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Nummer 73          18. Årgang Juni 2020

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

Vi maler på sten i dagplejen

Fastelavn i Serup

Fastelavn i Sejling

L O K A L B L A D E T

Centrum IF: Sommerafslutning med overnatning fra 2019
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080

 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647
Container-udlejning

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

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

bhv8632@gmail.com
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse i leg og læring

 

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

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

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

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com



3

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

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

uden at disse er orienteret.
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Redaktør (vest):  Klaus Hansen, Resdal Bakke 51   4040 4502
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Sognepræst:   Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2   8685 5024
Sognepræst:   Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 7  8685 5385
Bladsætter:   Tina Englyst, Serupvej 16    3023 1613
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I DISSE TIDER
Med jord under negle og sorte knæ 
kan du skabe en plet med ly og læ.
For når livet stormer og verden ramler, 
er der i høj grad brug for at du ivrigt samler
på gode stunder med fred og ro.
Men glem blot ikke at bygge bro. 
For alene men sammen kan vi synge en sang.
Og måske -bar’ en smule- bedre verdens gang.
KH,T 0420

ALENE SAMMEN
Når fællesskabet lukkes og glæden slukkes
er det svært at bevare et håb.
Mon alt blir det gamle, eller alting vil ramle?
Skal en ny tid bæres til dåb?
KH,T 0420

KAOS?
Klokken slår, og tiden går
mens landet ligger øde.
Men tiden foran os er slet ikke kaos.
En ny tid går vi i møde.
Niels Blauenfeldt, tidl. Resdal gl. Skole

Klaus H.,Tandskov
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SKÆGKÆR BØRNEHUS

TAK for stor generøsitet
til lokalsamfundet i Lemming!

Ifm. Covid-19 restriktionerne,
blev pladsen i vores børnehave alt for trang.

TAK til Idrætsforeningen,
der har bragt, opstillet og udlånt os deres
”Stafet	for	livet	–	telt”,	som	er	84	m2	stort,

inkl. borde og stole, på ubestemt tid; kvit & frit.

Det var en hjælp, som muliggjorde, at vi allerede én 
dag forend de kommunale institutioner, kunne gen-

åbne børnehaven for alle børn på én gang,
efter Covid-19 lockout perioden,

hvor vi ellers kun tilbød nødpasning.

TAK	til	Jesper	Bang	for	det	flotte	tilbud
og at samle mandskab til frivillig support;

TAK til hver og én af jer (mænd og knægte),
der	stillede	op	til	at	”sætte”	teltet

en blæsende aprildag.

TAK til Lemming Hegn for udlån
af varmekanon og varmeapparater,

som har muliggjort at vi på regnvåde
& blæsende dage, har kunnet holde varmen.

Denne generøse hjælp har betydet,
at vi har kunnet hyre ekstra personale,

for at leve op til kravene om små børnegrupper,
og ekstra rengøring.

TAK til forældregruppen
for deres store opbakning til os,

ifm. alle tiltagene i perioden med genåbning.

Mvh. Personalet i Børnehaven i Lemming

BØRNEHAVEN I LEMMING

Så er der gang i huset igen i Skægkær Børnehus efter 
en tid, hvor vi har måtte været hjemme hos vores fa-
milier for en stund. 

Huset summer nu af liv og glade børn og voksne, som 
har savnet samvær, leg og fællesskab. I denne tid 
bruger vi børnehavens legeplads hele dagen, hvor vi 
også spiser vores måltider i små grupper med afstand. 

Vores hvide telte, som vi har fået sat op, indbyder til 
hygge, hvor der b.la. bliver tegnet, leget med LEGO 
og læst bøger. Vi bruger også vores skønne grønne 
områder omkring børnehuset.

Førskolegruppen, Spirerne, laver gerne en tur til bold-
banerne, hvor de får bevægelse og fællesskab med 
boldlege.

Resten af huset, Rødderne, tager også gerne på tur 
til legeplads i nærheden eller til den nært liggende lille 
skov ’’Junglen’’ med formiddagsmaden.

Det er skønt at der igen er liv i Skægkær Børnehus.

Mie Frederiksen
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GADESPEJLET

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet
spændende og aktuelt,

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

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Melanie, datter af Anneka 
og Jonas Juncker Schmidt 
Christensen, Serupvej 4G 
kom til verden den 23. 
september 2019 og blev 
døbt i Balle Kirke den 8. 
Februar 2020

Jeremias, søn af Jón og 
Betina Lange Bech, blev 
født d. 31/1 2020 kl. 10.17. 
Han målte 53 cm og veje-
de 2985 g. 

Inger og Teddy Nybo, Viborgvej 115, er begge fyldt 80 
år, hhv. d. 10. og d. 29. februar

Marna Kjeldsen og Bent Brunhøj Jensen, Ebstrupvej 3, 
Sejling, fejrede sølvbryllup den 11. marts.

Annalise B. Pedersen, 
Nisset Bygade 22, fyldte 
70 år den 29. marts

Lene og Brian Gosvig, Resdal Bakke 20, fejrede sølv-
brylluppet d. 20 maj.
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DAGPLEJERNE

Dagplejere  By  Telefon
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Helle R. Nicolaisen Lemming 5194 2560
Henriette G. Larsen Lemming 2026 1475
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Anita Pedersen Resdal  
Linda Højen Weibel Resdal  2016 9791
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042
Line Eslund Skifter Sinding 2684 8926
Inge Lise Nielsen Sinding 2815 4605

For pædagogiske ledere, se side 46

Vi går på line i haven

Naturen pirrer til barnets nys-
gerrighed. Barnet skal selv 
udforske og naturen giver 
barnet erfaring med mange af 
de kvaliteter, som er forbun-
det med udeliv.

Natur motorik er tænkt ind i haven, vi går på trapper, hen 
over broen, hopper ned på højen, ballancere på stammerne 
og vi vipper på vippe bræt, selv katten vil være med 

Urtehaven er gjort forårs klar. 
Fra jord til bord. Kartoflerne 
er sat i jorden, vi fik ret be-
skidte fingre. Vi følger kar-
toflernes udvikling og vi vil 
vande med små vandkander. 

Alle blomsterne i haven skal 
vandes

Det Grønne Flag - Natur
Vi er 8 dagplejere i vores område, der arbej-
der som Grønne Spirer-dagplejere. Det vil 
sige, at vi er ude med dagplejebørnene hver 
dag. Det kan være i haven, i skoven, på sportspladsen 
eller hos en kollega, hvor børnene leger og nyder ude-
livet. Undersøgelser viser, at aktiviteter i naturen har en 
positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed 
samt for indlæringsevnen og for børns motorik.

Vi udforsker naturen sammen og nyder at være ude i al 
slags vejr. Vi er nysgerrige, vi undersøger, vi dufter og 
vi	mærker.	Vi	bruger	meget	udtrykket	”fra	jord	til	bord”,	
det betyder, at vi planter og sår i haven. Alt lige fra 
blomster,	kartofler,	ærter,	gulerødder,	tomater,	agurker	
og krydderurter. Vi smager og dufter til det hele.

En gang om året laver vi en årsplan og en evaluering, 
som bliver godkendt af Frilufts Rådet og derefter får 
vi	vores	certifikat	og	Det	Grønne	Flag,	der	viser,	at	vi	
arbejder som Grønne Spirer dagplejere.

Det Blå Flag – ”Spring ud i naturen”
Som noget nyt i år vil alle Grønne Spirer 
dagplejere i vores område søge Det Blå 
Flag	–	 ”Spring	ud	 i	naturen”.	Vi	vil	 koble	
18 grundbevægelser på vores natur aktiviteter, vi vil 
tænke bevægelse, styrke og motion ind i hverdagens 
ture og indretning af vores legemiljøer.

Vi	har	flg.	mål:
• At børnene får mulighed for at blive udfordret i
  varierede bevægelsesmiljøer.
•	At	børnene	udfordres	i	såvel	fin-	som	grov	motorik.
• At børnene oplever glæden ved -og vigtigheden af
  at bruge deres krop.
• At børnene lærer at mærke deres krop.
• At børnene får mulighed for at udfordre alle sanser.

Vi glæder os til at bruge tid sammen
og bringe bevægelsesglæde videre til børnene

Naturhilsen fra
Heidi, Lone B., Søs, Kirsten, Helle, Line, Anita og Tina
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SKÆGKÆRSKOLEN

“Pling!”	Den	første	elev	i	7.a	logger	ind	i	vores	virtuelle	
mødested	“meet”.	Til	at	starte	med	kan	jeg	kun	se	FC	
Barcelonas farver og ikon. “God morgen.“ Der går lige 
nogle sekunder, så har eleven bag ikonet, Frederik, 
fået tændt både sit kamera og sin mikrofon. “Hej, “ly-
der det - og selvom han ser lidt forsovet ud, er han 
både påklædt og parat foran skærmen. Og sådan går 
det	de	næste	par	minutter,	“Pling,	pling,	pling”	indtil	kl.	
er	9.	Den	sidste,	som	kommer	på	er	“dovendyr-ikonet”	
- der har igen været problemer med nettet. 
 
Ja, og så er vi i gang. Her i 6. skoleuge af lockdown’en 
er	der	fast	“mødetid”	og	navneopråb	-	og	det	har	der	
været siden påske. Det var lidt hårdt at skulle starte 
foran skærmen igen, for vi havde sådan håbet, at det 
var	de	store	og	“fornuftige”	elever,	som	fik	lov	at	kom-
me tilbage først. Men det blev jo de heldige små asner 
i 0. til 5.kl., der kom retur til skolehverdagen - til “slaraf-
fenland”,	hvor	de	boltrer	i	sig	i	socialt	samvær	-	og	ja,	
nå - håndvask, faste legegrupper og 2 meters afstand. 
 
Eleverne har nu et skema fra 9-14:15 med indlagte 
pauser,	så	alt	i	alt	ligner	det	lidt	en	“normal”	skoledag.	
Typisk	starter	hver	time	i	vores	“meet”	-	og	når	eventu-
elle lektier er gennemgået og dagens opgaver forkla-
ret, forlader eleverne det virtuelle rum for at samarbej-
de	 i	andre	 “meets”	eller	arbejde	 individuelt.	 Læreren	
bliver	så	i	klassens	“meet”,	hvor	eleverne	-	efter	behov	
- logger ind igen for at få hjælp og vejledning, indtil 
timen er slut,  og hvor læreren evt. lige mødes  med 
hele klassen igen for at evaluere, give beskeder - eller 
bare sige farvel. 
 
Det	er	i	høj	grad	de	“boglige”	fag,	som	indtil	nu	har	væ-
ret lagt ind i skemaet, men her på det sidste er hjem-
kundskab	 med	 opgaver	 som	 “en	 ugentlig	 maddag”,	
og de andre praktiske fag kommet på skemaet - og 
i	“idrætstimerne”	skal	eleverne	selv	ud	og	motionere.	
 
Efter kl. 14.15 kan der være lektier for eleverne  - og 
for os lærere er der nok at følge op på i forhold til at 
tjekke	opgaver	og	afleveringer.	Det	er	altid	spændende	
at se, om der virkelig er blevet lavet noget ude i teena-
geværelserne, når vi nu ikke lige kan kigge dem over 
skuldrene. Der kan jo opstå ufatteligt mange tekniske 
problemer undervejs i en virtuel skoledag - nedbrud af 
computere, dårligt net, logon-problemer etc. - og for os 
lærere kan det være svært at vurdere, hvor reelle pro-
blemerne er.  Men et er sikkert, der bliver faktisk lavet 
forbavsende meget - heldigvis.

Vi har evalueret denne nye skolegang med eleverne. 
ALLE savner klassekammeraterne - men der er faktisk 
en del, som synes, at denne form for skole ikke er så 
ringe endda. For os lærere er der dog ingen tvivl - vi 
glæder os så meget til at komme tilbage. Men vi har 
erfaret  meget i kraft af dette ufrivillige eksperiment - 
og vi har også lært vores elever bedre at kende. For-
håbentlig kan både vi og eleverne bruge vores nye er-
faringer, når vi, hvis alt går vel, snart får lov til at vende 
tilbage	 til	vores	 “almindelige”	undervisning	på	skolen	
ansigt til ansigt - men med god afstand.

Cathrine Helk

I skole på afstand
De ældste elever på Skægkærskolen undervises sta-
dig virtuelt - men nu med skema og faste mødetider.

Så er alle mødt virtuelt ind i “meet” fredag morgen - og 
dansktimen er i gang. 

Viktor og Andrea er blevet mega seje til at vaske hænder. 
Selvom de synes, at der bruges lang tid på håndvask, er 
de enige om, at det faktisk er en rar følelse at vide, at hæn-
derne er rene og fri for bakterier.

En ny skoledag for 0.-5. årgang

Årgangene holder frikvarterer på forskellige tidspunkter og 
har fået tildelt områder hertil. 5. årgang er på Sportsplad-
sen, hvor der er sat 3 store telte op.
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UNGE IVÆRKSÆTTERE
Der	 er	 ikke	 mange	 penge	 i	 det	 Christoffer	 sætter	 i	
værk, men det er ikke mindre værdifuldt af den grund. 
Ud over at være fodboldtræner for sønnens hold og 
starte	 floorball	 op	 i	 LIF-regi,	 er	 Christoffer	 aktivt	 en-
gageret i Værkeriet, Kulturlanternen og i madklubben 
”De	 hylende	 hunde.”	 Han	 har	 været	 med	 til	 at	 lave	
”Velkomstfolder	for	tilflyttere.”	I	det	hele	taget	er	Chri-
stoffer	bare	fan	af	Lemming.	

Christoffer	Niklas	Olsen	bor	på	Holmmøllevej	 i	Lem-
ming. Han voksede op i Jyderup på Vestsjælland, som 
den yngste af 4 børn. Forældrene have et erhvervs-
vaskeri, hvor der ofte var behov for at børnene hjalp 
til. Ellers var det fodbold, der fyldte i drengeårene. I 
skolen var han en af dem, der kunne sætte ting i gang, 
sjove lege og senere fester. Forretningstalent havde 
han også. Hvorfor købe hver sin is, når man får mere 
for pengene ved at dele en hel liter?

En fremtid i forretnings- eller butikslivet lå ikke fjernt, 
så handelsskolen var det naturlige valg efter 9. Men 
interessen for mennesker var større end for penge, så 
han skiftede til HF, som gav adgang til pædagogsemi-
nariet.

Her var der rig mulighed for at sætte ting i gang, og 
et arbejde som socialpædagog er i høj grad at arbej-
de med mennesker. Han mødte også sin kommende 
kone	Mai	her,	og	mens	de	boede	til	leje	i	Valby,	fik	de	
sønnen Carl. Inden institutionslivet skulle begynde for 
Carl,	valgte	Christoffer	og	Mai	at	søge	mod	det	jyske.	
Det endte med Lemming, og det gik hurtigt: Jobsamta-
le onsdag, farvel Sjælland fredag og start job mandag. 
14 dage senere overtog de så huset i Lemming. Siden 
er Bjørk kommet til.

De	havde	så	småt	en	plan	om	at	lave	et	aflastnings-
sted for unge med behov for støtte. Mai er god til noget 
med	heste,	og	Christoffer	er	god	til	musik.

Valget faldt på dobbelthuset på Holmmøllevej. Samti-
dig søgte Dybkær specialskole, som havde en afdeling 
på Lemming gl. skole, en vikar. Det blev starten på det 
sociale og foreningsmæssige engagement i Lemming.
Da en gruppe ildsjæle, bl.a. Jesper Bang og Knud Erik 
Nielsen, begyndte at se muligheder i at bevare skole-
bygningerne, da Specialskole-afdelingen blev lukket, 
var	Christoffer	med	fra	starten.	Disse	planer	har	så	ud-
viklet	 sig	 til	 projekt	 ”Kulturlanternen”,	 hvor	 han	 også	
er	aktiv.	Både	dette	og	”Værkeriet”	er	ofte	beskrevet	i	
Lokalbladet.

Christoffer	og	Christoffer	spiller	musik.	Og	det	er	ikke	
den	Christoffer,	som	mange	unge	lytter	til.	Derfor	kal-
der	de	deres	lille	band	for	”En	anden	Christoffer”.	De	
spiller til alle former for private sammenkomster, men 
underholder gerne og spiller til fællessang til forenings-
arrangementer.

Det	var	i	HF-tiden	at	Christoffer	begyndte	at	spille	gui-
tar. Metallica og den slags var på sit højeste. I dag er 
det en mindre hårdtslående stilart, der er på repertoi-
ret.

Foreningslivet, bredt forstået, er i nogen grad styret 
og holdt i gang af + 50’ere, måske nærmere + 60’ere. 
Derfor er det vigtigt at fremhæve og støtte, når næste 
generation træder i karakter og melder sig på banen.
Sådan	en	er	Christoffer.

Klaus H.,Tandskov

”En anden Christoffer.” Det er ham i forgrunden, der bor i Lemming.
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Alle i Sejling kender Rosa og Olaf Leth, men Rosa og 
Olaf kender ikke alle. Ikke mere. 

Det var nemmere i 1968, da de kom til Sejling fra Sil-
keborg. De boede til leje i en ejendom længere ude ad 
Ebstrupvej, indtil de i 1973 byggede det yderste hus i 
byen.	”Og	jeg	har	selv	slået	alle	søm	i,”	fastslår	Olaf.	
Han er ikke håndværker, men kørte som ølkusk for Al-
bani og kom senere på Nickelmann. Det er et dejligt, 
og meget velholdt træhus. I det hele taget er alt, lige 
fra indkørslen til det fjerneste hjørne i haven, og fra 
entré til den tilbyggede udestue, et mønstereksempel 
på	ordentlighed.	”Jo	vi	gør	da	hvad	vi	kan,”	siger	Olaf	
beskedent.

Rosa	anviser	stedet	for	fotografering	i	haven.	”Kan	vi	
godt	gå	sammen	indenfor,	hvis	vi	holder	afstand?”	Co-
ronakrisen præger vores tankegang og færden. Så er 
der	kaffe	og	chokolade	-på	afstand.

18. april kunne de fejre diamantbryllup, men det blev 
ikke som planlagt i lejede feriehuse i Rønbjerg med 
de 2 børns familier, som tæller 4 børnebørn og 3 ol-
debørn. 

Til gengæld kom de alle tidligt om morgenen med 
æresport, rundstykker og det hele. Det var en dejlig 
overraskelse, så de blev fejret behørigt. Der var også 
brev fra Amalienborg, med kongehusets eget post-
stempel og en lille hilsen. Desuden fyldte Olaf 80 år i 
efteråret, og Rosa til næste forår.

Det er blevet meget anderledes at bo i Sejling i de 52 
år, der er gået. Brugs, brødudsalg, købmand med fo-
derstoffer,	3	møbelfabrikker	og	systuer	er	væk.	Og	der	
bygges stadig nyt, for Sejling er udset til vækstområde. 
Men hvem skal da bo i alle de huse?

At sætte tæring efter næring har altid været deres prin-
cip. Som nygifte i 1960 startede deres campingkarriere 
i	et	ældre	”rugbrød”	med	nødtørftig	campingindretning.	
Da datteren Connie kom i 1962, camperede de i telt, 
men hurtigt blev der købt campingvogn, og sådan er 
det stadig. Nu står den fast på Viborg Søcamping, hvor 
begge børn med familier også holder til.

Rosa arbejdede i mange år som syerske på Stiga. Det 
var fysisk hårdt at sy på akkord, så sine sidste 38 ar-
bejdsår var hun serviceassistent på sygehuset.

Når Rosa og Olaf er kendte i Sejling, skyldes det de-
res store indsats i foreningslivet. Olaf har været i be-
styrelsen i Forsamlingshuset i en menneskealder, og 
Rosa er formand for Pensionistforeningen. Man kan 
ikke sige Sejling Forsamlingshus uden at sige Rosa og 
Olaf.	De	er	også	involveret	i	lotterispillet,	som	skaffer	
penge til drift og vedligehold af huset.

Klaus H.,Tandskov

52 år i Sejling

Rosa og Olaf i den velpassede prydhave

Olaf kiggede en ekstra gang, da der stod Amalienborg på 
poststemplet

Der er stadig buketter fra diamantbrylluppet på sofabordet.

PLADS TIL DIG OG MIG
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PLADS TIL DIG OG MIG
Klaus Redaktør m.m. fylder 70 år

På Resdal Bakke 51, Tandskov, bor Lokalbladets vest-
redaktør	Klaus	Hansen	med	sin	kone	Anne,	flere	hun-
de og katte samt nok mest iøjnefaldende: vindmølle på 
toppen af bakken, og han fylder 70 år den 11. juli 

Vindmøllen fremhæves, 
fordi familien med møl-
lens overskudsproduktion 
af el gør det 150 år gam-
le hus til et + energihus, 
sammen med brændeovn 
og solfanger. Og Klaus er 
ikke kun energibevidst, 
men også stærkt sam-
fundsbevidst med klare 
politiske holdninger, og er 
aktiv i lokalsamfundet. På 
hans CV står bl. a. med-
stifter af og ansat på Bø-
gildskolen i Ikast for børn/
unge med adfærdsproble-
mer, medstifter af Lokalrå-
det, først i Sinding og se-
nere fælles for byerne i Skægkærskolens distrikt. Han 
var medredaktør af Lemming Idrætsforenings klubblad 
Tåhyleren , og efter at have været freelanceskribent 
i Lokalbladet i en årrække, blev han i 2010 redaktør, 
med det erklærede mål, at Lokalbladet kom til at dæk-
ke alle 4 sogne. Det lykkedes i 2015.

Klaus stammer fra Højby syd for O’ense, og blev stu-
dent i 1970. Han ville ellers gerne være tømrer, og læ-
repladsen stod også klar efter en tid som fejedreng. 
Men at læse videre, fristede også. Og efter et par sab-
batår efter gymnasiet, bl.a som lærervikar og via Den 
Rejsende Højskole, modnedes lysten til at blive lærer. 
Det blev til 39 år i Ikast-Brande kommune, heraf de 
sidste 27 år på Engesvang skole, primært med prak-
tiske fag og specialundervisning, samt støtte til udfor-
drede børn generelt. Desuden var han fagpolitisk aktiv, 
bl.a som tillidsmand.

Menneskers sociale relationer og de lokale og globale 
miljøforhold står altid tydeligt og forrest i Klaus´s dis-
positioner.

Klaus har et digtergén, måske arvet fra hans far, som 
var håndværker og spillemand. Et par digte kan ses i 
lederen, ligesom der af og til er dukket et par strofer op 
i Lokalbladet. Han synger også med i Voxenkoret, hvor 
det er blevet til mange dejlige koncerter, bl.a i kirker-
ne. Og skulle tiden blive for lang, når man nu gennem 

38 år løbende har renoveret en næsten faldefærdig 
ejendom til en herlig beboelse på 240 m2, med ud-
nyttet tagetage og drivhus og køkkenhave og rygeovn 
og masser af græs og et par får, så er der altid noget 
der skal ordnes for en alsidig handyman på de 2 tdl. 
Senest har han lavet et lækkert isoleret træværksted i 
den tidligere stald. Desuden er han med i Engesvang 
Seniororkester med sin smukke tenorsaxofon. Det er 
et lille bigband, som underholder ca. 10 gange årligt, 
primært i pensionistforeninger og på plejehjem. 

Ikke at forglemme, har Anne og Klaus 6 børn og 18 
børnebørn, som de ofte er sammen med, p.t. med 
lidt afstand! Jeg tror godt, jeg må afsløre, at Anne og 
Klaus mødtes under motorhjelmen på en SAAB V4, 
hvilket er typisk for Klaus, der naturligvis vil hjælpe en 
nødstedt kvinde med bilproblemer ud for seminariet. 
Hvilke ledninger han samlede, véd jeg ikke, men det 
må have givet gnister, da de nu har været sammen i 
47 år.     

Lokalbladet siger hermed STORT TILLYKKE med 
de 70 år med tak for godt samarbejde omkring bla-
det med håb om fortsat mange gode artikler og digte 
i fremtiden.

Som en slags programerklæring, skrev Klaus dette 
digt	(til	skrivebordsskuffen)	da	de	”flyttede	på	landet”	
i 1982.

DERFOR
Du skal plante hvor du bor,
du skal elske alt der gror.
Yppe fred og ikke kiv,
dyrke kærlighed og liv.

Luffe

Klaus viser stolt sit nye flotte isolerede træværksted frem

Klaus i haven foran deres 
husstandsvindmølle
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LANDSBYKLYNGER

Serup Skovvej 7:

”Det var koldt, men me-

get hyggeligt! Vi sad 

på træstammer og 

rensdyrskind. Modtog 

løbende fotos og kommen-

tarer på Facebook-gruppen fra de an-

dre, der deltog.”

Billeder fra Carsten og Henriette,

Serup Tinghøjvej nr 9.

Aka præstegården.

Flere planlagte aktiviteter planlagt i vores Landsby-
klynge	er	jo	ligesom	så	meget	andet	blevet	aflyst	eller	
udsat. Men så må man jo indrette sig efter den aktuelle 
situation og handle der ud fra. Det er der jo allerede 
flere	gode	eksempler	på...

Fælles bålaften - hver for sig.
Som erstatning for fælles spiseaften i Serup blev der 
arrangeret en fælles bål aften, hvor mange Serup bor-
gere sad i deres haver og havde bål samme aften. Der 
blev delt billeder på de sociale medier, og os der var 
med på den ene eller anden måde synes det både var 
et super godt initiativ og så hyggeligt ud. Derfor vil vi 
gerne opfodre til at det bliver gentaget og denne gang 
ikke bare i Serup, men i hele vores landsbyklynge. 
Hvis vejret ellers tillader det opfordres alle i landsbyk-
lyngen til at tænde

Bål i haven
Fredag den 12. juni

Del	gerne	billeder	på	de	sociale	medier,	så	flere	kan	
følge med. God fornøjelse.

Landsbyerne Silkeborg Nord

Silkeborg Kommune kårer hvert år Årets Lokalom-
råde. I forbindelse med oprettelse af vores landsbyk-
lynge i 2019 og det gode samarbejde, der allerede var 
og som tyder på at blive udbygget yderligere i forbin-
delse med klyngesamarbejdet og det nye mødested 
Kulturlanternen, så synes vi at vores lokalområde er 
en værdig kandidant.

Derfor ansøger Landsbyerne Silkeborg Nord i samar-
bejde med Lokalrådet om at bliver årets lokalområde i 
Silkeborg kommune 2020. 

Tommy Sørensen
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Onsdag den 11.03 om aftenen sad vi til menigheds-
rådsmøde i Serup, da præstegemalen kom og banke-
de på døren, undskyldte forstyrrelsen mange gange, 
men han havde lige set, at Statsministeren havde valgt 
at	 lukke	 landet	 helt	 ned	 i	 forsøget	 på	at	 udflade	 co-
ronakurven.	Med	et	var	vi	–	sammen	med	så	mange	
andre	–	hjemsendt	fra	arbejde	og	skulle	til	at	finde	os	
til rette i en hel ny virkelighed, og vi skulle til at lære at 
være sammen på afstand. At vise omsorg ved at holde 
afstand. Det føles helt forkert!

De	første	dage	var	–	som	for	alle	andre	–	en	stor	forvir-
ring med daglige meldinger fra Højeste Sted om reg-
ler og retningslinjer. Det stod desværre hurtigt klart, at 
vi	måtte	udskyde	konfirmationerne,	og	vi	håber,	at	de	
kan gennemføres til aug-september. Nye datoer står 
længere inde i bladet.

Mange har desværre også ligeledes set sig nødsaget 
til	at	udskyde	dåb	og	bryllupper,	og	det	er	svært	at	fin-
de nye datoer, for hvornår kan vi samles igen, uden at 
skulle holde de famøse to meters afstand?

Det er dog stadig muligt at holde dåb og bryllup i kir-
ken, men man må altså kun have 9 gæster med. Det 
kan både være smukt og intimt, men man mangler jo 
alle dem, der ellers skulle have været med til at fejre 
det.

En af de store udfordringer var og er stadig bisættel-
serne. Da Mette Frederiksen bebudede forsamlings-
forbud på over 10 personer, mente hun selvfølgelig 
også kirkerne, hvorfor gudstjenesterne selvfølgelig 
blev	aflyst,	men	det	er	straks	værre	med	bisættelser.	
Døden kan ikke planlægges efter vores kalender, og 
man vil selvfølgelig gerne være med til at tage afsked 
med den, man kommer til at savne.

På Aarhus Stifts hjemmeside kan man læse om reg-
lerne. Der er blevet givet lov til, at man må være max 
en person pr. 4kvm. 

Det betyder desværre ikke, at vi bare kan måle op og 
regne på, hvor mange, der kan være i kirken, da selve 
kirkens indretning også kan have betydning for, hvor 
mange der kan være. 

Jeg citerer fra hjemmesiden:
”Fastsættelse	af	antal	sker	i	balance	mellem	hensynet	
til kirkens indretning og det almene vel, hvor folkekir-
ken som det øvrige samfund skal undgå smittespred-
ning.”

Der er derfor i samtlige kirker i provstiet blevet foreta-
get en lokal vurdering af de forskellige kirkers kapa-
citet	og	i	vores	fire	kirker	har	man	vurderet,	at	det	er	
mest forsvarligt, at fastholde grænsen på 10 personer. 
Jeg kan godt forstå, at det virker mærkeligt, at der kun 
må være 10 personer i et relativt stort rum, men vurde-
ringen er foretaget af omsorg for os alle sammen. Den 
her underlige omsorg via afstand, der er så naturstri-
dig for os, men som ikke mindre er blevet pålagt os af 
myndighederne. 

Det betyder også, at der er mange, der i sagens natur 
ikke kan komme og sige det sidste farvel, hvorfor vi 
meget gerne vil gøre opmærksom på muligheden for 
at holde en bisættelse med de allernærmeste 8-9 per-
soner og så en mindehøjtidelighed med urnen, når der 
engang bliver lukket op igen.  

Det er ikke optimalt, det er svært at skulle vælge, hvem 
der skal med, men vi gør vores bedste inden for de 
rammer vi har fået stukket ud, hvilket også betyder, at 
man kan livestreame højtideligheden, eller optage den 
og	vise	filmen	senere.	

I skrivende stund er det, hvad vi har at holde os til, 
men det kan udmærket være, at det I læser nu er for-
ældet i morgen, al den stund at reglerne hele tiden 
ændrer sig. 

Man siger jo, at nød lærer nøgen kvinde at spinde og 
mange præster er gået online med gudstjenester og 
andagter. I påskedagene bugnede Facebook og You-
tube af digitale andagter, og for en præst var det en 
svir pludselig at kunne komme i kirke hos venner og 
kollegaer. Man kan godt savne lidt, når man altid selv 
er den, der er i arbejdstøjet. 

Noget tyder på, at de digitale andagter er kommet for 
at blive. Hvis man gerne vil digitalt i kirke, men ikke 
ved, hvordan man skal bære sig ad, kan man enten 
tage fat i et teknikkyndigt familiemedlem, eller ringe til 
præsten. 

I det hele taget er det en god ide, at ringe til præsten, 
hvis man sidder og føler sig ensom, bange, eller bare 
coronakeder sig. Vi er her stadig og vi lytter.

Vores	kontaktinfo	findes	lige	før	kirkesiderne

Mette Skaarup Glowienka
og Henriette Gosvig Nielsen

Med forbehold for ændringer
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Bliv	en	del	af	Danmarks	mest	 lokale	demokrati	–	me-
nighedsrådet. I år er der valg til menighedsrådene og 
i dette forår, nærmere bestemt den 12. maj, skulle ori-
enteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg 
2020 være afholdt. På et orienteringsmøde informerer 
det siddende menighedsråd om rådets arbejde og sam-
tidig bruges orienteringsmødet til at få en fornemmelse 
af interesseren i lokalområdet for at stille op til menig-
hedsrådsvalget den 15. september. Corona-krisen be-
tyder at orienteringsmødet er udsat til ubestemt dato.

Hvem kan stille op og hvor længe fungerer et sid-
dende råd? Hvis du er over 18 år og medlem af Fol-
kekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et me-
nighedsråd. I dag kan folkekirken bruges på mange 
forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast 
kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Når 
man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i 
fire	år	ad	gangen,	i	Sejling	og	Sinding	sogne	har	vi	søgt	
om og fået godkendt en nedsættelse af funktionsperio-
den fra 4 år til 2 år ved menighedsvalget her i 2020, så-
ledes at der i Sejling og Sinding afholdes ordinært valg 
for en ny funktionsperiode i 2022.

Du bestemmer hvad din kirke kan! Men hvem gør 
hvad i menighedsrådet? Og hvad kan du gøre? Lysten 
til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn 
for den lokale folkekirke, er drivkraften for mange me-
nighedsrådsmedlemmer. Menighedsrådsarbejdet er 
frivilligt, og som menighedsrådsmedlem indgår du i et 
værdifuldt fællesskab og aktivt bestyrelsesarbejde, hvor 
du får et bredt netværk, som samtidig giver dig mulig-
hed for at bringe dine kompetencer og interesser i spil i 
lokalsamfundet. Men hvilke opgaver udfører de forskel-
lige roller i menighedsrådet? Og hvilken rolle ser du dig 
selv i, og hvor vil du kunne bidrage med dine kompeten-
cer, erfaring og engagement?

Formand og næstformand. Som formand for menig-
hedsrådet er det vigtigt, at du kan bevare overblikket, 
er struktureret og kan lede møder, forhandlinger og af-
stemninger. Og så skal du sørge for, at de vedtagne 
beslutninger udføres. Som formand er du menigheds-
rådets	primære	”ambassadør”.

Kontaktperson. Som kontaktperson i menighedsrådet 
skal du varetage arbejdsgiverfunktionen overfor de an-
satte i kirken, dog ikke overfor præsterne. Erfaring med 
personaleledelse er et plus, da man skal fungere som 
bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de 
ansatte og præsterne. Besidder du styrker som enga-

Du kan stadig nå det! 
gement, beslutningskraft og samarbejde? Og er du op-
taget af at skabe motivation og trivsel for både gruppen 
og	individet?	Kan	du	agere	i	konflikthåndtering	og	har	
du øje for processen og individet samtidig? 

Kirkeværgen. Har du lysten og evnerne til at tage vare 
på en historisk kulturinstitution med ånd? Som kirke-
værge har du ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med 
kirkens bygninger og at der bliver værnet om kirkens 
kulturværdier. Arbejdsopgaverne kan bestå af: opfølg-
ning på bygningens vedligeholdelsesplan, indhentning 
af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsop-
gaver og ajourføre kirkens forsikringer og anmelde for-
sikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed. Det 
er et plus, hvis du har en byggefaglig baggrund, eller 
erfaring med projektstyring, men ikke et krav.

Udvalgsarbejde. At være i menighedsrådet er en gra-
tis adgang til et stort netværk og fællesskab - i sogne-
huset, til menighedsrådsmøderne, i udvalgsarbejdet, til 
gudstjenester og i mødet med personalet og indbyg-
gere i sognet. At indgå i forskellige udvalg er en stor del 
af menighedsrådsarbejdet og det spiller en stor rolle i 
oplevelsen og forståelsen af helheden og kompleksite-
ten i organisationen. 

Sekretæren. Sekretærens fornemmeste opgave i me-
nighedsrådet er at sørge for, at udarbejdelse af be-
kendtgørelser, mødeindkaldelser og dagsordner udfø-
res og udsendes rettidigt. Så er du yderst struktureret, 
punktlig og har dine skrivefærdigheder i orden, er rollen 
som menighedsrådssekretær måske lige noget for dig.

Kassereren. Kan du lide tal, budgetter og faste dead-
lines?  Som kasserer i menighedsrådet sidder du med 
ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi.  Har du er-
faring med bogføring? Og kan du skabe overblik over 
budget, kvartalsrapporter, lønudgifter og årsbudgettet? 
Regnskabskompetencer er et plus, men er du struk-
tureret, har en analytisk tilgang og et godt overblik, er 
effektiv,	detaljeorienteret	og	gerne	med	en	sund	forret-
ningsforståelse, er opgaven som kasserer måske noget 
for dig.                                        

Bygningskyndig. Har du en byggeteknisk baggrund 
og vil du spille en rolle i bevarelsen af en af dit lokalsam-
funds vigtige kulturinstitutioner? Som bygningskyndig i 
menighedsrådet skal du foretage syn af kirkens bygnin-
ger sammen med menighedsrådet, hvor du fungerer 
som faglig konsulent i forhold til eventuelle udbedringer 
eller nye projekter.
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Invitationerne var sendt ud, tøjet købt, bukserne lagt 
op.	 Onsdag	 den	 11.	 marts	 sad	 vi	 til	 konfirmandfor-
beredelsen og talte om at nu nærmede tiden sig for 
konfirmationsfesten.	Nogle	ville	gerne	have	hjælp	til	at	
skrive en takketale til mor og far, andre talte om hvad 
de glædede sig mest til på selve dagen …

Og	så	blev	det	hele	på	et	enkelt	pressemøde	aflyst	og	
vi	måtte	finde	nye	datoer.	

Det er dog desværre sådan vilkårene er lige nu, at 
ingen af os ved, hvordan fremtiden ser ud, og det 
er	 umuligt	 at	 garantere	 noget.	 Vi	 håber	 at	 konfirma-
tionerne kan gennemføres som planlagt med de nye 
datoer, men er selvfølgelig underlagt de retningslinjer, 
der måtte gælde til den tid, og derfor kan vi desværre 
hverken garantere for at klokkeslettet eller antal perso-
ner i kirken ligger fast.

Vi afventer med tålmodighed, og håber at alle vores 
skønne	 konfirmander	 kan	 få	 en	 dejlig	 konfirmation	 i	
sensommeren, om end bukserne til den tid formentlig 
skal lægges ned igen.

Som	situationen	er	nu,	konfirmerer	vi,	som	beskrevet	
underneden. Bemærk nye tidspunkter for Serup og 
Lemming!

Den 29. august kl. 10.00 i Sejling Kirke:
Ida Karberg 
Thea Siim Schulze 
Hailey Marie Skovbo
Philip Aksel Leth
Felix Greis Andersen

Den 29. august kl. 11.30 i Sinding Kirke:
Lærke Steenmann Adamsen 
Marie Møller Berntsen 
Thora Brinkmann 
Marie Lehmann Bøgh 
Olivia Mai Bjørn Enevoldsen 
Frederik Hertz 
David Vejby Jensen 
Oliver Kofoed 
Tobias	Hoffmann	Olsen	
Lucas Vestergaard 

Den 5. september kl. 10.00 i Lemming Kirke:
Rasmus Klærke Lindner
Peter Kvist Madsen
Nicolaj Suaning Hjøllund Nielsen
Max Rasmussen

Den 12. september kl. 9.30 i Serup Kirke:
Frederik Højer Brix
Mads Emil Bøjstrup
Kevin Weibel Christensen
Lauritz Svenstrup Dam
Laura Kirstine Schmidt Fossbakken
Casper Björn Hagner 
Lærke Vang Due Jakobsen
Camilla Wagenblast Aagaard Jensen
Magnus André Næstholdt Jensen
Sofie	Fisker	Jokumsen
Frederik Sass Løhde
Agnes Michaelsen
Valdemar Michaelsen
Laura Sørensen

Den 12. september kl. 11.00 i Lemming Kirke:
Noah Grauholm Dalsgaard
Rasmus Kobberøe Fink
Mike Haslund
Julie Jensen
Signe Egelund Kammer 
Clara Hedegaard Nordstrøm

Nye konfirmationsdatoer

For håbet om en god konfirmation
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Corona set fra en konfirmands synspunkt:

• Hvad har du lavet under coronaspærringen?
Jeg har spillet computer, jeg har været meget udenfor. 
Min lillebror og jeg har fundet på et nyt boldspil som 
hedder Tech-bold. Det er et boldspil på segboard. Jeg 
har cyklet meget og lavet et skur til vores nye robot 
plæneklipper.

Jeg har gået i skole online. Gået ture sammen med 
min far og øvet mini tuba. 

Jeg har kedet mig helt alvorligt meget, været lidt sam-
men med venner udendørs. Og så har jeg selvfølgelig 
passet mit skolearbejde. jeg har været mere sammen 
med min familie end jeg plejer.

Jeg har en uge været i sommerhus og en gang været 
i juletræerne for at samle ind til fodbold, men ellers har 
jeg været hjemme, mest på mit værelse. Jeg har lavet 
rigtig meget skolearbejde

• Hvad har du savnet mest ved at gå i skole? 
Alle min venner 
Jeg har helt klart savnet fællesskabet mest. Det med 
at der hele tiden er nogle du lige kan spørge til råds, 
eller man lige kan grine lidt med. Jeg troede ikke jeg 
skulle sige det her, men jeg savner faktisk også måden 
vi laver tingene på. Når man sidder herhjemme er det 
meget mere intenst end i skolen, men det er nok også 
fordi, at der ikke er nogen man lige kan komme til at 
snakke med.
Jeg har ikke savet noget, da jeg syntes at online un-
dervisning er godt.

• Hvad har du savnet mest ved at gå til præst? 
Det er altid hyggeligt at komme til præst hos dig.
Ikke at være sammen med de andre og lære noget om 
Gud og dig Henriette
Ved ikke at gå til præst har jeg savnet fællesskabet og 
hyggen og at lære om kristendom
boller med nuttellaog  Henriettes humor

• Hvad er fordelen ved online gudstjenester på Facebook? 
Man behøves ikke tage tøj på og man kan spise is 
imens.
Fordelen er, at man ikke skal sidde i en kold kirke og 
man behøver heller ikke stå så tidligt op
Jeg har ikke prøvet online gudstjenester da jeg havde 
nået mine kirkebesøg inden nytår
Man skal ikke have brød og vin.

Fordelene ved online gudstjenester er, at de ikke er 
helt så lange. Det gør det nemmere at holde koncen-
trationen.

• Hvad er ulemperne?
Ulemperne ved det er, at det ikke er lige så intenst 
over skærmen. Det virker også lidt feset når der skal 
synges.
Det nok at der er en visse stemning ved at være i en 
kirke  
Ulemperne er, at man ikke møder sine venner og at 
man ikke hilser på vores dejlige præst
De fleste har nok svært ved at holde koncentrationen
Ikke alle har en Facebookkonto
Det ved jeg ikke.

Voxpop med konfirmanderne (Serup-Lemmingholdet)

Opstandelsens tegn. Det bliver godt igen.

Intensiv undervisning - FØR Corona...!
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

• Foretrækker du at komme i kirke, eller at se en 
gudstjeneste på nettet? Begrund dit svar.
At komme i selve kirken. For man kommer ikke ud, ved 
at se gudstjeneste på nettet.

At komme i kirke, fordi man er mere koncentreret og 
man er social.
Jeg foretrækker at komme i kirken, da det føles mest 
rigtig – Det er lidt ensomt at se det alene online
Nok at komme kirke fordi den er en hvis stemning ved 
at være i en kirke
jeg vil helst i kirke fordi at vi kan se hinanden 

• Hvad håber du at få i gave?
Jeg har fået det jeg håbet på og det var et el løbehjul 
Lige nu ønsker jeg mig bare en helt fantastisk dag, 
hvor der meget gerne må være høj solskin og en god 
temperatur.
Der er ikke noget bestemt jeg håber at få.
Penge.
Kamera
Det jeg ønsker mig.

• Hvad tror du, at du får fra præsten? 
Et telegram
En Bibel
En salmebog
Jeg tror ikke at man får noget fra præsten, andet end 
et pænt ord med på vejen
Får vi gaver af præsten??

• Hvad tror du, at dine forældre glæder sig mest til? 
(Her må far og mor gerne svare med)
At de kommer til at se mig og høre min tale 
Vi glæder os meget til at fejre yngstebarnet og lave det 
til en en helt særlig dag for hende. En dag som både 
bliver højtidlig, men samtidig også med plads til spas, 
grin og  hygge med familie og gode venner samlet.
En dejlig dag med konfirmanden i centrum
Jeg tror at de glæder sig mest til det øjeblik hvor jeg 
træder ud af kirken nykonfirmeret. Jeg tror det bliver et 
stort øjeblik for dem.
Forældrene glæder sig mest til at det er overstået, for 
de vil gerne give mig en super god konfirmation, og det 
er lidt stressende. Men ellers glæder mine forældre sig 
til at se, hvor glad jeg er for at blive pyntet. 

De 10 bud - konfistyle. Nej, de bliver ikke overholdt!

Lokalbladet er kommet!

Lokalbladet studeres!
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”Kage	eller	tørt	brød”
Fastelavnsfesten er kendt for morskab, udklædning, 
tøndeslagning og fastelavnsboller. Men de færreste er 
bevidste om, at netop denne fest med masser af sjov 
og mad historisk set har været indledningen til en lang 
”anti-fest”:	den	40	dage	lange	faste.	Denne	fastetid	var	
en tid med mådehold, eftertanke, bøn og indadvendt-
hed.

I år kom Skægkærskolens 2. årgang og Friskolens 
mellemgruppe på besøg i deres lokale kirke for at 
få sat dufte, lyde og billeder på fasten. De lyttede til 
mystiske lyde med et stetoskop, gættede mad ud fra 
duften	og	de	fik	en	hemmelig	og	skrøbelig	gave	i	hæn-
derne, mens de havde bind for øjnene.

Fastelavnsvandringen er udviklet af skole-kirke tjene-
sten og inspireret af sensorisk teater, som netop har 
fokus på sansernes betydning for vores viden, forstå-
else og erindring.

Eleverne	 bevægede	 sig	 igennem	 flæskedagene,	 til	
hvide tirsdag, askeonsdag og fastens 40 dage. Slut-
teligt endte de omkring døbefonten ved påskedagene 
hvor	de	med	små	klokker	ringede	påskesolen	op	–	og	
hvem ved, måske følte de sig lette som udpustede 
æg?

Fastelavnsvandring med alle sanser

Fastelavnsvandring Lemming

Fastelavnsvandring med bind for øjneneFastelavnsvandring
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

7 + 8

Påskeæg-træ
I Serup og Lemming blev påsken markeret med en op-
fordring til at hænge hjemmemalede æg på et dertil 
udvalgt træ på kirkegården, hvorefter man automatisk 
ville deltage i konkurrencen om et påskeæg fra Vin-
specialisten i Kjellerup.

Dåbskludestrikkeklubben

Påsketræ Serup

Mickey og Minnie-æg Påskeægsproducenter, Serup

Vinderæg, Serup

Dåbsklude
Der strikkes fortsat dåbsklude på livet løs, og der er 
nu klude nok til i hvert fald resten af året, men når vi 
næste år kommer til det formodede coronababyboom, 
skal vi fatte pindene igen. Mere info følger.

Påskegudstjeneste
Påskegudstjenesterne	 blev	 aflyst	 som	 så	meget	 an-
det, men heldigvis er kirken bygget af levende stene, 
så præsterne rykkede ud af kirkerne og ind på Face-
book og YouTube. 

Der	blev	hængt	fine	æg	på	træerne	og	de	glade	vinde-
re af påskeæg var: Thilde, Ida Marie, Karoline Ama-
lie, Frederikke og Susanne

Tak til alle, der bidrog
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7 + 8

Kirkelige handlinger

Viede og velsignede:
Marna Juliane Kjeldsen og
Bent Brunhøj Jensen
08/03-2020 - Sejling Kirke 

Døde og begravede:
Birgit Kristensen
24-01-2020 - Balle Kirke 

Torben Palner Harrit 
13/02-2020 - Silkeborg V. Kapel

Mona Steen Simonsen
22/02-2020 - Mariehøj Kirke 

Ellen Pedersen
13/03-2020 - Lemming Kirke 

Esther Lorentzen
18/04-2020 - Sinding Kirke 

Johanne med sin familie - dåbsvandet testes Carlo med sine forældre

Julius med præst og forældre 

Johanne Pape Jepsen
16/02-2020 - Lemming Kirke 

Carlo Uldum Aaskov
23/02-2020 - Lemming Kirke 

Julius Frits Østergaard Møller
01-03/2020 - Serup Kirke

Døbte:



20

KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne



21

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

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

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Adresser
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8685 5024 - 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

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 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.

Se mere på:
www.kragelundkirke.dk
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

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

Faste arrangementer:

10. juni kl. 7.30
Løvspringstur, Serup 
Pensionistfore., se s. 45

12. juni 
Bål I Haven - Fælles for 
alle byer, se s. 11

12. juni kl. 18.30
Fisketur, Lemming Jagt-
forening, se s. 38

13. juni
Sinding Sommerfest / 
”Max	Volume”,	se	s.	31

15. juni kl. 19.00
Generalforsm., Serup 
Forsamlingshus, se s. 32

23. juni kl. 18.00
Skt. Hans Aften på Serup 
Sportsplads, se s. 33

23. juni
Skt. Hans på Arnestedet, 
Sejl. Borgerf. se s. 30

23. juni
Skt. Hans i Lemming 
Borgerfore., se s. 39

7.-9. august
Sommerfest, Sejling Bor-
gerforening, se s. 30

15. august kl. 10.00
Affaldsindsamling,	Serup	
Borgerforening, se s. 33

16. august kl. 14.00
Byvandring, Lemming, 
Lokalhist. F., se ->>>

29. august kl. 10.00
Konfirmation	i	Sejling	
Kirke, se s. 14

29. august kl. 11.30
Konfirmation	i	Sinding	
Kirke, se s. 14

29. august
Revy i Lemming Borger-
forening, se s. 39

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

Juni August
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. augustlokalblad@gmail.com

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

Floorball i Værkeriet 
Mandage kl. 19.45

Dart i Centrum IF
Tirsdage kl. 18.30
i Centrumhuset

3. september kl. 19.00
Besøg Ømosebær, 
Landsbyliv, se s. 35

5. september kl. 10.00
Konfirmation	i	Lemming	
Kirke, se s. 14

12. september kl. 9.30
Konfirmation	i	Serup	
Kirke, se s. 14

12. september kl. 11.00
Konfirmation	i	Lemming	
Kirke, se s. 14

16. september kl. 19.00
Besøg på Stenholtgård, 
Lokalhist. F., se ->>>

22. september kl. 19.00
Generalforsamling, 
Landsbyliv, se s. 35

KALENDER

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups	Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

E-Dart i Centrum IF
Onsdage kl. 18.00
i Centrumhuset

Gudstjenester: 
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

September Fremtidige
10. oktober kl. 10.00
Jagt i Præstegårdssko-
ven, Lemm. J., se s. 38

2. november kl. 19.00
Sogneaften, Silkeb. M., 
Lokalhist. F., se ->>>

18. november kl. 19.00
Besøg Cow Concept, 
Landsbyliv. see s. 35

30. december kl. 10.00
Jagt i Præstegårdssko-
ven, Lemm. J., se s. 38

<<<  Nyhed
<<<

Program 2020

LOKALHISTORISK FORENING

Søndag d. 16. august kl. 14.00
Byvandring i Lemming

Vi mødes ved kirken
Her får man syn for sagn

med gode og gamle historier, 
Bent Frits og Elva 

Onsdag d. 16. sept. kl. 19.00
Besøg Stenholtgård

Bedehøjvej 1, Engesvang, 
Skov- og højmoser, 
parkering ved vejen,
ejeren viser rundt, 

der er normalt ikke åbent 
for	offentligheden

Mandag d. 2. november kl. 19.00
Silkeborg Museum

Sogneaften, hvor alle
Lokalhistoriske Foreninger mødes,

Keld Dalsgaard og Lis Taulov 
styrer slaget

Der tages forbehold for aflysning
på grund af Corona
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LEMMING IF

“Frivilling”
Christoffer Olsen
Navn og alder: Christoffer Olsen, 34 år 
Uddannelse: Socialpædagog.
Arbejde: Jeg arbejder på et aktivitetscenter for 
voksne med autisme i Ikast.
Livret: På en god sommeraften er det hjemme-
lavet pizza fra vores pizzaovn i haven. Om vinter-
en er det gryderetter.
Hobby: Jeg spiller meget musik.
Yndlingsfarve: Hvid, selvom det faktisk ikke er 
en farve.
Medlem i klubben: Ja, det har jeg været de sidste 
4-5 år. Jeg spiller Floorball og er træner for U8 fod-
boldholdet.
Frivillig i klubben: Ja, har været træner for U8 
fodboldholdet, siden de startede med at spille 
fodbold for 3-4 år siden. Jeg var med til at starte 
Floorball op for snart 3 år siden, og står stadig for 
holdet.
Hvorfor frivillig?: Carl spillede fodbold, og jeg 
ville gerne være med fra start og se hvor sjovt det 
kunne blive. Jeg har selv haft nogle fantastiske 
fodboldtrænere, hvor det handlede om at have 
det sjovt frem for at vinde. 
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: Jeg 
vil gerne give Lemming IF som organisation et  
skulderklap, for altid at have højt til loftet og med 
grønt lys for nye tiltag. Derudover et kæmpe 
skulderklap til forældrene fra holdet, som er med 
til at skabe en god stemning og at gøre det til en 
god oplevelse for børnene.
Arbejdsopgaver i klubben: Træner for U8 og jeg 
står for Floorball holdet. 

               for hjælpen, Christoffer!

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

Tak
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Jeg kan se tilbage på 8 år, som formand for Lemming 
IF. Det har været 8 rigtig gode år og selvom der til tider 
er nok at se til som formand, er det stadig sjovt og 
dejligt, at skulle til bestyrelsesmøder og komme her 
i klubben. Derfor har jeg også valgt, at genopstille til 
forretningsudvalg i Lemming IF og ønsker at tage end-
nu 2 år i bestyrelsen. Jeg har det godt med at være 
formand og være med til at tage beslutninger på klub-
bens vegne. Jeg synes at vi i bestyrelsen er gode til, 
at blive enige om tingene, for det er vigtigt at alle bliver 
hørt og har indflydelse på beslutningerne. Selvom jeg 
en gang imellem godt kan tage en hurtig beslutning 
uden alles samtykke, har jeg dog endnu ikke oplevet 
at få hak i tuden for det. 
Det er 3. gang jeg er formand i en bestyrelse, tidligere 
har jeg været formand for Viborg Dunkers kørestols-
basketball og Dansk Håndcykelklub, jeg plejer at være 
formand i 10 år før jeg søger nye udfordringer, men 
den tid den sorg. 
 
Jeg er rigtig glad for at alle i bestyrelsen ønsker gen-
valg her i dag, det gør at vi endnu en gang har kontinu-
itet i Lemming IF, der er helt unik. Vi har i det store hele 
godt styr på tingene i Lemming IF, bestyrelsen gør et 
godt stykke arbejde, men vi skal også huske på alle de 
frivillige der hjælper til, for at få tingene til at fungere 
i vores idrætsforening. Det er lige fra kantine-pigerne 
til alle de frivillige på og udenfor banerne. Vi har f.eks. 
en MTB afd. med 70 medlemmer, hvoraf et medlem 
tager den lange vej fra Hvide Sande til Silkeborg hver 
lørdag. Det gør vedkommende ikke, hvis der ikke er 
styr på tingene i MTB afd., samt at det der bliver ud-
budt er noget der er værd at komme efter. Hvis man 
kigger på seniorfodbold på landsplan er der tilbage-
gang at spore, men jeg synes at vi i Lemming IF har 
haft et godt set up igennem mange år. Der gør at vi 
kan fastholde klubbens fodboldafdeling, som den er. 
Vi har et godt trænerteam og gode holdledere. Men 
det er også vigtigt, at der er bolddrenge til kampene 
og det er vigtigt for bolddrengene, at der er et frivilligt 
stykke arbejde der skal gøres, men det er også vig-
tigt for spillerne, for det giver en ekstra dimension til 
kampene. Ligeledes er der til alle hjemmekampe for 1. 
og 2. holdet salg af øl & vand, samt stadionpølser og 
det er også en del af kulturen, der giver sammenhold 
i klubben, det er vigtigt at der er frivillige, der også vil 
tage sig af det. 

Uddrag af formandens beretning 2020:
Lemming IF afholdte generalforsamling onsdag d. 26. februar 2020  
og her kan i læse et uddrag af min beretning som formand

Jeg vil også nævne samarbejdet med Grauballe UGF, 
som er blevet en stor succes. Christina Skovby Nielsen 
er i god dialog med Grauballe UGF og vi hjælper hin- 
anden med, at der er fodbold for de unge mennesker.

Jeg er ansvarlig for foreningsfitness i Lemming IF. 
Vi har ca. 50 medlemmer der bruger vores udmærk-
ede faciliteter på Værkeriet. Vi prøver hele tiden at 
optimere fitnessrummet og der kommer løbende nye 
maskiner til. I 2019 fik vi nyt løbebånd, da det gam-
le var blevet træt. Vi søgte DGI/DIF foreningspulje og 
modtog 15.000 kr. der dækkede halvdelen af beløbet 
for det nye løbebånd.

Jeg er også kontaktperson for vores 10 floorball med-
lemmer, som fra begyndelsen har trænet i salen på 
Værkeriet, men nu er de blevet så mange, at de træner 
i Grauballe Forum, som har en fuld floorballbane med 
mål og bander. Det er også et samarbejde vi har lavet 
med Grauballe UGF.
  
Vi er i 2019 vækstet med godt 40 medlemmer, så vi i 
alt er 415 medlemmer i Lemming IF. 

Fortsætter næste side >>

Vi har igennem de sidste 8 år brugt mange penge i 
Lemming IF på faciliteter og udstyr. Det har vi gjort 
fordi vi i bestyrelsen synes det er vigtigt, at vi har no-
gle gode faciliteter til medlemmerne og at tingene er i 
orden, samt at der er rent og pænt. Der er f.eks. blevet 
lavet udhæng på klubhuset i år og når vejret tillader 
det, skal der males udvendigt. Vi har også indkøbt 2 
stk. fodbold rebounder til 13.000 kr. som skal tages i 
brug, når fodboldsæsonen starter. Der har vi ansøgt 
og modtaget 10.000 kr. fra Tonni og Kaj Munksøs fond 
til dette.
Vi har igen i 2019 brugt mange penge, men alligevel 
kommer vi endnu engang ud med et pænt overskud. 
Jeg vil også sige tak til Tove for at have styr på økono-
mien i Lemming IF.

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medlemstal:



28

LEMMING IF
Vi har igennem de sidste 8 år brugt mange penge i 
Lemming IF på faciliteter og udstyr. Det har vi gjort 
fordi vi i bestyrelsen synes det er vigtigt, at vi har no-
gle gode faciliteter til medlemmerne og at tingene er i 
orden, samt at der er rent og pænt. Der er f.eks. blevet 
lavet udhæng på klubhuset i år og når vejret tillader 
det, skal der males udvendigt. Vi har også indkøbt 2 
stk. fodbold rebounder til 13.000 kr. som skal tages i 
brug, når fodboldsæsonen starter. Der har vi ansøgt 
og modtaget 10.000 kr. fra Tonni og Kaj Munksøs fond 
til dette.
Vi har igen i 2019 brugt mange penge, men alligevel 
kommer vi endnu engang ud med et pænt overskud. 
Jeg vil også sige tak til Tove for at have styr på økono-
mien i Lemming IF.

Sidste år ønskede vi at øremærke penge fra overskud-
det i Lemming IF til fremtidige projekter og det skulle 
gerne gå til etableringen af Kulturlanternen. Jeg tror at 
vi i Lemming IF kan stille med 500.000 kr. når vi kom-
mer så langt, at der er behov for kapital til projektet. 
Det vil være 25% af de 2 mio. kr. der skal samles ind 
lokalt. 
Bestyrelsen har stor andel i at dette kan lade sig gøre, 
det er rigtig flot arbejde igennem mange år.

En stor tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde. 
Tak for ordet!

Jesper Bang

Projekt Stærekasser
2. etape af stærekasser er  
opført på Lemming Stadion,  
så der ikke kommer gåse- 
biller i græsset. Det er Klaus  
og Per Rasmussen, der  
står bag det fine projekt.  
Tak for det.

Billeder fra løbeklubbens 
fastelavnsløb
Søndag d. 23. feb. mødte festlige  
og farverige udklædte løbere op  
til løb og tøndeslagning.
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Tre foreninger i Lemming inviterer til en fælles 
brand og en fælles fremtid i dette projekt kaldet 
Kulturlanternen

For det første ønsker vi at skabe et nutidigt og fælles 
rum for alle  aktiviteterne i Lemming og omegn samt 
Landsbyklyngen “Landsbyerne Silkeborg Nord”.

For alle, med fællesskabet som det bærende. Fælles- 
skabet om et godt liv med muligheder og åbenhed i 
forhold til både traditioner og nytænkning om alt under 
et tag og at skabe rum til mere. 

Kulturlanternen  
– fremtidens forsamlingshus

Det er til glæde for os alle  
– hjælp os med det sidste 
Du kan give din donation via DGIs Gavefond, som 
er godkendt af skattemyndighederne, med et fra-
drag helt op til 16.600 kr. DGI udbetaler det ind-
samlede beløb uden nogen form for adm. gebyr.

Eks. 1: Donerer du 10.000 kr. via DGIs Gavefond, 
koster det dig kun 6.700 kr. når fradraget fra Skat 
er trukket fra.

Eks. 2: Donerer du 1.000 kr. via DGIs Gavefond, 
koster det dig kun 670 kr. når fradraget fra Skat er 
trukket fra.

Det er nemt: 
Følg linket fra lemmingif.dk til DGIs Gavefond.

Lokal  
indsamling
Her er vores samlede budget 
2.000.000 som skal indsamles 
lokalt. Vi  har tilsagn om pæne 
bidrag fra Lemming IF og andre.  
Vi mangler i alt ca. 1.500.000 kr.  
fra firmaer og private.

Vi ønsker at samle og optimere den energi der er i 
vores lokalområde og vi ønsker at samle og dele de 
aktiviteter der er i vores hverdag. Samle fordi vi løfter 
bedst i flok, samle fordi synergien skaber mere og 
flere. Samle fordi vi er udfordret på aktive og økon-
omien. Udvikle og åbne fordi vi ønsker at tænke nyt 
til lokalområdet og nyt til borgerne. Udvikle fordi vi vil 
åbne til omegnen, Sejling, Serup, Sinding, Skægkær, 
Nørskovlund, Grauballe og videre mod Silkeborg. Ud-
vikle fordi vi generelt ønsker udvikling og fornyelse i 
vore landsbyer og dermed tilflytning og boligudvikling.

Med venlig hilsen
Lemming Sogns Borgerforening, 
Værkeriet og Lemming IF
Landsbyerne Silkeborg Nord

Sådan kan
du støtte:
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Som alle andre foreninger, så har aktiviteterne være 
begrænset det sidste stykke tid. Dog nåede vi at af-
holde vores generalforsamling og Børnegruppen de-
res fastelavnsfest (se artikel)

Men	forårsfesten	og	dilettant	måtte	desværre	aflyses,	
vi drøftede muligheden for at udsætte til senere på 
året, men det var ikke muligt. Men vi vender stærkt 
tilbage i 2021.

Besøget på Grauballegård, som skulle være afholdt d. 
13/5,	blev	ikke	aflyst,	men	udsat.	Ny	dato	er	i	skriven-
de stund ikke på plads, men hold øje med facebook. 

Generalforsamling 2020
Blev afholdt d. 3/3, fremmødet var som det plejer ca. 
en 15 stykker udover bestyrelsen.
Der var ikke tilgået forslag til dagsordenen, så af ho-
vedpunkter kan nævnes:
- Fremlæggelse af regnskab, desværre med et stort 
underskud, som dog kan forklares med fortsatte inve-
steringer på Arnestedet, samt manglende indtjening 
fra River boat.
- Valg til bestyrelsen, Jeppe Rahbek & Mads Greis 
udgik og Claus Berg kom ind i igen efter et pars års 
fravær. Jane Timmermann bliver ny kassere og Heidi 
Eriksen fortsætter som bestyrelsesmedlem efter 7 år 
som kasserer. Tak for det!
- Under evt. blev fremtiden med Landsbyklynger og de 
muligheder der måske ligger der ivrigt diskuteret. Der 
skulle have været opfølgende møde om dette, men de 
blev	naturligvis	også	aflyst.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand:   Jakob Kudsk
Næstformand: Carsten Kofoed
Kasserer: Jane Timmermann 
Øvrige: Anders Mark, Heidi Eriksen, Ole Mastrup, 
Claus Berg, Mick Froberg og Daniel Christensen
Og Thomas Tholstrup nåede ikke at blive valgt på ge-
neralforsamlingen,	men	er	med	”uofficielt”

Fastelavn er mit navn
Over 100 deltagere til fastelavn:
Søndag d. 23. februar væltede det ind med udklædte 
børn og voksne til fastelavnsfest i forsamlingshuset. 
Over 100 tilmeldte kom i nytænkende, sjove og over-
raskende udklædninger. Alt fra punkere til superhelte, 
dyr, maskiner og andre udklædte børn og voksne duk-
kede op. Det var svært at gætte, hvem der var bagved. 

Eftermiddagen startede ovre i Sejling Kirke, hvor for-
tællingen om fastelavn blev åbnet med sang, fortæl-
ling og rekvisitter af vores præst, Mette. Efterfølgende 
vandrede	vi	over	til	forsamlingshuset,	hvor	flere	men-
nesker	strømmede	til.	Ved	indgangen	fik	alle	udklædte	
børn et nummer, fordi senere på eftermiddagen skulle 
den	bedst	klædte	findes	iblandt	mængden	af	hjemme-
lavede,	detaljerede	og	flotte	udklædninger.	

Dagen	bød	både	på	 fastelavnsboller,	 kaffe	og	 safte-
vand, og børnene blev delt op i store og små, som 
hver	fik	brugt	deres	superheltekræfter	til	at	slå	katten	
af tønden. Til sidst måtte tønderne give slip på de god-
ter, der var indeni. Tillykke til dem, der blev kattekon-
ger	 og	 –dronninger!	 Bagefter	 gik	 børnene	 en	 runde	
med deres nummer, for nu skulle forældrene stemme 
om den bedste udklædning. En to-årig dreng, Mikkel, 
vandt. Han var iklædt en hjemmelavet John Deere 
med lysende forlygter.

Som en afrunding på dagen sang vi en fastelavnssang 
”Lodi,	lodi,	lodi,	vi	er	klædt	ud…”,	hvor	forskellige	ka-
tegorier af udklædning (f.eks. superhelte, prinsesser 
osv.)	fik	lov	til	at	stå	i	centrum	og	vise	sin	særlige	ud-
klædning	 frem.	Vi	afsluttede	med	at	 feje	fint	op	efter	
fantastisk fastelavnsfest. Tak til alle børn og voksne, 
som deltog.

Christina Kylling fra Børnegruppen i Sejling

Ja, det er lidt uvist i skrivende stund, men:
- Skt. Hans håber vi kan gennemføres, bålet skal jo 
brændes af.
- Arbejdsdage på Arnestedet håber vi ligeledes på.
- Sommerfest bliver ikke som det plejer, da vi blev nødt 
til at tage en beslutning ultimo april. Vi planlægger dog 
fortsat på, at gennemfører en fest, dog i reduceret om-
fang og evt. kun lørdag.
MEN fasthold krydset i kalenderen d.  7-9 august.

Det var alt for denne gang, men hold øje med face-
book og spred budskaberne, så dem der ikke er på 
også hører det.

Kommende arrangementer

Bedste udklædning – Konger og dronninger
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SINDING FORSAMLINGSHUS

Sommerfest Sinding 2020
Fredag den 12. og lørdag den 13. juni

AFLYST PGA CORONA

Men ...

Sindingbandet ”Max Volume” 
skulle have spillet

til festen om aftenen i Neptunteltet.
I skrivende stund påtænkes,

at de stadig vil spille i Sinding By lørdag d. 13. juni 
efter gældende Corona regler

(evt. kørende rundt i Sindings gader
på ladet af en lastbil,

eller	hvad	nu	fantasien	kan	finde	på
i disse anderledes tider!).

GLÆD JER!

Siden sidst ...

Kommende arrangementer

Fastelavn 2020
Der var liv og glade dage i forsamlingshuset en søn-
dag i februar. Det myldrede rundt med pirater, prinses-
ser, monstre, supermænd, klovne og alle mulige andre 
flotte	udklædninger.

Børn og voksne havde en skøn dag med tøndeslag-
ning,	”kåring	af	bedst	udklædte”,	slikposer,	fastelavns-
boller og masser af god leg!

Havde vi vidst at det var sidste gang i lang tid at vi 
mødtes i laaaaang tid i Sinding, så havde vi nok ikke 
rigtig troet på det. For kort efter kom Corona blæsende 
ind fra sidelinjen og alt gik i stå.

Fællesspisning	 blev	 aflyst,	 bibliotekscafeen	hver	 fre-
dag lukket, alle udlejninger af forsamlingshuset udsat 
osv osv… 

Og	til	sidst	har	vi	også	endeligt	måtte	aflyse	årets	som-
merfest i Sinding 2020...!
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Farvel til det gamle tag på Serup Forsamlingshus
Når i læser dette blad er vi ved at få udskiftet taget på 
forsamlingshuset. Bestyrelsen er meget taknemmelig 
for det økonomisk bidrag, som borgere i Resdal, Serup 
og omegn er kommet med (34.270 kr) ... Mange tak!

SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementerSiden sidst ... 

Generalforsamling
Mandag d. 15. juni kl. 19.00

i Serup Forsamlingshus

Foreningen for Serup Forsamlingshus
samt Støtteforeningen for Serup Forsamlingshus

Dagsorden	i	flg.	vedtægterne
for begge foreninger

Efter generalforsamlingerne er Støtteforeningen
vært ved en bid brød.

Generalforsamlingen	i	marts	blev	aflyst	på	grund	af	
covid-19, vi håber at vores allesammens Mette F. giver 
mulighed for, at vi kan afholde generalforsamling i juni.

Så vi prøver med en ny dato, d. 15. juni kl 19.00 - 
håber at ser jer der. Det meste af bestyrelsen modta-
ger genvalg, men Ulla har meddelt, at hun ønsker en 
pause. Så vi ved at der bliver brug for en erstatning for 
hende, så har du en lyst til at bidrage til fællesskabet, 
så kom til generalforsamling. Skulle du være forhindret 
på denne dato, kan man godt vælges alligevel, blot 
meddel bestyrelsen at du/I stiller op til valg.

Covid-19 har også lagt forsamlingshuset gabende tomt 
-	mange	aflysninger,	også	spiseaftener	er	heriblandt.	
Vi forventer/håber at kan afholde et par spiseaftener 

hen over sommeren, der er ikke sat nogle datoer end-
nu, da det nok vil blive ude-servering. Det bliver af den 
grund, med kort varsel (godt vejr), så være klar derude 
og hold øje med opslag på Facebook.

En sidst bøn: Husk at bruge/kom i forsamlingshuset,  
hvad enten det er til fest, kirkelig komsammen, pen-
sionistforeningen, borgerforeningen eller forsamlings-
huset, som afholder arrangement. 

Det er kendskabet til hinanden i vores sogn,
som giver os mennesker tryghed og livsglæde.

Kendskabet til hinanden sker bedst
ved mødet i fællesskab.

God Sommer
Michal Jokumsen

Det er ikke af storhed, taget skal skiftes, men af nød. Flere steder er spærrene rådne og tagpladerne løse.
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Tirsdag d. 23. juni
Skt. Hans Fest

på Serup Sportsplads

Kl. 18.00 Børnebålet tændes
Salg af pølser, øl, vand, mm.,

til familievenlige priser

Gratis snobrød til alle børn

Kl. 19.30 Bålet tændes
Vi synger Midsommervisen og lytter til båltalen 

Bål-leverandør: Asta og Poul Jensen

Vi ses!
Med forbehold for evt. aflysning,

der vil blive meldt ud på Facebook

SERUP BORGERFORENING

Siden sidst ... Kommende arrangementer

Hold Serup Ren
Lørdag d. 15. august kl. 10.00

Vi er igen i år tilmeldt
Naturfredningsforeningens

Affaldsindsamling

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

Gratis pølser, øl og vand til alle deltagere

Gavekort på
1 stk. juletræ (til julen 2020)

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

Sponsoreret af Torben Frits

- se mere på Facebookgruppen Serup-Siden

Fastelavsfest i Serup Forsamlingshus
Traditionen tro afholdte Borgerforeningen igen i år fa-
stelavn. Tusind tak til de som tog sig tiden til at klæde 
sig ud og deltage. Det sætter vi stor pris på.

I år havde vi to tønder, en til de lidt større børn og en til 
de helt små. En STOR TAK til dagplejerne for at deko-
rere	de	flotte	tønder.	René	fra	bestyrelsen	havde	lagt	
lidt energi i at forstærke tønden til de større børn, og 
de	kommende	konfirmander	fik	da	også	deres	sag	for.

Til sidst lykkedes det 
dog for Laura, som 
blev både Kattekon-
ge og Kattedronning. 
Stort tillykke.

For de mindre børn 
gik Emma rigtig til 
den, og blev Katte-
konge og Frederikke 
blev Kattedronning, 
stort tillykke til jer 
også.

Vi kårede også de 
bedst udklædte, og 
det var en rigtig svær 
opgave, fordi der var 
så mange gode. 

Bedst udklædte dreng 
blev Jacob som LEGO 
mand, og Ida-Maria 
som Spansk Senio-
rita. Stort tillykke til jer.

Kære naboer, det betyder så uendelig meget at I 
gider at deltage i de arrangementer vi laver, uden 
jer var der ingen Borgerforening. Vi håber I har lyst 
til at deltage i fastelavn når vi er tilbage lørdag d. 
13. februar 2021 med tønder, slik, fastelavnsboller 
og kaffe samt hyggelig samvær. Vi ses!

Frederikke, Emma og Laura

Ida-Marie og Jacob
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LANDSBYLIV

Siden sidst ...

Corona, hvad gør vi nu

Vi	har	ligesom	mange	andre	foreninger,	måtte	aflyse/flytte	arrangementer	i	denne	Corona	tid.
Vi	har	i	bestyrelsen	valgt	at	”genbruge”	arrangementerne	i	næste	års	program,

så ingen går glip af jubilæumsturen til Vejrups Have eller turen til Møltrup Optagelses hjem.

I skrivende stund, sidder vi med et næsten færdigt program for 20/21, men da Danmark er ramt af Corona
og vi skal holde afstand, ved vi ikke hvornår vi kan komme ud og sælge medlemskaber. 

Måske allerede i juni, men lige nu er intet sikkert. 

Vi kommer forbi, ligeså snart vi må mødes igen

Teatertur
Årets teatertur bød på revyen: Badet er klar, er I? og 
mad fra de græske øer. I år var vi 18 Landsbyliv´er der 
indtog	Silkeborg	Ny	Teater	til	en	aften	med	”vand”vittige	
grin, godt skuespil og masser af hygge. 

Fællesspisning
Der var godt gang i køkkenet, da bestyrelsen + alle 
vores dejlige hjælpere (Tak alle sammen) gik til makro-
nerne i forsamlingshusets køkken for at lave mad til de 
60 tilmeldte Landsbyliv´er.

Menuen var farsbrød med porrer i bacon, stegte kartof-
ler, sovs og grønt. Desserten var en kending fra gamle 
dage,	henkogte	frugter	med	makronfløde,	mums.

Tak for en hyggelig aften.

Der knokles i køkkenet Der hygges

Snakken går
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Kommende arrangementer

Torsdag d. 3 september kl. 19.00
Besøg hos Ømosebær
Langmosevej 6, 8620 Kjellerup

Vi starter aftenen med ca. 1 ½ times rundvisning
i plantagen, hvor der er mulighed for at smage 

på de forskellige bær og høre om produktionen,
afsætning, høstning og meget mere.

Gårdbutikken holder åben og der er
masser af lækre specialiteter på hylderne.

Vi	slutter	aftenen	af	med	kaffe/te
og Ømoses blåbærtærte.

Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr. 
Betaling ved tilmelding på 

Mobilpay	2427	8773	–	Anna-Grethe	Rasmussen

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30
Husk at give besked, hvis I selv kører.

Tilmelding til Anna-Grethe senest d. 27.08.20
på tlf. 2427 8773

Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00
Generalforsamling i Lemming Forsamlingshus

    Generalforsamling ifølge dagsorden:
  • Valg af dirigent og stemmetæller
  • Formandens beretning
	 	 •	Regnskabsaflæggelse
  • Indkomne forslag sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 01.09.20)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Janni Rasmussen, Inger Kristensen og Grete Dahl
  • Valg af suppleant - Doris Larsen
  • Valg af revisor - Anna Marie Graversgaard og revisorsuppleant - Pia Ostenfeldt

 
Efter	Generalforsamlingen	vil	Sofia	Skafsgaard	fortælle	om	Gade	og	Juul	smykker,	

og det er muligt at købe smykkerne.
Denne aften gives 20 % rabat i forhold til internet-priserne, og en lille gæstegave til dem, der køber smykker.

Se smykkerne her: www.gadeogjuul.dk
Der	fortælles	også	lidt	om	specielle	rengørings-artikler,	og	Sofia	medbringer	karklude	uden	plastik,

som kan købes på aftenen.
Betaling kan IKKE være med KONTANTER, men DANKORT eller MOBILEPAY

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 til Grete senest d. 08.09.20 på tlf. 6093 7601 Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 18. November 2020 kl. 19.00
Besøg hos Cow Concept

Ærøvej 29 8800 Viborg

Cow Concept er en webshop, som gerne vil
bryde med den traditionelle webshop.

Når	folk	kommer	her,	så	ved	de	aldrig,	hvad	de	finder.
Her er dobbelt så mange varer, som på webshoppen,

og der er altid overraskelser imellem.
Der sælges punge, tasker og ure, smykker

og meget mere.

Lisette Jepsen fortæller om stedet og der vil være
lidt vin og lidt salt til at hygge sig med.

Se mere her: www.cowconcept.dk

Pris for medlemmer: Gratis.
Ikke medlemmer 50 kr.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.15  
Husk besked, hvis I selv kører.

Tilmelding til Grete senest d. 04.11.20
på tlf. 6093 7601

Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
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BØRNEHAVEN I LEMMING

Et	 gammelt	 kinesisk	 ordsprog	 siger:	 ”Når	 forandrin-
gens vinde blæser, er der nogen der bygger vindmøl-
ler,	mens	andre	sætter	læskærme”

I børnehaven har vi været mest til vindmøller, hvilke 
skulle sættes i en fart, bestilles i variable højder og 
række langt ud med en omskiftelig vind! Frygten for en 
ukendt	virus	med	et	uvist	udfald,	skulle	defineres	i	bør-
nehøjde, mens hele landet lukkede mere eller mindre 
ned, over ganske få dage. 

Mens vi i nogle uger kørte med nødpasning til børn af 
forældre, der havde nødvendige arbejdspladser, valg-
te	vi	herfra	at	kategorisere	”nødvendigt	arbejde”	som	
andet end sygefagligt arbejde. På det punkt skilte vi os 
ud fra de kommunale institutioner. 

Påsken blev brugt til forberedende arbejde ift. genåb-
ningen af børnehaven for hele børnegruppen, og tak-
ket være opbakningen fra forældre og lokalsamfundet 
(se særskilt annonce i bladet), lykkedes det os med 
en gradvis genåbning allerede fra onsdag d. 15. april. 
Vi udarbejdede en beredskabsplan, hvori vi kunne 
modtage børnene med alle de restriktioner, der kom 
fra	Sundhedsstyrelsen,	og	har	flere	gange	fået	kvalifi-
ceret hjælp igennem deres Hotline.

En foranderlig hverdag – i en Corona tid

Børnegrupper a` 5-7 børn, sammenholdt med opdelin-
gen af de yngste børn inde i børnehaven, og de æld-
ste ude i teltet fra Idrætsforeningen, har givet os et 
nærvær og en kreativitet, som vi vil ta` med os langt 
ind i fremtiden! Vi har været på en del busture (med 5 
børn af gangen), sammensat børnegrupper ud fra bør-
nenes venskaber, og haft en konstant tilstedeværelse, 
som kun har været muligt, idet vi har hyret ekstra vika-
rer og en praktisk hjælper, hvor sidstnævnte forestår 
al rengøring af legetøjet, køkkenoprydning, vask, og 
afspritning af håndgreb, toiletsæder m.m.

En hverdag bestående af udeliv dagen igennem for de 
ældste børn, har overraskende været et positivt input, 
og takket være forældre der ekviperer deres barn med 
varme klæder, har vi kunnet gøre stort set alt udenfor 
(selv et ude-toilet for de ældste drenge, der tisser gen-
nem hegnet med efterfølgende håndvask). Tålmodig-
hed er blevet en dyd, når det gælder håndvask og ´det 
at stå i kø i den sammenhæng. 

At forældrene i denne tid kun kommer til garderoben, 
har selvstændiggjort en del børn, og med en billed-
skærm med konstant ny-opdaterede billeder fra en 
ellers	 ”forældre-skjult”	 hverdag,	og	hyppig	mailkorre-
spondance, har bevirket, at vore forældre alligevel har 
følt sig orienterede.

Vi har modtaget 6 nye børn umiddelbart inden/efter C-
tiden, hvilket vi har formået på en måde, så børn og 
forældre har oplevet en overskuelig og tryg opstart. 

Igennem hele forløbet har vi haft følelsen af at stå på 
den vægt, der skal skabe harmoni mellem restriktio-
nerne,	og	at	”børn	er	børn”.		Med	hensyn	til	få	forenet	
børnesynet med de muligheder der både har været 
her og dem vi har været begrænsede af, har vi følel-
sen af, at vores netop udformede pædagogiske lære-
planer	har	kunnet	udleves	–	også	 i	denne	komplice-
rede periode. 

Hanna Lund Petersen

Kreativitet i teltet

Flora, Emma, Sarah og Bjørk planter et træ

Charlie og Frederik: ”Hvem vil skubbe os i hængekøjen?”
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FRISKOLEN I LEMMING

Efter en proces med ønsker og diverse tegninger og 
forslag overlod bestyrelsen planlægningen til Brian 
Kjeldsen, Morten Kjeldsen og Jesper Pedersen.

På Friskolen i Lemming er byggeriet i fuld gang
Nu er

LJ Byg v/ Lasse og Jimmy Schultz
Snedkermesteren v/Erik Kjeldsen

MKJ-byg & Anlæg v/Morten Kjeldsen
Sejling Smedje v/Svend Aage Kusk

Kim Sørensens El Service
Ans Gulvbelægning

Elkjær Anlæg v/Henrik Skov

næsten færdige med at bygge
et klasselokale

et værkstedsrum
og et musiklokale

samt et opholdsrum til
Storegruppen og Ældstegruppen.

Pga. Coronakrisen
har vi endnu ikke holdt rejsegilde

men det håber vi, vi kan holde senere.
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Program 2020

Bestyrelsen
Alfred Jensen  8687 7535 / 2241 1221    
Peter Nielsen  2920 7107               
Christian Nørskov  2585 2683    
Lasse Mortensen  2423 5501  
Jacob Jensen

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Fisketur
Fredag den 12. juni kl. 18.30

Mød	op	med	fiskestangen	til	en	hyggelig	aften	ved	
Svennes sø på Ingerslevvej 19, Lemming.
Der kan købes grillpølser og drikkevarer.

”Fiskekort”	kr.	50,-

Jagt i Pæstegårdsskoven                                                                                 
 Lørdag den 10. okt. og onsdag den 30. dec.

Begge 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.
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Vel mødt til alle vore arrangementer.

Vi glæder os til at se jer

Siden sidst ... Kommende arrangementer
Borgerforeningen takker for den støtte, der er kommet 
i form af indbetalinger. Skulle der være nogen der ikke 
har modtaget et medlemskort, men gerne vil støtte for-
eningen med 75 kr. skal de endelige kontakte formand 
Heidi Svendsen på mail heidikalakisvendsen@gmail.
com. Dette gælder også, hvis der er anført forkert 
navn på deres medlemskort.

Christina Bagge Frederiksen

Fastelavn 2020

Skt. Hans
23. juni

På medlemskortet står der
at Skt. Hans er den 24. juni.

Dette er forkert, det er naturligvis den 23. juni.

Revy
29. august

Borgerforeningen regner med at gennemføre 
Revyen den 29. august,

såfremt det er tilladt.
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022

Der er sket meget siden sidst, og selvom denne covid 
19 pandemi har sat sine begrænsninger på så mange 
planer, så er der alligevel kommet en hel masse ting 
ud af det. 

Nye måder at mødes på. 
Nye måder at deles om. 
Nye måder at opleve på.

Der har været mange kreative løsninger og inspireren-
de bud på, hvordan vi hver især kunne få vores sociale 
behov opfyldt. Det giver anledning til at tænke fremtid 
i	Værkeriet,	da	det	med	”at	mødes	om	noget”	er	et	af	
omdrejningspunkterne i huset. Det har det været lige 
siden begyndelsen og i år kan Værkeriet fejre 6 års 
fødselsdag. Vi ser tilbage, for at se fremad…

Tilbage i september 2014, blev der igangsat en Be-
hovsundersøgelse hvor lokalbefolkningen kunne byde 
ind, med anonyme besvarelser, i forbindelse med en 
række spørgsmål med fokus på det lo-
kale kultur-, institution-, erhvervs- og 
foreningsliv.	”Hvilke	fordele	er	der	ved	at	
bo i Lemming og omegn?, hvilke udfor-
dringer er der ved at bo i Lemming og 
omegn?,	 er	 der	 brug	 for	 flere	 kulturelle	
tilbud?, hvilke typer arrangementer er du 
til?”.	Det	gode	ved	en	sådan	undersøgel-
se er, at den kun bidrager til det positive, 
ved	at	give	nogle	svar	–	hvad	er	der	be-
hov for at vi arbejder videre med?

En måneds tid efter, oktober 2014, blev 
den første Markedsdag på Lemming Gl. 
Skole	så	en	realitet.	Det	var	en	flot	dag,	

med	god	opbakning	fra	store	dele	af	området	–	og	som	
gav et fundament til at arbejde videre på.

Og hvad skal stedet hedde?
Historien for Lemming Gl. Skole er interessant og det 
er en fornøjelse når gamle elever kigger forbi. Det gi-
ver nye vinkler hver gang, og minder os alle om at der 
alle	dage	har	været	”liv	på	skolen”.	Det	er	lige	præcis	
”liv,	kultur	og	fællesskab”	som	vi	ville	 indramme	i	det	
nye	navn	for	stedet	og	flere	bud	var	i	spil.

”Makhuset	–	Lemming	Gl.	Skole”	var	et	bud	tilbage	i	
2014, og det var med præcis samme tanke, som det 
Værkeriet står for i dag.

Vi glæder os til at slå dørene op igen, og det bliver 
uden tvivl i en ny verden, MEN også i en verden med 
endnu	flere	vinkler	og	dem	skal	vi	nok	også	finde	plads	
til i Værkeriet og i resten af Lemming og omegn.

Udendørs sal

Udendørs scene

Værkeriet – vi kigger fremad, ved at se tilbage…

Tilbage i 2014,
var Makhuset en idé

til det som endte
med at blive
Værkeriet

og som det hedder,
den dag i dag.
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Coronaland – langt fra hverdagen

Børne og Familiehuset har lige som alle andre skoler 
i Danmark været coronaramt og vi er det stadig. Mit 
sidste indlæg i lokalbladet handlede om fællesskabet 
og	alt	det	vi	gør	 i	huset	sammen	–	nu	er	vi	sammen	
hver for sig…ingen fælles morgenmotion, ingen mor-
gensang, ingen fælles morgenmad, ingen fælles mid-
dagsmad ingen svømning, ingen ridning, ingen fælles 
fodbold, ingen fælles frikvarter, ingen hele grupper 
sammen, men små grupper med mellem 2 og 4 børn 
og 1 til 2 voksne.

Herover	vasker	vi	fingre	og	gør	rent	som	aldrig	før.	 I	
sådanne situationer bliver det så tydeligt hvad vores 
DNA er og hvor stort savnet er, når vi ikke længere har 
friheden til at gøre det som vi tror på og som giver os 
fælles	glæde	–	vi	er	virkelig	sammen	hver	for	sig!	Her	
i Børne og Familiehuset glæder vi os til at det bliver 
HVERdag igen.

Hvis	man	slår	hverdag	op	i	ordbogen	betyder	det:	”Den	
almindelige daglige livsførelse for et bestemt menne-
ske	eller	for	mennesker	i	et	bestemt	miljø”		og	selvom	
vi	har	mindre	konflikter	fordi	vi	ikke	er	så	meget	sam-
men og selvom børnene i sandhed knokler og udvikler 
sig	fagligt	og	selvom	man	kan	tænke	–	sikke	roligt	her	
er	 –	 så	 længes	 vi	 –	 sikkert	 som	alle	 I	 andre	 –	 efter	
HVERDAG! Dan Turell udtrykte det på denne måde: 

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjern-
hed fremmede ansigter

Morgenkyssene
Postens smæld i entréen
Kaffelugten
Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter 
mælk, cigaretter, aviser -
Jeg holder af hverdagen
Selv gennem alle dens irritationer
Bussen der skramler udenfor på gaden
Telefonen der uafladelig forstyrrer det smukkeste, 
blankeste stillestående ingenting i mit akvarium
Fuglene der pipper fra deres bur
Den gamle nabo der ser forbi
Ungen der skal hentes i børnehaven netop som man 
er kommet i gang
Den konstante indkøbsliste i jakkelommen
med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks
Den lille hurtige på den lokale
når vil alle sammen mødes med indkøbsposer og tør-
rer sved af panderne -
Jeg holder af hverdagen
Dagsordenen
Også den biologiske
De uundgåelige procedurer i badet og på toilettet
Den obligatoriske barbermaskine
De breve der skal skrives
Huslejeopkrævningen
Afstemningen af checkheftet
Opvasken
Erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape -
Jeg holder af hverdagen
Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera
Det skal til
med alle sine efterladte slagger
Så meget usagt og tilnærmelsesvist
vævende og hængende i luften bagefter
Som en art psykiske tømmermænd
Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere -
Fint nok med fester! Al plads for euforien!
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen

Vi ses på den anden side - til hverdagen

Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset 
Annette
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LOKALRÅDET

Lokalrådet har som så meget andet stort set været lukket 
ned siden midten af marts. Der var planlagt og forberedt 
et	borgermøde	den	18.	marts,	men	det	blev	aflyst.

Nu håber vi, at det bliver muligt at afholde borgermø-
det om kommuneplan 2020-2032 i starten af septem-
ber. Til borgermøder om kommuneplan deltager der 
også	 normalt	 flere	 byrådsmedlemmer.	 Grundlag	 for	
mødet er det forslag til kommuneplan der foreligger til 
det tidspunkt. Så hold øje med hvornår det bliver.

I seneste nummer af Lokalbladet blev det beskrevet, 
hvilke ønsker lokalrådet har fremlagt inden udarbejdel-
sen af planerne.

Siden sidst er der sket en del på byudviklingsfronten. 
På Skægkærvej i både Sejling og Skægkær er der ved 
at være 50 nye boliger færdigbygget.
Der er desuden byggemodnet en række grunde i Sej-
ling ud mod Ebstrupvej. Hertil kommer, at der er ved 
et at blive udarbejdet lokalplan for et område på bak-
ken fra Sejling ned mod Skægkær, hvor der er planlagt 
både private udlejningsboliger, boligselskabslejlighe-
der og parcelhusgrunde I alt over 80 boliger. Detaljeret 
omtalt i Midtjyllands Avis.

Også i Lemming er en nyudstykning på vej op ad Lem-
ming Bygade bag legepladsen.

Peter Bernth

Orientering fra Lokalråd

KULTURLANTERNEN

Ret hurtigt kom de første spørgsmål som var sådan 
lidt bekymrede, UPS hvad sker der nu med alle vore 
planer og ideer. Går det helt i stå, skal vi vente længe, 
skal vi halvere projektet? Svaret her start maj er både 
ja men mere nej. Vi arbejder fortrøstningsfulde videre 
og er i løbende og god kontakt med såvel Silkeborg 
kommune som Realdania. Der er ændret på møderne 
og mødeformen. Marts måned gik sådan lidt i sort. 
April gav nyt liv - og så videre. Håber at billederne gi-
ver jer lidt et indtryk af processen. 

Kulturlanternen er en del af det samlede projekt som 
Realdania kører sammen med LOA og DGI med over-
skriften Mødesteder. Vi er som tidligere skrevet med i 
opløbet omkring midler fra en pulje på ikke mindre end 
50 millioner. Vi glæder os fortsat. Processen over 1. 
kvt. og april 2020 har været med fokus på indhold og 
brugerønsker. Det har været med fokus på at skabe 
de bedste rum og muligheder for et godt miks med for-
samlingshus, idræt, kultur og kreativitet og fællesska-
ber på kryds og tværs. Vi har udviklet nogle ideer på 
f.eks. køkken, folkekøkken og udekøkken som tegner 
vild godt og spændende. Det er nok bedst beskrevet 
som her. 

”Med	sit	inde-	og	ude	fokus	er	idéen	med	folkekøkke-
net og fællesspisningsområdet at skabe en nøglefunk-
tion i Kulturlanternens samlede projekt, som er med i 
Realdanias Mødestedet kampagne, og ikke mindst for 
Lemming by og lokalområdet. I folkekøkken-projektet 
spiller	flere	andre	større	og	mindre	faciliteter	sammen	
og skaber ét samlet rum og netværk til gavn for det 
brede fællesskab i landdistriktet. Projektet går konkret 

ud på at skabe et inde- og udefolkekøkken, som vil 
være åbent for alle. Det kunne være mad-entusiaster, 
den uformelle madklub, bedsteforældre, børnefami-
lier eller i forbindelse med børnefødselsdagen. Faci-
liteterne i folkekøkkenet får en vigtig medspiller i det 
tilknyttede industrikøkken som vil muliggøre profes-
sionelle gastronomiske oplevelser på en større skala i 
Kulturlanternens kulturhal og forsamlingshus. Som en 
kontrast vil det udendørs bålsted byde på helt andre 
madmæssige oplevelser. De forskellige køkkener vil 
tilsammen skabe stor værdi for mange børn, voksne 
og	ældre”.

Aktuelt søger vi fonde, store og små og som altid fulde 
af forventning. Det vil vi fortsætte med i resten af maj 
måned og så har vi netop aftalt et midtvejsmøde med 
Realdania til den 4. juni, virtuelt som det nu hedder. 

Knud Erik Nielsen

Kulturlanternen midt i en Coronatid - Får det her betydning for Kulturlanternen?

Kulturlanternen set fra boldbanerne...
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Gymnastikafdeling siger tak for denne sæson

Så gik endnu en gymnastiksæson på held. I år dog 
med en helt anden afslutning end normalt. På grund af 
Corona situationen i Danmark, måtte IF Centrum som 
alle andre idrætsforeninger afslutte aktiviteter med 
dags varsel. Dette var ikke en svær beslutning at tage 
–	MEN	øv	hvor	var	det	ærgerligt.

Alle hold var netop blevet klar til at lave opvisninger 
og vise forældre, bedsteforældre, søskende og nabo-
er alle de fantastiske spring og rytmeserier, de havde 
øvet gennem hele sæsonen. DGI Børnestævne i Bjer-
ringbro	blev	aflyst,	og	vi	måtte	desværre	også	aflyse	
foreningens egen forårsopvisning. En begivenhed som 
plejer at være en festdag og en fantastisk afslutning på 
sæsonen. 

Måske har nogen haft deres egen lille opvisning hjem-
me i stuerne

Vi i bestyrelsen lover, at vi tager revanche i 2021 med 
et brag af en forårsopvisning.

Trods den bratte afslutning, kan vi alligevel se tilbage 
på en fantastisk sæson. Igen i år har vi haft masser 
af børn og unge mennesker på vores hold i Skægkær 
hallen og i gymnastiksalen på Skægkær skolen. En 
stor	flok	dygtige	trænere	har	givet	børnene	nogle	sjove	
skønne timer med gymnastik. TAK for jeres kæmpe 
indsats.

Gymnastikafdelingen kommer til at mangle frivillige 
kræfter både på trænerdelen og i bestyrelsen. Så kun-
ne du tænke dig at blive en del af en fantastisk for-
ening enten som træner eller som bestyrelsesmedlem 
så kontakt formand Maja Hornum 

Konkret kan nævnes, at vi mangler 1-2 voksentrænere 
(dvs. over 18 år) til vores Bøllespirer (3-5 år). Derud-
over søger vi en til at overtage kassérposten i gymna-
stikafdelingen samt et menigt medlem. 

Med disse ord siger vi tak for en dejlig sæson, og vi 
glæder os til at se jer igen i sæsonen 2020/2021.

Der er forventet opstart i september måned, men hold 
jer	 opdateret	 på	 vores	 facebook	 side	 IF	 Centrum	 –	
gymnastik eller på vores hjemmeside www.ifcentrum.
dk/gymnastik 

 På vegne af gymnastikudvalget
Maja Hornum - Formand

I svømmeafdelingen sluttede sæsonen lige pludselig 
meget brat da Danmark lukkede ned pga. Covid19. Vi 
er meget kede af den meget bratte afslutning på vores 
sæson og er rigtigt trætte af at vi ikke kun afholde vores 
årlige mærkesvømning hvor børnene kan vise hvad de 
har lært og som mange børn ser meget frem til. 

Vi satser på at svømmehallen åbner op igen til efter-
året og vi er mere end klar til en ny sæson som forven-
tes at starte omkring 1. september.

Tilmelding vil starte omkring sommerferien der kom-
mer nærmere information herom via mail til eksiste-
rende medlemmer og information på vores hjemme-
side www.ifcentrum.dk for kommende medlemmer.

På vegne af Svømmeafdelingen
AnneMette Mathiesen - Formand

Svømning

Græsset er grønt, fuglene kvidrer, solen skinner fra en 
skyfri himmel, fodboldbanerne er nyslåede og opstre-
gede, men vi mangler jer!

Vi havde planlagt sæson 2020 og var i fuld gang med 
at gøre alt klar til opstart, men så kom Covid-19 og luk-
kede hele Danmark ned.

Banerne har nu stået ubrugte siden afslutning i okto-
ber 2019, og det kribler i ben og støvler for at blive 
lukket for græs igen.

Vi glæder os nu endnu mere, til at tage imod alle vores 
fodboldmedlemmer, når Mette Frederiksen igen giver 
grønt	lys	og	fløjter	kampen	i	gang.

Vi planlægger at sparke sæsonen i gang med et brag, 
hvis vi rent praktisk og tidsmæssigt kan nå at få stablet 
et arrangement på benene.

Nærmere info sendes til alle medlemmer via holdsport, 
når den tid kommer. Vi kan også anbefale jer, at følge 
med på vores Facebookgruppe; IF Centrum- fodbold, 
som vi løbende opdaterer, når der nyt.

Indtil vi må ses igen, så håber jeg, at I passer godt på 
jer selv og hinanden.

På vegne af hele fodboldudvalget
Sandra Jørgensen - Formand

Fodbold
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På Nisset Bygade 22 har 
statsautoriseret fodterapeut 
Liselotte Linaa startet fodkli-
nik, efter at hun og gemalen 
Kjeld købte ejendommen i 
2017. Den har de renoveret 
lige siden, og der er nu indret-
tet klinik i den ene ende af det 
oprindelige stuehus. Det er 
blevet en rigtig hyggelig klinik 
med alt til faget dertil hørende. 
Som	 hun	 siger:	 ”Jeg	 glæder	
mig til at byde kunderne vel-
kommen i de nye omgivelser, 
hvor de vil få en grundig og 
personlig	behandling”.	

Hun er uddannet på Tradium i Randers, og har haft 
klinik i Brabrand siden 2014. Med uddannelsen stats-
autoriseret fodterapeut kan Liselotte behandle personer 
med diabetes, gigt og arvæv. Det er dog ikke muligt at 
få	offentligt	tilskud,	da	Liselotte	arbejder	uden	ydernum-
mer, fodbehandlingerne udføres dog under gældende 
forskrifter, og hun er medlem af danske fodterpeuter, 
som er din garanti for et trygt og solidt håndværk. Der er 
væsentligt at nævne at selvom hun ikke har ydernum-
mer, er det fortsat muligt at få tilskud fra Danmark.

Liselotte afhjælper også problemer såsom hård hud, 
nedgroede negle, ligtorne, hælsmerter, bøjler, vorter 
og fejlstillinger.  Liselotte har arbejdet med disse kun-
degrupper i 7 år. Som Liselotte siger; “Alle kan have 
glæde af, at få sine fødder i fokus, og det kan I helt 
sikkert	få	i	ledtog	med	en	dejlig	kop	kaffe	ved	mig”.

Lokalbladet byder hermed velkommen til Liselotte og 
held og lykke med klinikken. Skulle man være interes-
seret i at få en behandling  eller  høre mere om hendes 
behandlinger, skal man blot ringe på 6012 4156, så 
er hjælpen til ømme tæer og smertende fødder helt 
sikkert godt på vej. Åbningstider efter aftale, både på 
klinikken såvel som hjemmebehandling.         Luffe

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

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

Udlejningspriser 2019
Hele huset   2.000,-
- for 2 dage  2.500,-
Store sal     1.650,-
Lille sal       1.250,-

Alle priser er inkl. forbrug og slutrengøring.
Begravelser og små møder er halv pris.

Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034

eller 2674 5034

Liselotte foran klinikken
klar til kunderne....

Bestyrelsen:
Formand  Niels Rasmussen    21290866
Kasserer  Olaf Leth                  26745034
Sekretær  Annalise Grewy       22394081
Medl.        Mary Christiansen  26795936
Medl.        Lotte Pedersen    24914261

   

2019 – 2020 

 
 

 

       Sejling 

Pensionist Forening 

Fælles arrangement 
2019-2020 

10. Sep. 
Højskoledag Balle 

sognegård 
SU senest 6/9 

 
Birthe Larsen 

Sven  

09:30 
 
 
 
 

20 56 91 50 
22591946 

Foredragsholder 
Hans Henrik 

Sørensen 
”På flugt til 
Vestindien” 

13,30Marianne 
Hesselholt 

”Hjemstavn og 
udsyn 

Pris 160kr. 
21. Nov. 

2019 
torsdag 

1130 
Tilmelding senest 

15. november 
 

Julefrokost i det 
gamle område 
nord i Sejling 

forsamlingshus 

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 

Ny fodterapeut i Nisset

LOKALE
ERHVERVSDRIVENDE
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Bestyrelsen:

Formand: Karen Bang 4032 6961
Næstform: Anny Timmermann 5192 8685

Kasserer: Karin Jensen 3070 9048
Sekretær: Lise Mørkholt 4028 9134

Best.medlem: Per Rasmussen 4036 7594

Program for
Juni - Juli - August

Program for
Juni - Juli - August

Onsdag d. 10. juni 
Løvspringstur som i år går til Mols.

Vi starter fra Serup kl. 7,30, med kurs mod mols.
Ved Karlsladen,

som er besøgscenter for Kalø Hovedgård,
vil vores guide byde velkommen

og fortælle om Mols og Helgenæs

Turen går herfra forbi Møldrup Gods,
der er kendt for hamp dyrkning,

som bliver brugt til fødevare, hudpleje og isolering.

Videre ad små hyggelige veje, gennem Agri,
forbi Danmarks højest beliggende sø

og forbi Porskær Stenhus til Sletterhage Fyr.

Når vi har nydt udsigten, går turen Ebeltoft
hvor vi skal nyde en 2-retters middag

på Karens Køkken, som ligger ved vandkanten
på Ebeltoft Havn.

Efter middagen går turen til Åkjærsgård
som er en vingård beliggende ved Rønde.

De har en fantastisk gårdbutik som er fyldt med
delikatesser, brugskunst, pynteting

samt hjemmedyrket vin,
så der vil være mulighed for at handle lidt.

Derefter går turen hjemad.

Det kræver selvfølgelig at Corona spærringen
bliver ophævet, inden da.

_____

 Generalforsamlingen
D. 18. marts skulle vi have haft generalforsamling 

men den blev jo forhindret
af den snart velkendte corona.

Vi kører videre uændret bestyrelse.

Foreningens 50 års jubilæum
D. 29. april, kunne vi heller ikke holde,
Så	der	må	vi	jo	finde	et	andet	tidspunkt.

Vi har ingen arrangementer planlagt
til de næste 3 måneder.

Vi vil komme med vores program
efter d. 8. juni,

da ved vi forhåbentlig noget mere.

Vore	udflugter	er	stillet	i	bero	indtil	videre,
så må vi senere se på,

hvad der kan lade sig gøre.
 

Vi har planlagt at starte den nye sæson
Mandag den 7. september

 i forsamlingshuset.
Det vil fremgå af vores program.

Vi nåede lige at få afholdt vores generalforsamling, 
før der blev lukket ned.

Pia Fisker valgte at forlade bestyrelsen.
Lise Mørkholt Rasmussen blev valgt ind i stedet.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen
konstitueret sig således:
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

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

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Peter Bernth (formand) 6029 5577
Serup:   Christina Hyllested 4056 7192
Lemming:  Jørgen Brendstrup  8685 9025
Skægkær: Søren Nollin  3023 7766
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 6)
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.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand  8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217

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

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Tommy Sørensen        4020 1976

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

Sognepræster
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
Mette S. Glowienka, Lemmingvej 2 2114 9590
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2d  8686 7064

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset 
Jesper Bang, formand   3052 1040

LOKALE KONTAKTPERSONER
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Mathias Iversen, formand  2427 9647

Lemming Borgerforening
Heidi Svendsen, formand  2289 4753 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Hanne Halkjær Møller, udlejning      4240 0746

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan Klinkby, formand      2217 5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand   8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Karina Birch, formand   

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

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh   4280 0340

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard   2947 4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen   2178 2388

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Rasmussen   2129 0866

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Skægkær Borgerforening
Søren Nollin, formand   3023 7766
skborgerforening@gmail.com
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

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

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

8685 5186

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

www.erik-s.dk 

Erik Sørensen Aps 

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion 
Entreprenørarbejde - Belægning 

Snerydning - Maskinstation 

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83 

Lemmingvej 10  
8600 Silkeborg 
es@erik-s.dk 

Niels A. Petersen:
40 40 95 40

Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Tina Englyst
Serupvej 16, Serup

Mobil: 3023 1613
Bio Sculpture Gelé negle

Voksbehandlinger
NADA - Øreakupunktur
Single Lash Extensions

Lash Lift + Farve
www.loutina.dk                                     #loutinanailz

· Salg af stationære & bærbare PC’er
· Servere, Printere, Netværksudstyr
·	Reparation	og	fejlfinding	på	alt	IT-udstyr
· Hastighedsoptimering. trådløse netværk
·	Online	backup	/	sikkerhedskopi	af	filer
·	Cloud	Produkter	såsom	office365	&	
  Hosted Exchange 
· AntiSpam - undgå irriterende mails
· Komplet ESET antivirus program 

 
                                                                   

             
Er det hele i forfald  
Så giv mig et kald 

Mobil  30486730
bidstrupallround@gmail.com

www.bidstrupallround.dk

Denne dobbelt-annonce
kan blive DIN

for kun 2.500,- pr år

 

                 Traditionel Kinesisk Akupunktur      

                 Meditation 
                      v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske  

                  LISELOTTE BALLE LUNEN 
                       Sundhedsautoriseret (SA) 

 

 

 Vestergade  45 B  8600 SILKEBORG   Mobil :   50 92 91 54  

E-mail :  lunen@lunen.dk                            WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK 

                 Traditionel Kinesisk Akupunktur     

                 Meditation
                     v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske 

                  LISELOTTE BALLE LUNEN
                       Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45 B 8600 SILKEBORG  Mobil :   50 92 91 54

E-mail :  lunen@lunen.dk                            WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK

Traditionel Kinesisk Akupunktur & Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske 

LISELOTTE BALLE  LUNEN
Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45B - 8600 Silkeborg

www.lunen-akupunktur.dk
Mobil: 5092 9154
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Aut. kloakmester

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

www.sejlingsmedje.dk
info@sejlingsmedje.dk

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

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

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

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

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

Tandskov Grusgrav A/S

Vejbod med årstidens grønsager m.m.
Efter ønske laver vi gavekurve

Gårdbutikken har åben hverdage
fra kl. 15-18, eller efter aftale.

Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming

Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

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

Denne
annonce
kan blive

DIN
for kun

1.250,- pr år


