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17. Årgang

Kameler i Lemming...!

Konfirmander i Serup

Flotte fotos

Juni 2019

Får får flaske - når dagplejebørnene er på besøg

Så er starten gået i Ballon-Bil Race på Skægkærskolen
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Denne
annonce
kan blive
DIN

Niels A. Petersen:
40 40 95 40
Søren K. Petersen:
29 26 70 71
Tryghed for dig
og dit kæledyr!

www.SindingMaler.dk
E
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& SERVER
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Negletekniker, NADA
& voksbehandlinger

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

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

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

Tlf. 8685 5066

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

Sinding Auto

Skægkær Dyreklinik
BUREAU

ONLINE

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

Der
er mange,1 8600
der Silkeborg
duer Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
Skægkærvænget
men det er Kylling, man bruger!

www.skabertrang.dk

Erik Sørensen Aps

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

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk
Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion
Entreprenørarbejde - Belægning
Snerydning - Maskinstation

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17
Torsdag kl. 11 - 17
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Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

www.loutina.dk

TRYK

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

8685 5186

Tina Englyst
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Det er bare en sæj’.
”Når det sidste træ er fældet, den sidste flod forgiftet
og den sidste fisk fanget, først da vil I se, at penge
ikke kan spises.” Dette indianske ordsprog kender vi
jo godt. Og også ”Vi ejer ikke jorden. Vi har lånt den af
vores børn.”
Alle folkeslag har til alle tider udviklet ordsprog og talemåder, eller en sæj’ på jysk, som en måde at udtrykke
fælles leveregler og sandheder på. Mange handler
om vejret: ”Majs kulde gir’ lader fulde” og flere lign.,
er overhalet af computerbaserede prognoser fra DMI
og YR.
En anden gruppe af talemåder omhandler vores måde
at behandle hinanden og vores omgivelser på. Er der
nogle af de gamle sæj’er, som beskriver vores liv og
tankegang i dag?
Hvad med ”Den kloge narrer den mindre kloge”, eller
”Den enes død, den andens brød”, som beskrivelse
af konkurrencesamfundets fokus på det individuelle?
Eller ”Går den, så går det”. Siger det noget om dengang vi troede vi kunne behandle miljø og natur som
vi ville? Uden konsekvenser for os selv og vores efterkommere.
Men nu er der valgkamp, og her gælder måske ”Tomme tønder buldrer mest”.
God sommer
Klaus H.,Tandskov
Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

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:
Lokalbladets konto nr.:

3353 7506
1938 - 5905 254 431

Tryk:				Skabertrang
Oplag:				1525 stk
Udkommer:			
ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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SKÆGKÆR BØRNEHUS
I Skægkær Børnehus har en gruppe  ”rødder” og  ”minispirer” udnyttet foråret og det fine vejr til 2 gange at
tappe birkesaft og ahornsaft fra træer på børnehavens
grund og lige i nærheden.
Det foregik ved dels at binde flasker på en fingertyk
overskåret gren, og ved at bore hul i træets stamme
og isætte et rør som saften kunne dryppe ud af. Flaskerne fik lov til at hænge natten over, og børnene var
ivrige for at se og smage bagefter. Børnene syntes at
det smagte mest af vand men en anelse sødt.
En spændende eksperimenterende proces, som gav
grobund for masser af snak om naturens formåen.

Skægkær Borgerforening
Sankt Hans aften

vil igen blive afholdt på Bål pladsen ved banestien.
I år har vi fået fornøjelsen af Johan Brødsgaard,
som holder Båltalen kl. 19.00
Grillen vil være tændt fra kl. 17.30, så kom
og nyd din aftensmad sammen med din nabo :)
Der kan købes drikkevarer på pladsen.
Husk at følge os på Facebook i gruppen
Skægkær Borgerforening
hvor alle arrangementer bliver slået op.
Kommende arrangementer:
Ølsmagning - Dykker tur - Fællesspisning
Til jer der mangler, at melde jer ind i
Skægkær Borgerforening, kan i stadig nå det.
Kontakt Søren Nollin (Formand) ved spørgsmål
på 3023 7766

GADESPEJLET
Gren monteret ...

Flaske påsat - og der tappes
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Cebrina Djurslev og Claus Kibsgaard Eskerod, Ørevadbrovej 62, Serup, blev gift i Alderslyst Kirke d. 4. maj

GADESPEJLET

Mille Lund Schultz, datter af Mai-Britt og Lasse Schultz, Maria og Kenneth Birkemose Guldhammer, tidl. Serup
Østerbyvej 32, født 7. januar, vejede 3820 og var 51 cm Tinghøjvej 37, blev viet den 13. april i Mariehøj kirke.
Bor nu Gubsøhøjen 5, Silkeborg.
lang - Forkert billede i forrige nr. - Beklager :(

På Ebstrupvej 50, Ebstrup,
er Vickie Bukholt og Danni
Nielsen flyttet ind pr. 1.
april, og de har fået sønnen Malte den 9. maj lige
oven i flytningen.

På Nisset Bygade 14, Nisset, bor Rune med sin mor
Trine Rosholm og mama
Rie Rosholm. Han blev
født den 24. august 2018
kl. 08.07, var 53 cm lang
og vejede 3745 gr.

Lene og Ole Kamp, (lederpar på Friskolen i Lemming),
Lemming Bygade 69A, fejrede sølvbryllup den 14. maj.
Jørn Mikkelsen, Nisset Lone og Jørgen Bidstrup,
Bygade 11, Nisset, fyldte Høgdalvej 42, Serup, fej70 år den 25. april
rede sølvbryllup d. 9. april
i Toscana med familien

Et stort
TILLYKKE
til jer alle
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DAGPLEJERNE
”Forårsbilleder fra dagplejen”

I Tina’s have ser vi på blomster. Vi dufter til dem og prøver
at tælle dem – men der er godt nok mange…

Påskelammene er kommet. Lille Agnes skal have sin mælk
i sutteflaske

Altid dejligt med leg i sandkassen

Oppe hos Anita har vi haft projekt dyrebørn, vi har ruget kyllinger ud i rugemaskine og ser på hvor hurtig de vokser. Der
er også kommet gedekid, som vi besøger i indhegningen

Hilsner fra gruppe 171
Anita, Jeanette, Linda, Line og Tina

Udelivet opfordrer børnene til bevægelse. Især vandpytter
er sjove

Velkommen til Line, der
blev ansat som dagplejer
i Sinding d. 1/2
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Dagplejere		

By		

Telefon

Gitte Nielsen
Heidi Videbech
Kirsten Leth
Lone N. Jensen
Gry Fogh Schultz
Helle R. Nicolaisen
Lone Bidstrup		
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Linda Højen Weibel
Jeanette Svendsen
Line Eslund Skifter

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

3068 9017
2735 1818
2371 5476
3074 9758
2250 2097
5194 2560
3011 5818
2031 0466
6112 6002
2016 9791
2252 1042
2684 8926

For pædagogiske ledere, se side 46

SKÆGKÆRSKOLEN
Forårsstemning på Skægkærskolen
Forår er en travl tid. Det kender både landmænd, havefolk og også vi her på skolen. Vi er i fuld gang med
planlægningen af det kommende skoleår og bl.a. at få
de sidste lovændringer med. Fra næste år nedsættes
timetallet for de yngste elever lidt og der laves ændringer for valgfag for de ældste.
De største forandringer på skolen er dog af kommunal
karakter. I takt med en øget efterspørgsel på særlige
skoletilbud i hele kommunen (jo over hele landet faktisk), har vi fået lov til at lave et tilbud for elever med
særlige udfordringer. Det drejer sig om elever, der er
visiteret til et særligt skoletilbud af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vi har derfor gang i lokaleforandringer af en del af skolen, og vi har netop ansat en
gruppe lærere og pædagoger, der efter sommerferien
skal tage i mod denne nye gruppe af elever her på
Skægkærskolen. Vi er glade for at have fået denne
opgave, og jeg er sikker på, at det bliver en rigtig god
mulighed for både de nye børn, men også for vores
lokale børn. Det at få kendskab til variationen i livet,
herunder møde børn der har andre forudsætninger
end én selv, det ser jeg som et vigtigt og godt supplement i dannelsen. For de nye børn laves der primært
undervisning på små hold med kendte voksne, men vi
kigger også ud og ser efter muligheder for at mødes
med grundskolens børn, når det giver mening. (Måske
til fællessamlinger, i nogle frikvarterer eller for enkelte
børn måske i nogle udvalgte lektioner sammen med
en grundskoleklasse).
Vores 9.klasser er i skrivende stund gået i gang med
deres skriftlige afgangsprøver. Der er ikke længe til sidste skoledag- og derefter følger de mundtlige prøver.
Sidste skoledag plejer at være både festlig og sjov- vi
ser frem til den kommende også! Der er altid en særlig stemning på skolen, når prøverne finder sted. Vi
tilstræber at afbalancere det at have ambitioner og
sætte sig op til at præstere, med en fornuftig tilgang til,
at man ”bare” gør sit bedste! Et 4- eller 10 tal siger aldrig noget om værdien af mennesket! Vi går meget op
i, at de unge mennesker får en så god oplevelse med
prøverne som muligt. Det er for rigtig mange starten på
en lang række af eksaminer i deres liv fremover.

Koncert med Skægkær Blæserne
Riverboat Jazz Festival

Lørdag den 29. juni kl. 12.30
i teltet på Silkeborg Torv

Der spilles lystigt i fællesrummet

I Fritidsdelen går en del af forårstravlheden med forskellige arrangementer og planlægning af årets store
sommerlejr. I den første uge af sommeferien drager
hele fritidsklubben afsted på 2½ dages tur til NordDjursland, og dernæst følger sfo-børn og personale
ligeledes i 2½ dag. Det glæder alle sig til!
Fredag d. 3. maj var der den årlige store bedsteforældredag i sfoén. En super eftermiddag- med stort rykind og mange aktiviteter i gang. Det er en fornøjelse
at opleve børnene, der glæder sig til at få besøg og
vise frem. Når dagen kommer og bringer så mange
interesserede og positive bedsteforældre - så lykkes
projektet til fulde!
Tak for skoleåret 2018-2019 – og vi glæder os til
at lave endnu et godt skoleår for alle
De bedste sommerhilsner
Peter Mortensen

Koncentration før ballon-bil-race start
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Demant Data Aps i Silkeborg

På Tietgensvej 17 i Silkeborg ligger firmaet Demant
Data, som blev startet i 2016 af Denis Demant. Velkomsten sørgede en dejlig Golden Retriever for, selv
om den slikkede sig om munden, da den så mig, men
heldigvis var den ikke sulten!

Tømrerfirmaet SDK Tømrer & Montage

På Ingerslevvej 6 i Lemming bor Søren Knudsen, som
i 2012 startede som selvstændig tømrermester. De
første fem år med en kompagnon, og siden 2017 solo
med firmaet SDK Tømrer & Montage. Han havde inden da været 1. mand hos Kruse og Uhrenholt i 7,5 år.
Søren søger hele tiden at udvikle sig inden for tømrerfaget og har efteruddannelse i bl.a. tag & tagkonstruktioner, bolig akustik og energi optimering. Samtidig er
han certificeret montør for både Tvis og Svane køkkener samt forhandler af REA Porte.

Denis (t.v.) og Danni foran den ene bil i det skærende sollys

Som navnet næsten antyder arbejder firmaet med
nærmest alt indenfor hardware og software til både erhverv og private. Salg af computere, servere, printere,
kopimaskiner og andet grej, der anvendes indenfor
moderne elektronisk kommunikation og kontorhold.
Men deres vigtigste funktion er service af computere
og disse maskiner, hvor deres force er, at de er 2 ansatte, der hurtigt kan rykke ud og løse de opgaver, der
nu måtte komme.
De har mange af de typiske reservedele og tonere på
lager, som også ofte ligger klar på værkstedet eller
i bilen til montering ved hurtige opgaver. Men ellers
skaffes de nødvendige emner hurtigst muligt, ofte kun
med en dags ventetid. Og da tid er penge, skal de naturligvis også honoreres for servicen, men de mener,
de har en fornuftig pris i den lave ende svarende til
branchens normale priser med attraktive abonnementer og lignende...
Den anden medarbejder er Danni Haunstrup, der også
er IT-konsulent, og også har været med helt fra starten
af Demant Data. Yderligere er Alice Brinck Hummelgaard hyret til at styre bilag og fakturaer.
Denis blev uddannet datamatiker i 1996, og var også
informatikassistent, og med mere end 20 års erfaring
fra branchen, samt stor viden om den digitale udvikling, og med Dannis tilsvarende 10 års erfaring i branchen, føler de sig sammen godt rustet til at løse alle
forefaldende opgaver. Så står du og mangler deres
hjælp til drilagtige problemer, så ring til Denis på 2383
9793 eller Danni på 2579 3143 og hør nærmere om
muligheden for hurtig og effektiv hjælp samt muligheden for rabatordninger m.m. Se også mere på www.
demant-data.dk for yderligere oplysninger.
Luffe
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Søren Knudsen er klar til næste opgave

Hans motto for firmaet er: Tømrerfirmaet skaber de
rammer, som gør, at du kan realisere dine drømme
gennem høj kvalitet og stor fleksibilitet. Som han selv
siger: ”Vi arbejder altid med dine ønsker som højeste
prioritet med stærk fokus på høj byggeteknisk kvalitet
og projektaflevering til tiden, som jo er vigtige parametre. Vi ønsker, at vores kunder oplever en tæt og åben
dialog både før, under og efter byggeriet”.
Mange af firmaets samarbejdspartnerne er lokale kendinge, så hurtig kontakt er muligt, når behovet er der.
Hvis du vil vide med om Sørens firma, så kig på nettet
på www.sdk-tm.dk eller ring til Søren på mobilnr. 23
367 201 og hør nærmere om dine muligheder for kvalitetsbyggeri til tiden.
Fritiden bruger Søren på familien og MTB i skovene
rundt om Silkeborg, hvor han fungerer som instruktør
i Lemming IF dagligt kaldet KNAS (Kom Nu Af Sted)
og DGI.
Luffe

PLADS TIL DIG OG MIG
Ingen landsby uden smed
1. artikel var om Sinding i nr. 65, dernæst fra Sejling i nr.
66. Lemmings smedehistorie var i nr. 68. Her kommer
Serups som rosinen i pølseenden.
Historien om landsbysmeden er historien om landbrugets udvikling. Specialiserede maskinforretninger har
overtaget servicering af landbrugets maskiner og teknik, og resten af landsbysmedens rolle, spilles af VVSfolk.
”Lokal ung mand kommer i lære hos landsbysmeden og
ender som smedemester.” Dette er historien om Villy.
Villy Sørensen er opvokset på
en ejendom på Serup Tinghøjvej, og straks efter 7. klasse og
konfirmation, var han klar til at
komme i lære hos Marius Holm
som 14-årig i 1956. Robert
Sørensen var fast svend hos
Marius, og så var der altid en
lærling.

Villy Smed

Om morgenen tændte Villy op i essen, som skulle være
klar. Og det gav varme på værkstedet om vinteren. Man
startede med at lave hestesko til lager, så var man i
gang. Efter et års tid kunne Villy selv sko heste. De heste, der kørte mælk til mejeriet, sled mange sko op på
asfalt og stenede grusveje. Det var som regel godmodige, store jyske.
På Vinderslevholm skulle de finere køre-og rideheste
også ordnes. De var mere iltre, men Robert havde et
særligt godt tav på dem. Vedligeholdelse af landbrugsredskaberne var sæsonbestemt. Der blev tyndet tænder på pigharver, skiftet muldfjæl på plove og tyndet
plovskær. Og jernringene på stivvognenes træhjul skulle stukkes eller strækkes. Selve træhjulet tog karetmageren sig af.
Det gammeldags smedearbejde var ikke ufarligt, og sikkerhedsudstyr tænkte ingen på. Når man fik en gnist i
øjet ved ambolten, gik man til mejeribestyrer Nielsens
kone. Hun kunne vende øjenlåget med en tændstik og
rense øjet. Så var man klar igen. En blå negl efter et
hammerslag fik lettet trykket ved at bore gennem neglen med et tyndt bor i søjleboremaskinen.
Villy blev en af de sidst udlærte vogn-og beslagsmede,
og i 60’erne, da svendebrevet var i hus og soldatertiden
overstået, tog udviklingen fart. Traktorer gjorde Marius
og Robert ikke i, men lidt maskinhandel og vedligeholdelse af det forskellige blev det til. Ellers tog VVS-delen
efterhånden over, og det blev Villys fremtid.

Bag den hvide port var der cykelforretning. Villy købte smedjen i 77 og havde lager her. I 81-82 byggede han den om og
solgte den. Ruth og Egon boede der en del år.

Lærlingen og de to svende læner sig op ad en roesnitter.
Mester ser til.

Villy, Robert, Johannes og Marius

Robert havde overtaget smedjen efter Marius først i
60’erne, og i 1973 købte en værktøjsmager den.
I mellemtiden startede Villy op som selvstændig allerede i 1966 og blev gift med Vivi. Ejendommen på hjørnet af Ørevadbrovej og Høgdalvej blev deres domicil.
Han tog autorisation som VVS-mester og havde nok at
lave, primært i Silkeborg. Under parcelhusboomet op
gennem 70’erne var op til 5 svende ansat. Inden Villy
i 86 solgte firmaet til Lemming VVS, uddannede han
sønnen Kent, som ville være ingeniør.
Naturgassen var kommet omkring 80, og han arbejde
hos Naturgas Midt-Nrd med godkendelse af nye installationer frem til 1998. Villy fortsatte hos Helge Jensen,
Galten, til den velfortjente pensionsalder blev nået i
2002.				
Klaus H., Tandskov
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Beskrivelse af Værkeriet:

Værkeriet er en forening, skabt på baggrund af det
forenings-, erhvervs-, institutions-, idræts- og kulturliv som er i Lemming og omegn. Værkeriet holder til
på Lemming Gl. Skole, som siden 2016 har stået tom,
og som vi ser en masse potentiale i at bevare, indtil
en evt. ny bygning vil stå klar (følg med under navnet
LemmingHuset).
Der er mange muligheder i huset, og hvis du ligger
inde med en idé til et arrangement, så er du meget
velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Siden sidst

Der er ofte aktiviteter på kryds og tværs i huset. Der
har bl.a. været afholdt en række live stream foredrag i
samarbejde med Aarhus Universitet.
Derudover er der for nylig ankommet en skateboard
rampe, som blev indviet til markedsdagen 11. maj.
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Vi har været i arkivet og fundet et billed fra den første Markedsdag, tilbage i oktober 2014.

Der kunne skrives meget mere om den ugentlige gang
i Værkeriet, men kig i stedet forbi på adressen Lemming Skolevej 8. Som alternativ, kan du følge med på
Facebook siden: Værkeriet – Lemming Gl. Skole. Husk
i øvrigt også lemmingomegn.dk – sig det lige videre.

LOKAL HOBBY
Hobby Fotograf
I november 2018 var Lemming Kirke rammen om en
spændende fotoudstilling, hvor fotograf Lone Gisselbæk Kristjansen, Lemming, viste nogle af sine billeder
frem. Det vakte undertegnedes interesse for at lave
denne artikel, da hun også er kendt som medleverandør af billeder til kalenderen for lokalområdet sammen
med Steffen Klausen. Billederne i kirken viste også, at
her er en person, der kan og vil noget med sine fotos.
Udstillingen er Lones afgangsprojekt ”Nærsomhed” fra
en 2-årig weekendbaseret uddannelse hos Key Point
Photography i Odense. Udstillingen var en stor succes med over 250 besøgende over en weekend. Billederne i udstillingen handlede om nærvær, hvor mobiltelefonen var omdrejningspunkt med dens indflydelse
på vores hverdag. En stærk udstilling, som satte sine
spor hos beskuerne og gav anledning til mange kommentarer.

Lone i Lemming Kirke

Lone fortæller ”Jeg bruger primært det naturlige lys i
mine billeder, hvor billedets komposition og motivets
udtryk er vigtige elementer. Det er gældende for både
portræt-, situations- og naturbilleder”. Hendes billeder
er karakteristiske med deres nedtonede, afstemte farver. Hendes portrætter udstråler derfor et naturligt udtryk, med intensitet, liv og nærvær.
Vil man følge med i Lones billeder, kan man følge hendes naturbilleder på Instragram under Lone Kristjansen og hendes portrætbilleder på hjemmesiden lonekristjansen.dk.
Lokalbladet ønsker Lone
held og lykke med kameraet
Vi håber også at Lone vil bidrage med nogle billeder til
Gadespejlet. Her må andre også gerne byde ind med
spændende / sjove / smukke billeder fra det offentlige
rum i vores 4 sogne.
Luffe

Portræt af Ask

Uvejr på vej. Fra Vesterbyvej

Den smukke Julie
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Præstens Side - Om brand, ytringer og pinse
En brand kan sætte gang i mange ting. Brandfolk alarmeres. Der skal reddes, hvad reddes kan. Man skal
sørge for, at branden ikke spreder sig. Den skal slukkes.
Boet skal gøres op, og forsikringen dækker forhåbentligt. Men der er altid skader, som ikke kan gøres op i
penge.
I april måned udbrød en brand. Jeg snakker ikke om
de brande, der blev antændt som reaktion på Rasmus
Palludans ytringer, eller de brande som skete i Paris
pga. demonstrationer. Det skal handle om en kirke i
brand. Nærmere forklaret en katedral i Paris. Nortre
Dame skulle renoveres, og i forbindelse med dette arbejde gik der ild i bygningen. Heldigvis blev de fleste
relikvier og kunstskatte reddet ud, og ingen mennesker omkom.
Branden i Nortre Dame berørte
mange mennesker. Også mennesker som ellers ikke bruger
kirken. For demonstranterne De
Gule Veste blev det en anledning
til at tale imod en dobbeltmoral hos
samfundets rigeste. Man har flere
måneder demonstreret for indførelsen af en økonomisk politik, der
tilgodeser de mindst bemidlede i Notre Dame i flamsamfundet. Men det har hele tiden mer d. 15. april 2019.
Wikimedia Commons
været et spørgsmål om penge.
Nu har branden i Notre Dame så sat endnu mere blus
på den i forvejen opildnede debat. For på få dage kunne
en lille gruppe af de rigeste mennesker i Frankrig lave en
indsamling på over 7 mia. kr.
På den ene side er det glædeligt, at Notre Dame tilsyneladende vil blive genopbygget. Men det kalder også på
en selvrefleksion. Hvad er mest værd? Bygninger eller
mennesker? Det er selvfølgelig ikke en fair sammenligning, men det får mig alligevel til at tænke: Hvad ville Jesus og apostlene have sagt til dette?
På et tidspunkt hvor Jesus er i Jerusalem, snakker disciplene om det store og vældige tempel i Jerusalem.
”Se de store sten” siger en af disciplene. Men om templet siger Jesus ”Riv dette tempel ned og jeg vil rejse det
på tre dage”. Og der kommer en forklaring om, at Jesus
henviser til sin egen død og opstandelse. Jesus sammenligner Guds hus med sig selv. Guds hus er ikke en
bygning. Men det er et menneske. Et menneske der opstod fra graven efter tre dage.
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Rige mennesker kan nok samle penge sammen til at
genopbygge store kirker på tre dage. Men der skal alligevel noget mere til, før det står færdigt.
I påsken fejrede vi, at Jesus netop genopbygger mennesket. Mennesket som faldt og mennesker som stadig
falder, får lov at tro og håbe på en opstandelse.
Og i pinsen fejrer vi at Helligånden kommer til jorden og
tager bolig i alle, der tilhører Guds kirke. Dermed er kirken ikke længere et hus. Kirken er mennesker i kød og
blod. Sådan som man også kan synge i den danske salmebog nummer 323.

Rekonstruktion af kirke fra 1100-tallet på Hjerl Hede med
”døde sten”. Wikimedia Commons

”Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde;
Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene,”
Alle de kristne er Guds kirke. Og på pinsedag blev
der også tændt en brand. Alle mennesker som hørte
apostlenes prædiken, blev sat i brand for Guds mission. De blev sat i brand af et ord. Men på omvendt
måde end dem der lader sig provokere, og bliver fyr og
flamme over Rasmus Palludans ytringer. Pinsebranden er også en anden brand, end den De Gule Veste
har sat gang i. De som går på gaden i Paris i protest
mod ulighed.
Pinsen satte gang i en brand. En brand hvor mennesker giver varme og kærlighed videre til hinanden.
Man kan måske gå så langt som til at sige, at fordi
kirken består af åndsfyldte mennesker – levende sten,
så lider kirken som sådan ikke et tab, hvis en bygning
brænder ned.
Jo, der sker et kulturelt tab. Et historisk mindesmærketab. Et tab af lokalt samlingssted for Kirken.Men ikke
et kirkeligt tab. For kirken er Levende Sten, Kristi Legeme.
God pinse
Sognepræst Martin Nørremark

Siden sidst
Koncert i Lemming kirke d. 26. marts
En fyldt kirke dannede rammen om en meget fin koncert med det rytmiske kor LYT fra Århus. Koncerten i
Lemming dannede startskudet for korets koncert turne
rundt i landet.

Sigurd Barrett i Dybkær Kirke

LYT - Foto ved Lone Kristjansen

Koret blev dirigeret af Tine Fris-Ronsfeld og aftenen
bød på sange af aktuelle kunstnere som Oh Land, Søren Huss, Maria Key m.fl. Koret sang sange med op til
8-10 stemmer arrangeret af dirigenten selv og af nogle
af korsangerne.
Koret leverede en meget flot og professionel performance. Nogle gange sang koret oppe fra alter korbuen, andre gange stod koret i midtergangen linet op
mellem kirkebænkene. Som publikum blev vi så at sige
kropsligt omfavnet af et fantastisk lydtæppe af smuk
og rørende musik.
Organist Karen-Minna Nielsen
Sigurd Barrett koncert i Lille Hids pastorat.
80 børn fra skolerne i Lille Hids pastorat fik en stor oplevelse, da de sammen med Sigurd Barrett og Eskild
Dohn gav koncert i Dybkær kirke.
Koncerten var et led i et større korprojekt, hvor pastoratets organister i 6 uger øvede med børnene på
skolerne i Skægkær, Lemming, Funder og Kragelund.
Børnene indøvede sange fra ”Sigurd fortæller bibelhistorie” – velklingende, sjove og spændende sange,
som faldt i børnenes smag.
Til koncerten styrede Sigurd Barret børnene med en
fast, men kærlig hånd. Der var god interaktion med
publikum, som også sang med på nogle af Sigurds
nye gendigtninger af de gamle salmer. Sammen med
børnene skabte Sigurd Barrett og Eskild Dohn en fantastisk koncert, som både var festlig og musikalsk en
meget stor oplevelse. De fik så at sige hele kirken til at
”swinge” med.  

Ved koncertens afslutning kunne børnene, Eskild
Dohn og Sigurd Barrett modtage stående applaus fra
et begejstret publikum. Og der er ingen tvivl om, at
børnene fik en oplevelse, de sent vil glemme.
Organisterne Bo Kirkegård, Erik Sanggård
og Karen-Minna Nielsen

Åh de smukke unge mennesker
Gid de længe leve må!

I skrivende stund står vi midt i konfirmandsæsonen i
Lille Hids. Den 27.04 blev konfirmanderne fra Lemming Friskole konfirmeret og ugen efter d. 04.05 blev
konfirmanderne fra Skægkærskolen konfirmeret i
Lemming og Serup.
Uddrag fra talen:
”Nu træder I ind i de voksnes rækker, som det hedder,
men jeg tror ikke, at I vil mærke nogen forskel i det
daglige. I skal stadig i skole og gøre som jeres forældre siger og der går nogle år, før I er gamle nok til for
alvor at flyve hjemmefra.
Men den tid kommer også og den gør det, før I aner
det. I vil formodentlig få en dag, fyldt med taler om, at I
skal nyde jeres ungdom og den tid, der aldrig kommer
igen og alt det, som gamle mennesker i den anden
ende af livet siger.
Mit råd til jer er: nyd det hele livet. Ja, I er kun unge
en gang, men I er også kun voksne en gang og gamle
en gang. Så nyd hele livet. I skal bruge jeres ungdom
på at lære at være mennesker. Det gør I bedst ved at
begå nogle fejltagelser. I skal turde fejle. Både i skolen
og i livet.
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I skal også give jer selv lov til at tvivle, men ikke så
meget, at I aldrig kommer nogen steder, fordi I er så
bange for at træffe det forkerte valg.
Nu vil jeg blot sige til jer: Grib livet og gå med Gud i
vold. Herren bevare jeres udgang og indgang fra nu af
og til evig tid.”
Kære konfirmander,

Endnu engang stort tillykke
Gud velsigne jer vildt meget

KONFIRMERET I LEMMING 27. APRIL KL 10
Stående fra venstre:
Lukas Jager Ankersen, Emil Ellegaard Kamp, Malthe
Thougaard Schultz, Agnete Mariendal Jeppesen, Felix
Thougaard Schultz, Daniel Klærke Lindner og præst
Henriette Gosvig Knudsen
Siddende fra venstre:
Naja Suaning Hjøllund Nielsen, Sigrid Grevelund
Quelle, Matilde Ør Kristensen og Ida Jager Ankersen

KONFIRMERET I SERUP 4. MAJ KL.11.00
Stående fra venstre:
Viktor Sass Løhde, Frederik Michaelsen,
Rasmus Hyllested, præst Henriette Gosvig Knudsen
Siddende fra venstre:
Maya Niedoborski Nørgaard, Tilde Skovby Huus.

KONFIRMERET I LEMMING 4. MAJ KL. 9.30
Stående fra venstre:
Christian Pørtner Lyskjær, Lilly Drós Berthelsen,
Jonas Jensen, Anne Langballe Nielsen, Jens Overby
Kirkegaard, præst Henriette Gosvig Knudsen
Siddende fra venstre:
Fie Graversgaard Jensen,
Simone Tilsted Høyer, Sarah Tilsted Høyer

14

KONFIRMERET I SEJLING 17. MAJ KL. 9.30 OG 11.15
Øverst fra venstre:
Mike Tworek Timm, Gustav Waldstrøm Froberg, Silas Rask Pedersen, Daniel Schneider Mastrup, Marcus
Graahede Suurland, Cilas Kejser Rasmussen, Oliver Bjørn Hannibal, Marcus Rohde Hamann, Mikkel Bredahl,
Janus Mathias Vestergaard, Matias Bremer Tranborg, Martin Nørremark
Nederst fra venstre:
Anne Sofie Krogsgaard Kristensen, Juliane Alstrup, Silke Buhl Pedersen, Marie Hedegaard, Sara Guldborg
Zargari

KONFIRMERET I SINDING 19. MAJ KL. 10.00
Øverst fra venstre:
Janna Møller Oenema, Philip Randlov Thomsen, Milan Andersen, Casper Dohrmann Rasmussen, Frida
Møller Berntsen, Martin Nørremark
Nederst fra venstre:
Carla Silke Koldbro Svendgaard, Andrea Gjøde Mikkelsen, Liva Vittrup Hougaard, Mathilde Damsgaard
Olsen Hertz
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Kalender
Friluftsgudstjeneste i Lille Hids 2. Pinsedag
2. Pinsedag, mandag 10. juni kl. 14.00 (bemærk tidspunktet er ændret i forhold til sidste nummer af lokalbladet)
Festlig friluftsgudstjeneste midt i pastoratet ved ”Krebsesøerne” i Sinding.

linger flettes sammen gennem koncerten. Værkerne
bliver en del af den musik, jeg brænder allermest for.
Derfor vil aftenens koncert byde på den klassiske musiks Bach, de spanske og latinamerikanske rytmer og
klange – og som tredje element danske sange, som
jeg holder meget af.
Aftenen er udvidet med opvarmning i form af vandretur
på Kragelunds hjertesti og friske boller.
Fri entré
Aktivitetsudvalget og Sti-gruppen i Kragelund
Koncert Sankthansaften
Søndag 23. juni kl. 19.30 i Sinding Kirke

Skægkærblæserne og Vox’enkoret medvirker til at
gøre det hele til en festlig oplevelse for alle.
Kørselsvejledning: Drej i Sinding nordpå ad Mausingvej. Drej til venstre ad markvej ved Mausingvej 11
(Team Golå). Parkering foregår på græsset. Fortsæt
ad markvejen ned til søen.
Vi håber, vejret viser med sol, og 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.
Præsterne

Traditionen tro danner Sinding Kirke igen i år ramme
om en koncert Sankthansaften.
Medvirkende er HALFDAN-ensemblet, der består af
Tine Skau og Frey Klarskov. De to erfarne musikere
behersker en rigdom af instrumenter og klangmuligheder, og publikum bliver revet med af deres musikalitet, humør og evne til at involvere os publikum, når vi
sammen synger med på nogle af de dejlige Halfdan
Rasmussen-sange.
Få en dejlig oplevelse til årets Sankthansaftens-koncert i Sinding. Der er gratis adgang.
Erik Sanggaard

Aftenvandretur og Sommerkoncert
med Ole Dusgård
Torsdag 13. juni i Kragelund kirke
Mine favoritter gennem
2000 koncerter
Kl. 18.30 Vandretur på hjertestien med start fra
Våbenhus – slutter med friske boller i våbenhuset.
Kl. 20.00 Koncert med klassisk guitarist Ole Dusgård
Med koncerten fejrer jeg, at
jeg i mit musikalske virke i
år runder 2000 koncerter.
Guitarspil, sang og fortæl- Ole Dusgård
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Halfdan-duo

Sommerfortælling - Tonje i Glimmerdalen
Onsdag 26. juni kl. 13.30
Funder Kirke
Tirsdag 2. juli kl. 19.00
Kragelund Kirke
Fortællere og musikere i kirken
Voksne og børn inviteres til at opleve en levendegørelse af historien om Tonje – som både store og små
vil kunne få glæde af.
Vi vil dramatisere den populære fortælling om Tonje
Glimmerdal skrevet af den norske forfatter Maria Parr,
som ofte sammenlignes med Astrid Lindgren og som
er oversat til mange sprog.
Dramaet i fortællingen understøttes af udvalgt musik –
som spiller en afgørende rolle i selve historien. Musik
med drejelire, bouzouki, guitar, orgel, kontrabas eller
andre instrumenter.

Uffe Holmsgaard Eriksen – guitar

Arrangementet er blevet til i samarbejde mellem lokale
fortælleentusiaster fra Funder, Rikke Højbusk og Marianne Løkke – og musikere Uffe Holmsgaard Eriksen
og Christian Mohr Levinsen
Håber at se flere generationer
Kresten Thue Andersen

Marianne Løkke

Rikke Højbusk

Christian Mohr Levinsen – drejelire
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Sommertur i Lille Hids
Søndag den 30. juni kl. 10 - 13
På pedal ud i den grønne sommer omkring søen
Invitation til cyklister og traktorer
Vi bevæger os ud i
vores
naturskønne
område omkring Bølling Sø. Alle på hjul
kan være med – vi håber at kunne samle et
kombineret traktor- og
cykelhold og krydser
fingre for, at den danske sommer viser sig
venlig. Turen er ca. 14
km og tilbagelægges i
adstadig tempo.

Tårnagentweekend
d. 15.-16. juni

Går du i fjerde klasse og har du en agent i maven?
Så har vi brug for DIG!

kl. 10.00-10.15 Andagt i Kragelund Kirke
kl. 10.20 Afgang fra Kragelund Kirke

Rute fra Kragelund
kl. 10.40 Kort besøg ved Bøllingsøbreddens badebro
ved Klosterlund, hvor møder den nye leder Julie Lolk –
og får evt. frisk dukkert i søen.
kl. 11.10 Engesvang Kirke med fortælling
Historiefortæller John Juul Eriksen fortæller om Engesvang og kirken.
kl. 12.00 Frokost med madpakker ved Bøllingsø Bryghus – med mulighed for at smage ’bryggen hinsides
(søen)’
kl. 13.00 Afgang til Funder ad Femørevejen
kl. 13.30 Afslutning i Funder Kirke
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Vi afholder tårnagentweekend, hvor vi skal løse nogle
af kirkens mysterier, og vi skal på opdagelse i hele kirken og måske endda op i tårnet? Ja, vi skal i det hel
taget på opdagelse i kirkerummet gennem sjove aktiviteter, 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

Orientering
Præstesituationen
Så kan vi begynde at glæde os til at Mette Glowienka
kommer tilbage efter endt barselsorlov. Hendes orlov
slutter den 17. juli, og efter ferien kommer hun tilbage
i slutningen af august.
Det betyder så også, at vi skal tage afsked med Martin
Nørremark, som har været vikar. Her skal lyde en rigtig
stor tak til Martin, for at udfylde pladsen rigtig godt. Det
har været dejligt at lære ham at kende og vi ønsker
Martin alt godt fremover.

KONFIRMANDINDSKRIVNING

I skrivende stund er der endnu ikke lagt nogen dato for
konfirmandindskrivningen for de unge, der skal konfirmeres i 2020.
Inden sommerferien vil præsterne Mette Glowienka og
Henriette Gosvig komme rundt på skolerne med invitationer.

Martin har sin sidste gudstjeneste d. 14. juli, hvor der
bliver lejlighed til at tage afsked og sende Martin videre.
På menighedsrådets vegne
Kirsten Juul
Vikaren takker af
Nu er det tid for mig at takke af. Det har været utrolig
dejligt at være præst her.
Der er mange gode kræfter i menighedsråd, blandt
kirkens ansatte og mange
frivillige, og det har været
et godt samarbejde med
jer alle. Det har været min
første stilling, og jeg kunne
ikke ønske mig et bedre
sted at begynde min præstegerning. Jeg har lært
meget, som jeg tager med
videre. Jeg glæder mig særligt over at have været med
til at starte spaghettigudstjenest op, det håber jeg kan
fortsætte med alle de børn der er i byen og området.
Som man også kan se her på siderne, har jeg sidste
gudstjeneste d. 14. juli (på min fødselsdag), og det vil
glæde mig, at se så mange som muligt i kirke.
Jeg vil ønske jer alle Guds fred og glæde fremover.
Martin Nørremark
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Kirkelige handlinger
Døbte

Lilli Bak Pedersen, 10. marts i Lemming Kirke
Frida Birch Forsingdal , 10. marts i Sinding Kirke
Vincent Elsborg Sølvsten, 17. marts i Lemm. Kirke
Ella Halskov, 23. marts i Lemming kirke
Alba Friis Møller, 24. marts i Sejling Kirke
Mille Lund Schultz, 31. marts i Lemming Kirke
Liva Vittrup Hougaard, 7. april i Sinding Kirke
Alfred Kongshøj Brender Callesen, 21. april i Sejl. Kirke

Viede

Cille Gottliebsen Puggaard og
Sofus Stokvad Kristensen, 4. maj i Lemming kirke

Begravede og bisatte

Peter Kristian Jessen, 16. februar, Lemming Kirke
Bodil Lund Hansen, 26. februar, Serup Kirke
Marie Mogensen, 15. marts, Lemming Kirke
Rudolf Nørtoft Hansen, 30. april, Sinding Kirke

Lilli Bak Pedersen

Alba Friis Møller

Vincent Elsborg Sølvsten
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Cille og Sofus

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.

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 graveren. 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

Se mere på:
www.kragelundkirke.dk
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14.00 HG 1)

14.00 KTA 1)

14.00 HG 1)

14.00 MN 1)

Funder

Mandag 10.

Kragelund

9.30 KTA

Sinding

Søndag 9.

Sejling
Kaffe
11.00 KTA

11.00 HG

Lemming
11.00 KTA

9.30.00 HG

Serup

for Lille Hids Pastorat

9.30 KTA

Søndag 2.

Juni

KIRKENYT
Gudstjenesteliste for Marts - April - Maj 2019
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11.00 HG

Serup

9.30 HG

Lemming

Sejling

Sinding

Funder

10.45 KTA 6) 9.30 KTA  

Kragelund

9.30 KTA

11. s. e. trin

Funder Plejecenter
Torsdag 27. juni kl.10.30 v/ Kresten Thue Andersen (pinse med nadver)
Torsdag 25. juli kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Torsdag 29. august kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Knudsen

for mere information om arrangementerne

Se også kalendersiderne side 14

Kragelund Plejecenter
Onsdag 26. juni kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen (pinse med nadver)
Onsdag 31. juli kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Onsdag 28. august kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen

1) Friluftsgudstjeneste for Lille Hids ved Krebsesøerne i Sinding
2) Minikonfirmandafslutning
3) Sommerfortælling med musik for gamle, unge og børn. Se omtale.
4) Cykel- og Traktorudflugt i Lille Hids – fra Kragelund gennem Engesvang til Funder
5) Afskedsgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.
6) Konfirmand-indskrivning – chance for at lære om korsvar mellem præst og menighed

NOTER:

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, HG: Henriette Gosvig Knudsen, MG: Mette Glowienka, MN: Martin Nørremark, barselsvikar for Mette
Skaarup Glowienka, NN: Pga. sommerferie kendes navnet på vikarpræst pt. ikke.

Søndag 1.

September

9.30 MSG

10. s. e. trin.

Søndag 25.

11.00 MSG

Kaffe
10.45 KTA 6)

11.00 NN

8. s. e. trin
9. s. e. trin

9.30 NN

7. s. e. trin

9.30 KTA

Søndag 18.

9.30 HG

Funder

Kaffe
11.00 KTA

Kragelund
11.00 NN

11.00 KTA

Sinding
9.30 NN

9.30 KTA

Sejling

Søndag 11.

Lemming
11.00 HG

Serup

Søndag 4.

August

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

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

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

Juni

Juli

August

8. august
Tur til Brunshåb, Sejling
Pensionistfore., se s. 44

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

21.-23. juni
Serup Sommerfest,
se s. 33

9. juni kl. 10.00
Årets Store Idrætsdag for
Alle, LIF, se s. 27

23. juni kl. 17.00
Skt. Hans Fest, Serup
Borgerforening, se s. 33

10. juni kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste v.
Krebsesøerne, se s. 16

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans Aften i Skægkær Borgerfore., se s. 4

22. august kl. 18.30
Besøg Grethe Mosegaard, Landsbyliv, se s. 35

13. juni kl. 18.30
Aftenvndretur og Sommerkoncert, se s. 16

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

23. august kl. 17.00
Pizza Aften i Serup Forsamlingshus, se s. 32

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

23. juni kl. 18.00
Skt. Hans Aften, Lemming Borgerf., se s. 39

28. august kl. 7.00
Sommerudflugt, Serup
Pensionistf., se s. 45

14.-15. juni
Sommerfest i Sinding,
se s. 31

23. juni kl. 19.30
Koncert Sankthansaften i
Sinding Kirke, se s. 16

28. august kl. 8.00
Udflugt til Mandø, Lemming Seniorklub, se s. 45

15.-16. juni kl. 15.00
Tårnagentweekend for 4.
klasses elever, se s. 18

29. juni kl. 12.30
Skægkær Blæserne koncert, Riverboat, se s, 7

17. juni kl. 19.00
Ekstraordinær GF, Serup
Borgerforening, se s. 33

30. juni kl. 10.00
Sommertur i Lille Hids,
se s. 18

19. juni kl. 19.00
Pokalskydning, Jagtfore.,
se s. 38
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SOMMER
FERIE!

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

Dea

dlin

KALENDER

loka

Bibliotekscafé i Værkeriet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Floorball i Værkeriet
Mandage kl. 19.45

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Gudstjenester:
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Oktober

November

næs

ugu

lbla

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

September

e til

1. a

d@g

st

mai

te n

r.:

l.co

m

December

13. september kl. 18.00
Fællesspise i Serup Forsamlingshus, se s. 32

5. oktober kl. 18.00
80´er Fest i Serup Forsamlingshus, se s. 32

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

29. december kl. 10.00
Jagt i Præstegårdsskoven, Jagtfore., 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

24. november
Julefrokost mm., Serup
Forsamlingshus, se s. 32

31. december kl. 9.00
Nytårskur i Serup Forsamlingshus, se s. 32

23. september kl. 13.30
Sæsonopstart, Lemming
Seniorklub, se s. 45

12. oktober kl. 10.00
Jagt i Præstegårdsskoven, Jagtfore., se s. 38

27. september kl. 18.00
Årets Ålegilde, Lemming
Borgerf., se s. 39
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LEMMING IF

Formandens beretning 2019
Jeg vil gerne på Lemming IF’s vegne byde jer alle
velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at
den faste garde er mødt op i dag, plus et par ekstra.
Tak for det!

Kontinuitet fortsætter også i bestyrelsen, da alle 4
personer der er på valg i dag, ønsker at fortsætte det
gode arbejde i Lemming IF. Det er dejligt og det er jeg
rigtig glad for.

Min beretning i år ligner lidt den fra sidste år og forrige år, for den sags skyld, det tyder på kontinuitet i
Lemming IF. I Vores idrætsforening er det heldigvis et
godt tegn, det behøver det nødvendigvis ikke at være
andre steder.
Men vi har godt gang i alle idrætterne, en sund økonomi, tingene fungerer godt i det store hele.

Vi har i 2018 vækstet med 3 medlemmer, så vi i alt er
371 medlemmer.
Medlemstallet (År 2011: 138 medlemmer, 2012: 168,
2013: 238, 2014: 265, 2015: 316, 2016: 317, 2017:
368, 2018: 371)

Jeg kan se tilbage på 7 år, som formand for Lemming
IF, hvor blev tiden lige af? Når jeg tænker tilbage, så
er der sket rigtig mange ting i Lemming IF på de 7 år.
Jeg tror og håber på, at udviklingen vil forsætte og der
vil blive bygget videre på de ting der er i gang. Det vil
jeg gøre mit til, at det sker.
Det har været min tanke helt fra begyndelsen, at
medlemmerne skulle føle ejerskab af Lemming IF og
derved skabe et fællesskab omkring idrætsforeningen
– et fællesskab der kan være med til at bære den langt
ud i fremtiden.
I har tit hørt mig sige din, jeres eller vores idrætsforening og jeg tror på det er vejen frem. Vi har i løbet
af året haft besøg af DBU og Silkeborg Kommunes
kultur-fritid-idrætsudvalg, der har afholdt møde i klubhuset. Alle har sagt, at vi har nogle fine og velholdte
faciliteter. Det er dejligt at få at vide, at vi i fællesskab har skabt nogle gode faciliteter her i Lemming, der
kommer medlemmerne til gode.
Der har været udskiftning i bestyrelsen, men ikke ret
meget i den periode jeg har været med (kun 4 personer). Dette gør også at vi har en kontinuitet i Lemming
IF, der er helt unik. Man kunne godt frygte, at vi vil
blive lullet lidt i søvn af “det plejer vi at gøre”, men det
synes jeg bestyrelsen gang på gang viser, at det ikke
kommer til at ske. Der har f.eks. været Cirkus i Lemming, hvor overskuddet gik til Lemming IF. Tak til Bjørn
Bajlum for den oplevelse. Vi har lavet et samarbejde
med Grauballe UGF omkring ungdomsfodbold, som
Christina har styret til UG, og floorball. Samt at der
i 2019 er planlagt nye tiltag i form af medlemsfest d.
30. marts 2019 i forsamlingshuset og Lanterne løbet
d. 21. september 2019, hvor overskuddet skal gå til
KLH (Kulturlanternen-LemmingHuset). Det er Thea
Stokvad der er primus motor på dette arrangement,
med løb & motions afd. i ryggen.
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Selvom vi i bestyrelsen synes, der er brugt mange
penge i løbet af 2018, kommer vi endnu engang ud
med et pænt overskud.
Der er etableret vaskerum i klubhuset til ca. 30.000
kr., som Karen Bang passer til stor glæde for fodboldafdelingen. Der kan nu være 5 maskiner i gang på
én gang. Vaskemaskinerne er sponsoreret af Gustav
Hansen. Tak til Ole Smedegaard!
I bestræbelserne på at samle de nødvendige midler
for at tilblivelsen af KLH kan blive en realitet, har vi
lavet en aftale med fundraiser Rasmus Munch. Derfor
har vi overført 44.000,- kr. til KLH, som skulle bruges til at betale DGI og fundraiseren for beskrivelse og
tegninger af Kulturlanternen –LemmingHuset-.
Det er vigtigt for Lemming IF, at vi arbejder på nye
faciliteter, fordi de lokaler vi har til rådighed på Værkeriet har en udløbsdato ultimo 2021. Vi har mange
idrætsaktiviteter på Værkeriet både for børn og voksne. De aktiviteter vil vi gerne kunne fastholde her i
lokalområdet også i fremtiden. Det vil også give os
muligheder for nye tiltag og sætte Lemming på landkortet i Silkeborg Kommune.
Meget af min tid i 2018 er blevet brugt på KLH, da jeg
også sidder som formand for denne.
Jeg har været til utallige møder med arbejdsgruppen
for KLH, fundraiser, arkitekt og Silkeborg Kommune
og vi er nået langt siden sidste generalforsamling.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt stykke
arbejde. Tak for ordet!
Jesper Bang

Lidt stemningsbilleder fra

Opstart+introdag

Lørdag d. 30. marts var en forrygende dag
hvor der var liv og glade dage:
––

KOM TIL

––

ÅRETS STORE

IDRÆTSDAG

FOR ALLE!
SØN. D. 9. JUNI - KL. 10-14
–
––
––
–

Ta’ hele familien med på Lemming Stadion
søndag d. 9. juni. Det bliver en dag fyldt
med aktiviteter, sjov og hygge
Program for idrætsdagen:
10.00: “Verdensomrejse i luftballon” –
en opdagelsesrejse for hele familien!
11.00: Stikbold, høvdingebold, rundbold
12.00: Frokost
12.30: Gadefodbold
Tilmelding
14.00: Tak for i dag.
til gadefodbold
pr. mail til:
torstenbjerrenielsen
@gmail.com
Der kan
købes masser af
mexikansk mad
og pølser
fra grillen

mer
Skattejagt og meget e

Kom og vær med!
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LEMMING IF
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.

“Frivilling”

Dorthe Elkjær
“Vasegaard” Vejlø
Navn og alder: Dorthe Elkjær “Vasegaard” Vejlø,
47 år. Vi fik en lille snak om navnet, idet Dorthe
mest er kendt som Dorthe Vasegaard, selv om hun
slet ikke hedder Vasegaard mere. Både Elkjær og
Vasegaard stammer fra navnene på forældrenes
slægtsgårde ved Louns Bredning, hvor Dorthe er
opvokset. I dag holder hun til på Nisset Bygade
sammen med manden Jesper og deres to børn.
Uddannelse: Folkeskolelærer.
Arbejde: Har de sidste 3 år undervist på Vinderslev skole (Trekløverskolen). Tidligere var det
Thorning skole i hele 16 år. Alt i alt har Dorthe
været skolelærer i 21 år, og hun er stadig glad for
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det. “Det er så givtigt at have med børn at gøre.”
fortæller hun.
Livret: Bland-selv slik.
Hobby: At bevæge sig, om det så er gymnastik,
cykelture eller gåture. Er også glad for at læse
bøger eller hygge sig sammen med familien. Og
så elsker Dorthe at rejse!
Yndlingsfarve: Sort
Medlem i klubben: Nej, Dorthe er ikke medlem
af klubben, men hun har dog tidligere været lidt
med på vores cykelhold, som desværre ikke kører
længere.
Frivillig i klubben: Siden 2012 har Dorthe været
gymnastiktræner for de to voksenhold, der hver
vinter træner i gymnastiksalen på Værkeriet. Hun
tog selv kontakt til formanden for Lemming IF
(Jesper Bang) for at høre, om klubben manglede
en gymnastiktræner. Ideen med gymnastikholdet
var, at der skulle være noget for dem, der yder en
indsat i klubben. De voksne, som måske ikke selv
har børn i klubben længere, men stadig hjælper til.
Hvorfor frivillig?: “Det virker bare helt naturligt.
Det er noget, jeg har med hjemmefra, at sådan
bør det være. Og så er det selvfølgelig også lysten
til at bevæge sig. At jeg bliver glad af det!” siger
Dorthe. Vi snakker også om, hvordan det handler
om livsglæde og et bedre liv. “Det er sundhedsfremmende at dyrke motion. Vi får det godt fysisk,
men det er jo kun en del af et bredere sundhedsbegreb. Kost og motion gør det ikke alene. Vi
skal også have det godt og sjovt, mens vi dyrker
gymnastik. Dertil kommer at vi har brug for gode
venner, et socialt netværk, familier man trives i og
arbejde man trives i. Man kan sige, at det godt liv
er målet.”
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: “Alle
de unavngivne frivillige. Dem, der får dagligdagen
til at fungere i klubben. Fx ved at hjælpe 3 timer i
et madtelt til Lemming Cup, træne et fodboldhold
en gang om ugen eller stiller op som dommer til
en dame senior kamp. Nogen hjælper også, når
der skal lægges nyt tag på eller sættes et par lister
op. Alle dem, der byder ind, med det de kan. Og
det er mit indtryk, at der er godtnok mange, der
gør noget!”
Arbejdsopgaver i klubben: Først og fremmest
trofast gymnastiktræner hver eneste tirsdag i vin-

CUP 2019
terhalvåret. Derudover er Dorthe også tit at
finde som opvarmer til diverse arrangementer
i klubben. Næste gang, hun kan ses i den
rolle, er til løbeklubbens store Lanterneløb
den 21. september, hvor der forventes 300
deltagere.

Tak

for hjælpen, Dorthe!

LØRDAG D. 8. JUNI

Kig forbi

En super hyggelig fodbolddag
for både spillere, familien og
hele klubben, så kig forbi.
HUSK: Lemming Skolevej
er spærret for gennemkørsel denne dag.

Nyt fra herre senior
fodboldafdelingen
Siden efteråret hvor vi var uheldige at rykke ud af Jyllandsserien er der sket meget.
Der er kommet ny 2. holds træner til i form af Henrik
Andersen, vi har mistet et par spiller i form af bla. Rasmus Lysdal, som er blevet en profil på Kjellerups 2
divisions hold. Der er heldigvis også kommet nye spillere til i form af Mathias Hagelskjær, Søren Knudsen,
Markus Dam og Simon Gisselmann.
Ud fra ovenstående, gik vi ind til sæsonen med masser
af tro på tingene, et godt setup og rigtig mange dygtige
fodboldspillere, som elsker at komme i klubben.
For serie 1 vedkommende indledte vi sæsonen stærkt
med 3 point i første kamp. Hvor efter det desværre er
blevet til en del nederlag, inden vi i sidste runde fik
vendt bøtten med 3 point og vores første hjemmesejr
imod Kjellerup, dette håber vi på bliver start skuddet
til en ny periode med en masse Lemming sejre, og en
masse god fodbold.
Vi må dog erkende, at sidste års nedrykning måske har
siddet lidt i baghovedet og samtidigt har vi været ramt
af mange skader, som har gjort at vi har haft svært ved
at stille med det samme hold 2 kampe i træk. Det er

heldigvis begyndt at lysne nu, hvilket gør at vi igen kan
arbejde hårdt på træningsbanen, og fokusere på at få
en masse sejre.
Serie 3 har fået en rigtigt god start på deres sæson,
hvor de er med i toppen af rækken og de vil i den
restende del forsøge at se om de kan udfordre de tre
oprykningsfavoritter fra Funder, KFUM og SKS.
Henrik Andersen og drengene i Serie 3 skal have stor
ros for altid at gå ind til kampene med oprejst pande
og stor lyst til at spille fodbold uanset hvor mange nye
spillere der er med fra gang til gang.
Vi håber og tror på en rigtigt god anden del af sæsonen, med masser af god træning, kampe og socialt
hygge på tværs af holdene.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle
de frivillige som hjælpe til at vi bare kan møde op og
koncentere os om at spille fodbold.
Også tak for opbakningen i forbindelse med vores
kampe, det betyder meget.
Mads Balle
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst…
Generalforsamling
Blev afholdt d. 5/3 i forsamlingshuset og som det plejer
at være, ikke med det store fremmøde.
Dagsorden var jf. vedtægterne og et kort referat, efter
at Svend Åge Kusk igen blev valgt som ordstyrer og
formandens beretning, blev årets regnskab fremlagt.
Godkendt, men desværre med underskud på både
forårsfest og Sommerfest, men igen reddet af salget
ved River Boat, som til gengæld var rekordstort på ca.
70.000 kr.

Fantastiske skuespillere

Bestyrelsen fremlagde forslag om revidering af vedtægterne som blev godkendt. Udover ændring af formuleringer, så var den største ændring sammensætningen af bestyrelsen. Der er nu ikke et max. antal
medlemmer og suppleanter udgår. Bestyrelsen skal
dog min. bestå af en formand, næstformand, kasserer
samt 3 bestyrelsesmedlemmer, derudover afgør bestyrelsen selv øvrige antal medlemmer.

par højttalere og en telefon, børn var velkomne og alt i
alt var det bare en god fest igen med i alt 99 personer
til spisning. Skuespillerne leverede igen varen og opførte et fint og underholdende stykke. Stor tak og ros
til dem. Regnskabet er ikke endelig på plads, men det
ser ud til det går nogenlunde lige op.
Så det bliver nok konceptet fremadrettet, at gøre det
på denne måde.

Valg i år betød at Michael valgte at trække sig og tak
til ham for en rigtig god indsats, Daniel Christensen
er i stedet trådt ind. Derudover var der genvalg til de
øvrige. Så bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Jakob Kudsk
Næstformand: Carsten Kofoed
Kasserer: Heidi Eriksen
Øvrige: Anders Mark, Ole Mastrup, Jeppe Rahbek,
Mads Greis, Mick Froberg og Daniel Christensen
Revisorer: Svend Åge Kusk & Pia Hedegaard
Revisorsuppleant er Louise Drengsgaard.

Ingen stegt flæsk til Riverboat
Nej, det er ikke en dårlig spøg, men desværre en
kendsgerning. Nogen reel begrundelse har vi ikke
fået, så derfor blev det også modtaget med stor utilfredshed. Efterfølgende har vi haft kontakt med Midtjyllands avis, som bragte en artikel d. 17/4, hvor River
boat bl. a. begrunder det med klager over lugten! Dette
var dog helt nyt for os. Men blev i samme artikel lovet,
at vi er tilbage igen 2020 og også får en bod til den
kommende regattafest. Så det håber vi naturligvis, at
de står ved.

Under eventuelt fremlagde medlem af Lokalrådet Peter Bernth kommunens overvejelser vedr. trafik og veje
i lokalområdet, samt at der er oprettet en pulje som
kan landsbyer kan ansøge om til forskønnelser/udbedringer af byer og veje. Vi har på den baggrund ansøgt
kommunen om følgende:
- Tilslutningsafgift af el på Arnestedet
- Udbedring af Sejlingvej ved afkørslen mod nr.
36 A – F.(nyt asfalt)
- Fartbegrænsnings tiltag ved indfaldsvejene til Sejling
ved Ørevadbrovej og Ebstrupvej

Som det er nævnt flere gange, er det pengene derfra,
der har betydet at vi kan holde aktivitetsniveauet og
ikke mindst vedligeholdelse og udbedringer af Arnestedet. Der er heldigvis penge nok i kassen, således vi
kan afslutte de igangværende projekter

Forårsfest d. 6/4
I lighed med sidste år, blev det gennemført i samarbejde med forsamlingshuset og med samme koncept.
Maden lavede vi selv og musikken blev klaret via et

Den kommende tid…
Skt. Hans afholdes naturligvis på Arnestedet d. 23/6,
vi tænder grillen, så den er klar fra kl. 17.30 og bålet
tændes ca. kl. 19.00, mød op og lad os få en hyggelig
aften.
Sommerfest holdes selvfølgelig og igen i weekenden
i uge 32, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

Kontaktpersoner i Sejling:
Borgerforening
Forsamlingshus

30

Jakob Kudsk 4084 2337
Oluf Leth
2562 2034

Børnegruppe Kristine Krogsgaard
Pensionistf. Rosa Leth		

3063 8954
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
Sommerfestprogram i Sinding 14. og 15. juni 2019
Fredag d. 14. juni
Kl. 18.00 Aftensmad på Sportspladsen
Frikadeller med kartoffelsalat og salat.
Pris: 30 kr. pr. person, dog max. 100 kr. pr. husstand
Desuden salg af pølser, øl og vand. Øllauget skænker op
Kl. 19.00 Ølsmagning
For alle over 18 år er der ølsmagning ved Bøllingsø Bryghus. Tilmelding onsdag den 12. juni til Hanne på hanneholst@hotmail.com eller 24643550 senest onsdag den
12. juni. Pris kun 150 kr. for smagning af 6-7 øl.
Kl. 20.30  ”Max Pain”
Det lokale, spritnye Sinding-band spiller i festteltet på
Sportspladsen.

Kl. 12.00 Frokost i det grønne
Bål, snobrød, pølser og pandekager
Kl. 12.00 Gadefodbold-turnering
v. Jens Erik Møller. Tilmelding senest fredag d. 14. juni til
moellerjense@gmail.com eller på sms: 24 94 11 71. Pris:
50 kr. pr. hold. Se regler på Facebook ”Sinding 8600” og
i Sindingnyt
KL 13.00 Hestevognstur ved Dolmers.
Børn i alle aldre kan få en køretur i hestevogn med shetlandsponyer.
Kl. 14.00 Frist for aflevering af kage til Kagekonkurrencen
v. Annemette. Kagerne bedømmes 14:10 af dommere
Kl. 14.30  Salg af konkurrencekager og kaffe i festteltet
Kl. 15.30-16:30 Traditionsrige familieaktiviteter

Loungeområde for dem der hverken er børn eller voksne
Kl. 01.00 Baren lukker

Kl. 18.00 Sommerfestaften
Spisning. Pris: 150 kr. pr. person. Børn under 2 år: gratis.
Børn: 3-14 år: 50 kr. Unge: 15-18 år: 100 kr.
Tilmelding senest onsdag den 12. juni kl. 16.00 til Nina
Dissing ninadn@live.dk eller på 24202749
• Efter middagen loungeområde for dem der hverken er
børn eller voksne

Lørdag d. 15. juni
Kl. 08.00 Morgenvandring for morgenfriske borgere og
hunde, mødested ved forsamlingshuset, v/ Bodil Byskov

Kl. 21.00 ”Back flash” spiller i festteltet på Sportspladsen

Kl. 09.00 Morgenmad i teltet. Pris: 30 kr. pr. person, dog
max. 100 kr. pr. husstand
		
Kl. 10.00-14 Børneloppemarked og kunstnerboder,
husflid, salg af legetøj m.m. v. Lene Rasmussen. Stand
med bord: 50 kr. Tlf. 30117166

Søndag den 16. juni:
Kl 10.00 Fælles oprydning på pladsen, alle som møder
op er velkomne.

Kl. 10.00 Aktiviteter på pladsen:
Sandbunke for de mindste, Guldgravning i halm for de
mindste, Hoppeborg for de mellemste børn, Halmballer
for de modige børn, Svævebane for de sejeste drenge
og piger, Ansigtsmaling for alle børn og barnlige sjæle,
Kængurostylter og hoppesko for alle der har mod
Kl. 10.00 Gøgl i mængder
Vi får besøg af en stor vogn fyldt med gøgler remedier
og har en professionel instruktør, der kommer og lærer
børnene alle mulige tips og triks.
Udstyret bliver på pladsen, så børnene kan øve videre
det meste af dagen.

Kl. 02.00 Baren lukker

Vi ønsker alle en glædelig sommer!

”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

Jørg

en S

kou

boe
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ...

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 25. marts.
Formanden berettede bl. a. om stor aktivitet i det forgangne år; lejligheden er blevet genudlejet efter kun
en måned uden lejer, spiseaftener er en stigende succes med flere nye ansigter hver gang, samt at idéen
med gæstekokke er et hit, der bidrager til sammenholdet i byen.
Efter valg til bestyrelsen - og efterfølgende konstituering - ser bestyrelserne nu således ud:
Forsamlingshuset:
Formand:
Michal Jokumsen
Næstformand: Danni Haunstrup
Kasserer:
Peter Henningsen
Referent:
Tina Englyst
Menigt medl.: Helle Suaning
Suppleant 1: Jens Dam
Suppleant 2: Ulla Grewy
Støtteforeningen:
Formand:
Bernd Grewy
Kasserer:
Lene Klejstrup
Referent:
Erik Vestergård
En stor tak skal lyde til Vivi Sørensen og Karsten
Kristiansen for deres store arbejde i bestyrelserne.

Kommende arrangementer
Pizza Aften

Fredag d. 23. august kl. 17.00
Vi gentager succesen fra sidste år
og serverer hjemmelavet pizza
- forhåbentligt i Gårdhaven :-)
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

Fællesspise

Fredag d. 13. september kl. 18.00
Karina & Co. serverer en endnu ukendt menu
- nærmere info senere

80´er Fest

Lørdag d. 5. oktober kl. 18.00
- nærmere
info
senere
80er Fest i Serup

Erling, Michal og Bernd - ta´r gerne opvasken efter Fællesspise

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
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Mortens Aften

Søndag d. 10. november kl. 18.00
- nærmere info senere

Julefrokost & Lav-Selv Juledekorationer
Søndag d. 24. november
- nærmere info senere

Nytårs Kur

Tirsdag d. 31. december kl. 9.00
- nærmere info senere

SERUP BORGERFORENING
Ekstraordinær Generalforsamling

Mandag d. 17. juni kl. 19.00 i Serup Forsamlingshus
Vedtægtsændringer og Infomøde om Madpakkehuset
Det forhåndsgodkendte tilskud til Madpakkehuset fra kommunen, er betinget af
nogle ændringer i vedtægterne, hvor vi bl. a. vil tilføje, at foreningen har et almennyttigt formål,
samt vedligeholdelsespligten af Madpakkehuset og det omkringliggende område.

Serup Sommerfest
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LANDSBYLIV
HUSK HUSK HUSK
Vi kommer rundt med medlemskort i juni måned, skulle vi glemme nogle af jer,
så give et ring og vi kommer forbi så hurtigt vi kan

E-mail: Landsbyliv@live.dk
		
		
		
		
		

Formand: 			
Næstformand: 		
Sekretær/referent: 		
Kasserer: 			
Menigt medlem: 		

Janni Rasmussen 		
Anna-Grethe Rasmussen
Inger Kristensen 		
Grete Dahl 			
Lillian Rasmussen 		

2463 0517
2427 8773
2814 5442
6093 7601
8685 9207

Siden sidst ...
Besøg hos Collection
Collection i Kjellerup stod klar til at tage imod en stor
flok Landsbyliv´ere (hele 23 styk), til en hyggelig aften
i shoppingens tegn.
Karin Jensen, Anja Ostenfeldt, Inga Sørensen, Dorte
Mikkelsen og Lillian Rasmussen havde et par dage i
forvejen været forbi for at prøve tøj, som de så denne
aften, kunne vise frem på bedste model maner.
Stor tak til de super, seje modeller der viste årstidens
mode og trends.

Landsbyliv´ere besøger Marselisborg

Landsbyliv´ere besøger Marselisborg

Anja på catwalken

Inga på catwalken

Tur til Århus havn
Lørdag d. 27/4 gik turen til Århus, hvor Louise, vores
guide stod klar til at tage imod os.
Hun viste os Århus Ø med alle de nye byggerier, den
gamle fiske havn, så kørte vi et smut til universitetet.
Et kæmpe område med masser af historier om både
Hendes Majestæt, Jorn osv.
Derefter kørte vi til Marselisborg, hvor vi gik en lille tur i
parken, da det endelig var holdt med at regne.
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Landsbyliv´ere besøger Marselisborg

Så gik turen videre til industrihavnen hvor der udover
Maersk, kul havnen også er plads til den lille vandflyver der flyver fra Århus til København.

Kommende arrangementer

Efter et smut i DOK1 endte vi ved Århus Street Food
hvor de fleste af os fik en lækker frokost i en af alle de
spændene boder.

Grethe Mosegaards værksted

Torsdag d 22. august kl. 18.30
Besøg hos
Opalvej 14, 8700 Horsens

Denne aften skal vi besøge
Grethe i Horsens.
Grethe laver en masse forskellige
håndarbejdsting, bla. keramik,
som hun har til at stå og pynte
rundt om i haven,
smykker, pynte æg, ikoner
og masser af andet.

Frokost

Vi hygger med kaffe og kage
inden vi køre mod Lemming igen
Pris for medlemmer 25 kr.
Ikke medlemmer 50 kr.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 17.45.
Giv lige besked hvis I kører selv
Tilmelding til Lillian senest d. 15.08.19
på tlf. 86859207 eller
e-mail: Landsbyliv@live.dk

Anna-Grethe og Janni på Salling Rooftop

Grethe Mosegaards
keramik

Bustur

Alle 20 mand vendte næsen hjem efter en hyggelig og
interessant dag.
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Kendte DJ`s gæster Børnehaven i Lemming!
For 2. gang er vi så heldige, at de lokalforankrede DJ`s
”Michael & Chris” finder vej til vores børnehave.
Børnene havde glædet sig i over en måned, og på dagen forud koncerten, dukkede der en VIP-indbydelse
op i alle børnenes garderoberum, hvor de hver især
blev inviteret til dette storslåede arrangement.
I år havde ”Michael & Chris” også annonceret, at de
havde en gæstestjerne med, så spændingen var intakt
lige til det sidste!
At ”Michael & Chris” er lokalforankrede og dagligt er
forældre til børn i børnehaven, gjorde ikke begejstringen mindre. Tværtimod elsker børnene, når forældrene kaster sig ud i så vilde projekter, og gider ”lege
med”!
Pernille Bilgrau Sejersen
Pædagog

Victor fører Ella i dansen

Special Guest - Robotten

Flora og Bjørk i tæt omfavnelse; fascinerede og ”skræmte”
på én gang – ved synet af robotten!

Disco med Michael & Chris & alle børnene

DJ-Chris instruerer Daniel. En mulig kommende DJ?
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FRISKOLEN I LEMMING
Micro:bit på friskolen i Lemming
Micro:bit er en mikrocomputer, der nemt kan
kodes til en lang række
funktioner og aktiviteter.
Den er på størrelse med
et halvt kreditkort og har
25 røde LED-lamper på
forsiden som display.
Derudover kan den registrere bevægelse, har indbygget kompas samt Bluetooth. Alle funktionerne kan
kombineres til at kode alt fra alarmer til små sjove spil.
I en hverdag omgivet af teknologi, som bliver styret af
programmering, kan en forståelse af, hvad der gemmer sig bag dimser og skærme være med til at gøre
eleverne til kompetente brugere og skabere af teknologi.
Der er både fordele og ulemper ved micro:bit i undervisningen. En af de helt store fordele er, at eleverne
med det samme kan se resultatet af det, de har programmeret. Det kan eksempelvis være en LED-lampe,
de har fået til at lyse.

”På den måde bliver det meget mere håndgribeligt for
eleverne, fordi det sker i virkeligheden.”
Ulempen ved micro:bit i undervisningen er dog, at det
er tidskrævende og ikke bare kan læres på en enkelt
formiddag.
Vi har på friskolen i Lemming kastet os ud i programmering. Vi brugte mange timer for at komme ind i
programmeringssproget. Da det var lykkedes ville vi
gerne vise vores kunnen.
Vi skulle afholde julemarked hvor det var oplagt at vise
vores bedrift. Vi lavede en markedsplads med spille
boder, hvor hver elev havde programmeret hver deres micro:bit. Der var lavet terningkast, roulette, tre på
stribe og mange andre boder.
Det gjaldt så om at lokke forældrene til at satse en
krone eller to. Da eftermiddagen var ovre havde vi vist
micro:bitten og fået et lille overskud.
Erling Bossen

Sofia, Alma og Ida i fuld gang med kodning
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Program 2019
Fisketur

Fredag den 14. juni kl. 18.30

Jagt i Præstegårdsskoven

Mød op med fiskestangen
til en hyggelig aften ved Svennes Sø
på Ingerslevvej 19, Lemming.

Lørdag den 12. oktober
Søndag den 29 december
Alle dage kl. 10.00
Der kan købes grillpølser og drikkevarer.
”Fiskekort” kr. 50,-

Mød op ved klubhuset på Serupvej.
Max. 15 deltagere så ”først til mølle”.   
Pris 50,- kr. incl. en øl eller vand.
Husk jagttegn

Pokalskydning

Onsdag 19. juni kl.19.00

Bestyrelsen

Alfred Jensen
Jørn Andersen
Christian Nørskov
Lasse Mortensen
Søren Jensen

8687 7535 / 2241 1221
8685 9141 / 2279 1138
2585 2683
2423 5501
2648 1234

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk
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LEMMING BORGERFORENING
Vi har haft gode arrangementer i foråret
Fastelavnsfesten var godt besøgt, mange flotte udklædninger, en god blanding af prinsesser, superhelte,
mavedanserinder, et enkelt fugleskræmsel og som det
ses, et besøg fra ørkenen.

Skt. Hans aften

Søndag d. 23. juni kl. 18.00
på festpladsen i Lemming ved legepladsen
Lemming bygade.
Kl. 18.00 tændes det lille bål og
kl. ca. 20.00 er der båltale
Derefter tændes det store bål.
Som sædvanlig kan der købes pølser,
kartoffelsalat, øl, vand, kaffe og te,
mon ikke der bliver en portion snobrødsdej også?

Bedste udklædninger og konger og dronninger.

Årets Ålegilde

Fredag d. 27. september kl. 18.00.

Pænt besøg, også denne eftermiddag.

Vi havde en fantastisk forårsfest, super revy, den bli´r
bedre og bedre. Alt i alt en god aften.
Påskespillet var også godt besøgt, 130 havde fundet
vej til Lemming forsamlingshus denne 2. påskedag.

Kan det virkelig passe,
at det kun er 14 % af Lemming /Nisset husstande,
der vil være med til at støtte
forsamlingshus og borgerforening?
Hvis medlemskort og program er blevet væk,
så fortvivl ikke
I kan stadig betale for medlemsskabet
på mobile pay  62096,
+71<1826 +82548572,
eller reg. 9225 konto 2250070082
Husk at skrive navn og adresse.
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Der var godt fyldt op denne varme 2. påskedag
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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.

Fuld koncentration, det er nok ikke kun brikkerne på pladerne, der skal flyttes

Henvend jer derude om mandagen, når der er lotterispil, pigerne er der fra kl. 18, eller ring til Karin Jensen
på tlf. 3070 9048.
Vel mødt til alle vore arrangementer.
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalrådet
Årets borgermøde den 27. marts.
Silkeborg Kommunes netop offentliggjorte plan: Kommuneplanstrategi 2040 var det overordnede tema for
det velbesøgte møde.
En af Skægkærområdets byplanansvarlige Lone Davies Nielsen fortalte om kommuneplanstrategien, der
blev debatteret ud fra kortskitser fra planen. De var
desværre ikke særlig lette at få overblik over, da gengivelsen ikke var særlig tydelig
Ifølge planen vil Silkeborg by udvikle sig mod nord.
Citar fra planen: ” Skægkær og Sejling som et samlet bysamfund: Byerne 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 funktionelt.”
Det er dog en udvikling, der først forventes at indgå i
bindende planer efter gennemførelsen af planerne for
området mellem Grauballe og Silkeborg begyndende
med Eriksborg udstykningen.

Nyt madpakkehus i Serup kan være på vej.
Serup Borgerforening arbejder på at opføre et madpakkehus på sportspladsen. Byrådet har nu godkendt
en ansøgning fra borgerforeningen om tilskud. Byrådet har sagt ja til at finansiere 50% af projektet. For at
få tilskud er der nogle forudsætninger, som skal opfyldes. Det er blandt andet, at Serup Borgerforening
skal have den øvrige finansiering på plads inden 30.
september 2019, hvor byrådets tilsagn om tilskud løber til. Udover værdien af de frivillige timer har foreningen samlet 35.000 kr. hos sponsorere, så der mangler
95.000 kr. En anden forudsætning er, at foreningens
vedtægter rettes til, så det er tydeligt, at foreningens
formål er almennyttigt.
Sti fra Hinge til Lemming asfalteret
I december godkendte byrådet at bruge 1 mio. kr. på at
sætte Kjellerupbanestien fra Hinge til Lemming i stand
blandt ved at beskære bevoksninger langs stiens, fjerne jord og renovere rørunderføringer. Nu har byrådet
godkendt at bruge 1 mio. kr. på at asfaltere 3,5 km
af stien efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget. Det
skal gøre det nemmere for cyklister at bruge stien. Det
betyder også, at der næsten vil være fast belægning
på hele banestien fra Silkeborg til Hinge.

Det var derfor ikke meget konkret der kunne siges om
planerne for vores område. Da kortskitserne også indeholdt forskellige ikke nærmere undersøgte vejføringer gik debatten hurtigt over til en fornyet debat om
trafikken på Viborgvej og gennem Skægkær.
Trafik
Borgermødet debatterede et forslag om at lukke den
nuværende udkørsel fra Høgdalvej til Viborgvej og
herefter lave en ny udkørsel tættere på Skægkær efter
etablering af et nyt vejstykke, bagom den eksisterende
bebyggelse. Der blev nedsat en hurtigt arbejdende
gruppe, der skulle beskrive forslaget nærmere.
Gruppens beskrivelse er indsendt til kommunen.
Byrådet har sagt ja til, at give penge til at lave undersøgelser af en omfartsvej ved Skægkær.
Kommunens plan om gang/cykelsti i Skægkær fra Viborgvej til skolen er opgivet, da der er for lidt plads, i
stedet ønskes lavere hastighed og hævet vejflade ved
skolen.
Der er indsendt ønske til kommunen om fartdæmpende foranstaltninger ved indkørslen til Sejling via
Ebstrupvej og Ørevadbrovej.
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Her kan vandre/cykelturen startes, hvor naturstien krydser
Holmgårdevej. Der er gjort klar til en parkeringsplads til en
del biler, så hvis man er flere, der vil have en gå/cykeltur
sammen, er der plads til alle. Men asfalten lader vente på
sig...

Lokalrådets pulje
- til økonomisk støtte til lokale aktiviteter.
Næste ansøgningsfrist er 1. juni (vi vil, da Lokalbladet
udkommer først i juni, denne gang modtage ansøgninger frem til 15. juni)
Peter Bernth

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Hej for dig og hej for mig – hej for Norges land
Hvert 3. år tager vi i Børne og Familiehuset på skitur
i Norge. I år var vi afsted i uge 10 og det var en helt
fantastisk oplevelse. Vi kører til Hovden hvor der er et
overskueligt område på ski, men alligevel med udfordringer til alle. I Hovden har de hytter, som vi lejer 5 af,
så vi kan dele børnene op i deres grupper.
På den måde er der både plads til det store og det lille
fællesskab. Ski er en fantastisk ting at være sammen
om – det er sjovt, vi er ude og det er en aktivitet som
alle kan samles om. Kinderne bliver røde og man sover godt om natten når vi har været i gang hele dagen.
Vi var heldige med vejret i år – der var vindstille og nyfalden sne hver morgen når vi stod op. Nyd billederne
herunder – de taler vist for sig selv
Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset
Annette
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LOKAL HOBBY
Anna Hesselbjerg i Serup er ikke løs på tråden...
På Holmgårdevej 4 i Serup bor en usædvanlig dame,
der trods lidt mindre fysisk størrelse er en meget stor
personlighed indenfor skrædderfaget. Hun hedder
Anna Hesselbjerg, og har boet i Serup i 49 år. Og her
kender mange hende for hendes fantastiske evner, når
det gælder nål og tråd.
Ofte kalder man en skrædder for stofmisbruger, og
Anna har i særdeleshed
brugt mange stoffer i sit liv.
Men det er kjole-, frakke-,
uniforms- og buksestoffer,
det drejer sig om. Lokalbladet fik opsnuset, at hun
blandt meget andet har
syet uniformer til mange
medlemmer af Nordjyske
Sortkrudsskytter, som nok
er lidt ukendt i vores lokalområde, men som også
har medlemmer her fra området. Uniformerne er syet
efter meget primitive mønstre og billeder, men resultatet er overvældende flot, Fri fantasi-piratdragt fra ca.
se div. billeder. Og Nordår 1650
jyske Sortkrudtsskytter er personer, der med interesse
for soldater- og bønderlivet
omkring år 1650-1800-tallet og Napoleonskrigene
m.m. bærer og ærer traditionerne fra dengang. De
fortæller, at alle mænd over
40 år blev indrullet som soldater af herremændene i
forsvaret af de lokale herre- og bøndergårde med
meget få skydevåben, men
skulle klare sig med leer,
sværd, køller og knive. Og
skydevåbnene fra den tid
var sortkrudtbøsser og -pistoler, hvis vedligeholdelse
og brug netop er gruppens
fascination, og hvor der afholdes skydekonkurrencer
Røde bukser og opslag var mellem tilsvarende foreninkendetegn for Midtjylland
ger i landet.
Tilbage i nutiden kan siges, at Anna ikke er en novice
indenfor skydning...øh, nej...syning. Hun blev udlært
skrædder i 1954, og startede karrieren i en århusiansk
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En lang sortkrudtsbøsse og flot musketértøj

systue med 600 syersker i ét stort lokale, som var ret
almindeligt dengang. Som Anna siger: ”Der var akkorder og stress og ikke særlig rart, så der blev jeg kun i 9
måneder”. Så fandt hun en hyggelig damekonfektionsskrædder også i Århus med 3 skræddere og flere elever, og det passede hende meget bedre, og der var hun
i 12 år. Så lokkede et tomt lokale på Ålborgvej, og Anna
slog til og havde sin egen skrædderforretning, indtil en
kæreste og tilmed kommende mand dukkede op, og familien flyttede til Serup. Her blev hun hjemmegående
men stadig hjemmesyende, når tiden var til det.
Nu nyder Anna sit otium og syer kun lidt, når helbredet
tillader det. Og selv om hendes helbred ikke altid har
været det bedste, har hun alligevel haft tid og energi til
at hjælpe andre ældre i lokalområdet, som havde hjælp
behov. Lokalbladet siger hermed tak for Annas deltagelse i artiklen med kig ind i en speciel verden og god
fornøjelse med de kommende uniformsopgaver m.m.
Luffe

Anna har syet begge personers tøj

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Signesminde Kro i Resdal er totalrenoveret
På Viborgvej 145 i Resdal ligger den smukke Signesminde Kro, som Karina og Karsten Toft Haakonsson
overtog i 2012, og som de siden da har drevet dygtigt
med et tillokkende spisekort, gode festtilbud, mad-udaf-huset og favorable værelsespriser. Kroen er den
eneste ægte kro i vores Lokalområde, og rigtig mange
kender derfor kroen og dens hyggelige stuer fra firmaog familiefester, kurser og konferencer, konfirmationer,
+guld-sølv-bryllupper, begravelseskomsammener og
meget andet.
Og altid har oplevelsen været sublim, uanset om det
var smørrebrød ad libitum, stegte ål eller flæsk eller
en gourmetmiddag med talrige spændende retter. Altid
serveret med et smil og et check af, om det smager
godt og kunden er tilfreds. Og tilfreds kan man nemt
blive, for som Karsten siger: ”Vores spisekort indeholder så mange spændende forslag til måltider til både
frokost, let menu eller festmiddag i mange prisklasser,
så alle kan trygt kigge ind og få en god oplevelse ”.
Spisekortet med alle de lækre muligheder kan ses på
www.signesmindekro.dk, hvor priserne på mad-ud-afhuset og festarrangementer og værelsespriser også er
lette at finde.

Signesminde Kro var oprindeligt en landbrugsejendom.
I 1830 begyndte man at sælge kaffe og kage til de vejfarende, der kom forbi, og hvor hestene kunne spise
og få et hvil før næste dags strabadser. Senere hen
udviklede kroen sig til at blive en rigtig kro og fik omkring år 1900 sit første navn ”Rødekro”. I 1930-erne fik
den sit nuværende navn, opkaldt efter den daværende
kromutter Signe. I 1979 brændte hele kroen, undtagen
den gamle hestestald. Kroen blev genopbygget igen
i 1980 i gammeldags stil, men ikke som en tro kopi
af den oprindelige kro. Indenfor i kroen hænger der
mange gamle billeder fra forskellige årtier af kroen.
I 2012 overtager Karina og Karsten kroen, og de har
sidenhen moderniseret størstedelen af kroen, med respekt for den klassiske gamle krostil med hyggelige
værelser og krostuer. Og har du selv brug for deres
tilbud, så ring 8685 5443 og hør nærmere om priser,
ledig tid m.m., men ring i god tid, da der er stor søgning og tit optaget. Som Karina og Karsten ”siger” på
deres hjemmeside: ”Velkommen eller på gensyn...”
Luffe

Den smukke kro med den gode mad og venlige betjening
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING
Vi tager til Brunshåb 8. august

Tusind tak

for den store opmærksomhed
i anledning af mit
40 års jubilæum

Nærmere information hos Rosa

Olaf Leth

Generalforsamling

Forsamlingshusets generalforsamling blev afholdt d.
19. marts. Efter konstituering ser bestyrelsen således
ud:
Formand
Kasserer
Sekretær
Medl.
Medl.

Niels Rasmussen
Olaf Leth
Annalise Grewy
Mary Christiansen
Lotte Pedersen

21290866
26745034
22394081
26795936
24914261

Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

Udlejningspriser 2019
Hele huset
- for 2 dage
Store sal
Lille sal

2.000,2.500,1.650,1.250,-

Alle priser er
inkl. forbrug og slutrengøring.
Begravelser og små møder
er halv pris.
Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034
eller 2674 5034
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Bestyrelsen:

Formand Rosa Leth             
Næstformand Keld Nielsen 		
Kasserer Andrea Thomsen 		
Sekretær Karen Schjødt         
Best.medl. Kirsten Engebjerg

2674 5034
8654 0668
8685 5526
5056 7442

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for
Juni - Juli - August

Program for
Juni - Juli - August

Onsdag d. 28. august
tager vi på

Onsdag d. 28. august

Sommerudflugt

som i år går til Nordfyn-Bogense og
Tvillingegården på Båring Mark.
Vi starter fra Serup kl. 7,00 og fra Silkeborg kl. 7.15.
Så kører vi sydpå med første stop i Vejle
ved ”Fjorden Hus” på Vejles Havnefront.
Derefter kører videre mod Fyn
hvor vi finder et godt sted at få vores kaffe.
Når vi kommer over Lillebæltsbroen følger vi Lillebælt
nordpå mod Strib Nordstrand og Sopiæodde,
hvor der er en fin udsigt til Fredericia,
hvorefter vi fortsætter mod Båring Handelshus,
hvor der er mulighed for at se eller købe
mange spændende ting.
Herfra får vi en lokalguide på bussen, som vil fortælle om de mange spændende lokaliteter vi møder
på turen, og i Bogense får vi en to-rettes menu på
Bogense Hotel.
Vi skal til Båring Mark for at se og høre
om Tvillingegården.
Historien er, at tvillingerne Edward og Harald
født i 1916, blev boende her,
ugifte frem til deres død,
hvor gården blev testamenteret til
de ældre i Nr. Åby, Middelfart og Ejby Kommuner.
Vi skal høre historien om brugen af gården,
og samtidig vil vi nyde eftermiddagskaffen,
inden vi begiver os hjemad.
Tilmelding senest 21. august til Rasmus
på tlf. 2986 5832 eller 8685 5832

Udflugt til Mandø i Vadehavet
Afgang fra Lemming Kirke kl. 8.00
Vi kører sydpå og finder et sted,
hvor vi får kaffe og rundstykker.
Turen fortsætter forbi Ribe og til Vester Vedsted,
hvor vi skal med Mandø-bussen.
Vi kører gennem Danmarks største nationalpark, Vadehavet, der bliver som rasteplads
for millioner af trækfugle forår og efterår.
Vadehavet består af over 30 øer,
hvoraf Mandø er en af de beboede.
Vi får serveret en 2-retters menu.
Derefter er der en guidet tur rundt på øen.
Så håber vi på lavvande igen,
så vi kan komme tilbage til fastlandet.
Vi er hjemme igen ca. kl. 18.00
------------

Mandag d. 23. september kl. 13.30
Vi starter den nye sæson i forsamlingshuset

___

Generalforsamlingen

Den 20. marts havde vi generalforsamling, og der
blev det vedtaget at kontingentet fra 1. januar vil være
50,00 kr. ellers var der ikke noget specielt, og bestyrelsen fortsatte med de samme folk på de samme
poster, så alt i alt ikke de store ændringer.

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

45

LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem     

8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand     8685 9027 / 2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:
Peter Bernth (formand)
Serup:
Christina Hyllested
Lemming:
Jørgen Brendstrup
Skægkær:
Søren Nollin
Sinding:
Klaus Hansen		

6029 5577
4056 7192
8685 9025
3023 7766
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.)
Skoleleder Peter Mortensen
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand
Jan Overby Kirkegaard, næstformand

8970 2600
8970 2603
8685 9532
5132 4217

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset
John Lehmann Bøgh, formand

8685 5255
4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

Lemming Forsamlingshus
Hanne Halkjær Møller, udlejning     

8685 9197
4240 0746

Lemming Vandværk
Jan Klinkby, formand

8685 9015
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

Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)		
Lene og Ole Kamp, skoleledere,
Lemming Bygade 69 A, Lemming
Lisbeth Lausten Bang, bestyrelsesfm.

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard

3063 8954

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand

4084 2337

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand      

2463 0517

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard

2695 7623

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth

2674 5034

Sognepræster
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka (barsel)
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2

8685 5385
2114 9590
8686 7064

Skægkær Borgerforening
Søren Nollin

3023 7766

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand       8685 9111 / 3052 1040
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Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen
2178 2388

skborgerforening@gmail.com

Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

Aut. kloakmester

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær
Aut. Kloakmester

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

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

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen
Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250
Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Tandskov Grusgrav A/S
Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk

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

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

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

Invester og
spar op til

•
•
•
•
•

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.tikma.dk

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

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, tlf.: 3026 5156
bhv8632@gmail.com

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Silkeborg EL Service.dk

AUTO

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175   

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

Reperation og service af alle mærker
Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
Alt til konkurrencedygtige priser

8687 7080

Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sandnypost@gmail.com

Container-udlejning

Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk
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SÆT TURBO PÅ DIT
TRÅDLØSE INTERNET

Bestil Waoo Fiber på
eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

