LOKALBLADET
For Lemming, Nisset, Serup, Resdal, Sejling, Sinding og Skægkær
Nummer 58					

Våd Skt. Hans i Sejling ...

14. Årgang

... og i Nisset ... 			

September 2016

... og i Serup ... :-(

Skægkærblæserne i Harzen, hvor de optræder foran det hotel, de boede på

Team SS/Midtjysk Rustfri - vinder af Tour de Serup Cykelsponsorløb i Lemming

SIF-spillere overrækker statuetter ved EnergiMidt Cup i Lemming
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Frank Hansen

Aps

TØMRERMESTER

Mobil

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg
4020 8440

40 10 34 64
51 88 90 03

Denne
annonce
kan blive
DIN

Smedebakken 8 - 8600 Silkeborg
www.frankhansen.dk - fh@frankhansen.dk

LIVREM UDEN HULLER
www.klostergaardgravering.dk
Hunde /
katte tegn

45.-

Skiltet tilÊpostkassen
59,Charlottenlundvej 16
86821597/26255578

KUN 385 kr.
fragtfrit

DESIGN DIT EGET BÆLTE

Alle
graverings
opgaver
udføres.

på www.speedlockbelts.dk
Vælg mellem 8 smukke metalspænder og 4 ægte læderbælter.
Låses trinløst i ønsket position. Leveres i gaveæske.
Tryghed for dig
www.speedlockbelts.dk
og dit kæledyr!

Nem check-in
på flyrejsen.

Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

E
SALG & SERVIC C,
P
T,
AF KOPI, PRIN ÆRK
V
SERVER & NIMEO.DTK
WWW.F

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Negletekniker

Tina Englyst

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

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

KOPI,,PRIN
REP., KOPI
SALG,,REP.,
SALG

Tlf. 8685 5066

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

Skægkær Dyreklinik

Mobil: 3023 1613

www.loutina.dk

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

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

DerSkægkærvænget
er mange,
derSilkeborg
duerTlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
1 8600
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186

Denne
annonce
kan blive
DIN

Stagehøjvej 27 Silkeborg
T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk

Erik Sørensen Aps

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83
www.erik-s.dk

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Alt til dyr, have og hobbylandbrug

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion
Entreprenørarbejde - Belægning
Snerydning - Maskinstation

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17
Torsdag kl. 11 - 17
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Ebstrupvej 60
Tlf. 29 70 10 29
www.silkeborglandhandel.dk

... nu med ægte stenovn
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Alle snakker om vejret, men ingen gør noget ved
det.....sagde vistnok Storm. P., og hvor er det sandt.
Men jeg tror, jeg kender mange landmænd, der godt
kunne tænke sig at gøre noget ved det, ikke mindst,
så det f.x. KUN regner hver anden dag, og ikke som
spredte byger, der lige netop dukker op, når mejetærskeren er kørt i stilling.
Nå, heldigvis skal vi ikke også blive enige om vejret,
men mon ikke de fleste er enige om at se frem til, at det
storslåede motorvejsbyggeri slår dørene....øh, vejbanerne op for publikum, først med fest og ballade, men
så vil projektet kraftigt aflaste ringvejen i Silkeborg og
reducere transporttid og øge sikkerheden for de bilister, der i fremtiden vil/skal bruge motorvejen. Og det
vil forhåbentlig også forbedre lysten for nye virksomheder til at bosætte sig i Silkeborg og skabe nye arbejdspladser, lige som de eksisterende virksomheder
og lokalbefolkningen får glæde af lettere køremuligheder både mod øst og vest. Lad os så også håbe, at
disse forhold vil gøre Silkeborg og omegn mere interessant for huskøbere, og mon ikke vi alle kan håbe på
lidt stigende huspriser og kortere liggetider for husene,
der kommer til salg. Overskydende eksemplarer af Lokalbladet vil om muligt blive lagt i postkassen ved huse
med TIL SALG-skilt, så køberne kan se, hvad der rører
sig i vores område. Ring gerne til Luffe på 2993 5475,
hvis I mangler blade.
Lokalbladet ønsker derfor godt vejr og et rart efterår til
alle. 						
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:			
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 		
2383 3055
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2
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:				
Silkeborg Bogtryk / Skabertrang
Oplag:				1525 stk
Udkommer:			
ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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ANNONCER
SCANDIC MOMENTS

SKÆGKÆR BØRNEHUS

MIDDAG • KONCERT • FEST • OVERNATNING

SCANDIC MOMENTS

MIDDAG • KONCERT • FEST • OVERNATNING

Nu kan I krydre firmaets sensommerfest med gastronomiske lækkerier og
Nu kan I krydre firmaets sensommerfest med gastronomiske lækkerier og
nostalgiske toner fra et af Danmarks dygtigstenostalgiske
orkestre.
Scandic Silkeborg åbner
toner fra et af Danmarks dygtigste orkestre. Scandic Silkeborg åbner
dørene for jeres firma og byder på en udsøgt 3-retters middag og akustisk koncert
dørene for jeres firma og byder på en udsøgt 3-retters
middag
og
akustisk
koncert
med Moonjam, hvortil
I kan tilkøbe
overnatning
inklusiv lækker
morgenbuffet.
Book direkte hos Scandic Silkeborg.
med Moonjam, hvortil I kan tilkøbe overnatning inklusiv lækker morgenbuffet.
Book direkte hos Scandic Silkeborg.
BOOK

PÅ TLF.:
86 80 35 33

BOOKF.:

PÅ TL
0 35 33
8
6
8
MOONJAM
17. september 2016

595 kr./pers.

Inkl. 3-retters middag, akustisk koncert og fest med DJ.

LÆS MERE PÅ SCANDICHOTELS.DK/KONCERT-MOMENTS

MOONJAM
17. september 2016

595 kr./pers.

Inkl. 3-retters middag, akustisk koncert og fest med DJ.

LÆS MERE PÅ SCANDICHOTELS.DK/KONCERT-MOMENTS
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GADESPEJLET

Freja Djurslev Eskerod, Åse Nørskov, Ebstrupvej Mathilde Gammelgaard og Mathias Barner Hanquist
datter af Claus Eskerod og 26 i Sejling, fylder 70 år d. Gammelgaard (tidligere Jensen) blev viet ved KrebseCebrina Djurslev, Ørevad- 23. november
søen i Sinding d. 6. august
brovej 62, blev født d. 21.
juni kl. 03.50, vejede 3292
gr og var 50 cm lang

Mai Dahl Pedersen og Christoffer Niclas Olsen, Holmmøllevej 5, Lemming, blev viet den 11. maj 2013 på
Kbhvn’s Rådhus og fejrede det den 6. august 2016.
NY hjemmeside:

www.lokalblad.com
Mail:

lokalblad@gmail.com
Alice Norup og Jens Jørgen Leth, Ørevadbrovej 65 i Serup, blev gift i Serup Kirke d. 8. august
- på Alice´s 60 års fødselsdag

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

HUSSTAFETTEN

På Tandskovvej 2 i Sinding ligger en tidl. lade, hvor
Thomas Wils har indrettet 3 lækre lyse lejligheder på
125 m2 incl. tagetage samt kontor og lagerplads.
Bygningen er fra 1875, og de originale kampestensRamona Eg Hede og Kim Louis Hede, Viborgvej 88 i vægge er bevaret, så der er skåret huller til diverse vinduer og døre. Og flot og godt er det jo blevet.
Skægkær, fejrede sølvbryllup d. 10. august
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PLADS TIL DIG OG MIG
En verdensmester fra Skægkær
På mit skrivebord står en pakke Gajoler. Galle & Jessen er åbenbart sponsor for det danske OL-hold. På
låget er der et billede af en cykelrytter. Under flappen
står der: ”Når man rammer en god bølge skal man
bare blive i den følelse.” Så er det meningen man skal
gætte ophavsmanden/kvinden til citatet. Vender man
pakken om, står der ”CITAT Annika Langvad”.
Vidste du at vi har en professionel sportsudøver i vores område? Oven i købet en world-cup vinder og verdensmester. Jeg ved der er mange der kender hende:
klassekammerater fra Skægkærskolen, medspillere
fra pigefodbold i Lemming og volley i Centrum, med i
vild leg på gaderne i Skægkær og omkring skolen, 10.
klasse på Ungdomsskolen, Silkeborg Gymnasium (gik
for øvrigt i klasse med den nybagte sølvmedaljevinder i landevejscykling i Rio, Jacob Fuglsang)… Annika
Langvad har netop vundet sit 3. verdensmesterskab i
Specialized Racing, mountainbikecykling.

Det professionelle fighterlook

Det har været lidt af et detektivarbejde at få et interview med hende. Jeg troede slet ikke det kunne lade
sig gøre i den hårdt pressede professionelle hverdag
hun lever i, lige op til De olympiske Lege. Jeg har talt
med hendes forældre i Skægkær, med tidligere klasse- og sportskammerater, med fodboldtrænere, med
tidl. klasselærer.
Men hun tog sig tid til at svare på min mail, selv om
hun var til løb og træning i Canada og derefter på vej
til OL i Rio.
Interviewet bringes i sin helhed på vores hjemmeside:
www.lokalblad.com
Du kan selv læse videre og se film og billeder om Annika på et væld af internetsider - søg blot på Annika
Langvad - på YouTube, Facebook, Instagram, Wikipedia...
Efter OL kommenterer Annika sin deltagelse med følgende fra hendes Facebook-fanside:
”Gav alt hvad jeg havde i mig i dag ved OL. Resultatet
var ikke helt, hvad jeg havde håbet på. Men jeg ser
stadig på det store billede. Når sæsonen er slut, vil jeg
stadig kunne gå med regnbuetrøjen på mine skuldre.”
Annika er jo stadig verdensmester og verdensranglistens nr. 1, hvilket Lokalbladet siger tillykke med.

Klaus Hansen Tandskov

Annika i aktion i danske farver
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Lemming Hegn - Åbent Hus med nye hegn, skattejagt og hoppeborg
Den 18. juni holdt Lemming Hegn åbent hus, idet
ejerne Conny Pedersen og sønnen Jesper samt hans
kommende kone Sanne Mai Lemming ønskede, at interesserede kunne komme og se virksomheden og de
nye hegnsmodeller.
Mange i området véd, hvor Lemming Hegn ligger, men
har aldrig set fabrikken indefra og området, som ligger
bag ved, og Åbent Hus var en anledning til at vise virksomheden frem.Lemming hegn støber alt beton selv
og fremstiller selv alt deres hegn. Det har de gjort siden
Viggo Pedersen grundlagde virksomheden i 1952. Og
selv om firmaet er en gammel virksomhed, fornyer den
sig hele tiden, og i forbindelse med Åbent Hus kunne
de besøgene se alle Lemming Hegns produkter, såvel nye som gamle. Lemming Hegn har inden for de
sidste år fået et par nye produkter indenfor havehegn,
mens de traditionelle lægte- og trykimprægnerede havehegn og støjhegn/-vægge fortsat produceres.
Lemming Plast Hegn er et plasthegn, der er vedligeholdelsesfrit, og som er fremstillet af 95% genbrugsmateriale. Plasthegnet er modulopbygget, og er et af
de sidste nye produkter fra virksomheden. Plasthegnet er 100% vedligeholdelsesfrit og har en garanti på
hele 15 år. Hvis du er en travl haveejer, kan det være
svært at overskue vedligeholdelsen i forhold til haven
og hegnet. Derfor appellerer et plasthegn til dem, som
gerne vil bruge tiden på andet end vedligeholdelse.
Plasthegnet findes i forskellige harmoniske farver –
naturgrøn, granitgrå og valnød.

Jesper, Sanne Mai og Conny foran fabrikken

ste, hvor piraterne havde gemt en stor skattekiste med
slikposer. Der var mange børn forbi til åbent hus, så
skattejagten var en stor succes.
Hoppeborg til Lemming By.
Der var også en hoppeborg, som Lemming Hegn har
købt sammen med L. & J. Byg og Rema 1000 Nørrevænget. Hoppeborgen er til byen Lemming. Foreninger, institutioner m.m. kan låne den gratis, men private
skal af med kun 500,- for at låne hoppeborgen. Det er
Bjørn Bajlum, som står for udlejningen.
Luffe

Klink Hegn med træstolper. For år tilbage begyndte
Lemming hegn at lave et Klink Hegn, som var beklædt
med klinkbrædder på begge sider. Det tilpasses deres beton stolper, og dette hegn blev en stor succes.
Derfor har Lemming Hegn valgt at fremstillet et lettere
klinkhegn, der er beregnet til træstolper. Hegnet er
velegnet til havehegn, afskærmning om terrasser og
meget mere.
Hvidmalet stakit. Et stakit fra Lemming Hegn har været
solgt i mange år og ses i mange forskellige haver, og da
efterspørgslen på hvidmalet hegn har været stigende,
har de valgt at producere et færdiglavet hvidmalet stakit
for at efterkomme kundernes efterspørgsel.
Skattejagt.
I forbindelse med åbent hus have de også lavet skattejagt på fabrikkens grund, hvor børnene via billeder
skulle finde bogstaver rundt på fabrikken. Bogstaverne
gav nøglen til et skattekort, hvor krydset på kortet vi-

Den flotte hoppeborg testes lige...
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SKÆGKÆRSKOLEN
Gang i Skægkærblæserne – og i Skægkærskolen
Skægkær Blæserne har været på en uges sommertur
til Harzen, hvor det blev til 3 koncerter og en masse
fantastiske oplevelser.
Orkesteret består af 46 medlemmer, hvoraf de 26 stadig er elever på Skægkærskolen. Udover sommerturen, var orkesteret også et flot indslag til årets Riverboat Festival i Silkeborg. Til den store motorvejsåbning
vil orkesteret også deltage til den officielle åbning søndag d.11. september om eftermiddagen. Leder af orkesteret er fortsat Søren Jensen.
Skægkærblæserne rekrutterer nye blæsere fra Skægkærskolen. Skolen har i alt 61 aktive blæsere under
oplæring fra 4. – 9. årgang. Blæserundervisningen
foregår primært som en del af den undervisning, der
med den nye skolereform kaldes ”understøttende undervisning”.
På skolen er vi rigtig glade for, at så mange elever
får - og tager imod - tilbuddet om at lære at spille på et
instrument! Musik er både glæde, fællesskab og meget andet - og i øvrigt også rigtig godt for indlæringen
generelt!
Peter Mortensen
Skoleleder.

Skægkærblæserne i Harzen
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DAGPLEJERNE
Leg og gode venner i dagplejen
g ...

e le
n fri

De

Børnene leger med vandstrålen, de oplever glæde,
grin og hensyn.

Børnene kigger på de
søde geder og snakker
lystigt. Vi har set en lille
kanin unge, og små kyllinger som Anita har ruget
ud sammen med børnene.
Børnene iagttager ,tænker
og fortæller.
Gruppe 171 har haft et par dejlige formiddage på besøg hos hinanden, i både regnvejr og solskin️. Vi startede ofte med boller og derefter havde vi besluttet at
børnene skulle have mulighed for fri leg, i vores forskellige haver.
Det er sundt for børn, at have fri leg ind i mellem, da
det sætter fantasien igang, kan skaber venskaber på
tværs af børnegrupperne, øger børnenes selvstændighed, deres fantasi og indlevelsesevne.
Hilsen gruppe 171
Tina, Anita, Heidi og Karina

4 års fødselsdag som Naturdagplejere! ! ! ! ! !
Vi er seks Naturdagplejere i henholdvis
Sejling, Resdal, Serup, Skægkær og
Høgdal, og vi har for 4. År i træk
modtaget "Det gr¿nne ßag" fra Gr¿nne
Spirer/ Friluftsrådet. Som
naturdagplejere bruger vi naturen aktivt
i dagligdagen, vi laver årsplaner med
naturaktiviteter hver måned året rundt,
og er skiftevis på kursus for at få inspiration.
Vi fejrede dagen med at lave rabarber
marmelade....Uhm...
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
VÆRKERIET – Lemming Gl. Skole
Værkeriet er en forening, skabt på baggrund af det
forenings-, erhvervs-, institutions-, idræts- og kulturliv
som er i Lemming og omegn, og som pt. har særlig
fokus på at indrette Lemming Gl. Skole, som siden
sommeren 2015 har stået tom. Værkeriet handler om
det som allerede er, men også om det som kan blive.
Værkeriet er med, og for, dig, som har en idé.
En idé om at:
- møde andre og danne netværk,
- læse en bog i bibliotekscaféen,
- starte et hundetræningshold,
- udstille dine kunstværker,
- afvikle kurser og mødeaftener,
Har du en idé, som du har lyst til at dele med andre?
Kontakt: vaerkeriet@gmail.com / 61 65 10 96
lemmingomegn.dk/vaerkeriet
Medlemskab og støtte
Som medlem af VÆRKERIET, bliver du en del af et
dynamisk fællesskab, med plads til forskellighed og
mangfoldighed. Man kan kun leje sig ind, hvis man er
medlem af VÆRKERIET.
Det er gratis at besøge Bibliotekscaféen, som snart
har gratis wi-fi.
Opdatering fra Værkeriet
Lige siden der blev givet grønt lys og nøglesæt til Lemming Gl. Skole har Værkeriet haft arbejdshandskerne
på. I første omgang krævede det en grundig oprydning
rundt på hele skolen, både stue, førstesal, kælder og
udendørsarealet. Dernæst en sortering af borde, stole,
tavler, m.m. som sagtens kan bruges fremover. Vi har
sågar fået malet rundt omkring, hvilket vi skylder en
ekstra række frivillige en stor tak for. Ved samme lejlighed, fik en stor del af udendørsarealet en kærlig hånd.
Desuden har naboerne, Børne- og familiehuset, fået
renoveret pavillonerne og den tidligere lærerbolig er
ligeledes ved at blive taget sig godt af.
Derudover en donation fra friskolen – tak for det - i
form af 80 klapstole, som efter aftale kan lånes til arrangementer.

Kommende arrangementer
25. august, 19-21.30

Stormødet

i Lemming Forsamlingshus
- alle er velkomne.
Kom og hør hvad der rører sig
i Lemming og omegn.
26. august fra 15.30-17.30

Musik og Værksteder

i Bibliotekscaféen, Værkeriet.
Musik fra sangbogen.
16. september kl. 15.30 - 17.30

Bonusfredag

i Biblioteksvagten
Syng med Karin Hauge
15. oktober

Vikingemarked i Værkeriet

- med fokus på vikingetiden, vil der være bl.a.
være boder, aktiviteter, mad til at få dig og
familien i rette Vikingestemning.
Program følger – følg med på lemmingomegn.dk
12. november

Irsk aften i Værkeriet

- ægte irsk singer-song-writer,
Joby Fox m. band, spiller op.
Irish stew til spisning.
En festlig aften venter, med en lytter på
hvad irsk musik også kan være.
Nærmere info følger.
Følg med på
lemmingomegn.dk
og på Facebook: ”Lemming”.

Silkeborg Ungdomsskole er interesseret i at have et
par aftenener på skolen og de indkalder til møde 14.
september. Et tilbud som ligger op til at lokalområdets
unge kan have et spændende mødested, hvor de kan
mødes med jævnaldrende.
Silkeborg klatreklub har vi også haft kontakt med. De
er interesseret i at udvide og kunne godt se muligheder i klatrehold i Værkeriet, for både børn og voksne.
Vi skal mødes med dem inden længe, så forhåbentlig
er der nyt i næste udgave af lokalbladet.
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Emma og Marie er klar til musik i Værkeriet

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Agerskovs Vinduespolering
Mange træindustrier lukker i Silkeborg i 70’erne. Den
20-årige snedkerlærling Svend Erik står pludselig
uden arbejde. Han begynder at hjælpe vinduespudser
Jes Kjær fra Sinding, og snart er firmaet ”Agerskovs
Vinduespolering” født. Som 60-årig har Svend Erik
Agerskov, Sinding Hovvej, nu 40 års jubilæum med sit
firma.
I dag er ca. 90% af arbejdet for erhvervskunder. Gl.
Skovriddergård og Silkeborg seminarium/sygeplejeskolen er blot et par eksempler. De private kunder er
mest gamle kendinge. Der er nogle store spillere på
området. Når han arbejder hos kunder på gågaden,
møder Svend Erik ofte vinduespudserfirmaer langvejs
fra. De kører rundt til mange kædebutikker i hele Jylland. Også her er centraliseringen slået igennem, med
en masse unødig kørsel til følge.
Agerskovs Vinduespolering er et enmandsfirma, men i
perioder har Svend Erik haft et par mand til at hjælpe
med opgaverne. En stige og en spand er ikke tilstrækkeligt udstyr i dag. På hjemadressen i Sinding står et
osmoseanlæg til at producere demineraliseret vand.
Svend Erik sælger også af det til kolleger. Med dette
vand, opvarmet til 50 gr, er der ikke brug for sæbe eller
kemikalier af nogen art. Der skal heller ikke tørres efter.

Billedtekst

I ladrummet på den lille kassevogn er hele maskineriet installeret: vandtank, gasvandvarmer, frostsikring,
rulle med 100 meter slange og kulfiberstænger i teleskopudgave med børste og vanddyser.
Gennem tiderne har der været mange husråd om nem
Vinduespolering for husmor eller -far. Og der tilbydes
mange hokuspokus produkter. Men med varmt vand,
opvaskemiddel, en blød børste og en ordentlig gummiskraber, så er man godt hjulpet, fastslår Svend Erik
Agerskov.
Klaus Hansen Tandskov

STAFET FOR LIVET
Igen i år var Team Lemmings grønne trøjer at finde
på banerne ved KFUM til årets stafet. Sidste år sagde
Torsten Nielsen, at når vi kunne være 107 på Team
Lemmings i 2015 så var målet for 2016 at vi blev 150,
jeg havde mine tvivl. Men med en fantastisk opbakning fra hele området, familie og venner lykkedes det
at runde de 150 deltagere.
En helt fantastisk fornemmelse og se de grønne trøjer,
pløje omgang efter omgang for at få penge i kassen til
Kræftens Bekæmpelse. Alle var med børn, forældre,
bedsteforældre, hunde, løbehjul alle gik sammen for
en fælles sag. Alt i alt gik vi 4086 omgange a 450 m.
Vores fantastiske sponsorer gjorde det muligt at samle
32.500 kr. ind til den gode sag.
En stor tak til: Rema 1000 Nørrevænget, BangFonden, Silkeborg Landhandel, Steen Group, KBN Rustfri, Fredensgade Fodklinik, Lemming Hegn, Kastanjegården, Bowl n’ fun, Grønnes Gastronomi, XL Byg
Silkeborg, Daniel B. Lassen, David B. Lassen, Torsten
og Dennis Nielsen

Slut ceremoni

Også en kæmpe TAK til Peter Nielsen som var min
fantastisk iderige co-kaptajn og til alle der hjalp med
opsætning af lejr, proviant og oprydning.
Janni
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Livsoplysning!
Om naturtavler og bøgernes bog
Det er skønt at komme ud i naturen, ikke mindst i
denne tid, hvor skoven falmer i alle regnbuens farver
og fuglene kvidrer lystigt om kap. Men der er mange
måde at færdes i naturen på. Man kan tage løbeskoene på og sprinte hurtigst muligt fra punkt A til punkt
B, man kan tage geværet med i håbet om at støde ind
i en kronhjort, eller man kan gå i sine egne tanker og
slappe af i smukke omgivelser.

Hvis vi igennem et helt liv bare gik, løb eller cyklede
rundt i skovene uden at lære noget om dem fra naturtavler eller fra kyndige naturkendere, vil vores naturoplevelse være begrænset af, hvad vi selv kan høre,
se og tænke os frem til. Giver vi os derimod tid til at
læse og høre om, hvad det er for en skov, vi står midt
i, vil vi pludselig få øjne og ører op for helt nye sider af
naturen. Måske vi så pludseligt kan skelne mellem en
spurvehøg og en rød glente, vmellem sangdroslens
og solsortens sang, mellem aske- og elmetræer eller
kan se, hvilke svampe, der er mulige at tilberede til
aftensmaden.

Og så kan man - af og til - gøre noget helt fjerde, hvis
man er så heldig at møde én af de opsatte naturtavler
i skoven. Altså en tavle, der oplyser os om, hvad det
er for en skov, man er i. Hvad dens særlige kendetegn
er, hvilke træer den består af, og om der hér findes
særlige planter eller blomster. Giver man sig tid til at
standse op og læse naturtavlen, har man muligheden
for at blive klogere på den natur, man begiver sig rundt
i. For selvom vi kan se og høre os til meget i skoven
på egen hånd, så er der endnu mere, vi må lære af
andres ører og øjne, hvis det ikke skal ryge hen over
hovederne på os.

Ask (Fraxinus excelsior)

Naturtavlerne minder os om, at der er en virkelighed
uden for os selv. En virkelighed, som vi ikke først skal
beslutte os for, om vi synes er interessant eller ej, om
den skal være en del af vores liv eller ej. Fordi vi allerede står midt i den. Fordi den er der på forhånd og
gør krav på, at vi forholder os til den som vores virkelighed, hvad enten vi har lyst eller ej. Og skal vi blive
klogere på den virkelighed, som nu engang er vores,
så skal vi have hjælp udefra. Fra naturtavler, naturvejledere eller andre naturkyndige.

Naturtavle
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Så et træ ikke bare er et træ, men en bøg eller eg. Så
en plante ikke bare er sådan noget grønt-agtigt, men

ramsløg eller vorterod, og en fugl ikke bare en rovfugl eller gråsnollerkok, men måske en duehøg eller
en løvsanger.

Netop derfor er det ikke op til os selv at bestemme,
hvem af de fremmede eller nære, der er vores næste
eller ej.
Den kristne tro er i bund og grund en tro på, at vi i Bibelen møder den ultimative natur- og menneskevejleder,
- nemlig Jesus Kristus. Det er en tro på, at vi igennem
hans blik på verden og hans leveråd kan lære noget
altafgørende om den virkelighed, vi står midt i. F.eks.
gennem ord som:
"Du skal elske din næste som dig selv" (Matth.
19,19)
		
"Gør mod andre mennesker sådan, som I vil, at de
skal gøre mod jer!" (Luk. 6,31)

Den ultimative natur- og menneskevejleder
Naturtavlerne i vores skove er på mange måder ligesom Bibelen. For uden naturtavlerne kunne vi sagtens
gå ture i skovene og nyde det grønne. Men vi ville
samtidig gå glip af en masse. På samme måde er det
med Bibelen. Selvom Bibelen ikke fandtes, eller man
slet ikke kendte dens budskab, så kunne man stadig
gå rundt i verden og nyde alt det, den tilbyder. Men
man ville samtidig gå glip af en masse. Hvis man kender Bibelen og dens kristne budskab - enten fra bogen
selv eller fra andre, der har fortalt om det -, så ved
man, at et træ ikke bare er et tilfældigt træ, men også
kan ses som udtryk for skaberværket - med alt, hvad
det ord rummer. For en verden, der er skabt, er netop
én, der er her på forhånd, før og uafhængigt af os, og
som rummer sin egen orden og mening, før vi overhovedet begynder at tillægge den betydninger. Et træ,
der betragtes som skabt, kan derfor ikke reduceres til
kun at være byggemateriale eller afstresnings-kulisse
for os. Den må også behandles med den respekt, man
viser noget, som har en iboende værdi i sig selv. Og
den respekt udviser man bl.a. ved at vide om det er en
elm, ask eller røn man står over for.
Det samme gælder for mennesker. Uden Bibelens ’oplysningstavler’ vil andre mennesker ofte være tilfældigt
fremmede. Men har man taget sig tid til at læse eller
høre Bibelens kristne budskab, så ved man, at mennesker også altid er mere end det. Ifølge Bibelen er det
at være menneske - også altid - at være skabt i Guds
billede. At være skabt er at have en iboende værdi,
som ikke er ens egen bedrift. Dvs. at rumme et vandmærke, som ikke kan vaskes væk eller slettes af selv
den mest åndssvage og selviske handling.

"Mennesket skal ikke leve af brød alene" (Matth.
4,4)
"Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet
til for sine venner" (Joh. 15,13)
"Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig
vandre i mørket, men have livets lys” (Joh. 8,12)
		
Ord, vi godt kan leve uden. Men som viser os nogle
dybere lag, som vi ellers var gået glip af, - både i os
selv og i ethvert menneske, vi møder på vores vej.
Bibelen fortæller os, at der er nogle afgørende træk
ved menneskelivet, vi kun kan lære om fra kilder uden
for os selv. Kilder vi bliver nødt til at opsøge, hvis vi
ikke vil gå glip af vigtig viden om, hvad det vil sige at
være menneske. Det er en udfordrende, ja nærmest
provokerende tanke. At der findes en meningsgivende
sammenhæng i livet, som omfatter os alle. Men som
vi ikke er i stand til at finde frem til på egen hånd. Ikke
mindst i dag, hvor vi ofte hører, at hver af os har ret til
at finde vores helt egen vej og vore personlige værdier
i livet. At vi hver især har patent på vort eget livs mening og selv evner at finde den til enhver tid.
Det er aldrig rart at blive mindet om sine egne begrænsninger. Især ikke af andre! Men bevidstheden
om, at min egen viden er begrænset, er jo forudsætningen for, at jeg kan blive klogere. Den, der mener at
vide alt, bliver aldrig klogere. Kan vi lære at leve med
erkendelsen af, at det at være menneske også er at
være begrænset, så kan vi begynde at tage os tid til at
stoppe op og lære nyt. Om elm og ask, om vorterod og
ramsløg – og om menneskets gudbilled-lighed. Denne
viden kalder Grundtvig for livsoplysning. Fordi den oplyser menneskelivet og gør vores verden større.
Bo Grymer
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Menighedsrådet
Menighedsrådsvalg 2016

afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk
er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet
”Opstillingen i praksis”).
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal
have opbakning fra mindst fem stillere.
Vælg dit menighedsråd
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse
på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet
den 8. november 2016.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og
relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din
kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til
at vælge et nyt menighedsråd.
Kom til orienteringsmøde
Menighedsrådene i Sejling – Sinding og Serup - Lemming indbyder til offentligt orienteringsmøde tirsdag
den 13. september 2016 kl. 19.
Sejling - Sinding sogn
Sejling Sognehus, Lemmingvej 2 8600 Silkeborg
Valgbestyrelsen: Kirsten Juul telefon 51 90 12 44
Serup - Lemming sogn
Lemming forsamlingshus, Lemming Skolevej 10B
8600 Silkeborg
Valgbestyrelsen: Kurt Nissen telefon 30 13 44 90
Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.
Bliv kandidat
I forlængelse af opstillingsmødet afholdes orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget.
Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker
at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er
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Opstillingen i praksis
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste
skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00
til valgbestyrelsen efter forudgående aftale med valgbestyrelsens formand.
Denne annonce beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget.
Find detaljerne på www.menighedsraadsvalg2016.dk
eller ret henvendelse til formanden for distriktsforeningen af menighedsråd i Silkeborg provsti, Tom Ebbe Jakobsen på telefon 20 12 14 11 (bedst 17.00 til 19.00).

Siden sidst
Sommeraften i Serup kirke
Som antydet i overskriften blev der på en meget smuk
sommeraften afholdt koncert og fællessang i Serup
kirke. Ud over vores eget Vox’enkor medvirkede Ole
Dusgaard på sin guitar og vi fik besøg af Voksenkoret
fra Funder/Kragelund.
Korene lagde festligt ud med Jubilate af Mozart akkompagneret af orglet. Herefter sang korene skiftevis
sange fra den danske sangskat og rytmiske sange af
bl.a John Højbye, Poul McCarthney og Abba. Korsangen vekslede med smuk guitarspil ved Ole Dusgaard.
Ind imellem musikindslagene blev der afholdt ”Hit med
sangen” fra højskolesangbogen og folk kunne nyde en
kop kaffe i pausen.

Afslutningsvis sang korene ”Det dufter lysegrønt af
græs” akkompagneret af Ole Dusgaard og på højtidelig og festlig vis stemte publikum og orgelet i på de
sidste to vers.
		
Organist Karen-Minna Nielsen

Musik og kor

Cykelgudstjeneste i storpastoratet
På 2 eller flere hjul gennem Lille Hids pastorat.
Vi lod os ikke kue af sommervejrets vægelsind og
derfor var cykeldækkende pumpet godt op, da årets
cykelgudstjeneste fandt sted søndag den 19. juni. Dagen begyndte med en kort gudstjeneste i Funder Kirke
efterfulgt af en cykeltur til Sejling kirke. Her hørte vi historier om kirken og om Peter Brandes´ altertavle, der
lige akkurat passede gennem kirkens dør. Frokosten
blev nydt i præstegårdshaven, hvorefter nogle tog cyklen, andre deres Cadillac, til Serup Kirke, hvor dagen
sluttede med en kort nadver gudstjeneste.
Gentager vi succesen næste år, kan vi vel ligefrem tale
om en ny tradition i pastoratet.

Skt. Hans koncert i Sinding
Sankthansaften var der traditionen tro koncert i Sinding Kirke. Koncerten var en del af Sindings samlede
Sankthans-program og bød i år på rytmisk korsang leveret af det swingende kor Sing4fun fra Viborg.
30 sangglade korsangere var med til at skabe en
festlig aften for de lige så mange fremmødte koncertgængere. Der blev budt på kendte såvel som mindre
kendte rytmiske sange, ligesom alle fremmødte fik mulighed for også selv at synge med på nogle af sangene
undervejs. Sinding Kirke udgjorde en perfekt ramme
for den vellykkede musikalske del af Sankthans-programmet. Tak til Sing4fun, deres pianist samt korleder
for den fine koncert.

Sommeraften i Serup Kirke

Børnekor
Børnekor starter op igen efter pause det sidste halve
år. Koret er primært for børn i 2 og 3. klasse og foregår i Sejling sognegård hver tirsdag fra ca. kl. 14.45 til
15.45.
Børnekoret medvirker ved gudstjenester og koncerter i
Serup, Lemming, Sejling og Sinding kirker.
Derudover deltager vi i korstævne ca. 1 gang om året.
Formålet med børnekoret er primært at skabe en social aktivitet omkring musik - gøre børnene glade for
at synge og give dem den fantastiske oplevelse af at
synge sammen med andre børn. Derudover får børnene trænet og udviklet deres sangstemmer.
For nærmere information kan der ske henvendelse til
undertegnede på tlf. 27205378.
Organist Karen-Minna Nielsen

VOX’ENKORET
Vox’enkoret, som blev oprettet i 2012, er stadig åben
for ny tilgang.
Der er nu 24 sangere fordelt på 4 stemmer. Koret er
et glad og seriøst arbejdende kor med et godt socialt
samvær. Koret medvirker ved gudstjenester og koncerter i Lille Hids pastorat, men giver også koncert
udenbys.
Koret skal bl.a sammen med Sejsblæserne og Voksenkoret fra Funder/ Kragelund give julekoncert i Sejs
kirke i 2016.
Repertoiremæssigt spænder koret bredt- lige fra klassisk musik til sange fra den danske sangskat samt rytmiske sange.
>>>
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Musikken er både af kirkelig og verdslig karakter.
Koret øver hver torsdag i Sejling Sognehus fra kl.
19.00 til 21.00. Herefter nydes der kaffe og kage med
hyggeligt samvær.
Sæsonopstart er torsdag d. 1. sept kl. 19.00.
For nærmere information kan der ske henvendelse til
undertegnede på tlf. 27205378.
Organist Karen-Minna Nielsen

Kalender
Sogneudflugt til Silkeborg
Rovfugleshow
Lørdag den 17/9 kl. 14

Musikalsk legestue
I Serup og Lemming tilbydes der nu musikalsk legestue. Legestuen er for børn i alderen fra ½ til 3 år sammen med deres mødre, fædre og dagplejemødre.
Legestuen finder sted på skift i Serup og Lemming
kirke. Vi synger, leger, laver rytmik og lytter til musik.
Næste seance foregår i Lemming kirke 3 gange med
start torsdag d. 15. september fra kl. 9.30 til ca. 10.15.
For nærmere information kan man henvende sig til undertegnede på tlf. 27205378.
Nedenfor ses billeder af musikalsk legestue i Serup
kirke i juni måned.
			 Organist Karen-Minna Nielsen

Bengalsk hornugle (Billeder fra silkeborg-rovfugleshow.dk)

Årets sogneudflugt for Serup, Lemming, Sejling og
Sinding sogne går til Them, hvor vi skal se et imponerende rovfugleshow. ”Falkemanden”, der bor sammen med sine falke, høge, ugler og ørne, vil vise os
de fascinerende fugles jagt- og flyveegenskaber. Har
man lyst, kan man måske også selv få lov at holde en
rovfugl eller ugle.
Showet begynder kl. 15 og varer en times tid. Herefter
er der mulighed for at finde vej i dyrelabyrinten, se uglevolieren eller dådyrene i skoven.
Vi mødes ved sognehuset i Sejling kl. 14 og arrangerer
samkørsel. Arrangementet, inkl. kaffe og kage 50,- kr,
(børn 3-11 år 35,- kr) betales ved afgang.
Tilmelding senest den 6. september til bobg@km.dk /
23833055.

Mød ”Falkemanden” til rovfugleshowet

16

Høstgudstjeneste med auktion og korsang

Iben Krogsdals foredrag handler om de mange danskere, der er medlemmer af folkekirken, men som
egentligt betragter sig selv som ”måske kristne”. Hun
præsenterer selv sit foredrag med disse ord:
”De måske kristne – fra Guds uransagelige veje til
selvransagelser”
Mange taler om Danmark som et kristent land. Men
hvad vil et sige at være kristen? Hvad betyder kristendom egentlig for moderne folkekirkedanskere? Og
hvordan tolker mennesker i dag deres livs med- og
modgang?

Hermann Max Pechstein (1888-1955) ”Høst”

Høstgudstjenesten er en af vore store festgudstjenester i løbet af året.
Kom og vær med til en takkegudstjeneste lidt ud over
det sædvanlige. Alle deltagere opfordres til at medbringe et ‘høstoffer’ - en gave i form af afgrøder fra
haven: frugt, blomst, grøntsag eller lidt hjemmebagt
brød eller kage.
Efterfølgende afholdes der auktion over høstgaverne.
Det indkomne beløb, vil ubeskåret, gå til en god sags
tjeneste, hvis formål vil blive oplyst på dagen. Alle,
store som små, er selvfølgelig velkomne - med eller
uden ‘høstoffer’.
Søndag den 18. september i Lemming kirke kl. 11
med efterfølgende frokost og auktion i forsamlingshuset og i Serup kirke kl. 19 med efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.
Søndag den 25. september kl. 9.30 i Sinding Kirke
og kl. 11 i Sejling Kirke, Vox´enkoret medvirker.
Efterfølgende let traktement og auktion i Sejling
Sognehus. Pris for traktement 25,- kr.

Iben Krogsdal

”De måske kristne”
Foredrag ved Iben Krogsdal
Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Serup Forsamlingshus
Årets KK44-tema er ”Rum”. I den forbindelse vil vi sætte folkekirkens rummelighed til debat.
Er folkekirken blevet et lukket fællesskab for de hellige, eller er den alt for rummelivg og tolerant over for
nye religiøse former?

Foredraget vil tegne et billede af de seneste årtiers forandringer i livstolkninger blandt almindelige danskere.
Foredraget beskriver, hvordan menneskers opmærksomhed over generationer har vendt sig indad. Det
viser, hvordan psyken – det ’skjulte’ i mennesket – er
kommer mere i fokus, når mennesker forsøger at finde
årsagssammenhænge i deres liv.
I foredraget bliver der stillet særligt skarpt på den nye
spiritualitet, der vinder frem i disse år. Hvad handler
denne spiritualitet om? Hvad er dens særkende?

>>>
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Og hvad betyder det, at vi i dag lever i en psykologiseret verden, hvor livet i stigende grad bliver forklaret ud
fra det enkelte menneske selv?”

Leonard Cohen koncert i Funder Kirke
med Brothers of Mercy
Lørdag den 5. november kl. 15:00 - 15:30

Gratis entré. Kaffen koster 25 kr. Hvad der lægges derudover går til sognets menighedspleje.

Jagtgudstjeneste
Lemming og omegns jagtforening og kirken
arrangerer jagtgudstjeneste og fællesspisning.
Søndag den 30. oktober kl. 17 i Serup kirke

Brothers of Mercy: Sune Liisberg, Carsten Tranberg-Krab
og Peter Danielsen

En dygtig jæger er en, der kender naturen og dens
mange dyrearter, og som behandler begge dele med
værdighed. Jægerens syn på naturen har derfor meget til fælles med kristendommens tanker om verden
som skabt. Især det Gamle Testamente er også fuld af
fortællinger om folk, der givk på jagt i respekt for naturen, som de var dybt afhængige af.
Til jagtgudstjenesten vil kirken være pyntet i skovens
farver, der bliver blæsning i jagthorn og præsten fortæller. Bagefter spiser vi en jagtmenu i Serup forsamlingshus.
Tilmeld dig spisningen til Bo Grymer (23833055) eller
Alfred Jensen (86877535).
Priser: 60 kr. for voksne. Gratis for børn under 14 år.

Fasanen, den største hønsefugl, der findes vildt i Danmark
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Trioen med guitarer og kontrabas og sang fører os
gennem ord og musik ind i Leonard Cohens tekstunivers – og ind i vores egen menneskelige verden. Digteren, romanforfatteren, sangeren og sangskriveren
Leonard Cohen bevæger sig lyrisk i rum. Hans digte
og sange tager ofte udgangspunkt i et konkret rum; et
arbejdsværelse, et soveværelse, en kirke, et hospital,
et klasseværelse, et hotelværelse, en lægekonsultation. Der findes vel ikke dét rum, Leonard Cohen ikke
har bevæget sig i.
Denne eftermiddag åbner Brothers of Mercy dørene
ind til en håndfuld af Cohens rum i en koncert med
et udvalg af de bedste og mest kendte Cohen-sange.
Der vil være indlagt en pause, så kirkerummet i Funder
Kirke også kan indtages – sammen med et glas vin.

Allehelgen
Søndag den 6. november
Kl. 16 i Serup Kirke
Kl. 16 i Sinding Kirke
Fra gammel tid er denne søndag brugt som anledning
til at mindes de døde. Som flere andre steder i landet
og verden yder vi familie og pårørende til vore døde en
særlig opmærksomhed på denne dag.
Gudstjenesten allehelgensdag skaber plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet og der bliver i
gudstjenesten plads til at takke for det liv, vi fik lov at
dele med dem.
Det bliver en liturgisk aftengudstjeneste med musik,
oplæsning af navnene på dem, vi har mistet det forgangne år, bøn, læsninger og velsignelse.

I Sinding Kirke medviker Henriette Jensen.
Henriette er solistuddannet saxofonist fra Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus og Conservatorium van
Amsterdam i Holland.

Børnekirke – ”De 10 Bud”
Serup Borgerforening og kirken arrangerer i fællesskab Børnekirke og Fællesspisning.
Onsdag den 30. november kl. 17

Vi skal høre fortællingen om de 10 bud, som Moses
modtager på Sinai-bjerget, men som han ødelægger
igen i frustration over sit folks ulydighed. Børn og barnlige sjæle skal hjælpe med at finde resterne af stentavlerne i kirken og sætte dem sammen i den rette rækkefølge.
Gudstjenesten varer en halv times tid, hvorefter der er
fællesspisning i Serup Forsamlingshus.
Fællesspisningen er gratis for børn under 12 år og
koster 25 kr. for voksne.
Henriette Jensen medvirker til Alle Helgensgudstjeneste i
Sinding Kirke

1. søndag i advent

I Serup medvirker Jelena Djurovic på cello. Jelena er
professionelt uddannet cellist og underviser bl.a. på
Den kreative Skole i Silkeborg.

Søndag d. 27. november

Jelena Djurovic spiller i Serup Kirke til Alle Helgen

Kl. 9.30 i Serup Kirke
Kl. 11.00 i Lemming Kirke
Kl. 9.30 i Sinding Kirke
Kl. 11.00 i Sejling Kirke
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KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Kirkelige handlinger
Døbte i Serup-Lemming Sogne
Vigga Gottliebsen Papsø
Døbt søndag den 5. juni, Lemming kirke.
Storm Højen Weibel
Døbt søndag den 5. juni, Serup kirke.
Karl Uhrbrand Overgaard.
Døbt søndag den 5. juni, Serup kirke.

Kort nyt
Ny fælles hjemmeside er online
Lille Hids pastorat er stolt over at kunne præsentere
en ny fælles hjemmeside for alle seks sogne. På hjemmesiden kan du holde dig opdateret om gudstjenester,
arrangementer og begivenheder i dit sogn, og finde
oplysninger om åbningstider, ansatte, menighedsrådet
samt se billeder og læse om din kirkes indretning og
historie. Hjemmesiden kan tilgås fra følgende adresser:
www.serupkirke.dk
www.lemmingkirke.dk
www.sejlingkirke.dk
www.sindingkirke-silkeborg.dk
www.funderkirke.dk
www.kragelundkirke.dk

Karl Uhrbrand Overgaard med forældre

Sofia Angela Dohn
Døbt søndag den 26. juni, Lemming kirke.
Døde i Serup-Lemming Sogne
Anton Kristian Nielsen
Bisat torsdag den 28. juni, Lemming kirke.
Jenny Margrethe Madsen
Begravet fredag den 29. juni, Lemming kirke.
Døbte i Sejling-Sinding Sogne
Tristan Lindgaard Nielsen.
Døbt i Sinding Kirke søndag den 29. maj.
Lauge Bech Hornstrup.
Døbt i Sejling Kirke søndag den 12. juni.
Døde i Sejling-Sinding Sogne
Henning Hansen.
Begravet onsdag den 11. maj, Sejling Kirke.
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Barselsvikar i Sejling og Sinding Kirker
Det er efterhånden tydeligt og ikke rigtigt til at
skjule længere, end ikke under en præstekjole,
at vi i Sejling præstegård venter familieforøgelse.
Jeg går af på barsel den 27. august, - dog afholder jeg ferie fra den 17. august og frem til min barsel.
Under min orlov vil jeg blive afløst af en barselsvikar, men det er endnu, i skrivende stund, uvist
hvem det bliver. Så snart det er afklaret, vil det
blive offentliggjort på pastoratets hjemmeside og
fremgå af gudstjenestelisten på sogn.dk.
Jeg ved, der vil blive taget godt i mod hende/ham.
Mette Glowienka

Litteraturkreds

Udsang ved dødsfald

Litteraturkredsen, som omfatter medlemmer fra de 3
nordlige kirkesogne er åben
for flere medlemmer. Møderne holdes en onsdag
aften hver måned i sæsonen.

Sognets kirkesanger medvirker ved udsang, hvis det ønskes. Evt. henvendelse
herom til sognepræsten.

Klokkeringning ved dødsfald

Første møde i næste sæson holdes 24. august.
Dog kan tilmelding ske
hele sæsonen.

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.

Henvendelse til
Grethe Ankersen
tlf. 86 85 53 99.

Adresser
Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 E-mail: bobg@km.dk
Mette Skaarup Glowienka (på barsel), Sejling,
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 E-mail: msg@km.dk
Kresten Thue Andersen (kbf.),
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: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirs., ons. og fre. 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, tors. tillige 16-17
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 Serup og Lemming menighedsråd:
Arne Mundbjerg, tlf.: 8685 9875 / 4034 5782
E-mail: Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 8689 2944
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk
Gravere:
Serup sogn: Poul Jensen, 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:
Kurt Nissen, tlf: 8685 5878
Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Jeanette Haarup Svendsen, tlf.: 2252 1042
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9.30*

-

Sinding

-

11.00

-

Søndag d. 9.

Søndag d. 16.

Fredag d. 23.

Søndag d. 30.

-

-

-

11.00

11.00

-

9.30*

-

Sejling

-

9.30*

-

11.00

-

Sinding

-

9.30

-

9.30

11.00

Kragelund

-

11.00 Høst** 9.30 Høst** -

-

-

-

-

9.30

11.00

Kragelund

11.00

-

11.00

9.30

Funder

9.30

-

-

-

11.00

9.30

Funder

-

-

17.00

11.00

Foredrag ved Iben Krogsdal i Serup Forsamlingshus kl. 19.30**

9.30*

-

11.00

Lemming

17.00 Jagtgudstjeneste i
Serup Kirke**

9.30

Søndag d. 2.

Onsdag d. 26

-

Musikalsk legestue**

Serup

-

Musikalsk legestue**

Oktober

Torsdag d. 29.

Søndag d. 25.

Torsdag d. 22.

19.00
Høst**

11.00 Høst**

Søndag d. 18.

-

Fælles sogneudflugt for Serup, Lemming, Sejling og
Sinding**

-

19.00 Opstillingsmøde**

11.00

-

Sejling

Lørdag d. 17

Musikalsk legestue**

-

Torsdag d. 15.

-

Søndag d. 11.

11.00 1)

19.00 Opstillingsmøde**

9.30

Søndag d. 4.

Lemming

for Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding Pastorat

Tirsdag d. 13.

Serup

September

KIRKENYT

23.s.e.trin.

22.s.e.trin.

21.s.e.trin.

20.s.e.trin.

19.s.e.trin.

Kirkeåret

18.s.e.trin.

17.s.e.trin.

16.s.e.trin.

15.s.e.trin.

Kirkeåret

Gudstjenesteliste - September, oktober, november 2016
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9.30*

17.00 Børnekirke i Serup**

Søndag d. 27.

Onsdag d. 30.

Sinding

Kragelund

Funder

11.00

-

9.30*

9.30*

-

11.00

16.00 fælles i Sinding**

11.00

-

9.30

16.00

9.30

-

11.00

14.00

1. s. i adv

Sidste s. i
kirkeåret

25.s.e.trin.

Alle Helgen

Kirkeåret

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

1) Forklaringsgudstjeneste for alle, dog særligt tilrettelagt for Serup og Lemmings nye konfirmander,
efterfølgende konfirmandindskrivning i Sejling Sognehus.

** Se kirkesiderne for mere information

11.00

9.30

11.00

Søndag d. 20.

-

-

* Kirkekaffe

Sejling

Leonard Cohen koncert med Brothers of Mercy i Funder Kirke kl. 15.00**

Lemming

16.00 fælles i Serup**

Serup

Søndag d. 13.

Søndag d. 6.

Lørdag d. 5.

November

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

Sinding Samkøb
Man-fre. kl. 16-17.30
Sinding Forsm.hus

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

September

Oktober

5.-9. september
Div. opstart i Centrum IF,
se s. 42

18. september kl. 19.00
Høstgudstjeneste i Serup
Kirke, se s. 17

3. oktober kl. 13.30
B. Drachmann fortæller,
Lemm. Senior, se s. 45

26. oktober kl. 13.30
Foredrag om Island, Sejling Pens., se s. 44

13. september kl. 9.30
Højskoledag, Balle Sognegård, se s. 45

19. september kl. 13.30
Klubdag og kortspil,
Lemm. Senior, se s. 45

5. oktober kl. 13.30
Besøg af Seniorshoppen,
Serup Pens., se s. 45

26. oktober kl. 19.30
Foredrag v. Iben Krogsdal, se s. 17

13. september kl. 19.00
Informationsmøde i Menighedsrådene, se s. 14

21. september kl. 13.30
Foredrag om Sydafrika,
Serup Pens., se s. 45

11. oktober kl. 12.00
Løvfaldstur, Glud Museum,
Sejling Pens., se s. 44

27. oktober
Åbent Hus i Børne- og
Familiehuset, se s. 41

14. september kl. 19.00
Generalforsamling i
Landsbyliv, se s. 34

25. september kl. 9.30
Høstgudstjeneste i Sinding Kirke, se s. 17

11. oktober kl. 19.00
Besøg Star Me, Landsbyliv, se s. 34

29. oktober kl. 18.00
Oktoberfest i LIF,
se s. 27

14. september kl. 19.00
Ungdomsskole i Vørkeriet, se s. 10

25. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Sejling Kirke, se s. 17

14. oktober
Bonusfredag i Værkeriet,
se s. 10

30. oktober kl. 17.00
Jagtgudstjeneste og fællesspisning, se s. 18

16. september
Bonusfredag i Værkeriet,
se s. 10

27. september
Karen Rysgaard fortæller
Pensionistfore. i Sinding

15. oktober kl. 10.00
Vikingemarked i Værkeriet, se s. 10

31. oktober kl. 13.30
Lotterispil, Lemm. Senior,
se s. 45

17. september kl. 14.00
Sogneudflugt, Silkeborg
Rovfugleshow, se s. 16

28. september kl. 12.30
Spisning og hygge, Sejling Pens., se s. 44

17. oktober kl. 13.30
Klubdag og kortspil,
Lemm. Senior, se s. 45

17. september
Moonjam på Scandic
Hotel, se s. 4

28. september kl. 18.00
Fællesspisning i Serup
Forsm., se s. 32

19. oktober kl. 7.15
Løvfaldstur til Egholm,
Serup Pens., se s. 45

18. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Lemming Kirke, se s. 17

30. september kl. 18.30
Ålegilde i Lemming Borgerfore., se s. 39

25. oktober kl. 19.00
Strikkeaften i Sinding
Forsm., se s. 31
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Løb i Serup (Forsm.)
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Bibliotekscafé i Værkeriet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Gudstjenester:
Se kirkesiderne,
s. 22-23

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Petanque i Serup
Onsdage kl. 13.00
Serup Pensionistforening

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 18.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

November

Fremtidige

2. november kl. 13.30
Sang og musik, Serup
Pens., se s. 45

9. november kl. 13.30
Mama Kjeldsen fortæller,
Sejling Pens., se s. 44

24. november kl. 11.30
Julefrokost, Pensionistfore., se s. 44+45

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

3. november kl. 18.30
Besøg Lisell Mode,
Landsbyliv, se s. 35

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

25. november
Fællesspisning i Lemm.
Borgerfore., se s. 39

6. december kl. 13.30
Juleafslutning,
Pensionistfore. i Sinding

4. november
Ølsmagning m. spisning,
Sinding Forsm., se s. 31

11. november
Bonusfredag i Værkeriet,
se s. 10

27. november
1. Søndag i Advent, flere
kirker, se s. 19

6. december kl. 19.00
Strikkeaften i Sinding
Forsm., se s. 31

5. november kl. 15.00
Koncert m. Brothers of
Mercy i Funder, se s. 18

12. november
Irsk Aften i Værkeriet,
se s. 10

30. november kl. 17.00
Børnekirke og Fællesspise, Serup, se s. 19+33

7. december kl. 13.30
Juletræ, Sinding Trioen +
Kaj, Sejling Pens., se s. 44

6. november kl. 16.00
Allerhelgen m. Jelena
Djurovic i Serup, se s. 18

14. november kl. 13.30
Astrid Bernth fortæller,
Lemm. Senior, se s. 45

9. november
Bonusfredag i Værkeriet,
se s. 10

6. november kl. 16.00
Allerhelgen m. Henriette
Jensen i Sinding, se s. 18

17. november kl. 18.00
Grønland og Fællesspisning, Sinding, se s. 31

10. december kl.8.50
Juletur til Dalsgaard Antik, Landsbyliv, se s. 35

8. november kl. 10.00
Sundhedsdag,
Pensionistfore. i Sinding

22. november kl. 19.00
Strikkeaften i Sinding
Forsm., se s. 31

20. december kl. 19.00
Strikkeaften i Sinding
Forsm., se s. 31

8. november kl. 19.00
Strikkeaften i Sinding
Forsm., se s. 31

22. november kl. 19.00
Besøg Glaskunst, Landsbyliv, se s. 35

31. december
Nytårskur og skovtur,
Serup Forsm., se s. 32
7. januar
Nytårskur i SindingRummet, se s. 31
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LEMMING IF
Nyt fra Senior afdelingen

Forårs sæsonen er færdig spillet for alle 3 senior hold,
og vi kan igen i år være stolte af resultaterne. For både
serie 3 og serie 5 blev det til placering midt i puljerne
og der var på intet tidspunkt mulighed for oprykning
eller nedrykning for de to hold. Jyllandsserien var dog
kun 4 point fra en kvalifikations plads til Danmarksserien, men da man havde smidt lidt for mange point i
de første kampe, gjorde dette sig gældende til sidst da
det ikke var nok.
I skrivende stund er sæsonen så småt gået i gang,
træningskampene er spillet og sæsonen venter lige
om hjørnet. Den korte opstart om sommeren gør at
der kun er tre ugers forberedelse til sæson start, så
holdene skal være klar fra start af. Der er til denne opstart kommet nye ansigter primært til Jyllandsserien,
der har fået tilgang af tre nye spillere. Det giver større
bredde til alle trupperne, så det ser vi meget frem til.
Efteråret 2017 bliver det sidste år med både Søren
Bak (Træner for Jyllandsserien) og Mads Balle (Træner for serie 3). Til Søren vil vi gerne sige tak for fem

fantastiske år, vejen har bragt os hele vejen fra serie 2
og op gennem rækkerne hele vejen op til Jyllandsserie
1, og kun 4 mulige point fra en sæson i Danmarksserien. Dette må siges, at være en succes, og dit aftryk
har du tydeligt afsat i Lemming.
Vi vil også takke Mads Balle for to super år, med oprykning fra serie 4 til serie 3 og en fantastisk arbejdsindsats og passion til trods for, at det at være 2. holds
træner aldrig er særlig let. Mads har også sat sine tydelige spor på serie 3 holdet, med intense træninger
og taktiske spillemåder.
Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at jeg stopper som
formand for seniorudvalget i fodbold pr. februar 2017
efter 6 skønne år som formand. Derfor kommer Lemming IF til at mangle en ny formand, så skulle dette
være noget for dig, er du meget velkommen til at tage
kontakt til enten formanden for Lemming IF Jesper
Bang, eller jeg selv.
			
Kenneth
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Nogle af de mange Lemming-hold til årets Lemming Cup
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U6, U7 og U8

O

Lørdag d. 29. okt. kl 18.00-02.00
i Lemming Forsamlingshus

AMERIKANSK
LOTTERI MED
FINE PRÆMIER
Sæsonafslutningen for U6 og U7 var, om muligt, lige
så våd og regnfuld som sæsonstart. Efter bare 10 min
træning var alle helt gennemblødte og kolde, men humøret var heldigvis stadigvæk højt da der blev nydt
kage og juice i omklædningsrummet :)

ØL, VAND OG VIN
I LANGE BANER TIL
FORDELAGTIGE PRISER

Skål

KÅRING
AF BEDST
UDKLÆDTE

ALLE ER VELKOMNE!

U8 drengene sluttede sæsonen flot af med medaljer for
at ligger nr. 1 (billedet tv.) og
nr. 2 (billedet øverst) i deres
pulje. Tillykke, rigtig flot!
De stolte trænere overrækker
medaljerne.

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

PRIS: 150,- kr. pr. person for en 2 retters menu.
TILMELDING: Senest d. 16. okt. 2016 til:

Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 / mail: jb@lambang.dk
Da der kun er plads til 150 personer, er det først til mølle...
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Børnegymnastik
Forælder-barn gymnastik starter op igen i nye lokaler.
Tirsdag d. 6. september kl. 16.30-17.15 i gymnastiksalen på Lemming Gl. Skole/Værkeriet, så vi nu kan udvide motorikbanen med en airtrack. Vi laver aktiviteter
som giver forældrene sved på panden og som støtter
og udvikler de 1-3 åriges sansemotorik. Vi glæder os!
- Winni, Sif og Mai
Batman-gymnastik for børnehavebørn starter op onsdag i uge 43 kl. 17.00 på Lemming Gl. Skole.
Gymnastiksæsonen for voksne
Starter i uge 43 og slutter i uge 14.
Vi træner i gymnastiksalen på Lemming Gl. Skole.
Tirsdag kl. 17.30 – 18.30: ”Dame- og Herreholdet” Holdet for de helt voksne

Hjælp til stort og småt
Der er gang i den hos Lemming IF; nye faciliteter, flotte sportsresulateter, stigende medlemstal og hæder som årets idrætsforening
i Silkeborg Kommune. Vi har derfor, mere end nogensinde før,
brug for frivillige hænder i klubben.
Det kan være en kage til et arrangement, hjælp til at rydde op i et
omklædningsrum, feje omkring klubhuset, salg af pommes frites
til et arrangement, en ny træner til et børnehold eller lignende...
Som sagt - stort og småt i ny og næ.
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Vi har derfor dannet gruppen: Lemming IF’s frivillige, målet og
tanken er, at DU kan komme med i et fællesskab, hvor du kan
være med til at hjælpe din lokale forening, også selvom du ikke
nødvendigvis er medlem. Vi er nødt til at løfte i flok omkring
vores idrætsforening, som vi er så stolte af i lokalområdet!

æ re f r

ivi

l

Find os på facebook - Søg:

Lemming IF’s frivillige
eller kontakt Bjørn Bajlum på tlf.: 60 39 09 27
28

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 velkomne.
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 parøvelser.
Første træning for begge hold tirsdag den 25. oktober
2016. Træner: Dorthe Vasegaard Tlf.: 21180579
Lemming cykelklub
Cykelklubben har haft et fantastisk forår hvor vejret
har været med os de fleste aftener. I kraft af et godt
fremmøde har vi oftest kunne sende 3-4 hold af sted
på ture i forskellige distancer og tempo. Der er både
mulighed for udfordringer og hygge.

Vi kommer langt omkring og får virkelig set en go’ del
af al den skønne natur vi er omgivet af.
Tirsdag d. 28. juni havde vi en fællestur for alle 4 hold,
hvor vi mødtes ved De små fisk i Sejs til kaffe og kage.
En rigtig hyggelig aften. Vi cykler videre her i efteråret
frem til efterårsferien. (Uge 42)
Har du lyst til at være med, så mød op tirsdag kl. 18
ved Lemming klubhus. Mere info findes også på lemmingif.dk.

Løbeklubben
Der har været et fint fremmøde til søndagstræningen
hen over sommeren. Om det skyldes det gode vejr eller det, at formanden ikke kan løbe med pga. en ankelskade, det vides heldigvis ikke. Han kan altid få lov til
at tage et billede.

MTB
I mtb-afdelingen er der som vanligt gang i træningen
både onsdag og lørdag - og trods ferietid og sol har
der altid været nogen på cyklen. Der bliver også tid til
en hyggestund, når nu vejret viser sig fra sin allerbedste side.

Store idrætsdag
Årets ”Store idrætsdag for alle” var godt besøgt og der
blev dyrket motion og hygget hele dagen. Det var et
stor hit med gadefodbold, hvor 8 gader stillede op, og
der blev kæmpet af alle kræfter om den prestigefulde
titel. Denne succes bliver vi nødt til at gentage næste
år.
Lone G. Kristjansen blev på
idrætsdagen kåret som årets
løber. Hun er yderst aktiv i
både løbe- og cykelklubben,
og hendes smittende humør
trækker os andre med.

Et hold deltog i DGI Hærvejsløbet i juni, hvor de tilbagelagde 100 km fra Bryrup til Viborg. En tur til Himmelbjerget er det også blevet til, og så har vi for første
gang hjulpet til med at bygge mtb-spor i Nordskoven.
En flok tog også en tur i skoven inden de sendte Dorthe Mikkelsen til Paris med Team Rynkeby og sluttede
dagen med grill på terrassen.
Det faste program fortsætter og kan ses på hjemmesiden - lemmingif.dk/mountainbike. Der er aldrig ferie i
mtb-afdelingen;)

Gadefodboldturneringen
blev vundet af disse knejter
fra Vesterbyvej i Lemming
m.m.

Se mere om holdene og find kontaktoplysninger på

lemmingif.dk
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst
Skt. Hans Aften
Skt. Hans aften blev som sædvanlig fejret på Arnestedet, igen med rigtig flot opbakning.
Det lykkedes at holde ild i grillen, bålet blev tændt og
heksen sendt af sted, folk hyggede sig. Dette skal set
i lyset af mildest sagt dårlig vejr, men mellem de hårde
regnbyger dukkede folk op, i alt var vi omkring 100
voksne og børn, det må betegnes som flot!

Trods regnen, hyggede folk sig

RiverBoat
Dagen efter var Foreningen igen på banen, denne
gang med salg af stegt flæsk m.v. til River Boat. En
efterhånden god tradition og med til at give foreningen
et økonomisk grundlag for nye tiltag. Tak til alle som
hjalp og igen igen særlig tak til Kurt Hedegaard, som
er drivkraften for hele gennemførelsen.
Fællesspisning
Udover ovenstående, blev der d. 2/6 arrangeret fælles spisning i Sejling forsamlingshus. Det blev planlagt
som lidt et forsøg, men med en så overvældende opbakning, at der måtte takkes nej til flere deltagere.
Tak til Madklubben og Sejling forsamlingshus for et
godt gennemført arrangement. Vi er nok mange som
håber at det bliver gentaget.
Med tilgang af ekstra halm lykkedes det at tænde bålet

Benners Høj
Siden sidst har vi desværre også måtte sige farvel til
Bent Christiansen, nok bedre kendt som Benner, et
mange årlig medlem af Sejling Borgerforening, herunder flere år som en del af bestyrelsen og altid en
stor hjælp ved diverse arrangementer. Benners seneste store indsats var etableringen af kælkebakken på
Arnestedet og det er derfor også besluttet, at bakken
skal navngives: Benners Høj. Æret være hans minde.
Sommerfest
Når dette læses, vil årets sommerfest være afholdt,
forhåbentlig med stor succes. Meget mere om det i
næste blad.

Fællesspisning i forsamlingshuset

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

Børnegruppe Kristine Krogsgaard
Pensionistf. Rosa Leth		

3063 8954
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
Grønland og fællesspisning

Sinding Strikkecafe

Torsdag d. 17. november kl. 18.00 - 21.00
i Sinding Forsamlingshus.

er også et tilbud til strikkeglade piger
uden for Sinding.

Deltag i fællesspisningen og hør konsulent
Ina Schmidt, Charlottenlundvej, fortælle om
sine oplevelser i Sisimiut, Grønlands næststørste by
med ca. 5500 indbyggere, hvor Ina har samarbejdet
med forskellige uddannelsesinstitutioner
de sidste 3 måneder.

Har du lyst til at strikke? Har du brug for lidt hjælp til
en opskrift eller gode råd om særlige mønstre?
- så kom og få hjælp fra nogle strikkeglade
Sinding-piger i alle aldre.

Alle er velkomne
Pris: 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn
Tilmelding på mail til Per.lysgaard@gmail.com
senest mandag d. 14. november.

Sinding Øllaug arrangerer:

Vi mødes i ulige uger:
Hver anden tirsdag aften fra kl. 19.00 - 21.00
i Sinding Bibliotekscafe.
Vi betaler for kaffe og brød (10 kr.) hver gang,
som går i Bibliotekscafeens kasse.
Vi skiftes til at tage brød med til kaffen.
Efterårets strikkeaftener er:
Tirsdag d. 25. oktober
Tirsdag d. 8. november
Tirsdag d. 22. november
Tirsdag d. 6. december
Tirsdag d. 20. december

Fredag d. 4. november
Ølsmagning med spisning
i Sinding Forsamlingshus
Lørdag d. 7. januar 2017
Nytårskur i SindingRummet

Vi arrangerer også strikkeudflugter:
I denne sæson besøger vi
Bodil Munchs Strikkeværksted i Gjern.
Ring gerne for yderligere oplysninger til
Hanne Marie Knudsen, mobil: 40 29 46 29

Fredag d. 17. februar 2017
Årsmøde i Sinding Forsamlingshus
med kåring af årets håndbrygger i området.
Øllaugets arragementer er også for ølentusiaster
uden for Sinding.
Lauget har egen side på sindingweb:
www.sindingweb.info/#!page4/cfvg,
hvor invitationer til arrangementerne lægges ud.
Man kan også følge med på Sindings Facebook
gruppe, hvis man vil med i lauget.
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ...

Søndag d. 26. juni fik vi indviet det nye fliseareal bag
forsamlingshuset. Tak til alle jer, der kom og hjalp os
med at skabe en festlig eftermiddag/aften, med fællesspisning, godt humør og levende musik:

Fællesspise

Onsdag d. 28. september kl. 18.00
Menu: Græsk Farsbrød m. græske kartofler,
tzatziki og salat
Pris 65 kr. - Børn under 14 år: 30,Slip for madlavning og opvask!
Tag naboen i hånden og mød op til
en hyggelig aften
Tilmelding senest d. 25. september
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
mobil eller sms: 3023 1613
Vel mødt!
Bestyrelsen for Serup Forsamlingshus

Mortensaften

Torsdag d. 10. november kl. 18.00
Menu: Andesteg med tilbehør og risalamande
Kaffe med småkager
Amerikansk lotteri med fine gevinster
Pris 150,00 kr.
Børn 10-14 år 75,00 kr.
Børn under 10 år gratis
Tilmelding senest den 1. november til Vivi
på tlf. 2388 2327 eller 8685 5492
De lokale præster underholdte det meste af eftermiddagen
og aftenen - med god musik i mange forskellige genrer

HUSK: Banko hver tirsdag kl. 19.00
- for alle aldersgrupper ...				

Nytårs Kur
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-

Støtteforeningen for Serup Forsamlingshus

... der hygges og spilles kort i ventetiden

Lørdag d. 31. december

-

Mere info i næste nr.

SERUP BORGERFORENING
Skt. Hans - endelig blev det tørvejr!

Tak til alle jer, der trodsede de heftige byger og kom fordi. Der blev jo heldigvis tørvejr, så vi havde en hyggelig aften

Serup Sommerfest 2016

Tak til alle deltagere, hjælpere og sponsorer

Børnekirke og Fællesspisning
Onsdag d. 30. november kl. 17.00
Kom og hjælp med at finde resterne af Moses
stentavler og sæt dem rigtigt sammen!

Derefter er der fællesspisning
i Forsamlingshuset
Levende musik fredag

Formanden i ble ...

Pris: 25,Børn under 12 år: Gratis

... og her er resten af Team Dagplejerne/Bak

Team SS/Midtjysk Rustfri - vinder af Tour de Serup

Ulla og Bamse

De vilde kartofler...!
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LANDSBYLIV
Så er sommerferien ovre og vi er i gang igen.
Vi har været rundt og sælge medlemskab men skulle vi have glemt netop dig, så kontakt Janni på 24630517
og vi kommer straks og retter op på fejlen. Det koster 50 kr. at være medlem og en husstand 100 kr.

Siden sidst…
Besøg hos Bonderosen ved Susanne Engebjerg
En skøn forsommer aften mødtes 15 dejlige damer,
hos Susanne til en aften med beton som hovedemne.
Susanne fortalte og viste hendes egne beton kreationer, der efter var det vores tur til og få fingrene beskidte. Der blev lavet rabarberblade fuglebade, mælkekarton huse og urtepotte svampe.
Lidt beskidte og med humøret højt gik vi ind i Susanne butik og kikkede på
alle tingene. En rigtig hyggelig aften med masser af
grin og snak.

Kommende arrangementer…
Onsdag den 14. september 2016 kl. 19.00
Generalforsamling i Lemming Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge dagsorden:
• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse
• Indkomne forslag

(Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 01.09)

• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Grete, Inger og Janni

• Valg af suppleant
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt
Efter generalforsamlingen kommer Tina Petersen og
viser os alle de nye trends inden for Tupperware

Beton fuglebad og gummistøvler

I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt lækkert, så
derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor mange der kommer, så husk tilmelding til Janni senest d. 07.09.16 på
tlf. 2463 0517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 19.00
Besøg hos Star Me, Bredgade 9, Brædstrup

Beton kugler og huse

For år tilbage havde vi planlagt en tur til Star Me ved
Brædstrup, men vintervejret gjorde at nogle ikke kom
frem og andre ikke turde at blive i frygt for at strande i
snedriverne... Så nu prøver vi igen.
I butikken er der alt muligt: Bordpynt, servietter, tøj,
patchwork, stof og syartikler.
Julevarerne lander i butikken den 1. oktober så dem
får vi også lov at se.
Vi hygger med kaffe og æbleskiver, inden vi vender
hjem ad.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.15
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.
Inkluderet i prisen er en goodiebag.
Tilmelding til Trine senest d. 04.10.16 på
tlf. 2190 5660 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Helle Mikkelsen og Mona Rasmussen dækker rabarberblad
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Torsdag den 3. november kl. 18.30
Besøg hos Lisell Mode, Viborgvej 1, Silkeborg

Lørdag den 10. december kl. 8.50
Juletur til Dalsgaard Antik og Hjerl Hede

Lisell mode vil præsentere deres spændende kollektioner. Lisell har tøj til store og små.

Vi fylder bussen og starter med at besøg Dalsgaards
antik ved Dommerby, en firlænget gård der op til juletid er fyldt med nisser, kugler og gran.

Personalet vil stå til rådighed med gode råd og ideer,
og denne aften gives 20 % til alle handlende.
Ligeledes serveres der lidt let til ganen.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.15.
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.
Tilmelding til Inger senest d. 10.10.16 på
tlf. 6116 6524 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

På loftet bor alle påsketingene og i kælderen sælges
der vin, special øl, mjød og mange andre specialiteter.
Her efter køre vi mod Hjerl Hede,
hvor der op mod jul er julelevendegørelse,
så vi kan opleve jul som i gamle dage.
Der vil blive slagtet grise, bagt kager, pyntet op
og der vil være gang i toget og dampsavværket.
Husk varmt tøj da meget forgår udendørs.
Det foreløbige program:
9.00 Afgang fra Lemming Friskole
10.00 Ankomst til Dalsgaards antik
12.00 Afgang fra Dalsgaards antik
12.30 Ankomst til Hjerl Hede
15.30 Afgang mod Lemming

Vi sørger for kaffe og kage.

Spise muligheder:
• Cafeen hos Dalsgaards antik har åbent og der vil
være mulighed for at købe lidt lækkert at spise.
Se mere på www.dalsgaardantik.dk
• Der kan spises madpakke i bussen mens vi kører.
• Restaurant Skyttegaarden på Hjerl Hede har åbent,
men pga. travlhed er det vigtig at man bestiller bord
(Kl. 13.15) hvis man vil spise der.
Det kan ske på tlf. 9744 8200, hvis man vil sidde med
andre fra Landsbyliv, kan der ved booking nævnes
at man er fra Landsbyliv og de vil så vidt det er mulig
placere jer samlet.
Se mere http://hjerlhede.dk/da/content/restaurantskyttegarden

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30.
Pris for medlemmer 30 kr. Gæster 50 kr.

Pris for medlemmer 250 kr. Gæster 350 kr.
Betaling ved tilmelding!!!

Tilmelding til Lillian senest d. 15-11-16 på
tlf. 8685 9207 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Janni senest d. 10-11-16 på
tlf. 2463 0517 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Tirsdag den 22. november kl. 19.00
Glaskunst i Knudstrup, Nyvangsvej 4
Vi besøger Eva Jensen, som fremstiller ting i glas.
Vi skal se en masse færdige ting og hun vil vise os
lidt om, hvordan hun laver de fine ting.
Der er mulighed for at købe til sig selv
eller måske til julegaver.
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BØRNEHAVEN & FRISKOLEN
Cykelsponsorløb i Lemming
Onsdag den 1. juni 2016 kl. 17.00 stod Friskolen,
SFO’en og Børnehaven i Lemming endnu en gang for
et cykelsponsorløb. Formålet var igen at samle penge
ind til fornyelse af legepladsen på Friskolen.
Masser af glade mennesker mødte frem, og med høj
sol foroven blev sponsorcykelløbet 2016 en stor succes med 96 store og små cyklister, som til sammen fik
kørt et rekordstort beløb på 51.500 kr. ind, hvilket var
en fordobling i forhold til sidste sponsorcykelløb i 2014!

Mens deltagerne i sponsorløbet oksede af sted på
gaderne i Lemming og
opland, blev der tændt
op i grillen, og de kolde
forfriskninger blev sat
frem.
Clau
s R
a
følge
-kna smussen
llert

køre

r

Alle er klar til start!

Kl. 17 var alle klar til start iført cykelhjelm, startnummer og forventningsglæde. Startskuddet lød, gruset
føg, og de mange deltagere begav sig med stor iver og
pedaltramp ud på ruterne.
Grillen og pølserne er klar til de mange sultne maver

Det gælder om at holde tungen lige i munden

Kl. 18 lød slutfløjtet, og den sidste runde var kørt. Kræfterne var brugt op, og nogle var et par hudafskrabninger
rigere. Men smilene og det gode humør var ikke til at
tage fejl af, da alle igen var samlet på skolen og kunne
få depoterne fyldt op med pølser, sodavand, øl og kage.
Løbet havde en række fantastiske sponsorer, som gav et
stort bidrag til pølseboden. Pølserne blev sponsoreret af
Indelukkets spisested/Ulla og Hardy Risum Jensen. Pølsebrød og pølsebakker blev sponsoreret af Den rullende
Købmand/Kai Deigaard.

Der ventes spændt på resultatet

Efter depoterne var fyldt op, var det tid til præmieoverrækkelserne, og alle deltagere i løbet blev kaldt op på
bakken. Klapsalverne rungede, så det kunne høres nær
og fjernt, og alle rytterne fik en medalje og en is. Isene
var blevet sponsoreret af Rema1000 Nørrevænget/Bjørn
Bajlum. Derudover var der blevet sponsoreret fine præmier til dem, der havde cyklet længst, og til dem, der havde samlet flest sponsorkroner ind i de forskellige grupper.
Som noget nyt i år blev der trukket lod om et sæsonkort
til Legoland eller Djurs Sommerland blandt de deltagere,
der havde samlet mere end 1000 kr. ind.

36

... I LEMMING

De seje Minifræsere der til sammen kørte, imponerende
134 km på 1 time

Mathilde (tv) og Laura (th) giver den gas

Spurterne kørte til sammen 297,5 km og fik kørt 8.225 kr ind

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til alle
firma-sponsorerne, som spiller en meget væsentlig
rolle, når sådan et arrangement skal op at stå. Ud over
de fine sponsorater til vores pølsesalg, blev gevinsterne sponsoreret af Jyllands Park Zoo, Silkeborg Kanocenter, Fårup Sommerland og Tikma A/S ved Kim Friis
Lund.

Der skal også lyde en stor tak for opbakningen fra
deltagerne og deres familier, som har samlet utroligt
mange penge ind, og vi er nået langt i forhold til at få
opfyldt vores ønske om en fitnessplaybane til vores legeplads. Vi håber alle i lokalområdet har lyst til at benytte vores legeplads i fritiden. Den er frit tilgængelig!
Det var fantastisk at opleve den begejstring, der blev
lagt for dagen. Især de allermindste deltagere viste en
imponerende entusiasme. På trods af styrt og hudafskrabninger kæmpede de små piger og drenge med
røde kinder og stærk vilje for at nå så mange runder
som muligt. Hvis vi formår at opretholde entusiasmen
hos store som små, ser det godt ud for vores cykelløb
de kommende år.
Tak for denne gang. Vi ser med stor glæde frem til at
arrangere det næste cykelsponsorløb i 2018 til gavn
for Friskolen, SFO’en og Børnehaven i Lemming.
På vegne af bestyrelsen for
Friskolen og Børnehaven i Lemming
Mai-Britt Nollin

Nogle af vores mange sponsorere

Som nævnt i en tidligere udgave af Lokalbladet, opretter vi en DGI Gavefond
til private sponsorater. Nærmere info
kommer snart rundt i postkasserne.
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Jagttid og mellemtid - Når det ikke er jagttid – er det tid at smage på jagttiden
Jagtåret har – for de fleste jægere – to sæsoner. Bukkejagten som starter medio maj og slutter medio juli.
Og så er der ”store jagtsæson” – som starter primo
oktober og varer til ultimo januar. Det svinger selvsagt
for typer af vildt, - men ca. sådan er kalenderen.
”Mellemtiden” mellem disse jagtaktive måneder bruges til meget. Vi holder generalforsamling, vi pudser
våben, går på skydebane, tilser vores jagtområder.
Der er masser at lave for en entusiastisk jæger. Er
man tilmed glad for det vildt som er fyldt i fryseren fra
overstået jagttid, - kan det også være tiden, hvor familie og venner skal smage på hvad en rigtig jæger og
naturelsker kan lave ud af vildtet.
Baconflettet rådyrskølle på grill
Køllen rengøres for hinde og evt. hagl. Den KAN udbenes – og det anbefales af mange grillmestre – men
man kan også, som vi har gjort her, beholde benet på
og så til gengæld give den lidt længere og mere ”slow”
stegning.
Køllen er blevet spækket med lidt hvidløg og/eller chilli
og har fået en strikketrøje af tørsaltet bacon. Læg den
i almen ovn en to-tre timer – ved max. 110 grader og
lad den blive gennemblød, men ikke branket. Flyt nu
køllen ud på grill og vend den hyppigt over ca. 3 kvarter. Har du en kuglegrill med temp. skal temperaturen
være omkring 220 grader. Vil du sikre at køllen ikke
bliver tør, vådter du den jævnligt med en blanding af
vin og olie. Køllen bør hvile i sølvpapir min. 10. minutter inden servering.

Baconflettet rådyrskølle på grill...

Havtornesnaps
Havtorn er en skarp og bitter bærbusk som er ”opdaget” i NOMA-bølgen. Vi har prøvet med en snaps,
som er fremragende til røget dyrekølle eller smørrebrød med koldt dyrekød fra køllen som ikke blev spist
i går. Havtorn er også et godt hit i vildtsovsen, - som
erstatning for de vanlige tyttebær.
Men altså – snaps:
Bærrene sidder i tætte ”klaser” på de piggede grene –
og det nemmeste er at afklippe udvalgte og bærtætte
grene af busken (og det kan den sagtens klare). Høst
fra ca. oktober og frem. Put de hele grene i fryseren en
enkelt nat og slå herefter bærrene af i en spand. De
frosne bær skylles og hældes i sylteglas. Én del bær
til to dele vodka eller ren snaps. Sørg for at der er lidt
luft/plads tilbage i sylteglasset. Sæt nu på lager – helst
mørkt og lidt afsides – og i hvert fald ikke i stærkt lys.
Havtornesnaps er klar efter 3-4 mdr. men må meget
gerne stå med bærrene i op til et år.

Havtornesnaps!

Som sagt: En gylden perle til koldt vildtkød.
Skål og god appetit.
Tekst og foto:
Verner Lynge
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LEMMING BORGERFORENING
”Byger, der går og kommer, det er den danske sommer”
Vi må sige, at det var sande ord, da vi holdt Skt. Hansfest i Nisset. Tak til dem, der trodsede regnen og kom
til børnebålet, som i første omgang regnede ud. Heksen og vi troede, hun overlevede til næste år, men sådan skulle det ikke være, nogen smed hende på det
store bål, så hun alligevel fik flyveturen til Bloksbjerg,
sammen med det pensionerede fugleskræmsel, der i
dagens anledning, var blevet shinet lidt op.
Det blev en hyggelig aften, koldt var det jo ikke, og
der blev snakket under den hurtigt opsatte presenning,
den får 10 for kunstnerisk udtryk. Kl. 20.00 stoppede
de van(d)vittige byger, flere dukkede op, for at høre
Bo holde årets båltale. Bålet blev tændt og brændte
flot, mens vi sang ”Midsommervisen” og ”Danmark nu
blunder den lyse nat”.		
				
Tina Kampp

”Børneheksen” inden turen til Bloksbjerg

Det lykkedes at få ild i bålet

30. september kl. 18.30

Båltaler Bo Grymer

25. november

Ålegilde

Fællesspisning

Vi går ud fra, at der stadig kan fås ål.
Der er flæsk til jer, der ikke synes, at ål skal spises.

mere herom i næste nr.

Priserne er uændrede:
200 kr. for ål og 100 kr. for flæsk
børn til og med 12 år betaler det halve.
Tilmeldingen sker til Tina
på 2883 2404, eller FB
meget gerne inden d. 20. september
Kommer tilmeldingerne senere er der kun flæsk,
da det jo er nemmest at skaffe.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
Det vides ikke med sikkerhed, men skulle der være
nogen, der har lyst til at hjælpe med lotterispillet om
mandagen, kan man enten tage derud, eller kontakte
Karin Jensen på 3070 9048. Der spilles hver mandag
fra kl. 19.15, mød op, måske er det dig, der løber med
en af de gode præmier.
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LOKALRÅDET
Siden sidste nummer af Lokalbladet har Lokalrådet haft
møde med Nærdemokratiudvalget, Lokalrådet har arrangeret Borgermøde i Sindingi forbindelse med ansøgning
om landzonetilladelse til neddelingsplads i Sinding Grusgrav og Lokalrådet har i forhøring til kommuneplan 20172028 indsendt bemærkninger.
A. Møde med Nærdemokratiudvalg.
Lokalrådet forklarede Nærdemokratiudvalget, at lokalområdet består af en række velfungerende landsbyer
med et rigt og aktivt foreningsliv. Det dokumenterede vi
blandt andet med at blade lidt i Lokalbladet og tælle op til
80 arrangementer i området i marts 2016. Området har
flere kirker og forsamlingshuse. Nærdemokratiudvalget
ser gerne at lokalrådet udarbejder en udviklingsstrategi,
men foreløbig har vi sagt, at denne udviklingsstrategi må
begrænse sig til meget overordnede områder, som f.eks.
trafik, miljø og rekreative områder. Foreningslivet kører
godt, og foreninger er til enhver tid velkomne til at rette
henvendelse til Lokalråd om støtte til arrangementer eller udvikling af samarbejder. Trafik kommer jeg tilbage til
under de andre punkter.
B. Borgermøde om Sinding Grusgrav.
Sinding Forsamlingshus var fyldt til Borgermødet, der
kom i stand efter at høringsfristen til ansøgninger om arbejdet i grusgraven var blevet udsat efter pres fra borgere
og Lokalråd. I mødet deltog et panel med deltagelse af
entreprenøren, en konsulent, der havde udarbejdet beregninger til ansøgningen, sagsbehandlere fra kommunen og en repræsentant fra de mest berørte naboer. Efter
en runde hvor hver af paneldeltagerne havde orienteret
var der debat med spørgsmål fra salen. De 3 temaer der
trængte sig på var støj, støv og trafik. Både Lokalråd og
mange borgere indsendte bemærkninger indsigelser til
ansøgningen. Ansøgningen er senere blevet godkendt
både med hensyn til videreførelse af grusgrav og etablering af neddelingsanlæg.
Der er sket en mindre indskrænkning i de tidsperioder,
der må arbejdes i grusgraven og der arbejdes stadig på
at få indført nogle ændringer i trafikken på Sindingvej og i
Sinding. Lokalrådets forslag er nævnt under bemærkninger til Kommuneplan.
C. Forhøring af kommuneplan 2017-2028.
I Kommuneplanforslag er fastlagt 5 focusområder, nedenstående er en forkortet udgave af Lokalrådets bemærkninger.
1. Plads til vækst.
Byudvikling primært i Sejling og Lemming, så der skabes
de nødvendige forudsætning for og arealer til boliger af
forskellig art, samt at der i hele området ikke udelukkes
mulighed for mindre erhvervsvirksomheder og dagligvarehandel. Lokalrådet bakker op om ny affaldsplan og har
focus på bæredygtighed og grøn omstilling og vil støtte
kommunale initiativer, der går i den retning.
2. Friluftsstrategi.
Lokalrådet vil igen pege på 2 kendte projekter, som for-
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ventes afsluttet i starten af den nye planperiode.
a.Videreførelse af banestien fra Lemming mod Hinge,
Kjellerup.
b. Etablering af rekreativt område med stier (herunder sti
til gang/cykelbro, der allerede er etableret over motorvejen) i Gubsø området. I forbindelse med etablering af området også hævning af vandspejlet i søen.
Oprettelse og markering af gode vandreruter i området.
3. Forberedt på skybrud.
Vejen mellem Sejling og Lemming, tæt ved Lemming er
ofte oversvømmet efter større regnmængder.
4. Infrastruktur.
Lokalrådet opfordrer til, at der i planen er mere konkrete
bud på en omfartsvej ved Skægkær, samt en færdiggørelse af Sejling Hedevej, både til aflastning af den tunge
trafik, der allerede i dag plager Sejling og Skægkær, men
også med henblik på at skabe bedre forhold omkring tilog frakørsel til motorvejen. Vejen mellem Sejling og Lemming er også problematisk med dårlige oversigtsforhold
og øget trafik. Et andet vigtigt tema er trafikken omkring
grusgrave i Tandskov og Sinding samt genbrugspladsen
i Tandskov. Det belaster særlig Sinding, Skægkær og
Resdal og delvis Serup. I nedenstående opregnes de
løsningsforslag og begrundelser herfor, som tidligere er
fremsendt til kommunen.
1. Kun ærindekørsel over 3500 kg i Sinding, Serup og
Resdal.
2. 40 km/t i Sinding, Serup og Resdal.
3. 60 km/t videre fra Resdal ad Resdal Bakke til Tandskovvej.
4. Kun til- og frakørsel over 3500 kg til de to anlæg i Tandskov via Viborgvej og Tandskovvej.
5. Til- og frakørsel til grusgraven på Sinding Hovvej forbudt ad Sinding Hovvej fra Sindingsiden.
6. Den nødvendige tunge trafik ad Sindingvej, fra arbejdskørsels-grusvejen mellem Sinding Hovvej og Sindingvej
til Skægkær forbi Skægkærskolen, reguleres med 40
km/t og bedre fysisk fartdæmpning.
5. Kommunale ejendomme.
Vi har 2 kommunale ejendomme Lemming Gamle Skole
og Skægkærskolen. En aktiv gruppe i Lemming har allerede kontakt med Silkeborg Kommune om anvendelsen af den gamle skole til en hel række aktiviteter. Der
foreligger beskrivelser af sagen i kommunen. Lokalrådet
støtter, at der skabes mulighed for de udnyttelser af bygningerne som gruppen i Lemming har beskrevet.
Lokalrådets område er velforsynet med forsamlingshuse,
så der kan ikke umiddelbart peges på nye anvendelser,
der mere naturligt kan foregå på skolen. Lokalrådet er
ikke bekendt med behov eller nuværende status for andre
benyttelser af skolen. Men der kunne naturligvis etableres
en åbenhed f.eks. som samlingssted for unge fra området, der samles om en særlig interesse f.eks. computerspil.		
			
Peter Bernth

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Traditionen tro:
Her går det godt. Vi sluttede året af med en dejlig sommerafslutning, hvor vi i tørvejr dansede folkedans og
spillede fodbold, spiste noget dejligt mad og fik sagt
farvel til de børn som skulle videre i deres skoleliv. Vi
havde en der skulle på produktionsskolen, en dreng
der skulle på efterskole, en der skal på Langsø skolen
og en der skal flytte. Det er fantastisk at se den udvikling vores børn gennemgår og det er med stolthed vi
sender dem videre. Hvor der er vilje er der vej og hvor
er der bare masser af vilje at hente, både hos børn og
voksne. Det er dejligt og berigende at være en del af
Børne- og Familiehuset.
Vilje var der også på vores allersidste skoledag, hvor
vi traditionen tro var ude at sejle i kano. Vi startede ved
Hjelekiosken og sejlede ud til ”Brillerne”, hvor vi spiste
madpakker og legede lidt. Herefter var det tilbage til
”Indelukket hvor vi mødtes med alle forældrene – og til
gamle elever der mødte op for at sige HEJ. Børne og
Familiehuset gav is til alle og stemningen var høj og
den danske sommer viste sig fra sin gode side ;-)
De nye tiltag:
I næste skoleår bliver vi
24 børn i Børne og Familiehuset. Vi har derfor
brug for mere plads og
har derfor overtaget den
gamle lærerbolig og træpavillonen, der tidligere
hørte til Dybkær Specialskole. Til gengæld er vi kommet af med den pavillon
vi havde lejet – og som I kan se på billedet, var det en
stor oplevelse, da den blev hentet. Tilbage er der fire
huse – et fælles hus – et yngste hus, et mellemhus og
et ældste hus. Herudover har vi lejet os ind i Værkeriet, hvor vi skal have musik.
Det bliver dejligt med de nye rammer og der bliver mulighed for jer alle til at komme og se vores ”nye” omgivelser den 27. oktober hvor vi holder åbnet hus, fødselsdag og præsentation af den nu et år gamle leder
;-) Mere om det i næste lokalblad – men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Børne- og Familiehuset
afholder

Åbent Hus
Torsdag d. 27. oktober

Det nye skoleår:
Som de andre skoler i kommunen, har vi også første
skoledag onsdag den 10. august, men allerede i skrivende stund er alle de voksne i gang med planlægningen og vores SFO har også åbnet. Vi har også haft
årets første traditionelle udflugt til Djurs Sommerland.
Som en start på året bliver alle ansatte og deres familier og alle vores skolebørn og deres familier inviteret
til en fælles dag i Djurs. I år var vi 135 børn og voksne
og vi kan rigtig mærke at det er et Børne og Familiehus
vi er en del af – med plads til alle.
Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er
Så velkommen her
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Svømning

Badminton

IF Centrum Svømning byder velkommen til en ny sæson 2016/2017 og glæder os til at se både nye og tidligere medlemmer.

Ungdom
Sæsonstart:
Tider: 		

Tilmelding er startet online via www.ifcentrum.dk under svømning. Der er stadig ledige pladser på de fleste af holdene og optagelse på holdene foregår efter
først til mølle princippet. Man tilmelder sig og betaler
med det samme. Har man ikke dankort, kan e-dankort
benyttes.
Opstart mandag den 12. september 2016
Mandag kl. 16.00 - 16.25
Hold 1 Plask og Leg
Hold 5 Begynder børn
Hold 9 Let øvede børn
Hold 13 Øvede børn
Hold 17 Aqua Jogging
Mandag kl. 16.30 - 16.55
Hold 2 Plask og leg
Hold 6 Begynder børn
Hold 10 Let øvede børn
Hold 14 Øvede børn
Hold 18 Aqua Jogging
Mandag kl. 17.00 - 17.25
Hold 3 Plask og Leg
Hold 7 Begynder børn
Hold 11 Let øvede børn
Hold 15 Øvede børn
Hold 19 Aqua Jogging
Mandag kl. 17.30 - 17.55
Hold 4 Plask og Leg
Hold 8 Begynder børn
Hold 12 Let øvede børn
Hold 16 Øvede børn
Hold 20 Aqua Jogging
Mandag kl. 18.00 - 18.40
Hold 21 Varmtvandsgymnastik
Mandag kl. 18.40 - 19.20
Hold 22 Varmtvandsgymnastik
Mandag kl. 19.20 - 20.00
Hold 23 Varmtvandsgymnastik

Fredag den 9. september
Onsdag 16.00-17.00 (alle aldre)
Fredag 16.00-17:30 ( 6-11år)
		
17:30-19:00 (12-17år)
Du kan vælge at spille en eller begge dage.
Hvis du kun vil spille en dag er det fredage.
Turnering
Sæsonstart:
Tider: 		
		

Onsdag den 24. august
Mandag 21.00-22.00
Onsdag 20.00-22.00

Motionist
Sæsonstart:
Tider: 		
		
		
		
		

Mandag den 5. september
Mandag 20.00-21.00 og 21.00-22.00
Tirsdag 20.00-21.00 og 21.00-22.00
Onsdag 17.00-18.00 og 18.00-19.00
og 19.00-20.00
Torsdag 20.00-21.00 og 21.00-22.00

Alle spilletider er i Skægkærhallen med 6 baner.
OBS: Ny hovedindgang til hallen ved Centrumhuset
Tilmelding på www.ifcentrum.dk/badminton, hvor de
forskellige priser også fremgår.
Ved tilmelding skal en “Baneformand” registrere sig
med navn, mobilnr. og mailadresse og betale for hele
banen. Han må så efterfølgende opkræve ved sine
banemakker(e). Der kan betales med Dankort og edankort (overførsel)
- VIGTIGT - Alle “baneformandens” makker(e) skal efterfølgende tilmelde sig under “Motionist registrering”
(0 kr) og notere navn, mobilnr. og mailadresse.
Registrering af alle er vigtigt da alt klubinformation,
f.eks. aflysninger kommer denne vej.
Kontaktpersoner:
Ungdomstrænere:
- Kasper E. Hansen (onsdag) 23237938
- Martin Mylin Jensen (fredag) 23105215
Turnering senior:
- Per Havn 28415058
Motionist:
- Formand Troels D. Bendtsen 24289827
tdbendtsen@gmail.com
Kasserer:
- Kasper Larsen 21997098
kasper_larsen@hotmail.com
Vel mødt til en ny sæson...
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Gymnastik
- Så er IF Centrums gymnastikafdeling klar til den kommende sæson 2016-2017:
Holdoversigt
Mandag kl. 16-17:
Pigespring 2.-3. klasse. Skægkærhallen. Pia, Heidi
m.fl. (Heidi, tlf. 21 14 06 89)

Tirsdag kl. 17-18.30:
Drengespring 4.-7. klasse. Skægkærhallen. Jakob,
Brian. (Brian, tlf. 23 36 72 03)

Mandag kl. 17-18.30:
Konkurrencehold. Skægkærhallen. Pia, Heidi, Jakob
m.fl. (Heidi, tlf. 21 14 06 89). Udtaget hold for 4.-5. årgang. Nærmere info følger. Man skal blot tilmelde sig
sit normale hold.

Tirsdag kl. 18.30-19.30:
Zumba, Gymnastiksalen. Træner: Hanne Andersen
(Hanne, tlf. 22 82 86 52)

Mandag kl. 18-19.30:
Pigespring 4.-7. klasse. Skægkærhallen. Alexander,
Lone, Lykke, Kevin (Lone, tlf. 60 15 07 27)
Mandag kl. 16.30-17.45:
GymBic, Gymnastiksalen. Lone Snede (Lone, tlf. 60
15 07 27)
Tirsdag kl. 15-16:
Pigespring 0.-1. klasse. Skægkærhallen. Rikke (Rikke, tlf. 27 20 16 70)
Tirsdag kl. 16-17:
Drengespring 0.-3. klasse. Skægkærhallen. Jakob
(Jakob, tlf. 61 74 56 95)

Onsdag kl. 17-18:
Rytmepiger 4.-7. klasse. Gymnastiksalen. Nikoline
(Nikoline, tlf. 30 30 91 62)
Torsdag kl. 16-17:
Bøllespirer. Skægkærhallen. Rikke (Rikke, tlf. 27 20
16 70)
Torsdag kl.18.15-19-30:
GymBic. Gymnastiksalen. Lone Snede
Torsdag kl. 20-21:
Voksne herrer. Gymnastiksalen. Børge (Børge, tlf. 40
45 56 68)
Lørdag kl. 10-11:
Mor-far-barn (minibøllespirer). Gymnastiksalen. Karina (Karina, tlf. 31 31 34 90)

OPSTART I UGE 36 - Vi glæder os til at se jer til gymnastik i IF Centrum!
Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

Formand: John Lehmann Bøgh tlf.: 4244 1895
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Troels D. Bendtsen tlf.: 2428 9827 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Svømning: Annemette Skou tlf.: 4075 7224 - mail: ifc@ajo.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder

Aktiviteter 2016

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00
______________
Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034 eller 2674 5034
Formand
Niels Kr. Sandgaard, tlf. 2695 7623

Onsdag d. 28/9 kl. 12.30
Spisning og hyggeligt samvær
Husk tilmelding.
Tirsdag d. 11/10
Løvfaldstur til Glud Museum
Husk tilmelding

SKÆGKÆR BØRNEHUS
I Skægkær Børnehus arbejder vi i de næste måneder
med læreplanstemaet ”sociale kompetencer”. Det gør
vi på flere måder, bla. ved at tage ud i naturen og gå
på opdagelse. Vi har været på opdagelsestur til vores
gamle Ridderborg, som nu hedder Junglen. Her var vi
på jagt efter små dyr, vilde dyr og måske monstre.
Som barn er det spændende at opdage sammen,
det giver spænding, lidt kilder i maven og ikke mindst
mange gode oplevelse og smil sammen. Oplevelsen
fortælles hjemme i børnehaven og ofte leges der videre på legepladsen. Der laves billeder som hjælper
børnene på vej i deres fortællinger, så de med visuel
understøttelse, kan genfortælle og genopleve turen.
På sådan en tur styrkes de sociale fællesskaber, der
øves i samarbejde og der kommer spændende læring
ud fra aktiviteten med at finde efter dyr.
I august måned afholder vi vores årlige sommerfest,
det er i år den 25/8-16. Vi krydser fingre for godt vejr
og glæder os til at hyggelig aften med børn, forældre
og søskende.					
Gitte

Onsdag d. 26/10 kl. 13.30
Peter Birk fortæller om
Island – vulkaner- velfærd
Onsdag d. 09/11 kl.13.30
Marna Kjeldsen fortæller
om Malado og Fanda
2 piger fra Kembujeh School West Gambia
Torsdag d. d.24/11 kl. 11.30
Julefrokost i Lemming Forsamlingshus
Område Nord
Husk tilmelding
Onsdag d. 07/12 kl. 13.30
Juletræ med besøg af præsten
Sinding Trioen + Kaj underholder

Bestyrelsen:

Formand Rosa Leth
		
Næstformand Keld Nielsen 		
Kasserer Andrea Thomsen 		
Sekretær Karen Schjødt
Best.medl. Åse Nørskov
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2674 5034
8654 0668
8685 5526
5056 7442
8685 5599

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING
Program for

Er der nogen der ønsker kørsel hjemmefra og til
Forsamlingshuset, så sig det ved tilmelding eller
ring til Rasmus tlf. 2986 5832 eller 8685 5832.

September - Oktober - November
Tirsdag d. 13. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård
Velkomst, morgensang og morgenkaffe.
Kl. 10.00 foredrag v/ tidligere højskoleforstander
Aage Augustinus, Ry ”Derfra min verden går.”
KL. 12.00 er der pause - der serveres en let frokost.
Kl. 13.30 vil multikunstner og forfatter Trine Alvilda
Jensen holde foredraget
”Livsglæde i med - og modgang”.
Vi slutter af med eftermiddagskaffe.
Pris for hele dagen kr. 160.00
Tilmelding senest d. 6. september
til Rasmus tlf. 2986 5832/8685 5832
Onsdag d. 21. september kl.13.30
Hanne Østergaard og Klaus Hindbo
kommer for at fortælle om, og viser billeder fra deres
rejse til Sydafrika, med togtur, jagt, fotosafari og en
oplevelse af Sydafrika på egen hånd.
Som sædvanlig er der kaffe m. brød til.
Onsdag d. 5. oktober kl. 13.30
Så får vi besøg af ”Seniorshoppen”
som vil vise Deres efterårskollektion, med lokale
mannequiner, og der vil være mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie - venner - bekendte og naboer med, alle
er velkomne både damer og herrer, så mød bare op,
vi ser gerne at forsamlingshuset bliver fyldt, men af
hensyn til kaffebordet er tilmelding nødvendig.
Tilmelding senest 30. sept. til Kirsten tlf. 8685 6608
Onsdag d. 19. oktober kl. 7.15
Løvfaldstur til Egholm, en ø i Limfjorden
Vi starter fra Mølledamsgade og derefter opsamling i
Serup og kører op over Hadsund til Øster Hurup havn
hvor der er kaffepause, så videre til Ålborg hvor vi
sejler over til Egholm, hvor vi på Restaurant Kronborg
får den store frokostbuffet.
Så går turen sydpå igen over Rebild Bakker og Rold
Skov, til Vebbestrup, hvor vi skal smage deres berømte flødeis
Udførligt program senere.
Tilmelding senest 12. okt. til Rasmus
tlf. 8685 5832/2986 5832
Onsdag d. 2. november kl. 13.30
Mona og Henry kommer og underholder os.
Der vil være masser af god musik og sang, med mulighed for selv at synge med
Som sædvanlig er der kaffe og kage.

Torsdag d. 24. november kl. 11.30
Fælles juleafslutning i ”Område Nord”
Det er Lemming Pensionistforening, der arrangerer
og afholder det i Lemming Forsamlingshus.
Udførligt program senere.

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB
Program for

September - Oktober - November
Tirsdag d. 13. september kl. 09.30
Højskoledag i Balle Sognegård
Mandag d. 19. september kl. 13.30
Almindelig klubdag med hygge og kortspil.
Mandag d. 3. oktober kl. 13.30
Bjarne Drachmann fortæller
og viser film om Gudenåen
Mandag d. 17. oktober kl. 13.30
Almindelig klubdag med hyggesnak og kortspil
Mandag d. 31. oktober kl. 13.30
Lotterispil
Mandag d. 14. november kl. 13.30
Astrid Bernth fortæller om
juletraditioner i Erzgebirge
Torsdag d. 24. november kl. 11.30
Fælles julefrokost i det tidligere Område Nord
afholdes i Lemming Forsamlingshus
Jens Christian Sørensen kommer og underholder
Tilmelding senest d. 17. november
Mandag d. 5. december kl. 12.30
Julemiddag
Tilmelding senest d. 28. november
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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: 		
Jens Jørgen Leth
Lemming:
Henning Skov
Skægkær:
Ole Miller		
Sinding:
Klaus Hansen		

6029 5577
2174 3244
2485 6957
6130 5724
4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder
3066 4316
Kirsten Hansen, pædagogisk leder
3066 4319
Henriette G. Larsen, pædagogisk leder 3066 4315
Privat Børnepasser
Marianne Hansen, Nisset Bygade 24
5042 5515
www.mariannesprivatedagpleje.123hjemmeside.dk
Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a			
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156
Børnehave, SFO,
Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17		

8685 5363

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen		
8970 2603
Mobil					2170 4815
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 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			
Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand
8685 9111 / 3052 1040
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
John Lehmann Bøgh, formand		

8685 5255
4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

Lemming Forsamlingshus		
Marianne Mortensen, udlejning

8685 9197
4129 0322

Lemming Vandværk			8685 9015
Jan Klinkby, formand
		
2217 5966
Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand			

4079 5752

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand			

3511 6628

Serup Forsamlingshus		
8685 5108
Formand: Jesper Frits
Udlejning: Helle				8685 5108
Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen			

4029 4629

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				5094 7990
Sindingrummet
John Gammelgaard			

2947 1057

3063 8954

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand			

4084 2337

		

2463 0517

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard			

2695 7623

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka		
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				2674 5034

2383 3055
2114 9590
8686 7064

Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard			
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8724 3011

Aut. kloakmester

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag
DIT LOKALE

SUPERMARKED
v/Karsten Laursen
Grønbækvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kundevenlige
åbningstider:
Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

Denne
annonce
kan blive
DIN

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

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage
Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming
Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.

Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
Tlf. 86 85 93 10 - 40 86 93 10

Morten Bak A/S

Aut. Kloakmester & Entreprenør
Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Se mere på

Vi udfører alt fra stort til småt.
Jord - Kloak
Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

Denne
annonce
kan blive
DIN
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

Invester og
spar op til

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

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
mail@boernehavenilemming.dk

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175
Reperation og service af alle mærker

Silkeborg EL Service.dk
Denne
annonce
kan blive
DIN

Alt til konkurrencedygtige priser

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Vi ka´ få din elmåler til at
køre baglæns ...
Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
Tlf. 8685 5786 - 4086 8647
Container-udlejning

Lavpris benzin

Viborgvej 87

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

www.sandsmurer.dk

sand@ny-post.dk

Silkeborg Isenkram
Torvet 1
Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk
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Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

