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Nummer 78          19. Årgang September 2021

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

Lokale Galloway-Bøffer i GårdbutikkenLemming Kirke i solnedgang

L O K A L B L A D E T

Naturdagplejebørnene i haven

Skt. Hans var nok ét af de første arrangementer i år, hvor mange kunne mødes - her er vi i Serup
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

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

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

uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:         
Redaktør (vest):  Klaus Hansen, Resdal Bakke 51   4040 4502
Redaktør (øst):  	 	 Oluf	„Luffe”	Skjerning,	Allingvej	3		 	 2993	5475
Kasserer:   Karina Birch, Viborgvej 129    6127 7299 
Sognepræst:   Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2   8685 5024
Sognepræst:   Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 7  8685 5385
Bladsætter:   Tina Englyst, Serupvej 16    3023 1613

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

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

Tryk:    Skabertrang
Oplag:    1525 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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JUBiiiiiii.....landet åbner op....... 
Når denne leder læses, er der formodentlig rigtig me-
get, der åbner op efter diverse nedlukninger efter co-
rona. Naturligvis med forbehold for, at der ikke er sket 
nye udbrud af bøvlede corona-varianter.

Og åbningen kan også ses i dette nr. af Lokalbladet, 
hvor alle foreningerne melder ud med masser af akti-
viteter, som kun kan glæde en udadvendt og kontakt-
narkoman-redaktør.

Hvor har det dog været træls, at man ikke har kunne 
gøre ret meget indendørs sammen med familie, gode 
venner og lokale bekendte, som jeg/vi plejede at gøre 
tidligere, og som nu via diverse vaccinationer giver fri-
hed	under	ansvar	for	atter	at	være	”normal”.	Udendørs	
har der jo også været mere åbent i længere tid, så 
større forsamlinger til sport, kirkehandlinger og mø-
der har været muligt. Men også her vil der nok fortsat 
være opfordring til mådehold med fysisk kontakt, så 
evt. smitte ikke breder sig unødig hurtigt.

Lad	os	derfor	bakke	op	om	flest	mulige	af	de	 tilbud,	
der er i lokalområdet af enhver art, så meget, som vo-
res tidsplan (og evt. restriktioner....) giver mulighed for. 
Det hele skulle jo nødig gå i stå på grund af sårn en 
dum baktusse eller hvad det nu er. Så på med vanten 
og lad os gøre vores lokalområde mindst lige så aktivt 
som før ........hvad var det nu lige, det hed, det har jeg 
helt glemt, heldigvis!

Luffe     
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LOKALBLADET

I GFen deltog vestredaktør Klaus Hansen, østredaktør 
Oluf	 ”Luffe”	Skjerning	og	kasserer	Karina	Birch.	Lay-
outer Tina Englyst havde meldt afbud.

Klaus	blev	valgt	til	dirgent,	Luffe	til	referent.	Klaus	kon-
staterede, at GFen var lovligt indkaldt via sidste Lokal-
blad og mødet derfor er beslutningsdygtigt.

Formændenes beretning:	Luffe	lagde	ud	med,	at	an-
noncetegning	gik	 trægt,	og	at	flere	firmaer	var	 lukket	
eller havde opsagt deres annonce, så han ville inten-
sivere	salget	 for	om	muligt	at	opnå	flere	annoncer	 til	
hjælp til økonomien langsigtet. Klaus nævnte, at tidli-
gere	tiltag	med	”temaer”	som	Her	Bor	Vi,	Unge/lokale	
Iværksættere, lokale personer/erhvervsdrivende med 
særlige mærkedage, Gadespejlet med fødsels- og 
mærkedage og lignende vil fortsætte. Her appellerede 
han lokalbefolkningen om hjælp til praj til redaktørerne, 
når naboen eller andre netop er en del af ovennævnte. 
Og	gerne	også	om	nye	lokale	idéer	og	”temaer”,	som	
bladet kan bruge i fremtiden.

Regnskab: Karina fremlagde regnskabet for 2020, der 
viste et underskud på knap 9.000 kr. Egenkapitalen er 
124.000 kr. pr. 31.12.2020, som p.t. sikrer, at der kan 

Referat fra Lokalbladets Generalforsamling den 17. juni 2021
betales for bladets udgivelse, så længe Tina sætter 
bladet	gratis.	Underskuddet	blev	derfor	accepteret	og	
godkendt.

MEN VI OPFORDRER SKYLDNERE TIL AT BETALE 
TIL TIDEN, DA DENNE GÆLD ER 8.250 KR., ALTSÅ 
NÆSTEN DÆKKER UNDERSKUDDET!

B: Budgettet for 2021 viser et underskud på 8.300 kr., 
som accepteres ud fra betragtningen, at bladet ikke 
behøver at konsolidere sig yderligere eller hæve pri-
serne på medlemmernes betalinger, som derfor fortsat 
er pr. år:
kontingent 250 kr.,  sidepris for medlemmer 1000 kr., 
omslagsannonce 43x61 mm 1250 kr., dobbeltannonce 
43x125 mm, begge uden momsfradrag, abonnement 
150 kr. samt 1/8-dels annonce 250 kr./gang.

Valg: Redaktørerne, kassereren og revisor Jørgen Ni-
kolaisen blev alle valgt med applaus! Sætternisse Tina 
er ikke på valg. 

Eventuelt: Der var ikke indkommet forslag. Dirigenten 
takkede forsamlingen for god hygge og ro og orden.

Luffe

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Program 2021

9. Oktober 2021, kl. 10.00
Præstegårdsjagt. Klubhuset, Serupvej.

30. December 2021, kl. 10.00
Præstegårdsjagt, Klubhuset, Serupvej

Ved jagterne i Præstegårdsskoven er det
først til mølle - antal max. 15 personer.

Følg os på vores hjemmeside  - lemmingogom-
egnsjagtforening.dk for evt. ændringer.

Bestyrelsen
Formand: Bo Enemark - tlf. 4086 9310
Kasserer: Peter Nielsen - tlf. 4294 1029
Bestyrelsesmedlemmer:
Kent B. Nielsen - tlf. 2335 9242
Jacob Jensen - tlf. 2283 8000
Mads B. Enemark - tlf. 2071 0181

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk
jagt.lemming@gmail.com



5

GADESPEJLET

Du kan være med til at gøre Gadespejlet spændende og aktuelt,
ved at underrette redaktionen om mærkedage, fødselsdage, bryllupper mm.

Et stort TILLYKKE til jer alle

Juletræsproducent Kurt 
Karlsen, Holmgårdevej, 
blev 60 år d. 15. august

Toke bor på Nisset Bygade 
14 med sine forældre Rie 
og Trine Rosholm. Han 
blev født den 20. marts og 
vejede 3380 gram

D.22/5-2021 blev datter 
af Søren Rønberg Ste-
phensen og Annie Svard 
Stephensen, Skægkær-
vænget 5, døbt Lærke Lis 
Svard Stephensen

D. 13. Maj blev Jannik 
storebror til Mira. Datter 
af Line Schack og Jon 
Laursen, Sejlingsvinget 7. 
3336 g og 53 cm.

Svanesøen opstået i en markoversvømmelse på Allingvej
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NATURDAGPLEJERNE
De rullende dagplejere
Vi er 2 naturdagplejere, der tit cykler rundt i hele vores 
lokalområde med vores dagplejebørn i vores ladcykler.
Vi	tager	tit	på	cykeltur	flere	gange	om	ugen.	Turen	går	
eksempelvis til forskellige skove og legepladser rundt 
omkring. Her har børnene mulighed for at bruge krop-
pen og få udviklet deres sanser.

Vi cykler også på lossepladsen og i grusgraven, hvor 
børnene kan udvikle deres motorik og hvor vi selvføl-
gelig også har tid til at kigge på de store maskiner.

Vi besøger storkereden og uglekassen og når vi er 
på bondegården ser vi til grisene, som vi også giver 
lidt græs. Vi stopper tit op og snakker om det vi ser 
omkring os, eksempelvis dyrene på marken, hvor de 
bygger nye huse eller når vi cykler over eller under 
motorvejsbroen.

Vi tager på både lange og korte ture. På de lange ture 
kommer vi helt ud til Silkeborg søen i Lysbro og på de 
korte ture besøger vi vores kollegaer og deres dagple-
jebørn. 

Vi nyder alle vores ture ud i naturen. Det er skønt, at 
kunne komme afsted med børnene. 
Vi ser og oplever en masse forskelligt, hver eneste 
gang.
Madpakken, drikkedunken og tæppet er pakket og så 
er	vi	afsted.	Ud	på	nye	eventyr.

Når vi er på tur bruger vi naturen på mange forskellige 
måder, hvor vi eksempelvis lærer om vind og vejr, når 
vi mærker sol, blæst og regn i ansigtet.

Vi nyder tit en stille stund ude i naturen, hvor vi går på 
opdagelse	og	finder	krible	krable	dyr.	Vi	bruger	også	
naturen omkring os til at iscenesætte eventyr som vi 
fortæller børnene når vi er afsted. 

Vi elsker alle vores cykelture. Alle er glade når vi er 
afsted og vi synger tit når vi cykler rundt. Vi hilser på 
alle og vinker til dem vi cykler forbi. Så ser i os ude på 
tur – så vink endelig til os.

Sommerhilsner fra Heidi, Tina
og alle vores dejlige dagplejebørn

Dagplejere  By  Telefon
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017 
Charlotte Steentoft Skægkær 2256 0866
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Henriette G. Larsen Lemming 2026 1475
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Alberte-Maj Kjøge Resdal  2176 9781
Linda Højen Weibel Resdal  2016 9791
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042
Line Eslund Skifter Sinding 2684 8926

For pædagogiske ledere, se side 46

På cykletur

På cykletur

Besøg i grusgraven

Interresse for en vandpyt På bondegårds besøg
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SKÆGKÆRSKOLEN
På Skægkærskolen er vi glade for at alletiders mærke-
ligste skoleår 20-21 sluttede af på næsten normal vis. 
Vores	9.årgang	fik	mulighed	for	at	slutte	af	med	manér	
– karamel kastning, udklædning og underholdning for 
alle. Også dimissions aftenen blev næsten som sæd-
vanligt:	 Underholdning	 ved	 Skægkærblæserne,	 taler	
og overrækkelse af eksamensbevier. Tak til de glade 
dimittender for 10 gode år med jer på Skægkærsko-
len,- og tak til forældrene for godt samarbejde gennem 
årene.

Vores næste skoleår tegner rigtig godt. Vi har netop 
ansat endnu en børnehaveklasseleder-Helle, der 
sammen	 med	 vores	 ”kendte”	 børnehaveklasseleder	
Jannie, står klar til at byde velkommen til to 0.klasser 
til august. Også vores Inklusionscenter for elever med 
brug for meget små hold, har ansat nyt personale. Vi 
har nemlig fået lov til en lille udvidelse med én ekstra 
klasse. Det er vi rigtig glade for.

Den første uge efter undervisningen ophørte til som-
merferien,  var der ret mange børn i klub og sfo. Vi 
havde planlagt en række hyggelige ture ud i sommer-
landet.	Det	var	en	meget	fin	oplevelse-	uanset	om	tu-
ren gik til Den Gamle By, Rovfugle Show eller ud på 
Skaterbanen. Sol, sommer, oplevelser og glade børn. 
Det er skønt at gå i sfo/klub :)

De bedste sommerhilsner til alle 
Mvh. Peter Mortensen. En spændende fortælling om en fjern tid i Den Gamle By. 

Dejlig sommertur.

Dejligt sus i de gamle gynger i Den Gamle By. Rovfugle tæt på- spændende sommerudflugt!
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PLADS TIL DIG OG MIG
Olivia fra Lemming Østerbyvej er 3-dobbelt Danmarks-mester
Olivia er 15 år, islænderhestene Svipur er hhv. 10 år 
og Gauti er 11 år. Med Olivia i sadlen blev disse ekvi-
pager ialt 3 x Danmarksmestre med guldmedajler og 1 
gang sølvmedalje ved DM Sport 2021 i juniorklassen 
for islænderheste.

Olivia hedder Retz Kasperczyk til efternavn og bor på  
Lemming Østerbyvej 45, tæt på kommunegrænsen til 
Grauballe sammen med sine forældre Dorte Retz og 
Jens Kasperczyk. Familjen har haft islænderheste i 25 
år, som man let vil kunne se og snakke med på en tur 
på Østerbyvej nærmest Grauballe. Jens er nok mest 
kendt af mange hesteejere, da han er registreret be-
slagsmed fra Den Kgl. Veterinær-Og Landbohøjskole, 
og Dorte slår sine folder indenfor det pædagogiske felt 
i Viborg.
 
Olivia har redet næsten hele sit livet, og gennem stut-
teriet	Rødstenskær	ved	Ulfborg	fik	hun	kontakt	til	de	2	
vallakker Svipur og Gauti, som hun nu har trænet med 
i ca. 3 år. Fra stutteriet får hun stor ros for sit arbejde 
med	hestene,	som	nu	har	givet	det	flotte	resultat	til	DM	
Sport i Ålborg. Og Olivia er nu optaget som eliterytter 
indenfor hestesporten.

En stolt Olivia med blomster og en smuk Svipur. De vandt 
sammen tølt-klassen. En disciplin hvor der rides forskellige 
opgavedele i tølt. En gangart, som den islandske hest er 
kendt for. 

Vallakkerne Svipur og Gauti er danskavlet og kommer 
netop fra Stutteri Rødstenskær, der har avlet mange 
gode både turheste og konkurrenceheste. 
 
Lokalbladet ønsker hermed Olivia stort tillykke med 
de	 flotte	 resultater	 og	 håber,	 hun	 forsat	 kan	 arbejde	
videre med og udvikle sin hovedinteresse, nemlig IS-
LÆNDERHESTE.....

Olivia i tølt og med blafrende manke på hesten Gauti!

Olivia højt til hest på Svipur. 
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VÆRKERIET
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22. OKT. // KL. 19.30 
LEMMING FORSAMLINGSHUS
DØRENE ÅBNES KL. 18.30     BILLETSALG: MUSIKRAMPEN.DK
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LOKALRÅDET
Lokalrådet har ikke haft møder henover sommeren. 
Men nu ser vi frem til, at vi snart kan mødes igen.
Noget af det vi skal tale om er:

Energirådgivning 
Silkeborg kommune er i gang med et projekt, hvor de 
vil understøtte udskiftningen af olie- og gasfyr hos bor-
gerne i hele Silkeborg kommune.
 
Derfor tilbyder de, at sende en energikonsulent ud til 
de	lokalråd	i	kommunen	som	har	flest	olie-	og	gasfyr.	
Konsulenten kan fortælle om de fordele der er ved at 
skifte fra et fyr til en f.eks. en varmepumpe. Det kan 
være en fordel både for pengepungen, indeklimaet 
og ikke mindst for klimaet. Han eller hun kan desuden 
fortælle mere om de muligheder der er for økonomisk 
støtte til at skifte til en varmepumpe. 
 
Vores lokalområde er et af de steder hvor de gerne vil 
tilbyde at sende en energirådgiver ud helt gratis gerne 
i september- oktober
 
Oplægget tager ca. 1½ time.

Lokalrådet	skal	finde	ud	af,	hvordan	vi	bedst	får	arran-
geret	det.	Der	skulle	jo	gerne	være	flest	mulig,	der	kan	
få	et	godt	grundlag	for	at	træffe	beslutning.

Byrådsvalg
Der er valg til byrådet i november 2021.
Der	vil	være	flere	lokale	kandidater,	herunder	regner	jeg	
kandidater, der bor i området eller kandidater, der har 
boet her eller af andre årsager kender området godt. Så 
husk at tage de kandidater med i overvejelserne når I 
skal stemme.

Vi minder allerede nu om, at der ved de kommende 
generalforsamlinger efter nytår i de 5 Borgerforenin-
ger, skal vælges repræsentanter til Lokalrådet. (se 
side 10 i forrige nr.)

Udstykninger
Der er nu byggegrunde til salg i Lemming og Sejling. 
I Lemming ved den nye Ingeborgvej og i Sejling På 
Sejlinghøjen ved Ebstrupvej og Mariedalen ved Sej-
lingvej.
 
Trafik
Der er nu frigivet penge til etablering af 2 stækninger 
med 2-1 veje. Sinding Hedevej forventes etableret 
som 2-1vej i efteråret 2021, Lemming Skolevej mel-
lem Lemming og Nisset etableres også som 2-1vej, en 
tidsplan er endnu ikke oplyst.

Trafiksikkerheden	i	Sinding,	Skægkær	og	Lemming	er	
på forskellig vis søgt forbedret gennem de seneste år.  
Sejling og Serup har også ønsker til påkrævede for-
bedringer.

Lokalrådet	 ser	 gerne	at	 lokale	 trafikgrupper	 arbejder	
med forbedringsforslag, men det er vigtigt at henven-
delser til kommunen sker i samarbejde med lokalrå-
det. For hvis der kommer forslag ind til kommunen, vil 
de i alle tilfælde bede om lokalrådets holdning. 

Peter Bernth

Prospekt over Mariedalen med 7 solgte grunde

Huse skyder op på Sejlinghøjen
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HVOR VI BOR  Landsbyerne Silkeborg nord

”Serup	Sogn	rummer	i	Forhold	til	sin	Udstrækning	en	
ret talrig Befolkning: efter sidste Folketælling skal der 
nu være mellem 7 og 800 Indbyggere. I økonomisk 
Henseende er den velstillet, og med Hensyn til Kultur 
er den oplyst, dygtig og intelligent. En stor Del af Be-
boerne	slutter	sig	til	Indre	Mission.”

Sådan skriver J. Mikkelsen i 1919. Mere nøgternt kan 
det beskrives at Serup sogn består af Holmgårde, 
Høgdal, Resdal og Tandskov, foruden selve Serup. I 
1919 var der ca. 35 Gaarde og 136 Huse med ca. 800 
indbyggere. I dag bor der omkring 240 mennesker. 

Der er ingen udgravninger eller lignende, der siger no-
get om Serups alder, men i skoven mod nord er der 
registreret over 10 kæmpehøje fra bronzealderen. Kir-
ken er bygget omkring 1100, og folk boede dengang 
længere mod nord, ned mod skoven og engen. I gam-
mel tid hed byen ikke Serup, men den nævnes i 1424 
som Sæthorp; senere er den bleven kaldt Sjørup. Syd-
vest for den nuværende by langs Serupvej lå der en 
engstrækning med en sø, hvorefter byen rimeligvis har 
fået sit navn. Denne sø blev udtørret i slutningen af det 
18. århundrede. Lokalt er der i dag stærke bestræbel-
ser i gang for at få genskabt søen.

Sportspladsen blev etableret i 1958, og i 1962 byggede 
man klubhuset med frivillig arbejdskraft. I 2019-20 kom 
madpakkehuset til på samme måde. Tidligere var der 
blot	 en	 håndboldbane	 i	 Urdalen,	 hvor	 der	 også	 blev	
holdt teltbal og sommerfester med bl.a. børnedyrskue.

Den oprindelige skole lå på Ørevadbrovej. Senere 
byggede man overfor Holmmøllevej, og endelig på 
Tinghøjvej i 1894, med udbygning i 1910, hvor der nu 
er savværk.

Der var uenighed i byen i 50’erne om hvorvidt man 
skulle bygge ny skole der hvor sportspladsen så kom, 
men sognerådet bestemte man skulle gå med i en 
centralskole sammen med Sinding, Sejling og Balle, 
og det blev til Skægkærskolens i 1964.

I det hele taget var 50’erne og 60’erne en tid med stor 
aktivitet, både erhvervs- og foreningsmæssigt. Land-
bruget var præget af mange mindre bedrifter med 
mange ansatte. Andelsmejeriet fra 1884 var en vigtig 
del af landbrugets produktion, og her kunne man købe 
sine mælkeprodukter i mejeriudsalget. I forbindelse 
med landbruget var der brug for smed, murer, tømrer, 
elektriker, samt bødker til at fremstille smørdritler. Der 
var frisør og syerske, bager og cykelsmed, som se-
nere udvidede med radio og tv.

Serup

Der var både brugs og købmand, samt iskiosk gen-
nem et vindue i forsamlingshusets lejlighed, hvor be-
styreren boede. De få, der havde bil, måtte køre til Sil-
keborg eller Kjellerup til mekaniker. Andelsfrysehuset, 
som stadig ligger på Serupvej, var meget brugt.

I en årrække havde Serup et damehåndboldhold, som 
vandt mange pokaler. De kan ses i et præmieskab i 
forsamlingshuset sammen med præmier fra 50 og 200 
m	riffelskydning	på	skydebanen	i	Mausing.

Idrætsforeningen tilbød håndbold om sommeren og 
gymnastik og badminton om vinteren. Og efter sæson-
afslutningen med opvisning var der fest med bal til le-
vende musik. Sådan foregik det også med høstfest og 
efter den årlig dilletantforestilling.

På den måde var fest og bal i forsamlingshuset dati-
dens analoge dating-sted, hvor unge mennesker hav-
de	mulighed	for	at	finde	sig	en	kæreste.	

Udbygningen	 af	 Serup	 siden	 70’erne	 er	 begrænset.	
Det seneste er 5 parcelhuse ved Serupvej over for 
sportspladsen, samt en villa på Tinghøjvej.

Ifølge kommuneplan 2020-2032 er Serup en af de be-
varingsværdige landsbyer, hvor udbygning kun skal 
foregå ved udfyldning af huller i byplanen. Der var 90 
husstande og 180 indbyggere i 2020, og befolknings-
tallet forventes at falde til ca. 158 i 2032.

Klaus H.Tandskov

Luftfoto fra 2011 - Foto: Steen Petersen



12

KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

På grund af corona og restriktioner, der medførte 
begrænset plads i kirkerne, har vi under pandemien 
ikke haft mulighed for at fejre dåb i den almindelige 
søndagsgudstjeneste. I stedet er de tre håndfulde  
dåbsvand i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn  
dryppet ned på dåbsbørn efter højmessen om sønda-
gen, om lørdagen og en gang i mellem også på en 
hverdag. Det har været en positiv erfaring at opleve 
roen og nærværet ved de særlige dåbsgudstjenester. 
I Sejling og Sinding vil vi gerne imødekomme interes-
sen for de særlige dåbsgudstjenester også nu, hvor 
restriktionerne lempes, og derfor vil der fremover være 
mulighed for dåb én lørdag om måneden i en af vores 
kirker, hvis man bor i sognet eller har anden tilknytning 
til Sejling eller Sinding kirker. Man er altid velkommen 
til at kontakte præst eller kirkekontor for at høre nær-
mere.

”Mig	er	givet	al	magt	i	himlen	og	på	jorden.	Gå	derfor	
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I dø-
ber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn 
og idet I lærer dem at holde alt det, jeg har lært jer. 
Og	se,	jeg	er	med	jer	alle	dage,	indtil	verdens	ende”.	
Sådan lyder Dåbsbefalingen, som Jesus giver sine 11 
disciple efter han er genopstået fra graven Påskemor-
gen. De ord er de allersidste i Matthæusevangeliet – 
det er de ord læseren eller lytteren sendes afsted med: 
Gå ud og døb i den treenige Guds navn. Egentlig kom 
Johannes Døberen først med at døbe folk, men Jesus 
og hans tilhængere  -og siden alle kristne – har gjort 
dåben til indgangen til det kristne liv. 

I begyndelsen var der ikke barnedåb. Man døbte de 
voksne, der kom og bad om det, efter de havde gen-
nemgået en grundig dåbsoplæring, der strakte sig over 

Dåbsgudstjenester

Dåbens historie, kort fortalt

flere	år.	I	de	tidligste	kirker	har	man	fundet	baptisterier	
– dåbskapeller med døbefonte, der var store nok til at 
man kunne nedsænke en voksen person i det. Senere 
blev barnedåb mere og mere almindeligt. I takt med 
kristendommens udbredelse, forsvandt behovet for 
voksendåb, til gengæld begyndte man at døbe børn. 

Som regel fandt dåben sted i kirken, men ikke i søn-
dagsgudstjenesten. Med tiden blev hjemmedåb mere 
og mere almindeligt, med efterfølgende fremstilling i 
kirken efter gudstjenesten, men i 1830’erne blev kir-
kedåb	 ”in”	 igen	 –	 dog	 stadig	 efter	 gudstjenesten.	At	
dåben i dag ligger midt i søndagshøjmessen skyldes 
(som så meget andet) Grundtvig og hans tanker om, 
at dåb og nadver er det mest centrale i kristendommen 
og dermed hører naturligt med i søndagshøjmessen.

I dag er dåb i søndagshøjmessen stadig det mest al-
mindelige, når det ikke lige er pandemi, men tenden-
sen peger henimod, at lørdagsdåb er kommet for at 
blive. Dels fordi det er praktisk for familien, men også 
fordi de korte dåbsgudstjenester folder dåben ud på 
en måde, som man ikke kan nå om søndagen, hvor 
barnedåben er klemt inde mellem to læsninger, eller 
mellem prædiken og nadver. Her i Lille Hids har vi re-
serveret nogle lørdage om året til barnedåb, og selv-
følgelig alle de søndage, der er gudstjeneste. For en 
god ordens skyld skal jeg tilføje, at det også er muligt 
at blive både døbt og viet på hverdage, dersom man 
går I de tanker. På næste side kan du læse om Drop-in 
dåb i Alderslyst, hvor man kan komme ind fra gaden 
med sit CPR-nummer i hånden og blive døbt. 
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DROP IN DÅB

ALDERSLYST KIRKE

LØRDAG D. 2.OKT 2021 KL. 10-13. 

Medbring 
Billedlegitimation 

 Er du under 18 år, skal
begge forældre samtykke.

Stoppede corona dit barns dåb? 
Eller har du tænkt på at blive

døbt?
Så kom. 

Døren er åben.
 Vandet hældt op,

 og præster fra Silkeborg provsti
 står klar.
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Konfirmandopstart 

I	september	2021	byder	vi	velkommen	til	årets	nye	konfirmandhold.
Invitationerne	er	blevet	afleveret	i	skolerne	og	sendt	ud	digitalt.	

Selve	tilmeldingen	til	konfirmandforberedelse	foregår	nu	elektronisk,	via	følgende	adresse:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Det er begge forældrene, der skal sørge for tilmeldingen.

Den 4. september kl. 9.30
konfirmeres følgende i Sinding kirke:

Emil Agerbo Krogh 
Maja Greve Jensen
Michela la Cour Ginnerup
Mikkeline Sønderskov Poulsen
Anne Olivia Larsen
Lane Ravn Philipson
Valdemar Løwe Klostergård
Ami Koszowski Knudsen

Den 4. september kl. 11.00
konfirmeres følgende i Sejling kirke:

Oscar Gjerløw Alstrup
Johan Lemminger Mark
Amalie Studsgaard Jørgensen
Christian Brosbøl Hansen
Mille Waldstrøm Froberg
Oliver Hansen Nørskov
Holger Hedegård Tholstrup
Kristoffer	Møller	Eriksen	
Mads Stocholm
Viktor Tranders Rebbe
Oliver Greibe Davidsen
Carla Berg Knudsen
Christoffer	Topp	Faarup
Jacob Berg Jørgensen 

Den 11. september kl. 10.00
konfirmeres følgende i Lemming Kirke

Isabella  Ramsdal
Lukas Daugaard Juhl Nedergaard
Victor Vindfeld Salling
Robin Andreas Hajslund Bay
Valdemar Trygvi Bertelsen
Karen Elkjær Vejlø
Thea Kejlberg Ernfeldt Nielsen
Mathias Golczyk Pedersen
Freja Graversgaard Jensen

Den 11. september kl. 11.30
konfirmeres følgende i Lemming Kirke

Alma Gaia Nollin-Johansen
Gustav Bang
Manfred Klint
Signe Grevelund Quelle
Sofia	Glob	Lassen
Ida Lue Nielsen
Emma Kousgaard Danielsen
Marie Roed Kristensen
Johannes Huus Gadegaard 

Konfirmationer 2021
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Lanterneløb i Lemming
Tirsdag den 9. november

Jeg går om aft’nen så gerne 
I byen med far og mor

Jeg bærer en dejlig lanterne
Som gynger i takt i en snor

Oplys for mig
Den mørke vej

Rabimmel rabammel rabum
Oplys for mig

Den mørke vej
Rabimmel	rabammel	rabumBUMBUM!

Vi mødes i Lemming kirke, hvor der vil være en fortæl-
ling om sankt Morten – eller Martin de Tours, som han 
hedder – og derefter går vi med vores lanterner gen-
nem Lemming by. 

Vel mødt til en hyggelig aften, hvor vi håber at kunne 
genoptage den ret nye tradition.

Lanterner

Glade børn til Lanterneløb
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Kalender
Alle Helgens - Søndag den 7. november
Kl. 14 i Sejling Kirke og kl 16 i Lemming kirke

Første søndag i november er det Allehelgensdag. 
Denne dag mindes vi særligt dem, vi har kendt og mi-
stet - de mennesker, der har givet os tro og håb og 
kærlighed - har delt livet med os og givet os glæde, 
lykke, visdom og livsmod.  

Lyden fra de irske og skotske fortællinger, kommer til 
at fylde kirkens rum, når vi i Sejling og Sinding sogne 
markerer Allehelgensdag, med en musikgudstjeneste 
arrangeret af vores organist Louise Thomsen. Louise 
bliver akkompagneret af Lene Brolin Thomsen på 
tværfløjte,	Thyge	Skovbjerg	Thomsen	på	basklarinet	
og Matthias Bühler på guitar og cajon. 

I Lemming kirke medvirker foruden organist Karen-
Minna Nielsen og sanger Ole Dusgaard også Jørgen 
Lundholm som solist. 

Det bliver smukt og stemningsfuldt, når vi mindes dem, 
vi savner.

Høstgudstjeneste - Søndag d. 10. oktober 
Kl. 11 i Serup og kl. 19 i Lemming

I år er der den traditionellle høstgudstjeneste i Se-
rup, hvor vi takker for alle de gode gaver, der kommer 
ovenned, og vi opfordrer til at møde op og hjælpe med 
at pynte kirken med alt godt fra marken, haven, grønt-
handleren, eller hvad man nu har. Bagefter bortauktio-
neres pynten på en auktion. 

Overskuddet går til hjælp til sognets trængende, fx ju-
lehjælp, eller noget helt andet. Her kan man gøre en 
lokal forskel.

MEDBRING KONTANTER!
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Aftensang med noter
Onsdag d. 27 oktober kl. 19.30 i Sinding kirke
Onsdag d. 23. november kl. 19.30 i Lemming kirke

I coronatiden har fællessangen fået en stor opblom-
string – morgensang, sang fra altanerne og fælles-
sang om fredagen i fjernsynet blev symbolet på fæl-
lesskab og samhørighed i en svær tid med ensomhed 
og afsavn.

Vi tager tråden op, og afholder 2 sangaftener i efter-
året. Vi vil synge sange fra den gamle og den nye høj-
skolesangbog og knytte små kommentarer til de en-
kelte sange. Der vil blive rig lejlighed for deltagerne til 
at ønske sange, og er der en sang, som har fået en 
særlig betydning, er man meget velkommen til kort at 
fortælle herom. Midtvejs holder vi en lille pause, hvor 
vi hviler sangstemmen og nyder en lille forfriskning.

Vel mødt til en aften i kirken med sang og hyggeligt 
samvær.    Organist Karen-Minna Nielsen

Julebørnekor
I sognene Sejling/Sinding og Serup/Lemming starter vi 
igen børnekor op. Det bliver et julekorsprojekt for 2. og 
3. klasserne på Skægkærskolen og Lemming friskole. 

Vi vil øve på skolerne og slutte projektet af med en ju-
lekoncert, hvor børnenes forældre, søskende og bed-
steforældre er meget velkomne. Vi kontakter skolerne i 
løbet af efteråret mhp tidspunkt for opstart af projektet.
Læs mere om tid og sted for koncerten i næste kirke-
blad. 

Organisterne Louise Brolin Thomsen
og Karen-Minna Nielsen 

Vi synger julen ind i Sejling kirke
Søndag d. 5. december kl. 19.30
med sopranen Laura Flensted Jensen og pianist Niels 
Nørager.

Laura Flensted Jensen er 
en meget efterspurgt solist, 
som har optrådt med kor 
og orkestre i både ind-og 
udland. Hun nyder stor an-
erkendelse for hendes nor-
diske, lyse og sødmefulde 
stemme og har medvirket 
som solist i værker med 
kor som f.eks. Fynsk forår 
af Carl Nielsen, Händels 
Messias, Faurés Requiem 
og Mozarts Requiem.

Som akkompagnetør ved aftenens koncert medvirker 
pianist Niels Nørager, som er uddannet fra konserva-
toriet i Århus og på Guildhall School of Music i London.  
Han medvirker jævnligt som solist ved Århus Symfoni-
orkesters koncerter og optræder også i  jazzsammen-
hænge med  nogle af de bedste danske jazzmusikere.
I 2017 havde vi den glæde at afholde forårskoncert 
med Laura Flensted Jensen og Voxenkoret, hvor hun 
så at sige bjergtog sit publikum. Hvis coronasituatio-
nen tillader det, vil Voxenkoret måske også medvirke 
ved denne koncert.

Læs nærmere om aftenens koncert i næste kirkeblad.
Organist Karen-Minna Nielsen

Musikalsk legestue
i Serup, Lemming, Sejling, Sinding kirker.

Der	tilbydes	igen	musikalsk	legestue	i	alle	fire	kirker	i	
løbet af sensommeren. Pga coronasituationen vil le-
gestuen blive afholdt udendørs, og der vil blive taget 
kontakt til dagplejen mhp nærmer info om tid og sted. 
Formålet med musikalsk legestue er først og fremmest 
at give børn og voksen en god fælles oplevelse med 
musik i kirken. Derudover vil de forskellige aktiviteter 
være med til at stimulere børnene sansemotorisk og 
støtte børnene i deres sproglige udvikling. 

Hvis coronasituatioenen tillader det, vil hjemmegåen-
de forældre med deres børn også være velkomne. 
For nærmere information kan man rette henvendelse 
til undertegnede på mob. 27205378 eller mail org.se-
rupkirke@gmail.com.    Organist Karen-Minna Nielsen

Fyraftensmusik i Sejling og Sinding kirker 
Onsdag d. 25. august kl. 16.30 til 17.00 i Sinding kirke
Onsdag d. 29. sept. kl. 16.30 til 17.00 i Sejling kirke

Lad roen og freden sænke sig over dig og mød ind i 
kirken og lyt til stille, mediativt orgel/klavermusik. Org-
let/klaveret vil spille i ½ time, og man må komme og gå 
som det passer ind i dagens program. Man vil kunne 
lytte til musik i den klassiske genre, bl.a. Schubert, 
Chopin og Schumann samt til stille rytmiske ballader 
med musik af The Beatles, Simon og Garfunkel, Led 
Zeppelin mm.  

  Organist Karen-Minna Nielsen

Laura Flensted Jensen
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7 + 8

AFRIKAS HEKSEBØRN - Foredrag
Torsdag den 7. oktober kl. 19.30 
Sinding forsamlingshus

Anja Ringgren Lovén valgte at gå 100% efter sine 
drømme, hvor hun fulgte sit hjerte og satsede alt for 
én enkelt sag: udsatte heksebørn i Afrika.

Anjas arbejde blev kendt i 2016, da et billede fra en 
af hendes redningsaktioner af heksebørn i Nigeria gik 
viralt. På billedet sidder Anja på hug foran en lille nø-
gen og udsultet dreng, som hun giver vand med sin 
vandflaske.	Anja	tog	efterfølgende	drengen	med	til	sit	
børnecenter i Nigeria, hvor han mirakuløst overlevede. 

Hun gav ham navnet Hope, og redningsaktionen blev 
en vigtig katalysator i Anjas kamp for at fortælle resten 
af verden om heksebørn og den overtro, der hersker 
i Nigeria.

Når Anja gæster Sinding forsamlingshus vil hun give et 
indblik i overtroen i Nigeria, hendes liv på børnehjem-
met	og	om	at	træffe	valg,	der	er	baseret	på	følelserne	
i hjertet.

Fri	entré,	kaffe	og	kage	25,-	kr.
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Arbejdet med gulvet skrider frem

Orientering
Foredrag i Lemming Forsamlinghus
Tirsdag 2. november kl. 19.30

En regn af salmer!
- om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag.

De	fleste	dåbsforældre	 i	Lemming	og	omegn	kender	
Simon	Grotrians	smukke	dåbssalme	”Velsign	mit	barn	
du	kære	Gud”	og	en	del	 lokale	borgere	husker	ham	
også som bysbarn og digter, men hvad med musikken 
bag? 

Det skal vi høre om til en 
inspirerende kombineret 
foredrags-/sangaften, hvor 
komponisten Jesper Gottlieb 
med humor og indlevelse 
fortæller om det spændende 
arbejde med at lave melodi-
erne til hans og Simon Gro-
trians salmesamling Salme-
regn, der udkom på Det Kgl. 
Vajsenhus Forlag i 2007 og 
siden er taget i brug bredt ud over landet. Han vil bl.a. 
komme ind på sit hidtidige alsidige virke i musikkens 
verden, lufte synspunkter omkring nye salmer og den 
folkelige fællessang, åbne døren til komponistens 
værksted samt give en kort introduktion til digteren Si-
mon Grotrian.

Desuden vil der i løbet af aftenen blive rig lejlighed til 
at synge en del af de nye salmer sammen med Jesper 
Gottlieb, som selv akkompagnerer fællessangen.

Nyt fra Kirkegårdene i Sejling og Sinding
Vi kan fra i år, tilbyde 0,5 meter granbort, af Nobilis el-
ler Normans gran f.eks foran en gravsten til 145,00 kr 
m moms. Hvis det har interesse, vil vi gerne, at I kon-
takter os, seneste d. 15/9-21 på 26125283 (Anny) eller 
40294629 (Hanne Marie). Mvh Graver Anny Krogh

Jesper Gottlieb

Simon Grotrian

Dør på vej ...

Renovering af Serup Kirke

Kirkedøren er altid åben
Serup kirke har været lukket nogle uger, mens gulvet 
i våbenhuset og det udendørs forparti blev renoveret. 
Gulvet er nu lagt og vi kan igen fejre gudstjeneste i 
Serup, selvom døren mangler. Trods alt står Guds hus 
altid  åbent i teorien.
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Døbte
Ami Koszowski Knudsen
21/05-2021  Sinding Kirke 

Lærke Lis Svärd Stephensen
22/05-2021 Sejling Kirke 

Oskar Dannemand Kruse
23/05-2021 Lemming Kirke 

Magnus Kofod Ringgaard
05/06-2021 Lemming Kirke 

Karla Øgendal Jensen
19/06-2021  Lemming Kirke 

Loui Bech Hornstrup
26/06-2021 Sejling Kirke

Simon Riisberg Skov
03/07-2021 Lemming Kirke

Thøger Korsgaard Rahbek
04/07-2021 Sejling Kirke

Pelle Falck Poulsen
10/07-2021 Lemming Kirke

Ofelia Rosa Hedegaard Steentoft
01/08-2021    Sejling Kirke

Viede
Line og Jakob Øgendal Jensen
19/06-2021 Lemming Kirke 

Hanne og Nicolaj Bech Hornstrup
26/06-2021   Sejling Kirke 

Begravede/bisatte
Henry Møller Bitsch,
28/04-2021 Sejling Kirke  

Henry	Lundorff,
21/05-2021 Silkeborg Vestre Kapel
 
Bent Walter,
11/06-2021 Silkeborg Vestre Kapel

Heidi Lykke Nissen,
18/06-2021 Sejling Kirke 

Lille Guds barn kaldet Jonathan,
13/07-2021 Lemming Kirke

Thøger Korsgaard Rahbek

Magnus Kofod Ringgaard Karla Øgendal Jensen

Simon Riisberg Skov

Line og Jakob Øgendal Jensen

Pelle Falck PoulsenLoui Bech Hornstrup

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

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

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Adresser
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 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:
Karen Ladefoged Madsen 
E-mail: kalamadsen@gmail.com

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Torben Frits Nielsen
Tlf 2480 2470 - torben_frits@msn.com

Gravere:
Serup sogn: Jette Veie Nielsen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021

Sejling og Sinding sogne:
Anny Krogh, tlf.: 2612 5283 

Kirkeværge:
Serup:	Steffen	Johnsen
Tlf.: 4044 7741 - thybogronpleje@gmail.com
Sejling	sogn:	Ulla	Funderskov	
Sinding sogn: Kaj Henriksen

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.sogn.dk

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:

27.-28. august
Sommerfest, Serup Bor-
gerforening, se s. 33

27. august kl. 17.00
Lokaldysten, Landsbyk-
lyngen, se s. 33 + 42

1. september kl. 16.00
Cykelsponsorløb, Frisko-
len, se s. 37

4. september
Konfirmation	i	Sejling	og	
Sinding, se s. 14

6. september kl. 12.30
GF i Lemming/Nisset 
Seniorklub, se s. 45

11. september
Konfirmation	i	Serup	og	
Lemming, se s. 14

15. september kl. 12.30
Generalforsamling, Sejl. 
Pensionistf., se s. 44

15. september kl. 18.15
Laden og Vejrups Have, 
Landsbyliv, se s. 34

17. september kl. 17.30
Take-Away Forloren 
Hare, Serup, se s. 32

18. september kl. 9.30
Lanterneløbet, Lemming 
IF, se s. 28

20. september kl. 13.30
Klubdag, Lemm. Senior 
Klub, se s. 45

28. september kl. 18.30
Generalforsamling mv., 
Landsbyliv, se s. 34

2. oktober kl. 10.00
Drop In Dåb, Alderslyst 
Kirke, se s. 13

2. oktober
The Powls i Serup For-
samlingshus, se s. 32

4. oktober kl. 13.30
Lemm. Senior Klub, 
se s. 45

5. oktober 
Live Stream Foredrag, 
Værkeriet, se s. 40

6. oktober kl. 13.30
Kampen om Magten, 
Serup Pens., se s. 45

9. oktober kl. 10.00
Præstegårdsjagt, Jagtfo-
remimgen, se s. 4

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

August OktoberSeptember
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. novemberlokalblad@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

1. november kl. 13.30
Lotterispil, Lemm. Senior 
Klub, se s. 45

3. november kl. 13.30
Seniorshoppen, 
Serup Pens., se s. 45

6. november kl. 18.00
Oktoberfest i Lemming, 
se s. 26

9. november
Live Stream Foredrag, 
Værkeriet, se s. 40

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

15. november kl. 13.30
Klubdag, Lemm. Senior 
Klub, se s. 45

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

November
17. november kl. 13.30
Vandring forr Livet, 
Serup Pens., se s. 45

16. november kl. 19.00
Besøg Blomsterværk-
sted, Landsbyliv, se s. 35

23. november
Live Stream Foredrag, 
Værkeriet, se s. 40

25. november kl. 11.30
Fælles Juleafslutning, 
Serup/Lemm., se s. 45

29. november kl. 13.30
Klubdag, Lemm. Senior 
Klub, se s. 45

12. oktober
Live Stream Foredrag, 
Værkeriet, se s. 40

18. oktober kl. 13.30
Klubdag, Lemm. Senior 
Klub, se s. 45

20. oktober kl. 7.30
Løvfaldstur, Lille Vildmo-
se, Serup Pens., se s. 45

22. oktober kl. 19.30
Dodo med Band i Lem-
ming, se s. 9

26. oktober
Live Stream Foredrag, 
Værkeriet, se s. 40

28. oktober kl. 19.00
Besøg Cow Concept, 
Landsbyliv, se s. 35

30. oktober kl. 19.00
Rock and Stones, Lem-
ming Forsm., se s. 40

Fremtidige
5. december kl. 17.00
Julefrikost i Serup For-
samlingshus, se s. 32

30. december kl. 10.00
Præstegårdsjagt, Jagtfo-
remimgen, se s. 4

19. januar kl. 18.30
Spiseaften,	King	Buffét,	
Landsbyliv, se s. 35

11. februar kl. 18.00
Fællesspisning,  
Landsbyliv, se s. 35
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LEMMING IF

Lørdag d. 6. nov. 2021 
kl 18.00-02.00 i  
Lemming Forsamlingshus

Skål

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

LÆS MERE
på klubbens  

hjemmeside og  
facebookside

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – bemærk datoen!

10 ÅRS  
JUBILÆUMS FEST!

Vi ser tiden an,  
men planlægger at  

kunne afholde 10. og  
sidste Oktoberfest!

Så kom med!

OOktoberfestktoberfest

1000 tak for en spændende forårssæson i Lemming 
IF. Jeg indrømmer gerne at forårsssæsonen har været 
lidt af en rutchebanetur!

Jeg har et klart mål med at Lemming IF skal have 
Silkeborg Kommunes fedeste seniorafdeling og med 
en udsigt til en sæsonstart med 18-20 spillere og 1 
træner fik formanden sved på panden!

Jeg sluttede sidste sæson af med at indgå en aftale med 
Henrik Andersen som træner for 1. holdet. Ugen inden vi 
måtte komme igang 1. marts lukkede jeg aftalen omkring 
2. holdet med Per Kristjansen. To rigtig gode løsninger. 
Vi kiggede hinanden i øjnene og aftalte at arbejde ben-
hårdt for skabe den bedst mulige seniorafdeling – godt 
bakket op af Hugo Morales, Jesper Mølgaard Hansen 
og Gamle!

Resultatmæssigt taler sæsonen lidt for sig selv! En flot 
oprykning til 1. holdet – fantastisk og stort tillykke! 2. 
holdet kom desværre for sent igang og må næste år 
en tur ned i serie 5. Det er holdet simpelthen for gode 
til og derfor skal vi op igen hurtigst muligt! Kom igen!

Det lykkedes at komme igennem sæsonen med 37 
betalende seniorspillere – klart mere end vi i starten 
havde turde drømme om! 1000 tak for jeres indsats og 
bidrag til at det er fedt at spille fodbold i Lemming IF!

Seniorfodbold

En vigtig ting at nævne er selvfølgelig også vores 
knivskarpe oldboys hold! Det er lige før vi også tæller 
37 forskellige spillere og alligevel ønsker vi gerne flere 
så vi kan få lov til at passe og pleje vores skader.  Tak 
for din indsats omkring oldboys Dennis Nielsen! Et 
perfekt setup med fodbold og hyggeligt samvær!

Tak til alle der bidrager med arbejde omkring senior- 
afdelingen! Det er fedt at vi igen er i en tid hvor vi kan 
grille pølser på stadion, lave sociale arrangementer og 
generelt bare spille fodbold uden at tænke på alt for 
meget andet!

// Fodboldformand, Bjørn Bajlum

1.+2. holdet træner tirsdag og torsdage kl. 19-20.30
Oldboys træner kampfrie mandage kl. 19.00-20.30
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Foreningsfitness

Fitness-rummet  
er tilgængeligt 

24-7
så du kan træne når  

det passer dig! 

Fitnessrummet har det mest gængse udstyr så 
som løbebånd, motionscykel, crossfit-trainer, 
romaskine, vægte samt udstyr til at træne ryg, 
mave, ballance med mere.

Priser:
Voksne: 50 kr. mdr. + betalingsgebyr
Unge (15-18 år): 25 kr. pr. mdr. + betalingsgebyr 
Pris for nøgle til fitnessrummet: 100 kr.

Opret dig som bruger af foreningsfitness på 
lemmingif.dk eller kontakt os.

Her kan du  
helt selv styre 
din træning :)

Så er det igen  
 muligt at benytte

      Gymnastik 

      i børnehøjde: 

        Sjov og ballade, 

    kolbøtter og englehop,

          og meget mere...

Gymnastiksalen - Værkeriet i Lemming
Forældre/barn (1-3 år)  
Tirsdage kl. 16.30-17.15
Opstart i uge 43 (den 26. okt.) 
Trænere: Janni Scriver Poulsen   

Batmangymnastik (3-6 år)
Onsdage kl. 16.45-17.30
Opstart uge 43 (den 27. okt.)
Trænere: Sanne, AC, Lasse og Janni 

Det store hold (6-8 år)
Onsdage kl. 17.40-18.30 
Opstart uge 43 (den 27. okt.)
Trænere: Sanne, AC, Lasse,  
Thomas, Thilde og Mia

  Sæsonstart: 
     Børne Gymnastik

Har du lyst til at være med, så kig ud forbi.
Vi mødes hver søndag kl. 9.00 ved klubhuset.
Alle er velkomne. Dog er det et krav, at børn under 15 
år er i følge med en voksen.
 
Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte 
træner: Thea Stokvad Tlf. 29324877

Lemming IFs løbeklub

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

Dame  
håndbold 
opstart tirsdag i uge 32
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LEMMING IF

2021. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lørdag d. 18. september 

Lanterneløbet

Arrangører: Lemming IF – Løbeklub  
Læs mere og følg link til  
tilmelding via lemmingif.dk

Dagens  
program:
UDLEVERING AF NUMRE
Fra kl. 09.30 til løbets start er det muligt at  
afhente sit løbs nummer i teltet på pladsen.

FÆLLES OPVARMING
kl. 10.15 vil der være fælles opvarmning. 

STARTTIDSPUNKTER
10.30 - 8 km. 
10.40 - 4,7 km. 
10.45 - 4,7 km walk

EFTER LØBET 
Der vil være opsat hoppebord til børnene, 
hvor leg foregår på eget ansvar.
Der er opstillet borde og bænke hvor der vil 
være mulighed for at købe mad og drikke.

4,7 km Walk 
4,7 km 
8 km
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Helle viser her flotte bøffer og et fyldt køleskab - klar til salg

Helle Heedes gårdbutik i Lemming

Flot tyr i smuk positiur

LOKAL IVÆRKSÆTTER

Lokal Iværksætter er bestemt Helle Heede, der bor på 
Holmmøllevej 35 i en kraftigt renoveret ejendom fra  
1900 sammen med sin mand Anders og den sidste 
hjemmeboende søn Jeppe. Den ældste Thomas læser 
i Aalborg. Hertil kommer 1 rottweiler og 3 kælne katte.

Her	ligger	gårdbutikken	Holms	Bøffer	i	den	ene	længe,	
hvor der er indrettet et moderne salgslokale til salg af 
Holms	Bøffers	kødprodukter,	der	spænder	 fra	smag-
fuldt hakket kød, småkød, osso bucco, gammeldags 
oksesteg,	flankesteg,	roastbeef	og	lækre	bøffer	samt	
mørbrad over lækre krydrede pølser og spegepølser.. 
Alt kødet er fra racen Galloway, dem med mavebæltet, 
Galloway	findes	dog	i	mange	andre	farve	variationer.	
De	lever	kun	af	græs,	urter	og	hvad	de	kan	finde	på	
engene/marken samt wrap om vinteren. Gallowayra-
cen er en langsomtvoksende kvægtype, hvilket er med 
til at give kødet en fast konsistens og lækker smag. De 
er	kendt	for	en	flot	fedtmarmorering	i	kødet	til	sikring	
af	velsmagende,	saftige	bøffer.	Alt	kødet	opbevares	i	
dybfrysere med temperaturvisning, så man er sikker 
på, at alt er OK. 

Slagtning, udskæring, vakuumpakning, mærkning, 
samt hurtig indfrysning- så alle smags-, modenheds- og 
levnedsmiddels krav er overholdt - sker i Aidt Slagtehus. 

Forarbejdningen til spegepølser og middagspølser står 
Pølsemageriet på Nebelgårdsvej for. Pølsemageriet er 
også beliggende lokalt nord for Silkeborg. Spegepøl-
serne fås i varianterne almindelige, hvidløg, paprika/un-
garsk, fennikel og lakrids chili. Middagspølser fås som 
Nordiske (ramsløg, sennepskorn, honning), Brasilian-
ske (paprika, hvidløg, stærke varme sydlandske kryd-
derier), Vikinge/Krydrede (lidt ekstra krydret, persille, 
hvidløg) samt Ost. Derudover er der almindelige Frank-
furter. Alt er lavet i 100% oksekød i pakninger på 5 stk.

Familien	flyttede	til	Holmmøllevej	i	2005,	og	drømmen	
om at have kødkvæg startede i 2011. Hele familien 
holder af at ride, så der har også været heste på ejen-
dommen i det meste af deres ejertid, både til ridning 
men også til avl under navnet Stutteri K8 (Krone 8). 
Det er et mindre Dansk Varmblods stutteri med avl af 
både spring- og dressurheste..

Helle	fylder	fint	dagen	med	pasning	af	de	ca.	30	køer	og	
9 heste, div. salg fra gårdbutikken, samt hus- og have-
pasning sammen med gemalen. Hun har tidligere gen-
nem 15 år været frivillig hjælper på rideskolen på Sorten-
borgvej, men det har hun sagt fra nu for at koncentrere 
sig om arbejdet på hjemmefronten. Her skifter hestene 
og køerne bl. a. græsgangene, så græsset får optimale 
vilkår for vækst til glæde for både heste og kvæg. 

Er du interesseret i at se priser på de forskellige pro-
dukter,	kan	de	findes	på	facebook,	skriv	”Holms	Bøf-
fer”,	eller	 ring	 til	Helle	på	23431207	 for	en	aftale	om	
et besøg i gårdbutikken. Gårdbutikken vil være åben 
efter aftale. Når der slagtes vil det være muligt at købe 
større mængder af fersk oksefars, som bl. a. annonce-
res på facebook. 
             LuffeHeste og kvæg græsser i en formidabel dejlig natur
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst…

Skt. Hans
Skt. Hans aften blev som sædvanlig fejret på Arneste-
det,	igen	med	rigtig	flot	opbakning.

Det var ild i grillen og snobrød på bålstedet og det sto-
re bål blev tændt så heksen kunne sendes afsted, men 
det vigtigste, folk hyggede sig og vi var vel over 100 
voksne	og	børn,	det	må	betegnes	som	flot!

Arnestedet
Som kort nævnt sidst, så blev vores vedtægter justeret 
på sidste generalforsamling med henblik på lejeaftale 
med kommunen.

Den er nu kommet på plads og det betyder at for de 
næste 30 år, har borgerforeningen rådighed over Ar-
nestedet. Der har faktisk ikke været en formel aftale 
siden 1995, så det er rigtigt rart at det nu er på plads.

Arnestedet
Som kort nævnt i forrige blad, så er Arnestedet opkaldt 
efter en lokal ildsjæl, som hed Arne.

I starten af 90’erne blev der snakket om, at pladsen 
deromme kunne gøres bedre og dermed benyttes til 
flere	 formål,	Arne	greb	 ideen	og	var	 foregangsmand	
for byggeriet af det nuværende hus. Han var naturlig-
vis ikke alene om det, men lagde selv utroligt mange 

kræfter	i	det	og	samtidig	fik	han	bygget	en	lille	garage	
til den traktor som blev brugt til pleje af området. Gara-
gen er der hvor vi i dag opbevare paller til scenen og 
huset	står	jo	som	bekendt	fortsat	fint.

Arne havde en stor kærlighed til stedet og brugte 
mange timer deromme på at passe og pleje det, men 
det blev også stedet hvor han kom af dage. Arne blev 
nemlig fundet død siddende på hans traktor i garagen, 
selvom det selvfølgeligt kan betragtes som tragisk, var 
det måske også en gode måde at komme herfra.

Efterfølgende kunne stedet naturligvis ikke hedde an-
det en Arnestedet. Æret være hans minde!

Den kommende tid…
I skrivende stund er planlægningen til årets sommer-
fest i fuld gang og bliver heldigvis i år som det plejer. 
Mere om det følger i næste blad.

Det var alt herfra i denne omgang, men det har været 
lidt	en	”agurketid”	og	et	lille	opråb	herfra,	har	man	no-
get som der kan skrives om, nyt som gammelt, så hold 
jer endeligt ikke tilbage. Artiklerne skal vi nok skrive, 
men ideerne vil vi gerne have fra jer!

På bestyrelsens vegne 
Jakob Kudsk

Dejlig Skt. Hans aften…
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SINDING FORSAMLINGSHUS
Sommer, sol og fest i Sinding
I	flere	år	har	glade	Sindingboere	hvert	år	i	juni	fundet	
vej til Sportspladsen. Og fundet vej til dage fulde af al-
skens aktiviteter, samvær og fællesskab. I år var ingen 
undtagelse. Rigtig mange bakkede op om sommerfe-
sten d. 17.-19. juni, og lørdag aften var der over 160 
borgere til spisning. 

Og sikke nogle dage! Det var, som om selv vejrguder-
ne havde besluttet sig for, at vi i Sinding fortjente nogle 
fantastiske dage - solen skinnede, og der blev sat en 
stor streg under, at det er en SOMMERfest.
Der blev kørt i hestevogn, skudt med bue og pil, hop-
pet i hoppeborgen, handlet lopper, smagt lækre kager.
I år var det dejligt at se, at familier fra vores nabobyer 
havde fundet vej til Sportspladsen. Vi er glade for, at I 
andre også lægger vejen forbi.

Sidst, men ikke mindst, blev der smagt Grauballe-øl 
og ikke mindst danset til langt ud på natten til musik-
ken	fra	”vores	egne”	Sinding-bands.	Dansegulvet	var	
godt fyldt op af børn, unge og ældre, og barvagterne 
havde nok at se til, for det var som om, at der var lidt 
ekstra opsparet fest-energi i år!

Foråret var præget af forskellige corona-tiltag, og der-
for var vi vel langt henne på forsommeren, før det stod 
klart, at der faktisk godt kunne afholdes sommerfest. 
Det krævede blot lidt ekstra foranstaltninger som fx et 
ekstra spisetelt osv. Og så var sagen afgjort. Fest skul-
le	der	være!	Og	alle	bakkede	flot	op,	og	der	er	mange	
at takke for, at vi dels kunne få stablet en dejlig som-
merfest på benene på vældig kort tid. Og dels at festen 
blev så … ja, festlig! Tak, alle sammen. Sommerfesten 
er hvert år en fantastisk reminder om, hvor dejlig en by, 
Sinding er at bo i. 

Men den skønneste krans bli’r dog din sankte Hans
Traditionen tro var der i år Sct. Hans i Sinding. Igen i 
år startede vi med børnebål og fællesspisning i teltet. 
Efter en dejlig koncert i kirken ved Tresonans mødtes 
over 70 borgere til det traditionsrige fakkeloptog gen-
nem byen.

Vi er vist Danmarks eneste landsby, der kan prale med 
at have et sækkepibe-optog hver Sct. Hans. Vores lo-
kale skotte, Stuart, er så god at spille på sin sækkepibe 
og lede vejen for alle fakkelholderne ned til sportsplad-
sen. Det er meget stemningsfyldt. På sportspladsen 
ventede heksen i det kæmpe bål. Og i år nåede hun 
–	inden	hun	måtte	flyve	årets	tur	til	Bloksbjerg,	at	høre	
skoleleder Peter Mortensens 
båltale. En båltale, hvor han 
fortalte om, hvordan han 
selv huskede tilbage på 
barndommens Skt. Hans og 
om det stærke landsbyfæl-
lesskab.

Efter	 en	 god	 kop	 kaffe	 og	
frivillige kræfters lækre lag-
kage kunne vi alle gå hjem 
efter en dejlig midsommeraf-
ten. 

Vandkamp

Peter Mortensen

Sommerfest i teltet
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ... 
Pizza Aften
Igen lykkedes det at samle 70 glade mennesker i 
Gårdhaven til pizza og hygge. Dejligt, at vi endelig 
kunne mødes fysisk igen.

Vinderen af konkurrencen
I forbindelse med indsamlingen til nyt tag til Forsam-
lingshuset, lovede vi at der ville blive udtrukket en vin-
der, der ville få gratis adgang for hele husstanden til 
alle spiseaftener i et helt år. Lodtrækningen er blever 
udsat	flere	gang,	pga.	forsamlingsforbuddet,	men	en-
delig kunne vi gennemføre den, og vinderne blev:

Adamsen/Michaelsen
Holmgårdevej 16

Generalforsamling
Michal Jokumsen beretter om året, der er gået, på 
vegne af begge bestyrelser. Begge regnskaber blev 
godkendt, ingen indkomne forslag, og bestyrelserne er 
stort set uændrede. 

THE POWLS
Lørdag d. 2. oktober

THE POWLS
Lørdag d. 2. oktober

Vi glæder os til et brag af en fest
med disse skønne herrer

Opvarmning: Poul Sølvsteen

Der vil være salg af
Flæskestegs Sandwich

Frikadelle Sandwich
Øl, vand, vin og drinks

En STOR tak til
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

der har støttet arrangementet med kr. 10.000,- 

Søndag d. 5. december kl. 17.00
Julefrokost

Pris: 65,-
Børn u/12 år: 75,- Børn u/4 år: Gratis

Tilmelding senest 3 dage før
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com

på Facebook eller på tlf.: 3023 1613

UDSOLGTUDSOLGT

Kommende arrrangementer

Fredag d. 17. september Kl. 17.30 - 18.00
TakeAway

Forloren Hare
kartofler,	ærter/gulerødder,	ribs-gelé

Pris: 65,-
Tilmelding senest 3 dage før

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

Mortens Aften
Onsdag d. 10. november kl. 18.00

Andesteg med tilbehør og risalamande
Kaffe med småkager

Pris voksne: 160,-
Børn u/12 år: 75,- Børn u/4 år: Gratis

Tilmelding senest 3 dage før
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com

på Facebook eller på tlf.: 3023 1613
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Retningslinjer for leje af
Serup Madpakkehus

 * Ved ønske om leje,
kontakt Serup Borgerforening

(se www.serupsiden.dk/borgerforening)
* Ryd op efter dig selv

* Alt affald skal tages med herfra
* Ro kl. 22.00 søndag til torsdag
* Ro kl. 24.00 fredag og lørdag

* God opførsel
* Aftørre borde og bænke
* Rengøre grill efter brug

* Brug af levende lys kun på borde
- husk underlag

* Sæt borde og bænke under tag igen,
når du forlader madpakkehuset

SERUP BORGERFORENING

Skt. Hans
Endelig	kunne	vi	samles	igen	om	et	stort	og	flot	Skt.	
Hans-bål, en inspirerende tale fra Henriette, et par 
flotte	hekse	på	vej	mod	Bloksbjerg,	en	smuk	saxofon-
klang til at hjælpe os med melodien og naturligvis grill-
pølser, øl og vand. 

Ca. 70 borgere var mødt op, snakken gik livligt på kryds 
og tværs, der blev spillet fodbold og børnene legede ...

Tak til Søs og dagplejebørnene for den smukke heks, 
og tak til Erik Daugbjerg for de smukke toner.

Siden sidst ... 

Båltaler Henriette Gosvig Saxofonist Erik Daugbjerg

Heksen på det store bål Heksen på Børne-Bålet

Sommerfest
27.-28. august

Se	omdelt	program	eller	find	det	på
www.serupsiden.dk
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LANDSBYLIV

Grundet Corona har vi valgt, at lade kontingenterne gælde næste sæson også
Så var du medlem i 2020-2021, er du automatisk medlem i denne sæson.

Alle tilmeldinger til arrangementer er bindende
og ved for sent framelding, betales hele beløbet

 
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Onsdag d. 15. september 2021 kl. 18.15
Laden og Vejrups have
	Mårdalsvej	2,	8860	Ulstrup

10 års jubilæums tur
Denne aften besøger vi Vejrups have,
som er 10.000 m2 stor og fyldt med

tusindvis af blomster.

Vi tager et kig i Laden, der er en 300 m2 stor
brugskunst butik med alt fra sofapuder, 

lys, krukker og masser af andre ting.

Hvis man går op i blomster, er der rig mulighed for
at kigge på sjældne stauder og planter til haven,

på deres planteskole.
 

Denne aften er Landsbyliv vært ved
3 stykker smørrebrød og 

en enkelt øl eller sodavand, i den hyggelige cafe.
 

Pris for medlemmer 0 kr. Ikke medlemmer 110 kr.
 

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 17.25
Husk at give besked, hvis I kører selv

 
Tilmelding Anna-Grethe senest d. 05.09.21

på tlf. 2427 8773 
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk 

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 18.30
Generalforsamling
 Lemming Forsamlingshus

 
Generalforsamling ifølge dagsorden:

• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse

• Indkomne forslag
(Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 18.09.21)

• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Lillian Rasmussen,

Anna-Grethe Rasmussen
• Valg af suppleant – Doris Larsen
• Valg af revisor – Pia Ostenfeldt,
tiltrådte revisor rollen i januar 2021

   og revisorsuppleant  –
 

Efter generalforsamlingen får vi besøg af
Lilly Krarup fra Snejbjerg.

Lilly har været aktiv i ulandsarbejde
hele sit voksne liv, hun er æresmedlem af

Dansk Døves Landsforbund 
og har hjulpet med at få tegnsprog

på dagsordenen i bl.a. Nigeria.
 

Hun vil fortælle om 
”Døve børn i Nigeria – to stærke ildsjæle i Afrika”

 
I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt lækkert, 
så derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor mange der 

kommer, så husk tilmelding.
 

Tilmelding til Janni senest d. 18.09.21
på tlf. 2463 0517

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
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LANDSBYLIV
Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19.00

Besøg hos Cow Concept
Ærøvej 29 8800 Viborg

 
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, ure, smykker

og meget mere.

Lisette Jepsen fortæller om stedet, og der vil være
lidt vin og lidt sødt 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 at give besked, hvis I selv kører.

 
Tilmelding til Grete senest d. 15.10.21

på tlf. 6093 7601
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 16. november 2021 kl. 19.00
Besøg v. Blomsterværkstedet Over Viskum

Vesterskovvej 5, 8830 Tjele
 

Indehaveren viser lidt blomsterbinderi – Dørpynt
og en juleting, som vi får chance for

at vinde med hjem.
Hun vil fortælle lidt om stedet

og nogle sjove oplevelser.
På gården laves også snaps
– muligvis får vi lov at smage.

Der bliver mulighed for at handle lidt
af stedets materialer.

Se mere her: www.overviskum.dk   
Der	serveres	kaffe	og	kage.

 
Pris for medlemmer: 75 kr.
Ikke medlemmer 100 kr.

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

 
Tilmelding til Grete senest d. 08.11.21

på tlf. 6093 7601
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Onsdag den 19. januar 2022 kl. 18.30
Spiseaften på King buffet

Ansvej 1, 8600 Silkeborg
 

Så er der mad fra det asiatiske køkken
på programmet.

Tag familie og venner med
og lad os få nogle hyggelige timer sammen.

 
Pris ca. 158 kr.

 
Tilmelding til Inger senest d. 09.01.22

på tlf. 2814 5442 
eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Fredag den 11. februar 2022 kl. 18.00
Fællesspisning 

Lemming Forsamlingshus
 

Tag naboer, venner og familie med ud
til en hyggelig aften.  

Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger jer med spil og snak.

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

 
0-3 år: 0 kr. 

4-15 år: 40 kr. 
15-90: 80 kr. 
90-?: 0 kr.  

 
OBS OBS OBS Først til mølle kun 100 pladser 

 
Betaling ved tilmelding.

Mobilpay 2463 0517 – Janni Rasmussen
 

 Tilmelding til Janni senest d. 04.02.22
på tlf. 2463 0517 

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

I børnehaven i Lemming er der hvert år mor-/far uge og 
mor-ugen blev i år afholdt i uge 24. I mor-ugen bydes 
mødre ind i børnehave-livet, med en aktivitet efter eget 
valg. Om det er en gyngetur, et spil eller bare samvær 
er helt op til den enkelte. Det er kun fantasien der sæt-
ter grænser, og hvilken uge det har været. Vejret viste 
sig fra sin bedste side og der var ikke et barn eller en 
forælder der ikke var spændt til bristepunktet, og ivrig-
heden var ikke til at tage fejl af fra børnenes side.

Mor-ugen startede ud med besøg af Martha og Nelly´s 
mor. Formiddagen blev brugt på at producere lækre 
sommer is i karton og silk clay toppet med masser af 
glimmer og glitter.

Senere på ugen var der besøg af Max´ mor og Ella og Al-
mas mor i det skønneste sommervejr man kunne tænke 
sig. Der blev blæst sæbebobler, skudt efter dåser og le-
get klodsmajor. Ved bordet blev der fremstillet forskellige 
figurer	i	frost,	som	hugges	fri	og	det	var	et	kæmpe	hit	i	
sommervarmen. Dagen blev afsluttet med en forfrisken-
de is til alle, som også blev nydt af personalet.

MOR-uge
Mor-ugen er en årlig tilbagevendende begivenhed, 
som	er	noget	der	snakkes	om	blandt	børnene	 i	flere	
år frem, det er både fantastisk for børnene at få besøg 
af deres forældre, men specielt også for os forældre at 
komme ind i børnehaven og opleve hverdagen, blive 
inspireret og give inspiration videre. Vi synes det er 
dejligt at komme ind i børnehaven, da vi får et godt 
indblik i en alm. hverdag, ser hvad der udarbejdes af 
kreative ideer, hvad er yndlingslegetøjet, og hvilket 
sandslot de har lavet med kammeraterne. Der har 
være gode anmeldelser fra børnene, så tak til alle de 
mødre der bidrog til at gøre mor-ugen til en fest.

Som forældre i børnehaven i Lemming er man en del 
af et fællesskab, hvor man engagerer sig og bidrager 
som bl.a. til mor-ugen eller den årlige arbejdslørdag, 
som i år er en hel weekend. Det gør at både de voksne 
og børnene får et tilhørsforhold til børnehaven og at 
der skabes et kulturfællesskab som giver den energi 
der skal til, for at personalet, forældre og børn trives 
og at børnehaven i Lemming er et dejligt sted at være. 
Nu ser vi frem til en dejlig sommer og de arrangemen-
ter der venter efter sommerferien som bl.a. forældre-
kaffe	der	holdes	6	gange	årligt,	åbent	hus	for	kommen-
de forældre i oktober og far-uge.

/Forældrerådet

Is produktion

Is er altid godt i sommervarmen Sæbebobler

Dåse ramt! ... der lades igen ... Figur produktion
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FRISKOLEN I LEMMING
Cykel-bane i Byhaven
Legetårn, bålhytte, gynger, rutchebaner og oaser med 
bord-bænkesæt er på plads i Byhaven. Børnene i 
Friskolen	og	 i	børnehaven	 i	Lemming	bruger	det	flit-
tigt, men der mangler stadigt noget. En mulighed for 
at køre stærkt på moon-car og løbehjul, hvor ruten er 
lidt	 længere	 end	 bare	 rundt	 om	 bygningerne.	 En	 fin	
asfalteret cykel-bane, som snor sig rundt igennem By-
haven, det kunne være dejligt. 

Tegningen over banens forløb og udregning af hvor 
meget asfalt, der skal bruges, ligger klar og fonds-
udvalgets medlemmer er i fuld gang med at indhente 
tilbud fra forskellige entreprenører og søge fonde, som 
vil give et bidrag til projektet. Det er en langvarig pro-
ces at søge fonde og der skal andre initiativer i gang 
for at nå målet. 

Derfor afholder fondsudvalget/bestyrelsen ved Bør-
nehaven og Friskolen i Lemming d. 1. september 
cykel-sponsor-løb, hvor de indsamlede penge går til 
cykelbanen. Arrangementet afholdes efter de corona-
restriktioner, der er gældende til den tid. Håbet er selv-
følgelig, at arrangementet kan holdes med fælles start/
slut og at alle kan mødes efter løbet. Hvis ikke det er 

tilfældet vil det blive et cykel-sponsor-løb med afstand, 
hvor der cykles hver for sig og pengene indsamles di-
gitalt. Lige meget hvordan løbet afholdes er der gode 
præmier på højkant blandt andet en splinterny cykel.

Det er ikke første gang Friskolen og Børnehaven i 
Lemming afholder cykel-sponsor-løb, så der er alle-
rede indsamlet nogle penge til cykel-banen. Men der 
skal	flere	penge	i	kassen	og	vi	håber	rigtig	mange	har	
lyst til at være med til cykel-sponsor-løbet, hvis ikke på 
cykel, så langs ruten hvor der skal heppes på store og 
små cykelryttere. 

Skulle I have lyst til at støtte cykel-bane-projektet, men 
ikke har mulighed for at deltage d. 1. september, er I 
velkomne til at tage kontakt til Lisbeth Lausten, for-
mand for bestyrelsen ved Børnehaven og Friskolen i 
Lemming. 

Vi glæder os til at skyde cykel-sponsor-løbet 2021 i 
gang.

Venlig Hilsen Fondsudvalget og Bestyrelsen
ved Friskolen og Børnehaven i Lemming

FORÆLDRES ROLLE VED
CYKELSPONSORLØBET:

D. 1. Sep. 2021
KL. 16.00 - 18.00

- Man skal have cyklehjelm på under hele løbet
- Selv holde styr på kørte kilometer
- Du har ansvaret for dine egne børn
- Private sponsorater sendes lige efter løbet på MobilePay:   
      Børnehavebørn og dagpleje 2125ZM
      Skolebørn 7691AW
      Andre sponsorer 3842SK
- HEP SOM EN GAL!
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NYE LOKALE BYOMRÅDER

Vejen til den nye udstykning i Lemming med 9 velpla-
cerede vestvendte byggegrunde har fået navnet Inge-
borgsvej som nævnt i forrige nummer af Lokalbladet. 
Navnet	blev	valgt	efter	en	konkurrence	om	at	finde	et	
godt navn til vejen. Her faldt valget på Ingeborgsvej. 
Og netop dette navn har givet mange positive udmel-
dinger efterfølgende på bl. a. Facebook fra borgere, 
der er vokset op i Lemming. Derfor vil Lokalbladet ud-
dybe historien om Ingeborg, der har sat dybe spor i 
området.

Ingeborg	var	gift	med	Niels,	og	de	fik	2	børn,	Verner	og	
Elva. Elva, der er fyldt 85 år, fortæller: Min mor og far 
overtager huset i krydset Lemming Bygade, Holmmøl-
levej og Østerbyvej i 1933, og her havde Elvas bedste-
forældre lavet Lemming Afholdscafé. Her kunne man 
købe slik og is, og handelsrejsende kunne få et måltid 
og	en	kop	kaffe	og	en	seng.	Under	krigen	boede	flere	
personer på værelser i huset med kost og logi. Diverse 
sognerådsmøder blev også holdt i caféen, og her blev 
aldersrenten også udbetalt, hvilket var et tilløbsstykke, 
hvor man kunne snige sig til at høre lidt om de andre 
ældres økonomiske forhold. Her holdt foreningerne 
deres møder med op til 25 deltagere, og så stod Inge-
borg for traktementet, lige som hun en tid var bestyrer 
for Lemming Forsamlingshus.

Der blev lavet apotekerudsalg fra Svaneapoteket. Og 
helt utroligt var gadebelysningen i Lemming styret fra 
Caféens loft, hvor Ingeborg tændte og slukkede for ly-
set. Og der kom også bibliotek/bogklub i caféen, og 
de godt brugte bøger kom senere til salg i Forsam-
lingshuset, så man kunne købe nye spændende bø-
ger til udlån. Elva fortæller: Jeg stod for indbinding af 

Ingeborgsvej i Lemming
de ca. 1 hyldemeter bøger, og jeg styrede både udlån 
og	aflevering	til	medlemmerne	af	bogklubben.	Idræts-
foreningen havde ikke noget klubhus, men stolte var 
sportsfolkene, når de satte pokalerne op i glasskabet 
på væggen.  

I  60-erne får Ingeborg bevilling til salg af tips, og en 
spillemaskine kom også til til glæde for de mere spil-
lelystne, hvor man for 25 øre kunne vinde puljen, hvis 
man var heldig. En enkelt person var så tit ved ma-
skinen,	at	han	fik	tilnavnet	”håndtag”.	I	caféen	kunne	
man	få	en	kop	kaffe	og	kage	og	en	sludder	med	andre	
lokale og løse verdenssituationen og måske også de 
mere lokale forhold af fælles interesse. 

Ingeborg bestyrede caféen, og Niels kørte Taxa m.m. 
Hvis Ingeborg ikke lige var bag disken, var det ikke 
ualmindeligt,	at	”kunderne”	selv	gik	hen	og	forsynede	
sig	med	div.	varer	og	så	råbte	ind	i	huset:	”Jeg	lægger	
pengene	på	disken”.	Det	fungerede	fint,	og	kunderne	
var både børn og voksne, hvor især børn jævnligt kig-
gede ind, så caféen var et godt samlingspunkt i byen, 
hvor man kunne mødes med andre jævnaldrene fra 
området og sidde og hygge sig ved de opstillede borde 
med	fin	dug	på	og	spise	sin	is	m.m.

Caféen eksisterede til 1992, hvor Ingeborg dør. Da var 
Ingeborg 81 år og ret krumrygget, og havde da skre-
vet sig ind i utallige lokales erindring, så undertegnede 
kan kun mene, at vejnavnet Ingeborgsvej er et godt 
minde om hende og caféens betydning for Lemming. 
Elva nævner, at personer med minder fra caféen ger-
ne må kontakte hende med historier og oplevelser på 
mail: elvaole@jensen.mail.dk.           Luffe

Cafébillede fra før 1950 med træer og grusveje
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LEMMING BORGERFORENING
Generalforsamling
Vi har i borgerforeningen afholdt generalforsamling d. 
7. juni 2021. Vi har ved den lejlighed fået skiftet lidt ud 
i bestyrelsen. Vi siger tusind tak for årene I har været 
med og det store arbejde de afgående medlemmer har 
lagt i bestyrelsen.

Takken lyder til: Preben Nygaard, Brian Kaagaard 
Nielsen,	Thomas	Andersen	og	Steffen	Pedersen.	Og	
en stor velkommen til de nye medlemmer: Doris Ene-
voldsen, Sabrina Schøler, Holger Schmidt Pedersen 
og	Christoffer	Olsen.

Vi glæder os atter til at tilstandene bliver normale, så 
vi igen kan mødes. 

Bestyrelsen er konstitueret som følgende:
Heidi Svendsen er formand, 
Erik Pedel er næstformand
Hanne Halkjær Møller er kasserer
Christina B. Frederiksen er sekretær
Øvrige	 medlemmer	 er	 Christoffer	 Olsen,	 Sabrina	
Schøler, Holger S. Pedersen, Doris Enevoldsen og 
Jan Møller.

Lotteri starter op i forsamlingshuset igen
den 9. august  kl. 19.15

VH Christina Frederiksen
Sekretær, Lemming Borgerforening.

Skt. Hans Aften
Dette års Skt hans blev afholdt på pladsen i Nisset. 
Forud for aftenen, var pladsen blevet gjort klar med 
græsslåning, buskrydder ved gyngestativ og sandkas-
se, oprydning i legehus.

Tak til de frivillige, som hjalp til med det. Det var her-
med også et nyt startskud til at bruge Pladsen i Nisset 
som et mødested for borgerne i Nisset og omegn.

Selve Skt Hans aften blev arrangeret af Borgerforenin-
gen og Værkeriet, som hermed gerne vil sige tak for 
en helt særlig aften!

Det var en sand fornøjelse at se børn og voksne til et 
fælles arrangement igen. Der blev talt til 160 deltagere 
og det så ganske enkelt fantastisk ud, hvor vejret des-
uden var ret så meget med os.

Hele aftenen igennem, summede det med snak og ha-
vespil, og selvom der blev kæmpet lidt med at få ild i 
bålet, så lykkedes det til sidst.

Tak til Karin Hauge, Inger Thomsen og Gry Schultz for 
at levere musikken til Midsommersangen. 

Det	var	på	alle	måder	en	fin	aften!

Christoffer Olsen

Lone Kristjansen har altid sit kamera med, når hun bevæger sig ud. Det er en ekstra gave for lokalbefolkningen
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VÆRKERIET

Kan I ikke også mærke det? Summen af liv rundt om-
kring og en tro på at vi godt kan leve med covid 19, og 
stadigvæk mødes på kryds og tværs. Måske skal vi in-
vitere lidt færre end vi plejer, måske skal der indrettes 
på	en	anden	måde,	men	det	lever	vi	fint	med.

I Værkeriet er vi begyndt at arbejde på programmet 
for efterår/vinter 2021. Der vil både være live stream 
foredrag – tjek kalenderen for datoer – musikarrange-
menter, madhold, åbent hus, m.m. 

Derudover er Værkeriet også altid til rådighed for be-
talende medlemmer. Du kan slå dig løs i gymnastiksa-
len, spille billard, bordtennis og meget mere.

Vi arbejder på et bookingsystem, men indtil da funge-
rer	det	fint	med	at	skrive	en	sms	til	61	65	10	96,	hvor	
du får hurtigt svar på om Værkeriet er ledigt. Det er 
også gældende, hvis du vil bruge Værkeriet til et ar-
rangement, som for eksempel børnefødselsdag. 

Se priser herunder. Har du spørgsmål, så kontakt os. 

Klar til start, lad nedtællingen begynde…
ET LOKALT SKULDERKLAP TIL JER ALLE!
Landsbyklyngen og Landsby Lyd
Den ansøgning, som I var med til at stemme videre i 
Realdanias	Underværker-kampagne,	har	nu	nået	sin	
afgørelse.

Læs lige dette uddrag fra pressemeddelsen:
”Landsby	Lyd	-	musikalsk	mødested	på	tværs	i	Lands-
byklyngen, Lemming, Silkeborg Kommune.

I en landsbyklynge skal en nedlagt skole blandt andet 
indrettes med musikrum som et fristed, hvor unge fra 
de omkringliggende landsbyer kan mødes og blive en 
del af et kreativt musikalsk fællesskab.

Støttebeløb: 100.000 kr.
Projektejer:	Værkeriet”

Det her er altså ret vildt, fordi:
En grundidé, som blev sendt rundt i Landsbyklyngen,
gav 540 stemmer på en uge, og dermed en plads vide-
re til bedømmelse. I alt 153 ansøgninger på landsplan, 
hvoraf de 18 af dem er udvalgt til støtte, to i Midtjylland 
og ja, der bor vi!

Så derfor; Serup, Skægkær, Sejling, Sinding, Resdal, 
Ebstrup, Lemming og Nisset:

Kæmpe stor tak til jer alle!

Vi glæder os som vilde til at komme i gang, og vi hol-
der jer løbende opdateret. Er du interesseret i at være 
med, eller måske kigge lidt, så hop med ind i Landsby 
Lyd gruppen på Facebook.

Rock and Stones
Lemming Forsamlingshus d. 30. oktober.

KALENDER

Live Stream Foredrag

Live Stream Foredrag
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Endelig sammen igen - årets sidste familiedag
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LANDSBYKLYNGEN
Lokaldysten
Lokaldysten er et motionsevent som Silkeborg kom-
mune og DGI står bag. Landsbyklyngen har taget 
ideen til sig og bliver her første år praktiseret i sam-
arbejde med Serup Borgerforening i forbindelse med 
Sommerfesten i Serup.

Kort fortalt så er Lokaldysten en konkurrence mellem 
lokalsamfund i Silkeborg kommune, hvor det gælder 
om at være kommunens mest aktive lokalsamfund. 
Landsbyklyngen stiller altså op mod andre landsbyer 
og områder, og det gælder primært om at være med, 
for	 jo	flere	vi	bliver	 jo	større	er	chancen	for	at	vinde.	
Antallet af deltagere bliver afgørende for hvilket lokal-
område, der vinder lokaldysten 2021. Det handler om 
fællesskab, bevægelse, lokalt sammenhold og gode 
oplevelser for alle.

I	Lokaldysten	gælder	det	om	at	tilbagelægge	flest	kilo-
meter på to timer, i gang, i løb eller på cykel (husk cy-
kelhjelm).	Der	vil	være	flere	afmærkede	rundstræknin-
ger	som	kan	tilbagelægges	en	eller	flere	gange	og	der	
må holdes pauser undervejs og skiftes mellem gang, 
løb og cykling, som man har lyst til. 

I år er første gang at Lokaldysten afholdes i Silkeborg 
kommune, men det bliver et årligt arrangement og pla-
nen	er	at	flytte	Lokaldysten	rundt	mellem	landsbyerne	
i Landsbyklyngen og Serup er altså vært i 2021. Det 
er og bliver et arrangement for hele klyngen og alle er 
velkommen til at deltage.

Lokaldysten	finder	sted	den	27.	august	mellem	kl	17	
og 19. Mød op med hele familien og naboen på Serup 
Sportsplads og deltag i et hyggeligt motionsevent og 
hjælp med at gøre landsbyklyngen til det mest aktive 
lokalsamfund i Silkeborg kommune. Det er for alle og 
der er ingen tilmelding - bare mød op!

LandsbyLyd
Projektet LandsbyLyd har fået stor opbakning til at 
komme godt igang med at realisere deres planer og at 
give unge et sted hvor relationer kan skabes på tværs 

Lokaldysten er gang, cykling eller løb

Shelters – ja hvor og hvordan ...

af landsbyerne i Landsbyklyngen med musikken som 
omdrejningspunktet. Opbakningen kommer både lo-
kalt i form at mere end 500 online stemmer på en uge 
og	fra	RealDania´s	Projekt	Underværker,	som	nu	støt-
ter LandsbyLyd økonomisk. Nærdemokratiudvalget 
har også valgt at støtte projektet økonomisk. 
Stor ros til folkene bag projekt LandsbyLyd og held og 
lykke fremover!

Dodo
Dodo synger Benny Andersen i Lemming Forsam-
lingshus. 

Den tidligere udsatte begivenhed er nu datosat til den 
22. oktober 2021. Se mere på musikrampen.dk og bil-
letter kan købes på billetsalg.dk

Overskuddet går 50/50 til Landsbyklyngen og Værke-
riet/Kulturlanternen

Efterårets øvrige arrangementer. 
Derudover vil vi i løbet af efteråret forsøge os med et 
outdoor arrangement. Denne gang i Skægkær og vi 
håber på at i er med på ideen og vil støtte op dels lo-
kalt i Skægkær men også på tværs. 

Der arbejdes netop nu med fastsættelse af dato m.m. 
Derudover vil projekt shelter i landsbyklyngen blive 
søsat med 2 – 3 konkret bud på gode muligheder for 
shelterpladser. Alt sammen i samarbejde med de lo-
kale borgerforeninger. 

Det handler dels om lokalt ejerskab og lokal økonomi. 
Hvem vil betale 50% af en shelter på den lokale lege-
plads eller det lokale mødested.  

Lokalkalenderen står på spring til endnu en runde, 
hvad skal prioriteres og hvad skal støttes. Er det Sin-
ding og Skægkær eller Lemming og Serup. Kom med 
bud på gode forslag til konkrete projekter.  

Hilsen Knud Erik og Tommy  
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Formand: Matias Iversen, tlf: 2427 9647
Fodbold: Jesper W. Poulsen, tlf. 3141 7894
Gymnastik: Maja Bølcho Hornum, tlf 6163 0775 - mail Maja.hornum@gmail.com
Badminton: Hanne Pihl, tlf: 2062 1633 - mail: hanne.pihl69@gmail.com
Svømning: AnneMette Mathiesen, tlf. 4236 1133 - mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Volley:
Nu starter en ny sæson med mix-volley i Centrum.
Vi glæder os til at byde gamle og nye øvede spillere 
velkomne. Vi træner tirsdag kl.18-20 i Skægkærhallen, 
med sæsonstart d. 2. september.

Ved spørgsmål kontakt Trine Kjeldsen: 40331513

Svømmeafdelingen:
I svømme afdelingen er vi godt i gang med planlæg-
ningen af den kommende sæson, som vi håber bliver 
en sæson med masser af svømning og ingen Corona 
nedlukning. Vi starter d. 6. september og der er stadig 
ledige pladser på stort set alle vores hold. Vi glæder os 
til at se en masse svømmere til efteråret.

Hilsen Annemette og Camilla

IF Centrum Gymnastikafdeling
 - siger tak for sæson 2020/2021

Endnu en gymnastiksæson gik på hæld. Igen i år – 
desværre - med en anden afslutning end normalt. Co-
rona betød desværre, at vi igen må afslutte sæsonen 
uden vores FINALE – den store forårsopvisning. Hel-
digvis	fik	vi	lov	til	at	åbne	lidt	op	igen,	hvilket	betød,	at	
vores hold kunne afslutte i hallen, med et par enkelte 
træninger	i	maj	måned.	Nogle	af	holdene	fik	afsluttet	
med en lille opvisning udenfor. Vejrguderne var med 
os	og	i	solskin	fik	børnene	vist	hvad	de	trods	corona	
havde	lært	igennem	sæsonen.	Der	var	flotte	vejrmøl-
ler,	saltoer	og	flotte	rytmeserier	–	og	ikke	mindst	stolte	
børn og forældre. DET VAR DEJLIGT! Vi håber og sat-
ser på at 2022 giver mulighed for et brag af en forårs-
opvisning.

Vi kan 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 Skæg-
kær	skolen.	En	stor	flok	dygtige	trænere	har	givet	bør-
nene nogle sjove skønne timer med gymnastik. TAK 
for jeres kæmpe indsats.

VIGTIGT: 
Gymnastikafdelingen kommer til at mangle frivillige 
kræfter både på trænerdelen og i bestyrelsen. Konkret 
kan nævnes, at vi mangler 1-2 voksentrænere (dvs. 
over 18 år) til vores Bøllespirer (3-5 år). Voksentræne-
re til vores forældre/barn hold. Derudover har vi behov 
for	3-4	nye	medlemmer	til	bestyrelsen.	Uden	trænere	
og bestyrelsesmedlemmer – er der ingen gymnastikaf-
deling i IF Centrum.

Så	 kunne	DU	 tænke	 dig	 at	 give	 en	 hånd	 i	 en	 dejlig	
forening og bidrage til at dine børn har aktivitetstilbud 
i nærmiljøet, så kontakt Formand Maja Hornum. Med 
disse ord siger vi tak for en dejlig sæson, og vi glæder 
os til at se jer igen i sæsonen 2021/2022. Vi forventer 
opstart i september måned 2021. Hold jer opdateret 
på vores Face-Book side IF Centrum – gymnastik eller 
på vores hjemmesidewww.ifcentrum.dk/gymnastik

På vegne af gymnastikudvalget
Maja Hornum - Formand

Dart:
Vi har haft en forrygende sæson og vi glæder os til 
endnu en ny sæson. Det går over super godt for Dart 
afdelingen, til trods for at det er en nyopstartet afde-
ling. Vi ligger suverænt nummer 1 i vores pulje og er 
ubesejret. Vi har lige nu 30 medlemmer, men der er 
plads	til	flere.

Så sidder du og har lyst til at prøve at spille Dart, er du 
velkommen til at komme forbi Centrumhuset på Sin-
dingvej 17 C, 8600 Silkeborg.

Vi træner tirsdag og torsdag aften fra 18.30 til 22.00

Formand Rene Tranberg

Fodbold:
Til trods for Corona situationen har det lykkedes os at 
komme godt i gang igen efter nedlukningen. Vi har en 
masse	glade	spiller,	og	der	er	plads	til	flere	medlem-
mer. Så har du/i en drøm om, at spille i IF-Centrum, så 
tøv ikke med at melde jer til via ifcentrum.dk 

På vegne af fodbold udvalget.
Formand Jesper.
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Program

Onsdag d.15. september kl. 12.30
Efter et år med Corona, siger vi velkommen igen.

Vi starter sæsonen med en middag,
derefter en forsinket generalforsamling.

Af hensyn til køkkenet, tilmelding 3 dage før
til Rosa på 26745034.

Alle er velkomne

Siden sidst ...

Kristihimmesdag d. 13 maj,
var vi på en forårstur med Sørens Rejser,

til Egholm på restaurant Kronborg.
Vi	fik	serveret	en	stor	tartelet	på	500	g.	

På hjemvejen,
kørte bussen gennem det naturskønne

Himmerland Rebild bakker og Rold skov.
25 medlemmer nød turen i det skønne vejr.

SEJLING
PENSIONISTFORENING

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

Bestyrelsen:
Formand  Rosa Leth         2674 5034
Næstformand  Keld Nielsen    8654 0668
Kasserer  
Sekretær  Karen Schjødt          5056 7442
Best.medl.  Kirsten Engebjerg 3026 5462

Udlejningspriser 2021
Hele huset   2.200,-
- for 2 dage  2.600,-
Store sal     1.700,-
Lille sal       1.300,-

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

Udlejning:
Birgitte Nørgård
Tlf. 2562 2034

Bestyrelsen:
Formand  Mette Kusk     2160 4364
Næsrformand Anders Myrhøj   2129 0037
Kasserer Inge Høj Jensen 4047 1896
Sekretær  Annalise Grewy       2239 4081
Medlem        Jakob Kudsk  4132 0312

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00
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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
September - Oktober - November

Program for
September - Oktober - November

Mandag den 6. september kl. 12.30
Generalforsamling

Vi	skal	selvfølgelig	have	GULE	ÆRTER
som vi plejer.

Mandag den 20. september kl. 13.30
Klubdag.

Mandag den 4. oktober kl. 13.30
Klubdag.

Mandag den 18. oktober kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 1. november kl. 13.30
Lotterispil

Mandag den 15. november kl. 13.30
Klubdag.

Torsdag den 25. november kl. 11.30
Fælles julefrokost i område nord.

Tilmelding senest den 17. november.

Mandag den 29. november kl. 13.30
Klubdag.

Onsdag d. 6, oktober kl. 13,30
Kampen om Magten

Museumsinspektør Marianne Gjørtz fra Museum 
Silkeborg Blicheregnen fortælle om slaget på Grathe 
Hede, og den facinerende historie om blodige fejder, 
mord og intriger på de bonede gulve, når kampen om 

magten i den danske middelalder rulles ud.
Der	bliver	en	pause	hvor	vi	får	kaffe	og	brød.

Onsdag d. 20. oktober kl. 7,30 
Løvfaldstur til Lille Vildmose Centret og Skivum Krat 
Vi	starter	kl.	7.30	mod	Hobro	hvor	vi	finder	et	sted	til	

morgenkaffe	og	et	rundstykke	ved	bussen.
Turen fortsætter mod Lille Vildmose Centret, hvor vi 

skal på en guidet tur i elgenes land. 
Derefter	kører	vi	til	restaurant		”Skivum	Krat”

for at spise en to-retters menu.
På	hjemvejen	besøger	vi	”Staudeengen”.

Her	får	vi	eftermiddagskaffe	med	Aronia	kage	til.
Hjemme i Serup ca. kl. 18.00.

Tilmelding inden 6. oktober til Rasmus tlf. 2986 5832

Onsdag d. 3 november kl. 13.30 
Får	vi	igen	besøg	af	”Seniorshoppen”,	som	vil	vise	os	
Deres efterårskollektion, og der vil være mulighed for 

at få fornyet garderoben.
Tag familie – venner og naboer med så vi kan få 

forsamlingshuset fyldt op. For at vi kan være sikre på 
der	er	kage	nok	til	kaffen,	så	tilmeld	jer	senest

29. oktober til: Rasmus tlf. 2986 5832 

Torsdag d. 25. november kl.11.30. 
Fælles	juleafslutning	”Område	Nord”

Det er Lemming der afholder det,
i Lemming Forsamlingshus
Udførligt	program	senere.

Onsdag 17. november kl. 13,30
Kommer Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude Kri-

stensen,	som	vi	kender	fra	”Vandring	for	Livet”.	
Den gamle LandCruiser og tagteltet bliver endnu en 
gang til verdens bedste hjem - i det sydlige Afrika, 

hvor oversvømmede sandspor, støvede grusveje og 
uendelige asfaltstriber hele tiden fører til nye eventyr

 De viser billeder og fortæller
om deres tur til det sydlige Afrika

I	pausen	er	der	kaffe.	Nærmere	information.
Tilmelding senest 12. nov. til Rasmus 2986 5832
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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
Janni Rasmussen       2463 0517

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
Jakob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Mette Kusk, formand   2160 4364

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Skægkær Borgerforening
Søren Nollin, formand   3023 7766
skborgerforening@gmail.com

Værkeriet / Landsbylyd
Christoffer	Olsen,	kontaktperson		 6165	1096

Landsbyklyngen
Tommy Sørensen   4020 1976
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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
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Aut. kloakmester

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 - 16

Torsdag kl. 11 - 16
Søndag kl. 11 - 16

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 1613Bio Sculpture Gelé negle
Single Lash Extensions

Lash Lift & Brow Lamination
Voksbehandlinger

NADA - Øreakupunktur

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 

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

Denne annonce
kan blive DIN

For kun 1.250,- pr år


