling 

Dato Tidspunkt Info 
2018 

26. Sep. 
Onsdag 12:30 Frokost* 

10. Okt. 
Onsdag 13:30 

Karen Bang: 
Fortællingen om 
barndommen i 

grænseområdet 

24. Okt. 
Onsdag 13:30 

Ella Rasmussen: 
Hjemmehjælp; 

Før og nu 

7. Nov. 
Onsdag 13:30 

Susanne Rahbek 
(Korshærs-Præst) 

Om præst for kirkens 
korshær 

21. Nov. 
Onsdag AFLYST AFLYST  

22. Nov. 
Torsdag 

Info 
kommer 
senere 

Julefrokost i Serup-
Forsamlingshus* 

5. Dec. 
Onsdag 13:30 Juleafslutning i Sejling* 

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00

Dagsorden	i	flg.	vedtægter

Forslag, der ønskes behandlet,
skal være formanden i hænde

senest 3 dage før.

Bestyrelsen

JUBILÆUM

Den	12.	marts	2019	har	Olaf	Leth
været i bestyrelsen i Sejling Forsamlingshus 

i 40 år.

STORT TILLYKKE

                                                     *: Husk tilmelding 

 

 

 

 

Dato Tidspunkt Info 
2019 

30. Jan. 
Onsdag 12:30 Frokost* 

13. Feb. 
Onsdag 13:30 

Jørgen Dalsgaard: 
Forhenværende Vice Politi 

Kommissær 
- Fortæller om 
kriminalsager 

27. Feb. 
Onsdag 13:30 

Hygge 
Evt.: Alexander fortæller 

om tur backpackertur 

13. Mar. 
Onsdag 13:30 

Jan Lykke og Knud Erik 
Nielsen: 

- Fortæller om Værkeriet 
og Kultur-lanternen. Fra 

ide til virkelighed 
27. Mar. 
Onsdag 12:30 Generalforsamling 

Dato Tidspunkt Info 
2018 

26. Sep. 
Onsdag 12:30 Frokost* 

10. Okt. 
Onsdag 13:30 

Karen Bang: 
Fortællingen om 
barndommen i 

grænseområdet 

24. Okt. 
Onsdag 13:30 

Ella Rasmussen: 
Hjemmehjælp; 

Før og nu 

7. Nov. 
Onsdag 13:30 

Susanne Rahbek 
(Korshærs-Præst) 

Om præst for kirkens 
korshær 

21. Nov. 
Onsdag AFLYST AFLYST  

22. Nov. 
Torsdag 

Info 
kommer 
senere 

Julefrokost i Serup-
Forsamlingshus* 

5. Dec. 
Onsdag 13:30 Juleafslutning i Sejling* Område Nord

afholder

Sæson afslutning
Torsdag	d.	11.	april	kl.	17.30

i Serup Forsamlingshus

Sejling Pensionistforening
 ønsker

Olaf Leth tillykke
d.	12/03	2019	med	de	40	år

i bestyrelsen
i Sejling forsamlingshus
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Bestyrelsen:

Formand: Karen Bang 4032	6961
Næstform: Anny Timmermann 5192	8685
Kasserer: Pia Majken Fisker 4021	9500

Sekretær: Henny Vig 2342	7596
Best.medlem: Per Rasmussen 4036	7594

Program for
Marts - April - Maj

Mandag d. 11. marts kl. 12.30
Generalforsamling

Tilmelding senest d. 4. marts   

Der serveres traditionen tro Gule ærter med tilbehør.
Har I ikke lyst til at spise det,

kan I i stedet få alm. klar suppe.
Husk at gøre opmærksom på det ved tilmelding.

Mandag d. 25. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag

Tilmelding senest d. 18. marts

Torsdag d. 11. april kl. 17.30
Sæsonafslutning

i det tidligere Område Nord
Det foregår i Serup Forsamlingshus

Tilmelding senest d. 4. april

Nu nærmer denne sæson sig snart afslutningen.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til vore medlemmer for 

den store opbakning, der har været til
vore arrangementer.

Vi håber, I vil møde ligeså talstærkt op
til næste sæson.

Vi	planlægger	selvfølgelig	en	udflugt
i slutningen af maj, som vi plejer.

Program for
Marts - April - Maj

Onsdag den 6. marts kl. 13.30 skulle vi have besøg af
”Seniorshoppen” 

men	pga.	sygdom	er	det	flyttet	til 
ONSDAG D. 8. MAJ KL. 13.30

hvor de så kommer med deres  forårskollektion, og 
de lokale mannequiner, igen viser tøjet frem, og I har 

mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie - venner - bekendte og naboer med, alle 
er velkomne både damer og herrer, så mød bare op, 
vi ser gerne at forsamlingshuset bliver fyldt, men af 
hensyn	til	kaffebordet	er	tilmelding	nødvendig.

Tilmelding senest  4. april til Rasmus
Tlf.	8685	5832	/	2986	5832

Onsdag d. 21. marts kl. 12.30
Sæson afslutning med fællesspisning

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

bestemt endnu, men den vil helt sikkert smage os.
Efter middagen afholdes ordinær generalforsamling,

med	dagsorden	iflg.	vedtægterne.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, skal være 

formanden i hænde senest 3 dage før.
Efter veloverstået generalforsamling tager vi

et spil på sekseren, så husk en pakke til 25-30 kr.
Husk tilmelding senest 15. marts

	til	Rasmus	tlf.	8685	5832	/	2986	5832

Onsdag d. 3. april kl. 13.30    
Så indleder vi petanque sæsonen

Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med at 
spille	petanque.	Vi	tager	selv	kaffe	med.	

Der	kan	sagtens	være	flere	med	når	vi	spiller	på	
sportspladsen, så mød bare op, det kræver jo ikke 

særlige forudsætninger for at være med. 

Torsdag d. 11. april kl. 17.30
Sæsonafslutning

for det ”Gamle Område Nord”.
Det er i år Serup-Resdal  Pensionistforening, der er 
vært ved årets afslutning i Serup Forsamlingshus, 
som sædvanlig er der god mad, og musik og dans

Fyldestgørende program udsendes senere.
 

Udflugt i slutningen af maj?
Den er ikke fastlagt endnu, men I får selvfølgelig et 

program i god tid. Men glæd jer.
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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:		 	 Christina	Hyllested	 4056	7192
Lemming:		 Jørgen	Brendstrup		 8685	9025
Skægkær:	 Søren	Nollin	 	 3023	7766
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

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

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
Henriette	Gosvig,	Serup	Tinghøjvej	9	 8685	5385
Mette	Skårup	Glowienka	(barsel)	 2114	9590
Kirkekontor,	Sinding	Hedevej	2	 	 8686	7064

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

LOKALE KONTAKTPERSONER
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
Hanne	Halkjær	Møller,	udlejning						 4240	0746

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
Karina Birch, formand   

Serup Forsamlingshus
Michal 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
Søren	Nollin	 	 	 	 3023	7766
skborgerforening@gmail.com
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Aut. kloakmester

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

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

Fodertilskud til hest, hund og kat fra VetCur
Vi giver gode helseråd til dig og dine dyr

Sennep, krydderier og salte,
Vi laver gave kurve efter ønske 
Gårdbutikken har åben hverdage

fra kl. 15-18, eller efter aftale.
Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming

Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.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
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

 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

bhv8632@gmail.com
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 ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080


