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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

Invester og
spar op til

•
•
•
•
•

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

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

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

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

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Silkeborg EL Service.dk

AUTO

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

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

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

8687 7080

Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sandnypost@gmail.com

Container-udlejning

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

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

Waoo leveres af dit lokale energiselskab
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Corona, corona, corona...
...hvad er det egentligt, ud over det der Covid 19, som
allerede har lavet dybe spor i det almindelige samvær
i form af nul tætte kram og kys til børnebørnene, nul
håndtryk til gode venner og fremmede, som ellers var
og er en dejlig ”godav du”-hilsen, hvor et fast håndtryk
gav én oplevelse og et slasket en anden.....og kram og
kontakt til bedsteforældrene var næsten til fængselsstraf, alt dette halløj for at reducere smitterisikøerne,
og det har heldigvis hjulpet rigtig meget, ikke mindst
bevist ved, at sygdomme som almindelig influenza
nærmest er udryddet.
Corona betyder ”krone”, er også en ring om solen, et
ølmærke (vistnok endnu), en kunstnergruppe og sikkert meget andet.
Men når verden bliver mere normal og vores foreninger, forsamlingshuse, kirker og andre samlingspunkter
bliver åbne igen, må vi ikke glemme, at vores fællesskab kun bæres frem af os selv, når vi deltager i noget
af det, der dukker op efterhånden som tilbud til fortsat kom-sammen-med-andre- lokale, uanset hvor og
hvad det nu måtte være, også selv om vi desværre må
undvære det klassiske, hyggelige, medmenneskelige
håndtryk. Så lad dette være et fortsæt om aktivitet som
”kronen” (coronaen) på værket for vores i øvrigt dejlige
samfund her nord for Silkeborg. Men husk håndsprit
og håndvask...!
Luffe
Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:						
		
Redaktør (vest):
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 		
4040 4502
Redaktør (øst):
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3
2993 5475
Kasserer:			
Karina Birch, Viborgvej 129 			
6127 7299
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 		
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:		
Lokalbladets konto nr.:

3353 7506
1938 - 5905 254 431

Tryk:				Skabertrang
Oplag:				1525 stk
Udkommer:			
ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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ANNONCE

afholder

Høstmarked

BANESTIEN

Her krydser Kjellerupstien (Banestien) Viborgvej ...

Tag familien, venner, eller naboen med,
og nyd den gode stemning.

Lørdag d. 12 september kl. 10-15.
Det sker på Kastanjegården,
Holmmøllevej 22, i Lemming.
Vi har samlet en lille flok af udstillere
fra nærområdet.
Der er oste fra Hinge osteri.
Der er kryddersnapse fra Flora Danica, Ulstrup.
Der er fuglekasser, stigegolf, m.m.
fra Kaj Thomsen Ans.
Der er Knive og filt fra Bente og Jan, Lemming.
Måske mel og grill pølser m.m.
fra Favnen, Bjerringbro.
Samt naturligvis alle vores egne ting
fra Kastanjegården i Lemming.
Der kan købes kaffe og brød,
øl, sodavand, vin, vand og is.

...og her Sindingvej

LOKALHISTORISK FORENING
Program 2020
Onsdag d. 16. sept. kl. 19.00
Besøg Stenholtgård
Bedehøjvej 1, Engesvang,
Skov- og højmoser,
parkering ved vejen,
ejeren viser rundt,
der er normalt ikke åbent
for offentligheden

Mandag d. 2. november kl. 19.00
Silkeborg Museum
Sogneaften, hvor alle
Lokalhistoriske Foreninger mødes,
Keld Dalsgaard og Lis Taulov
styrer slaget
Der tages forbehold for aflysning
på grund af Corona
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GADESPEJLET

Karen Bang (MorKaren),
Allingvej 1, Nisset,
fyldte 80 år den 26. juli

Helle Suaning,
Serup Tinghøjvej 2,
fyldte 40 år d. 11. august

Morten Bak, Kongen af
Tandskov Grusgrav,
fyldte 40 år den 25. juni.

Børge Mikkelsen,
Sinding Nørrevej 2,
fyldte 80 år d. 7. juni.

Helga Pedersen,
Lemming Vesterbyvej 3,
fyldte 95 år den 5. juli.

Vivi Sørensen,
Ørevadbrovej 57,
fyldte 75 år d. 19. juli

Karsten Ingvardsen,
Ørevadbrovej 55
fyldte 50 år d. 28. august

Diana Skov,
Ørevadbrovej 55, fyldte
50 år d. 16. august ´19
My, datter af Katrine og
Brian Wormark Moesgaard, Ebstrup Tværvej
10, Ebstrup. Født 13. juni
2020 kl. 23.02 og hun målte 53 cm og vejede 4094g.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet

Helle og Brian Sand, Resdal Bakke 58, fejrede sølvbryllup d. 8. juli. Her med døtrene Emma og Emilie

spændende og aktuelt,
ved at underrette redaktionen om mærkedage,
fødselsdage, bryllupper mm.
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DAGPLEJERNE
Covid-19 i Dagplejen
Den gældende coronapandemi har medført en helt
ny hverdag for os som dagplejere. Vi har alle måtte
tilpasse os sundhedsstyrelsens retningslinjer og integrere det som en del af vores dagpleje. Dette blev gjort
på forskellig vis, hvoraf nogen flyttede deres daglige
aktiviteter udendørs og fælles for alle blev der pakket
legesager væk, der ikke kunne tåle daglige rengøring
med vand og sprit. Håndsprit blev placeret strategiske
steder i dagplejerernes hjem og campingdunke med
varmt vand til håndvask,hver anden time blev taget i
brug, således at børnene samt dagplejeren kunne vaske hænder før og efter spisning.
Coronapandemien har medført, at børnene nu kan
”vaske-hænder” sangen udenad samt gjort håndvask
til en naturlig del af hverdagen.
Det er blevet til mange skovture, hvor naturen har
skabt udgangspunkt for leg, f.eks. leg med grankogler, sten, grene, m.m. Vi finder krible krable dyr og fordyber os i mindfullness i skoven. Der er blevet tænkt
kreativt,og vi har fundet gode og holdbare løsninger,
der fungerer for os, så vi kan passe på hinanden. Det
har været lærerigt for både børn og voksne.
Sommer hilsner fra
Lone Bidstrup, Lone N. Jensen og Søs Nielsen

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Gry Fogh Schultz
Henriette G. Larsen
Lone Bidstrup		
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Linda Højen Weibel
Jeanette Svendsen
Line Eslund Skifter
Inge Lise Nielsen

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

3068 9017
2735 1818
2371 5476
3074 9758
2250 2097
2026 1475
3011 5818
2031 0466
6112 6002
2016 9791
2252 1042
2684 8926
2815 4605

For pædagogiske ledere, se side 46
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SKÆGKÆRSKOLEN
Farvel og goddag på Skægkærskolen
Som altid var dimissionen i år igen et farvel til en flok
9. klasser- som vi vil mangle på Skægkærskolen. Vi
havde en anderledes aften grundet Corona, men det
blev hyggeligt og også ret festligt. Vi var udenfor med
blæserorkester, overrækkelse af beviser og taler. Tak
for lån til forældrene af jeres unge mennesker- og held
og lykke fremover!
Desuden var der i juni et farvel til medarbejdere som
gik på pension. Deriblandt to centrale skikkelser i lokalområdet gennem mange år: Nels Vad og Asger
Skov Nielsen.
Nels har både været på skolen som elev, boet i distriktet meget længe (altid?) og dertil ydet en stor indsats
som lærer på skolen gennem rigtig mange år. Tak for
det hele- heldigvis ser vi fortsat Nels svinge tubaen i
Skægkærblæserne!
Stor tak lyder også til hele skolens vicer: Asger. Der
blev til receptionen sagt mange pæne- og fuldt fortjente ord om indsatsen. Asger har gennem ca. 20 år givet
elever, forældre og personaler en både professionel,
varm og personlig behandling. Det er blevet til mange
personer gennem tiden,- og en god del hilste pænt af
med Asger ved udgangen af skoleåret. Festen blev så
stor som vi kunne forsvare i forhold til restriktionerne.
Tusind tak og held og lykke til Asger.

Min baggrund er mere end 20 år i den danske folkeskole, som lærer, TR og senest som pædagogisk leder
af 6-9. klasse på Viby skole i Århus. På Skægkærskolen er jeg pædagogisk leder af 4.-9. klasserne i den
almene undervisning. I dagligdagen sætter jeg pris på
at komme lidt væk fra kontoret, og få snakket med eleverne om hvad de nu er optaget af, både når det handler om undervisning, og i det hele taget. Jeg vægter
desuden i høj grad at have et godt samarbejde med
lærere og forældre.
Jeg ser frem til et godt samarbejde
Rasmus Agertoft Iversen

Udvidelse af Skægkærskolen
Tirsdag 4. august modtog vi en pavillon til Skægkærskolen, da vi udvider Inklusionscenteret. Skægkærskolen startede sidste skoleår med et inklusionscenter
med 21 børn og nu bliver der tilknyttet 6 elever yderligere. Derfor var der brug for et klasseværelse, som
bliver i en midlertidig pavillon. Pavillonen blev placeret
i skolegården, hvilket blev fulgt nysgerrigt af skolens
børn.

Ny pædagogisk leder på Skægkærskolen
Pr 1. august er jeg blevet ansat som pædagogisk leder
på Skægkærskolen, og det er jeg rigtigt glad for - af
flere grunde.
Når man kommer til Skægkærskolen, mærker man
med det samme, at værdierne ikke bare er noget, der
står på gavlen, de lever faktisk. Det er tydeligt i den
måde man er sammen på, og i den måde man går til
det faglige arbejde. Skolens værdigrundlag hvor livsduelighed, faglighed og fællesskab er fundamentet,
tiltaler mig meget ved skolen, og jeg glæder mig til at
være en del af det.
En af de helt konkrete ting, som jeg glæder mig til at
være en del af, er skolens fagdage, hvor man arbejder
med et emne eller fag en hel dag. Her er der virkelig
skabt gode muligheder for at arbejde med fordybelse
og engagement, og så bliver det jo selvfølgelig kun
endnu bedre af, at skolen har så gode fysiske rammer,
både hvad angår bygninger og udearealer.

Pavillonen bliver placeret ...

... og så er den klar til brug
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PLADS TIL DIG OG MIG
Birthe har haft et utroligt liv i Afrika
Mellem Serup og Lemming ligger den gamle stationsbygning fra dengang, der gik tog mellem Silkeborg
og Rødkærsbro. Og her bor Birthe Gjern i det gamle
pakhus med en skøn udsigt ud over dalen mod nord.
Birthe er uddannet dameskrædder og folkeskolelærer
med håndarbejde på linie, og hun var i 18 år lærer
på Silkeborg Ungdomsskoles tekstillinje, lige som hun
havde sy-hold på aftenskolen i 10 år.

Der handles og forhandles i skyggen af et træ

Birthe foran sin vinterhave på Brovej

Som medlem af Kvindernes U-landsudvalg blev hun i
1984 inviteret til at deltage i Worlds Womens Conference, der blev afholdt i Nairobi. Med en vis rødstrømpe-holdning var det rigtig spændende at være med til
at udvikle og forbedre forholdene for kvinderne i Afrika.
Konference varede 10 dage, men hun snuppede lige
en fuld måned, da hun nu var af sted. Og hun fortæller,
at hun faldt pladask for Afrika
Så hjemvendt til Danmark fortalt hun sin mand (nu eksmand), at ”Vi skal til Afrika”, ”Det kan du godt glemme”,
sagde han, men det kunne Birthe ikke, og et år efter
stod hun klar til afrejse alene til et job i Botswana gennem Mellemfolkeligt Samvirke.
Det begyndte med 3 år som pædagogisk leder på Botswanas første textilskole, en såkaldt ‘brigade’, som var
et uddannelsessted for unge piger, der kun havde gået
få år i skole. Birthe skulle bl.a. lave undervisningsmaterialer til både syning og silketryk. Skolen havde til
huse i en lille landsby en times kørsel udenfor hovedstaden Gaborone. Huset, hun boede i, var to små runde cementhuse med stråtag, her var elektricitet, men
vandet måtte hentes ved landsbyens pumpe.
Men der var meget lidt forståelse for at lave en ”klog”
økonomi blandt kvinderne, hvor syerskerne skulle
lære at gemme penge til at købe nyt stof og tråd
m.m., så Birthe valgte et andet job via Botswanas
NGO (non government organisation), hvor hun brug-
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te 3 år på at vejlede kvinderne i selvstændige økonomi og marketing. Botswanas regering var i gang
med at bygge skoler for 8.-9.-10.- årgangene, og i
et år rejste Birthe rundt og underviste de lokale lærere i syning, reparation af symaskinerne/strygejern
og hvad der mere høre til i et håndarbejdslokale. Her
kom hun rundt i hele landet, som er 14 gange større
end danmark, med kun 1,5 mio. indbyggere. Ofte er
der 200-300 km. mellem landsbyerne, tit på meget
dårlige sandveje, noget af en udfordring, da kort og
GPS var ikke-eksisterende.
Efter 12 år med forskellige jobs (alle fantastisk spændende) fik hun en dag mulighed for at arbejde sammen
med buskmændene (nu kaldt San folket) i Kalahari
ørkenen. Gennem Mellemfolkelig Samvirke blev hun
ansat af en lokal NGO, Ghansi Craft, som havde til
formål at generere indkomst for San folket. Kvinderne
laver noget fantastisk flotte smykker af strudseæg, og
mændene lavede hovedsagelig træskærerarbejde og
tæpper af skind fra vilde dyr.
Birthes arbejde som koordinator var at køre rundt
til landsbyerne og opkøbe de produkter, San folket
lavede og sælge dem igen. En arbejdsuge kunne
startede med, at min kollega, som talte klik-sproget
(engelsk var arbejds-sprog), og jeg pakkede bilen
med telt, mad, vand og hvad, vi havde brug for de
næste 5 dage, kørte de 300 km ud i bushen til den
fjerneste landsby. Først kontaktede vi chefen for at
fortælle, at vi var i landsbyen, og derefter satte vi
os under et træ og ventede på, at folk kom for at
sælge deres kunsthåndværk m.m. Sådan fortsatte
vi de næste 5 dage.
Efter et par uger hjemme for at prissætte vores indkøb, pakkede vi igen bilen, hvorefter turen gik til tourist-shops og hoteller i det sydlige i Afrika, Botswana,
Sydafrika, Namibia, Zimbabwe. Første bil fra Gantsi
Craft var en Toyota Hilux 4x4 og senere vores dejlige
Landrover 4x4, der fik kørt mange, mange km. på dår-

På campingtur i Botswana...

lige sand- og grusveje. Det blev til 12 år i dette usædvanlige område, hvor hjælp til et punkteret dæk er en
selvfølge og befolkningen er små men utroligt gæstfrie.
Privat boede hun sammen med sine to hunde af typen
Kalahari-special (læs gadekryds) og 3 katte. Først i et
lille hus uden elektricitet, og senere købte hun sit eget
hus, mest for at få elektricitet. Husene lå 5 km. uden
for landsbyen, og ca. 300 km. fra den nærmeste større
by med benzintank og indkøbsmulighed.
I sit virke i Kalahari ørkenen møder hun organisationen Gepard Conservation, der arbejder på at bevare
bestanden af geparder, som er et truet dyr. Jo flere
mennesker, vi bliver på jorden, jo mindre plads har de
vilde dyr og bliver dermed let truede dyrearter.
Geparden gør indhug i de lokales husdyr, og derfor
bliver de ofte skudt. Så for at bevare bestanden af
geparder, satte Gepard Conversation fælder op med
en ”stakkels” ged som lokkemad, mendog i et separat
rum i fælden, så den ikke blev spist. Fælderne blev
checket hver dag, hvorefter Geparden blev taget ud
og sluppet fri langt ude i bushen. Birthe har været med
til at relocate 22 geparder. Og hun har stadig alle 10
fingre, for geparder er meget rolige og smukke dyr.
I Birthes fritid var én af hendes yndlingsbeskæftigelser
at campere ude i bushen. Måske lyder det mærkeligt,
men der er faktisk campingpladser i Botswana. Hvilket
normalt kun er en ryddet plads, hvor man må opholde
sig. Ingen hegn omkring, så det var bare om at kigge
sig godt for, før man rejste sit telt.
Hun fortæller, at hun aldrig har følt sig bange for at
være af sted på ofte ensomt job. Hun sov på taget
af Landroveren, hvis det var at foretrække, men ellers
var et telt ofte løsningen. Engang stod der en elefant
og kiggede interesseret på teltet, men da det ikke kunne spises, gik den igen. Andre vilde dyr har også været
forbi, men da Birthe ikke lugter som mad, går de igen!!!

En snak om hvilke af deres produkter der sælger bedst

San kvinde, i en pause kan man få lidt ’sjov’ tobak

Det var med sorg i hjertet, at hun for 10 år siden vendte tilbage til Danmark, men alderen begyndte at trykke,
og det var et hårdt og ofte ensomt job. Èn gang om
året har hun mulighed for at rejse tilbage. Nu hygger
Birthe sig med familien og hunden Mensa, og de går
mange ture i den flotte natur ved den gl. banelinje. Og
hun er stadigvæk aktiv med symaskinen og hjælper
gerne, hvor der er brug for det.
Luffe
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PLADS TIL DIG OG MIG
Et år i Grønland
I sommeren 2019 fik vores familie muligheden for at
rykke teltpælene op og flytte til Grønland efter 10 år
i Serup. Vores familie består af Magnus på 9 år og
Madelin på 11 år samt Thomas og Marie på 37 år.
Både Thomas og Marie havde fået arbejde i Nuuk,
hhv. ved Deres Auto som pladesmed og på Grønlands
Handelsskole som uddannelsesinspektør.
Vores indtryk af byen Nuuk er fantastisk. Byen ligger
ved udmundingen af Nuuk Fjord, der er verdens næststørste fjordsystem, og med den storslåede grønlandske natur som nærmeste (og eneste) nabo.

Fra en vandretur i fjeldet

Familiefestivalen Qooqqut

sne, og det var svært at forstå, hvor meget sne, der
egentlig kan falde, men 2-3 meter sne lå der i hvert
fald snildt der, hvor der ikke blev ryddet sne. Med 1015 graders frost det meste af vinteren er det en tør sne,
der er ideel til udeleg og –aktiviteter. I januar måned
åbnede skiliften, og vi investerede derfor i ski til hele
familien og lærte af køre på alpinski. Der er to lifte på
Lille Malene, en stor og en lille. For os, der aldrig har
stået på ski før, var det de perfekte rammer for at lære
det, og vi har brugt mange gode timer derude. Thomas
købte også en snescooter og kørte nogle gode ture i
fjeldet, før snescooteren blev skiftet ud med et par ski.

I løbet af de første par måneder i byen greb vi hver en
chance, vi fik for at komme ud og opleve en natur, som
er så smuk og så anderledes, end vi kender fra Danmark. Der er masser af muligheder for vandreture af
forskellig længde, om det bare er en times tid eller flere dage med overnatning i telt eller shelter undervejs.
Uanset hvor man går hen er der to ting, man bemærker: Først og fremmest den mest fantastisk smukke og
storslåede natur, der er overalt omkring en. Dernæst
at vejret sætter rammerne for, hvor og hvornår man
vandrer. Generelt er det arktiske klima meget tørt, men
alligevel kan man hurtigt blive overrasket af en meget
tæt tåge, hvad vi også oplevede enkelte gange på vores vandreture.
Bortset fra naturen, hvordan er livet i Nuuk så anderledes fra livet i Serup? Bortset fra naturen, ikke så meget. Jo, nogle ting er dyrere end vi er vant til fra Danmark, f.eks. frisk frugt og grønt, der skal fragtes med
fly. En agurk koster omkring 25 kroner og et salathoved 30 kr. Men bortset fra priserne ligner de grønlandske supermarkeder de danske til forveksling. Der er de
samme varer, dog suppleret med grønlandsk proviant
som rensdyrkød og hvalbøffer i køledisken og et væsentligt større sortiment af frostvarer.
Vi fik fortalt af venner og kolleger, at vinteren kom sent
til Nuuk i 2019, og den første sne faldt også først i midten af november. Derefter blev der ved med at falde
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Fra vores ferie i Ilulissat, her med kystbåden Sarfaq Ittuk

Som i resten af verden kom coronavirus også til at
sætte sit præg på foråret 2020 i Grønland. Der kom 11
smittede i Nuuk og byen var lukket ned i 3 uger med
udrejseforbud for at forhindre, at smitten bredte sig til
andre byer og bygder.
Men i takt med at de 11 smittede blev erklæret raske,
åbnede byen og landet langsomt op igen og gav os
mulighed for en tur til Ilulissat (i Diskobugten) og Kangerlussuaq (på dansk Søndre Strømfjord, der i virkeligheden på trods af sit danske navn ligger nord for
polarcirklen), inden vi i juni 2020 vendte snuderne tilbage til Danmark fyldt op med masser af fantastiske
oplevelser og en bevidsthed om, at vi nok altid vil længes tilbage til Nuuk.
Marie Damkvist

LANDSBYKLYNGER
Landsbyklyngen efteråret 2020

Hermed dels en opsamler, dels et forsøg på at sætte
et perspektiv ind i landsbyklyngens efterårsprogram
og 2021.
Overordnet skal vi have udviklet grundtanken og indhold i samarbejdet i vores landsbyklynge. I den forbindelse har vi lige her slut august lavet en aftale med
DGI/Simon om den videre proces.
Det har flere delelementer i sig, dels møder som vi
har nok af, dels noget skrivearbejde men også et par
spændende udviklingspunkter som handler om følgende.
Fundraising – fonde og penge/økonomi
Ord og temaer som vi flere gange har drøftet og nogle efterspurgt. Vi har nu lavet en aftale med Rasmus
Munch fra Fundraiser.dk og inviterer hermed til et
spændende møde omkring dette emne. Det bliver den
30. september kl. 19.00 på Skægkærskolen.
Det vil handle om at hjælpe projekter på vej, at skrive
ansøgninger og se på hvilke mulighed det vil give for
vore mange spændende projekter. Du kan inden mødet kigge med på dette link: https://fundraiseren.dk/
fundraising/ Målgruppen er primært foreningsaktive
og institutioner i lokalområdet.
Bustur
Vi inviterer på bustur – klyngen rundt –
Lad os kigge på klyngens mange fortrinligheder og
hvad vi har af fælles ressourcer. Lad os kigge på hvad
vi sammen kan udvikle og måske have fokus på til en
kommende film om lokalområdet.
Det bliver den 24. oktober kl. 10 – 17 og vi beder de
enkelte borgerforeninger, skoler og idrætsforeninger
samt menighedsråd udvælge 3 – 5 deltagere. Derudover vil vi gerne have nogle unge med på turen som
måske kan give nye vinkler og spørgsmål.
Følg med på facebook om tilmelding m.v.

Baubjergstien i Sinding, skabt, plejet og ikke mindst en oplevelse

Lokalkalenderen
Kalenderen for 2021 skulle gerne blive den første
egentlige fælles kalender for hele klyngen. Den vil for
2021 have et endnu bredere billedvalg som dækker
hele klyngen og sælges gennem lokale repræsentanter i de enkelte landsbyer. Overskuddet fra salget vil i
år tilfalde de udvalgte lokale projekter.
Hvad skal der være fokus på – kom med et bud.
Fokuspunkter for det videre arbejde
Vi har udviklet på vore fælles fokuspunkter og er
nu kommet hele klyngen rundt med gode input fra
alle lokalområder. Oversigten kan findes på Lokalrådets facebook side. https://www.facebook.com/
groups/1183183925225949/
I den forbindelse er det vel værd at gentage at vi har
et godt samarbejde med Lokalrådet og derfor bruger
deres facebook side som vores officielle kommunikationsvej ud til lokalområdet. Disse opslag suppleres så
ofte med delinger ud til de enkelte landsbysider.
Unge i Klyngen
En spændende overskrift som blot skal antyde at vi
arbejder med et ønske om at få unge under 25 år med
på ideen om at udvikle i fællesskab og måske derigennem skabe fælles rum for aldersgruppen (15) 18 – 25
år. Vi ved at der sidder aktive unge i de enkelte landsbyer og vi ved at der sidder unge med gode ideer og
ønsker, dem vil vi gerne støtte.
En lille opsamler på tiden – sommeren 2020
Sammen, hver for sig og ikke for mange af gangen.
Det gennemgående træk har dog været at der i klyngens landsbyer har været gode og spændende aktiviteter i gang, aktiviteter som alle handler om at passe
på og udvikle det vi har.
Hilsen Styregruppen for Landsbyklyngen
Landsbyerne Silkeborg Nord

Serup borgerne har i 2020 skabt dette flotte madpakkehus
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Du vil
headhuntes.
Fair nok.
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020
Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden
Du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og
relevant folkekirke, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.
Vil du udnytte og udvikle dine lederkompetencer? Som i enhver anden organisation er det vigtigt, at
personalet har gode arbejdsvilkår, så samarbejdet omkring målene, både i drift og aktivitet, kan opfyldes.
Vidste du fx at menighedsrådet har arbejdsgiveransvaret for størstedelen af kirkens personale?
Interesserer du dig for bygninger? Så kan du være med til den kulturbevarende del omkring kirken, men også
de bygninger, som er personalets arbejdsplads og den almindelige drift.
Er du god til at gennemskue store talopstillinger som budgetter og regnskaber, og har du flair for tal?
Er du god til at kommunikere? Så kan du være mere til at gøre vores kirke mere synlig og relevant for både
medlememmer og pressen.
Du har ansvaret. Kirken er dig og mig. Kirken er bygget på frivillighed og engagement.
Henvend dig til din præst, Henriette Gosvig eller Mette Glowienka, eller til menighedsrådet og hør nærmere.

Serup og Lemming sogne
Sejling og Sinding sogne

Læs mere på menighedsraadsvalg2020.dk
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Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 15. september kl. Kl 19

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Sted:
Serup & Lemming sogne: Serup
konfirmandstue
Sejling & Sinding sogne: Sejling sognehus

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk
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Siden sidst
Konfirmander
På grund af covid-19 blev først forberedelsen aflyst
og sidenhen måtte også selve konfirmationen udsættes. Den højtidelige afslutning på konfirmandforberedelsen ligger nu på den anden side af sommerferien
og vi glæder os til sammen med familier, venner og
lokalsamfundet at kunne fejre en på mange måder helt
særlig årgang konfirmander.
Vi har allerede hørt de første bekymrede stemmer:
”Mangler dette års konfirmander ikke noget undervisning for at kunne blive konfirmeret?”   Det kan vi ikke
lade være usagt, og måtte derfor, på en pragtfuld sommerdag i juni, sætte dette års konfirmander fra Skægkærskolen stævne i præstegårdshaven i Sejling.

14

Med en bibel i hånden kom konfirmandernes viden og
agilitet på prøve, et lille udpluk af opgaverne lød som
følgende: Hop ligeså mange gange, som der er kapitler i Klagesangene. Hvor mange bøger i GT er opkaldt efter kvinder? Sig som dyrene i Lukasevangeliet
15,15. Gør som de gør ved Babylons floder i Salme
137,1. Råb som tiggeren i Markusevangeliet 10,47.
Alle konfirmander excellerede og kunne derfor rykke
videre til næste udfordring der lød på at rekonstruere
Babelstårnet. Og ligesom i den gammeltestamentlige
fortælling viste det sig at være en ganske umulig sag
at bygge et tårn op til selve Vorherre. Med denne vigtige læring i rygsækken blev dagen afsluttet med bål
og fællesmåltid i aftensolen. Undervisningen i vores
konfirmandstuer skal selvfølgelig være vidensmæssigt
kompetent, men vi lægger samtidig vægt på at konfirmandforberedelsen taler til hjertet og giver en oplevelse af at kirken er et rummeligt sted, hvor du altid er
velkommen.
Der skal lyde en stor tak til vores skønne dejlige konfirmander for en dejlig dag!             Henriette og Mette

Der bygges babeltårne...

... og babeltårne...

Hygge-byggeri

... og babeltårne...

... og hygges ved bålet

Konfirmanderne hygger...

... med pizza

Afsked med graver ved Sinding Kirke
Efter næsten 8 år som graver ved Sinding Kirke, går
Steen Brødløs på førtidspension d 01.07. 2020.

Under ombygning
Kirken den er et gammelt hus og selvom den står om
end tårnene falde, så foretrækker vi en kirke, der ikke
falder ned om ørerne på os, hvorfor Serup Kirke i efteråret lukkes pga. vedligehold.

Vi vil gerne sige Steen tak for et godt samarbejde og
for en god indsats. Vi ønsker Steen held og lykke i
fremtiden.
Kontaktperson Marna Kjeldesen
Sejling-Sinding menighedsråd

Kresten holder tale for Steen

Vi renoverer gulvet i våbenhuset og vi skal have
en ny indgangsdør. Samtidig giver vi området
omkring indgangen et
tiltrængt løft, så det bogstaveligt talt bliver lettere
at komme ind i kirken.
Det betyder desværre,
at kirken må lukkes i de
måneder arbejder pågår.
Der vil ikke være gudstjenester og kirkelige handlinger henvises til de øvrige kirker i Lille Hids, og
vi håber på jeres overbæNuværede indgangsparti
renhed så længe.
I skrivende stund er der ingen konkrete datoer, men vi
håber at kunne komme i gang hurtigst muligt efter de
allerede planlagte kirkelige handlinger har fundet sted.
Menighedsrådet i Serup-Lemming

Marna takker Steen for indsatsen på menighedsrådets vegne
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Orientering
– det´ for børn:
Minikonfirmander
Efter efterårsferien starter Henriette og Mette i fællesskab igen et nyt hold minikonfirmander op i vores fire
sogne. Minikonfirmander er for alle børn i 3. årgang på
Lemming Friskole og Skægkærskolen.
Minikonfirmand er et frivilligt tilbud fra Folkekirken, som
har til formål at gøre børnene fortrolige med deres lokale kirke og kristendommen. Det er en ”smagsprøve”
til den egentlige konfirmationsforberedelse i 7.klasse,
men naturligvis tilpasset børnenes alderstrin med aktiviteter som fortællinger fra Biblen, sang, kreativitet, leg
og besøg i kirken og på kirkegården.
Der vil blive givet flere informationer via skolen, når det
nye skoleår er begyndt. Yderligere oplysninger kan fås
ved at kontakte Henriette eller Mette.
Nye konfirmander tilmelding
17. september begynder et nyt hold konfirmander at gå
til præst hos Henriette i Serup og hos Mette i Sejling.
Tilmeldingen forgår digitalt via www.folkekirken.dk/
livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding og er åben frem til 10. september.

Coronakirke – fortsat.
I skrivende stund ser det
regler for forsamlinger og
vi vover pelsen og skriver
ler, der sagtens kan være
udkommer.

ikke ud til at de coroniske
afstande bliver ændret, så
lidt om de nuværende regforældede, når Lokalbladet

Kalender
Konfirmation i Lemming Kirke
Lørdag d. 5. september kl. 10.00
Lørdag d. 12. september kl. 11.00
Konfirmation i Serup Kirke
Lørdag d. 12. september kl. 9.30

Ulvetimen on Tour: Lanterneløb i Lemming
Tirsdag den 3. november kl 17 Lemming Kirke
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 rabum bum bum!
Efter en fortælling i kirken, går vi gennem byen og ender ovre ved bålhytten. Alle er velkomne.
ULVETIMEN Jul med krybbespil i Sejling Kirke
Onsdag den 2. december kl 17.00
Årets minikonfirmander opfører krybbespil.
Alle er velkomne.

Som situationen er lige nu er reglerne/anbefalingerne
således at vi stadig skal holde afstand til dem, som vi
ikke deler adresse med.
Samtidig er kravet for forsamlinger i religiøse rum stadig, at der skal være 4 kvadratmeter pr. person, hvis
der skal synges og 2 kvadratmeter pr. person, hvis der
ikke synges. Personale tæller ikke med.
Står I og skal have en kirkelig handling, anbefaler vi, at
der rettes henvendelse til den lokale sognepræst, som
kan oplyse om pladsforholdene i kirken.
Lanterner
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Musikalsk legestue
I Serup, Lemming, Sejling, og Sinding kirker
Der tilbydes nu musikalsk legestue i alle fire kirker.
Legestuen er for børn i alderen ½ til 3 år sammen med
deres mødre, fædre og dagplejemødre. Vi hygger os,
synger, leger, laver rytmik og lytter til musik.
Formålet med musikalsk legestue er først og fremmest
at give børn og voksen en god fælles oplevelse med
musik i kirken. Derudover vil de forskellige aktiviteter
være med til at stimulere børnene sansemotorisk og
støtte børnene i deres sproglige udvikling.
Desværre måtte vi aflyse seancen i Sinding og Sejling
kirker i foråret pga corona situationen.
Vi håber at kunne starte igen til efteråret. Tid og sted
vil kunne ses på kirkens hjemmeside, og der vil blive
taget kontakt til dagplejemødrene i sognene, når det
bliver muligt at starte op igen.
For nærmere information kan man rette henvendelse
til undertegnede på mob. 27205378 eller mail org.serupkirke@gmail.com
Organist Karen-Minna Nielsen

Lemming Kirke

Fyraftensmusik i Sejling og Sinding kirker
Lad roen og freden sænke sig over dig og mød ind i
kirken og lyt til stille, mediativt orgel/klavermusik. Orglet/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 både den klassiske og
rytmiske genre af komponister som Keith Jarrett, Lisbeth Iversen, Bach, Buxtehude og Erik Satie.
Onsdag d. 16. sept kl. 16.30-17.00 i Sejling kirke
Onsdag d. 7. okt kl. 16.30-17.00 i Sinding kirke

Nadver i Serup/Lemming
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Høst i Serup og Lemming - Åben have i Serup.
Igen i år inviterer vi til åben have i præstegården i Serup efter høstgudstjenesten den 20. september kl. 11,
dersom vejret tillader det.
Der vil være mulighed for en let frokost, bålmad, en
kop kaffe og hygge.
I Lemming vil der samme dag være høstgudstjeneste
kl. 19 og efterfølgende inviterer vi til kirkekaffe og kage
i kirken.
Vel mødt.
Foredrag med Ruben Fønsbo
Onsdag d. 28.10 kl. 19.00
”Hvor går grænsen?”
I forbindelse med KK44 har vi inviteret fængselspræst
Ruben Fønsbo til at komme og fortælle lidt om ”Grænselandet”. Ruben har en baggrund som præst i det
sydslesvigske grænseland, hvor to sprog og kulturer
mødes og bliver til ”sydslesvigsk”, men vil også berøre
at være udsendt som feltpræst og det at være fængselspræst på grænsen til ret og forkert og på grænsen.

Efter gudstjenesten er der også mulighed for at gå ud
på kirkegården og sætte levende lys.
Ved Alle Helgens gudstjenesten i Sinding kirke medvirker fløjtenist Susanne Clausen. Susanne Clausen
er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium og har
arbejdet som freelance musiker, kammermusiker og
underviser i 30 år. Hun spiller bl.a. i trioen De tre fløjter, som spiller populære klassiske værker, arrangeret specielt til trioen af en verdenskendt jazzmusiker,
Steve Dobrogosz. Trioen har tidligere givet koncert i
Sinding kirke. Derudover spiller hun i TrioAmore- en
klassisk barok trio og i Trio Solis, som er ansat af Viborg Domprovsti til at give et anderledes bud på kirkemusikken ved højmesser og andre kirkelige handlinger. Under gudstjenesten vil Susanne Clausen bidrage
med smukke musikalske indslag –kendte toner af stille, mediativt karakter.
Ved Alle helgens gudstjenesten i Lemming kirke medvirker Ole Dusgaard som solist. Ole Dusgaard er uddannet fra konservatoriet i klassisk guitar, og med sit
smukke guitarspil vil han understøtte stemningen ved
denne gudstjeneste.

Julekoncert
Smuk højstemt julemusik
ved sanger og musiker Mariann Mikkelsen
Sejling kirke søndag d. 6.dec kl 19.30
Det er med stor glæde at kunne byde velkommen til
årets julekoncert med solist Mariann Mikkelsen.

Ruben Fønsbo

ALLEHELGEN:
Allehelgen i Sinding og Lemming Kirke
Søndag, d. 1. november er der allehelgensgudstjeneste.
kl. 14 i Sinding Kirke og
kl. 16 i Lemming Kirke
Her mindes vi de kære, som vi har delt tilværelsen
med, men som døden har skilt os fra. Gudstjenesten
er for alle, som har mistet, hvad enten det er 2 måneder, 2 år eller 22 år siden.
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Marian Mikkelsen vil synge
danske og engelske julesange, og som noget helt særligt
vil hun selv akkompagnere
sangene på keltisk harpe.
Hun medvirkede sidste år
ved julekoncerten i Lemming
kirke sammen med Vox’enkoret, hvor hun så at sige bjergtog publikum med sin smukke
sangstemme og flotte harpespil.

Mariann Mikkelsen

Mariann Mikkelsen er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium. Hun har bl.a. optrådt sammen med
Ålborg- Århus og Odense symfoniorkestre og har været gæstesolist ved julekoncerten 2018 med Sissel
Kyrkjebø i Århus musikhus.

Kirkelige handlinger
Døbte
Mads Storch Clausen
28/06-2020 Sinding Kirke
Oliver Elmkvist Puggaard
11/07/2020
Lemming kirke
Johanne Bækdal Braüner
12/07-2020 Sinding Kirke
Anna Lisa Fredberg		
01/08-2020 Serup Kirke
Mascha Skov Ingvardsen
08/08-2020 Serup Kirke

Mascha sammen med familien og Kantor

Oliver med sine forældre og faddere

Anna Lisa Fredberg sammen med sin familie og sine faddere
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Vielse/Velsignelse
Jeanette Hansen og Claus Hansen
25/07-2020 Sejling kirke
Heidi Linda Oros og Viorel Oros
28/07-2020 Hjemme i haven
Anita og Steffan Krogsgaard
08/08-2020 Serup Kirke

Jeanette og Claus fejrede kobberbryllup med en velsignelse
i Sejling kirke

Heidi og Viorel Oros blev viet i haven

Døde og begravede
Knud Erik Havn Sørensen
30/05-2020 Silkeborg v. Kapel
Erling Overgaard
26/05-2020 Alderslyst Kirke
Alma Simonsen
28/07-20
Serup kirke
Kirstine Marie Kristensen
31/07-20
Serup kirke
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Anita Nielsen og Steffan Krogsgaard Larsen, viet i Serup
kirke 08.08.20

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.

Klokkeringning ved dødsfald

Det er gammel skik i vore sogne, at der
ringes med kirkeklokken ved dødsfald.
Såfremt man ønsker denne smukke skik
opretholdt, bedes man ved dødsfald rette
henvendelse til sognepræsten eller graveren. Ringning foretages mellem solopgang
og solnedgang, dog ikke om søndagen.

Adresser
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8685 5024 - E-mail: msg@km.dk
Henriette Gosvig, Serup - Lemming
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - E-mail: hengo@km.dk
Kresten Thue Andersen (kbf.), Kragelund - Funder
Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Tlf.: 5115 2766 - E-mail: kta@km.dk
Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 - E-mail: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00.
Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på:
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg
Tlf: 86 800 200. Alle hverdage 9-13, undtaget onsdag.
Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 5190 1244
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk
Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Bente Fisker, tlf.: 2264 7423
E-mail: bfisker@mail.dk
Gravere:
Serup sogn: Jette Veie Nielsen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021
Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283
Sinding sogn: Steen Brødløs, tlf.: 2296 1589
Kirkeværge:
Serup sogn:
Bente Fisker, tlf.: 2264 7423
Lemming sogn:
Peter Nørreskov, tlf 8685 9114
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058

Se mere på:
www.kragelundkirke.dk
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Søndag 25.

11.00 MSG

ingen

9.30 HG

17.00 KTA

11.00 KTA

Kragelund

11.00 KTA

9.30 KTA

9.30 HG

11.00 KTA
Høst

Kragelund

Søndag 18.

11.00 MSG

Søndag 11.

9.30 MSG

16.30
fyraftensmusik

11.00 HG

Sinding

9.30 MSG

11.00 MSG

Sinding

for Lille Hids Pastorat

Onsdag 7.

Søndag 4.

Lemming

Sejling

Serup

Oktober

19.00 HG
Høst
11.00 MSG

11.00 HG

Søndag 27.

Søndag 20.

16.30
Fyraftensmusik

11.00 HG
Konfirmation

9.30 HG
Konfirmation

Lørdag 12.

Onsdag 16.

9.30 HG

11.00 HG

Søndag 6.

9.30 MSG

10.00 HG
Konfirmation

Lørdag 5.

Sejling

Søndag 13.

Lemming

September Serup

KIRKENYT

9.30 KTA

11.00 HG

9.30 KTA

Funder

9.30 KTA

11.00 KTA
Høst

11.00 HG

9.30 KTA

Funder

20. s. e. trin

19 s. e. trin
MSG fri

18. s. e. trin

17. s. e. trin

Kirkeåret

16. s. e. trin

15. s. e. trin

14. s. e. trin

13. s. e. trin

Kirkeåret

Gudstjenesteliste for September - Oktober - November 2020
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9.30 HG

Søndag 8.

11.00 HG

Søndag 6.

Sinding

09.30 MSG

11.00 MSG

Allehelgen
14.00 MSG

Sinding

11.00 KTA

Kragelund

9.30 KTA

11.00 KTA

9.30 KTA

Allehelgen
16.00 KT

9.30 KTA

Funder

11.00 KTA

9.30 HG

11.00 KTA

Allehelgen
14.00 KTA

Funder

2. s. i advent

Kirkeåret

1. s. i advent

Sidst søn. i
kirkeåret

23. s. e. trin

22. s. e. trin

Allehelgen

Kirkeåret

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

Bemærkninger:
Serup kirkes indgangsparti forventes renoveret i efteråret, og derfor afholdes ikke gudstjenester i Serup.
Se inde i bladet.

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

9.30 HG

Sejling

Serup

December

Lemming

11.00 MSG

09.30 MSG

Søndag 29.

Søndag 22.

11.00 HG

17.00 MSG+HG
Ulvetime

Tirsdag 3.

Søndag 15.

Allehelgen
16.00 HG

Søndag 1

Sejling

Kragelund

Lemming

November

Serup

17.00 KTA
Børnekirke

Torsdag 29.

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

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

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

September

Oktober

1. september k. 19.00
Borgermøde, Lokalrådet,
se s. 42

12. september kl. 10.00
Høstmarked, Kastanjegården, se s. 4

5. oktober kl. 13.30
Klubdag, Lemming Seniorklub, se s. 45

24. september kl. 10.00
Bustur i lokalpmrådet,
Landsbyklyngen, se s. 11

3. september kl. 19.00
Besøg Ømosebær,
Landsbyliv, se s. 34

15. september kl. 19.00
Menighedsrådsvalg i
flere sogne, se s. 12+13

6. oktober kl. 19.00
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

27. oktober kl. 19.00
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

3. september kl. 19.00
Besøg på Grauballegård,
Selj. Borgerf., se s. 30

16. september kl. 13.30
Kampen om Magten,
Serup Pens., se s. 45

7. oktober kl. 13.30
Bendt og Jens underholder, Sejl. P., se s. 44

28. oktober kl. 13.30
Seniorshoppen, Serup
Pensionistfore., se s. 45

5. september kl. 10.00
Konfirmation i Lemming
Kirke, se s. 16

16. september kl. 16.30
Fyraftensmusik i Sejling
Kirke, se s. 17

7. oktober kl. 16.30
Fyraftensmusik i Sinding
Kirke, se s. 17

28. oktober kl. 19.00
Foredrag m. Ruben
Fønsbo, se s. 18

7. september kl. 13.00
Sæsonopstart, Lemm.
Seniorklub, se s. 45

16. september kl. 19.00
Besøg på Stenholtgård,
Lokalhist. F., se s. 4

10. oktober kl. 10.00
Jagt i Præstegårdsskoven, Lemm. J., se s. 38

31. oktober
FEST i Seup Forsamlingshus, se s. 32

8. september kl. 9.30
Højskoledag, Serup Pensionistforening, se s. 45

21. september kl. 13.30
Klubdag, Lemming Seniorklub, se s. 45

14. oktober kl. 7.30
Løvfaldstur, Serup Pensionistforening, se s. 45

9. september kl. 12.30
Middag og GF i Sejling
Pensionistf., se s. 44

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

19. oktober kl. 13.30
Klubdag, Lemming Seniorklub, se s. 45

12. september kl. 9.30
Konfirmation i Serup
Kirke, se s. 16

26. september kl. 18.30
Ålegilde, Lemming Borgerforening, se s. 39

22. oktober kl. 19.00
Besøg på Gothenborg,
Landsbyliv, se s. 35

12. september kl. 11.00
Konfirmation i Lemming
Kirke, se s. 16

30. september kl. 19.00
Fundraising, Landsbyklyngen, se s. 11
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dlin

KALENDER

loka

Floorball i Værkeriet
Mandage kl. 19.45

Dart i Centrum IF
Tirsdage kl. 18.30
i Centrumhuset

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

<<<
<
<
<

e til

ove

lbla

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

November

1. n

d@g

næs

te n

mbe

r

mai

r.:

l.co

m

Nyhed
Gudstjenester:
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

December

2021

1. november kl. 14+16
Allehelgensgudstj. Sinding og Lemm., se s. 18

16. november kl. 13.30
Klubdag, Lemming Seniorklub, se s. 45

2. december kl. 13.30
Julehygge, Sejling Pensionistf., se s. 44

27. januar kl. 19.30
Generalforsamling,
Lemm. Borgerf., se s. 39

2. november kl. 13.30
Lotterispil, Lemming
Seniorklub, se s. 45

17. novembe kl. 19.00
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

2. december kl. 17.00
Krybbespil i Sejling
Kirke, se s. 16

14. februar kl. 14.30
Fastelavn, Lemming
Borgerforening, se s. 39

2. november kl. 19.00
Sogneaften, Silkeb. M.,
Lokalhist. F., se s. 4

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

6. december kl. 19.30
Julekoncert i Sejling
Kirke, se s. 18

20. marts kl. 18.00
Forårsfest med Revy,
Lemm. Borgerf., se s. 39

3. november kl. 17.00
Ulvetime/Lanterneløb i
Lemm. kirke, se s. 16

19. november kl. 11.30
Julefrokost, Område
Nord, se s. 44 + 45

30. december kl. 10.00
Jagt i Præstegårdsskoven, Lemm. J., se s. 38

4. november kl. 13.30
Ella Rasmussen, Sejling
Pensionistf., se s. 44

24. novembe kl. 19.00
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

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

25. november kl. 13.30
Foredrrag, Serup Pensionistforening, se s. 45

10. november kl. 19.00
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

29. november
Juletræsfest, Sejling Borgerforening, se s. 30

13. november kl. 18.00
Fællesspisning, Lemm.,
Borgerforening, se s. 39

30. november kl. 13.30
Klubdag, Lemming Seniorklub, se s. 45
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LEMMING IF

1000 tak for den massive støtte til klubben
Det er overvældende - vi endte med 30.000 kr. indsamlet - TAK!
Via et støtteopslag på klubbens facebookside bad vi
om støtte fra medlemmer, samt venner af klubben, i
form af køb af en hue og en halsedisse for 200 kr.
Overskuddet gik direkte i klubkassen. Vi håbede på at
dette kunne indbringe klubben ca. 10.000 kr. Blot to
døgn efter vi lancerede det rundede vi 20.000 kr. og
flere overførsler fortsatte med at tikke ind.
Der opleves altid stor opbakning fra lokalområdet til
Lemming IF – om det handler om frivilligt arbejde,
hjælp til stort og småt, eller som her økonomisk støtte,
så bakker medlemmer og befolkningen altid op. Tusind
tak for det.
Mange støttede med en overførsel og vores førstehold
ønskede at give 5.000 kr. fra bødekassen. Det er ganske
simpelt fantastisk at opleve den støtte til klubben.
Bjørn Bajlum

Du kan fortsat nå
og støtte Lemming IF
ved at overføre 200 kr. med
mobilepay til 759297 og
indtaste din adresse som
kommentar – så kommer
vi forbi med et sæt med
hue og halsedisse.

Kulturlanternen og tålmodighed
Status på et spændende og udfordrende projekt.
Som en af personerne i arbejdsgruppen sagde; “kan vi
ikke bare snart komme til at bygge”!
Torsdag den 4. juni havde vi et to timers statusmøde
med Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DGI.
Et Skype lignende møde – alene det var en udfordring.
De to timer bestod af en kort indledning, hvor vi fik
ros for projektet og ideen og så ellers en gennemgang
af projektets mangler og udfordringer, herunder det videre arbejde med landsbyklyngen.
Vi nåede inden sommerferien, at samle op på både os
selv og de fremadrettede opgaver.
Vi har lige haft det første arbejdsmøde den 20. august
og ser nu frem til det videre arbejde, som skal afsluttes
senest den 1. december med den endelige projektbeskrivelse og ansøgning. Deadline for indsendelse af
ansøgningen er blevet udskudt til sidst på året grundet
Covid19.
Inden da er det faktisk op til Silkeborg kommune og de
kommende budgetforhandlinger om projektet får den
nødvendige støtte fra puljen omkring Mødesteder. Vi
har kort sagt brug for et tilsagn i størrelsen 4,5 millioner.
Det tror vi på og ser frem til oktober/november måned,
hvor kommunen har budgetforhandlinger.
Det skulle gerne i løbet af december, måske januar
2021 føre os frem til et endeligt tilsagn fra Realdania
om støtte i samme størrelse.
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Vi er spændte i arbejdsgruppen, og derfor har vi i den
grad også brug for jeres opbakning og jeres tålmodighed.
Opbakning i form af støtte til projektet i ord men vi
nærmer os også et tidspunkt, hvor vi virkelig har brug
for jeres opbakning rent økonomisk. Kig derfor gerne
ind på lemmingif.dk, der finder du link til DGIs Gaveindsamling, hvor vi håber I har lyst til at give projektet dit
skub og din opbakning.
Følg linket fra lemmingif.dk til DGIs Gaveindsamling.
Knud Erik Nielsen

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

“Frivilling”

Betina Jensen
Navn og alder: Betina Jensen 51 år gammel
Uddannelse: Social- og sundhedsassistent.
Arbejde: Arbejder på Silkeborg Sygehus på mediciensk afdeling.
Livret: Kinesisk mad.
Hobby: Træner, hyggeture med venner osv.
Yndlingsfarve: Rosa.
Medlem i klubben: Nej, ikke pt. Jeg har tidligere
gået til gymnastik og spillet håndbold.
Frivillig i klubben: Ja
Hvorfor frivillig?: Man vil jo gerne hjælpe til, og
være en del af fællesskabet i klubben.
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: Man
kan ikke sige en enkelt, det er alle frivillige, både
trænere, bestyrelsen og alle de andre frivillige i
klubben.
Arbejdsopgaver i klubben: Jeg passer kantine,
hjælper til og laver mad ved Rema 1000 Cup, fodboldopstart og alle de andre arrangementer. Og
så hjælper jeg hvor der ellers er brug for det.

Tak

t
s
e
f
r
e
b
kto

for hjælpen, Betina!

10 års jubilæumsfest!

O

Vi ser tiden an,
men planlægger at
kunne afholde 10. og
sidste Oktoberfest!
Så kom med!

LÆS MERE

Lørdag d. 24. okt. kl 18.00-02.00
i Lemming Forsamlingshus
ALLE ER VELKOMNE!

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

Skål

på klubbens
hjemmeside og
facebookside
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LEMMING IF

Dame
håndbold

Nye priser og
ny kontingentform for:

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

Sæsonstart:

Børne

Gymnastik

Gymnastiksalen - Værkeriet i Lemming
Forældre/barn (1-3 år)
Tirsdage kl. 16.30-17.15
Opstart i uge 43 (den 20. okt.)
Trænere: Info følger

Batmangymnastik (3-6 år)

Onsdage kl. 16.45-17.30
Opstart uge 43 (den 21. okt.)
Trænere: AC, Lasse, Tilde, Mia og Anne

Det store hold (6-8 år)

Onsdage kl. 17.40-18.30
Opstart uge 43 (den 21. okt.)
Trænere: AC, Thomas,
Tilde, Mia og Anne

Gymnashtøikjde:
i børneballade,

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

Foreningsfitness
Fra 1. aug. 2020 bliver kontingent for foreningsfitness i Lemming IF ændret fra en årlig betaling,
til at være en månedlig betaling.
Kontingentet trækkes automatisk via HoldSport.
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 :)

Fitness-rummet
er tilgængeligt

24-7

så du kan træne når
det passer dig!

Gymnastiksæsonen

for voksne starter i uge 43
Vi træner i gymnastiksalen i Værkeriet
(Lemming Skolevej 8C).
Tirsdag kl. 17.30 – 18.30: “Dame- og Herreholdet”
– Holdet for de helt voksne –
Få kroppen arbejdet godt igennem med regulær motionsgymnastik med stræk, sving og vrid. Der vil være
styrkeøvelser for hele kroppen og lidt overraskelser.
Timen afsluttes med udstrækning/afspænding. Dårlig
form og småskavanker bydes også velkommen.
Tirsdag kl. 18.30 – 19.30: “Styrkeholdet”
– Udfordringer for alle –
Efter en grundig opvarmning arbejdes der med styrkeøvelser for hele kroppen. Der indgår små pulssekvenser i løbet af timen. Der veksles mellem cirkeltræning,
individuelle øvelser og par øvelser.
Første træning for begge hold tirsdag den 20. oktober.
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PLADS TIL DIG OG MIG
Kastanjegården i Lemming
Lige under 10 km. nord for Silkeborg, i Lemming, ligger Kastanjegården med tilhørende gårdbutik. Gården
tager sit navn efter de kastanjetræer, der blev plantet,
da Kai og Helle flyttede til gården i 2003 med en drøm
om at arbejde ud fra gården. Cirka syv år senere kom
gårdbutikken til, og den er lidt af et paradis, hvis du
er vild med friske, smagfulde grøntsager, der kommer
direkte fra marken, eller lækre hjemmelavede specialiteter som saft og marmelade.
Kai og Helle står for driften af gården og gårdbutikken
med hjælp fra deres datter og en medarbejder i et flexjob. Det er nemlig vigtigt for dem begge at skabe bæredygtig vækst både i deres lokalsamfund og på gården.
Det betyder blandt andet, at gårdens produkter bliver
dyrket på økologisk vis, det vil sige uden sprøjtemidler
og med god gammeldags lugning af ukrudtet, og gødning fra gårdens egne heste - så det, der kan bruges
igen et andet sted i landbruget, bliver brugt igen.
Det gør, at de produkter, du køber i gårdbutikken, ikke
kun smager fantastisk, de er også med til at værne
om miljøet. Og der er rigtig mange lækre ting at vælge
mellem hos Kastanjegården. Du kan blandt andet få
gulerødder, agurker, tomater, porre, squash og rødbeder, pyntegræskar, Hokkaido græskar og Halloween
Græskar. Du kan også få sprøde og søde æbler, honningmeloner og vandmelon. (hvis vores forsøg med
at dyrke dem lykkedes) Eller de lidt særlige produkter
som jungle agurker og jordbærtomater.

Helle og Kai byder velkommen til Kastanjegården

Og du kan selvfølgelig få skønne hjemmelavede produkter, lavet på gårdens frugt og grønt. Du kan blandt
andet få syltede græskar, syltede asier og syltede rødbeder. Forfriskende saft som for eksempel rabarbersaft, ribssaft, jordbærsaft, og en blandet saft af sæsonens bær, der blandt andet kan inkludere solbær,
stikkelsbær, hindbær, brombær, jordbær og jostabær.
Bærrene bliver også brugt til marmelader, der passer
perfekt til et hvert morgenbord. Det kan for eksempel
være rabarber-, hindbær-, brombær- eller solbærmarmelader, hindbær-ribsmarmelader, rabarber-jordbærmarmelader, eller en solbærmarmelade med rom eller
gin, der bliver lavet i samarbejde med bryggerier på de
danske øer.

Der findes mange lækre varer og gavekurve i gårdbutikken

Og så kan du som noget helt særligt også købe Kastanjegårdens hjemmelavede æblesmør, der med sin
friske smag af æbler med et hint af kanel og vanilje er
skabt til at putte oven på en lun bolle.

Og du kan købe frisklagte æg fra høns, der har masser af plads at boltre sig på. De er fritgående og har
god mulighed for at gå uden for og skrabe i jorden,
og så bliver de fordret med gårdens egne økologiske
produkter.

Gårdbutikkens udvalg er betinget af sæsonens høst,
så det er ikke altid sikkert, at der er alle varer på hylderne, men det er sikkert, at du altid kan finde nogle
lækre produkter af høj kvalitet, der er lavet med omtanke for miljøet.				
Luffe
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...

Den kommende tid…

Omstændighederne taget i betragtning, så valgte vi at
afholde både Skt. Hans og Sommerfest.

Besøget på Grauballegård, som skulle være afholdt d.
13/5, blev som sagt ikke aflyst, men udsat.

Begge dele gik fint, Skt. Hans med ca. 70 deltagere,
med stor respekt for at blive siddende både i løbet af
aftenen, men ikke mindst da bålet blev tændt. Så det
var bestemt en hyggelig aften.

Der er nu aftalt ny dato d. 3/9 kl. 1900.
Aftenen gennemføres med en rundvisning inde og
ude, derefter sluttes den af med en grillpølse og øl/
vand. Arrangementet er gratis for medlemmer, men
andre er naturligvis velkomne, dog må man påregne
en mindre egen betaling.

Sommerfest er i skrivende stund netop afsluttet og
næsten uartigt at sige, da vi ofte er uheldige med vejret, men det var næsten for varmt.
Fredag startede næsten traditionen tro, dog uden
Sejlingløbet, men med grill og bar åben fra kl. 17.30.
Senere gennemførtes vinsmagning, ok besøgt ca. 30
deltagere og flot gennemført af Claus Bredahl. Ellers
var det bare en hyggelig aften.

Ellers begynder året at gå på hæld for foreningens arrangementer, dog afholder Børnegruppen naturligvis
juletræsfest og i år bliver det d. 29/11.
I næste blad kan vi forhåbentlig offentliggøre datoer for
generalforsamling samt forårsfest.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

Lørdag startede vi kl. 11.00 med gentagelsen fra sidste år succes, nemlig Tour de Sejling.I år med en tur
rundt og se de nye byggerier i Sejling og ikke mindst
et besøg på Dukkemagergården. Dette var en stor oplevelse og ikke kun de fantastiske dukker, men lige så
meget den smukke have der er skabt midt i Sejling.
Stor tak til Astrid og Peter Bernth for rundvisningen.
Resten af eftermiddagen var stille og rolig hygge på
Arnestedet samt underholdning fra Børnegruppens
side.
Kl. 1800 var den helstegte pattegris klar, stor opbakning til det og god mad! Desværre gik mange tidligt
hjem, men det blev alligevel en hyggelig aften. Det var
en noget mindre fest, end det plejer at være, men generelt fin opbakning og heldigvis kun positive tilbagemeldinger.
Søndag gik med oprydning og en stor tak til alle som
hjalp, både før, under og efter festen.
Vi satser på, at vende stærkt tilbage i 2021!

Tour de Sejling besøg på Dukkemagergården

Så er vi i gang ...

Skt. Hans med afstand
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SINDING FORSAMLINGSHUS
Siden sidst ...
Sankt Hans Sinding
Sankt Hans var truet i år pga corona-restriktioner. Den
sædvanlige aften på sportspladsen kunne ikke gennemføres.
Utallige planer blev udtænkt og kasseret igen pga restriktionerne. Indtil Else Nielsen inviterede byens borgere til privat Sankt Hans ved Krebsesøen. Her oplevede vi en magisk aften i utroligt smukke omgivelser
med bål, sang og sækkepibe. Tror, at alle dem som var
mødt op, vil mindes denne aften, som noget ganske
særligt - Tusind tak til Else Nielsen.

Skt. Hans ved Krebsesøerne

Musik i gaderne i Sinding
Sommerfesten i Sinding måtte aflyses pga coronasmitte risiko og forsamlingsforbud. Der var helt stille på
sportspladsen den weekend, hvor der plejer at være
fyldt med glade folk og fest i Neptun teltet.
Heldigvis havde det lokale band ”Max Volume”, som
skulle have spillet til festen udtænkt en lovlig plan B,
så vi fik en snert af sommerfest.
En lastbil fra ”NHS” blev bygget om til en mobil scene.
”Max Volume” dukkede op på flere gadehjørner rundt
i byen med live musik fra ladet af lastbilen. Folk kom
ud af deres huse, med god stemning, medbragte øl
og lyttede til den fede musik. Sidste stop var byens
legeplads.

Alternativ Sommerfest

Sikke en finale, hvor alle numrene blev spillet igen.
En fin fin aften i Sinding, hvor vi alle fik sludret, lyttet,
drukket en øl og ønsket hinanden god sommer.
Kæmpe stor tak til ”Max Volume”!
(Og NHS for lastbil og chauffør)!
Arbejdslørdag i Sinding
En våd, blæsende og kold lørdag i maj havde vi en
plan i Sinding.Vores alle sammens forsamlingshus
trængte til at blive pyntet op udenfor. Bestyrelsen for
forsamlingshuset havde indkaldt folket til hjælp,og folket mødte op i stor stil.
Over tre dage var der gang i maler penslerne, slibeværktøjet, luge redskaberne og ikke mindst Kurts
fantastiske LIFT, som var årsag til megen snak. ”Kapellet”, busskuret, parkeringspladsen, og hele forsamlingshuset udvendigt med alt træværket fik en gevaldig
opstramning. Ligeledes blev legepladsen også luget
og olieret. Trods Corona og dårlig vejr kom vi i mål
med det hele. Tusind tak til alle som kom og gav en
hånd med!
Hanne Holst

Mobil-Musik i gaderne

Der arbejdes hårdt, for at holde varmen
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ...
”Så hva´ gør vi nu, lille du?”,  har en kær, men nu afdød sanger sunget (Kim Larsen). Den linje er meget
sigende om, hvilken drejning Covid-19 har sat forsamlingshuset i. Efter en total nedlukning i foråret, var vi i
den tro (og håb), at efteråret vil blive tæt på normalt!

Kommende arrangementer
		... hvis forholdene tillader... :-o

Fest

Lørdag
31. oktober

Den gradvise genåbning gjorde, at vi fik afholdt generalforsamling d. 15. juni. Bestyrelsen kunne se tilbage
på et godt 2019, både økonomisk og i særdeleshed
nogle rigtige gode, og godt besøgte spiseaftener.

Sæt X i kalenderen
og hold øje med opslag på Facebook

Ulla Grevy vil gerne have en pause fra bestyrelsesarbejdet, hendes afløser blev René Storgård. Vi takker Ulla for hendes indsats og glæder os til dét, René
kommer med.

Tirsdag d. 10. november kl. 18.00

Nu i skrivende stund skulle vi have afholdt Pizza Aften,  
hvilket ikke blev gemmenført...mega ærgerligt, men
bestyrelsen har ikke ønsker om at være smittespreder
i en opblomstrings tid...

Mortens Aften

Traditionen tro, serverer Støtteforeningen:

Andesteg med tilbehør og risalamande
Kaffe med småkager

Det har været en tanke, at færdiggørelsen af taget
skulle have en indvielse i september - dette er udsat
til foråret.
Vi har laver et program for efteråret SÆT ET STORT
KRYDS VED DE PÅGÆLDENDE DATOER, vi kan
kun prøve at lave rammerne, men det er jer som skal
udfylde dem.
Vi ses i forsamlingshuset
Michal Jokumsen

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

Forsamlingshusets bestyrelse:
Formand:
Michal Jokumsen
Næstformand:		
Danni Haunstrup
Sekretær:		
Tina Englyst
Kasserer:		
Peter Henningsen
Best.medlem:		
Helle Suaning
Suppleanter:
Jens Dam
			René Storgård

Støtteforeningens bestyrelse:

Forsamlingshuset med hhv. det gamle og det nye tag
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Formand:		
Referent: 		
Kasserer:		

Erik Vestergård
Bernd Grewy
Lene Klejstrup

SERUP BORGERFORENING
Siden sidst ...
Madpakkehuset
Huset er nu næsten færdigt - vi mangler kun at få lagt
strøm ind. Siderne er blevet justeret, så de hurtig kan
komme op, når vi må holde fest igen (hvilket vi i Borgerforeningen glæder os til). For at få den røde tråd
igennem madpakkehuset, har vi beklædt baren med
de resterende brædder fra huset. Og med de få rester/
ender der var tilbage fra baren, har vi lavet nogle hylder, så der er kommet lidt pynt på væggene.
I er meget velkomne til at benytte huset allerede nu,
men indvielsen, som vi havde planlagt her i foråret,
er på grund af Corona krisen udskudt til foråret 2021.
Nærmere dato kommer, når året 2021 bliver planlagt.
Ved brug af madpakkehuset ser vi gerne, at de skrivende retningslinjer overholdes.

Retningslinjer for

Serup Madpakkehus
* Ved ønske om leje,
kontakt Serup Borgerforening
(se www.serupsiden.dk)
* 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
Legepladsen
Vi skrev kort i et tidligere lokalblad, at vi gerne vil have
en ny legeplads. I den proces er vi så langt, at vi har
søgt nogle fonde, så nu skal alle fingere krydses for at
der kommer lidt penge vores vej, så den gamle legeplads kan gå på pension.

Det færdige Madpakkehus

Affaldsindsamling
Affaldsindsamlingen er nu veloverstået. Solen stod
højt og humøret var lige så. Der var fremmøde fra 10
husstande. Overraskende nok var der ikke ret meget
affald langs Serup Tinghøjvej og Ørevadbrovej. Men
Serup vej og Serup Skovvej er stadig et fokuspunkt
hvor vi kan se at der blive smidt rigtig meget affald.
Efter indsamlingen var der tændt op i grillen, god snak
en øl/sodavand til de fremmødte. Her havde vi også
mulighed for at byde et par nye ansigter velkommen
til byen.

Petanque-spillerne har taget godt imod huset

Vi takker for et flot fremmøde. Og tak til Torben Frits
for at sponsorere juletræer til de første 5 tilmeldte

I disse dage er det dejligt med lidt skygge, men ellers vil det
nok oftest være den danske sommer-regn, vi kryber i læ for

Traditionen tro sluttes Affaldsindsamlingen af med en grillpølse og en øl/vand
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LANDSBYLIV
I løbet af sommeren, har vi været rundt og sælge medlemskab til vores lille forening
Skulle vi have misset jeres hus, kikker vi gerne forbi jer, bare giv os et praj.
Alle er velkomne til vores arrangementer,
medlemmer eller ej, priserne ses under de forskellige arrangementer.
		
		
		
		
		
		

Formand: 			
Næstformand: 		
Sekretær/referent: 		
Kasserer: 			
Menigt medlem: 		
E-mail: 			

Fra arkivet ...

Janni Rasmussen 			
Anna-Grethe Rasmussen
Inger Kristensen 			
Grete Dahl 				
Lillian Rasmussen 		
Landsbyliv@live.dk

2463 0517
2427 8773
2814 5442
6093 7601
8685 9207

Kommende arrangementer
Torsdag d. 3. september kl. 19.00

Besøg hos Ømosebær

Langmosevej 6, 8620 Kjellerup
Vi starter aftenen med en rundvisning på ca. 1½ time
rundt i plantagen, hvor der er mulighed for at smage
på de forskellige bær og høre om produktionen,
afsætning, høstning og meget mere.
Vi slutter aftenen af med kaffe/te
og Ømoses blåbærtærte.
Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr.
Betaling ved tilmelding på
Mobilpay 2427 8773 – Anna-Grethe Rasmussen
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30
Husk at give besked, hvis I selv kører.
Tilmelding til Anna-Grethe senest d. 27.08.20
på tlf. 2427 8773
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
Fra blomsterarrangement i 2018

Fra teaterturen i 2018
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Fra Generalforsamlingen i 2019

Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 19.00

Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19.00

Lemming Forsamlingshus

Gothenborgvej 3, 8653 Them

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter:

• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse
• Indkomne forslag
Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 01.09.20
• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Janni Rasmussen,
Inger Kristensen og Grete Dahl
• Valg af suppleant - Doris Larsen
• Valg af revisor - Anna Marie Graversgaard og
revisorsuppleant - Pia Ostenfeldt
Efter generalforsamlingen kigger Martina forbi
(Sofia Skafsgaard er desværre blevet forhindret)
med alle hendes Gade og Juul smykker.
Denne aften gives 20 % rabat
i forhold til internet-priserne
og til alle dem der køber nogle lækre smykker,
vil der være en gæstegave.
Se smykkerne her:
www.gadeogjuul.dk
Betaling med KONTANTER eller MOBILEPAY
I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt lækkert,
så derfor vil vi gerne vide lidt om,
hvor mange der kommer,
så husk tilmelding.
Tilmelding til Grete senest d. 08.09.20
på tlf. 6093 7601
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Besøg på Gothenborg

Vi skal besøge den økologiske gård - Gothenborg.
Vi skal høre lidt om gårdens historie.
På gården opdrætter man økologiske
gæs – ænder - kyllinger mm.
Kød/pølser fra disse, gaveartikler, mm.
sælges i en lille gårdbutik, som vi kan handle i.
I løbet af aftenen serveres kaffe og kringle.
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.15
Husk at give besked, hvis I kører selv.
Pris for medlemmer 40 kr. Ikke medlemmer 65 kr.
Tilmelding til Inger senest d. 14.10.20
på tlf. 2814 5442
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 18. November 2020 kl. 19.00

Besøg hos Cow Concept
Ærøvej 29 8800 Viborg

Cow Concept er en webshop, som gerne vil bryde
med den traditionelle webshop.
Når folk kommer her, så ved de aldrig,
hvad de finder.
Her er dobbelt så mange varer
som på webshoppen,
og der er altid overraskelser imellem.
Der sælges punge, tasker og ure, smykker
og meget mere.
Lisette Jepsen fortæller om stedet,
og der vil være lidt vin og lidt salt
til at hygge sig med.
Se mere her: www.cowconcept.dk
Pris for medlemmer: Gratis. Ikke medlemmer 50 kr.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.15
Husk at give besked, hvis I selv kører.
Tilmelding til Grete senest d. 04.11.20
på tlf. 6093 7601
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Fra Generalforsamlingen i 2019
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BØRNEHAVEN I LEMMING
En indi – to indi – tre indianer..

Midt i juni flyttede der 45 indianere ind i børnehaven i
Lemming i 2 dage. Årets koloni var i gang.
Legepladsen var pyntet op med totempæle, drømmefangere, kæmpe tipi telt, indianerflag, så stemningen
var intakt, da de første ugh ugh lyde lød.
Alle – små som store, kom udklædt som indianer piger
eller drenge. Men før man bliver en rigtig indianer, skal
man iføres krigsmaling og have sit indianernavn.
Efter vi alle var blevet forvandlet til vaskeægte indianere blev der stegt slange over bål (kæmpe snobrød)
og spist bisonkød og haresteg, som vi selvfølgelig selv
havde skudt med bue og pil. Vi gravede efter guld,
som vi kunne putte i vores læderpunge og der blev
sunget indianer sange ved bålet.
En flok indianere klar til kamp

De allermodigste indianer skulle også overnatte og
dette er altid højdepunktet for de ældste børnehavebørn. Der blev spist indianergryde og lavet drømmefangere, som skulle fange både de onde, men også de
gode drømme natten over.

Sarah og Flora ryger en fredspibe

Christoffer viser en ægte indianer bue
frem
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Alle gode indianer dage slutter af med, at vi ryger os
en velfortjent fredspibe og kan se tilbage på en helt
fantastisk koloni, som vi mindes med stor glæde og
som er et samtale emne, vi vil vænne tilbage til mange
gange indtil næste koloni.
Pædagog Louise Andreassen

Lauge graver efter guld

Njord er meget koncentreret, imens
Astrid viser ham, hvordan man skyder
med bue og pil

FRISKOLEN I LEMMING
Nye lokaler og corona-retningslinjer
I starten af marts tog håndværkerne det første spadestik i byggeriet af tre nye lokaler på Friskolen i Lemming. Et byggeri som var længe ventet, da børn og
personale på skolen manglede plads. Kort tid efter blev
friskolen og resten af Danmark lukket ned på grund af
Covid-19 og skolen stod tom. Det gav håndværkerne
ro og fred til at rode og larme alt det de ville. Måske
var det lige netop fordi håndværkerne havde ro og god
plads, at det gik ret hurtigt med byggeriet og allerede
da skolen genåbnede var håndværkerne længere end
beregnet.
Friskolen genåbnede med god afstand mellem børnene, så alle de gamle lokaler blev taget i brug og en
enkelt stamgruppe blev udstationeret på Værkeriet,
hvor 5. klasse gik i skole i den første tid. 6-8. klasse
fortsatte med hjemmeundervisning lidt endnu. Corona-retningslinjerne betød også inddeling af udeareal
i zoner, ingen leg på tværs af stamgrupper og ingen
fælles morgensang. Hver stamgruppe havde deres
egen indgang, toilet og bestemte legegrupper inden
for stamgruppen. Der blev indkøbt håndsprit i rigelige
mængder og hyret rengøringshjælp ind, som to gange
om dagen gjorde toiletter og alle kontaktflader rene.
Alt imens børn og personalet så småt fandt sig tilrette i
den nye hverdag, knoklede håndværkerne videre med
de nye lokaler i håbet om, at de kunne tages i brug,
hvis afstandskravet blev lempet.
Da de ældste børn skulle tilbage i skolen blev afstandskravet heldigvis ændret, hvilket gjorde det lidt
nemmere at have plads til alle børn på friskolen og
stamgruppen på Værkeriet fik lov at komme hjem på
skolen igen. Heldigvis kunne de nye lokaler tages i
brug, selvom de ikke var helt færdige. Hjemmesko var
dog påkrævet, når børnene var i lokalerne, da der ikke
var lagt linoleums gulv endnu.

Musiklokalet

Nu var det ikke længere kun håndværkerne, som var
i gang i lokalerne, men også forældrene i legeplads/
bygge-/vedligeholdelsesudvalget var i sving flere eftermiddage og aftener. Der skulle etableres en ny væg,
flyttes en dør eller to, spartles, males, sættes ventilation op og meget mere. Når man har børn på friskolen,
skal familien være repræsenteret i mindst et udvalg
og her kan familierne vælge mellem arrangements/
lejrskole-udvalg, scene/drama/tombola-udvalg, PRudvalg, fondsudvalg eller legeplads/bygge/vedligeholdelsesudvalg. Udvalgene mødes i løbet af skoleåret
og arbejder med de forskellige opgaver, der er knyttet
til det enkelte udvalg.
I den sidste uge af sommerferien knoklede personalet med at rydde op, smide ud og gøre lokalerne klar
til at modtage børnene første skoledag og selvom de
havde travlt, så lykkedes det med god hjælp fra flere
forældre at blive klar.
Er vi så helt i mål? Nej, i løbet af de næste uger, skal
lærerne flytte ind i deres lærerforberedelses-lokale,
det nye kontor og et mødelokale skal indrettes og de
sidste ting skal sættes på depot.
Så trods corona-retningslinjer, som var svære at få til
at passe ind på en byggeplads, lykkedes det med fælles hjælp at skabe mere plads på friskolen. Nu er skolen i gang igen, stadig med afstand, håndsprit, egne
indgange og toiletter, men der er plads til alle og fælles morgensang kan gennemføres uden alt for meget
sang fra børnene.
På vegne af
bestyrelsen for Børnehaven og Friskolen i Lemming
Dorte Kvist Madsen

Klasselokale
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Siden sidst
Jagtforeningen afholdte den årlige fisketur hos Svennes paradis søer hvor der var stor tilslutning, høj himmel og stille vejr. Hvilket gav en hyggelig aften med
fine fangster. Aftenens flotteste fisk blev landet af Pelle
- se også billede på forsiden

Rullepølse og Mårhunde regulering 9/9
Kom i værkeriet og hør et
foredrag om succesfuld
regulering af mårhunde
mens vi koger rullepølser
af vildt kød. Vi har lokket
Michael ”mårhund” Sørensen til at komme og
dele sine erfaringer med
jagt og regulering af mårhunde. Michael er en meget erfaren mårhunde jæger
der ikke kun vil give gode råd om indretning af foderpladser men også giver prøver på det lokkekald han er
lykkedes med af få mårhunde til at komme på.
Så kom og del dine erfaringer og røverhistorier om
mårhunde og rullepølser. Tilmelding inden andejagten
starter til Peter Nielsen på 4294 1029 eller 8632peter@gmail.com
Kommer Thornings bedste skytter fra Lemming?
Thorning jagtforening afholdt klubmesterskaber hvor
podiet blev flot præget af mange skytter fra Lemming
Jægerrækken blev vundet af Oliver Nørskov med 58
træffere skarpt forfulgt af Jensen klanen på de næste
pladser og henviste dermed Poul Erik Sørensen til en
plads på græsset.

På Bukkejagten i præstegårdsskoven er der observeret en sund bestand af Grævling, ræv, hare og af rådyr
hvor der igen
i år set flere
bukke end der
er skudt til,
samt en del
flotte råer og
lam.

Mester rækken blev vundet af Henrik Pedersen, nummer 2
blev Jan Kjær, mens Kristian Nørskov snuppede tredjepladsen foran Carsten Bille Holst

Riffel indskydning og hjortebanen
Vil du med på en hyggelig tur til hjortebanen i uge 35,
så tag fat i Jakob eller Peter

Bestyrelsen

Alfred Jensen
Peter Nielsen		
Christian Nørskov
Lasse Mortensen
Jacob Jensen

8687 7535 / 2241 1221
2920 7107
2585 2683
2423 5501

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk
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Jagt i Præstegårdsskoven

Lørdag den 10. okt. og onsdag den 30. dec.
Begge dage kl. 10.00
Mød op ved klubhuset på Serupvej.
Max. 15 deltagere så ”først til mølle”.
Pris 50,- kr. incl. en øl eller vand.
Husk jagttegn.

LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Vi er desværre nødsaget til at aflyse revyen den 29.
august, grundet forsamlingsforbuddet ikke er hævet
som tidligere varslet. Vi regner dog med at gennemføre planlagte arrangementer hen over efteråret. Datoerne for arrangementer er som følgende ->

Arkivbilleder fra en tid uden Corona

Kommende arrangementer
Ålegilde

26. september 2020 kl. 18.30

Fællesspisning

13. november 2020 kl. 18.00

Generalforsamling

27. januar 2021 kl. 19.30

Fastelavn

14. februar 2021 kl. 14.30

Forårsfest med Revy
20. marts 2021 kl. 18.00

Fremadrettet vil forårsfesten og revyen ligge
3. lørdag i marts

Borgerforeningen modtager gerne fortsat støtte
via MobilePay 62096 med 75 kr.
som et medlemskab koster.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
Vel mødt til alle vore arrangementer.
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
”Sommeren er forbi nu og den nærmest fløj afsted”
– sådan sang C.V. Jørgensen i Sæsonen er slut, fra albummet Tidens tern fra 1980. Denne sommer, her i år
2020, har været en særlig én af slagsen. En sommer,
som vi alle vil kunne huske. Måske ikke for det som vi
hver især lavede, men måske nærmere det modsatte.
For dét vi ikke lavede. Denne sommer, og månederne
op til, har givet mulighed for at trække vejret og suge
ny luft ind. En mulighed for at sætte nye ideer i søen,
måske på nye måder. Ingen af os ved helt hvordan
de kommende måneder ser ud, og i skrivende stund,
vælter det frem med bud på hvilke områder, som måske alligevel ikke får lov til at åbne op. Derfor, lad os
summe lidt endnu og husk at notér dig de gode ideer
undervejs. Måske de skal i spil i Værkeriet…
Corona-hensyn i Værkeriet
Vi følger naturligvis de gældende anbefalinger, og det
håber vi naturligvis at du som bruger af Værkeriet,
også gør. Benyt spritflaskerne, som står rundt omkring
i huset. Vores rengøringshjælp gør alt hvad hun kan
for at følge med.
Teater Magistraten kiggede forbi
Vi blev prikket til af et medlem, som havde set en lodtrækning på en teaterforestilling. Værkeriet siger mange tak for tanken, og endnu mere tak for opbakningen
til alle jer som kiggede forbi. Salen var fyldt med godt
40 glade gæster, som fløj med til Afrika. Kæmpe stor
tak til Magistraten, som havde valgt Værkeriet.

Efteråret bringer håbet med sig
Vi har endnu engang koblet os på Aarhus Universitet,
som til efteråret udbyder live stream foredrag. Dem
kan du opleve ved at møde op i Værkeriet. Se kalenderen for datoer.
Magistratens forestilling i Værkeriet

En tak til medlemmerne – og velkommen til alle nye!
Midt i corona tiden, lavede vi et opslag hvor vi rakte ud
efter jeres hjælp. Vi manglede medlemskaber og så
gik det lige pludselig stærkt. Mange nye navne figurer
nu på listen og nu glæder vi os bare til at kunne invitere jer indenfor.
Vi er i gang med at planlægge en dag for alle medlemmer, som vi satser på bliver i september måned. Her
stiller vi spørgsmålet ”hvordan får vi de nye medlemmer ind i Værkeriet?”.

40

Derudover vil der komme en række koncerter, hvor vi
bl.a. håber på at kunne præsentere nogle af de bands
som holder til på førstesalen i Værkeriet.
Hvis du har et ønske eller en idé til noget, som kan
foregå i Værkeriet, så kontakt os gerne på 61 65 10 96
eller på vores Facebook side.
Tak fordi du støtter!

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Sommer, morgensang i det fri og kanotur sidste skoledag
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalrådet
Lokalrådet har som så meget andet haft et lavt aktivitetsniveau efter nedlukningen af landet i midten af
marts.

I forrige nummer af Lokalbladet blev det beskrevet,
hvilke ønsker lokalrådet har fremlagt inden udarbejdelsen af planerne.

Nu kommer der så en række planlagte aktiviteter i perioden mellem dead-line for dette indlæg og produktion og fordeling af Lokalbladet.

Af nyheder fra Silkeborg kommune der vedrører
vores område kan nævnes:

I midten af august kommer byrådets nærdemokratiudvalg på besøg hos Lokalrådet. De vil blandt andet
gerne høre om vores landsbyklynge. Lokalrådet har
derfor inviteret repræsentanter for styregruppen med
til dette møde. Vi håber at vi ved at fortælle om, hvad
der er i gang rundt omkring i området, også kan medvirke til at forbedre muligheden for at vi kan blive årets
lokalområde i Silkeborg Kommune.
Lokalrådet har indstillet at landsbyklingen bliver
årets lokalområde.
Det er beskrevet i indstillingen at de 8 landsbyer allerede har en del samarbejde, men det arbejde der er
i gang i landsbyklyngen for at sikre fælles udvikling og
brug af udstyr, mødesteder og andre ressourcer, samt
fælles aktiviteter udover de eksisterende, vil skabe et
bosætningsområde, der bliver endnu mere spændende og attraktivt for alle generationer.

I kommuneplanen udpeges et område på Sejling Hedevej (den del der er placeret tæt ved kraft-varmeværket) til evt. etablering af biogasanlæg.
Det drøftes om der i 2024-2026 skal afsættes midler (ca. 85 millioner kr.) til omfartsvej ved Skægkær. I
drøftelserne indgår også spørgsmålet om, hvordan en
sådan vej skal prioriteres i forhold til andre trafikinvesteringer.
Det drøftes ligeledes om Skægkærskolens skoledistrikt skal ændres eller om der skal ske udbygning af
Balleskolen og Buskelundskolen.
Peter Bernth

Lokalrådet og landsbyklyngens styregruppe har haft et
tæt samarbejde, som har skullet sikre en fælles forståelse af, hvad lokalrådet udfører sammen med kommunen, og hvad klyngen etablerer sammen med områdets mange aktive foreninger.
Den 1. september kl. 19.00 er der borgermøde om
Kommuneplan 2020-2032. Det foregår i Sinding Forsamlingshus. Planforslaget er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Byrådsmedlemmer og byplanmedarbejdere vil deltage i mødet.

Krydset Viborgvej, Serupvej og Tandskovvej er godt på vej...

Det er meningen at der ved borgermødet er følgende
program:
• Hvad er en kommuneplan? (ca. 5 min)
• Temaer fra Kommuneplan 2020-2032 (ca. 15 min)
• Lokalområdet i Kommuneplan 2020-2032
(ca. 10-20 min)
• Samtalepause v. bordene (ca. 15 min)
• Dialog og debat i plenum (ca. 30-40 min)
• Opsamling og den videre proces (ca. 5 min)
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Krydset Viborgvej, Resdal Bakke og Høgdalvej er næste
projekt
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS
Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00
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På grund af corona
er generalforsamling først blevet afholdt nu,
Tidspunkt
Info
og med god tilslutning.
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d. 9/9
12:30
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d. 7/10
13:30
Onsdag
d. 4/11
13:30
Torsdag
d.
19/11
1130
Onsdag
d. 2/12
13:30

2020

SEJLING
PENSIONISTFORENING
Tidspunkt

2020

Info

Onsdag
d. 9/9
12:30

Middag. Derefter forsinket
generalforsamling
Tilmelding til Rosa

Onsdag
d. 7/10
13:30

Bendt og Jens underholder med sønderjysk sang
og musik

Onsdag
Ella Rasmussen:
d. 4/11
”Potpourri”
13:30
Torsdag
Julefrokost område nord. Sinding pensionist
d.
forening afholder festen i Sejling forsamlingshus.
19/11
Program senere
1130
Tidspunkt
Info
Julehygge med gløgg
Onsdag
2020og æbleskiver, sognepræst
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d. 2/12
Onsdag
Middag. Derefter forsinket
en historie. Medbring en pakke til 25 kr.
13:30
Tidspunkt
Info
d. 9/9
generalforsamling
12:30
Tilmelding
2021 til Rosa

Onsdag 20/1
Vi starter det nye år med en god frokost.
Bendt og Jens underholder med sønderjysk sang
12:30
Tilmelding til Rosa
d. 7/10
og musik
Tilmelding til Rosa på
tlf.: 26 74 50 34
13:30
Onsdag
Alexander vil fortælle og vise billede fra
17/2
Onsdag
hans tur
til Rasmussen:
den anden side af jorden
Ella
Bendt og Jens underholder med sønderjysk sang
13:30
d. 4/11
”Potpourri”
og musik
13:30
3/3
Ulla Krogh fortæller om sponser børn i
Torsdag
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Gambia
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11pensionist
år
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Info
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Info
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2020
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Onsdag
Derefter forsinket
d. 2/12
Mette
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Udlejningspriser
2019 Middag.
12:30
Tilmelding til Rosa
d. 9/9
generalforsamling
Program senere
12:30
Tilmelding til Rosa
13:30 Onsdag
en historie.
Medbringområde
en pakke
til 25
kr.
Sæsonafslutning
nord
i Sejling
Hele huset 2.000,vil fortælle og vise billede fra
Torsdag17/2d. Alexander
Onsdag
hans tur til den anden side af forsamlingshus
jorden
Bendt og Jens underholder med sønderjysk sang
13:30
- for 2 dage 2.500,d. 7/10
og musik
22/4 17:30
Julehygge med gløgg og æbleskiver,
sognepræst
13:30
3/3
Ulla Krogh fortæller om
sponser børn
i
Husk
tilmelding
til Rosa
Store
sal
1.650,Onsdag
Gambia igennem 11 år
Onsdag
Mette Skaarup Glowienka kommer
og fortæller
Ella Rasmussen:
13:30
d. 4/11
Lille Medbring
sal
1.250,13:30
en historie.
en pakke
til 25 kr.”Potpourri”
31/3
Middag
Middag. Derefter forsinket
generalforsamling
Tilmelding til Rosa

Julefrokost område nord. Sinding pensionist
Alle priser er inkl. forbrug ogTorsdag
slutrengøring.
d.
forening afholder festen i Sejling forsamlingshus.
19/11
Program senere
Begravelser og små møder1130er halv pris.
Onsdag
d. 2/12
13:30

Julehygge med gløgg og æbleskiver, sognepræst
Mette Skaarup Glowienka kommer og fortæller
en historie. Medbring en pakke til 25 kr.

Udlejning ved Rosa Leth

Tilmelding til Rosa på tlf.: 26 74 50 34
Onsdag
12:30

derefter generalforsamling tilmelding til
Rosa

Torsdag d.
22/4 17:30

Sæsonafslutning område nord i Sejling
forsamlingshus
Husk tilmelding til Rosa

Tilmelding til Rosa
på 2034
tlf.: 26 74 50 34
tlf. 2562

eller 2674 5034 Tilmelding til Rosa på tlf.: 26 74 50 34

Bestyrelsen:

Formand
Kasserer
Sekretær
Medl.
Medl.
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Mette Kusk
Olaf Leth
Annalise Grewy
Mary Christiansen
Lotte Pedersen

2160 4364
2674 5034
2239 4081
2679 5936
2491 4261

Bestyrelsen:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best.medl.

Rosa Leth
Keld Nielsen 		
Andrea Thomsen
Karen Schjødt
Kirsten Engebjerg

2674 5034
8654 0668
8685 5526
5056 7442
3026 5462

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for
September - Oktober - November

Program for
September - Oktober - November

Hvis Corona vil???

Mandag den 7. september kl. 13.00
Velkommen til sæson 2020/2021.
Foreningen er vært ved 2 stk. smørrebrød
og en øl eller en vand.
Tilmelding senest den 1. september.

Tirsdag d. 8. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård.
Tilmelding senest 4. september til: Birthe 2056 9150
eller Sven 22591946
Kampen om Magten
Onsdag d. 16, september kl. 13,30
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. 14. 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 8.
oktober til Rasmus tlf. 2986 5832
Onsdag d. 28. oktober 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
24. oktober til: Rasmus tlf. 2986 5832
Torsdag d. 19. november kl.11.30.
Fælles juleafslutning ”Område Nord”
Det er Sinding Pensionistforening der afholder det, i
Sejling Forsamlingshus
Udførligt program senere.
Onsdag 25. november kl. 13,30
Kommer Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude
Kristensen, som vi kender fra ”Vandring for Livet”.        
De har kørt tværs over Canada, og har oplevet en
masse som de gerne vil fortælle om, og vise en
masse billeder af de skønne landskaber
I pausen er der kaffe. Nærmere information.

Mandag den 21. september kl. 13.30
Klubdag
Mandag den 5. oktober kl. 13.30
Klubdag.
Mandag den. 19 oktober kl. 13.30
Klubdag.
Mandag den 2. november kl. 13.30
Lotterispil.
Mandag den 16. november kl. 13.30
Klubdag.
Torsdag den 19. november kl. 11.30
Julefrokost i ”Område Nord”.
Sejling Forsamlingshus.
Tilmelding senest den 12. november.
Mandag den 30. november kl. 13.30
Klubdag.

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
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8722 4820

Lokalhistorisk Forening

for Lemm./Serup/Sejling/Sinding

Poul Erik Bach, formand

8685 9027 / 2160 9027

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:		
Peter Bernth (formand)
Serup: 		
Christina Hyllested
Lemming:
Jørgen Brendstrup
Skægkær:
Søren Nollin		
Sinding:
Klaus Hansen		

6029 5577
4056 7192
8685 9025
3023 7766
4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 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			
Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
Skoleleder Peter Mortensen		
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
Jan Overby Kirkegaard, næstformand

8685 9325
8970 2600
8970 2603
8685 9532
5132 4217

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Landsbyliv
Tommy Sørensen

			

4020 1976

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sognepræster
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9
Mette S. Glowienka, Lemmingvej 2
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2d		

8685 5385
2114 9590
8686 7064

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
Jesper Bang, formand

3052 1040
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IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
Mathias Iversen, formand		

8685 5255
2427 9647

Lemming Borgerforening
Heidi Svendsen, formand		

2289 4753

Lemming Forsamlingshus		
Hanne Halkjær Møller, udlejning

8685 9197
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			

skborgerforening@gmail.com

3023 7766

Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

· 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

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Niels A. Petersen:
40 40 95 40
Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

BUREAU

ONLINE

TRYK

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Er det hele i forfald
Så giv mig et kald

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

Mobil 30486730
bidstrupallround@gmail.com
www.bidstrupallround.dk

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

Tlf. 8685 5066

Skægkær Dyreklinik

www.skabertrang.dk

Sinding Auto

Tina Englyst

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

Bio Sculpture Gelé negle
Voksbehandlinger
Traditionel Kinesisk Akupunktur
NADA - Øreakupunktur
Meditation
Single Lash Extensions
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske
Lash Lift & Brow Lamination

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

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

85 50 66 www.raskedyr.dk

8685 5186

LISELOTTE BALLE LUNEN
www.loutina.dk
Sundhedsautoriseret (SA)

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

#loutinanailz

Traditionel Kinesisk Akupunktur

Erik Sørensen Aps

Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske

LISELOTTE BALLE LUNEN

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83

Sundhedsautoriseret (SA)

www.erik-s.dk

Vestergade 45B - 8600 Silkeborg
Mobil : 50 92 91 54
Mobil: 5092 9154
E-mail : lunen@lunen.dk

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Vestergade 45 B

8600 SILKEBORG

WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK

www.lunen-akupunktur.dk

Vestergade 45 B
8600 SILKEBORG
: 50
92 91 54 & Meditation
Traditionel Mobil
Kinesisk
Akupunktur
Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske
Entreprenørarbejde
- Belægning
LISELOTTE
BALLE LUNEN
E-mail
: lunen@lunen.dk
WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK
Sundhedsautoriseret (SA)
Snerydning - Maskinstation

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17
Torsdag kl. 11 - 17

Denne dobbelt-annonce
kan blive DIN
for kun 2.500,- pr år
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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!
Aut. kloakmester

Lemmingvej 1B - 8600 Silkeborg - tlf. 8685 5065
Svend Åge Kusk - Privat 8685 5082
www.sejlingsmedje.dk
info@sejlingsmedje.dk

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær
Aut. Kloakmester

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

Tlf. 86 85 57 03
Mobil 21 68 03 60

Fax 86 85 57 43 - www.claussorensen.dk
E-mail: aut.claus@gmail.com
Lemming Brovej 25 - 8632 Lemming

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

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

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

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Tandskov Grusgrav A/S
Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk
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Denne
annonce
kan blive
DIN
for kun
1.250,- pr år

