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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

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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FAX T,OG

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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Tina Englyst
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

Denne
annonce
kan blive
DIN

Denne
annonce
kan blive
DIN

Niels A. Petersen:
40 40 95 40
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annonce
kan blive
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annonce
kan blive
DIN
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Landsbyklynger er et ret nyt begreb, som dækker
over, at Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden siden 2015 ønsker at støtte udviklingen i landsbyerne, hvor tidligere tiders sammenhold, netværker og tryghed bedre kan (gen-)skabes.

Ofte ses udviklingen i og af landsbyerne let at gå
i stå, når købmanden må lukke butikken, skolen
nedlægges, landbruget beskæftiger færre og mindre og større virksomheder lukker eller flytter.
Her kommer landsbyklyngerne ind i billedet med
værktøjer til at understøtte et samarbejde på tværs
af landsbyer, som styrker hele området og understøtter det gode og aktive liv på landet. Se mere på
Lokalrådets side 40.
Lokalbladet ser med glæde på funktionen af, at
bladet kan være budbringer i denne proces, hvor
alle foreningernes og kirkernes arrangementer,
aktivitetskalenderen og diverse artikler kan skabe
yderligere mulighed for, at vi i vores lokalområde
kan bruge hinandens tilbud til at styrke områdets
positive udvikling og nærvær og netværk mellem
beboerne.
Luffe

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

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
Giv den gas, til børnejazz
På tre varme sommerdage tog en gruppe børn og deres voksne fra Skægkær Børnehave til børnejazz. Vi
var afsted med de yngste, de mellemste og de ældste
børn, inddelt i grupper.

SKÆGKÆR BORGERFORENIING
Siden sidst ...
Vi har i den nye bestyrelse forsøgt
at puste lidt mere liv i kludene i Skægkær,
og i løbet af det sidste år har vi haft
flere hyggelige og velbesøgte arrangementer.
Senest Sankt Hans-arrangementet ved bålhytten på
Banestien, med båltale, grill og fællesspisning. Arrangementet gik over al forventning, med et flot fremmøde på omkring100 Skægkær-borgere og et tilsvarende
flot vejr.

Koncerterne foregik i ’jazzland’, hvor der var et indbydende cirkustelt, hulahopringe, farvede vimpler og
blomster overalt. Her nød børnene at lege, stemningen var festlig, og vi glædede os.
Vi oplevede, at det
helt anderledes univers – både rent visuelt, som det musiske og kulturelle, gav
os alle en stor oplevelse. Ligeledes var
det motorisk givende, med både dans
og fysisk aktivitet.
Alle de store indtryk
susede rundt i kroppen hos os alle, og
da vi vendte tilbage
til Skægkær, kom
vi yderst glade ind i
børnehaven!

Det er bestemt ikke sidste gang
vi ’drager ud’,
og får krydret hverdagen…
4

Ovenikøbet fik vi besøg af 2. viceborgmester, Johan Brødsgaard, der udover at være byrådsmedlem
for Radikale Venstre og formand i Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget, er tæt knyttet til området via sit virke
på Skægkærskolen. Han holdt en rigtig god og inspirerende båltale om sammenhold og lokalt engagement.
Derefter sang vi selvfølgelig Midsommervisen ved bålet.
Alt i alt var det en rigtig hyggelig aften, og vi glæder os
allerede til det næste arrangement – vi er meget glade
for den store opbakning, som områdets beboere viser
til arrangementerne.
Søren Nollin

Find os på Facebook:

Skægkær Borgerforening
Her vil alle vores arrangementer
blive slået op

GADESPEJLET

Lillian og Per Rasmussen, Olaf Leth, Ebstrupvej 24, Bent Brunhøj Jensen, Aase Primdal, ØrevadbroAllingvej 5, Nisset, fejrede Sejling, fylder 80 år den Ebstrupvej 3, Sejling, fyld- vej 36, Serup, fylder 70 år
guldbryllup den 21. juni
te 70 år den 27. april
d. 3. september
29. september

Kirsten Leth, Sejlingvej
44, har 25 års jubilæum
som dagplejer og pædagog ved Silkeborg Kommune den 12. september

Henrik G. Pedersen, Lemming Vesterbyvej 36, havde 25 års jubilæum som
pædagog ved Silkeborg
Kommune den 8. august

Lene og Leif Klejstrup,
Serupvej 19, fejrede guldbryllup d. 22. marts. Lene
fejrede tilmed sin 75 års
fødselsdag d. 15. juli

Vagn Møller, Holmmølle- Annalise og Egon Pedervej 14A, fyldte 90 år den sen, Nisset Bygade 18,
fejrede guldbryllup den 24.
27. juli.
maj

Tina og Kim Lund, Holmgårdevej 14, Serup, fejrede sølvbryllup d. 30. juli på
Mallorca

Viggo Thougaard Andreassen, søn af Louise Thougaard Kristensen og Michal
Andreassen, Østerbyvej
38. Født d. 11. juni, vejede
3352g og var 53 cm lang

Lone Nørholm Jensen,
Lemmingvej 5, Sejling, har
25 års jubilæum som dagplejer ved Silkeborg Kommune den 24. november

<<< Joan M. K. Nielsen,
Holmmøllevej 19A, Lemming, med Fortjenstmedaljen i sølv for 40 års
ansættelse ved Silkeborg
Kommune som dagplejer.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle
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DAGPLEJERNE
Dagplejens Dag
Denne dag blev fejret på mange forskellige måder, Kirsten Leth og Heidi Videbech fra gruppe 172 fejrede det
på Arnestedet, hvor vi havde besøg af Lone Nørholm
og Lone Bistrup fra gruppe 173. Vi startede med en
bolle og derefter havde vi lavet en motorikbane, som
nogle af børnene brugte, andre legede på skrænterne
eller plukkede blomster. Vi gik også på opdagelse over
ved fårene, hvor vi fandt dekorations fuglereder. En
helt fantastisk formiddag i det grønne.

Hos Gry malede de nogle meget flotte urtepotter og
såede frø i dem.

Mange hilsner
Kirsten, Gry, Gitte, Joan og Heidi, Gruppe 172

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
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SKÆGKÆRSKOLEN
Afslutningen på skoleåret 18-19 bød på den traditionelle dimissionsfest, hvor vi i år tog afsked med to 9.klasser. Der var hele to elev-taler og nedenfor er uddrag
af -først- Andreas Hyllesteds og dernæst Oliver Krügers fine taler. Tak til de to modige repræsentanter for
årgangen. (På billedet fra elevernes sidste skoledag
før eksamens perioden ses Andreas med skotte-look
til venstre og Oliver i helt rød dragt ca. midt i billedet.)

ningspligt. Så nu efter 10 laaaaange år, hvor vi har været forpligtet til regning og retstavning, må vi da håbe,
at vi alle har lært noget af vores tid på skolen.

”Hej allesammen, og velkommen til vores dimission.
I 2009 startede vi på Skægkærskolen, og her, 10 år
senere, er vi klar til vores dimission. Sikke en rejse det
har været. For at være helt ærlig, så husker jeg ikke
rigtig vores første skoledag, og der er også rigtig mange af de tidligere klassetrin jeg har det med at blande
sammen. Lige meget hvad, så har jeg nydt at være
her, og det har helt sikkert også været 10 gode år, som
jeg har haft her på skolen. Alt godt må jo komme til en
ende, og nu er det tid til at vi alle sammen skal videre,
ud i de “voksnes rækker”. Vi skal følge de drømme vi
har sat for fremtiden, for at se om alt ender ud som vi
har forestillet os. Eller det ender med vi tager et ryk i
en anden retning end den vi har forberedt os på, og
vores fremtidsdrømme ændres på vejen. Men heldigvis har vi stadig alle de gode oplevelser med..”
________

Det er måske her, det giver mening, at vi nævner nogle
mennesker. Nemlig dem som man halvt fuldstændig
afskyede hver eneste gang den stod på stil, problemregning, mundtlige fremlæggelser i engelsk, tysk og
geografi opgaver samt fysik og biologi, men også dem,
som med al den tålmodighed, der findes i verden, har
prøvet at gøre os til bedre mennesker. Ikke nok med at
de har lært os en masse, men de har også været dem,
som løste de værste hårknuder mellem klassekammerater, dem som altid forsøger at gøre skolen til et godt
sted for alle: Nemlig vores lærere. Det er en lille smule
svært at indrømme, men vi kommer faktisk til at savne
jer rigtig meget.

..”Det er meget forskelligt, hvor langt tid vi har gået her.
Nogle har været med siden første skoledag i 0.klasse,
andre er startet nogle år efter. Alligevel tør jeg godt
sige, at den her skole har været med til at sætte rammer for en del af vores liv: Nemlig de 10 år, hvor man
stadig er fastlåst under det, som man kalder undervis-

Det var også skolens mål (som en af værdigrundlagene lyder): Det enkelte barn skal forlade skolen med
faglige kompetencer, mod på livet og lyst til livslang
læring.

Derfor er det også på sin plads at sige tak til alle de
lærer, som har undervist os gennem tiden. Tak fordi I
altid har gjort jeres bedste for at vi lærte noget, og tak
fordi i altid har været så tålmodige. Tak fordi I har gjort
os til nogenlunde civiliserede mennesker, og sidst men
ikke mindst, tak fordi I har troet på os.. En god lærer
underviser, en fantastisk lærer inspirerer.”..
Venlig hilsen
Peter Mortensen, skoleleder Skægkærskolen
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Udvidet tilbud i Landhandlen i Ebstrup
Landhandlen i Ebstrup har for nylig udvidet sit i forvejen brede sortiment til kæle- og hobbydyr med produkter fra den tjekkiske producent GAPPAY (udtales ”gappai og er ikke en ny betalingsportal!). Herved supplerer
ejeren Kim Them forretningens udstyr til hundetræning
med stort set alt, der kan have interesse for træning af
brugs- og politihunde i den ”tungere” klasse. Her kan
således nævnes arm- og skridtbeskyttere, teltskjul,
som er lette at stille op, kraftige liner til eftersøgning og
mange andre ting. Alt sammen i høj kvalitet og til en
absolut konkurrencemæssig pris.
Der ud over forhandler Kim som tidligere foder og næsten alt udstyr til kæle- og hobbydyr samt produkter
til havebrug og bekæmpelse af skadedyr. Og så har
forretningen også ind- og udlevering af pakker for GLS
og DAO, og kniber det med transport af større ordrer,
kører Kim gerne ud med varerne.

Venner

Er du i tvivl om, du kan få lige netop dine varer i Landhandlen, så ring på tlf.:  2342 1517 og hør nærmere
eller endnu bedre kig ind i Landhandlen I Ebstrup, på
Ebstrupvej 60 og se hele det store og nu udvidede tilbud af varer.
Luffe

Skandinavisk Dynekompagni
Skandinavisk Dynekompagni på Ebstrupvej 2 i Sejling
har for nylig åbnet butik for private på denne adresse,
hvor der siden 2014 har været showroom, engroslager, administration og web-shop med alt i tekstiler som
sengelinned, lagner, dyner, hovedpuder og håndklæder m.m. med navnet ”by Skagen” samt diverse accessories til boligen.
Firmaet drives af brødrene Lars, Per og Mads Andreassen, der alle har stor erfaring med produktion og
salg af kvalitets produkter i denne branche. I 2014
åbner de deres første butik i gågaden i Skagen, hvor

Mads foran ”Skagen”-billedet i butikken
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brand-navnet netop stammer fra. I 2015 åbnede de
deres anden butik i Nygade i Silkeborg, men kommunale opgravninger blokerede meget for kundernes mulighed for parkering, så man besluttede efter et års tid,
at flytte butikken til Skt. Mathias Centret i Viborg. I foråret 2019 beslutter de, at lave deres showroom om, og
i stedet lave butik i lokalerne beliggende i den gamle
smedie i Sejling. Butikken har åben alle hverdage fra
10.00 – 16.00. Så er du interesseret, så ring til Per på
2130 8336 og hør nærmere eller endnu bedre kig ind
på Ebstrupvej 2 i Sejling og se alle de gode tilbud ved
selvsyn.
Luffe

LOKAL IVÆRKSÆTTER
Ung iværksætter
Jonathan Dissing Nielsen, Sinding, er kun 25 år, og
kan allerede kalde sig gårdejer. Virkeligheden er, at de
fleste landbrug i dag reelt er ejet af banker og kreditforeninger. Jonathans er ejet af Økologisk Jordbrugsfond. Der er store kapitalkrav i landbruget i dag, og
den klassiske familieejede arvegård bliver mere og
mere sjælden.
Forældrene, Nina og Niels Peter, driver Sømosegård
på Charlottenlundvej, og Jonathan har villet være
landmand så længe han kan huske. Han er nu faglært
landmand fra Asmildkloster Landbrugsskole, og har
taget overbygningen som Produktionsleder med.
Da Sinding Østergård blev sat til salg, var chancen
der. Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening har oprettet fonden Økologisk Jordbrugsfond, som alle kan købe andele i. De opkøber
ejendomme, som unge landmænd så kan forpagte.
Det er en ny måde at komme i gang på som selvstændig, og det er sådan det er startet for Jonathan.
Sinding Østergård blev drevet sammen med Bavngård
i Kragelund og er købt samlet, i alt 230 ha. Driftsbygningerne i Sinding er nedslidte, så de 200 malkekøer
er solgt. Bygningerne er nu sat til salg, sammen med
10 ha skov. Jonathan har solgt sit hus på Sinding
Østermark og bor nu på Bavngård sammen med sin
kæreste. Jonathans 230 ha og Niels Peters 200 på

Jonathan er klar til at prøve kræfter med sit store projekt

Sømosegård bliver drevet som én dynamisk enhed,
og planen er at den økologiske mælkeproduktion på
Charlottenlundvej skal udvides en smule.
Der bliver meget jord at passe, og arbejdet i stalden
kræver hænder. Men Jonathan går op i begge dele.
Han var i praktik på et økologisk landbrug under sin
uddannelse, og han tror der er bedre økonomi i en
specialiseret produktion, tilpasset forbrugernes krav,
frem for ”bulk”-varer, altså det samme som alle andre
producerer. I den forbindelse ser han økologien som
en del af fremtiden for dansk landbrug.
Klaus H., Tandskov

LOKALHISTORISK FORENING
Lokalhistorisk forening for Sindig, Sejling, Serup og
Lemming var 22. maj på en vellykket tur til Allinggård
Gods. Bent Frits fortalte levende om godsets historie,

og enken efter Leo Sørensen, som desværre
lige var død, fortalte
også og inviterede alle
deltagerne ind i hovedbygningen, hvor vi nød
vor medbragte aftenkaffe
i storslåede omgivelser.
En meget vellykket aften
i godt vejr med godt 60
deltagere.
Jørgen Brendstrup

Bent Frits fortæller om godsets historie

Poul Erik Bach overrækker
blomster til godsejerfruen
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LOKALT PORTRÆT
Tandskov, Sinding, Nebraske, Ontario
Ib Lysthauge, Sinding, fortæller gerne om sit lange,
oplevelsesrige liv. Han blev født på Tandskovgård i
Serup sogn (nu Brian Sand) i 1932, hvor hans forældre, Jens og Laura, drev de 70 tdl. som almindeligt
blandet landbrug. Men ved siden af var Jens handelsmand, som hans far også havde været det. Nu afdøde
Børge Bak, Tandskov Grusgrav, arbejdede som ung
karl på Tandskovgård. Det var lige efter krigen, og
Jens Lysthauge havde købt en militærjeep, som man
bl.a. kunne pløje med. Den var også rigtig god til at
trække selvbinderen, og Ib og hans brødre kørte til bal
i den. Det var før der kom traktorer til Serup sogn. Åge
Kjeldsen på Ørevadgård var den første der købte en,
nr. to var Lysthauge på Tandskovgård.
Som helt ung tjente Ib bl.a. hos hestehandler Clemmensen, som havde op til 70 heste opstaldet i selve
Silkeborg by. Det har vist været anderledes at slentre hen ad Vestergade dengang. Han tjente også i
Ebstrup, Grauballe, og så langt væk som i Thy.
Soldatertiden var på 18 måneder og foregik i Århus og
København. Ib var chauffør på de amerikanske GMClastbiler. De var store og stærke og nogle slemme benzinslugere.
Tvillingbror Sven blev mejerist, og Ib var på Asmildkloster Landbrugsskole. Det blev nu ikke Tandskovgård, der blev Ibs fremtid, for til bal i Sinding mødte
han Elna. Hendes far var tømrermester i Sinding. Han
havde stået for genopbygningen af Damgården, Sinding sogn (nu Thomas Wills) efter en brand i 44. Han
købte den efterfølgende og drev den med bestyrer på.
Så da Elna og Ib blev gift i 56, overtog de den og drev
den til 1997. Der var 64 td. plus 15 forpagtet, samt 4½
tdl. skov.
Op gennem 60’erne blev der brug for at supplere indtægten på fleste almindelige landbrug, og Ib begyndte
at handle. Ikke med kreaturer som hans far og farfar,
men med traktorer og maskiner. Senere var han chauffør og altmuligmand hos Dieselhuset i Silkeborg.
Storebror Per havde også været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Her talte en lærer varmt om at tage
et år til USA, hvor han mente der var meget nyt at lære
for unge landmænd. Det blev hans skæbne. Efter et
år kom han hjem med et flot dollargrin, men den blev
solgt i Danmark, og han tog til Nebraska igen i 1957.
Han arbejdede på de store farme, midt i USA’s kornkammer. Senere slog han sig på maskinhandel og har
levet godt af det. Per og hans kone er meget engage-

10

Ib Lysthauge på terassen.

ret i livet omkring deres lokale kirke og bidrager med
frivilligt menighedsarbejde, hvilket er meget almindeligt i USA.
Ibs søster Grethe arbejdede som ung på hotel i København. Her kom mange amerikanske og canadiske
soldater på orlov fra udstationeringen i Vesttyskland.
Den kolde krig var på sit højeste i 50’erne. Her blev
hun kæreste med en canadier, og flyttede med til Canada. Hendes mand underviste mekanikerlærlinge.
Halvdelen af Jens og Laura Lysthauges 4 børn emigrerede altså. Omkring 1970 blev Tandskovgård solgt,
og de byggede hus lidt længere nede mod Resdal (nu
Hejni Andersen og Lene Bak).
Men Laura var heller ikke uden rejselyst. Som 80årig
rejste hun med Den transsibiriske Jernbane til Vladivostok, bare for at prøve det. Og hun besøgte sine børn
i USA og Canada flere gange.
Ib har været 5 gange i Nebraska, USA og 2 gange i
Ontario, Canada. Han har gennem årene fulgt sin storebrors liv og karriere i USA tæt, bl.a. har de kontakt
via Skype.
Ibs og Elnas sønner, Jan og Ole, har flere gange besøgt farbror Per. Især Ole Lysthauge, som i flere omgange har arbejdet derovre, både som mekaniker,
lastbilchauffør og maskinfører. Som mejetærskerpilot
kører man i 3 måneder og høster fra syd mod nord i

Midtvesten, på prærien. Som en cirkus kører et team i
karavane med mejetærskere, lastbiler, servicevogn og
campingvogne.
Ib er meget optaget af de to søskendes liv i Amerika, og mange ting i hjemmet på Sindingvænget bærer præg af dette -billeder, et meget specielt stueur,
diverse figurer med bevægelse og lyd, Ibs kasketter,
dækkeservietter og en stor samling af nips og sager
fra Amerika.
Elna og Ib havde planlagt at bygge hus til deres otium
på egen jord, der hvor Wills nu udstykker til Damgårdsvænget ved Tandskovvej, men det blev der ikke givet
tilladelse til da Damgården blev solgt i 2000. I stedet
købte de hus på Sindingvænget.

De var 4 gange i Israel, hvor Elnas brordatter bor.
Det hjørne af verden følger Ib også med i. Elna døde
i 2013, så nu klarer Ib sig selv i det store hus med de
mange minder. Der har også været modgang på den
helbredsmæssige front. I 2012 fik Ib strålebehandling
mod prostatakræft, men er nu helbredt.
Ib har en god hukommelse med navne og steder. Han
kan redegøre for ejerforhold et par generationer tilbage for de fleste landbrugsbedrifter i området.
Der er kun et par km fra opvæksten i Tandskov til voksenlivet i Sinding, men livet ude i verden har fyldt meget i Ibs liv med både en søster og en bror i Amerika.
Så han er jo ikke blot en hjemmefødning, der aldrig har
forladt sit fødesogn.
Klaus H., Tandskov

Tandskovgård, Resdal Bakke 58. Ibs fødegård.

Damgården, Sinding Hedevej 117. Ibs livsværk
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Præstens side
”Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.”
Når vi har brug for hjælp, ser vi op ad. Hvem kan hjælpe? Det kan Gud Herren. Der findes en legende om, at
danskerne i 1219 under Valdemar ll var på erobringstogt i Estland. Ved Talinn – Lindanis – stod der et stort
slag og danskerne så ud til at tabe. Fra en bakketop
fulgte den danske biskop Anders Sunesen fortvivlet slagets gang og han bad inderligt til Gud om hjælp og i
afmagt løftede han armene mod himlen. Da han gjorde
det, trængte danskerne mirakuløst frem, men da han
sænkede armene igen, blev de på ny trængt. Anders
Sunesen løftede atter armene mod sky og danskerne
trængte frem. Da han blev så træt i armene, at han ikke
kunne holde dem mere, fik han nogle mænd til at holde
dem for sig, men på et tidspunkt så det alligevel sort ud.
Pludselig kom Dannebrog dalende ned fra himlen,
Kong Valdemar tog det op og danskerne kastede sig
ind i slaget med nyt mod og vandt. Og sådan fik vi vores nationale flag, som vi samles om.
At Dannebrog på den tid faktisk var korsriddernes
fane, lader vi fare. Nu er det VORES! og I det samles
alt det, vi forbinder med Danmark. En soldat, der var
udsendt forklarer det således i Jyllandsposten – og jeg
citerer efter hukommelsen, da artiklen er låst – flaget
er det første de trætte soldater møder, når de har været væk fra lejren. Det knejser over ørkensandet og
endelig kan de se hjem. Skuldrene sænkes, humøret
stiger – nu er vi hjemme i sikkerhed på vores base. Vi
er hjemme i lille Danmark
Når jeg selv skal forklare, hvad Dannebrog betyder
for mig, så bliver det svært. For mit vedkommende er
det Holger Danske, Dybbøl Mølle, Grundtvig, sommer
på landet, den særlige danske ånd og en dyb følelse
af at høre til. For det, at være dansk kan ikke sættes
på nogen formel og i samme øjeblik man begynder at
tage patent på danskheden – og tage vort fælles flag
som gidsel – så taber vi det særlige danske af syne
og jo mere vi forsøger at fastholde det, jo mere glider
det særligt danske os af hænde. Det kan end ikke en
danskerkanon, eller en demokratisk kåret nationalret
afhjælpe.
I forsøget på at definere det særligt danske, kommer
man til at ekskludere alle de danskere, som har en
anden definition af danskhed – en definition, der ikke
nødvendigvis er forkert, men som er anderledes.
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Lyndanisse

Danskhed er ikke noget håndfast, noget der kan måles
og skrives ned, det er en følelse. En glæde ved modersmålets bløde stemme, om det en fladt sjællandsk eller
drævende jysk. En dyb glæde og stolthed, når man ser
sit flag ude i verden. Igen taler jeg her kun på egne vegne.
Man kan ikke gøre noget for at blive dansk. Det er en
følelse og den kan ikke fremtvinges, måles eller kontrolleres. Tro kan heller ikke fremtvinges, måles eller
kontrolleres. Troen kan – som vi synger med Simon
Grotrian – ikke grubles, den skal bare pakkes op. Troen er en gave fra Gud til os og jo mere vi begynder at
forsøge at forstå den, jo mere glider den os af hænde.
Troens gave skal vi bare tage imod i den ånd, den er
givet, pakke den op og se den udfolde sig.
I lighed med danskhed – og andre store følelser, som
fx kærlighed- kan tro ikke måles og vejes. Jeg kan ikke
sige, at jeg er meget kristen, for hvad er ”meget” og
hvad er lidt? Hvad skal der til, for at man kan kalde
sig en ”rigtig” kristen? Hvad skal jeg gøre? Hvor meget skal jeg tro? Og så er vi tilbage ved den ubrugelige målepind, for troen er ikke en præstation, men
en gave, der skal pakkes op. Den konkrete gave er
i øvrigt dåben – der, hvor vi genfødes ved vand og
Ånd. I dåben bliver der sået et lille frø, som skal have
næring i form af det, vi kalder kristen oplæring. Det er
Bibelfortællinger, salmesang og kort sagt en indførelse
i kristendommen, så man føler sig fortrolig med den.
Troen kan der heller ikke tages patent på. Den kommer
–som danskerne – i mange modeller, bare kig rundt i
det kirkelige landskab her i Danmark. I det øjeblik en
person begynder at tage patent på kristendommen –
noget især Ateistisk Selskab paradoksalt nok forsøger
– så glider den vedkommende af hænde. Troen er ikke
en præstation, for den kan ikke fremtvinges. Der er
heller ikke noget, du skal GØRE. Troen er der ved
Ånden og den blæser hid og did. Somme tider stormer
det, somme tider er der vindstille.
Så hænder det, at vi kigger mod bjergene efter hjælp.
Vi regner ikke med, at der kommer en klud dalende, eller guddommelig indgriben, men vi kan jo tro og håbe.
Henriette Gosvig

Orientering
Musikalsk legestue i Sejling og Sinding sogne
Som et nyt tiltag tilbydes musikalsk legestue i Sejling
og Sinding sogne.
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.
Legestuen foregår i Sejling kirke fra 9.30 til ca 10.15
med start torsdag d. 5. sept og de flg 5 torsdage.
For nærmere information kan man rette henvendelse
til undertegnede på mob. 27205378 eller mail org.serupkirke@gmail.com
Organist Karen-Minna Nielsen

Musikalsk legestue i Serup og Lemming sogne
I Serup og Lemming sogne tilbydes der musikalsk legestue 2 gange om året. Næste seance foregår i Serup kirke og starter onsdag d. 4. sept. kl. 9.30 til 10.15.

Organist Erik Sanggaard har sagt op
Vores organist Erik Sanggaard har pr. 1.august 2019
valgt at opsige sin stilling som organist i Lille Hids Pastorat.

Legestuen finder sted i alt 6 gange på flg dage : Onsdag d. 4/9,  , 11/9, 17/9, 24/9, 2/10 og afslutning onsdag d. 9/10.

Erik har fungeret som organist i Sejling / Sinding siden
1.12.2008, men i de to sidste år i hele Lille Hids Pastorat.

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.

Vi siger Erik tak for samarbejdet og ønsker Erik og
hans familie alt godt i fremtiden.

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.

Kontaktperson Marna Kjeldsen
Sejling /Sinding Menighedsråd

For nærmere information kan man rette henvendelse
til undertegnede på mob. 27205378 eller mail org.serupkirke@gmail.com
Organist Karen-Minna Nielsen
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Kalender
Forklaringsgudstjeneste
- med konfirmandindskrivning.
Det kan være svært at finde ud af, hvad der foregår i
kirken – det råder vi bod på søndag den 08.09 kl. 11 i
Sejling og kl. 14 i Serup.
Vi indbyder hermed alle, der gerne vil vide, hvad der
sker søndag formiddag til en forklaringsgudstjeneste,
hvor nybegyndere kan få en grundig intro og garvede
kirkegængere også kan få svar på, hvad det egentlig
er præsten laver. Hvorfor står han/hun med ryggen til,
hvad er det vi synger, hvornår skal vi stå og hvornår
skal vi sidde og hvorfor synger vi salmer?
Efter gudstjenesten er der konfirmandindskrivning for
de unge, der skal konfirmeres næste forår. Vi glæder
os til at møde jer
Teologisk gåtur (med hunden)
Det første transportmiddel i verden var fødderne, også
kaldet apostlenes heste. Siden er konceptet blevet udviklet med transportdyr, hjul, vinger etc. men mange
holder stadig af en god gåtur – gerne i selskab med
andre. Onsdag den 11.09.  kl. 17.00 inviterer sognepræst Henriette Gosvig på en teologisk vandretur, hvor
vi skal blive klogere på, hvad kristendom, vandreture,
vores forhold til kloden og dens skabninger har med
hinanden at gøre. Både to- og firbenede er velkomne
til en forhåbentlig hyggelig gåtur, hvor vi måske bliver
en lille smule klogere.
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Høstgudstjeneste
Alle gode gaver, de kommer som bekendt oven ned.
Høstgudstjenesterne er nogle af årets store gudstjenester, hvor vi fejrer at høsten er kommet i hus.
Kom derfor og vær med til en takkegudstjeneste ud
over det sædvanlige.
Alle deltagere opfordres til at medbringe et ‘høstoffer’
- en gave i form af afgrøder fra haven: frugt, blomst,
grøntsag eller lidt hjemmebagt brød eller kage. Efterfølgende afholdes der auktion over høstgaverne. Det
indkomne beløb, vil ubeskåret, gå til en god sags tjeneste, hvis formål vil blive oplyst på dagen. Alle, store
som små, er selvfølgelig velkomne - med eller uden
‘høstoffer’.
Søndag den 15.09 i Serup kl. 11 med efterfølgende
et lille traktement, bål (om afbrændingsforbuddet er
ophævet) og hygge i præstegårdshaven og kl. 19 i
Lemming med efterfølgende kaffe.
Søndag den 06.10 i Sejling kl. 9.30 og i Sinding
kl.11 med efterfølgende auktion og sandwich i Sejling
Sognehus.

Vox´enkoret

Sensommerkoncert i Sejling kirke
Torsdag d. 10. okt. Kl. 19.30
I begyndelsen af oktober tager Vox’enkoret på en kortur til Flensborg, hvor koret vil give koncert i de danske
kirker Ansgar kirken og Lyksborg kirke. Efterfølgende
vil koret gerne indbyde til en koncert med fællessang
i Sejling kirke.
Det overordnede tema for koncerten er kærlighed,
som den udfolder sig i alle dens nuancer. Aftenen vil
byde på en broget buket af danske, engelske og tyske
sange. Musikgenren spænder bredt lige fra den lettere
klassiske musik til sange fra den danske sangskat og
videre til den rytmiske boldgade.
Koret vil bl.a synge Halleluja af Leonard Cohen,  et gospelnummer af Johnny Cash, samt Cat Stevens’ Morning has broken. Koret begiver sig videre ud i melodi
Grand Prix genren med bl.a Dansevisen fra 1963, og
sidst men ikke mindst vil der lyde korsang med toner
og ord fra den danske sangskat.
Midtvejs i koncerten vil der være fællessang, hvor publikum får lejlighed til at ønske sange fra højskolesangbogen.
Vel mødt til en festlig musikaften i kirken.
Organist Karen-Minna Nielsen
Vi synger sange fra højskolesangbogen
Lemming kirke onsdag d. 23. okt. Kl 19.00
Har du lyst til at bruge sangstemmen og mærke suset ved at synge
sammen med andre, så mød op i
Lemming kirke, hvor vi denne aften vil hylde fællessangen og synge
sange fra højskolesangbogen.
Aftenen danner optakt til Alsang
2020, hvor der over hele landet vil
blive afholdt fællessangsaftener,

som det skete under besættelsen fra 1940 til 1945.
Alsang 2020 markerer således 75-året for Danmarks
befrielse og sætter fokus på frihed, fremtid og fællesskab.
Vi vil synge gamle, nye, kendte og mindre kendte sange fra højskolesangbogen og knytte et par kommentarer til de enkelte sange. Denne aften vil der også blive
rig mulighed for at selv at foreslå sange fra højskolesangbogen.
Midtvejs får vi brug for at hvile sangstemmen og menighedsrådet vil her byde på en lille forfriskning.
Sognepræst Henriette Gosvig
og organist Karen-Minna Nielsen
Minikonfirmander
Har du lyst til at lære om Gud,
kristendom og kirke?
Minikonfirmand er et gratis tilbud fra
kirken til alle elever i 3.kl. på Skægkærskolen og Lemming Friskole.
Igennem de 8 gange hvor vi mødes, skal vi have det
sjovt med at lære kirken at kende. Vi skal prøve prædikestolen og orglet, lege, synge, høre gode historier fra
bibelen, være kreative og hygge os.
Praktisk info: Vi begynder i uge 43, altså onsdag d.
23.10 kl. 14.30-16 (alt efter hvordan busserne kører)
i Sejling sognehus og derefter mødes vi 7 gange henover efteråret, inden vi holder en hyggelig juleafslutning.
Tilmelding sker ved at kontakte sognepræsterne Henriette Gosvig på hengo@km.dk eller Mette Glowienka
msg@km.dk
Vi glæder os
til at møde jer
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Kvinden & Kaldet – Sejling Sognehus
13. November 19.00
For præcis 100 år siden ankom danske Sofie Dolmer
til Indien for at arbejde som lægemissionær. Her giftede hun sig med inderen Sundram og blev Achima,
bedstemor, i en stor indisk familie. 100 år fulgte Anne og Sophie Dolmer i hendes fodspor til
Indien. De besøgte familien, der
stadig kunne huske Sofie og de
talte med Indere, de mødte, om
tro og kald, om kvindeliv og samfundsliv. Samtidig blev det også
en ”indre rejse” for mor og datter
med mange samtaler undervejs
– både om kultursammenstød
og om, hvad det vigtigste ved
Kvinden & Kaldet
kristendom er.
Ved foredraget i Sejling Sognehus den 13. november
kl.19.00 kommer de i deres foredrag med lyd, fotos
og fortælling både omkring Sofies historie og mødet
med Indien i dag og inddrager også deres egne overvejelser og oplevelser. Anne Dolmer er sognepræst i
Brande, og Sophie er bachelor i nordisk litteratur og
religionsvidenskab.
Menighedsrådet Sejling og Sinding

om at være kirke i et af landets mest sårbare områder,
et sted hvor kristne er i mindretal, hvor den største befolkningsgruppe er teenagere, levealderen ti år under
resten af Århus, og hvor boligblokke i disse år rives
ned i stort tal. Kirken er meget engageret i området
og står over for nogle store projekter. Så der er meget
spændende at høre om.
Praktisk: Vi kører med bus, afgang fra Sinding kirke kl.
9:30 og fra Sejling 9.45.
Der opkræves 100 kr. pr. person, for det får man kørsel, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer til frokost for egen regning.
Tilmelding til Kirsten Juul. Tlf. 5190 1244 senest
den 8. september.
Allehelgen:
Søndag den 4. november Kl. 14 i Sejling Kirke Kl. 17 i
Lemming Kirke.
Fra gammel tid er denne søndag brugt som anledning
til at mindes de døde. Som flere andre steder i landet
og verden yder vi familie og pårørende til vore døde en
særlig opmærksomhed på denne dag. Gudstjenesten
allehelgensdag skaber plads til at mindes og sørge
over dem, vi har mistet og der bliver i gudstjenesten
plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem.

Sognetur
Søndag den 22 september tager vi på tur, vi skal til
Gellerup og deltager i Gudstjenesten kl. 10.30. Det er
en international Gudstjeneste.

Gellerup Kirke

Vi skal mødes med Karen Huus som er præst ved kirken, hun bor i Sinding, så nogen kender hende sikkert.
Efter Gudstjenesten, vil Karen fortælle om gudstjeneste og menigheden. Derefter tager vi i Bazaren og spiser frokost, og går så tilbage til kirken, undervejs vil
Karen vise og fortælle. Tilbage i kirken fortæller Karen
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Ved gudstjenesten i Lemming medvirker fløjtenist
Clara Overby Drew. Hun er studerende ved det Jyske
musikkonservatorium i Århus og har klassisk tværfløjte som hovedfag. Ved siden af studiet er Clara Drew
ansat som dirigent for jysk akademisk orkester og korleder for Karmakoret.

Lanterneløb
Lanterne, lanterne, nu lyser aftnens stjerne
I den mørke by, i den mørke by
Hvor man ej kan se at gå, lyser vore lamper små
For nu er somren omme
Og snart vil vintren komme
Fiddebumbumbum, fidddebumbumbum
Hvor man ej kan se at gå, lyser vore lamper små

Tirsdag d. 12. november kl. 17.00
i Lemming Kirke
Efter en fortælling om den hellige Martin af Tours,
går vi gennem byen og ender ovre ved bålhytten

Alle er velkomne
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Siden sidst
Udendørs pinsegudstjeneste ved Krebsesøerne.
Årets udendørs Anden Pinsedagsgudstjeneste fandt
sted ved Krebsesøerne lidt udenfor Sinding, hvor kirkens fødselsdag blev fejret flot. Både Voxenkoret og
Skægkærblæserne medvirkede og var med til at gøre
gudstjenesten utroligt flot og festlig og eftersom fødselsdagsbarnet havde været særdeles artigt, var vejret selvfølgelig også med os.
Der blev sunget, prædiket, skålet og til sidst sang vi
”Kirken har fødselsdag” med tre forskellige instrumenter, akkompagneret af Skægkærblæserne. Efter gudstjenesten hyggede vi med kaffe og medbragt mad og
kage og således kan vi glæde os til næste års udendørs gudstjeneste.

Billedtekst

Cykelgudstjeneste for Lille Hids.
Vi begyndte med en lille andagt i Kragelund kirke, inden vi besteg cyklerne og begav os ud på første del af
odysséen – mod Klosterlund Museum. Ved bådebroen
fortalte museumsdirektør spændende og fængslende
om, hvordan man rejste inden hjulet blev opfundet og
hvordan man rejste specifikt i området omkring Bøllingsø.
Videre gik det til Engesvang, hvor John Juul Eriksen
fortalte om kirken og dens historie – og om hvordan
Engesvang egentlig hed Inges Vang. Inge var ej noget quindfolk, han var frugtbarhedsgud og egentlig forgænger for den nordiske gud, vi kender som Frej.
Engesvang kirke ligger med stor sandsynlighed på guden Inges helligsted.
Fra kirken kørte vi til Bøllingsø Bryghus, hvor der blev
serveret dejligt smørrebrød og øl af eget bryg.
Derpå kørte vi ad femørevejen til Funder, hvor vi holdt
nadverandagt og så var det tak for i dag.
Tak til alle medcyklister, foredragsholdere og Bøllingsø
Bryghus for en dejlig dag.
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Kirkelige handlinger
Bisatte og begravede
Arthur Rud Burgdorf
3. maj 2019 i Sinding Kirke
Torben Vendel Rasmussen
25. maj 2019 i Lemming Kirke
Inger Munk
18. juni 2019 i Sejling Kirke
Egon Jørgensen
26. juni 2019 i Serup Kirke
Ketty Pedersen
20. juli 2019 i Sejling kirke
Torben Mikkelsen
20. juli 2019 i Lemming kirke

Døbte
Fiona Elisabeth Skaarup Glowienka
30. maj 2019 i Sinding Kirke
Sara Haarup Thygesen
26. maj 2019 i Sejling Kirke
Noa Haarup Thygesen
26. maj 2019 i Sejling Kirke
Johan Ringgaard Kofod
2. juni 2019 i Lemming Kirke
Bertram Bruun Dam
22. juni 2019 i Sinding Kirke

Fiona

Elisabeth

Glowienka

Johan Ringgaard Kofod

Bertram Bruun Dam
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Viede
Hanne Andersen og Karsten Frølund
30. maj 2019 i Serup Kirke
Sabine Riisberg Skov og Thomas Riisberg Jensen
8. juni 2019 i Lemming Kirke
Eva Lund Dixen og Ragnar-Gwyn Balthazar
von Eckartsberg Dixen
22. juni 2019 i Sinding Kirke
Hanne Andersen og Karsten Frølund

Thomas Riisberg Jensen og Sabine Riisberg Skov
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Eva Lund Dixen og Ragnar-Gwyn Balthazar von Eckartsberg Dixen

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
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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Sogneudflugt

Torsdag 31.

Søndag 27.

Søndag 20.

9.30 HG

11.00 HG

11.00 MG 12)

11.00 HG

17.00 KTA 15)

17.00 KTA 11)

12. s. e. trin

11. s. e. trin

9.30 KTA

Funder

11.00 KTA 8)

9.30 HG 14)

19. s. e. trin

18. s. e. trin

17. s. e. trin

16. s. e. trin

15. s. e. trin

14. s. e. trin

11.00 KTA 5) 13. s.e. trin

11.00 HG

9.30 KTA  14) 11.00 KTA

9.30 HG

11.00 MG 10) 11.00 KTA

Kragelund

11.00 KTA 7)

9.30 HG 14)

Søndag 13.

11.00 HG

Funder

10.45 KTA 2) 9.30 KTA  

Kragelund

17.00 KTA 15)

09.30 MG 9)

Sinding

9.30 MSG

Sogneudflugt

9.30 MG

Sinding

for Lille Hids Pastorat

Onsdag 9.

Søndag 6.

Lemming

09.30 HG

19.00 HG 6)
14)

Sejling

11.00 HG

Søndag 22.

Serup

11.00 HG 5)

Søndag 15.

11.00 MG 4)

Oktober

14.00 HG 3)

Søndag 8.

9.30 HG

Sejling

11.00 MSG

11.00 HG

Søndag 1.

Lemming

Søndag 29.

Serup

September

KIRKENYT
Gudstjenesteliste for Marts - April - Maj 2019
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Sejling

Funder

11.00 HG

Søndag 1.

Sinding

11.00 MG

9.30 KTA 14)

Kragelund

11.00 KTA

Ingen

9.30 HG

Kragelund Plejecenter
Onsdag 25. september kl. 10.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Onsdag 30. oktober kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
Onsdag 27. november kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen

1. s. i advent

Sidst søn. i
kirkeåret

22. s. e. trin

8) Høstgudstjeneste. Voksenkoret medvirker med bålhygge
9) Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion i sognegården
10) Høstgudstjeneste
11) Jagtgudstjeneste med jagtmiddag i forsamlingshuset. Se omtale
12) BUSK gudstjeneste i samarbejde med FDF
13) Solist medvirker
14) Kaffe
15) Børnekirke

11.00 KTA

Funder

9.30 KTA 14)

Ingen

Funder Plejecenter
Torsdag 26. september kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Torsdag 31. oktober kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag 28. november kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen

Se også kalendersiderne side 14 for mere information om arrangementerne

1) Konfirmandindskrivning og Friluftsgudstjeneste
på græsplæne ved kirkehus
2) Konfirmandindskrivning – chance for at lære om korsvar
mellem præst og menighed
3) Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten
4 Fællesgudstjeneste + åben temadag om liturgien i Funder og Kragelund
5) Høstgudstjeneste med efterfølgende hygge i præstens have
6) Høstgudstjeneste
7) Høstgudstjeneste med eftf. auktion og sandwich på plejehjemmet

NOTER:

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, HG: Henriette Gosvig Knudsen, MG: Mette Glowienka

9.30 HG

Sejling

Serup

December

Lemming

9.30 MG

9.30  HG

Søndag 24.

Søndag 17.

11.00 MSG

21. s. e. trin

16.00 KTA 13) 14.00 KTA 13) Alle helgen

Kragelund

11.00 HG

9.30  MSG

Sinding

Søndag 10.

17.00 HG 13) 14.00 MG 13)

Lemming

16.30 BO K,
KTA og HG

11.00 HG

Serup

Onsdag 6.

Søndag 3

November

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

September

Oktober

November

3. september kl. 19.00
Infomøde, Madpakkehuset, Serup Bf., se s. 33

2. oktober kl. 18.00
Besøg hos Wunderwear,
Landsbyliv, se s. 34

16. oktober kl. 9.00
Løvfaldstur, Serup Pensionistfore., se s. 45

1. november kl. 8.30
Fællessang for alle,
Friskolen, se s. 38

5. september kl. 19.30
Sejling Folkedansere,
opstart, se s. 44

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

21. oktober kl. 13.30
Foredrag, Lemming Senior, se s. 45

2. november
Spil Dansk, Værkeriet,
se s. 42

10. september kl. 9.30
Højskoledag, Sejling og
Serup Pens., se s. 44+45

7. oktober k. 13.30
Almindelig Klubdag,
Lemm. Senior, se s. 45

22. oktober kl. 18.45
”Snedige bakterier”, Værkeriet, se s. 42

4. november kl. 13.30
Lotterispil, Lmming Senior, se s. 45

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

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

26. oktober kl. 18.00
Oktoberfest i Lemming
IF, se s. 29

5. november kl. 18.45
Mennesker i klimaets ...”,
Værkeriet se s. 42

17. september kl. 19.30
Silkeborg-Lysbro Folkedansere, opstart, se s. 44

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

30. oktober kl. 13.30
”SeniorShoppen” Serup
Pensionistfore., se s. 45

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

18. september kl. 19.00
Generalforsamling,
Landsbyliv, se s. 34

12. oktober
Halloween Fest,
Værkeriet, se s. 42

12. november kl. 17.00
Lanterneløb, Lemming
Kirke, se s. 17

21. september
Lanterneløbet 2019, LIF,
se s. 26

12. november kl. 18.45
”Hvordan is og vand...”,
Værkeriet, se s. 42

23. september kl. 13.30
Almindelig Klubdag,
Lemm. Senior, se s. 45

13. november kl. 13.30
”LimfjordsDuoen”, Serup
Pensionistfore., se s. 45

27. september kl. 18.00
Årets Ålegilde, Lemming
Borgerf., se s. 39
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Mountain-bike, LIF
Hver lørdag kl. 10
Vestre Søbad

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

December

e til

d@g

næs

te n

mbe

mai

r

r.:

l.co

m

2020

15. november
Fællesspise i Lemming
Forsamlingshus, se s. 39

2. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm. Senior, se s. 45

23. januar kl. 18.30
Spiseaften, Rest. Langsø, Landsbyliv, se s. 34

23. februar
Fastelavnsfest i Lemming Forsm., se s. 39

18. november kl. 13.30
Almindelig Klubdag,
Lemm. Senior, se s. 45

8. december
Juletræsfest i Lemming
Forsamlingshus, se s. 39

29. januar
GF i Lemming Forsamlingshus, se s. 39

14. marts
Forårsfest i Lemming
Forsamlingshus, se s. 39

20. november kl. 19.00
Juledemonstration,
Landsbyliv, se s. 34

29. december kl. 10.00
Jagt i Præstegårdsskoven, Jagtfore., se s. 38

21. februar kl. 18.00
Fællesspise, Landsbyliv,
se s. 35

23. april kl. 17.30
Sæsonafslutning, Sejling
Pensionistfore., se s. 44

21. november kl. 11.30
Julefrokost, Sejling Pensionistfore., se s. 44

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

21. november kl. 13.30
Juleafslutning, Serup +
Lemming, se s. 45
24. november
Julefrokost mm., Serup
Forsamlingshus, se s. 32
26. november kl. 18.45
”Luften vi indånder”,
Værkeriet, se s. 42
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LEMMING IF

Lørdag d. 21. september

Lanterneløbet
..................
2019

5 km Walk
5 km
10 km

Støtter: Et fantastisk og unikt projekt hvor tre foreninger,
støttet af et lokalsamfund, forsøger at rejse et moderne kultur
og idrætsfællesskab omkring Lemming Skolevej 10.
Tilmelding via Sportstiming.dk
Arrangører: Lemming IF – Løbeklub
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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”

Karin Jensen
Navn og alder: Karin Jensen 63 år gammel
Uddannelse: Ingen.
Arbejde: Efterlønner siden 1/11-18. Før det truckfører på Tvilum Møbelfabrik.
Livret: Flæskesteg med det hele.
Hobby: “I dag er det kun at se sport. Alt andet end
boksning og motorsport. Tidligere har jeg spillet
håndbold i mange, mange år.”
Yndlingsfarve: “Rød, hvad ellers? Det har det
været siden jeg var helt lille.”
Medlem i klubben: “Nej, men jeg vil gerne igang
med at gå til gymnastik igen til efteråret, hvis min
astma kan holde til det. I dag går Lillian og jeg 4
km hver dag, og det har hjulpet på luften. Jeg er
også begyndt at cykle, når jeg skal noget i området. Før i tiden tog jeg altid bilen.”

Frivillig i klubben: “Jeg passer klubhus og det har
jeg gjort i mange år. Tidligere har jeg også været
træner og holdleder, og så har jeg stået for indkøb
af handsker, isposer, tape osv. Jeg ordnede også alt
tøjet til ungdomsafdelingen. Ungdomsafdelingen var
kæmpe stor da jeg startede. Vi havde hold i alle rækker på både pige- og drengesiden. Dengang gjorde
Knud Erik Nielsen et kæmpe stykke arbejde omkring pigefodbolden i LIF. Men på et tidspunkt syntes
forældrene at det var nemmere, at børnene kunne
gå direkte til fodbold fra skolen. Så slap forældrene
for at have noget med deres børn at gøre, før de
kom hjem sent om eftermiddagen. Sådan er det
også for mange forældre i dag. Det er rigtig ærgeligt,
for mange forældre går glip af store oplevelser med
deres børn. Og det er synd for de unge trænere, at
der ikke er flere forældre der tager ansvar for deres
børns liv, ved f.eks at være frivllig i LIF, hjælpe med
at dømme kampe osv. De bedste timer jeg har haft
i mit liv, er de timer jeg har lagt i idrætsforeningen,
især mens Jakob var lille og spillede herude”
Hvorfor frivillig?: “Da jeg i sin tid blev frivillig,
vi flyttede herud i februar 1995, tog Ellen Schultz
mig under armen og slæbte mig med ud i idrætsforeningen. Jeg skulle ud og hjælpe med at ordne
tøj, istedet for at sidde hjemme. Siden er vi kommet rigtig meget herude og har fulgt Jakob igennem hele hans fordboldkarriere herude. Jeg har
aldrig fortrudt en eneste af de timer jeg har lagt
herude. Der er et godt sammenhold mellem de
frivillige på tværs i klubben. Til næste år har jeg
25 års jubilæum som frivillig, og der overvejer jeg
at stoppe. Jeg synes, at dem der ikke er med som
frivllig går glip af noget. Det giver rigtig meget at
være sammen om noget, og kan hjælpe den klub
som ens børn har så meget glæde af at komme i.
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: Det vil
jeg til alle de frivillige der hjælper i LIF. Der er nogen der gør mere end andre, men alle de frivillige
i klubben har fortjent et skulderklap. Skal jeg endelig give et ekstra skulderklap til nogen, så er det
til de bolddrenge der sidder på sidelinien, lørdag
efter lørdag.
Arbejdsopgaver i klubben: I dag passer jeg kun
klubhus.

Tak

for hjælpen, Karin!
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LEMMING IF

Dame
håndbold

opstart tirsdag i uge 33
Vi træner hver tirsdag i Fårvang Hallen fra
19.30-21.00. Der er plads til alle og man kan
bare møde op. Der er mulighed for samkørsel
fra Lemming.
Kontakt: Louise Thougaard, tlf. 4072 9975

Sæsonstart:

Børne

Gymnastik

Gymnastiksalen - Værkeriet i Lemming
Forældre/barn (1-3 år)

Tirsdage kl. 16.30-17.15
Opstart i sept., endelig opstartsdato meldes
ud på Lemming IF facebook-side og website.

Lemming IF’s bestyrelse har indstillet Karen Bang til
et skulderklap fra eniig. Hun har igennem de sidste 55
år været frivillig i Lemming IF. Det gjorde, at hun blev
udvalgt af eniig ud af 225 indstillede personer.

Batmangymnastik (3-6 år)

Gymnastiksæsonen

Det store hold (6-8 år)

Vi træner i gymnastiksalen i Værkeriet
(Lemming Skolevej 8C).

Onsdage kl. 16.45-17.30
Opstart uge 43 (den 24. okt.)
Trænere: Mia, Sanne og Søren
Onsdage kl. 17.40-18.30
Opstart uge 43 (den 24. okt.)
Trænere: Mia, Sanne og Søren
Vi søger 2-3
trænere/hjælpere til
Forældre/barn holdet,
kunne det være dig?
Kontakt Bjørn på
tlf. 27 230 405

Gymnashtøikjde:
i børneballade,

Sjov ogr og englehop,
kolbøttme eget mere...
og

for voksne starter i uge 43
Tirsdag kl. 17.30 – 18.30: “Dame- og Herreholdet”
– Holdet for de helt voksne –
Få kroppen arbejdet godt igennem med regulær motionsgymnastik med stræk, sving og vrid. Der vil være
styrkeøvelser for hele kroppen og lidt overraskelser.
Timen afsluttes med udstrækning/afspænding. Dårlig
form og småskavanker bydes også velkommen.
Tirsdag kl. 18.30 – 19.30: “Styrkeholdet”
– Udfordringer for alle –
Efter en grundig opvarmning arbejdes der med styrkeøvelser for hele kroppen. Der indgår små pulssekvenser i løbet af timen. Der veksles mellem cirkeltræning,
individuelle øvelser og par øvelser.
Første træning for begge hold tirsdag den 22/10-2019.
Træner: Dorthe V. Tlf: 21 18 05 79.
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CUP 2019

Humøret og
fodboldglæden var
i top lør. d. 8. juni da
Rema1000 Cup 2019
løb af stablen
På trods af
sammenfald med et
andet og stort lokalt
fodboldstævne, var vi
meget stolte af at 84 hold
tilmeldte sig og nød
dagen i Lemming

Tak!

Tak til alle de frivillige
der hjalp til før,
under og efter.
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LÆS MERE

på klubbens
hjemmeside og
facebookside

Lørdag d. 26. okt. kl 18.00-02.00
i Lemming Forsamlingshus
ALLE ER VELKOMNE!

Vi glæder os til at se spillere, forældre,
trænere, holdledere, naboer, venner, familie,
sponsorer og andre til en festlig aften.

Skål
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst…
Arnestedet
Vi har siden sidst brugt en del tid på projektet på Arnestedet og havde ambitionen om, at det skulle være
færdig til Skt. Hans! Vi nåede det ikke helt, men kom
dog så langt, at vand og el var på plads og væggene
var næsten færdig.
Så det blev indviet denne aften, heldigvis var vejret
med os, så de fleste var alligevel udenfor. Men arbejdet kørte videre og til sommerfesten var det klart.
Vi håber i fremtiden at folk vil bruge stedet lidt mere,
når nu mulighederne er blevet bedre eks. til børnefødselsdage o. lign.
Udenoms arealet bliver i forvejen flittigt benyttet af
bl.a. dagplejerne, men også af unge mennesker som
hygger og fester deromme. Det er rigtig fint, MEN det
er ikke helt i orden, når man ikke rydder op efter sig og
bestemt ikke i orden at smadder flasker og lad glasskårene ligge. Så et lille opråb:
RYD OP EFTER JER!

Sommerfest
I skrivende stund er vi lige på nippet, til at skyde festen
i gang. Forberedelserne har været i gang hele ugen,
men nu er vi klar. Selvom festen endnu ikke er startet,
kan vi godt love at menuen står på pattegris, da vejret
ikke peger i retning af et afbrændingsforbud. Teltet er i
den grad blevet testet i hård regn.
Det har desværre knebet lidt med sponsorer til vores
fantastiske tombola, så der bliver en reduceret udgave
lørdag, men til gengæld giver vi den gas søndag.
Sommerfesten plejer jo desværre at give underskud
og en af grundene peger desværre i retning af os selv.
Vi har ikke været gode til at kigge på, hvad de forskellige leverandører egentlig tog sig betalt for og hvad der
var af alternative muligheder. Det har betydet udskiftning flere steder, samt vi selv har købt udstyr, således
lejen spares. Så vurderer vi henover festen og efterfølgende evaluere vi på, hvorvidt der skal ske yderligere
ændringer.
Vejret har naturligvis meget at sige, da folk bare ikke
er særlig tørstige i regnvejr! Men lige nu fredag formiddag er der en skyfri himmel, så vi krydser fingre.
Uanset hvad, skal det nok blive en rigtig god weekend
og pt. er der tilmeldt 120 inkl. børn til revy og fællesspisning lørdag.
Tak til alle jer som har hjulpet til i løbet af ugen men
ikke mindst i weekenden.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

Skt. Hans - Stor succes, vejret var fint fremmødet var flot ...

... så det kunne stort set ikke være bedre.

Nu er vi klar til sommerfest

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

Børnegruppe Kristine Krogsgaard
Pensionistf. Rosa Leth		

3063 8954
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
”Nak og æd”

Foredrag med Jørgen Skouboe
Onsdag den 9. oktober
kl. 19.30 - 22.00
i Sinding forsamlingshus
Billetpris 150,inkl. kaffe og kage
Salg af øl og vand

Jørge

n Sko

uboe

Køb billet ved Jannie Husted
tlf 50947990 eller mail ahjh@mail.dk

Siden sidst

Der har været travlt med dejlige sommer arrangementer i Sinding. Foråret indledte vi med en kold maj dag
med fælles arbejdsdag på legepladsen, hvor sneen
lige skulle skrabes af først, men humøret fejlede ikke
noget. Og pladsen blev flot. Vi fortsætter succesen
med en dag i august igen.

Sommerfesten i Sinding var igen i år en stor succes,
trods en lidt våd lørdag. Gøgler undervisning, Ølsmagning fra Bøllingsø Bryghus og musik fra lokale bands
var et stort hit. Børn, unge og gamle hyggede sig sammen på Sportspladsen med masser af arrangementer og godt fremmøde. Tak til alle sponsorer (bl.a Wils
Murerfirma, Sinding Malerforretning og Funder El service).

Sankt Hans fest i flere etaper på
Sportspladsen, startende med grill,
børnebål, kirkekoncert, fakkeloptog
gennem byen, det store bål blev
tændt med båltale og sang, og lang
flot midsommer aften sluttede med
lagkage og kaffe i Neptun teltet.
Hele aftenen igennem havde vi besøg af ”den lokale heks”, som underholdt os på sjoveste vis.

Midt sommer var der en spontan grillaften på legepladsen en skøn sommeraften med legende børn, bål og
glade folk.
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer
Fællesspise

Mortens Aften

Fredag d. 13. september kl. 18.00

Søndag d. 10. november kl. 18.00

Karina & Co. serverer:

Støtteforeningen serverer:
Andesteg med tilbehør og risalamande
Kaffe med småkager

Karbonader
med stuvede ærter/gulerødder,
hvide kartofler og salat
Pris voksne: 65,Børn u/12 år: 30,- Børn u/4 år: Gratis
Tilmelding senest 3 dage før
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
på Facebook eller på tlf.: 3023 1613

80´er Fest

Lørdag d. 5. oktober kl. 18.00

Vi serverer en lækker 80´Menu
Derefter slipper vi Disco-Feberen løs!
Kom gerne udklædt, men ikke et krav
Tilmelding senest d. 2. oktober
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
på Facebook eller på tlf.: 3023 1613

Pris voksne: 160,Børn u/12 år: 75,- Børn u/4 år: Gratis
Tilmelding senest 3 dage før
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
på Facebook eller på tlf.: 3023 1613

Julefrokost
&
Lav-Selv Juledekorationer
Søndag d. 24. november

Kl. 15.00 - 17.00
Kom og lav din egen juledekoration
sammen med dine naboer.
Vi har diverse birkeskiver, gran, ler, bånd og pynt
Men medbring evt. selv tællelys og pynt
Pris: 25,Kl. 17.00

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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Julefrokost - lun buffét
Pris voksne: 65,Børn u/12 år: 30,- Børn u/4 år: Gratis
Tilmelding senest 3 dage før
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
på Facebook eller på tlf.: 3023 1613

Nytårs Kur

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

SERUP BORGERFORENING
TAK for en
hyggelig og festlig
SOMMERRFEST

Update på madpakkehuset

Vi har nu nået målet med den financielle del og beløbet er udbetalt til vores konto.
Vi er nu igang med at bestille materialerne og lave en
arbejdsplan. Vi har oprettet en Facebook-gruppe, ”Serup Madpakkehus”, hvor man kan se, hvornår der er
arbejdsdage og hvor man så kan byde ind med, hvornår man kan give en hånd med. For det vil kræve jeres
hjælp og opbakning, at få det hele op at stå. Der er en
del, der skal males, inden vi kan rejse ”huset”.
Tirsdag d. 3. september kl. 19.00

i Serup Forsamlingshus
Infomøde om arbejdsplanen
Kom og hør om projektet

Vi glæder os til at komme i gang!
Serup Borgerforeningen

Serup Sø - hvor langt er vi nået?

Vi er nået så langt, at vi nu har jorden, der skal danne
grundlag for søen. Vi ville gerne have haft en anden
afslutning i vestre ende, men det kunne ikke lade sig
gøre, så afslutningen dér, bliver en dæmning. Det er
en dyrere løsning og ikke så god, men det kan vi leve
med. Vi laver så en dæmning, der kan danne grundlag
for en smuk sti rundt om søen. Vi føler, der er stor opbakning blandt Serups borgere og det er vi glade for.
Det bliver nok ikke næste år, vi kan lave Skt. Hans bål
på søen, men måske om 2-3 år. Vi skal nok fremover
være bedre til at informere om, hvad der sker, både
på Facebook og her i Lokalbladet. Det har vi hidtil ikke
været for gode til.
Der er taget boreprøver forskellige steder for at undersøge bundforholdene. Vi har et godt samarbejde med
kommunen og venter nu på, at der bliver indkaldt til et
møde med Silkeborg Forsyning, Silkeborg Kommune
og Sø-Udvalget, der nu består af syv mand.
Sø-Udvalget
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LANDSBYLIV
Efter en dejlig sommer starter
Landsbyliv stille og rolig op igen.
Vi har været rundt og sælge
medlemsskaber i juni/juli måned,
men skulle vi have glemt jer
så giv et kald til Janni på 2463 0517
og vi kikker forbi
med programmet.

Onsdag d. 2. Oktober 2019 kl. 18.00

Besøg hos Wunderwear
Nygade 9, 8600 Silkeborg

Så skal der shoppes! De flinke piger i Wunderwear
viser deres flotte butik frem.
Vi skal se på undertøj og nattøj og høre om,
hvad der rører sig inden for lingeri verdenen.
Derefter bliver vi sluppet løs i butikken og med
grundig vejledning fra personalet, er der mulighed
for at prøve og købe det lækre undertøj.
Vi hygger med lidt snacks i løbet af aftenen.

Kommende arrangementer

Samkørsel fra Lemming kirke kl. 17.35
Giv lige besked hvis I kører selv

Onsdag d. 18. september 2019 kl. 19.00

Pris for medlemmer 25 kr. Ikke medlemmer 50 kr.

Lemming Forsamlingshus

Tilmelding til Janni senest d. 16.09.19
på tlf. 2463 0517
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Generalforsamling

Generalforsamling ifølge dagsorden:
• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse
• Indkomne forslag
Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 		
   01.09.19)
• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Lillian Rasmussen og
Anna-Grethe Rasmussen
• Valg af suppleant - Doris Larsen
• Valg af revisor - Anna Marie Graversgaard 		
og revisorsuppleant - Pia Ostenfeldt
Efter Generalforsamlingen vil Barthe Risom Holst
fortælle om livet med en dement ægtefælle.
Hun passede selv sin mand indtil hans demens
udviklede sig, så hun måtte få ham på plejehjem.
Hun kommer ind på symptomerne på demens,
hverdagen med en dement,
hvordan skal man tale til demente
og giver nogle gode råd.

Onsdag d. 20. November 2019 kl. 19.00

Juledemonstration

hos Flowers by Rikke Due
Ewaldsvej 7, 8600 Silkeborg
Denne aften vil Rikke vise, hvad der rører sig inden
for juledekorationer mm. Vi hygger med lidt vin og
snacks, mens Rikke viser os trends og nye tendenser. I løbet af aftenen vil der blive udloddet nogle
af hendes kreationer.
Der er ikke mulighed for at sidde ned i hendes lille
butik, så aftenens arrangement er stående og
varer ca. 2 timer - måske mere.
Først til mølle da der kun er plads til 20 pers.
Betaling ved tilmelding.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30
Giv lige besked hvis I kører selv.

Glæd jer til at høre hendes fortælling.
I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt lækkert,
så derfor vil vi gerne vide lidt om hvor mange der
kommer, så husk tilmelding.

Pris for medlemmer 100 kr. Ikke medlemmer 150 kr.

Tilmelding til Janni senest d. 08.09.19
på tlf. 2463 0517
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Lillian senest d. 15.11.19
på tlf. 8685 9207
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
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Torsdag den 23. Januar 2020 kl. 18.30

Fredag den 21. februar 2020 kl. 18.00

Borgergade 21 A.

Lemming Forsamlingshus

Vi har reserveret borde på Restaurant Langsø.
Hold fri fra gryderne og tag med ud at spise og hyg
dig med familie og venner.

Tag naboer, venner og familie med ud til en hyggelig
aften. Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger jer med spil og snak.

Menuen er: Tarteletter & Langsø Gryderet

Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.10
Giv lige besked hvis I kører selv.

0-3 år: 0 kr. - 4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr. - 90-?: 0 kr.  

Pris for medlemmer 149 kr. Ikke medlemmer 175 kr.
Betaling ved tilmelding

OBS OBS OBS: Først til mølle kun 100 pladser
Betaling ved tilmelding

Tilmelding til Inger senest d. 13.01.20
på tlf. 2814 5442
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Janni senest d. 12.02.20
på tlf. 2463 0517
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Spiseaften på Restaurant Langsø

Året der gik - i billeder...

Fællesspisning

Januar, februar eller marts

Teatertur til Det Ny Teater
Gjessøvej 40 C, 8600 Silkeborg

Først på året 2020 vil vi arrangere teatertur,
men da programmet fra Silkeborg Ny Teater ikke
er klar endnu, må i holde øje med Lokalbladet.
Her vil dato og forestilling blive omtalt.
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Soldater-koloni i Børnehaven i Lemming
Så kom dagen som både børn og personale havde set
frem til – vores årlige koloni. Denne gang faldt valget
på soldatertema og det var tydeligt at se på alles udklædning, at der hjemmefra var gået op i det med liv
og sjæl.

Ella og Flora tager sigte

Da vi mødte op torsdag morgen, var børnehaven blevet forvandlet til et militærområde. Flaget blev hejst,
imens der blev stået ret og givet honnør, efterfølgende
skulle soldaterne igennem den sjove og farlige forhindringsbane, som de alle klarede til UG. Derefter skulle
vi tilbage til kasernen, hvor der blev serveret et solidt
måltid mad, inden alle skulle i felten.

Soldater øvelse

Øverstbefalende Karina
i dialog med de menige
soldater omkring den mest
sikre rute hjem til kasernen

hemmeligt sted med børnehavens tank. Her skulle vi
med hjælp fra et kort finde tilbage til vores egen kasserne, hvor den lækre aftensmad efterfulgt af den traditionelle kolonivaffel stod klar til at mætte alle sultne
maver.
Efter hygge og snak blev der gjort klar til at hoppe i
soveposen, så vi alle igen kunne være klar til næste
dag, hvor den stod på husarridning, vandballonskrig
og medaljeoverrækkelse.

Feltrationerne er uddelt

Efter en hård og sjov dag med kamp og leg, var de
mindste soldater klar til at blive hentet og de største
klar til aftenhygge og overnatning i børnehaven. Vi
startede sidst på eftermiddagen med at soldaterne
skulle på en overlevelsestur, hvor vi blev kørt ud til et

Soldater efter endt øvelse!

Sergant Jannik og Minør Charlie i dyb koncentration igennem forhindringsbanen
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Efter to super gode dage, med en masse gode oplevelser og stjernestunder, var alle klar til en velfortjent
weekend.
Pædagog, Karina Riberholt Flak Pedersen

FRISKOLEN I LEMMING
Byhaven - Et sted for alle
Det summer af liv i Lemming og i et bestemt hjørne af
byen vokser der langsomt en oase frem. Imellem Børnehaven og Friskolen, bag den store høj, gemmer Byhaven sig. Et sted, hvor børnene kan lege på Fitness
Play Banen eller tage en tur på den store gynge, imens
de voksne tænder bål i det store bålfad i bålhytten, så
der kan bages snobrød eller ristes skumfiduser. Er der
brug for et hvil på cykel eller gå-turen, kan man også
finde en krog med borde og bænke, hvor madkurven
kan pakkes ud.

Fitness Play Banen

Fodboldbanen i midten af haven danner ikke kun rammen om fodboldkampe i frikvarterne, men kan også
være kampplads for en god gang rundbold mellem

Bord-bænke sæt

Den store høj

Der er mange muligheder for leg i Byhaven både for
store og små. Det hele er skabt med midler samlet
sammen ved sponsorater, bidrag fra byens borgere
eller cykel-sponsorløb, hvor børnehave- og friskolebørnene cykler penge ind til projektet.
Det næste skridt i Byhaven er, at få anlagt en cykelbane, som snor sig rundt om boldbanen, forbi bålhytten
og om til fliserne rundt om skolen. Så bliver det rigtig
sjovt at køre på mooncars, rulleskøjter og løbehjul.
Vi er godt i gang med at realisere drømmen om at få
en cykelbane, og er i skrivende stund ved at få målt
banen op, så vi ved hvor meget belægning eller asfalt,
der skal bestilles. Det er ikke helt billigt at få anlagt
sådan en bane, så der skal stadig samles penge ind
til cykelbanen og derfor vil der i juni 2020 igen være
cykel-sponsor-løb.
Byhaven i Lemming er ikke kun en dejlig legeplads for
friskolebørnene, men et sted hvor byens og omegnens
borgere gerne må gå hen og være, når der er familiebesøg en sommeraften eller vinterdag. Vi håber selvfølgelig, at alle i byen vil være med til at holde stedet
pænt og ryddeligt og passe godt på de ting, som er i
Byhaven.

store og små til familiefesten. Fodboldbanen er ikke
tegnet op, men et par kegler kan være med til at afgøre, hvornår der er indkast eller hjørnespark.

Fodboldbanen

Bålhytten

Om sommeren suser børnene af sted på løbecykler,
mooncars eller rulleskøjter rundt om skolen, og når de
kolde måneder kommer, trækkes kælkene ud af skuret
og børnene kører ned af bakken ved den store høj –
nogle gange også, når sneen er væk.

Så tag hinanden i hånden og kig forbi Byhaven. I er
meget velkomne.
På vegne af bestyrelsen for
Børnehaven og Friskolen i Lemming.
Dorte Kvist Madsen
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LEMMING OG OMEGNS
JAGTFORENING
Program 2019
Jagt i Præstegårdsskoven

Friskolen i Lemming
FREDAG D. 1/11-2019 KL. 8.30

I anledning af ”Spil dansk ugen” vil Friskolen i
Lemming gerne invitere ALLE interesserede til
fælles morgensang i skolens sal. Med ALLE mener
vi ALLE – dvs. lokale, folk fra omegn, skoler,
familier, bedsteforældre – ja alle, også dem, der
ikke umiddelbart har tilknytning til Friskolen.
Kl. 8.30 – ca. 9.15 synger vi sammen og bagefter
er der mulighed for at drikke en kop kaffe/the.
Bare mød op – ingen tilmelding – men husk det
gode humør og sangstemmen….

Vel mødt
Hilsen Friskolen i Lemming

Lørdag den 12. oktober
Søndag den 29. december
Alle dage kl. 10.00
Mød op ved klubhuset på Serupvej.
Max. 15 deltagere så ”først til mølle”.   
Pris 50,- kr. incl. en øl eller vand.
Husk jagttegn

Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming
Tlf. 86859333
mail: friskolenilemming@gmail.com

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
I borgerforeningen har der været travlt, for de gode
mænd har gjort et kæmpe arbejde, og fået skiftet de
sidste sæder på stolene i forsamlingshuset.
Samtidigt er der blevet repareret gardiner og skiftet det
store. I denne uge bliver gulvet også slebet og lakeret
igen. Stor tak skal der lyde fra resten af bestyrelsen

Årets Ålegilde

Fredag d. 27. september kl. 18.00
i Forsamlingshuset
Så sæt kryds i kalenderen og tag naboen, kone,
kammeraten eller chefen under armen,
og kom til en hyggelig aften.
Der kan bestilles ål a libitum til 200 kr
eller flæsk for 100 kr.
Halv pris for børn op til 12 år
Tilmelding til Tina Kampp 2883 2404,
eller Heidi Svendsen 2289 4753

15. november

Fællesspisning
8. december

Juletræsfest
29. januar

Generalforsamling
23. februar

Fastelavn
14. marts

Vi har også holdt en skøn lun Sankt Hans aften, på
byfest pladsen i Lemming. Dejligt at der var så stor
opbakningen.

Forårsfest
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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.
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 Lokalråd

Denne gang er der ikke meget nyt at berette.
I løbet af sommeren har der ikke været så meget aktivitet omkring Lokalrådet.
Silkeborg kommune er i vækst lige nu, og væksten
kommer også til vores område selvom der er andre
områder, der satses mere på lige nu.
Både i Sinding og Sejling er forberedelser til nye boliger allerede i gang, ligesom der er planer i Lemming.
De boliger der bliver sat til salg er også i stort omfang
blevet solgt forholdsvis hurtigt. I mange tilfælde til familier, der kommer fra andre kommuner.

Velkommen til nytilflyttere

Vi byder de mange tilflyttere velkommen til vores dejlige område, vi håber I vil falde godt til og føle Jer velkommen og tage aktivt del i de mange tilbud, der er
herude.
Dette Lokalblad kommer 4 gange om året, og det giver
en god introduktion til de mange ting, der foregår her
i området.
Der er mange både indendørs og udendørs faciliteter.
Indendørs f.eks. de 5 forsamlingshuse, Værkeriet i
Lemming og det store projekt Kulturlanternen i Lemming med idrætsforening, Værkeri og Forsamlingshus.
Udendørs områder reserveret til rekreative formål,
f.eks. sportspladser, Arnestedet i Sejling.
Der er fine naturarealer, f.eks. banestien, der nu er asfalteret næsten fra Silkeborg til Hinge. Der mangler så
desværre endnu et stykke sti fra Lemming Brovej mod
nord. Og i området, hvor motorvejen krydser Viborgvej arbejder kommunen med et natursti-projekt ved
Gubsø.
Der er Paradiset ved Serup (privat skovstykke ned
mod Hinge Sø med publikumsadgang) og Krebsesøerne ved Sinding.

Trafik

Flere af de gamle projekter skrider fremad. Det gælder
2-1 vej på Lemming Bygade, samt fartbegænsende
foranstaltninger på Sindingvej i Skægkær.
Og så har politiet godkendt kommunens projekt til trafikafviklingen på Resdal Bakke.
Peter Bernth
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LANDSBYKLYNGER
Nyt initiativ er på vej

- Landsbyklynge for Skægkærområdet.
For tiden foregår der en masse aktivitet, møder og
skriv som skal føre os hen mod et formaliseret og konstruktivt samarbejde mellem de 8 landsbyer i lokalområdet. Det handler om at fastholde, udvikle og skabe
i fællesskab. Landsbyklynger er en effektiv model for
landsbyudvikling. En landsbyklynge er et samarbejde
på tværs af landsbyer, som styrker hele området og
understøtter det gode og aktive liv på landet.
Tidligere kunne man bo, arbejde og have en aktiv fritid
i landsbyen, men i de senere år har mange landsbybeboere oplevet, at skoler er lukket, busruter er blevet nedlagt, og købmænd har drejet nøglen om. 1,2
millioner mennesker bor i dag i landsbyer, som både
rummer mange frivillige ildsjæle og aktive foreninger.
Så selvom landdistrikterne er under forandring, kan
landsbyerne fortsat danne rammen om det aktive liv
med en høj livskvalitet.
I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i
et nyt fællesskab. Byerne og deres borgere samles
om, deler og fordeler alt fra identitet og institutioner
til foreninger og rekreative tilbud. I klyngerne bruger
landsbyerne hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og hele klyngen, samt at skabe fælles
identitet, sociale fællesskaber og til at styrke, bevare
og prioritere mellem aktivitetsmuligheder og fælles faciliteter. På den måde udnyttes både menneskelige og
fysiske ressourcer på tværs.
Siden 2015 har Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden arbejdet med landsbyklynger med henblik på
at understøtte nye samarbejder på tværs af landsbyer
og herigennem styrke livet på landet. Der er etableret
31 landsbyklynger rundt om i Danmark. ......
Skal vi måske være Landsbyklynge nr. 32?
Vil du vide mere, så søg om generelle oplysninger på
www.landsbyklynger.dk. Derudover kan du kontakte
de enkelte borgerforeninger og Sinding Forsamlingshus eller kontakt gerne undertegnede på 4157 8153.
Knud Erik Nielsen

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Solsikke solsikke kig den anden vej
Hvorfor skal du altid stå og kigge efter mig
Luk dit brune øje i, dit lange store fæ
Mens jeg tar en pære fra min nabos pæretræ
Når markerne blomstrer med solsikker synger vi altid
denne sang til morgensang i Børne og Familiehuset det er en glad og let sang og den er fyldt med børnehumor og udstråler børns tilgang til verden. Den tilgang
bliver man glad for at blive mindet om og når solsikkerne står og kigger på os alle sammen med de store
brune øjne bliver jeg glad indeni. Det er også fordi at
solsikker og skolestart hører sammen og det er altid
en gave at starte op på et nyt skoleår – at starte på et
friskt helt nyt ubrugt skoleår.

Sam

ling

i sko

legå

rden

I år starter vi med 24 børn i Børne og Familiehuset
– de er stadig fordelt i 4 grupper. Vi nyder vores rammer her med vores 4 huse og muligheden for at bruge
både gymnastiksal og køkken i Værkeriet. Vi har stor
glæde af faciliteterne henne ved klubhuset og bruger
pladsen mellem forsamlingshuset og klubhuset hver
morgen. I det hele taget føler vi os heldige med at vores hus og dagligdag er placeret i Lemming og når vi
hver mandag går til kirken er alle I der bor i Lemming
og omegn så søde til at vinke og tage hensyn.
Ind i mellem er der også andre dage hvor nogle af vores børn har brug for at gå en tur for at få styr på følelserne og opgaverne og flere gange oplever vi i den forbindelse en omsorg fra jer i både Nisset og Lemming
der – hvis I ser et barn på vejen – eller andet I undrer
jer over - slår I gerne lige på tråden til os på 8685 9325.
Det er vi rigtig glade for - vi vil nemlig gerne være et
sted, som er en del af landsbysamfundet og som alle
føler de kan kontakte. I er også altid velkommen til at
kigge forbi til en kop kaffe, hvis I gerne vil se huset eller
at der er noget I er nysgerrige på.
Solsikke solsikke se den frække stær
Den har stjålet hyldebær fra vores hyldetræer
Sig at den skal skrubbe af, men sig det pænt og sødt
Mens jeg tar´ en pære til for denne her var stødt

– og så har vores allesammens Louise fået en lille ny
verdensborger til Lemming
og omegn

Glædelig sensommer fra os alle i
Børne og Familiehuset

Annette
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Der har været sommerferie over hele linjen i Værkeriet, bort set fra nogle praktiske ting, som er med til at
holde huset kørende.
”Forsamlingshuset og Værkeriet - hvad er forskellen?”
Der er forståelig nok gået tid med at præcisere hvad
Værkeriet kan, hvad Forsamlingshuset kan og hvorfor
husene er forskellige + hvorfor det er en styrke for lokalområdet. Alle disse erfaringer kan med god mening
overføres til arbejdet omkring Kulturlanternen LemmingHuset.
Kort fortalt: Altså, i Forsamlingshuset er Borgerforeningen ansvarlige for at der afholdes de faste og
traditionelle arrangementer, som er vigtige for et lille
lokalsamfund. Det er med til at skabe sammenhæng
for området. Derudover kan Forsamlingshuset lejes til
private arrangementer.
Værkeriet er et andet slags hus. Der sidder en bestyrelse, som er ansvarlige for husets drift, men aktiviteterne er på baggrund af brugerbestemte tiltag og kan
altså variere i løbet af året. Det kræver et medlemskab
at kunne benytte huset.
Værkeriet og Borgerforeningen er blevet enige om at
det giver god mening at stå til rådighed for hinanden.
Dvs. hvis du gerne vil leje Forsamlingshuset og der
meldes optaget, vil du blive tilbudt et alternativ i form af
Værkeriet. Her er plads til et mindre selskab, men det
kan godt lade sig gøre at afholde fest m.m. i Værkeriet.
Efteråret i Værkeriet
Der kommer til at foregå en række forskellige slags arrangementer i løbet af efteråret.
Halloween Fest 12. oktober
Spil Dansk 2. november

Vi er igen hoppet med ombord til
Live-stream foredrag via Aarhus Universitet:
Snedige bakterier
Forelæser: mikrobiologerne Rikke Louise Meyer og
Lars Peter Nielsen
Tid: Tirsdag den 22. oktober 2019
kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45
Mennesker i klimaets brændpunkter
Forelæser: klimaforsker Sebastian Mernild og journalisterne Lars From og Klaus Dohm
Tid: Tirsdag den 05. november 2019
kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45
Hvordan is og vand dannede Danmark
Forelæser: geofysiker David Lundbek Egholm og
geolog Nicolaj Krog Larsen
Tid: Tirsdag den 12. november 2019
kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45
Luften vi indånder
Forelæser: kemiker Marianne Glasius og miljømediciner Torben Sigsgaard
Tid: Tirsdag den 26. november 2019
kl. 19:00 – 21:00 | mødetid: 18:45
Gratis entré til disse foredrag, så kom med.
Derudover vender ”Mandagsværkstedet” tilbage, hvor
du kan arbejde med dine egne kreative interesser og
prøve kræfter med andres. Der bliver også oprettet
Madlavningshold i løbet af efteråret/vinter. Mere info
følger, på diverse Facebook sider samt lemmingomegn.dk. Bibliotekscafé hver tirsdag 12-20. Her kan du
aflevere dine bøger fra Silkeborg Bibliotek. Derudover
kan du afhente bestilte bøger, via Silkeborg Biblioteks
hjemmeside, hver torsdag mellem 16-17:30.
Lemming og omegn skal på tur
I weekenden 20-21 september afholdes Folkemødet
Silkeborg 2019, hvor Lemming og omegn vil blive
bredt præsenteret. Temaet er i år IDENTITET – hvem
er vi? Hvem vil vi være? Hvordan bliver vi det? Temaet
skal forstås bredt. Det kan handle om din, min og vores identitet som menneske, samfund og kommune.
Tak for sidst!
Det skal vi sige til de mange som dukkede op til Markedsdagen i Værkeriet, både som gæst og som deltager med en stand. Uden jer, ingen Markedsdag, så et
kæmpe tak til jer!
Christoffer Olsen
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

SVØMNING

IF Centrum Svømning byder velkommen til en ny

sæson 2019/20 og glæder os til at se både nye og
gamle medlemmer.
Tilmelding er startet online via www.ifcentrum.dk
under svømning. Der er stadig ledige pladser på de
fleste af holdene og optagelse på holdene foregår
efter først til mølle princippet. Efter tilmelding
modtages en mail med et betalings-link til brug for
betaling af kontingent.
For den kommende sæson har vi følgende hold, alle
med opstart 2. september 2019
Mandag kl. 16.00 - 16.30
Hold 1 Plask og leg
Hold 5 Begynder børn
Hold 9 Letøvede børn
Hold 13 Øvede børn
Mandag kl. 16.30 - 17.00
Hold 2 Plask og leg
Hold 6 Begynder børn
Hold 10 Letøvede børn
Hold 14 Øvede børn
Mandag kl. 17.00 - 17.30
Hold 3 Plask og leg
Hold 7 Begynder børn
Hold 11 Letøvede børn
Hold 15 Øvede børn
Mandag kl. 17.30 -18.00
Hold 4 Plask og leg
Hold 8 Begynder børn
Hold 12 Letøvede børn
Hold 16 Øvede børn
Mandag kl. 18.00 - 18.40
Hold 20 Varmtvandsgymnastik
Mandag kl. 18.40 - 19.20
Hold 21 Varmtvandsgymnastik
Mandag kl. 19.20 - 20.00
Hold 22 Varmtvandsgymnastik

BADMINTON
Ungdom:
Sæsonstart den 6. september.
Tider: Fredag 16.00 - 17.30 (6-11 år)
17.30 - 19.00 (12-17 år)
Turnering:
Sæsonstart onsdag den 28. august
Tider: Mandag 21.00 - 22.00
Onsdag 20.00 - 22.00
Motionist:
Sæsonstart den 2. september
Tider: Mandag 20.00-21.00
21.00 - 22.00
Tirsdag 20.00-21.00
21.00-22.00
Onsdag 17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
Torsdag 20.00-21.00
21.00-22.00
Alle spilletider er i Skægkær Hallen med 6 baner.
Tilmelding på www.ifcentrum.dk/badminton, hvor de
forskellige priser også fremgår.
Hvis du er ungdomsspiller og gerne vil prøve at spille
badminton inden du melder dig til, er du velkommen
til at møde op fredag den 6. september 2019.
Det samme gælder hvis du vil prøve kræfter som
turneringsspiller, så er du velkommen til at møde op
den 28. august 2019.
Ved tilmelding skal en »baneformand« registrere
sig med navn, mobilnr. og mailadresse og betale for
hele banen. Han må så efterfølgende opkræve sine
banemakker(e). Der kan betales med dankort og
e-dankort (overførsel)
-Vigtigt- Alle baneformandens makker(e) skal
efterfølgende tilmelde sig under »Motionist
registrering« (0 kr) og notere navn, mobilnr. og mailadr.
Registrering af alle er vigtigt da alt klubinformation
f.eks. aflysninger kommer denne vej.
Kontaktpersoner:
Ungdomstræner: Daniel Aurbo 50859828
Turnering Senior: Per Havn 28415058
Motionist: Lene Baun 40615900
Kasserer: Kasper Larsen 71961488
Formand: Hanne Pihl 20621633

VOLLEYBALL

Så starter en ny sæson med mix-volley IF
Centrum. Vi glæder os til at byde gamle og nye
øvede spillere velkomne.
Vi træner tirsdag kl.18-20 i Skægkærhallen, med
sæsonstart d. 27. august.
Ved spørgsmål kontakt
Trine Kjeldsen: 40331513

FODBOLD

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

GYMNASTIK

Tilmelding til den nye sæson er startet.
Se nærmere om træningstider og hold på
klubbens hjemmeside: www.ifcentrum.dk

E-SPORT

Nyhed E-Sport: IF centrum tilbyder E-Sport,
se mere på www.ifcentrum.dk

For nærmere information - se hjemmesiden www.ifcentrum.dk
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Pris 160kr.
1130
Julefrokost i det
Tilmelding senest
gamle
område
SEJLING
15. november FORSAMLINGSHUS
nord i Sejling
forsamlingshus
17:30

SEJLING
PENSIONISTFORENING
Program for
2019 - 2020

Sejling
Sæson Folkedansere
afslutning i

Starter 5. september kl. 19.30

Serup
Program senere

SU. 1. April

Silkeborg-Lysbro Folkedansere

september
Rosa Leth Starter 17.
26 74
50 34 kl. 19.30

Kjeld Nielsen
Andrea Thomsen
Karen Schjøths
Kirsten Engeberg

23 60 76 96
86 855 526
50 56 74 42
30 26 54 62

Bestyrelsen:

Formand
Kasserer
Sekretær
Medl.
Medl.

Niels Rasmussen
Olaf Leth
Annalise Grewy
Mary Christiansen
Lotte Pedersen

Sejling
Pensionist Forening

21290866
26745034
22394081
26795936
24914261

Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Fælles arrangement
2019-2020
10. Sep.
Højskoledag Balle
sognegård
SU senest 6/9

09:30

Birthe Larsen
Sven

20 56 91 50
22591946

21. Nov.
2019
torsdag

1130
Tilmelding senest
15. november

23.Apr.
2020
torsdag

17:30
SU. 1. April

Sæson afslutning i
Serup
Program senere

Formand

Rosa Leth

26 74 50 34

Næstformand
Kasser

Kjeld Nielsen
Andrea Thomsen
Karen Schjøths
Kirsten Engeberg

23 60 76 96
86 855 526
50 56 74 42
30 26 54 62

Hver onsdag kl 19.00

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

2.000,2.500,1.650,1.250,-

Foredragsholder
Hans Henrik
Sørensen
”På flugt til
Vestindien”
13,30Marianne
Hesselholt
”Hjemstavn og
udsyn
Pris 160kr.
Julefrokost i det
gamle område
nord i Sejling
forsamlingshus

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
September - Oktober - November

Program for
September - Oktober - November

Tirsdag d. 10. september kl. 9.30

Mandag den 23. september kl. 13.30

Tilmelding senest 6. september til: Birthe 2056 9150
eller Sven  2259 1946

med hyggesnak og kortspil.

Højskoledag i Balle Sognegård

Onsdag d. 16. oktober kl. 9.00

Løvfaldstur til Feggesund Kro

Vi starter fra Mølledamsgade kl. 9,00 og derefter
opsamling i Serup kl. 9,15, og kører ad Løgstørvejen, over Aggersundbroen og forbi Bygholm Vejler
og sejler over til Feggesund Kro, hvor vi får serveret
pandestegte ål ad libitum, hvis man ikke har lyst til ål
kan man få en wienerschnitzel, men husk at sige det
ved tilmelding.
Hjemme i Serup ca. kl. 18.00.
Tilmelding senest 9. oktober til Rasmus tlf.
2986 5832/8685 5832
Onsdag d. 30. oktober kl. 13.30

”Seniorshoppen”

kommer på besøg og vil vise os
Deres efterårskollektion, og der vil være
mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie – venner og naboer med så vi kan få
forsamlingshuset fyldt op. For at vi kan være sikre på
der er kage nok til kaffen, så tilmeld jer senest
26. oktober til: Rasmus tlf. 2986 5832 ell. 8685 5832

Almindelig klubdag

Mandag den 7. oktober kl. 13.30

Almindelig klubdag

med hyggesnak og kortspil.
Mandag den 21. oktober kl. 13.30

Foredrag m. Major Ib Vagn Kristensen
der fortæller om sine oplevelser i Afghanistan.
Entre 50,00 kr.
Mandag den 4. november kl. 13.30

Lotterispil

Mandag den 18. november kl. 13.30

Almindelig klubdag

med hyggesnak og kortspil.
Torsdag den 21. november kl.11.30

Fælles julefrokost

i Sejling Forsamlingshus.
Arrangør: Område Nord.
Tilmelding senest den 13. november

Onsdag d. 13. november kl. 13.30

”LIMFJORDSDUOEN”

fra Glyngøre kommer på besøg og vil synge og spille
for os. Det er harmonika og sang, og de medbringer
deres egne sanghæfter, så der er ingen undskyldning
for at få rørt stemmebåndene, og der bliver også serveret kaffe med hjemmebagt kage.
Torsdag d. 21. november kl.11.30

Fælles juleafslutning i ”Område Nord”
Det er Sejling Pensionistforening der afholder det, i
Sejling Forsamlingshus
Udførligt program senere.

Mandag den 2. december kl.12.30

Julemiddag

Tilmelding senest den 24. november.

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
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem     

8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand     8685 9027 / 2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:
Peter Bernth (formand)
Serup:
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
Lisbeth Bang, pædagogisk leder
5170 3669
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 Rasmussen

2129 0866

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

