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Nummer 81          20. Årgang Juni 2022

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

Fastelavn i Sejling Forsamlingshus

L O K A L B L A D E T

Serup Legeplads - indvielse med ballonerSkægkær Børnehus springer ud i naturen

Fastelavn i Serup Forsamlingshus
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

GF Forsikring
- overskud til hinanden GF Silkeborg 

gf-silkeborg.dk

Vi kender lokalområdet
Besøg os på Borgergade 34, 
8600 Silkeborg eller ring 
på 7224 4160.

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

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

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

8685 5186

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 16

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Niels A. Petersen:
40 40 95 40

Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Tina Englyst
Serupvej 16, Serup

Mobil: 3023 1613Bio Sculpture Gelé negle
Single Lash Extensions

Lash Lift & Brow Lamination
Gua Sha Ansigtsbehandling

Voksbehandlinger
NADA - Øreakupunktur

www.loutina.dk                                     #loutinanailz

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

 

                 Traditionel Kinesisk Akupunktur      

                 Meditation 
                      v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske  

                  LISELOTTE BALLE LUNEN 
                       Sundhedsautoriseret (SA) 

 

 

 Vestergade  45 B  8600 SILKEBORG   Mobil :   50 92 91 54  

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

                 Traditionel Kinesisk Akupunktur     

                 Meditation
                     v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske 

                  LISELOTTE BALLE LUNEN
                       Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45 B 8600 SILKEBORG  Mobil :   50 92 91 54

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

Traditionel Kinesisk Akupunktur & Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske 

LISELOTTE BALLE  LUNEN
Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45B - 8600 Silkeborg

www.lunen-akupunktur.dk
Mobil: 5092 9154

Denne
annonce
kan blive

DIN
for kun

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

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

uden at disse er orienteret.

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

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

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

Tryk:    Skabertrang
Oplag:    1525 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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  26 LIF
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  39 Lemming Borgerforening
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Sol, sommer, strand og vand og et redaktør-exit.
Foråret er kommet med sol og høj himmel som sjældent 
opleves i Danmark. Rigtig mange har fået luftet ikke bare 
hunden men også kroppen ved motionsture i vores dejlige 
skove, og når vejret er ”lyst” bliver sindet det også let. Når 
så Coronaen også er næsten væk, så går alle helt bana-
nas med rejser, fester og besøg hos familie og venner, 
og sårn er det jo også næsten gået, og dejligt, at et fast 
håndtryk atter er acceptabelt. Når jeg skriver næsten, så 
skyldes det jo det forhold, at energiprisernes himmelflugt 
naturligvis får mange til at se realistisk på, om ikke man 
kan spare forskellige steder, hvor det er muligt. For ek-
sempel forlyder det, at hastigheden på motorveje generelt 
er faldet, og mon ikke det hænger sammen med, at prisen 
på brændstof er steget samt priserne i det hele taget.
Men lidt malurt er der tit, og det er, at Vest-redaktør Oluf 
Luffe Skjerning af helbredsmæssige årsager desvær-
re ser sig nødsaget til at stoppe sin medvirken i redak-
tionsgruppen for Lokalbladet pr. 1.1.2023 efter godt 20 
års medvirken. Han vil dog ikke helt droppe kontakten til 
bladet, se side 4. Men interesserede er velkommen til at 
kontakte Vest-redaktør Klaus Hansen på 4040 4502 el-
ler Øst-redaktør Luffe på 2993 5475 for mere info om det 
spændende job med at lave et lokalt blad til gavn for alle 
i lokalområdet, og bladet uddeles også til vores politikere, 
Biblioteket og Medborgerhuset m.m., så det kommer vidt 
omkring.
Fra min side skal lyde en stor tak til alle de interessenter, 
der har bidraget med artikler, annoncer og gode råd samt 
vores utrættelige omdelere. Og sidst men ikke mindst tak 
for et rigtig godt samarbejde i redaktionsgruppen.     Luffe
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LOKALBLADETSKÆGKÆR BØRNEHUS

Så er det endelig blevet forår, alt springer ud
- og det gør børnene også.

Skægkær Børnehus er i stor vækst og til 1. april næste 
år forventer vi, at vores nye vuggestue står klar til at 
åbne. Her bliver der plads til 45 børn i alderen 0-3 år. 
Den skal placeres hvor ”Byggern” og volleyball banen 
i dag er placeret.

Hele 3-Høje er godt i gang med certificeringen til Fri-
luftsinstitution. Børn og personale øver sig bl.a. i at 
bruge strygestål, når bålet skal tændes, og lave knob, 
når der skal bygges huler i Junglen.  En del af certifi-
ceringen er også uddannelse i børnenes grundmoto-
rik, hvor vi har fokus på deres tre primære sanser. Vi 
prioriterer udelivet og oplevelser i naturen højt. Det er 
med til at stimulere alle vores sanser. 

Ellers nyder vi, at hverdagen og livet i børnehaven 
igen er åbent. De ældste børn besøger igen skolen 
hver fredag, som en del af arbejdet med overgangen 
til skolen. De sidste uger har de også nydt godt af at 
kunne komme længere væk med bussen, med ture til 
bl.a. Silkeborg museum og forårskoncert i Jysk musik 
og teater. I skrivende stund planlægges der ligeledes 
flere sociale arrangementer som ex. overnatning for 
de ældste børn og Bedsteforældredag, hvor vores le-
geplads traditionen tro, skal forskønnes med smukke 
forårsblomster.

Daglig leder
Maia Næstholdt Jensen

Tur til Silkeborg Museum

Skal bladet bestå...?
Det er nu over 20 år siden, at vores første Lokalblad 
kom på gaden. Det kan vi bl. a. takke vores idérige og 
energiske Øst-redaktør for. Luffe har været med helt 
fra starten og gjort et stort arbejde for at få et godt blad 
i jeres postkasser, hvert kvartal lige siden. 

Af helbredsmæssige og personlige årsager har Luffe 
nu valgt at trække sig, med virkning fra årsskiftet. Det 
er rigtig ærgerligt, men fuldt forståeligt. Så hvis bladet 
skal bestå, er der brug for nye kræfter, der kan og vil 
drive det videre.

Er det måske dig?
Skulle du have bare den mindste interesse i at høre, 
hvad redaktøropgaven består af, så tøv ikke, men ring 
og få en uforpligtende snak med Luffe.

Tina

Luffe takker af ...
Mit arbejde i redaktionsgruppen for Lokalbladet har 
været rigtig spændende med masser af lokale kontak-
ter til både bekendte, men lige så vigtigt totalt ukendte 
og interessante personer. 

I opstarten havde Knud Erik Nielsen, Lemming, og 
Klaus Hansen, Tandskov, også en finger med i bladet. 
Både Knud Erik og Klaus fortsatte som skribenter, og 
Klaus senere som Vest-redaktør.

Naturligvis har samarbejdet med redaktionsgruppen 
været den vigtigste del, men besøg hos personer pga. 
en rund fødselsdag, (kobber-, sølv-, guld- diamant 
m.m.-bryllup!), forretningsstart, sportspræstationer, 
annoncetegning o.m.a. været mindst lige så inspiren-
de og sjovt. Bagefter skal computten så lige bearbej-
des en stille nattetime, men ofte har de interviewede 
selv bidraget kraftigt med et oplæg til artiklen, og tak 
for det.

Jeg ønsker nu at give stafetten videre, da helbredet 
med mine 75 år desværre banker lidt tydeligt på, men 
jeg vil ikke slippe bladet helt som omdeler og støtte til 
den nye Øst-redaktør, ved ønske om dette.

Rent praktisk får man dækket sine udgifter til diverse 
it, samt kørepenge efter aftale.

Med tak for mange gode år og alles indsats for at lave 
82-83 numre af Lokalbladet for Lemming, Nisset, Se-
rup, Resdal, Sejling, Sinding og Skægkær.

Luffe
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GADESPEJLET

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet 
spændende og aktuelt,

ved at underrette redaktionen
om mærkedage, fødselsdage,

bryllupper mm.

Redaktionen ønsker alle

en rigtig god sommer!

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

LOKALHISTORISK FORENING

Lone og Per Kristjansen, Ørevadbrovej, fejrede sølvbryllup 
d. 1. marts 2022

Lokalhistorisk byvandring i Serup
Søndag, den 14. august kl. 14.00

Mødested: P-pladsen ved kirken.
Turen er gratis og åben for alle.
Turleder Bent Frits Nielsen, m.fl.

Medbring selv kaffe, der drikkes ved kirken
eller i Madpakkehuset. 

Besøg på Landbrugsmuseet i Gjern
Lille Amerikavej 19, 8883 Gjern

Onsdag, den 14, september kl. 14.00

Mødested og parkering ved museet
Turleder: Jørgen Brendstrup 

Museets leder, Kristian Rasmussen, m.fl. 
fortæller om museet og viser omkring.

Medbring selv kaffe.
Gratis for medlemmer.

Medlemskab kan tegnes på dagen for 75 kr. 
Ib Lysthauge overrækker en kaffemaskine fra det forrige år-
hundrede ved LhFs besøg i efteråret.



6

DAGPLEJERNE

Dagplejere  (for pædagogiske ledere, se s. 46)
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017 
Charlotte Steentoft Skægkær 2256 0866
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Henriette G. Larsen Lemming 2026 1475
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818

Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Alberte-Maj Kjøge Resdal  2176 9781
Linda Højen Weibel Resdal  2016 9791
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042
Line Eslund Skifter Sinding 2684 8926

Kalenderen siger forår og dagplejen sprudler af ener-
gi. Træernes blade springer ud og landskabet bliver 
lysegrønt og fuld af liv. Nye idéer udformes og styrker 
fælles leg.

Naturen er et fantastisk læringsmiljø for børn og der-
for vægter vi i dagplejen højt, at børnene oplever na-
turen på tæt hold igennem bevægelse. Skoven bliver 
udforsket på bedste vis, og børnenes motorik udfor-
dres som en naturlig del af hverdagen. Der kravles op 
og trilles ned af bakkerne, bestiges sandstakke eller 
studeret mariehøner. Det er ikke kun motorikken, der 
bliver udfordret i naturen og igennem bevægelse, fordi 
børns sproglige udvikling hænger tæt sammen med 
bevægelse og styrker sprogets dannelse.

Vi øver sproget igennem motoriklege, som når vi f.eks. 
kravler op og ned ad en bakke. Vi sætter hele tiden 
ord på børnenes handlinger og nævner begreberne 
mange gange f.eks. du kravler ”op”, ”ned”, ”igennem 
”du venter lige bag din ven” eller “foran din ven”  Bør-
nene lærer ved at sanse og bruge kroppen og sproget 
udvikles og huskes via motorisk udforskning.

Forårs hilsner fra 
Lone N , Søs og Lone B

Kom maj du søde milde
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SKÆGKÆRSKOLEN
Huskunstner besøg på Skægkærskolen
Billedkunstvalgholdet på 7.årgang på Skægkærskolen 
havde en ekstra udbytterig dag med grafik i slutningen 
af april. Vi fik besøg af Mette Strong, der er uddannet 
grafiker og billedkunstner og har arbejdet som sådan 
i mange år. Det var et besøg under ”huskunstner-ord-
ningen”- som Statens Kunstfond og Silkeborg Kommu-
ne står bag. Mette Strong og lærer Anita Fried havde 
sammen med eleverne på valgholdet en hel dag med 
tid og rum til at udforske mulighederne i det grafiske 
udtryk. Der blev snittet- ridset-eksperimenteret og lagt 
farve på før den grafiske presse kom i sving. Der kom-
mer yderligere et par besøg af Mette her i foråret, - og 
det hele munder ud i en udstilling som afslutning. Det 
ser allerede rigtig spændende ud!

Billedkunstvalgholdet er et af resultaterne bag den op-
gradering af de praktisk/musiske fag, som folkeskoler-
ne har arbejdet med de sidste par år. Jeg har tidligere 
på denne plads også vist eksempler på Håndværk/De-
sign valgholdets arbejder. Hele skolen får ofte glæde 
af hvad der foregår- idet der hyppigt er flotte udstillin-
ger i skolens Hjerterum. På billedet ses således også 
resultaterne af valgholdets tidligere arbejde med ”det 
monokrone portrætmaleri”. En betegnelse af et maleri 
holdt i en enkelt farve eller forskellige toner af denne. 
Flot ser det ud. Det monokrone portrætmaleri

Koncentration i det grafiske værksted

Mette Strong og eleverne ser spændte på resultateterne fra 
pressen.

Som skole er det vigtigt for os at understøtte alle sider 
af børnenes udvikling. De praktisk/musiske fag kan 
her noget helt særligt. Det er både vigtigt i sig selv- og 
som led i den overordnede dannelse -og uddannelse- 
til Livsduelighed, skolen har som mål.  

Peter Mortensen, skoleleder.
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

I 2018 gik Thomas Nielsen, der var 28-årige butiks-
chef i Fakta i Viborg, og drømte om at få foden under 
egen butik med alt, hvad det kunne indebære af god 
personlig kundekontakt og indkøbs- og samlingssted 
for lokale borgere. Og som et lynnedslag så han, at 
borgerne i Kragelund havde samlet 1,9 mill. sammen, 
hvor en nyoprettet forening havde købt den tidligere 
lukkede COOP-butik og i fællesskab sat den i stand 
ved frivillig indsats. 

Han tænkte, at her ville de samme lokale personer sik-
kert efterfølgende gerne støtte en butik, som de også 
var medejere af/støttepersoner til, så han lagde billet 
ind på stillingen som selvstændig købmand. Og han 
blev valgt, sagde JA og det har han ikke fortrudt. Og 
Thomas bor nu også i Kragelund.

2 år efter er Købmanden i Kragelund en sikker med-
spiller i Kragelund by med kanonomsætning, ikke 
mindst under coronaen efterfølgende, men også et ak-
tiv i byens mange gøremål. 

Thomas siger stolt: ”Det er dejligt, at de lokale bak-
ker så flot op om butikken, hvor jeg prøver på at have 
de ting på hylderne, som kunderne efterspørger. Men 

den største glæde er, at butikken også gør det rigtigt 
let for mange af byens ældre at få købt deres daglige 
fornødenheder”. 

Lokalbladet oplever, at 
det nærmest er et even-
tyr, der er gået i opfyldelse 
for Kragelund, som ved 
utroligt godt fælles samar-
bejde har formået at skabe 
liv i en lokal butik, som al-
tid vil være et kæmpe ak-
tiv i en by, som med sine 
ca. 1200 sjæle måske vil 
have svært ved at skabe 
omsætning nok til, at en 
købmand og hans perso-
nale kan (over-)leve af de 
lokales indkøb. At Thomas 
også har et socialt gén er 
bestemt også et positivt 
trkæ, som giver stor sympati i byen.

Lokalbladet siger stort tillykke med det spændende 
projekt og ønsker alt godt for fremtiden.               Luffe

Købmanden i Kragelund - et virkeligt eventyr

En stolt Thomas foran
butiksfacaden i Kragelund



9

HVOR VI BOR - Landsbyerne Silkeborg nord

”Sejling er en by i Midtjylland med 353 indbyggere 
(2021), beliggende 1 km nordøst for Skægkær, 11 km 
sydøst for Kjellerup og 6 km nordvest for Silkeborg.”

Sådan dukker det op når man googler Sejling. Men 
Sejling er jo meget mere end det. Ligesom de 6 an-
dre landsbyer i Lokalbladets område, er der et aktivt 
foreningsliv, hvis man kigger på facebooksiden er der 
alt fra bortløbne katte og høns til indkaldelse til forenin-
gers arrangementer og til fællesspisninger i forsam-
lingshuset. Der er folk der sælger overskud af hjem-
medyrkede grøntsager og annoncering af børns bod 
med legetøj.

I 2017 talte jeg med Leo Brøgger om hans liv i Sejling. 
Han er opvokset på Lemmingvej og gik i skole i den 
store hvide ejendom, Ebstrupvej nr 28, det tidligere 
Printex. Efter et par år ved landbruget, kom han 1947 
i lære hos Peter Hansen som snedker. Firmaet produ-
cerede møbler ved siden af den almindelig snedker- 
og tømrervirksomhed. Senere, især gennem 60’erne 
og 70’erne, var der 3-4 træindustrivirksomheder i Sej-
ling, samt flere mindre systuer. Meget af arbejdskraf-
ten kom fra nabobyerne. Det var under det første store 
parcelhusboom, hvor Sejlingsvinget og Sejlingvænget 
blev bygget. De blev kaldt Snedkervænget, fordi man-
ge træhåndværkere byggede selvbyggerhuse dér.

Siden er der sket meget. I slut 90’erne blev noget kirke-
jord til Sejling Præstemark og Sejlingkrogen, og noget 
nyt er på vej længere ude ad Ebstrupvej. De to vænger 
på Skægkærvej blev påbegyndt omkring 2010, og nu 
er den helt store udbygning i gang mellem Sejlingvej 
og Skægkærvej – Mariedalen med over 100 blandede 
beboelser. Ca.2016 blev Sejling gjort til byzone rent 
planlægningmæssigt, for Skægkær og Sejling er ud-
set til at være dér hvor væksten i vores område skal 
foregå. Der er endda udsigter til en dagligvarebutik i 
hjørnet mellem Viborgvej og Sejling Hedevej Vest. 

Formanden for Borgerforeningen, Jakob Kudsk skri-
ver: 

Sejling anno 2022 er fortsat et lille landsbysamfund i 
nordkanten af Silkeborg, men hvor længe? 

Det senest par år er nybyggeriet også kommet til Sej-
ling. Sejlinggaard er allerede omdannet til 15 række-
huse, som alle blev lejet ud med det samme. I Østkan-
ten har der i flere år været byggegrunde klar til salg, 
området dér har nu også fart på og de første er for 
længst flyttet ind. 

Sejling

I Sydvest kanten har udstykningen nu udmøntet sig i 
byggeriet af over 100 boliger i en kombination af lejlig-
heder, rækkehuse samt villaer. De første er allerede 
flyttet ind og i løbet sommeren står de sidste nok klar til 
indflytning. Selvom Mariedalen, som kvarteret er døbt, 
ligger udenfor byskiltene, så skal det naturligvis inte-
greres i Sejling. 

Derudover er udarbejdelse af en ny strukturplan for 
hele området i gang, det betyder sandsynligvis, at 
hele området mellem Skægkær og Sejling godkendes 
til udstykning. Når alt det er sagt, så skal vi jo være 
glade for, at vi bor i et område under udvikling fremfor 
afvikling! 

Vi har stadig vores hyggelige forsamlingshus, samt 
”Arnestedet”, Borgerforeningen og ikke mindst ”krise-
centret” (samlingssted for mænd i den gamle smedje), 
så nu skal vi ”bare” have alle nye tilflyttere med i det 
sammenhold som Sejling er kendt for. 

Og skal vi så leje et større telt til Sommerfesten, så 
løser vi nok også det.

Klaus H.,Tandskov

Det gamle Sejling med forsamlingshus, gadekær og kirke..

...udfordres af Det nye Sejling, som hastigt skyder op af den 
bare pløjemark
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LOKALRÅDET

I år er der valgt et nyt lokalråd for landsbyerne i lands-
byklyngen Nord. Tre garvede kræfter er trådt af, nogle 
har været med helt fra starten og deres store kend-
skab til lokalområdet vil blive savnet. En kæmpe tak 
skal lyde til Peter Bernth (Sejling), Klaus Hansen (Sin-
ding) og Jørgen Brendstrup (Lemming), for den store 
indsats de har bidraget med gennem årene.

Med dette er der blevet plads til nye folk, udover Søren 
Nollin (Skægkær) Og Christina Hyllested (Serup) der 
er genvalgt. Velkommen til Peder Haarup (Lemming/
Nisset), Claus Løwe Klostergård (Sinding) og Jenny 
Korsgaard Rahbek (Sejling).

Det nye lokalråd glæder sig til arbejdet med de interes-
sepunkter der måtte være og komme de næste 4 år. Til 
de af jer der er nye læsere, tilflyttere eller bare særligt 
interesserede kan vi fortælle, at Lokalrådets formål er 
at virke for områdets særlige interesser, som bindeled 
mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet 
er endvidere, at arbejde for det bredest mulige samar-
bejde om løsning af lokale opgaver.

Vi som lokalråd ønsker at arbejde aktivt for at styrke 
fællesskabet i Landsbyklyngen Nord og fremme en 
fælles identitet og samle beboere, foreninger, skoler 
og institutioner omkring landsbylivets ånd.

Mød det nye lokalråd 

Vi håber at I vil følge med på vores facebook side: 
”Skægkærområdets Lokalråd sep. 2019” og her i lo-
kalbladet, hvor vi løbende vil holde jer opdateret om 
relevante emner, der arbejdes med.         Jenny

Det nye Lokalråd - fra venstre: Søren, Claus, Christina, Peder og Jenny

Fyldt ”Hjerterum”
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Årets borgermøde den sidste dag i marts i Hjerterum-
met på Skægkærskolen havde deltagelse af omkring
100, der fik et indblik i de planer der i kommunen og 
hos Silkeborg Forsyning arbejdes med i området.

De første tema der blev belyst var kommunens arbej-
de med en udviklingsplan for Sejling-Skægkær. Dels 
om indholdet, dels om processen. Der er nedsat en lo-
kal udviklingsgruppe og samtidig forsøger kommunen 
også at være til stede ved forskellige arrangementer i 
området, således at så mange som muligt kommer til 
orde i processen, således at ideer og ønsker er kendt i 
forbindelse med formuleringen af den plan, der til sidst 
skal forelægges byrådet.

Det andet tema var Silkeborg forsynings planer for ud-
bredelse af fjernvarme i forbindelse med oprettelse af
varmeværk med varmepumpe i Skægkær. Et tema der 
bliver stadig mere aktuelt, dels på grund af de stigende 
energipriser, her er jo mange brugere af naturgas, dels 

på grund af regeringens udmeldinger om udfasning af 
gasfyr, samt information til alle borgere om mulighed 
for at få fjernvarme. I første omfang sættes et forsøg 
med lokal varmeveksler i gang. Det skal forsyne Skæg-
kærskolen og Mariedalen, herefter bliver muligheden 
for at udbrede det til Skægkær og Sejling undersøgt.
Der var stor spørgelyst mede gode og relevante 
spørgsmål til gæsterne, der også kunne give relevante 
svar.

På borgermødet markeredes også, at et nyt lokalråd 
tiltrådte. Denne gang med en lidt større udskiftning 
end normalt, idet 3 ud af 5 medlemmer er nye. Vi af-
gående medlemmer kan glæde os over, at det er lyk-
kedes at få gode efterfølgere, der interesserer sig for 
områdets udvikling og er villige til at bruge kræfter på 
at påvirke den udvikling.

Peter Bernth

LOKALRÅDET
Borgermøde 2022
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

INFO 

02.06. 

SOMMERKONCERT I LEMMING 

TORSDAG DEN 2. JUNI KL. 19.30 
I LEMMING KIRKE 

Ved årets sommerkoncert vil koret synge et varieret program af danske sange, klassiske værker, ud-
drag fra musicals og rytmiske sange. Programmet bliver et sammenkog af korets repertoire gennem de 
sidste 10 år. I pausen vil menighedsrådet byde på en lille forfriskning.                                                               
Vel mødt til en festlig aften i kirken. 

VOX´ENKORET 

VOX´ENKORET KAN I 2022 FEJRE 10 ÅRS JUBILÆUM 

Drivkraften i koret er først og fremmest glæden ved at synge, dernæst at træne og udvikle sangstem-
men og i fællesskab at udvikle korets musikalske udtryk. Derudover lægger koret stor vægt på det so-
ciale fællesskab og slutter altid korprøverne af med hyggeligt samvær med kaffe og kage. 

Koret er stadig åbent for nye korsangere, særligt er bas og tenorsangere i høj kurs, men alle med lyst 
til at synge er velkomne. For yderligere information kan man henvende sig hos organist Karen-Minna 
Nielsen på mobil 27 20 53 78 eller på mail org.serupkirke@gmail.com.     

ALLE KAN VÆRE MED—BARE MAN HAR LYST TIL SANG OG FÆLLESSKAB 
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06.06. 

Syng med           

Katrine Muff 
Enevoldsen  
 

Lørdag 12. marts 
kl. 10-13                 
I Serup Kirke  

2. PINSEDAG MANDAG DEN 6. JUNI kl. 14 
Til pinse fejrer vi kirkens fødselsdag med en festgudstjeneste i præstegårdshaven i Sejling.      
Gudstjenestens musik er lagt i hænderne på Skægkærblæserne og Vox´enkoret. Der vil være bæn-
ke til at sidde på og efter gudstjenesten serverer menighedsrådet kaffe og kage. Vi håber på godt 
vejr ellers rykker vi inden for i Sejling kirke. 

 

Ånd i det grønne 
Pinse I fri luft 
I Sejling præstegårdshave 
 

15.06.  

Lad freden og roen sænke sig over dig og mød ind i kirken og lyt til stille,         
meditativ musik. Klaveret vil spille i ½ time og man må komme og gå som det 
passer ind i dagens program. 

Fyraftensmusik 

Klavermusik i Sinding kirke 

Onsdag 15. juni kl. 16.30 
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16.06. 

FORTÆLLING OG SOMMERSANG FOR BØRN OG FAMILIER 
 

23.06. 

NORDENS TONE                         

Pinse og blæsevejr — familiegudstjeneste 
udenfor ved Lemming Friskole.              
Torsdag den 16. juni kl. 13.30 

med børnesang og fortælling. Familier og børn er velkomne. Hold øje med Facebook – Serup-
Lemming sogne for nærmere informationer. 

Kirkemusikere og præst træder i pedalerne og kommer 
rundt i lokalområdet i Funder, Kragelund og Lemming  

”NORDIC JAZZ”                           
KONCERT SKT. HANS AFTEN              
TORSDAG DEN 23. JUNI                            
KL. 19.30  I SINDING KIRKE  
Lifligt, let melankolsk og lyrisk – således 
lyder dette orkesters bud på den særlige 
nordiske lyd eller “tone”. 

I spidsen for kvartetten står den dansk/
norske grammy vindende sangerinde Jullie 
Hjetland, som mestrer og synger på alle de 
otte nordiske sprog. Hendes baggrund er 
folkemusikken og i mødet med de tre dyg-
tige og erfarne jazzmusikere skaber Nor-
dens tone ny, anderledes og velklingende 
musik.  

De tre øvrige musikere er pianist Poiken 
Flensborg, bassist Torben Bjørnskov og på 
saxofon Hans Mydtskov. 

Vel mødt til en festlig og musikalsk spæn-
dende koncertoplevelse i kirken, som dan-
ner optakt til den senere Skt. Hans fest i 
Sinding. Fri entré 
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05.07. 
RØVERHISTORIER MED SANG OG MUSIK 
SOMMERAFTEN I SINDING KIRKE                                          
TIRSDAG DEN 5. JULI KL 19.30 

En røverhistorie af St. St. Blicher genfortalt med melodier og fol-
kesange fra Danmark og Ukraine og fællessange fra den danske 
sangskat. Musikere: Johan Toftegaard Knudsen på saxofon, klari-
net, guitar og Kresten Thue Andersen på kontrabas og sang.      
Aftenen slutter med en forfriskning øl/vand/kaffe. 

04.09. 

 

OPSTART AUGUST 

MUSIKALSK LEGESTUE 
Så er musikalsk legestue startet op igen i kirkerne i Sej-
ling, Sinding, Serup og Lemming. 

Efter et forløb i Lemming og Sejling i foråret, vil næste 
seance blive afholdt i Serup og Sinding kirker efter 
sommerferien. 

Serup kirke med opstart tirsdag d. 16. august            
kl. 9.30 til ca. 10.15 i alt 6 gange.  

Sinding kirke med opstart onsdag d. 17. august   
kl. 9.30 til ca. 10.15 i alt 6 gange. 

Legestuen er for børn i alderen fra ca. 1- 3 år sammen med 
dagplejere og/eller forældre. 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. Det er gratis at deltage. 

For nærmere information kan man rette henvendelse til 
organist Karen-Minna Nielsen på telefon nr. 27 20 53 78 
eller mail: org.serupkirke@gmail.com  
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04.09. 
SOGNEUDFLUGT SEJLING & SINDING SOGNE 
Udflugt til Moesgaard Museum 

Det glæder os at kunne genoptage en gammel tradition med sogneudflugt for alle i Sejling & Sinding sog-
ne. Søndag den 4. september besøger vi Moesgaard Museum og den anmelderroste særudstilling ’RUS – 
Vikinger i øst’. En museumsguide tager os med på vikingernes spændende rejse over Østersøen, op og 
ned ad de russiske floder, til Konstantinopel og Kalifatet langt mod syd.  

Der er arrangeret fælles bustransport med flg. afgangstider: Sinding kirke kl. 12.45, Skægkærskolens par-
keringsplads kl. 12.55, Sejling sognehus kl. 13.00. Efter rundvisningen bliver der lidt tid på egen hånd og 
omkring kl. 16 serverer vi kaffe/te og kage. Bussen kører retur kl. 17.  Pris: 100 ,- kr pr. person.  

HUSK tilmelding senest onsdag den 24. august til Mette Glowienka på tlf. 8685 5024 eller msg@km.dk. 
Da der er begrænset plads sker tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Efter tilmelding fås kvittering 
for deltagelse, samt information vedrørende betaling.  Vi håber, I har lyst og mulighed for at deltage. 
 Det bliver utvivlsomt en meget interessant og hyggelig dag.  

   KONFIRMANDINDSKRIVNING          
& FORKLARINGSGUDSTJENESTE 

04.09. 

Skal du konfirmeres i Sejling, Sinding, Serup eller Lemming kirke i 
2023 skal du tage dine forældre med i kirke søndag den 4. septem-
ber.   
Konfirmander i Sejling og Sinding sogne og deres forældre:         
Forklaringsgudstjeneste kl. 10 i Sejling kirke, efterfølgende mødes 
vi i konfirmandstuen i sognehuset til indskrivning.  
Konfirmander i Serup og Lemming sogne og deres forældre:       
Forklaringsgudstjeneste kl. 11 i Serup kirke, efterfølgende mødes 
vi i konfirmandstuen i præstegården til indskrivning.  
Er du ikke kommende konfirmand, og synes du at højmessen er 
det rene latin, er du naturligvis mere end velkommen til forkla-
ringsgudstjenesten.  
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18.09. 
HØSTGUDSTJENESTE                       
SEJLING & SINDING 
Søndag den 18. september afholder vi to hyggelige høst-
gudstjenester i vores smukt pyntede kirker.  

Sejling kirke kl. 9.30 og Sinding kirke kl. 11. 

Umiddelbart efter gudstjenesten i Sinding indbyder menigheds-
rådet til kirkefrokost i Sindingrummet.  

HUSK tilmelding til frokost hos Mette Glowienka på tlf. nr. 8685 
5024 eller msg@km.dk senest tirsdag den 13. september. 

Har du brug for en kirkebil for at deltage i spisningen bedes du  
ringe til Silkebus på tlf. 86 82 14 66  og aftale nærmere senest 
torsdag den 15. september. 

Frokosten er gratis, donationer på dagen modtages dog med glæ-
de og går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp, vi tager imod kon-
tanter og mobilepay.  

Konfirmander 2022 
Sinding kir-
ke 30. april: 
Tobias Sua-
ning Busk 
Fuglsang, 
Malte Kap-
pel Brejner 
Schnoor, 
Nickolaj 
Fogtmann 
Møller.   

Fotograf:  
Helle Holm 
Portraits 
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7 + 8

Lemming kir-
ke 30. april:           

Adam Fred-
berg Søren-
sen, Mikkel 
Havemose 
Stoustrup 
Kosack, Mar-
tin Kampp 
Nørreskov, 
Jeppe Bjerge 
Mikkelsen, 
Gustav Munk 
Brandt, Helle 
Kvist Mad-
sen, Nanna 
Gottliebsen 
Papsøe 

Konfirmander 2022 

Fotograf: 
Steffen    
Clausen 

Serup kirke 
7. maj: 

Aaron Fabian 
Fisker, Emilie 
Lund Stens-
bjerg, Emma 
Dall Knud-
sen, Emma 
Munch Niel-
sen, Karoline 
Amalie Frost 
Munksø, Ka-
sper Alek-
sandar Frost 
Munksø, 
Majke Kirsti-
ne Hansen 

Fotograf: 
Steffen    
Clausen 
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7 + 8

Sinding kirke 
13. maj:          
Filippa Bjerre-
gaard Bjød-
slev Andersen, 
Smilla Vittrup 
Hougaard, Ma-
rika Hejde-
mann Haun, 
Majbritt Due 
Nielsen, Fre-
derikke Træ-
rup Politowski, 
Alma Haarup 
Lund Svend-
sen, Andrea 
Brix Thøger-
sen, Asta Juul 
Volshøj, Jona-
tha Munk Ahl-
green, Noah 
Danielsen 

Konfirmander 2022 

Fotograf: 
Helle Holm 
Portraits 

Sejling kirke 
15. maj: 

Smilla Schnei-
der Mastrup, 
Madelin Dam-
kvist Nielsen, 
Thilde Marie 
Hansen Nør-
skov,  Freja 
Oxhol Hau-
gaard Søren-
sen, Sofie 
Wallentin, 
Yasmin Eg 
Wincenty, Lu-
kas Vogn Hei-
nesen, Victor 
Wellendorph 
Poulsen 
Fotograf: 
Helle Holm 
Portraits 
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Døbte

Bjørn Bæk Lauge Hovgaard 
23. januar 2022 Sinding Kirke
Laura Skovdal Bukholt   
05. februar 2022 Sejling Kirke 
Freja Hornskov Bergsang Nielsen  
13. februar 2022 Lemming Kirke
Naja Laudal Rosvig Sørensen   
09. april 2022  Lemming Kirke 
Knud Kjeldsen    
14. april 2022  Serup Kirke 
Anker Dahl Olsen   
17. april 2022  Lemming Kirke 
Niels Boelstoft Stougaard   
17. april 2022  Sejling Kirke 

Vielse/velsignede

Linda Mølgaard Sørensen og Bent Lund  
22. januar 2022 Sejling Kirke 
Janne Zornig Foget Buchreitz og
Michael Flensted Foget Buchreitz  
26. marts 2022 Sinding Kirke 
Malene og Lars Kjeldsen   
14. april 2022  Serup Kirke 

Døde og begravede/bisatte

Jytte Høegh   
11. januar 2022 Silkeborg Vestre Kapel
Niels Jakob Nielsen  
26. januar 2022 Lemming Kirke 
Vivi Annelise Sørensen  
23. februar 2022 Serup Kirke 
Orla Braüner Skyum  
12. marts 2022 Lemming Kirke
Vagn Møller   
11. marts 2022 Lemming Kirke 
Hans Jørgen Hansen  
18- marts 2022 Balle Kirke 
Leif Sørensen Vinther  
7. april 2022  Lemming Kirke 
Grethe Vera Jensen  
26. april 2022  Lemming Kirke 

Freja med sin familie

Anker med sin familie

Linda og Bent Janne og Michael
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Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der 
ringes med kirkeklokken ved dødsfald. 

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

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Adresser
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8685 5024 - E-mail: msg@km.dk

Henriette Gosvig, Serup - Lemming
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - E-mail: hengo@km.dk

Kresten Thue Andersen (kbf.), Kragelund - Funder
Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Tlf.: 5115 2766 - E-mail: kta@km.dk

Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 - E-mail: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00.

Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på: 
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg 
Tlf: 86 800 200. Alle hverdage 9-13, undtaget onsdag.

Kirkebil:
Enhver, der har brug for transport til gudstjenester og 
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211 
Sejling/Sinding sogne: Silkebus på tlf.: 8682 1466 

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Karen Ladefoged Madsen 
E-mail: kalamadsen@gmail.com

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

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

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

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

Præsten står altid til rådighed for en samtale
Samtalen kan foregå i præstegården eller dit hjem. 
Samtalen kan handle om alt mellem himmel og jord 

og man skal ikke være bange for
at tage præstens tid – vi er her for jeres skyld.

En præst er ikke psykolog eller terapeut
og vi kan ikke løse de problemer du tumler med.

Vi er der, vi lytter og vi trøster.

Præsten har tavshedspligt, hvilket betyder,
at det du fortæller ikke kommer videre.

Præsten tager også gerne på besøg, fx ved sygdom, 
men kommer lige så gerne, hvis man synes,

at det er længe siden at præsten har været forbi.
For kontakt, se under adresser.

Se mere på:
www.sogn.dk

www.kragelundkirke.dk
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

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

Faste arrangementer:

1. juni
Cykelsponsorløb, Frisko-
len i Lemm., se s. 37

2. juni kl. 19.30
VOX´enkoret i Lemming 
Kirke, se s. 12

3. juni kl. 15.30
Fredagsbar i Sejling For-
samlingshus, se s. 44

6. juni kl. 14.00
Friluftsgudstj. m. Skæg-
kær Blæserne, se s. 13

11. juni
Forårsfest i Sejling Bor-
gerforening, se s. 30

11. juni
REMA1000 Cup 2022, 
LIF, se s. 28

15. juni kl. 16.30
Fyraftensmusik i Sinding 
Kirke, se s. 13

16. juni kl. 13.30
Familiegudstjeneste v. 
Lemm. Friskole, se s. 14

17.-18. juni
Sommerfest i Sinding,  
se s. 31

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

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans i Sejling Bor-
gerforening, se s. 30

23. juni 
Skt. Hans aften i Lem-
ming, se s. 39

23. juni kl. 19.30
”Nordic Jazz” i Sinding 
Kirke, se s. 14

25. juni kl. 10.30
50 års Jubilæum i IF 
Centrum, se s. 43

5. juli kl. 19.30
Sommeraften i Sinding 
Kirke, se s. 15

12. august kl. 17.00
Pizza Aften, Serup For-
samlingshus, se s. 32

12.-14. august
Sommerfest i Sejling 
Borgerforening, se s. 30

14. august kl. 14.00
Byvandring i Serup, Lo-
kalhist. Fore., se s. 5

24. august kl. 18.30
Besøg Vinderslev Gods, 
Landsbyliv, se s. 35

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

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

Juni Juli August 
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. augustlokalblad@gmail.com

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

Floorball i Værkeriet 
Mandage kl. 19.45

Dart i Centrum IF
Tirsdage kl. 18.30
i Centrumhuset

16. september
Koncert, Anders Blich-
feldt, Sinding, se blad 80

18. september kl. 9.30
Høstgudstjeneste i Sej-
ling Kirke, se s. 17

18. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Sin-
ding Kirke, se s. 17

20. september kl. 18.00
Generalforsamling, 
Landsbyliv, se s. 35

23. september
Ålegilde i Lemming Bor-
gerforening, se s. 39

KALENDER

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

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

Gudstjenester: 
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

September  
8. oktober kl. 17.00
Poul Sølvsten Live + 
fest, Serup F., se s. 32

31. oktober kl. 13.30
Lotterispil, Lemm/Nisset 
Seniorklub, se s. 45

5. november
Vin Festival, Serup For-
samlingshus, se s. 32

5. november
Frivillig Fest i Lemming 
IF, se s. 26

10. november
Morten´s Aften, Serup 
Forsaml., se s. 32

18. november
Fællesspisning, Lem-
ming Borgerf., se s. 39

2. september kl. 14-18
Donationer til Værkeriet, 
se s. 40

3. september kl. 10-13
Donationer til Værkeriet, 
se s. 40

4. september kl. 10.00
Konfirmandindskrivning 
mm., se s. 16

4. september kl. 12.45
Sogneudflugt til Moes-
gård Museum, se s. 16

4. september kl. 10.00
Loppemarked på Værke-
riet, se s. 40

14. september kl. 14.00
Landbrugsmuseet, Gjern, 
Lokalhist. Fore., se s. 5

 Fremtidige  
11. december 
Julemanden kommer til 
Lemming, se s. 39

12. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm/Nis-
set Seniorklub, se s. 45

25. januar
GF i Lemming Borger-
forening, se s. 39

19. februar
Fastelavn i Lemming 
Borgerforening, se s. 39

18. marts
Forårsfest i Lemming 
Borgerf., se s. 39
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LEMMING IF

Gymnastik afslutning

I uge 13 havde vi afslutning  
i børnegymnastikafdelingen 
Tirsdag hyggede forældre/barn-holdet med en 
masse tumletid, og der var gaver til trænerne fra 
både børnene og Lemming IF. En stor TAK til 
denne sæsons trænerne Kitt Wackerhausen og 
Janni Scriver. Det har ikke været nemt at føre 
holdet sikkert i gennem en Corona tid. Men alle 
har hygget sig, og vi siger tak fordi I vil bruge jeres 
tid på det. Vi kunne godt bruge 2 trænere mere til 
næste sæson, så hvis du har en lille trænerspire i 
maven, eller vil høre mere så kontakt Gry Schultz 
på 22502097.

Onsdag havde vi afslutning for Batman holdet, 
Super holdet og Unge holdet. Traditionen tro var 
alle forældre inviteret med til at deltage denne 
sidste gang. Der var gang i den, masser af smil og 
grin og alle deltog med stor entusiasme. Børnene 
elsker at vise alt det frem de lært og kan. Også 
her var der gaver til trænerne fra alle børnene og 
Lemming IF. En stor TAK til alle jer trænere (Ann 
Catrine Baltzer, Sanne Mai Lemming, Thomas An-
dersen, Lasse Schultz, Mia Nielsen, Janni Scriver 
og Thilde Nørskov) der samlet har 50 børn fordelt 
på 3 hold, igennem sådan en onsdag. I gør en stor 
indsats for vores børn og det er vi glade for. Også 
en stor tak til alle de forældre der giver en hånd med 
til oprydningen, det sætter vores trænere pris på. 

Fest... frivillig fest!
Lørdag d. 5. nov. 2022 i Lemming Forsamlingshus 
holder Lemming IF fest for alle klubbens frivillige/hjælpere

 Live musik,
drinks og
   hygge!

Som en ekstra TAK til alle jer der hjælper og gi’r en 
hånd med, hvad enten det er som træner, køkken- 
personale, handymand eller hjælper til når Lemming IF  
søger frivillige til forskellige arrangementer, holder vi  
i år fest for alle jer frivillige!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vil du med til festen, men har ikke mulighed for at 
hjælpe til i år, så kan der købes billet til 300 kr.

P.t. mangler vi hjælpere til:

Til Rema1000 Cup i Lemming 
d. 11. juni: Dommere og hjælpere 
til madboderne
Til Young@heart Festival  
d. 9.+10. sept.: Barbemanding
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Jeg vil gerne på Lemming IF’s vegne byde jer alle 
velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt, at 
I er mødt op i dag for at høre, hvad vi, i Lemming IFs 
bestyrelse, har at berette fra det forgangne år. 

Jeg kan se tilbage på 10 år, som formand for Lem-
ming IF. Det har været 10 rigtig gode år og selvom 
der til tider er nok at se til, som formand og frivillig i 
Lemming IF, er det stadig sjovt og dejligt, at skulle til 
bestyrelsesmøder og være med til at gøre noget for 
klubben og dens medlemmer. Derfor har jeg også valgt, 
at genopstille til forretningsudvalget i Lemming IF og 
ønsker at tage endnu 2 år i bestyrelsen. 

Vi må endnu en gang konstatere, at det ikke har været 
et normalt år, som vi skal se tilbage på og berette om 
her i dag, da der i det forgangne år har været en del  
restriktioner. Jeg synes vi i Lemming IF, har været gode 
til at navigeret os igennem en mærkelig tid og holde så 
mange aktiviteter i gang som muligt. Vi kan se, at der 
har været en medlemsnedgang på 10%, set over de 
sidste 2 år. Så i dag tæller vi 361 medlemmer. Dog har 
mountainbike afdelingen ikke oplevet tilbagegang de 
sidste 2 år, de er blevet 7 medlemmer mere. Det er rig-
tig flot arbejde af vores frivillige ledere i mountainbike 
afdelingen.   

Vi beviser endnu en gang i 2021, efter et Covid-19 år 
med mange nedlukninger, at vi er en idrætsforening 
med en sund og stærk økonomi. Vi kommer igen ud 
med et flot overskud og det er jeg som formand rigtig 
glad for. Det gør, at vi har mulighed for at lave nye tiltag 
og vi kan investere i nye faciliteter og indkøbe nye rek-
visitter til vores medlemmer, hvis der er behov for det. 
Det har været vigtigt for mig i den tid jeg har været 
formand, at vi har styr på økonomien.
Jeg sagde i min første formandsberetning tilbage i 
2013, at “vi har fået vendt de sidste to års underskud 
til et pænt overskud” og det har være tendensen siden, 
at vi er kommet ud af året med et overskud.
Det har også været vigtigt for mig, at være med til at 
udvikle Lemming IF til en flerstrenget idrætsforening, 
hvor der er plads til alle, der ønsker at dyrke idræt på 
den ene eller anden vis.  
I den periode jeg har siddet i bestyrelsen i Lemming IF, 
har der kun været udskiftning af 4 personer på de for-
skellige poster i bestyrelsen. Det gør, at vi har en god 

Formandens beretning
på Generalforsamlingen i Lemming IF  
onsdag den 23. februar 2022

og velfungerende bestyrelse, der kender hinanden 
rigtigt godt, hvor alle hjælper til med at gøre arbejdet 
med at drive vores alles idrætsforening. Vi er gode til 
at hjælpe hinanden, hvis f.eks. man er inde i en peri-
ode af livet, hvor der ikke er det overskud man plejer at 
have. Det er dejligt, at andre tager over for en og det er 
en kæmpe styrke, at have i en bestyrelse. 
Jeg er rigtig glad for, at alle i bestyrelsen ønsker gen-
valg her i dag, det gør at vi endnu en gang har konti- 
nuitet i Lemming IF, der er helt unik. 

Jeg vil benytte lejligheden til at rose vores kasserer, 
for det store stykke frivilligt arbejde hun gør for klub-
ben. Som formand er det et privilegie, at have hende 
ved sin side. Det er ikke en selvfølge, at der er styr på 
tingene. Men det er der i Lemming IF, jeg skal feks. 
aldrig bekymre mig for, om der er søgt det ene eller det 
andet tilskud. Tove Nielsen har bare styr på tingene og 
det er også en af grunde til, at vi har en sund og stærk 
økonomi i Lemming IF. 

Der skal også lyde en stor tak til Egon Bang for hans 
frivilligt arbejde i Lemming IF og ikke nok med at han 
er holdleder og vaskekone, så samler han også gam-
melt jern. Pengene fra det gik i 2021 til Lemming IF og 
Kulturlanternen. Det er blevet til 40.000 kr. og det er 
fantastisk, at have en sådan indtægtskilde i en idræts-
forening.

Vi arbejder stadig med projektet på et nyt kulturhus 
i Lemming og omegn. Vi har ikke opgivet håber om, 
at få realiseret Kulturlanternen. Derfor har vi efter 
afslaget sidste år, lavet et nyt skitseprojekt i sam- 
arbejde Aart, et arkitekt firma fra Århus, som Silkeborg 
Kommune er med til at finanserne. Vi er også i dialog 
med Lokale- og Anlægsfonden om projektet. Samtidig 
arbejder vi på en ny ansøgning til Realdania. Vi for-
venter, at sende en ny ansøgning afsted i starten af 
foråret. Det bliver spændende at se om det bliver til en 
bevilling i andet forsøg. Vi kan forvente at have svar på 
ansøgningerne efter sommerferien.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og de 
frivillige i Lemming IF for et godt stykke arbejde. 
Tak for ordet!

// Formand, Jesper Bang
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En super hyggelig fodbolddag for både  
spillere, familien og hele klubben, også en  
dag hvor klubben har brug for lidt ekstra  
frivillige hænder ;) 

HUSK: Lemming Skolevej er spærret  
for gennemkørsel denne dag.

 Kig forbi
CUP 2022  /  LØRDAG D. 11. JUNI

Billeder fra fællesopstart for alle 
børn+unge fodboldholdene
Alle børneholdene træner torsdage fra kl. 17.00, 
de lidt større årgange træner 2 gange om ugen.
Sandkassefodbold: Torsdage kl. 17-17.45
U6 mix: Torsdage kl. 17-18
U7 mix: Torsdage kl. 17-18
U9-10 piger: Torsdage kl. 17-18.30
U10 drenge: Torsdage kl. 17-18.00
U12 drenge: Torsdage kl. 17-18.30
U11-U13 piger: Torsdage kl. 17-18.30

Så kom forårets sæson i gang
LEMMING IF
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Over 400 kampe i de danske divisioner, 309 Superliga- 
kampe og to A-landskampe. Christopher Poulsen kan 
se tilbage på en glorværdig spillerkarriere, men den 
tidligere Superliga-profil er blevet inden for fodbold-
verdenen.
Den tidligere FC Midtjylland- og Viborg-spiller har tid-
ligere været træner for forskellige seriehold som Silke-
borg KFUM, Højslev Station IF og Bording IF.
Nu får Jyllandsserie-klubben Lemming IF, der er belig-
gende ni kilometer nord for Silkeborg, glæde af Chris-
topher Poulsens store erfaring, da klubben har gjort 
sig noget af et scoop.
Bjørn Bajlum, der er fodboldformand i Lemming IF, 
siger til LigaBold.dk, at den tidligere landsholdsspiller 
skal være træner for Jyllandsserie-mandskabet. Han 
tager André Velling med til klubben som assistent.
Fodboldformanden lægger ikke skjul på, at klubben er 
henrykt over aftalen med Christopher Poulsen og André  
Velling, der lige nu løber til sommer.

– Vores nu tidligere træner Henrik Andersen, som vi 
har haft de seneste tre år ude i klubben, trak sig en uge 
efter opstarten af personlige årsager, og så var jeg i en 
situation, hvor jeg skulle finde en anden løsning. Det 
var ikke det bedste tidspunkt at skulle finde trænere 
på, efter opstarten var kørt. Så jeg kom vidt omkring, 
og så slog det mig, at Christopher Poulsen også havde 
været træner, og så vidt, jeg vidste, var han det ikke i 
øjeblikket, og så var det en mulighed. Jeg skrev så til 
ham, om det på nogen måde kunne have en interesse. 
Så afviste han ikke, og så forfulgte jeg chancen, og det 
endte så med, at vi lavede en aftale, og han har taget 
André Velling med i aftalen, så vi har to super dygtige 
trænere omkring vores førstehold, siger Bjørn Bajlum 
til LigaBold.dk.

Hvordan har du det med, at klubben har kunnet tiltræk-
ke et navn som Christopher Poulsen?
– Det ser jeg da som en cadeau til Lemming IF i for-
hold til, hvad vi kan præstere. Jeg er da sindssyg glad 
og stolt over den her aftale. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, men jeg synes også, at vi fortjener det. 
Nu er vi rykket op to gange, og nu skal vi spille i Jyl-
landsserien igen, hvor jeg synes, at vi hører til. Der 
bliver det da også mere interessant at være træner 

Senior fodbold
Den tidligere Superliga-profil Christopher Poulsen  
er ny træner for Jyllandsserie-holdet i Lemming IF
Denne artikel er skrevet af Anders Jensen, redaktør på LigaBold.dk

for sådan et hold end et Serie 2-hold. Det er da ingen 
hemmelighed. Det er da ekstremt spændende, at vi kan 
få et navn til klubben som træner. Det ser jeg frem til.

Håber på spillertilgang
Grundet Christopher Poulsens kendte navn i fodbold-
kredse kunne det tænkes, at Lemming bliver forstærket 
på spillerfronten, og det vil glæde fodboldformanden, 
hvis det sker.

– Det kunne man da håbe. Hvis jeg var seniorspiller i 
dag, ville jeg da spille et sted med et supergodt setup, 
og det her et tegn på, at der er. Alle er velkomne. Jeg 
er ikke i tvivl om, at hvis vi havde præsenteret det her 
for tre måneder siden, inden folk var gået i gang, så 
var der måske større sandsynlighed for det, men vi 
kan da godt nå at se nogle endnu, og de skal da være 
velkomne.

Lemming IF er netop rykket op i Jyllandsserien 2, og 
målet for mandskabet er, at Christopher Poulsen skal 
hjælpe holdet med at blive i rækken.

– Vi er selvfølgelig nødt til at gå ind i det med en lille 
smule ydmyghed. For et år siden spillede vi i Serie 2, og 
så er vi rykket op to gange. Derfor går vi da ikke ud og har 
målsætninger om, at vi skal rykke op igen. Målet er helt 
klart at blive i Jyllandsserien og spille med der, da det er 
sjovest. Det bliver en kamp ad gangen. Nu skal træner-
teamet lige lære spillerne at kende, og det er jo svært at 
revolutionere det hele, men selvfølgelig er vores mål, at 
vi skal blive, siger Bjørn Bajlum til LigaBold.dk.

Han pointerer, at han er meget taknemmelig over, 
at Christopher Poulsen og André Velling har valgt at 
hjælpe klubben på et svært tidspunkt af sæsonen, 
hvor den nu tidligere træner Henrik Andersen var med 
til den første uge af opstarten.
Bajlum siger endvidere, at det ikke er planen, at 
40-årige Poulsen skal hjælpe inden for kridtstregerne, 
som han eksempelvis har gjort i Bording IF, samtidig 
med at han var trænerteamet.
Christopher Poulsen og André Velling starter op i 
denne uge, og Lemming IF møder IF Lyseng 26. marts 
i Jyllandsserien 2 Pulje 4.
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Generalforsamling 2022
Valg til bestyrelsen er der jo hvert år, men i år måtte 
vi igen sige farvel til nogle gode gamle garvede med-
lemmer idet Mick Froberg og Anders Mark valgte at 
trække sig. Tak til dem for en super god indsats! Vi 
må desværre konstatere at der ikke ligefrem er kø for 
at være med i bestyrelsen, men heldigvis fik vi Mette 
Bøgild med, så bestyrelsen ser nu således ud:

Formand: Jakob Kudsk
Næstformand: Anders Myrhøj
Kasserer: Jane Timmermann
Medlemmer er Claus Berg, Daniel Christensen og 
Mette Bøgild

Men vi har snart behov for nye og flere medlemmer i 
bestyrelsen, så hold jer endelig ikke tilbage! Vil man 
prøve det af, så tag kontakt til os, så kan man sagtens 
være ”uofficielt” medlem.

Ellers var der gode drøftelse om ambitionerne for Ar-
nestedet og samtidig enighed om, at det er en udfor-
dring at finde folk som både har ideer til nye tiltag, men 
som også er klar på at tage ansvar og eller bare give 
en hånd med. Vi holder et møde d. 7/5 vedr. dette, 
hvad udkommet bliver, må komme i næste blad.

Fredagsbar
Nyt tiltag i Sejling som blev afholdt i samarbejde med 
Forsamlingshuset d. 1/4. Simpelt koncept, øl og so-
davand til én 10’er og kom som du er og tag gerne 
børnene med. Kæmpe succes!

Der mødte nok næsten 100 op, både børn og voksne, 
som havde et par hyggelige timer. Det bliver videreført 
og ét af formålene med det, var at få inddraget flere 
i vores arbejde for vores lokalsamfund, det lykkedes 
også, da der nu er andre som har tilbudt at videreføre 
det. Super!

Forårsfest
Vi måtte af flere årsager desværre flytte den, men D. 
11/6 er vi klar og samtidig skal forsamlingshusets 60-
års jubilæum fejres, nærmere tilgår men sæt nu lige et 
stort kryds i kalenderen.

Skt. Hans
Skt. Hans afholdes naturligvis på Arnestedet d. 23/6, 
vi tænder grillen, så den er klar fra kl. 17.30 og bålet 
tændes ca. kl. 19.00. Børnegruppen sørger igen i år 
for muligheden for at lave snobrød og popcorn for de 
mindste. Så mød op og få en hyggelig aften.

Riverboat
Endeligt! Vi er tilbage
Den afholdes i år d. 23-26 juni og vi er klar alle dagene 
med diverse mad. Det betyder også, at vi har brug for 
jeres opbakning og hjælp. Arbejdet med at skaffe hjæl-
pere er i skrivende stund i gang, men hold øje med op-
slag på facebook, ellers ring til Jakob/40842337 hvis i 
gerne vil give en hånd med.

Overskuddet fra Riverboat betyder rigtigt meget for vo-
res muligheder for at realisere nye ting i byen og ikke 
mindst på Arnestedet!

Sommerfest
Afholder naturligvis igen i uge 32, d. 12-14 august.
Programmet justeres som tidligere nævnt, så det vil se 
nogenlunde således ud:
Fredag: Vi starter med Sejlingløbet og mon ikke også 
vinsmagning. Der er måske også noget sjovt for bør-
nene.
Lørdag: Festpladsen åbnes lidt tidligere så der bliver 
tid til det hele: Tour de Sejling, Tombola, Sponsor cy-
kelløb, Fælles spisning, revy og musik med Poul Sølv-
sten, Børne underholdning
Søndag: Den startes med en god brunch og derefter 
starter vi stille og rolig på oprydningen. Der vil stadig 
være underholdning for børnene samt skydning. Fe-
sten lukker ikke med én gang biksemad, men når vi 
ikke rigtigt gider mere!
Det detaljerede program tilgår primo juli.

Medlemskaber
Jeres støtte er vigtig, så tag i mod tilbuddet om med-
lemskab når vi kommer rundt.

Det betyder meget for vores muligheder for at fortsat 
at kunne drive Arnestedet og ikke mindst de aktiviteter 
som afholdes.

På bestyrelsens vegne 
Jakob Kudsk

Den kommende tid ...

Hygge ved Fredagsbaren
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SINDING FORSAMLINGSHUS
Projekt sti-system og legeplads i Sinding
I Sinding har vi gang i et projekt, som omfatter helt nye 
stier i naturen rundt om byen og nye legeredskaber på 
vores legeplads. Vi har søgt og fået penge ved Silke-
borg kommune og Landsbyklynge Nord til anlæggel-
sen af et stisystem til glæde for byens borgere, som får 
mulighed for at nyde naturen. Selvom Sinding er om-
givet af marker og grusgrav, så findes der også mange 
små skønne naturperler i landskabet.

Fantastiske lodsejere har velvilligt stillet jord til rådig-
hed. Alle er beredvillige med at etablere stierne. Det er 
ret fantastisk med imødekommenhed fra lodsejerne. 
Etableringen af stierne er så småt i gang, og første 
fase af planerne bliver færdigt i løbet af foråret. Stisy-
stemet bliver anlagt med mest mulig hensyntagen til 
naturen, og i bedste ”Sinding-stil” med et fællesskab, 
der får tingene til at ske. En ny forhåbentlig kommen-
de legeplads/samlingssted er tænkt, som det naturlige 
udgangspunkt for alle stierne i området. Stisystemet 
forbindes med banestien, og vi håber vores nabo-
landsbyer også vil få glæde af sti-projektet.

Økodag på Sømosegård
Søndag den 10. april var der gang i gaden på Charlot-
tenlundvej. Niels Peter og Nina fra Sømosegård lagde 
gård – og køer! – til øko-dagen. En efterhånden ret 
populær tradition, hvor landmænd åbner dørene op, 
så alle kan nyde glade køer, der på første gang på året 
lystigt springer ud på græs.

Ikke mindre end 2000 havde tilmeldt sig festligheder-
ne. Og det var intet mindre end fuldt hus. Og sikke en 
festlig dag! Lidt blæsende, nuvel. Men høj stemning. 
Glade børn og voksne. Og så var flere af de gæve 
Sinding-folk også mødt frem – flere af dem var oveni-
købet trukket i arbejdstøjet.

Nina og Niels Peter havde nemlig spurgt, om Sinding 
By ville stå for at sælge pølser, kaffe og kage. Og det 
sagde byen ”Ja tak!” til. Det blev besluttet, at over-
skuddet fra salget skulle gå til den nye legeplads, der 
kommer i Sinding.

Og der blev travlt i boden! Økologiske pølser, brikjuic-
er, øl, kaffe og kage blev langet over disken i et væk i 
teltet. På cirka tre timer blev der solgt for over 23.000 
kr.! Dermed får legepladsen en dejlig økonomisk vita-
minindsprøjtning på omkring 11.500 kr. Se, det er ikke 
så tosset endda! 
En stor tak skal lyde til alle de frivillige hjælpere, der 
fredag og søndag hjalp med at sætte telt op og tage 
det ned igen. Og dem, der hjalp på selve dagen.

Fællesspisning
En fast skøn tradition i Sinding om at mødes i Forsam-
lingshuset og spise sammen en hverdagsaften. Det 
lykkedes sidst i april igen med Pulled Pork burgere, 
vaffelis og lækre kagerester fra Økodagen. Leg, snak, 
latter, samt fællessang fra højskolesangbogen og nyt-
tig info om, hvad der rører sig i selve Sinding, en skøn 
cocktail, som altid er en succes.

Kageboden var populær

Sommerfest i Sinding
sæt kryds i kalenderen

den 17. og 18. juni 2022

Økodag på Sømosegård

Fællesspisning
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer

Fredag d. 12. august kl. 17.00
Pizza Aften

Vi gentager succesen og serverer hjemmelavet pizza
- forhåbentligt i Gårdhaven :-) 

Pris voksne: 65,-
Børn u/12 år: 30,- Børn u/4 år: Gratis

Tilmelding senest 3 dage før
til Tina på 3023 1613, på Facebook eller mail: serupforsamlingshus@gmail.com

SÆT KRYDS
I

KALENDEREN:

Lørdag d. 8. oktober
Poul Sølvsten Live

17.00 Dørene åbnes
17.30 Salg af Sandwich

18.30 Sølvsten går på scenen
21.30 DJ fortsætter festen!

Pris i forsalg: 120,00
Ved indgangen: 150,00
OBS: Kun 100 billetter!

Tilmelding senest 3 dage før
til Tina på 3023 1613

på Facebook eller
mail: serupforsamlingshus@gmail.com

Lørdag d. 5. november
Vin Festival 

Mere info i næste nr.

Torsdag d. 10. november
Mortens Aften

Mere info i næste nr.
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Vores første arrangement i år, udover generalforsam-
lingen, var fastelavn. Det var en rigtig hyggelig formid-
dag, trods lidt udfordringer med fastelavnsbollerne. Tu-
sind tak til de fremmødte og tak til dem der havde brugt 
tid på at klæde sig ud. Der 
skal også lyde en stor tak 
til dagplejerne for at de-
korere de flotte tønder for 
os. Traditionen tro blev der 
kæmpet til det sidste om at 
blive kattekonger og katte-
dronninger. 
Det var en svær beslutning 
at vælge ”Bedste udklæd-
ning”, men ved de ”små”  
gik den til Viktor, som var 
politi og Marie, som Ra-
punzel. Ved de store løb 
Asmus og Frederikke med 
sejren, henholdsvis som 
Cowboy og edderkop heks.

Næste arrangement var affaldsindsamling. Det er al-
tid dejligt at der er nogle der vil være med til at holde 
Serup ren og igen i år var der noget at samle op på 
alle indfaldsvejene. Tusind tak til dem der deltog og så 
håber vi at I bliver glade for juletræet til jul.

SERUP BORGERFORENING
Siden sidst ... 

Skt. Hans
Torsdag d. 23. juni

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

til familievenlige priser
Gratis snobrød til alle børn

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

Vi ses!

Kommende arrangementer

Serup Sommerfest
Uge 34

På Sportspladsen

Endelig blev det tid til indvielse af Serups ”nye” sports-
plads! Vores oprindelige indvielse af madpakkehuset, 
blev aflyst pga corona. Men intet er så skidt at det ikke 
er godt for noget. I mellemtiden fik nemlig rejst penge 
til en ny og flot legeplads. Så nu kunne vi indvie Se-
rups nye aktivitetsområde. Vi inviterede til kaffe/kage 
bord, og fik besøg af ballondamen Nathalie, der lavede 
alverdens dyr til børnene, og Viceborgmester Johan 
Brødsgaard holdt tale og klippede (måske) karrierens 
længste røde snor. 

Vi er virkelige stolte af at have rejst et område, som vi 
ser bliver brugt af folk fra både nær og fjern. Vi oplever 
at området bliver brugt til heldagslegestue af dagple-
jerne, fødselsdage og hyggelige timer med familie og 
venner. Det var præcis sådan et samlingspunkt vi øn-

skede i vores by. Alt dette var naturligvis ikke blevet en 
realitet uden en masse frivillige kræfter. så TAK for det 
til alle der har hjulpet!

Noget af det der driver en bestyrelse er at se projekter 
og arrangementer blive en succes, så det faktum, at I 
har taget så flot imod vores område, har givet energi 
til nye projekter. Faktisk har vi store ambitioner for om-
rådet på sportspladsen. og vi har allerede flere ideer 
på tegnebrættet. F.eks en shelterplads, og et nyt ”klub-
hus” men meget mere om det senere. For nu nyder vi 
resultatet og glæder os til en sommer, der byder på en 
masse dejlige arrangementer på sportspladsen.
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LANDSBYLIV
Vi er godt i gang med at planlægge programmet for 22/23

så i juni måned kommer vi forbi for at sælge medlemskaber.

Vi besøger vores tidligere medlemmer og nytilflyttere til området.
Misser vi jeres dørklokke, kigger vi gerne ind, hvis I giver os et praj.

     E-mail: Landsbyliv@live.dk 
     Formand: Janni Rasmussen 2463 0517 
     Næstformand: Anna-Grethe Rasmussen 2427 8773 
     Sekretær/referent: Inger Kristensen 2814 5442 
     Kasserer: Grete Dahl 6093 7601 
     Menigt medlem: Lillian Rasmussen 8685 9207

Prisen er uændret 
Prisen for medlemskontingentet er 50 kr. pr. person over 18 år. 

Kontingentet dækker hjemmeboende børn under 18 år. 

Pengene kan enten betales på vores konto: Reg. nr. 9266 konto nr. 8157190629 (husk navn)
eller med rede penge, når vi er rundt og sælge medlemskab.

Siden sidst ...
Fællesspisning
Dette års fællesspisning løb af stablen fredag d. 11. 
februar. 51 voksne og 10 børn var forbi til en hyggelig 
aften. Menuen var fyldt mørbrad med bacon, stegte 
kartofler og bearnaise sauce. Til dessert fik vi chokola-
dekage med is til.

Teatertur til det ny Teater
18-3-2022 var der udflugt til Silkeborg ny teater med 
22 deltager. Først blev der serveret en dejlig sammen-
kogt ret m/ris – salat og flutes. Dernæst så vi stykket ” 
Panik i familien”. En farce hvor der blev rykket ved de 
gamle dyder. Et morsomt stykke - hvor vi fik brugt lat-
termusklerne.
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LANDSBYLIV

Kommende arrangementer

Besøg på Apoteket 
Den 7. april var vi 18 personer på besøg i apoteket på 
Nørrevænget. Da vi kom, blev der serveret tapas, vin 
og sodavand. Derefter fortalte Marlene os noget om 
apoteket og vi så hvordan robotten fungerer. Det var 
meget spændende at se. Inden vi tog hjem blev der 
serveret kaffe og ckokolade.  Vi var alle enige om, det 
var en rigtig god aften.

Lækker forplejning på Apoteket

Onsdag den 24. august 2022 kl. 18.30
Besøg på Vinderslevholm Gods

Vinderslevholmvej 56 A, 8620 Kjellerup

Kom og vær med til en hyggelig aften i de smukke 
omgivelser ned til Hinge sø.

Poul Erik Rind, der ejer Vinderslevholm Gods, laver 
en guidet rundvisning og fortæller om godset.

Bagedysten i TV har været optaget her i flere om-
gange.

Normalt er godset ikke åbent for offentligheden, men 
vi har som lokale fået lov at komme på besøg.

Landsbyliv medbringer kaffe/te, sodavand og kage.

Tilmelding til Grete senest d. 17-08-22 på 
tlf. 6093 7601 eller e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 18.00
Generalforsamling
Lemming Forsamlingshus

Dagsorden i flg. vedtægter:
• Valg af dirigent og stemmetæller

• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse

• Indkomne forslag
(Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 06.09.22)

• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Janni Rasmussen, Inger Kristensen

og Grete Dahl
• Valg af suppleant – Doris Larsen
• Valg af revisor - Pia Ostenfeldt og
revisorsuppleant - Anja Rasmussen

• Evt.

Efter Generalforsamlingen fortæller
Anne Helene Jensen om en mental pilgrimsfærd.

Efter en alvorlig hjerneblødning i 2003 besluttede hun 
at gå med barnevogn fra Skagen til Kruså.

Altså, du går jo knaldgodt med en barnevogn, og så 
får man sådan en rank holdning af det,

som hun siger.
Glæd jer til en fantastisk fortælling.

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

der kommer, så husk tilmelding.

Tilmelding til Janni senest d. 10.09.21
på tlf. 2463 0517

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Vinderslevholm - Foto: Bent Olsen
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BØRNEHAVEN I LEMMING

Børnehaven i Lemming har i marts måned haft stort 
fokus på det pædagogiske læreplanstema science. Vi 
blev som personalegruppe hurtigt enige om, at vi selv 
ønskede at øge vores nysgerrighed og være undersø-
gende sammen med børnene. Vi integrerede science 
i hverdagen, hvor det både blev dette emne som vo-
res samlinger omhandlede, og vi lavede forskellige og 
sjove eksperimenter på legepladsen.

De ældste mælketænder og rokketænder har under-
søgt, om man kan så karse i andet end vand. Kan kar-
se gro hvis man f.eks. vander det med danskvand, the, 
saftevand eller kakao. –Og kan man smage forskel!?
Vi snakkede om hvorfor det er så vigtigt at vaske hæn-
der med sæbe, og afprøvede et forsøg med at stikke 
fingrene i en balje med vand og peber, samt at se for-
andringen når sæben bliver tilført. Vi undersøgte høje 
& lave lyde og undrede os sammen over, at en lille 
sten larmer mere end en stor pude, når den rammer 
gulvet.  

De yngste mælketænder fik lavet de flotteste regnbue-
farver af smarties og vand som børnene var meget fa-
scineret af. Derudover undersøgte de om en vintergæk 
kan skifte farve, hvis den står i vand med farvestof. De 
fik kæmpe krystaller til at vokse, hvor man nærmest 
kunne følge udviklingen fra dag til dag.  

På legepladsen lavede vi kæmpe aktive vulkaner som 
børnene også var meget fascineret af. 

Science har skabt begejstring, nysgerrighed og fælles 
fascination børn og voksne imellem!

Karina Riberholt Pedersen, Pædagog

FORÅR 2022

Hvad sker der, når der tilføres sæbe i pebervand

Håndvask i sæbe eller med peber

Karsedyrkning i cola, vand, kakao m.m.

Smarties-farvelade
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FRISKOLEN I LEMMING

Nu er cykelbanen ved at være på plads og hvor er 
den bare blevet flot! Banen har været med i projekt 
Byhaven. Byhaveprojektet går efterhånden mange år 
tilbage og cykelbanen var nok den del af projektet som 
de færreste troede på ville lykkes. Men nu er den her 
og det er et fantastisk billede på hvad der kan lade sig 
gøre i vores lille lokalsamfund. Os der troede på at det 
var muligt at få en cykelbane håber rigtig meget på at 
alle i området vil få stor glæde af den flotte bane. 

En stor del af pengene til banen er samlet ind ved 
cykelsponsorløbet som bliver afholdt af forældre på 
friskolen med hjælp fra personale fra friskolen og bør-
nehaven. Løbet bliver nu afholdt årligt og os bag løbet 
håber at begivenheden kan tiltrække alle borgere fra 
området også de der ikke tilknyttet til friskolen eller 
børnehaven. 

Vi drømmer om at det skal være en cykelfest hvor man 
trækker ud på fortovet for at heppe og sludre med na-
boen imens børn og voksne cykler penge ind til et spe-
cifikt projekt som alle i området kan få glæde af. 

I år cykler vi ind til en Pannabane. Løbet afholdes den 
1. juni 16:00 – 18:30. Der cykles fra 16:10 – 17:30 ef-
ter løbet vil der være hygge og præmieoverrækkelse 
på græsarealet mellem friskolen og børnehaven

Vi håber at se en masse glade mennesker til og om-
kring løbet 1. juni 2022 i Lemming. 

Følg med på Facebook:
Cykelsponsorløb 2022

Med Venlig Hilsen

Sif Gjedde
på vegne af

Fondsudvalget på Friskolen

Et fællesskab hvor drømme kan blive til virkelighed

Cykelbanen. Foto: Dronefoto v/Brian Amdi Kjeldsen.

Stemningsbillede Cykelsponsorløb 2021

Eksempel på Pannabane
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LANDSBYKLYNGEN
Nyt lokalråd
Velkommen til det nye lokalråd for vores område. Godt 
at der fra de fem sogne/byer bakkes om denne model 
og mulighed for påvirkning af de kommunale beslut-
ninger og processer. Vi glæder os til samarbejdet. 

Stier der trædes
Hvordan udvikles gode ideer, ja man kunne næsten 
ledes hen mod snakken om hønen eller ægget. Fakta 
er at der dels har været og dels aktuelt udvikles stier i 
hele lokalområdet. Der har altid været stier, kirkestier 
og skolestier og så de andre, trædestierne. 

Disse stier og folks nysgerrighed og trang til naturen, 
aktuelt inspireret af outdoor og en covid periode har for 
alvor sat skub i stiprojekterne i vores område. 

Baubjerg Sti vil nogen måske sige. Ja det er sådan lidt 
en form for flagskib og Sinding folket har nu dels vi-
dereudviklet dels bundet deres stiprojekt til banestien 
og aktuelt er der kommet gode streger på stierne om-
kring og mellem Skægkær og Sejling som igen bindes 
på banestien og kobles videre mod stierne omkring 
Ebstrup, Nisset og Lemming. Nordvest om, skabes der 
forbindelse til Resdal og Serup stierne, Serup har et 
fantastisk stisystem omkring skoven og området ned 
mod Hinge sø. Lad os binde dem til banestien og ud-
vikle Lemming/Nisset stierne med samme mål. Resul-
tat, at hele vores klynge hænger sammen med gode 
muligheder for outdoor og stiaktiviteter evt. udbygget 
med flere shelterområder og en hel banesti.

Kulturlanternen
Lever den endnu vil nogen måske spørge. Svaret er 
ja, nu i en fornyet udgave. Kulturlanternen 2, som 
er et resultat af et langt, sejt men også spændende 
samarbejde med LOA og et nyt arkitektfirma AART fra 
Aarhus som sammen med os har arbejdet med to op-
gaver. Der var dels for mange passive kvadratmeter 
dels en usikker økonomi i det første projekt under mø-
destedskampagnen, som skulle løses og sættes i nye 
tegninger. 

Kulturlanternen 2 indsendes nu, sidst i juni til den en-
delige bedømmelse hos LOA og Realdania og stadig-
væk i tæt dialog med Silkeborg kommune. 

Det er fortsat projektets formål at skabe et nyt fælles 
mødested med åbne rammer for deltagelse og aktivi-
tet. Et nyt mødested for hele lokalområdet som også 
signalerer en ny form for forsamlingshus og som netop 
i disse tider giver et oplæg om debat og fremtidens 
forsamlingshuse i vores lokalområde. 

Er fremtiden også på dette område mere samarbejde 
og hinandens sikkerhed for videre drift, hvor vi deles 
om opgaverne og mulighederne. Dette og meget an-
det har vi måske drøftet med hinanden den 22. maj i 
Værkeriet. 

I efteråret august/september vil vi indkalde til et fælles 
informations og dialogforum omkring Kulturlanternen 
og fremtidens samarbejde.     

Knud Eril Nielsen



39

LEMMING BORGERFORENINGLemming Sogns Borgerforening 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
Borgerforeningen afholdt d. 2. marts ekstraordinær 
generalforsamling med det formål at konstituere ny bestyrelse. 
Fremmødet var flot og der blev valgt fuld bestyrelse. Bestyrelsen 
er som følger:   
Formand: Heidi Svendsen, næstformand: Holger Pedersen, 
kasserer: Hanne Halkær, Sekretær: Doris Enevoldsen, øvrige 
bestyrelsesmedlemmer: Jan Friis Møller, Erik Nielsen, Christoffer 
Olesen, Sabrina Schøler, Christina Bastrup Andersen og Camilla 
Pape Jepsen.  

Borgerforeningen siger tak for en flot indsats fra Christina Bagge 
Frederiksen som var en del af bestyrelsen i 2 år.  

Borgerforeningen har oprettet en Facebookside og en Instagram 
profil som vi vil begynde at dele informationer fra. Vi håber i vil 
følge med os på begge medier.  
 

 
 
Medlemskort 
Der er blevet delt medlemskort ud til alle husstande, så se efter i 
jeres postkasse og læs om muligheden for et medlemskab i 
borgerforeningen. Der er stor støtte omkring vores 
fællesarrangementer og håber at folk også vil støtte op med et 
medlemskab.   
 

Fastelavn 
Fastelavnsfesten blev afholdt d. 27. februar og selvom der kort 
var tvivl om reglerne ved tøndeslagning og der slet ikke blev spist 
i nærheden af det antal pølser som vi havde regnet med – så var 
det en kæmpe succes! Der var mange fremmødte og vi fik sat et 
punktum på en lang periode med corona-nedluk og tilhørende 
restriktioner.  
Tak til alle der deltog og var med til at skabe en god og hyggelig 
eftermiddag. 

På vegne og Lemming Sogns Borgerforening 
Camilla Pape Jepsen 
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VÆRKERIET

Værkeriet på Lemming gl Skole lukker pr. 1. juli, grun-
det de uoverskuelige udgifter til gas og el.

MEN - Foreningen Værkeriet lever videre,
så støt os med at donere ting til loppemarkedet og 

kom forbi med stor købelyst
til en hyggelig dag på Værkeriet. 

Nu er det tid til at gå loft og garage igennem
- find de ting du ikke har brug for længere,
men er sikker på en anden vil blive glad for

(dog ikke tøj) 

Vi fylder hele gymnastiksalen og gården,
hvis det er godt vejr.

Aflever din donation på Værkeriet
fredag d. 2. september fra kl. 14-18

eller lørdag d. 3. september fra kl. 10-13.

Ved brød og kage donation kontakt os venligst
for afleverings/afhentningstidspunkt. 

Du kan også bidrage med hjemmesyltet marmelade, 
et flot maleri, noget hjemmebag

eller noget helt andet.

Vi tager med stor TAK imod.
Hvis du er forhindret i at aflevere, kontakt os,

så finder vi en løsning. 
 

Loppemarked på Værkeriet 
Søndag d. 4. september 2022 kl. 10-15 

DAGENS PROGRAM:  
Søndagen starter med rundstykker og kaffe/the/juice 

30 kr. pr. voksen, 20 kr. pr. barn u./12 år 

Lemming IF griller pølser og der kan købes øl og 
vand hele dagen 

Kl. 14.00 afholder vi auktion over sponsorgaver
og de bedste donationer

Auktionarius Sanne Mai svinger hammeren  

Vi sætter også effekter fra Værkeriet til salg
og under hammeren 

Følg med på begivenheden på facebook,
vi lægger mere info op løbende 

Vi glæder os til at se jer alle 

Med venlig hilsen 
Foreningen Værkeriet 

Kontakt: 
Torben Kjær tlf.: 40347930  

Christoffer Olsen tlf.: 6165 1096 
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INVANDRERE I LOKALOMRÅDET

På Ørevadbrovej 24 i Serup godt langt inde på mark-
vejen bor Tim Baldwin på 21. år. Her bor han sammen 
med sin kone gennem 30 år Mette og den sidste tilba-
geblevne søn Lasse samt hunden Buffy og de 2 katte 
Rose og Grå.  2 andre sønner hhv. Søren bor i Århus 
og Jakob bor i København. Så han har nok at se til, 
som Osvald Helmuth sagde engang.

Og det har han, for til daglig arbejder han i IT-firmaet 
Miracle42 i Århus, som er eksperter i dagpengeforhold, 
som de styrer for adskillige A-kasser. Og tidligere har 
Tim arbejdet 11 år med tilsvarende IT-styringsopgaver 
for Krifa. 

Men Tim er født og opvokset i Tonbridge Wells, hvor 
han ret fandenivoldsk og uden en skråsikker uddan-
nelse som 18-årig blev souschef i London i et stor-
magasin med ca. 500 ansatte under sig. Men da han 
blev ca. 23 år kaldte rejselysten, som blev skubbet 
yderligere af nogle aupair-piger fra Danmark, og da 
en af dem skulle giftes i Danmark, var han indbudt. 
Og da en kartoffeldyrker i Skarrild ved Kibæk stod og 
manglede en medhjælper, slog han til, og arbejdede 
her et års tid sammen med en hollænder ved de fore-
faldende opgaver.  

Han havde det godt med det danske system, som er 
meget forskelligt fra det engelske, ikke mindst på det 
sociale felt, og da han ville styrke sit danske sprog, 
var et højskoleophold på Haslev Udvidede Højskole 
så næste station. Et gl. ordsprog siger, at hvis man 
ikke finder sig selv på en højskole, finder man måske 
en anden.....

Og ganske rigtigt, sårn gik det også for Tim, der her 
møder Mette, og de slog så pjalterne sammen i 1992. 
Først nogle år i København, hvor Jakob og Søren kom-
mer til verden, men tanken om bedre plads til børneleg 
og dyr lokkede dem så til Ørevadbrovej i 2001. Og det 
har de ikke fortrudt. 

De er meget begejstrede for området med åbne marker 
og gode naboer, og de tidligere bygninger til en land-
ejendom giver god plads til stuer, køkken, værelser og 
træpiller og diverse hobbies....Her får undertegnede 
fremvist Tims modeljernbane, som er den største, jeg 
har set hos en privat, med bl. a. 10 parallelle spor incl.  
rancheringsspor m.m.  Her har han selv bygget flere 
stationer, som er kopier af eksisterende engelske sta-
tioner, og de er rigtig flotte. En anden hobby er mad-
lavning, hvor han godt tør binde an med festmad ved 
større arrangementer. 

Tim Baldwin er tilflytter fra England

Tim har sunget i kirkekor både i England og Danmark, 
og her blev det til 8 år i Bethlehemskirken i Køben-
havn. I dag står han for musikanlægget i Oasekirken, 
som familien er knyttet til. Musikanlægget er i brug 
under gudstjenesterne, hvor der er levende musik til 
sangen og kirketjenesten.

Familien er meget energibevidste, hvilket pillefyr, 2 el-
biler og et kommende el-solpanel vidner om. Solpane-
let er tænkt udført som et stativ ud mod syd, men her 
kræver kommunen så forskellige forhold opfyldt, som 
har forsinket projektet.

Lokalbladet ønsker hermed Tim og familien mange 
solskinstimer frem i tiden.

Luffe

En smuk udført model af stationen Hatch

Tim foran det store solpanel mod syd
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

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

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

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Giv dig selv en fantastisk oplevelse af velvære og af-
spænding hos Klinik-Søglimt. På Viborgvej 110 viser 
et stort skilt, at her ligger Klinik-Søglimt. Her tilbyder 
Anne Mette Nissen voksbehandlinger, ansigtsbehand-
linger, vipper og bryn, fodbehandlinger og manicure og 
flotte negle. 

Hun fortæller: Jeg tilbyder et bredt udvalg af skøn-
hedsbehandlinger; forskellige ansigtsbehandling, ryg-
behandliger, voksbehandlinger, farve og retning af vip-
per og bryn, lash lift, manicure, fodpleje samt shellac 
behandling. Jeg står altid til rådighed til en god snak 
og vejledning i, hvordan du plejer din hud bedst i det 
daglige.

Som hudplejeprodukter bruger vi mærket Nimue, som 
er den nye generation af derma-cosmoceutisk hudple-
je med resultater baseret på effektive kombinationer af 
frugtsyre, som efter min (og manges mening) skaber 
de bedste resultater! 

Jeg startede min klinik op den 1. marts 2020, hvor jeg 
afsluttede min uddannelse som lægeeksamineret kos-
metolog og fodplejer. Ud over de to uddannelser er jeg 
uddannet social og sundhedshjælper.
  
Jeg har det første år af min opstart i klinikken under-
vist på Silkeborg Kosmetolog Skole. Min kæreste og 
jeg flyttede til Skægkær i 2021, og her fulgte min klinik 
selvfølgelig også med. Når jeg ikke har behandlinger 
i klinikken, arbejder jeg som social- og sundhedshjæl-
per i Silkeborg kommune. 

Spændende skønheds-Klinik-Søglimt i Skægkær

 Interesserede kan kontakte Anne Mette på 5250 3042 
i telefontiden, se denne på  https://klinik-soeglimt.plan-
way.com for yderligere information.

Lokalbladet ønsker Anne Mette god vind frem med sin 
klinik.

Luffe

Anne Mette i klinikken i færd med første del af en ansigtsbe-
handling, nemlig afrensning af huden. 
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Formand: Mathias Iversen, tlf: 2427 9647
Fodbold: Jesper W. Poulsen, tlf. 3141 7894
Gymnastik: Maja Bølcho Hornum, tlf 6163 0775 - mail Maja.hornum@gmail.com
Badminton: Hanne Pihl, tlf: 2062 1633 - mail: hanne.pihl69@gmail.com
Svømning: AnneMette Mathiesen, tlf. 4236 1133 - mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

JUBILÆUM
Så skal jubilæet i IF Centrum fejres. Dette sker d. 25. juni 2022!

Vi starter kl. 10.30, hvor der vil være en masse aktiviteter bl.a. hoppeborg, dansestation,
oppustelige fodboldbaner, dart og meget mere rundt omkring på vores arealer.

Disse aktiviteter vil være i gang hele dagen.

Kl. 13.00 kommer der en tryllekunstner og underholder både børn og voksne.
Der er mulighed for hele dagen at købe diverse mad, godter og drikke.

Efter en skøn dag på vores arealer, der slutter kl. 16.00, skal vi have ryddet op
inden vi fortsætter festen i hallen kl. 18.00 til kl. 01.00 med spisning fra kl. 18.30.

Til aften har vi fundet frem til en lækker buffet med følgende:
Lufttørret skinke med melon på bund af salat

Honningglaseret skinke - BBQ marineret nakkefilet
Gourmetkrydret kalvefilet - Små bagte kartofler med persille

Hjemmelavet kartoffelsalat
Årstidens mixed salat og hjemmelavet Thousand Island dressing

Alle er velkommen til at komme,
dog skal vi have tilmelding til om aftenen af hensyn til mad og drikke.

Prisen for buffet om aftenen er KUN 100 kr. pr. person.
Dertil kan der købes drikkevarer til fornuftige priser.

Tilmelding skal ske senest d. 8. juni ved indbetaling på mobilepay box 6461BV. I beskedfeltet skrives antal 
tilmeldte voksne og børn. Har man ikke mobilepay så send en mail til formand@ifcentrum.dk.

De festligste hilsner IF Centrum

P.S. For at dagen og aftenen kan forløbe bedst muligt
vil vi gerne have en hjælpende hånd til diverse oprydning undervejs. 
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

Bestyrelsen:
Formand Rosa Leth  22720502
  Kirsten Engeberg 30265462
Kasserer Nis Petersen  86847897
  Karin Schjødt  50567442
  Åse Nørskov  27631399

Udlejningspriser 2022
Hele huset 2.300,-  (2 dage 2.800,-)

Store sal 1.800,-  Lille sal 1.400,-
Alle priser er inkl. forbrug og slutrengøring.

Begravelser og små møder er halv pris.

Udlejning:
Birgitte Nørgård - Tlf. 2562 2034

Bestyrelsen:
Formand  Mette Kusk     2160 4364
Næsrformand Anders Myrhøj   2129 0037
Kasserer Inge Høj Jensen 4047 1896
Sekretær  Jakob Kudsk       4084 2337
Medlem        Gunhild K. Sørensen 2625 5283

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

Fællesspisning i Sejling Forsamlingshus

Pga de stigende energipriser og Corona, har huset 
brug for en økonomisk håndsrækning, derfor er der 
blevet nedsat 2 udvalg som vil lave arrangementer til 
støtte for Sejling Forsamlingshus.

HUSK: Jubilæums- og Forårsfest d. 11. juni 2022
Den første fredagsbar blev afholdt 1/4-22, med stor 
succes. Næste fredagsbar er den 3/6-22 kl. 15.30 - 
17.30. Tak til arrangørerne. Alle er velkomnen.

Den 1/5-22 afholdt vi så Fællesspisning. Hele 133 var 
tilmeldt og der var venteliste. Tak til madholdet for dej-
lig mad. Tak til Rema 1000 i Balle for sponsorat. 

Sejling Forsamlingshus har været så heldig at mod-
tage en donation fra Frank K. Bengtsson på kr. 50.000 
kr. Tusind tak for dette. Franks mormor er Marie Øster-
gaard, som lægger navn til Mariedalen. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sejling Forsamlingshus
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for Efterår 2022

Generalforsamling
Afholdt d. 7. marts - med gule ærter
D. 10. marts blev bestyrelsen samlet og konstitueret 
således:
Formand     Trine Tramsen     2048 4989
Næst form.     Jørgen Lassen 2160 0804
Kasserer     Karin Jensen     3070 9048
Sekretær     Henning Skov  2485 6957
Altmuligmand  Per Rasmussen   4036 7594

Til afslutningsmiddagen var der mødt 30 medlemmer 
op til kylling med tilbehør - derefter kaffe og hygge med 
kortspil

Mandag den 1. august kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 15. august kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 29. august kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 5. september kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 19. september kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 3. oktober kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 17. oktober kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 31. oktober kl. 13.30
LOTTERISPIL  

Mandag den 14. november kl. 13.30
Klubdag

Mandag den  28. november kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 12. december kl. 12.30
JULEMIDDAG

TILMELDING SENEST DEN 5. DECEMBER

Så må vi jo desværre sige,
at det er slut med

Serup-Resdal Pensionistforening

Vi manglede 3 medlemmer i bestyrelsen
og 1 suppleant.

Der var 1 person, som meldte sig som muligt emne, 
og selv om vi forsøgte både på den ordinære

og en ekstraordinær generalforsamling,
var der ikke flere, der havde lyst til at være med.

Foreningen blev oprettet 29. april 1970,
så det blev til 52 år med alle de forskellige ting,

der har været med udflugter, hyggedage,
sang og musik plus alle de andre sjove

og pudsige ting de forskellige bestyrelser
har haft fantasi til at arrangere.

Jeg vil på foreningens
og den øvrige bestyrelses vegne

sige tak til vore medlemmer
og henvise dem til de øvrige foreninger

i Det Gamle Område nord,
d.v.s. Lemming, Sejling, Sinding og Balle.

På bestyrelsens vegne
Rasmus
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

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

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Jenny K. Rahbek  5180 2522
Serup:   Christina Hyllested 4056 7192
Lemming:  Peder Haarup (form.) 2948 5756
Skægkær: Søren Nollin  3023 7766
Sinding:  Claus L. Klostergård 2058 5011

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 6)
Lisbeth Bang, pædagogisk leder  5170 3669

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a   
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156

SFO, Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17  8685 5363

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17    3069 7743

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand  8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217

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

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen       2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

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

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

Lemming Borgerforening
Heidi Svendsen, formand  2289 4753 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Hanne Halkjær Møller, udlejning      4240 0746

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan Klinkby, formand      2217 5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Trine Tramsen, formand   2048 4989

Lemming Jagtforening
Bo Enemark, formand   4086 9310

Serup Borgerforening
Karina Birch, formand   

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

Sinding Forsamlingshus
Thomas R. Jacobsen   2987 4573

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
Lene Rasmussen   3011 7166

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen   2178 2388

Sejling Borgerforening
Jakob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Mette Kusk, formand   2160 4364

Sejling Pensionistforening
Jytte Pedersen    2617 7897

Skægkær Borgerforening
Louise Statager   
skborgerforening@gmail.com

Værkeriet / Landsbylyd
Christoffer Olsen, kontaktperson  6165 1096

Landsbyklyngen
Tommy Sørensen   4020 1976



47

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

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

www.sejlingsmedje.dk
info@sejlingsmedje.dk

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

Nybolig Frank Lerche
Silkeborg & Kjellerup

Klip denne annonce ud og få kr. 5.000 i rabat 
fra det normale salær ved dit næste hussalg Rabatten kan ikke kombineres med andre 

rabatter eller udbetales til kontanter

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

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

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

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

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

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

Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming

Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Denne
annonce
kan blive

DIN
for kun

1.250,- pr år
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080

 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647
Container-udlejning

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

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

bhv8632@gmail.com
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse i leg og læring

 

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

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

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

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com

Serupvej�4�/�8600�Silkeborg

Tlf.�71�99�91�90

E-mail:�info@duesauto.dk

Dues�Auto


