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Sommerfest i Sejling

Galla Danseaften i Serup Forsamlingshus

Engle-Strik i Sinding Kirke

Peter A.G. i Sinding Forsamlingshus

Skægkærskolens Motionsdag
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!
Invester og
spar op til

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

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

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

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

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175
Reperation og service af alle mærker
Alt til konkurrencedygtige priser

Silkeborg EL Service.dk
Denne
annonce
kan blive
DIN

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

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

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sandnypost@gmail.dk

Container-udlejning

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

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

Waoo leveres af dit lokale energiselskab
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Værkeriet - Lemming og Omegn 2022
Plads Til Dig Og Mig

- Snedkerliv i Sejling

Kirke Nyt
Gudstjenesteliste
Aktivitetskalenderen
LIF
Sejling Borgerforening
Sinding Forsamlingshus
Serup Forsamlingshus
Serup Borgerforening
Landsbyliv
Børnehaven i Lemming
Friskolen i Lemming
Lemming og Omegns Jagtforening
Lemming Borgerforening
Lokalrådet
Børne- og Familiehuset
Idrætsforeningen Centrum
Sejling Forsamlingshus
Sejling Pensionistforening
Serup-Resdal Pensionistforening
Lemming-Nisset Seniorklub
Lokale Kontaktpersoner
Annoncer

”Var det et godt valg?”
Sådan spurgte vi måske hinanden, da resultatet forelå
efter kommunalvalget for nylig. Måske mest for at fiske lidt efter hvem naboen stemte på. Og ja, det var
et godt valg. Ca. 2/3 af vores kommunes borgere gav
deres mening til kende ved at sætte et kryds. Der er
nu sammensat et nyt Byråd og valgt borgmester, som
de næste 4 år skal styre butikken. Og forvalte vores
skattekroner. Hvis vi ikke er tilfreds med politikernes
prioriteringer og beslutninger undervejs, kan vi blande
os. Eller brokke os. Diskutere med naboen, skrive et
læserbrev, kontakte Lokalrådet eller selv henvende sig
på rådhuset. Og om 4 år kan vi stemme igen. Sådan
fungerer det danske demokrati.
”Det er dit valg.”
Egentlig er 70 % valgdeltagelse ikke noget at prale af,
men hvis 2/3 af borgerne mødte op til generalforsamlingen i Borgerforeningen eller en af de mange andre
lokale foreninger, ville det være et enormt fremskridt.
Til en generalforsamling med ganske få deltagere ud
over bestyrelsen, kan det være svært at få nogen til at
påtage sig arbejdet i foreningen. Og hvis man kunne
drømme om foryngelse, ja måske endda fornyelser i
den lokale forening, så er det på generalforsamlingen
det foregår. Det er dit valg, om vi fortsat skal have aktive foreninger som en vigtig del af ”det gode liv på
landet”. Find indkaldelsen til de mange generalforsamlinger her i bladet. Butikken drives af ganske få
ildsjæle. De fortjener opbakning.
Klaus H. Tandskov
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:				Skabertrang
Oplag:				1525 stk
Udkommer:			
ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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SKÆGKÆR BØRNEHUS

ANNONCER

Rytmik og Bevægelse

Lokal Årskalender 2018

Skægkær Børnehus arbejder i øjeblikket med rytmik
og bevægelse. Vi arbejder med sang, bevægelse, rytmik via instrumenter - alt sammen med fokus på den
sproglige udvikling.

Vil du have en kalender med billeder fra vores smukke
lokalområde hængende på din væg i 2018, så har du
som noget nyt nu muligheden.

Børnene nyder samværet, sangen, bevægelsen og de
gennemgående elementer såsom ”goddag sang”, faste lege, rim og remser.
I dag er eksempelvis sunget, ”10 indianer”, ”blæksprutten Olsen”, leget ”bro, bro brille” og ”en elefant
kom marcherende”. Hver gang har børnene ønsker til
sange og lege, de deltager aktivt, er glade og nyder
fællesskabet.
Et andet fokus i Skægkær Børnehus er ”fri for mobberi”. Vi arbejder med børnefællesskaber, relationer
og massage. Et af principperne i ”fri for mobberi”, er
”at den man rører ved, mobber man ikke”.
Dette koncept vil vi arbejde med fremadrettet, så det
bliver en fast integreret del af vores børnehus.
Mvh. Gitte Nørskov
daglig leder i Skægkær Børnehus

Billederne er taget af lokale amatørfotografer og kalenderen har indskrevne lokal begivender, som byfester og lignende. Kalenderen dækker primært Lemming, Nisset, Ebstrup, Sejling, Serup og Hinge, men
kan bestilles af alle

Bestil årskalenderen
for KUN 200,Skriv en mail til Tommy på
tommybfs@gmail.com
eller send de 200,- på MobilePay:
5167 0379 - (Tommy Sørensen)
Kalenderen vil derefter blive leveret.
Overskudet fra salget af kalenderen går til udviklingen
af LemmingHuset, der er et samarbejde mellem Værkeriet, Borgerforeningen i Lemming og Lemming IF,
om at skabe en nyt hus for kultur, kreativitet og idræt
som erstatning for Lemming Gl. Skole.
Tommy Sørensen

En lokal årskalender under udarbejdelse
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GADESPEJLET

Tømrermester Niels Ja- Astrid Bernth, Lemmingvej
cob Nielsen, Østerbyvej 6, Sejling, fyldte 70 år den
12, fyldte 75 år den 2. fe- 29. oktober.
bruar 2017
(lidt forsinket Tillykke!)

Kristine Bach Rasmussen, Agnes og Peder Madsen,
datter af René Rasmus- Ingerslevvej 21, Lemming,
sen og Karina Bach Mik- fejrede sølvbryllup tirsdag
kelsen, Lemming Bygade den 26. september.
27, blev født 9.10.17, vejede 3470 og var 52 cm.
lang.
Et stort
TILLYKKE
til jer alle
Du kan være med til at gøre
Gadespejlet spændende og aktuelt,
ved at underrette redaktionen om mærkedage,
fødselsdage, nyfødte mm.

Ulla og Bernd Grewy, Se- Ingrid og Jens Chr. Jenrupvej 13, fejrede kobber- sen, tidl. Serup, fejrede
diamantbryllup d. 25. maj
bryllup d. 7. november

HUSSTAFETTEN

HUSK:
Lokalrådsvalg i starten af 2018
Vær med til at påvirke udviklingen i vores område
Der skal vælges medlemmer til
Skægkærområdets Lokalråd.
Det for en 4-års periode
med stemmeret for alle over 16 år.
Valget sker i forbindelse med
generalforsamlingen i de foreninger,
der er nævnt på Lokalrådets side her i bladet.
Hjælp med at finde egnede kandidater
eller kom selv frit frem.
De nuværende medlemmer af lokalrådet finder du
under kontaktpersoner her i Lokalbladet.
Tag en snak med en af os om
hvad det indebærer.

På Resdal Bakke 51 i Tandskov har Anne Bender
og Klaus Hansen (vest-redaktør) forvandlet et 150
år gammelt husmandssted fra et utæt kampestenshus til et plus-energihus. De har vindmølle, solfanger og ventilation med varmegenvinding. Brændeovnens varme fordeles i huset via ventilationsanlægget.
Stuehuset er isoleret over standarden bl. a. med lavenergivinduer og døre. Den store grund giver plads til
fåregræsning, legeplads for børnebørnene med svævebane over en dam, kælkebakke og en stor køkkenog prydhave og drivhus. Flot og energirigtigt er det
blevet.
Luffe
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DAGPLEJERNE
Trivsel på tværs
I hele Silkeborg kommune, er vi i gang med uddannelse som handler om at arbejde med “Trivsel på tværs”.
I “Trivsel På Tværs” arbejder vi med trivselsvurderinger, som er en vurdering af hvert enkelt barns trivsel,
hvilket vi gør løbende, men har særligt fokus på dette
to gange om året. Arbejdet adskiller sig ikke meget fra,
hvordan vi også i dag arbejder med børns trivsel. Forskellen er blot, at det nu gøres mere systematisk, og
at det understøttes digitalt. Det sikrer, at vi kommer
omkring alle, og at vi på den måde kan gribe mange
ting i opløbet, sammen med jer forældre.
Sten og konkylier

Skum fod bad

Ude i de små dagplejehjem, bliver der arbejdet ihærdigt med at se på børnenes trivsel, hermed deres generelle udvikling.
Vi sikrer en tidlig indsats, og reagerer på eventuelle
udfordringer i barnets liv. Her finder vi de gode løsninger sammen med jer forældre og sammen har vi trivsel
i sigte hos jeres barn.
For os er det helt essentielt, at vi så tidligt som muligt
indrager jer forælder. I kender barnet bedst, og er en
vigtig ressource, når vi sammen skal finde den bedste
støtte.
Dejlig varm massage

I kan læse meget mere på Silkeborg kommunes hjemmeside under “Trivsel på Tværs”. I kan også spørge
jeres dagplejer eller den pædagogiske leder, der står
bag jeres dagplejer.
Gruppe 173
Lone B, Lone N, Jeanette og Søs

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Joan Nielsen		
Gry Fogh Schultz
Lone Bidstrup		
Karina Johnsen
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Jeanette Svendsen

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

3068 9017
2735 1818
2371 5476
3074 9758
8685 9103
2250 2097
3011 5818
2156 6073
2031 0466
6112 6002
2766 1044
2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 46
Sanseligt Kastanje bad
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Jens Ove 60 år.
For ca. 28 år siden var Jens Ove chauffør hos Brdr. Christensen i Kjellerup, og her så han behovet for transport
af bygge-materialer og -affald. Så da Kaj Gert havde en
lille lastbil med veksellad og 8 containere til salg, slog
han til. Og det har hverken han eller hans kone Benthe
fortrudt.
Herved blev grunden nemlig lagt til firmaet Serup Minitrans, der i dag nærmest er en institution i lokalområdet.
Alle kender de røde lastbiler med en container på ryggen, og som Jens Ove siger: ” Jeg har nærmest ondt i
hånden af at hilse på alle, jeg kører forbi”.
Det økonomiske grundlag for firmaet skyldes måske
Jens Oves far, der i barndomshjemmet på Østerbyvej
i Lemming fortalte ham, at det altid er en god ting at
spare op og investere. Som sagt så gjort, for i starten
boede Jens Ove hjemme, så der kunne lægges lidt til
side, og allerede for 40 år siden købte han sit første
hus på Ørevadbrovej. Det kunne han så leje ud, men så
mødte han Benthe, og det blev så boligen for det unge
par nogle år.
Men Jens Ove ville gerne have mere rode- og råderum
og have, så da Serup Tinghøjvej 23 kom til salg, slog
de til, og så er det gået slag i slag. Her er KUN 5000
m2 jord, men dog plads til Jens Oves veteranbiler, 51
containere er det blevet til samt en reservelastbil, høns i
haven, en hest til pigerne, en fedekalv, frugttræer, andedam med (plastic-)hejrer og juleudsmykning ved juletid.
Men investeringerne er fortsat, for da købmandsbutikken i Skægkær lukkede, blev den købt og udlejet til
beboelse, hobbybutik og benzintanken til UnoX. Og da
huset, med det nuværende pizzaria i Skægkær kom
på tvangsauktion, købte de også den og lejede den ud
også.
Selv om ”forretningen” har krævet mange timer af Jens
Ove, er der også gennem tiderne blevet tid til bestyrelsesarbejde i såvel vandværk som Forsamlingshus,
og adskillige gange har han også været aktiv i dilletantforestillingerne i samme hus. Når nu ”manden” aldrig er
hjemme, så må Benthe jo klare resten, så de seneste 8
år har hun været fuldtidsansat til regnskaberne og pasning af udlejningsejendommene m.m. ud over de almindelige huslige ting, idet Jens Ove sjældent laver mad og
gør rent! Men han kan godt lide Benthes mad.
Et travlt og aktivt par, som også har travlt med deres 3
piger og 4 børnebørn (som alle er piger!), der bor indenfor en radius af 30 km. Så det er heldigvis let at have

Jens Ove klar til middagsturen...

kontakt til dem alle og være på familieture. Sådan én
gik til Den gamle By i Århus, hvor én af døtrene udbrød
”Det er lige som at være hjemme”, da de var inde og se
huse fra 50 år siden med gl. telefoner og vintagemøbler,
for sådan har Benthe og Jens Ove det netop hjemme
hos dem selv med interesse for gamle ting og sager.
Lokalbladet ønsker Jens Ove og familien tillykke med
de 60 år, og pøjpøj med de næste måske mange år
med Serup Minitrans, iflg. Jens Ove.
Hvis man lige står og mangler en container, så er nummeret til Serup Minitrans 4086 8647 for en hurtig aftale
om en tom container eller andet.
Luffe
Indkaldelse til

Lokalbladets Generalforsamling
Onsdag d. 31. januar kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægter
Efter generalforsamlingen er Lokalbladet vært
ved et mindre traktement og alle er velkomne.
På gensyn.
Se mere på www.lokalblad.com.
Med venlig hilsen
Redaktionsgruppen
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SKÆGKÆRSKOLEN
God trivsel - Vi holder fast - og udvikler
Hvad er vigtigst i skolevalget for forældre?, hvad fylder
mest i samtaler med forældre?, hvad bruger vi en stor
del af ressourcerne på ?, hvad er det helt grundlæggende i skolens arbejde?.
Det entydige svar er: Den gode trivsel.
På Skægkærskolen arbejder vi meget med trivsel. Vores forståelsen af den gode trivsel er som et fælles
ansvar. Den gode trivsel ligger i de gode fællesskaber.
Alle har krav på at være en del af et fællesskab! Det er
også i fællesskabet at muligheder og løsninger ligger,
når noget i en periode kan være svært for et barn.
Undersøgelser og målinger kan man godt få for meget
af, -men lige netop den obligatoriske undersøgelse af
elevernes trivsel er vi faktisk glade for! Vi har valgt at
udvide denne med vores egne ekstra undersøgelser
for alle klasser/børn. På den måde kombinerer vi de
gode daglige blik fra forældre og lærere/pædagoger
med konkrete udmeldinger, fra dem det hele handler
om: børnene.
Kan vi undersøge os ud af alle vanskeligheder? Selvfølgelig ikke- men første skridt i retning af at forandre
og forbedre en evt. mindre god trivsel hos enkelte, er
at vi ved det! Voksnes input er centrale, men der kommer lejlighedsvis helt nye vinkler til syne, når vi spørger børnene direkte.
Fællesskaber er forskellige. Vi vægter kombinationen
af det helt tætte nære fællesskab i gruppen/klassen/
på årgangen - med de større fællesskaber. Vores bud
er, at det også er godt at være en del af noget større.
Variationen i at møde fællesskaber på tværs af alder,
sociale forhold og interesser er hele grundkernen i vores vigtige samfundsinstitution Folkeskolen- og helt
centralt i Skægkærskolens måde at arbejde på. Vi vil
tilbyde dannelse til at være menneske i et varieret og
komplekst samfund. Det fordrer en helt grundlæggende tryghed- med udgangspunkt i den gode trivsel!

Skægkær Blæserne

Julekoncert
Skægkær Blæserne afholder julekoncert

Tirsdag den 5. december kl. 19.00
i Skægkærskolens Hjerterum.

Når sandkassen fyldes af nyt sand - fyldes den også af børn

En flok glade piger er ved at være klar til løbeturen

At trivsel hænger tæt sammen med læring, tager vi for
givet i en skole sammenhæng. Målet med Folkeskolen
er naturligvis det dobbelte: den personlige dannelse i/
til fællesskabet og erhvervelse af gode og stærke færdigheder og kompetencer.
Begge dele nødvendige for at udvikle Livsduelighed.
Peter Mortensen
Skoleleder
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Der varmes op til motionsdagen

PLADS TIL DIG OG MIG
”Jensen” og Ingrid har fejret diamantbryllup
Denne artikel er skrevet, fordi ”Jensen” og hans kone
Ingrid havde diamantbryllup i foråret, og det har man
efter 60 års ægteskab. I 37 af de 60 år har Jensen, der
jo hedder Jens Christian til fornavn, men vist bedst er
kendt som JENSEN, været brugsuddeler i Serup, og
Ingrid har været en uvurderlig hjælp alle årene. Brugsen lukkede i 1993.
Historien starter for 65 år siden, da Jensen i 1952 bliver ansat som kommis (elev) i Brugsen. ”Her bliver jeg
højst 3 måneder”, sagde Jensen. Men lørdag skal man
jo til bal, og her mødte de hinanden med et langvarigt
resultat til følge. De blev kærester, Jensen blev fastansat uddeler efter 4 år som kommis i Brugsen og året
efter blev de gift den 25. maj 1957.
Det blev til 37 år som uddelerpar, efter at den daværende uddeler stoppede, og Jensen lidt bekymret
overtog Brugsen. Bekymringen var nok bl. a., at arbejdsdagene kunne være rigtig lange, og der kunne
godt komme kunder efter lukketid, der lige manglede
lidt husblas eller kaffe m.m. Og uddeleren boede lige
oven på butikken, så det var (måske irriterende) let at
betjene kunderne, både i åbningstiden og senere, men
i åbningstiden ringede en klokke oppe i lejligheden,
når der kom kunder, og så kunne man smutte ned og
ekspedere dem. Selv da børnene kom til i hhv. 1958
og 64 var denne trafik mulig for Ingrid, hvis Jensen var
ude og udbringe varer, hvilket var gratis.
Dengang ydede Brugsen stor service overfor kunderne, idet kunderne kunne ringe en indkøbsseddel ind,
og så pakkede Ingrid og Jensen sagerne ned og sendte dem med mælkebilen ud på gårdene. Mælkekusken
fik så æg med tilbage til Brugsen, der vejede æggene
og samlede dem til den ugentlige afhentning af Dansk
Andels Ægeksport. Så blev ægleverancen modregnet,
når de handlede ind.
Men på trods af mange arbejdstimer i butikken med
mere, har parret altid været aktive på flere fronter,
også selv om Ingrid fra 1984 til 97 var ansat i kantinen
på Silkeborg Datacentral. Ingrid har dyrket gymnastik
og i mange år ledet gymnastikhold i både Silkeborg og
Skægkær. Jensen har til gengæld sat et kraftigt fodspor i Foredragsforeningen, Borgerforeningen, kasserer i Serup Vandværk i 20 år og Forsamlingshusets
Støtteforening i 24 år. Der afholdes bankospil hver
tirsdag kl. 19, og her har Jensen været medhjælper og
opråber lige til de flyttede til Silkeborg. Mangler der en
dreven opråber en dag, ringer de til Jensen, der gerne
tager en tørn og mødes med de gamle kendinge gennem mange år.

Arkivbillede: Ingrid og Jensen til deres guldbryllup

Ingrid og Jensen i æresporten til diamantbrylluppet.

Jensen har jo oplevet, hvordan byens butikker og
håndværkere blev lukket med tiden, og derfor mener
han, at det er vigtigt for et godt liv i byen, at der holdes gang i foreningerne. Det kan han kun anbefale de
nyankomne beboere at deltage i, både for at få et netværk i byen, men også for at være med til at skabe liv,
fællesskab og aktivitet, så byen ikke bliver en soveby.
Efter 20 år i taglejligheden på 70-80 m2 byggede de
i 1977 et nyt lækkert hus i Serup på 185 m2, og som
Jensen siger: SÅ blev der plads til børnene, og SÅ flyttede de!”. Og typisk for Jensen, er der ofte humor i spil,
når han åbner munden.
Ingrid og Jensen rykkede i 2012 nærmere til børnene,
børnebørn og oldebørn, der alle bor i Silkeborg, og
det har de ikke fortrudt, selv om det var bekymrende
at flytte fra mange gode venner i Serup. Men det har
de også fundet i Silkeborg, bl. a. som naboer og gennem Rosengårdscentret, hvor de også har fået en dejlig modtagelse. Her kommer Jensens humor igen: ”Vi
spiller begge, Ingrid klaver og jeg kort....
Lokalbladet ønsker Ingrid og Jens Christian tillykke
med diamantbrylluppet.			
Luffe

9

VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Beskrivelse af Værkeriet:
Værkeriet er en forening, skabt på baggrund af det
forenings-, erhvervs-, institutions-, idræts- og kulturliv som er i Lemming og omegn. Værkeriet holder til
på Lemming Gl. Skole, som siden 2016 har stået tom,
og som vi ser en masse potentiale i at bevare, indtil
en evt. ny bygning vil stå klar (følg med under navnet
LemmingHuset). Herunder kan du læse den seneste
opdatering fra et hus, som bliver mere og mere brugt.
Følg desuden med på lemmingomegn.dk/vaerkeriet
og på Facebook ved at søge efter ”Værkeriet – Lemming Gl. Skole”.
Kursus, efterårsmarked, hækleri og ungedag
Siden det seneste lokalblad i september, har der på
flere måder været gang i den i Værkeriet. Et medlem i
foreningen, tog initiativ til at stable et mosaikkursus på
benene. Det blev afholdt over en weekend i dobbeltrummet på 1. sal. Tak for det tiltag!
Efterårsmarked
Den 14. oktober var det atter blevet tid til et efterårsmarked. Her var der 25 stande, med diverse former
for kreationer. Det var et virkelig flot hold som stillede
op! Tak til jer alle. Enkelte af personerne bag standene
kan du jævnligt møde i Værkeriet, hvor de sidder og
arbejder bl.a. hver tirsdag fra 15-17.
Kom og vær med!
”De unge kommer” og de møder op talstærkt! Med
en række frivillige forældre i Værkeriet, er vi nu der
hvor vi officielt kan kalde den første fredag i måneden
for ”unge-dag”. Her møder unge fra 4.-8. klasse op fra
16-20 og hænger ud i Værkeriet. De er med i madlavningen, tonser rundt i salen, spiller bordtennis, m.m.
Det er fedt at se! Den gamle personalestue er så småt
ved at blive klargjort til indretning af unge-rum. Mere
om det i næste lokalblad.
Hækle-onsdage
Der har desuden være hækle-onsdage i november
måned. Det er meget muligt at det bliver en tilbagevende begivenhed. Også dét er noget som et par medlemmer står bag.
Og hvad sker der så i hverdagene? Med to bands indlogeret i Værkeriet er begge musikrum godt besøgt.
Begge rum er låst af, men du kan efter aftale benytte
dig af det ene rum. Kontakt os for mere info.
Husflids- og nørkledag
Tirsdage er husflids- og nørkledag. Her sidder Jan,
Bente og Bjarne med hver deres (knive, filt og læder)
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Indgangspartiet til Værkeriet

og man er mere end velkommen til at være med. En
ung mand tog afsted og har nu fået lavet både sin første kniv og økse. Hvor sejt er det ik’ lige? Det er fra
15-17.
Gymnastik
Tirsdage, er også der hvor gymnastiksalen bliver godt
brugt. Med gymnastikhold fra 0-99 år. Se mere under
Lemming IF, som er dem som har holdene. Onsdage
er der også gymnastik.
Aflevering af biblioteksbøger er også tirsdage, hvor
du fra 12-20 kan aflevere lånte bøger fra Silkeborg
Bibliotek. Lån dem via deres hjemmeside, silkeborgbib.dk, og du vil kunne afhente dem i Værkeriet.
Hver 4. torsdag i måneden er der også marked i
Værkeriet. Her kan du sælge, købe og bytte. Hold øje
og kig forbi 15:30-17:30. Alle er velkomne – også til at
have en stand!
Sponsorgave
Værkeriet siger mange tak til Fjordvejs Maskinfabrik i
Skive, som har kreeret to jernskilte til os. Vi er stolte og
glade over det endelige resultat.
Til din kalender
Du kan allerede nu sætte to krydser for din 2018 kalender. Onsdag den 14. februar er der generalforsamling i Værkeriet. Forårsmarkedet bliver den 5. maj –
her bliver Lemming og omegn vist frem, og vi satser
på godt vejr, så der også vil være udendørs aktiviteter.
Støtte og medlemskab
Du kan som medlem af Værkeriet benytte dig af de
fleste lokaler. Se billedet, for hvilke lokaler som kræver en aftale. Ligger du inde med en idé; skakklub,
madhold, kunst, m.fl. så er det muligt for dig at booke
Værkeriet. Vi hjælper gerne med at sætte i gang, alt
efter behov. 				
Christoffer

PLADS TIL DIG OG MIG
Snedkerliv i Sejling

Frem til omkring 1980, var der 3-5 træindustrivirksomheder i Sejling. Det var primært lokale snedker
og tømrermestre, som voksede sig større i takt med
højkonjunktur og parcelhusboom i 60’erne. Da jorden
til postens (skuespiller Per Pallesens bedstefar), Peter
Pallesens ejendom blev udstykket, byggede mange
lokale håndværkere selv hus på Sejlingvænget og svinget. Man foreslog faktisk det skulle hedde Snedkervænget, men det blev kun til et kælenavn.
Leo Brøgger og Ketty var en af de første. I 1960 købte
de grunden for 1200 kr., og når Leo selv fremstillede
døre og vinduer, og i øvrigt lavede alt tømrer og snedkerarbejdet i fritiden, kunne det gøres for 16. 000 kr.
Leo havde selv tegnet huset, og også 3 andre huse i
Sejling står han bag. Datteren Annette er født her, og
Ketty og Leo boede i huset til 2006, hvor de som så
mange andre ældre flyttede i noget mindre og nemmere i Silkeborg.
Leo er født i 1931 og opvokset på Lemmingvej, der
hvor Andrea og Conrad bor nu. Far var 25 år ældre
end mor, så Leo var mest sammen med mor. Bl.a. arbejdede de i tørven i Ebstrup, ca. der hvor solfangeranlægget er i dag.
Leo cyklede til skole på Ebstrupvej (det tidligere Printex), men som 11-13årig boede han hos sin 10 år ældre søster, Gudrun og svoger Marius Pedersen på
Tandskovvej, og her gik han i Resdal skole.
Efter konfirmationen tjente han på gårde i 1½ år i Sejling. Men han ville være håndværker og kom i lære hos
Peter Hansen i 1947. Firmaet havde både møbelfabrik,
snedker og tømrerforretning. Det var en alsidig og god
læreplads. Som 1. års lærling fik han 11 kr. om ugen,
og var på kost og logi derhjemme. Når man skulle på
Teknisk skole i de tider, foregik det på cykel til Skoletorvet, vel at mærke efter arbejdstid. Om lørdagen
var det dog om eftermiddagen, men Leo skulle tilbage
på værkstedet og feje efter skoletid. Der blev også tid
og energi til at gå til gymnastik i forsamlingshuset og
spille håndbold på græsmarken, ”sportspladsen”, ved
siden skolen. Leo var med til at vinde Amtsmesterskabet i udendørs håndbold, jo Sejling rangerede højt i de
tider. Efter værnepligten i Viborg blev Ketty og Leo gift
i 1955. Ketty er fra Virklund og har kontoruddannelse.
Hun stod i lære på Gudenå plæneklipperfabrik i Virklund. Hun har arbejdet som bogholder i flere firmaer
og sluttede hos Nørlund hestehospital i Knudlund som
72-årig.

Leo Brøgger

Det blev til over 50 aktive år i Sejling. Leo var en aktiv
del af foreningslivet, bl.a. sad han 10 år i bestyrelsen
for forsamlingshuset. Borgerforeningens revyer og
dilletant har nydt godt af Leos deltagelse. Både som
skuespiller, og ikke mindst som regissør. Hele 20 forestillinger er det blevet til.
I Sejling lavede Ketty lidt regnskab derhjemme, så de
købte computer, et stort skrummel til 18.000 kr. Det
var i 1978.
Computere i huset, endda to af den moderne slags,
ser man ikke hos mange, der er op i 80’erne. Men Leo
bruger it-maskineriet flittigt til sin store interesse, lokalhistorie og slægtsforskning. Sammen med Jørgen
Bitsch og Inger og Ester Munk, har de lavet et kæmpe
arbejde med at registrere alle gårde, husmandssteder
og huse i Sejling, deres ejerforhold gennem tiden og
familierne i dem. Nogle helt tilbage til 1660. Ti familier
er det blevet til. Mapperne står sirligt på Leos kontor.
Denne lille, flittige gruppe, mødes en gang om ugen.
Leo gik på efterløn som 63årig, men det var ikke helt
slut med snedkeriet af den grund. De lovlige 200 timer
blev brugt på fabrikken, og i kælderen hjemme på Sejlingvænget blev der snedkereret, til glæde for familie
og venner.
Uden hus og have i Sejling, er der nu god tid til at følge
med i hvordan det går med de tre børnebørn og det
ene oldebarn.
De mange aktiviteter i Sejling pensionistforening, er
med til at fylde tiden i Ketty og Leos aktive otium.
Klaus H. Tandskov
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Fra Bryghuset til Plejehjemmet
For mange mennesker er julen den bedste tid på året
– for andre er julen det modsatte, fordi juletiden minder dem om de mennesker, som de mangler og det
afsavn, de mærker. Når døden er tæt på, kan det være
svært at mærke glæden ved livet. Det er spørgsmål
som dette, vi i kirken vil tage op efter nytår.

Pligt til at dø
Når jeg nu siger, at jeg har ”ret til at leve”, betyder det
også, at jeg har ”ret til at dø”? Er det meningsfuldt at
slutte fra A til B? Altså, er det en god følgeslutning at
sige, at eftersom ”enhver har ret til at leve”, så har ”enhver også ret til at dø”? Eller hvis man ser sagen fra
den anden side: selv om du mener, du har ”pligt til at
leve”, så har du vel ikke på samme måde ”pligt til at
dø”.

Glædeligt er det, at debatten om liv og død blusser op
med jævne mellemrum. Mange lader deres stemme
høre: læger, ateister, præster, politikere samt pårørende eller kronisk syge. Det sker i avisernes kronikker,
debatindlæg, læserbreve, i radioprogrammer, på film
og ved middagsselskaber. Nogle argumenterer for deres holdning med heftigt temperament til andre tider
fremføres kølige og fornuftige overvejelser.

Ret til at leve
Nogle mennesker vil sige: ”Jeg må bestemme over
mig selv. Derfor har jeg da ret til at dø”. Imidlertid, vil
andre spørge: ligger der mon ikke en risiko for, at denne holdning: ”Jeg har ret til at dø” vil kunne medvirke til
at udbrede en uheldig følgevirkning i resten af samfundet, nemlig holdningen: ”Jeg har pligt til at dø”? Som
en bagside af selvbestemmelsens medalje.
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Spørgsmålene rejser sig. Hvad har vi i livet indflydelse
på? Hvad skal vi have kontrol over? Skal vi kunstigt
holde liv i alle patienter? Selvom vi er frie, så har vi
mennesker alligevel ikke magt over alting, når det gælder sygdom eller når det gælder det at leve sammen i
familien eller samfundet.

Sommer tider kan vi have brug for hjælp selv. Hvem
det er, der kan hjælpe, og hvem der har brug for hjælp,
kan vi aldrig vide på forhånd. Måske er de, som bedst
til at hjælpe, netop dém, der selv engang har haft brug
for hjælp. Dem, der selv er blevet hjulpet af andre.
Størrelsen på livet
Hvor stort skal vores liv være? Hvor er i livet vores
rette hylde, og hvordan får vores liv dets rette fylde?
Skal vi håbe, at livet er større, end det liv vi lever? Sådan udtrykte en talentfuld amerikansk sang-kvintet sig
i året 1999 med ordsproget ”Larger than life”.

Vinterhøjskole
Denne sæsons ’Vinterhøjskole’, som pastoratets tre
præster og aktivitetsudvalget står bag, giver nogle bud
på nogle af disse spørgsmål.
Hvordan får vi det bedste ud af livet?
Og hvad betyder en god afslutning?
Læs mere i dette blad om én filmaften og to aftener
med de to foredragsholdere.
God jul!
Kresten Thue Andersen

JULEHJÆLP

Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses
Legat” kan søges ved indsendelse af
begrundet ansøgning til
Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Hvordan måler vi den rette afstand på vores liv. Er det
som afstanden fra A til B. Fra vores fødsel til død? Fra
skolebænken til bænken i parken? Fra Bryghuset til
Plejehjemmet.
Når vi prøver at brede perspektivet ud, kan vi sige at
livets bog gerne må have en åben slutning. Så er fødslen vores udgangstilladelse til livet og døden mere end
vi kan tro på. Derfor hedder det i kirken: fra evighed til
evighed. Eller som en klog mand engang sagde: ”Livet
er mere, end det du gør det til”.

Ansøgningerne behandles med tavshedspligt.
Legatet udbetales lige op til juledagene.
Ansøgningsfrist:
Fredag den 15. december 2017

Er livets vej en Håbets vej eller en Blind vej? Eller er
vores vej gennem livet altid en omvej?
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Siden sidst
I skal elske hinanden…

var budskabet da Lone Hertz med sødme og varme
fyldte Serup kirke med sin fortolkning ad Johannes
evangeliet. Ordende får ny betydning, når de strømmer fra skuespillerindens univers.

Efterfølgende var der kaffebord i den Serup forsamlingshus. På bordene lå solsikker og salen skinnede
da Lone Hertz fortalte om sit liv og vejen til læsning af
biblen. Det gælder om at finde gaven og bruge den.

Lone Hertz bad de fremmødte lægge de digitale strømninger til side og være tilstedet i den smukke, enkle
landsbykirke.

…Tilhøreren
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Allerhelgensgudstjeneste i Lemming kirke

Efter opvarmning og endnu en gennemsyngning er VOXENKORET på plads i Funder Kirke, sammen med Voksenkoret fra
Funder-Kragelund på Allehelgenen-turneen 5.-11.
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Engle-strik i Sinding

En solskins søndag i november, en eftermiddag hvor
solen var brudt frem gennem skyerne og kastede sine
stråler over efterårslandskabet, samledes en flok entusiastiske strikkefolk i Sinding Kirke. Det var ikke en
vanlig gudstjeneste de var samlet for - nej, de skulle
nemlig strikke, strikke engle. Og findes der mon andre egnede steder at strikke sin helt egen engel, end
i en kirke? Kirkerummet har den særlige egenskab at
kunne give os ro og gøre os rolige. Rummet kan være
med til at skabe et rum inden i os selv, hvor der er tid
og plads til fordybelse og refleksion. Det er lige før at
der ikke findes bedre steder at strikke end netop i en
kirke. Men hvad har det med hverken engle eller strik
at gøre?

oplagt, at strikke sin helt egen personlige engel. En
vinget bebuder, som skal huske den enkelte strikker
på, at hoppe ud i også at fortælle deres egne historier
gennem strik også.

Nu nærmer vi os den søde juletid, hvor juletræer og
vinduer vil blive pyntet med hjerter, kugler og engle
i alle afskygninger. Engle er fascinerende væsener,
som optræder i mange trosretninger og i den alternative verden. Samtidig er begrebet også blevet en del
af vore hverdsags tale. Hvor mange gange har man
ikke sagt: ”Der gik vist engel igennem lokalet?” Eller
sunget med på ”Lysets engel går med glans”? Ordet
stammer oprindelig fra det græske ord Angelos, som
betyder budbringer. Bringer lys, glæde og kærlighed.

Underviser på Engleworkshoppen
Koushi Radhakrishnan

Som strikker, strikker man ofte efter opskrifter, som en
anden designer har kreeret, og denne har designet
den med baggrund i en inspiration, som vedkommende har haft eller fået. Ergo vi strikker en andens inspiration, en andens fortælling. Men hvorfor ikke fortælle
vores egen fortælling gennem strikken? Deltagerne
på workshoppen blev guidet til at finde en personlig inspirationskilde, derefter fortolke på den, omsætte den
til mønster for til slut at ende med at strikke den. Når
man skal lave designe og strikke noget så personligt,
en inspiration som kommer fra en selv, så er det da

Der strikkes...
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... og strikkes

Alle deltagere kastede sig over opgaven, for nogle var
inspirationen deres bedstemor, for andre var det deres rejser til sydligere himmelstrøg. Med smil, latter,
koncentration og reflektion gik strikkerne til værks og
der var slet ingen tvivl om at englene var med på strikkespøgen.
En søndag eftermiddag i november blev en lille landsbykirke i Sinding hjem for garn, pinde og englevinger.

Strikkede engle omkring altret

Koushi underviser i Enge-Strik

Skabelsens karateslag
I en propfuld Lemming Kirke fik Simon Grotrians salmer den 2. november liv på fornemste vis, da vokalensemblet Vox Orange sang hans nye salmer. Ensemblet sang både sammen med kirkegængerne, der så
skulle lære visse nye melodier, og dels alene med 3-4
stemmigt kor, og det var meget smukt og dygtigt. Tidl.
sognepræst Bo Grymer var med i dagens anledning,
og levendegjorde salmerne før de blev sunget. En rigtig spændende aften.
Luffe

Efter koncerten var der hyggesnak, forfriskninger og chips

Bo Grymer gør salmerne levende ...

Det dygtige kor sang fantastisk.
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Kalender
Julegospel i Lemming kirke
Søndag d. 10. december kl. 19.30

Lydiah Wairimu og hendes koncertkor synger julen ind
i Lemming kirke med swingende gospelmusik.
Lydiah Wairmu bliver beskrevet som ”den lille kvinde
med den store stemme”. Hendes måde at synge på
er energisk og dynamisk, hendes optræden er varm
og medrivende. Lydiah har tidligere gæstet Lille Hids
pastorat, hvor hun afholdt en workshop i Serup kirke
og gav sangere såvel som publikum en fantastisk oplevelse.

NOTA-koret i Sejling Kirke

Torsdag den 14. december kl. 19.30
Koret består af ca. 25 medlemmer og arbejder med
alle grene af den klassiske genre inden for såvel kirkemusik som vedslige kompositioner. Repertoiret sammensættes, således at ny og gammel musik kombineres til en homogen helhed.
Ved koncerten i Sejling Kirke vil der blive sunget et
bredt udvalg af de kendte juleklassikere, og derudover
vil programmet som variation også indeholde ”lidt anderledes julemusik”, som koret udtrykker det. Der vil
desuden være fælles julesange.
NOTA-koret ledes af den norske dirigent Asbjørn Faleide Fristad, der er uddannet sangpædagog i Norge,
samt kandidat i klassisk korledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Koncerten varer en times tid - gratis adgang.

De 9 læsninger

3. søndag i advent, d. 17. december kl. 14.00
i Sinding kirke – kl. 16.00 i Serup kirke.
De 9 læsninger er en smuk og stemningsfuld gudstjeneste som danner optakten til julen.
Lydiah er født i Kenya og uddannet på konservatoriet
i Nairobi. I 1996 flyttede hun til Danmark og har siden
været korleder i mange byer rundt i Jylland. Hun har
optrådt med diverse pianister og bands, lavet workshops og optrædener rundt i Danmark, har medvirket
i TV programmer og turneret i udlandet. For tiden er
hun leder af ni gospelkor i Jylland.
Lydiah Wairimu gospelkor er udpluk af de bedste korsangere, Lydiah har i Jylland.
Korets koncertrepertoire spænder vidt - lige fra traditionelle spirituals, gospelklassikere til den nyere musik
inden for gospelgenren. Koret akkompagneres denne
aften af pianist James Khanyanan, der kommer fra
Syd Afrika og har haft intens samarbejde med Lydiah
gennem de sidste 2 år.
Efter koncerten indbyder menighedsrådet til sammenkomst i Lemming forsamlingshus.
Vel mødt til en festlig musikaften i kirken
Gratis entré
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Det er en tradition, vi har taget til os fra den anglikanske kirke. Den begyndte i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge, hvor den nye unge præst Eric Milner
White ønskede at bringe fornyelse i kirkens liturgiske
liv. I 1928 begyndte BBC at transmittere gudstjenesten,
der siden har gået sin sejsgang både i og udenfor den
anglikanske verden, bl.a. også i mange danske kirker.
Udover De 9 læsninger vil der være fællessang og musikindslag ved Vox’enkoret under ledelse af organist
Karen-Minna Nielsen.

Nytårsaften gudstjeneste

På årets sidste dag holder vi – traditionen tro
- eftermiddagsgudstjeneste
kl. 14.00 i Lemming kirke
kl. 14.00 i Sejling kirke
kl. 15.30 i Sinding kirke
Efter nytårsgudstjenesten vil der være mulighed for at
ønske hinanden godt nytår i våbenhuset, idet vi slutter
af med kransekage og lidt bobler.
En stemningsfuld optakt til nytårsfejringen.

Masker med Mening - Strik dåbsklude
Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 19.00
Sejling Sognehus

Sejling-Sinding menighedsråd har inviteret Ann Maj
Lorentzen, som er sogne- og hospicepræst på Djursland. Og så er hun kvinden bag en ny ”dille” i folkekirken, nemlig at strikke dåbsklude. Hun vil fortælle os,
hvordan hun har startet en strikke-klub, hvor der strikkes dåbsklude, som dåbsforældre får med hjem.
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden
sejlingkirke.dk - Alle er velkomne.

Aktiv dødshjælp eller et spark til livet?
ved højskolelærer og teolog Michael Pedersen
Lørdag 10. marts kl. 9.30 – 12.30
Serup konfirmandstue
Program: kl. 9.30 rundstykke og kaffe – 10.00 Foredrag – 11.30 kaffe igen – 12.00 Afsluttende samtale
og opsamling på Vinterhøjskolen med kort oplæg fra
Kresten eller en af kollegerne i pastoratet.
Værter: de lokale sognepræster Kresten Thue Andersen og Mette Glowienka og deres nye kollega.

Vinterhøjskole i Lille Hids Pastorat

’Livshjælp og dødshjælp’

Alle er velkomne, og vi håber alle tre på nogle spændende samtaler.

”Slip livet løs”

Sygehuspræst og samfundsdebattør Preben Kok
Onsdag 7. februar kl. 19.00
Sejling konfirmandstue

Diskussionen om aktiv dødshjælp er vokset frem i takt
med, at lægevidenskaben har fundet nye og bedre
muligheder for at holde syge mennesker i live. Disse
nye og bedre muligheder passer fint til det ønske, der
i de sidste 50 år har vokset sig stærkere og stærke:
Vi mennesker skal kunne kontrollere vores liv. Vi er
nu kommet til et punkt, hvor flere og flere erkender, at
dette ønske gør os syge - ikke mindst i form af stress,
angst og depressioner. Foredraget vil pege på de bevægelser der i øjeblikket er i samfundet i retning af, at
vi vender tilbage til mere naturlige tilstande.
Kirken spiller i denne forbindelse en central rolle.
Hvordan?
Preben Kok er 67 år, højt værdsat sognepræst, banebrydende indsats som sygehuspræst og underviser
i sjælesorg samt været toneangivende stemme i den
offentlige debat.

”Jeg er født spastiker, dermed har jeg en lang erfaring med
et liv med handicap”

Debatten om aktiv dødshjælp dukker op med jævne
mellemrum. Angsten for smerte i livets sidste dage er
reel. Men i dag kan man smertelindre så meget, at den
døende ikke oplever store smerter. Derfor er udsagn
som ”Det er uværdigt at ende som grøntsag”, med til at
skabe det massive flertal i befolkningen, som går ind
for aktiv dødshjælp. Stille glider debatten fra at handle
om en forkortelse af livet på et par dage, til rettighed til
at vælge livet fra, hvis man bliver en grøntsag.
Hvad vil det egentligt sige at være en grøntsag? Medierne fortæller den ene dag om en kvinde, som pga.
diagnosen ALS har valgt at tage til Belgien for at afslutte livet. Et par dage efter bringes historien om den
berømte fysiker, som har haft ALS i 10 år og er totalt
afhængig af hjælp, men insisterer på, at han har både
et godt og værdigt liv.
Handler debatten om noget helt andet? Handler den
om, at nogen mennesker, har svært ved at forholde sig
til livet, som det udfolder sig, på godt og ondt? Andre
derimod kan se muligheder, selv i et liv med afhængighed.
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KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Filmaften ”Stille hjerte”
Onsdag 21. februar kl. 19.00
Kragelund konfirmandstue
19.00 samtale om emnet
19.15 filmen begynder
20.45 samtale
ca. 21.30 afslutning
Vær med til filmaften i Kragelund, når vi ser en film,
der vækker til eftertanke og samtale. Titlen er ”Stille
hjerte”, og filmen er instrueret af Bille August, 2015.
Og vi skal dertil smage et tilsvarende glas vin.
Plottet kort fortalt: Bedstemoderen Esther, der er ramt
af ALS har i samråd med sin mand og to voksne døtre
valgt at gøre en ende på livet. Dagen før det skal ske,
samler hun hele familien til en hyggelig julefest, der afslører gamle konflikter, men også giver en livsbekræftende afklaring.

Kirkelige handlinger
Døde

Henry Overgaard Glud - død 09-10-2017
Bisat fra Lemming kirke, 14-10-2017
Søren Østergaard - død 31-10-2017
Bisat fra Sejling kirke 07-11-2017
Christa Nyhus - død 11-09-2017
Bisat fra Sinding kirke 16-09-2017

Døbte

Viktor Aksel Smed Hansen
Serup Kirke - 17-09-2017
Anker Korsbak Rahbek
Sejling kirke - 15-10-2017
Nethe Iversen
Sinding kirke - 15-10-2017
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Kort nyt
Præstesituationen i Serup og Lemming Sogne
Stillingen var slået op første gang lige efter sommerferien. Der kom dog så få ansøgninger at vi besluttede
at slå stillingen op igen. Anden gang var interessen så
stor at der var grundlag for at indkalde til prøveprædikener. I skrivende stund er de endnu ikke afholdt.
Proceduren efter prøveprædikenerne er den, at menighedsrådene peger på den kandidat, som de ønsker
indsat i embedet. Herefter skal valget godkendes hos
Stift og Kirkeministeriet inden pågældende kan indsættes i vore 2 kirker. Det sker formentlig i januar. Indtil da
varetages opgaverne i vore 2 sogne af Helle M Krogh.
Arne Mundbjerg
Formand for menighedsrådet

Litteraturkreds
Litteraturkredsen, som omfatter medlemmer fra de 6 nordlige kirkesogne er åben for
flere medlemmer. Møderne
holdes en onsdag aften hver
måned i sæsonen.

Klokkeringning ved dødsfald

Der kan ske tilmelding
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:
Mette Skaarup Glowienka (på barsel), Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 - E-mail: msg@km.dk
Helle M. Krogh (vikar for Mette), Sejling
Risskov
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: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00.
Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på:
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg
Tlf: 86 800 200. Alle hverdage 9-13, undtaget onsdag.
Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082

Formand for 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.: 5190 1244
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: 3013 4490
Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058
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9.15 Dagpl. MG
10.00 Bh. MG

9.30 ES

Sejling

14.00 KTA 4
19.00 KTA 5

Fredag d. 5.

9.30 KTA

16.00 KTA 4

Sinding

10.30 KTA
Krag. Plejec.

11.00 KTA

Søndag d. 1.

Sejling

15.30 MG

11.00 MG

13.00 MG
15.15 MG

Funder

Lemming

Januar

14.00 MG

9.30 MG

14.00 MG
16.15 MG

13.00 KTA 3
9 læsninger

8.00 KTA
10.00
.
Kragelund Sk Funder Skole
11.00 KTA
13.00 KTA
Fam. gudstj.
16.00 KTA
12.30 KTA
15.00 KTA

15.00 KTA 3
9 læsninger

10.00 KTA 2

11.00 KTA

14.00 KTA 1
11.00 ES

Funder

Kragelund

Kragelund

14.00 HMK

11.00 HMK

14.00 HMK
16.15 HMK

16.00 MG 8
9 læsninger

11.00 HMK

Sinding

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

10.00 HMK
12.30 MG
Lemm. Friskole Skægkær Skole

9.30 HMK

Lemming

Lørdag d. 31.

Serup

9.30 HMK

Lørdag d. 25.

Søndag d. 26.

13.00 HMK
15.15 HMK

14.00 MG 8
9 læsninger

Serup

Søndag d. 24.

Onsdag d. 20.

Søndag d. 17.

Torsdag d. 14.

Tirsdag d. 12.

Søndag d. 10.

Søndag d. 3.

December

KIRKENYT

H3K-aften

Nytårsdag

Kirkeåret

Nytårsaftensdag

2. juledag

Juledag

Juleaften

3. s. i advent

2. s. i advent

1. s. i advent

Kirkeåret

Gudstjenesteliste - December 2017 - Januar - Februar 2018
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11.00 HMK

11.00 NN
11.00 KTA

9.30 MG
9.30 MG
Kirkekaffe

11.00 MG

Sinding

9.30 MG
Kirkekaffe

11.00 MG

11.00 MG

Kirkekaffe

9.30 KTA

16.00 KTA 7

Kragelund

11.00 KTA
7

9.30 KTA
Kirkekaffe

11.00 KTA

Funder

16.00 KTA

9.30 KTA

13.30 KTA 6

2. søn i fasten

1. søn. i fasten

Fastelavn

Seksagesima

Kirkeåret

Septuagesima

Sidste søn. ef.
H3K

2. søn. ef. H3K

1. søn. ef. H3K

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

1) Små konfirmander medvirker med juledrama
2) Krybbespil i samarbejde med Børnehaven. Alle er velkomne
3) Konfirmander og lokale sangere medvirker
4) Efter gudstjenesten er der kaffe og småkager i Våbenhuset
5) Voksenkoret medvirker og efter gudstjenesten er der samvær i konfirmandstuen
6) Nytårsgudstjeneste, særligt med Funder Seniorer
7) Konfirmanderne medvirker. Alle er velkomne
8) Voksenkoret medvirker

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen - HMK: Helle Margrethe Krogh, vikar for Mette Skaarup Glowienka - MG: Mette Skaarup Glowienka
ES: Ejnar Stobbe - NN: Nyligt indsat præst eller vikar

Søndag d. 25.

Søndag d. 18. 9.30 NN

Søndag d. 11.

11.00 NN

Søndag d. 4.

9.30 NN

Sejling

Lemming

Serup

Februar

9.30 MG
Kirkekaffe

11.00 MG

11.00 HMK

9.30 HMK

Søndag d. 28.

Søndag d. 21. 9.30 HMK

Søndag d. 14.

Søndag d. 7

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

December

Januar

Februar

4. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm./Nisset Seniorklub., se s. 45

8. januar kl. 12.30
Nytårskur, Lemm./Nisset
Seniorklub., se s. 45

24. januar kl. 19.00
Masker med mening,
Sejling Sogneh., se s. 19

7. februar kl. 19.00
GF i Lokalhistorisk Forening, Skægkærskolen

5. december kl. 13.30
Juleafslutning, Sinding
Pensionistforening

10. januar kl. 12.30
Nytårskur, Serup Pensionistfore., se s. 45

27. januar kl. 13.00
Senior fodbold opstart,
LIF, se s. 29

7. februar kl. 19.00
”Slip livet løs” i Sejling
konfirmandstue, se s. 19

5. december kl. 19.00
Julekoncert, Skægkær
Blæserne, se s. 8

16. januar kl. 12.00
Fællesspisning, Sinding
Pensionistforening

28. januar kl. 18.00
Fællesspise i Serup Forsamlingshus, se s. 33

11. februar kl. 10.00
Fastelavnsfest i Serup
forsm., se s. 33

6. december kl. 13.30
Juletræ, Sejling Pensionistf., se s. 44

17. januar kl. 12.30
Frokost, Sejling Pensionistforening, se s. 44

30. januar kl. 13.30
Hyggeeftermiddag, Sinding Pensionistforening

11. februar kl. 11.00
Fastelavnsfest i Lemming, se s. 39

10. december kl. 14.00
Juletræsfest, Lemming
Borgerf., se s. 39

17. januar kl. 18.00
Spiseaften på Svostrup
Kro, Landsbyliv, se s. 35

31. januar kl. 13.30
Musik mm., Sejling Pensionistforening, se s. 44

11. februar
Fastelavnsfest i Sinding,
se s. 31

10. december kl. 19.30
Gospelkoncert m. Lydiah
Wairimu, se s. 18

17. januar kl. 19.30
Generalforsm., Lemming
Borgerf./ Forsm., se s. 39

31. januar
Teatertur, Serup Pensionistfore., se s. 45

14. februar kl. 13.30
Hygge, Sejling Pensionistforening, se s. 44

13. december kl. 12.30
Juleafslutning, Serup
Pensionistfore., se s. 45

18. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Serup Borgerf., se s. 33

31. januar kl. 19.30
Generalforsamling,
Lokalbladet, se s. 7

14. februar
Generalforsamling,
Værkeriet, se s. 10

14. december kl. 19.30
NOTA-koret, Sejling
kirke, se s. 18

22. januar kl. 13.30
Foredrag, Lemm./Nisset
Seniorklub., se s. 45

31. december kl. 9.00
Nytårskur i Serup Forsamlingshus, se s. 32
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19. februar kl. 13.30
Klubdag, Lemm./Nisset
Seniorklub., se s. 45

Dea

dlin

KALENDER

loka

lbla

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

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Marts

e til

1. fe

April

19. februar kl. 18.00
Fællesspise i Srup Forsamlingshus, se s. 33

5. marts kl. 12.30
Generalfors., Lemm./Nisset Seniorklub., se s. 45

7. april kl. 10.00
Ungdom fodbold opstart
LIF, se s. 29

21. februar kl. 13.30
Engesvang Seniorkor,
Serup Pens.f., se s. 45

6. marts kl. 19.00
Generalforsamling, Sejling Forsm., se s. 30

13. april kl. 18.00
Fællesspisning i Lemming, Landsbyliv

21. februar kl. 19.00
Filmaften ”Stille hjerte”,
Kragelund, se s. 20

10. marts kl. 9.30
Aktiv dødshjælp eller et
spark til livet? Se s. 19

23. februar kl. 18.00
Teatertur til Perronteatret, Landsbyliv, se s. 35

14. marts kl. 12.30
Kunst på Lysbroskole,
Sejl. Pens.f., se s. 44

28. februar kl. 13.30
Besøg Brandmuseum,
Sejl. Pens.f., se s. 44

15. marts
Dilettant, forpremiere i
Serup Forsm., se s. 33

28. februar k. 19.00
Danseaften, Sinding
Pensionistforening

15. marts kl. 19.00
Blomsterarrangement,
Landsbyliv. se s. 35

28. februar kl. 19.15
Generalforsamling i LIF,
se s. 29

17. marts
Dilettant, Gallapremiere,
Serup Forsm., se s. 33

næs

brua

d@g

r

mai

te n

r.:

l.co

m

Gudstjenester:
Se kirkesiderne,
s. 22-23

Fremtidige
5. maj
Forårsmarked,
Værkeriet, se s. 10

8. maj kl. 19.00
Besøg Skibelund Gartneri, Landsbyliv
28.-29. juni
Serup Sommerfest, på
Sportspladsen, se s. 33

28. marts kl. 12.30
Generalforsamling, Sejl.
Pens.f., se s. 44
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LEMMING IF
Børnegymnastik:

Gymnastiksæsonen er skudt i gang!
Lemming IF har igen startet gymnastik op med følgende hold:
Forælder/barn gymnastik (1-3 år)

Tirsdage kl. 16.30 – 17.15
Så er sæsonen skudt i gang! Tirsdage giver børn i alderen 1-3 år og
deres forældre den gas i gymnastiksalen i Værkeriet. Trænerstablen
har i år fokus på at aktivere forældrene sammen med børnene,
dette for at skabe en fornemmelse af fællesskab og hjælpe børnene
til at have fokus på de forskellige aktiviteter og øvelser. Som
bonus får også forældrene sved på panden, mens deltagernes balance-, muskel/led- og taktilsans stimuleres. Igen i
år er vi begejstrede for den store opbakning der er til holdet.
Det er fantastisk at følge de små gymnasters udvikling i
løbet af en sæson og usandsynligt hyggeligt at møde de
voksne på ugentlig basis.
– Winni, Lisbeth og Mai

Batman gymnastik (børnehavebørn)
Onsdage 16.45 – 17.30
Her har der de første gange været mellem 21-23 børn. Til batman
gymnastik øver vi vores motorik, sange, sangelege, vi laver kolbøtter til den store guldmedalje, hopper og springer og lærer det mest
grundlæggende indenfor gymnastik. At have styr på 23 børn, kan
være lidt af en mundfuld – men de er rigtig gode og når der bliver
råbt FRYS, står alle stille, næsten.
Alle er velkommen på holdet, og nogen har også deres forældre
med inde, her er det forælderne der skal vurdere om barnet har
brug for en voksen.
Vi hygger og har det rigtig sjovt og vi kan selv ikke forstå når tiden
er gået.
– Søren L., Mia og Sanne Mai

Super holdet (0.-2./3. kl.)

Onsdage 17.40 – 18.30
Super holdet er et nyt hold og de har selv valgt deres navn, dette
er et helt nyt hold, men alligevel et deltager-antal på 13-19 børn,
hvilket er super flot.
Dette er første gang vi har et hold for så “store” børn i Lemming IF,
så vi skal lige finde ud af hvad vi kan og hvad vi ikke kan, og det vi
ikke kan – det skal vi nok få lært. Her springer vi, laver kolbøtter,
står på hænder, laver vejrmøller og skal i gang med det mere
grundlæggende til spring. Vi skal også lege med bolde. Vi laver endda
armbøjninger og mavebøjninger, så vores muskler vokser.
– Søren N., Mia og Sanne Mai

Lidt billeder fra

Fitness-rummet
Fitness-rummet
er tilgængeligt 24-7
så du kan træne når
det passer dig!

Pris kun
400 kr. årligt

+ medlemskab af
Lemming IF hvis du ikke
i forvejen er det.
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En frivilling er en frivillig i Lemming IF. Og en forening som Lemming IF lever på hjælpen fra vores mange frivillinge.
Uden deres indsats kunne klubben ikke eksistere. Derfor vil vi fremover præsentere en frivilling fra klubben her i bladet.

“Frivilling”

Henrik “Gucci” Jensen
Navn og alder: Henrik Jensen, 46 år
Udannelse: Bager
Arbejde: Bager i Kvickly, Slagter på Koopmann og nu arbejder
Henrik hos Entreprenørgården Silkeborg kommune.
Livret: Varm kartoffelsalat med røde pølser.
Hobby: Træne hund. Se fodbold: Manchester United og
Lemming IF.
Yndlingsfarve: Grøn – selvfølgelig!
Medlem i klubben: Har været medlem i over 40 år. Startede
som 5 årig og kan huske at man dengang klædte om i forsamlingshusets kælder og på den gamle skole. Var med da
klubhuset blev bygget i 1981.
Frivillig i klubben: Stort set lige så længe. Laver mere frivilligt
arbejde efter han er holdt med at spille fodbold.
Hvorfor frivillig?: Det er der mange grunde til. Min søn,
Kasper, spiller i klubben. Vi hygger os derude. Det er fællesskabet og en stor del af vores omgangskreds. Efter jeg er
holdt som aktiv fodboldspiller, så mangler jeg 3. halvleg. Vi
bruger tit hele lørdag på banen med at se fodbold, sælge
pølser og bagefter få en snak og en øl i klubhuset. Jeg er
vokset op med Lemming IF – selv om mine forældre aldrig
kom derude. Som barn var der ikke andet end fodbold om
sommeren og så lave ballade om vinteren sammen med
Martin Rass :-)
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: Det skal være nogen
af dem, der er gode til at hjælpe mig derude, Jimmi og Nicolaj
Schultz, Kasper Graversgaard og Kasper Bech og sikkert flere.
Arbejdsopgaver i klubben: Alt-mulig-mand. Banemand,
Grillmester, Øl-kusk, Boldhenter, Dommer. Har tidligere
været træner. Hjælper med at stille op til Eniig cup og tager
vagter, hvor det er nødvendigt.

Fello

:
Lemming IFs boldhund nr. 1 )

Tak

for hjælpen, Henrik!

Lounge opgradering
Der er kommet strøm og nyt grej i loungen
på RAVN alu Park i Lemming.
Så stadion-forvalteren er klar med kolde
øl og varme stadionpølser.
Tak til RAVN Gruppen og Tikma for bidraget.
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LEMMING IF
Mountainbike:

Der er godt gang i
hjulene hos MTB-folket

Billeder fra årets

t
s
e
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e
b
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kt

O

Tak!

Klar til afgang i alt slags vejr

KNAS som står for Kom Nu Af Sted møder skønne efterårsfarver,
masser af knas fra mudder og vand men ikke mindst frisk luft og
åbne vidder, som gør godt for både krop og sjæl, når der stævnes
ud fra P-pladsen ved Vestre om lørdagen.

Tak til alle dem der
hjalp til før, under
og efter festen

Dette efterår er et nyt hold startet, som kalder sig HOLD UD. Holdet
henvender sig til dig, der har en MTB og som måske kører nu og
da på egen hånd. Her er muligheden for at komme på guidet tur
i skovene omkring Silkeborg et par gange om måneden. Det skal
være både sjovt og hyggeligt, så du er sikker på højt humør og godt
selskab hele vejen. Der køres lørdage i lige uger fra kl. 10-11.30,
også sluttes der af med en forfriskning inden det går hjemad til et
tiltrængt bad.
HOLD UD er et af tre hold i KNAS. De øvrige hold, der kører hver
lørdag, kunne vi kalde HOLD FAST og HOLD VED. Begge disse hold
kører i godt to timer, hvor det sjove og hyggelige også er i fokus
samtidig, at pulsen kommer op.

En god udsigt er altid værd at køre efter.
Her Frederik d. 7.s høj i Vesterskoven.
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Pokalen for
Årets indsats
gik i år til
Louise Thougaard
Kristensen

Senior fodbold:

Efterårssæson 2017

Nyt udebane spilletøj.
Tak til Kølegruppen

Lemming IF’s bedste fodboldmandskab har været
udfordret på flere parametre i efterårssæson 2017
Der har igen været en del udskiftning i truppen og sammenholdt
med et højt skades- og afbudsfravær, så har det været svært at
skabe den stabilitet, der ofte er afgørende for om et fodboldhold kan
præstere godt fra kamp til kamp. Der er i sæsonens løb benyttet 22
forskellige spillere i turneringskampene. 5 spillere har spillet alle
kampene. Det er Morten Nørgaard, Nikolaj Thomsen, Allan Nielsen,
Matias Vestergaard og Martinez Morales. I de hidtil 13 kampe er 11
forskellige spillere blevet kåret som man-of-the-match. Målscoren
hedder 30-32 inden den sidste kamp. Holdet har trukket 15 gule
kort, heraf har Allan Nielsen nappet de 5 af dem. Det har ikke været
kedeligt at se holdet spille fodbold i sæsonens løb.
Sæsonoptakten var perfekt, men vi startede med to nederlag. 2
sejre i træk på Ravn Alu Parks dejlige græs-tæppe, så var JS-holdet
inde i en fornuftig periode med kun ét nederlag i syv kampe, heraf
4 uafgjorte kampe. Holdet forbliver ubesejret på Ravn Alu Park i
denne sæson hvor kun 3 kampe er afviklet med 7 points som resultat.
De øvrige 4 hjemmekampe er afviklet på træningsbanen pga
stadionbanens beskaffenhed og her har holdet kun fået 1 point i 3
kampe inden sæsonen sidste kamp mod Vorup FB, som i skrivende
stund ikke er afviklet endnu.
Skader til to markante forsvarsspillere, Mark Aagaard og Rasmus
Vinther, samt nytilkomne Rasmus Lysdal, kom alle midt i sæsonen
og har samlet holdt alle 3 profiler ude i mere end halvdelen af turneringskampene! Tidligt i sæsonen flyttede Michael Boss fra byen og
både han og Søren Munk har kun lejlighedsvis været til rådighed i
weekenden pga fraflytning og værnepligt. Rasmus Koldborg Holm
har været en god sidste skanse på holdet i denne sæson, men også
Rasmus har mistet 4 ud af 12 kampe, senest pga en skade. Kasper
Gisselmann har fået comeback her sidst på sæsonen efter et meget
langt skadesfravær siden april-måned. Nicolai Jensen fik comeback i lokalopgøret d. 30. september mod KFUM (2-2), efter skadesproblemer, som han skal have gjort noget ved efter sæsonen.

2018

fodboldstart!
Lørdag d. 7. apr. kl. 10-14
Efter vinterpausen er der fælles
opstart for alle børn+unge holdene
lørdag d. 7. april fra kl. 10.
Nærmere info følger!

OBS:
st!
Inkl. froko

Lemming
IF
– ungdom –

Kun tre gange har det været muligt
at stille med den samme start 11’er
fra kamp til kamp og kun to gange
har de 13 eller 14 spillere der skulle spille weekendens kamp været
på træningsbanen på samme tidspunkt op til en kamp. Det sætter
alt sammen ekstra store krav til de spillere der er tilbage, om dels
at præstere på et højt niveau og dels at hjælpe de spillere der kommer
ind på holdet. Blandt de nye spillere har Morten Nørgaard vist et
højt niveau. Han er en klassespiller i det offensive spil, både som
målscorer (8 mål) og iscenesætter (12 assist). Jeppe Carstensen er
også ny i klubben. En dygtig fodboldspiller, der har potentiale til at
blive et fremtidigt omdrejningspunkt på midtbanen.
Blandt de helt unge spillere har Emil Nielsen debuteret og trænet
godt med i trup 1 i efterårssæsonen hvor han er noteret for 4 kampe
på JS-holdet. Han er fremtidens mand sammen med Valdemar
Greve, der har snust til 1. holdet og debuteret, og målmand Kasper
Juul Christiansen der opnår fire kampe på JS-holdet i denne sæson
og har stort potentiale som målmand.
Topscoreren hedder fortsat lynende målfarlige Martinez Morales.
Han er i mine øjne JS-puljens bedste angriber og er på 11 mål og
3 assist i skrivende stund inden den sidste kamp, der afgør holdets
skæbne i bestræbelserne på at sikre fortsat jyllandsseriestatus. Det
er tæt men blot et enkelt point mod Vorup FB er ensbetydende med
Jyllandsserie 2 til foråret. Og selv med et nederlag så kan Lemming IF
sikre forbliven i JS hvis resultater i de andre JS-puljer flasker sig.
Steffen Gammelgaard

Senior fodbold:
Opstart efter vinterpausen: Lør. d. 27. jan. kl. 13.00

Lemming IF afholder

generalforsamling

Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19.15 i Klubhuset,
Lemming Skolevej 10 A, 8632 Lemming
Der serveres smørrebrød kl. 18.30. Tilmelding til sekretær
Bjørn Bajlum på lemmingif@outlook.dk eller mobil 27 23 04 05
inden den 23. februar 2018. Vi glæder os til at se Jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF
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SEJLING BORGERFORENING
Sommerfest 2017

Ved deadline for sidste lokalblad, var Sejling sommerfest netop skudt i gang med Sejlingløbet. I år med ca.
70 deltagere og ovenikøbet Sejlingvindere på begge
de korte ruter samt børneløbet. Stort tillykke til jer.
Senere fredag blev børnediskoteket afholdt og samtidig var der vinsmagning for de voksne. God kombination og med fint fremmøde. Aftenen sluttede med super god musik af Poul Sølvsten, hvilket gav det største
fremmøde for en fredag aften i flere år.
Lørdag åbnede festpladsen kl. 11.00, desværre i
regnvejr, men det skulle ikke ødelægge dagen. Børnebanko startede underholdningen og dagen bød ellers på både tombola, bubblefootball, tarzanbane samt
hoppeborge. Vejret til trods, var fremmødet fint. Dagens højdepunkt var naturligvis fællesspisningen og
Sejling revyen, igen i år leverede de lokale skuespillere et flot show. Stor tak til dem og ikke mindst for
det store arbejde, der lægger bagved. Aftenen sluttede
med musik og dans leveret af det lokale band PUB
CRAWL.

Stemning

Søndag startede som sædvanlig ud med gratis rundstykker kl. 1000 og heldigvis med bedre vejr. Dagen
igennem var der fortsat de samme aktiviteter som
lørdag dog suppleret med traktorræs, skydning samt
diverse underholdning for børnene leveret af Børnegruppen. Dagen og sommerfesten sluttede med en
omgang biksemad. Dette var et brud på tidligere traditioner, da det plejer at være stegt flæsk og det er
jo som bekendt risikabel, at ændre på tingene, men
heldigvis blev det modtaget fint.
Men selvom festen sluttede søndag, var der fortsat et
stort arbejde at udføre mandag, med nedtagning af
telt, køkken, bar m.m.
Alt i alt endnu en god sommerfest, som forventelig vil
blive med cirka samme program næste år, men har i
derude gode ideer til indslag og aktiviteter, så tøv ikke
med at give lyd.
Og en god sommerfest, kan ikke lade sig gøre uden
en masse hjælp og det var der i år. Både før, under og
efter festen var der massiv oppakning. Tusind tak alle
sammen og i bliver ikke glemt, Knokkelfesten kommer
til foråret.

Endnu en tombola succes

Den kommende tid…

Året er ved at være slut for Borgerforeningens arrangementer, men vi kan snart kigge frem mod 2018.
Første arrangement bliver årets generalforsamling
som afholdes d. 6/3 kl. 19.00 i Sejling forsamlingshus.
I marts måned afholdes der også Dilettant teater med
spisning, dato tilgår og i løbet af april arbejdsdag og
knokkelfest. Men mere om det senere.
Stemning

Tak for et godt år og særlig tak til alle jer, som har hjulpet til i løbet af året.
God jul og godt nytår
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Kontaktpersoner i Sejling:

En Sejlingvinder i årets løb
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Den allersidste øl

Borgerforening
Forsamlingshus
Børnegruppe
Pensionistf.

Jakob Kudsk
Olaf Leth		
Kristine Krogsgaard
Rosa Leth		

4084 2337
2562 2034
3063 8954
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
Siden sidst ...
Henning Stærk Koncert
En fredag aften i september
2017 var der fuld hus og
god stemning i forsamlingshuset i Sinding, da Henning
Stærk var på besøg med sit
band.

Kommende arrangementer
Fastelavn i Sinding
Søndag den 11. februar

Vi starter med gudstjeneste i kirken
og derefter er der
tøndeslagning med udklædning,
præmier, slikposer, leg, kaffe og fastelavnsboller
i Forsamlingshuset

Peter AG foredrag
Ligeledes har forsamlingshuset lige haft besøg af forsangeren i Gnags gennem en menneskealder, selveste Peter AG. Masser af folk mødte op for at høre ham
fortælle om sit liv!

Alle er velkomne,
Tilmelding ikke nødvendig, bare kom og mød op.
Pris 30 kr pr person
Nærmere info om tidspunkter følger

Bibliotekscafeen i Sinding.
Hver fredag kl. 15-17

I ”Sindingrummet” ved forsamlingshuset,
er der mulighed for at aflevere og låne bøger
fra Silkeborg Bibliotek.
Mange fredage er der foredrag,
gæsteunderviser, boganmeldelser,
teknisk assistance til IT-problemer mm.

Kig forbi!
Der er altid kage og kaffe på kanden.
Der er altid en eller flere
af vores kulturambassadører tilstede.
Se mere info på:
www.sindingweb.info/bibliotekscafen
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Galla Fest

Ca. 77 danseglade og festligt klædte mødte op til denne hyggelige aften, hvor det 5-mands store orkester,
Ked´li´, spillede op til dans - og der blev danset!

NytårsKur
Lørdag d. 31. december kl. 9.00
Vi går en frisk tur i skoven
hvorefter vi mødes i Forsamlingshuset,
hvor bestyrelsen og Støtteforeningen
har dækket morgenbordet
naturligvis med en lille én til ganen.
Pris KUN 25,Kom og ønsk naboerne

Rigtig Godt Nytår!

Ked´li´ - men bestemt ikke kedelige!

Derefter springer Tøffelheltene i Hinge Sø
Vil du med?
Så medbring badetøj og håndklæde

Forsamlingshusets fastnet-nr. udgår
Vores nye nummer er:

30 89 54 55

Der blev danset...

LOTTERISPIL

HVER TIRSDAG KL. 19.00
Udlejningspriser:
... og danset

Mortens Aften

Traditionen tro blev der serveret andesteg med alt,
hvad dertil hører. Ca. 57 havde tilmeldt sig, og der blev
hygget ved bordene.
Tak til sponsorerne, der
skænkede nogle flotte
gevinster til Amerikansk
Lotteri
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Hele huset: 2.500,Store sal, toilet og køkken: 1.750,Lille sal, toilet og køkken: 1.000,Hele huset i to dage: 3.000,Depositum: 1.000,Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 3089 5455

SERUP BORGERFORENING
Serup Borgerforening indkalder til

Fællesspise

Ordinær Generalforsamling

Gæste-Kokkene

Torsdag d. 18. januar kl. 19.30
I Serup Forsamlingshus

serverer

Dagsorden i flg. vedtægter.

Søndag d. 28. januar kl. 18.00

Anita & Erik

Boller i Karry
Skift madlavning og opvask ud med
hyggeligt samvær med naboerne
Pris: 65,Børn under 14 år: 30
Børn under 2 år: Gratis

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært
ved et lettere, men delikat, traktement.
Vil du være med til at holde liv i byen?
Så har vi ledige pladser i bestyrelsen!
Mød op og hør om,
hvad der rører sig i DIN by

Tilmelding senest d. 16. januar kl. 12.00
på serupforsamlingshus@gmail.com
eller mobil 3023 1613

Fastelavnsfest

Søndag d. 11. februar kl. 10.00
i Serup Forsamlingshus

Fællesspise

Mandag d. 19. februar kl. 18.00

Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,
samt bedste udklædte
Saft og slikposer til alle børnene

Menuen er endnu ikke fastsat
Kokken er heller ikke fastsat ...
... skal det være DIG?
Så kontakt én fra bestyrelsen

Fastelavnsboller kan købes for 5,Vi gi´r kaffen!

Pris: 65,Børn under 14 år: 30
Børn under 2 år: Gratis

Dilettant

Tilmelding senest d. 15. februar kl. 12.00
på serupforsamlingshus@gmail.vom
eller mobil 3023 1613

Forpremiere - Torsdag d. 15. marts
Gallapremiere - Lørdag d. 17. marts
Mere herom senere, men
sæt

i kalenderen

Forsamingshusets bestyrelse:

Formand:
Mikael Jokumsen
6186 8873
Næstformand: Ulla Grewy		
2831 5440
Sekretær:
Tina Englyst		
3023 1613
Kasserer:
Peter Henningsen
Best.medlem: Karsten Kristiansen
Suppleanter: Helle Suaning og Jens Dam
Støtteforeningens bestyrelse:
Formand:
Vivi Sørensen
Kasserer:
Lene Klejstrup		

Serup Sommefest
29. + 30. juni 2018
Sæt

i kalenderen

2388 2327
8685 5303
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...
Lerdueskydning
Så skulle slaget stå, hvem blev årets lerdue skytte i
Landsbyliv regi. 18 damer og herre mødte op på en
råkold aften på Ruskær skydebane.
Efter grundig instruktion, gik den vilde lerdue jagt.
Nogen ramte flere end andre, men med godt humør,
kaffe og kage, blev det en rigtig god aften.

SJ Tekstil
Den 12. oktober var vi 18 damer der kørte et smut til
SJ tekstil i Midstrup. Der blev prøvet tøj i stor stil og de
fleste havde vist et stykke tekstil med hjem.
Efter vi havde handlet, drak vi kaffe og hyggede i privaten.
En rigtig dejlig aften.

Kasper Bech står klar

Kaffe hygge hos SJ Tekstil

Mitzi Ostenfeldt står klar

Nicolaj Shultz, Klaus Rasmussen, Jesper Pedersen og
Henrik Jensen i vente position

Nr. 1 Kasper Bech, Nr. 2 Nicolaj Schultz, Nr. 3 Thomas Tårn
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Louise Thougaard dybt koncentreret

Kommende arrangementer
Onsdag den 17. januar kl. 18.00

Spiseaften på Svostrup Kro
Kom med ud og få lidt lækkert at spise og et par
timers hygge…..
Menuen er:
Wienerschnitzel med tilbehør
Isrand med frugt

Generalforsamling

Generalforsamling
Igen i år forløb vores generalforsamling stille og rolig.
Lillian Rasmussen og Anna Grethe Rasmussen ønskede begge genvalg og blev klappet i bestyrelsen
igen. Doris Larsen sprang til som vores suppleant til
bestyrelsen. Anne Marie Graversgaard, modtog genvalg til posten som kasser og Dorthe Bjerge Mikkelsen
ligeså ved posten som revisor suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Formand: Janni Rasmussen
Næstformand: Anna-Grethe Rasmussen
Kasser: Grete Dahl
Referant: Inger Kristensen
Menig medlem: Lillian Rasmussen
Efter den alvorlige del af aftenen, blev der hygget med
landgangsbrød og snak. Indkøbsmusklerne blev også
rørt denne aften da Sofia fra Shangri-la kom og vist os
alle deres produkter. Tak til alle 15 fremmødte for en
hyggelig aften.

Pris: 260 kr.
Betaling ved tilmelding på
Regnr. 9266, kontonr. 8157190629. Husk navn!!!
Tilmelding til Inger senest d. 3. januar
på tlf. 6116 6524
eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Fredag den 23. februar kl. 18.00

Teatertur til Perronteateret
Lysbroparken 87, 8600 Silkeborg

I år skal vi på Perronteateret og se
”Gud hvor de løber”
en forvekslings farce som foregår i England under
anden verdenskrig. Vi møder bl.a. præsten og frue,
tjenestepigen Ida og en undsluppen krigsfange.
Først skal vi dog hygge med lidt godt at spise –
Dampet laks med flutes, 2 lune tarteletter med høns
i asparges, glaseret skinke, flødekartofler, blandet
salat, dressing og flutes.
Vi har 20-25 billetter, så det er først til mølle…
Pris: 200 kr./ Gæster 325 kr.
Betaling ved tilmelding på
Regnr. 9266, kontonr. 8157190629. Husk navn!!!

Torsten, aftenens ordstyrer

Doris Larsen, ny suppleant

Tilmelding til Anna-Grethe senest d. 15.01.18
på tlf. 24278773
eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Torsdag den 15. marts kl. 19.00

Blomster arrangement
i Lemming Forsamlingshus

Anne Marie Graversgaard
vores revisor

Dorthe Bjerge Mikkelsen
vores revisor suppleant

Se mere i næste nr.
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Selvkontrol i børnehøjde
I det kommende efterår vil vi i Børnehaven i Lemming,
introducere børnene for øvelser, lege og metoder, der
kan være med til at styrke deres selvkontrol. Vi er gennem kurser og vejledning fra Silkeborg Kommune blevet klædt på og inspireret til dette forløb og er allerede
i fuld gang.
Børnene skal blive mere bevidste om, hvad der sker,
når de pludselig bliver vrede, overtrætte og modløse,
eller deres kammerater gør det. Er det okay at bide,
slå og skrige eller kan børnene omgåes deres frustration og komme den i forkøbet på en mere konstruktiv
måde?
Vi sammenligner børnene og vi voksnes velvære med
et batteri. Hvis batteriet er i grønt, er barnet fyldt med
overskud og positiv energi, hvis batteriet er gult, føler
barnet måske en begyndende træthed, modløshed og
irritation og ved rødt batteri er barnet ude af stand til at
tænke og handle rationelt.
3 steder i børnehaven er der lavet ladestationer, hvor
børnene kan gå hen og blive ladet op, hvis de er i gult
eller rødt batteri. Små kroge, hvor der hænger en stofpose indeholdende tæppe, nulrebold, små bøger og
et par lydisolerende hørebøffer. Når barnet sætter sig
i en ladestation, har det ”helle” og må ikke forstyrres.
På en væg er der placeret plancher, hvor børnene kan
hente ideer til, hvad de kan foretage sig, når de er i
grønt, gult og rødt batteri. Udover disse tiltag bliver der
bl.a. til samling lavet små lege/øvelser, hvor børnenes
selvkontrol udfordres og derved styrkes. De lærer fx at
vente på tur, skal være musestille i længere og længere perioder, at tabe i en leg og at deltage i en leg,
man ikke selv har valgt. De har set en film med Anders

Selvkontrolsleg - Stopdans
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Thor oplades til grønt batteri
i ladestationen

Madeline får fornyet energi i
ladestationen

And, der absolut ikke er mester i selvkontrol, og de
større har lavet øvelser med skumfidusser. Hvis det
enkelte barn kunne udholde fristelsen og lade den tildelte skumfidus ligge i flere minutter, blev det belønnet
med en ekstra. Selvom projektet er i startfasen, kan
vi se, at de allerede nu er blevet bedre til at udtænke
strategier og de små ladestationer er så småt ved at
blive indtaget.
Ved at arbejde med børn og selvkontrol peger forskning på, at selvkontrollen er med til at styrke børnenes mulighed for succes både fagligt og socialt. Selvkontrol betyder tilsyneladende dobbelt så meget som
intelligens i forhold til, hvordan et barn vil klare sig i
fremtiden. Børn der mestrer selvkontrol vil f.eks. have
mindre risiko for at komme ud i kriminalitet som ældre.
At arbejde med selvkontrol har vi altid gjort, men ved
at sætte fokus på emnet, er vi som personale blevet
mere bevidste omkring metoder og udover at vi synes,
det er en gevinst her og nu, er det rart at vide, at det
også virker på den lange bane.
Pædagog, Pernille Bilgrau Sejersen

FRISKOLEN I LEMMING
Emneuger på Friskolen i Lemming

Dannelse får man blandt andet igennem, at kunne
samarbejde i grupper og tage ordet i store forsamlinger.
Det har børnene i den grad brug for i emneugerne,
men det er noget, som skal læres i et trygt miljø med
tydelige voksne som vejledere.
På Friskolen i Lemming går vi via vores GrundtvigKoldske værdisæt meget op i ”det hele menneske”.
En del af at være det er at blive fortalt og sunget ind i
en sammenhæng, samtale og fremlæggelse. En del af
det hele menneske er ordet.
Vi er, som mennesker, meget mere end det, som kan
måles, vejes og evalueres. I emneugerne er det særdeles vigtigt med et trygt miljø, hvor børnene lærer at
fremlægge et emne for store forsamlinger, vel at mærke med sommerfugle i maven, men de gør det.
At lære at sige noget i store forsamlinger, mener vi, er
af særdeles stor betydning for dannelsen, demokratiet
og folkestyret. Derfor har vi også et ugentligt fællesmøde med dagsorden.
Ordet er med til at skabe hele mennesker.

”Ta` ordet”
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Kom og vær med

Det er en solid lille jagtforening vi har her i lokalområdet - men vi vil gerne være flere medlemmer
”Lemming og omegns jagtforening” – ja, navnet er tolerant og langmodigt – ligesom navnet på vores website: www.lemmingogomegnsjagtforening.dk
Tjek DEN hjemmeside en dag du har fået nok af Facebook og anden lediggang.
Vi er en solid lille flok jægere, som mødes året rundt
– lige for tiden med store smil på sportspladsen bag
ved Præstegårdsskoven.  Ikke hver uge, nej – men ca.
en gang om måneden. Vi hilser og snakker om hvor vi
ellers har været på jagt – jo og lidt lokalt og sladder.  
Så driver vi skoven af med hunde – og på en god dag
ligger der et rådyr eller et par fasaner eller en hare på
paraden.
Det lyder ikke kompliceret – og det er det heller ikke.  
Det er afslapning forenet med spænding – og det hele
i godt selskab.  Vi er flest mænd på plus 50 – men vist
er der unge fyre med.
Næhh – det sker sjældent at vi har visit af kvindelige
jægere – men de skal være velkomne.

Det skal alle der har lyst. Unge, gamle, midtvejs og
gerne nogle kvindfolk. De har længe været med i de
større klubber rundt omkring, - så hvorfor ikke også
her i Lemming og Serup.
Kom glad! Udover skovturene her over efteråret og
vinteren, har vi også bukkejagt om foråret. Vi arrangerer en fisketur, hvor familie og børn inviteres med
og i løbet af foråret har vi flere arrangementer, hvor
vildtspisning nok er det mest populære.
Har du jagttegn er der egentlig ingen grund til at betænke sig længe. Prøv at dukke op en af de dage,
du kan se på vores hjemmeside. En god ide er lige at
ringe til en fra bestyrelsen og sig ”Dav”.
Har du ikke jagttegn kan du stadig besøge os og være
med på en jagt.  Nej – du får ikke lov at skyde – men
oplevelsen bliver fin alligevel og du får en fornemmelse af hvad jagt går ud på. Måske du så får lyst til at
tage et jagttegn. Vi fortæller dig hvor og hvordan.
Tekst og foto: Verner Lynge

Vinteren er kold, men stemningen varm. Vi får en øl mellem en af såterne på en af de lidt større jagter i vores forening.
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LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst har vi afholdt et godt ålegilde, en hyggelig
aften, med ca. 100 gæster. Fremadrettet har vi 3 gode
tilbud:

Juletræsfest

Søndag d. 10. december kl. 14.00

Brug et par timer i huset
med hyggeligt samvær
med naboer,
bedsteforældre
og andet godtfolk,
så sørger vi for,
at der kan købes
gløgg, æbleskiver,
øl, sodavand og juice.
Entre for voksne 30 kr.

Generalforsamling

Onsdag den 17. januar kl. 19.30
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
I Lemming forsamlingshus
Dagsorden i.flg. vedtægterne.
Vi er en meget lille bestyrelse,
det mærker vi især til vores arrangementer,
så vi vil gerne have flere medlemmer,
har du lyst til at tage en tørn,
er du velkommen.
Lemming sogns
borgerforening og forsamlingshus

Fastelavn

Søndag den 11. februar kl. 14.00
med tøndeslagning og kåring
af bedst udklædte.
Entré 30 kr for voksne.

Der købes spilleplader, københavnere osv. Mandagens spil
er snart i gang.

Lotterispil

Igen må vi nævne vores lotteripiger, de afholder hver
ENESTE mandag (næsten) lotterispil i forsamlingshuset, de kunne godt tænke sig, at der var nogen, som
have lyst til at hjælpe dem om mandagen, bare en
gang om måneden, med det praktiske der er i forbindelse med sådan et arrangement. Vi må heller ikke
glemme, at da det gik skidt for forsamlingshuset, var
deres økonomiske bidrag guld værd.

Høringssvar

I disse biogastider, har vi i borgerforeningens regi indsendt et høringsvar til kommunen, omhandlende trafikale forslag, som man kan gå ind og læse på deres
hjemmeside.

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.
Vel mødt til alle vore arrangementer.
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalrådet
Så skal der vælges medlemmer til Lokalråd for de
næste 4 år.
Valgreglerne fremgår af Lokalrådets godkendte vedtægter og lyder således:
Lokalrådet består af 6 medlemmer, valgt af lokale foreningers generalforsamling:
Skægkær: Borgerforeningen
Sejling: Borgerforeningen
Sinding: Sinding Forsamlingshus
Lemming-Nisset: Borgerforeningen
Serup-Resdal: Borgerforeningen
Øster Bording: Borgerforeningen
Valg sker for 4 år ved den generalforsamling, der finder sted i det år et nyt byråd tiltræder. Der kan vælges suppleanter. Alle der er fyldt 16 år og har folkeregisteradresse i området kan uanset medlemskab af
foreningen deltage i valget. Alle der har stemmeret og
folkeregisteradresse i området kan vælges, dog undtaget byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og
folketingsmedlemmer.
Hvordan skal vi forberede og gennemføre valget.
Foreningerne har for de flestes vedkommende Generalforsamling i januar-februar. Øster Bording har ikke
deltaget i flere år og har ønsket at være vendt mod
Balle og Buskelund. Det er først nu, at der er kommet
Lokalråd i disse områder, så vi regner med, at det nu
kan lykkes, at få Øster Bording placeret, hvor de ønsker det.
Lokalrådet har planlagt et forberedende møde med
formændene for foreningerne inden de har Generalforsamling. Den 8. januar 2018 forventes at blive mødedatoen.
Samtidig planlægger vi et arrangement, hvor vi indbyder alle til at høre, hvad Lokalrådet laver og således
gøre nogle interesseret i at stille op. Der satser vi på 6.
december 2017.

Planerne om biogasanlæg i Lemming har kaldt mange
kommentarer og nye forslag frem både fra beboere i
Lemming og fra læserbrevskribenter andre steder fra,
specielt mange byrådsmedlemmer og kandidater til
det kommende byrådsvalg har deltaget i debatten.
Lokalrådet kan ikke præsentere nye forslag, men bemærker:
1) Som de fleste andre går vi ind for at gyllen udnyttes
til biogas og restprodukt indgår som et mere lugtfrit
gødningsprodukt. Derfor ser vi frem til, at der findes en
god løsning.
Det er oplyst, at en række beboere i Lemming, der ikke
har deltaget i den offentlige debat ser positivt på projektet.
2) Tung trafik volder altid problemer på små veje og i
områder med beboelse tæt på vej, eller med mange
lette trafikanter f.eks. cyklister på vej til skole. Med
placeringen på Allingvej vil der komme store trafikale
problemer.
Selve Lemming by vil dog næppe blive mere påvirket
end andre landsbyer mellem gylleproducent og biogasanlæg, f.eks. Sejling og Nisset og måske Serup,
hvis der er leverandører i området.
Lokalrådet kender det kun alt for godt belastningen fra
trafik gennem Skægkær og trafikken vest for Viborgvej
fra losseplads i Tandskov og grusgrav i Sinding. Der er
velvilje og forsøg på løsninger, men på trods af forbedringer vil mange problemer fortsat eksistere.
3) Vi ser gerne, at de foreslåede ændringer i projektet
undersøges. Det gælder både en betydelig forøget
levering gennem rør forbindelser og en ændret placering til et område med bedre veje, der samtidig er mindre påvirket af støjniveau. En kombination af begge
dele vil være optimal.

Biogasanlæg i Lemming.
Planerne om biogasanlæg på Allingvej har givet stor
debat i Lemming og i dagspressen, hvor også mange
politikere har ytret sig.

Selv en flytning vil stadig give tung trafik på små veje til
og fra produktionssteder for gyllen. Også et forslag om
mindre enheder har været fremme, om det praktisk og
økonomisk er en mulighed bør også vurderes.

Lokalrådet har også fulgt sagen og har deltaget i de
2 meget velbesøgte borgermøder. Lokalrådet har indsendt følgende bemærkninger til projektet:

4) Vi finder, at støjniveauet i følge VVM undersøgelsen
er urimeligt højt for nogle enkelte nærtliggende ejendomme i Lemming.

Bemærkning til biogasanlæg i Lemming fra Skægkærområdets lokalråd:

Peter Bernth
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Alt det ANDET vi laver i Børne og Familiehuset ...

Lige meget hvem du er,
lige meget hvor du er
Så velkommen her
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Hej Fodbolddrenge og Fodboldpiger
Fodboldafdelingen i IF Centrum tilbyder indendørs
fodbold i vintersæsonen fra november 2017 til april
2018. Flere hold har endda valgt at fortsætte træningen udendørs vinteren over på vores lysbane – det
kan godt blive en frisk, kold og våd oplevelse, men god
træning.
Indendørs fodbold afvikles efter det koncept, der bliver
kaldt FUTSAL, der er fodbold med en lidt tungere bold,
end den vi spiller med udendørs. Det er rigtig god teknisk træning, der holder formen ved lige. Man spiller
FUTSAL i rene indendørssko.
Det er vanskeligt at få tider i Skægkær hallen i vintersæsonen. Vi er derfor nødsaget til at træne om lørdage, hvor hold og haltider er fordelt således:

Det er desværre ikke alle lørdage vi kan træne, fordi
andre aktiviteter har lagt beslag på hallen, bland andet
skolefest, gymnastik forårsopvisning og andre arrangementer. Vi vil anvende Holdsport til at informere om
de lørdage, hvor vi kan træne i hallen.
Første gang vi træner er lørdag den 4. november.
Kontingent for perioden er fastsat til 250 kr., uanset
om der spilles indendørs- eller udendørs fodbold, eller
begge dele. Dette betales via IF Centrums hjemmeside – online tilmelding.
Vigtig info! Lørdag den 04. november har vi ikke hallen mellem kl. 14-16. Dette har betydning for U14-16
som får reduceret deres tid, samt at Thomas´ piger
ikke kan få den tid den dag, men der vil være mulighed
efter kl 16 !!!

DAG		TID			HOLD			TRÆNER
Lørdage 0900 – 1000
U7 MIX
Heidi
Lørdage 1000 – 1100
U8/U9, U10 drenge
Jesper og Martin
Lørdage 1100 – 1200
U11 og U12 drenge
Lars N og Mads G
Lørdage 1200 – 1300
U12 og U13 piger
Andreas J
Lørdage 1300 – 1500
U15 og U16 drenge
Peter, Per og Bjarne
Lørdage 1500 – 1700
U14, U15, U16 piger Thomas D m.fl.
Søndage 1200 – 1400
Senior herre
Thomas D m.fl.
Stemningsbilleder fra arkivet:
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IF Centrum - Fodbold

Bliv FIFA e-Sport træner i IF Centrum

IF Centrum er en solid traditionsbunden afdeling i udvikling og med et stigende antal medlemmer. Klubben står midt i en udviklingsproces, hvor vi forener
bredde og elitesport i den nordlige del af Silkeborg. Vi
har sportsgrene for alle aldre fra 5-70 år. Et nøgleord
er frivillighed og vores succes skyldes helt klart vores
mange engagerede trænere og frivillige hjælpere. Det
sætter vi stor pris på, og vi vil i fremtiden gerne have
mulighed for at tilbyde spillere og trænere de bedste
betingelser, så vi kan forsætte den positive udvikling.

Vil du være en del af holdet?

Vi kan bruge din hjælp til følgende:
• Træner, ass. træner eller holdleder.
• Hvis du er it kyndig – opdatering af hjemmeside
og support.
• E-sport – træner eller holdleder. Har du flair for Fifa
og vil være med til opstart af E-sport.
• Hyggebedste – hjælpe til på banerne eller i hallen til
kampe, træning og være der hvis der er brug for en
snak eller kram.
• Klub supervisor – praktiske opgaver omkring
klubben, samarbejde med kommune, haltider mm.
• Udviklings supervisor – samle viden fra de enkelte
hold og afdelinger, samt supporte deres udvikling.
Hvis du kan se dig selv være en del af teamet, eller
kender en der kan, kan du kontakte Sandra Jørgensen
på telefon 5178 7002.

Verden over er e-Sport i rivende udvikling. IF Centrum
vil gerne være en af frontklubberne på dette område.
Så derfor…
Er du mellem 16 og 100 år, kvinde/mand, pige/drenge
og har lyst til at træne på den digitale grønsvær.
Du tilbydes en e-Sport træneruddannelse gennem
DGI. Du skal have erfaring med FIFA, kunne tage ansvar og bevare overblikket.
Vi kan sammen:
- Tilbyde foreningens medlemmer spil under ordnede
forhold
- Styrke fællesskabet
- Hyggelige stunder og gode oplevelser i klubhuset
- Og meget mere…
Ved interesse kan du kontakte Sandra Jørgensen på
5178 7002 eller sandrajorgensen82@gmail.com

Formand: John Lehmann Bøgh, tlf: 4244 1895 - mail: John.glostrup@gmail.com
Fodbold: Sandra Jørgensen, tlf. 5178 7002 - mail: sandrajorgensen82@gmail.com
Gymnastik: Cecilie Iversen, tlf.: 6171 7608 - mail: cviversen84@gmail.com
Badminton: Hanne Pihl, tlf: 2062 1633 - mail: hanne.pihl69@gmail.com
Svømning: mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com
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11. oktober
Onsdag

SEJLING
FORSAMLINGSHUS
Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

Dato
27.
september
Onsdag

Udlejningspriser 2017

Tidspunkt
Info
2017
Hele huset 2.000,-

- for 2 dage 2.500,1.650,Frokost
Lille sal
1.250,-

12:30Store sal

Conni og Chris:

11. oktober
Onsdag

Alle priser er
13:30
Oplevelser og kultur
inkl. forbrug og slutrengøring.

25. oktober
Onsdag

Begravelser ogHygge
små møder
13:30
og spil

8. november
Onsdag

Dorthe:
13:30
5 uger igennem New
UdlejningZealand
ved Rosa
Leth
i Autocamper

fra Rom

er halv pris.

tlf. 2562 2034

22. november
Onsdag

AFLYST eller 2674 5034
AFLYST

23. november
Torsdag

Info
kommer
senere

Julefrokost i SerupForsamlingshus

13:30

Juletræ
Glædelig jul til alle

6. december
Onsdag

13:30

Conni og Chris:
Oplevelser og kultur
fra Rom

SEJLING
25. oktober
13:30
Hygge og spil
Onsdag
PENSIONISTFORENING
Dorthe:
8. november
13:30
5 uger igennem New
Onsdag
Zealand i Autocamper
22. november
AFLYST
AFLYST
Onsdag
Info
23. november
Julefrokost i SerupDato
Tidspunkt
Info
kommer
Torsdag
Forsamlingshus
senere
2017
6. december
Juletræ
27.
13:30
Onsdag
Glædelig
jul til alle
september
12:30
Frokost
Onsdag
Conni og Chris:
11. oktober
13:30
Oplevelser og kultur
Onsdag
fra Rom
25. oktober
13:30
Hygge og spil
Onsdag Tidspunkt
Dato
Info
Dorthe:
2018
8. november
13:30
5 uger igennem New
17.Onsdag
januar
12:30
Frokost
Zealand
i Autocamper
Onsdag
22. november
AFLYST
StinneAFLYST
Aastrup:
Onsdag
Musik, gamle danske
Info
31. januar
23. november 13:30
Julefrokost
sange,i Serupkommer
Onsdag
Torsdag
Forsamlingshus
tilbud
fra biblioteket,
senere
mm
6. december
Juletræ
13:30
14.Onsdag
februar
Glædelig
jul til alle
13:30
Hygge
Onsdag
28. februar
Besøge brandmuseum
13:30
Onsdag
Kører i egne biler
14. marts
Kunst på Lysbroskole:
12:30
Onsdag
Kører i egne biler
28. marts
12:30
Generalforsamling
Onsdag
I ønskes alle en god og varm sommer

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

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for
December - Januar - Februar

Program for
December - Januar - Februar

Onsdag d. 13. december kl. 12.30

Mandag d. 4. december kl. 12.30

Juleafslutning med jule ta`selv bord
Jens Chr. Sørensen leverer musikken
til dansen omkring juletræet.
Medbring en julegave til 25-30 kr.
Program med menu senere.
Tilmelding til Rasmus senest 7. december
tlf. 8685 5832 eller 2986 5832
Onsdag d. 10. januar kl. 12.30

Nytårskur

Menu: Kogt torsk med tilbehør
Vi finde et alternativ til torsken,
hvis der er nogen der ønsker det.
Bagefter er der kaffe m. småkager.
Tilmelding senest 6. januar til Rasmus på
tlf. 8685 5832 eller 2986 5832.
Onsdag d. 31. januar

Teatertur

Sammen med Balle Sogns Pensionistforening
har vi købt en forestilling på Silkeborg Ny Teater.
Vi skal se Revyen.
Serup-Resdal satser på 25 pladser,
og resten til Balle.
Der vil være mulighed for at spise først.
Fordeling af pladser vil være efter
først til mølle princippet!
Ring til Rasmus på tlf. 8685 5832 eller 2986 5832
Onsdag d. 21. februar kl. 13.30

Engesvang Seniororkester
Orkestret består af 16 musikere,
der kommer og underholder med musik og fællessange fra blandt andet Seniorsangbogen,
men ellers har de et bredt repertoire
af gode gamle melodier som alle kender.
Der bliver som sædvanlig serveret kaffe.
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.

Julemiddag

Tilmelding senest d. 27. november
Mandag d. 8. januar 2018 kl. 12.30

Nytårskur

Tilmelding senest d. 1. januar
Mandag d. 22. januar kl. 13.30

Foredrag

Fhv. kriminalkommissær Jørgen Dalsgaard
kommer og fortæller.
Mandag d. 19. februar kl. 13.30

Almindelig klubdag

med hyggesnak og kortspil
Mandag d. 5. marts kl. 12.30

Generalforsamling

Der serveres ”gule ærter ”.
Hvis jeres mave ikke kan tåle det,
er der mulighed for at brænde tungen
på en portion klar suppe.
Tilmelding senest d. 25. februar

Bestyrelsen:
Formand: Karen Bang
8685 9187 - 4032 6961
Næstformand: Anny Timmermann
8685 9220 - 5192 8685
Kasserer: Pia Majken Fisker
4021 9500
Sekretær: Henny Vig
2342 7596
Best.medlem: Per Rasmussen
4036 7594
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand 8685 9027 / 2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:		
Peter Bernth (formand)
Serup: 		
pt. ingen
Lemming:
Peter Nørreskov
Skægkær:
Ole Miller		
Sinding:
Klaus Hansen		

6029 5577
8685 9114
6130 5728
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
SFO, Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17		

8685 5363

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17				3069 7743
Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			
Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
Skoleleder Peter Mortensen		
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
Jan Overby Kirkegaard, næstformand

8685 9325
8970 2600
8970 2603
8685 9532
5132 4217

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

		

2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka (barsel)
Helle Margrethe Krogh (barselsvikar)
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		
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2383 3055
2114 9590
8686 7064

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
Karen Bang, formand			

8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand			

4079 5752

Serup Forsamlingshus
Mikael Jokumsen, formand
Helle Suaning, udlejning			

3089 5455

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh			

4280 0340

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				5094 7990
Sindingrummet
John Gammelgaard			

2947 4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen			
2178 2388
Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand			

4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard			

2695 7623

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				2674 5034
Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard			

8724 3011

Frank Hansen

Aps

TØMRERMESTER

Mobil

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg
4020 8440

40 10 34 64
51 88 90 03
Smedebakken 8 - 8600 Silkeborg
www.frankhansen.dk - fh@frankhansen.dk

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming

8687 7080

LIVREM UDEN HULLER
KUN 385 kr.

Denne
annonce
kan blive
DIN

fragtfrit

DESIGN DIT EGET BÆLTE

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,
T, P
AF KOPI, PRIN ÆRK
V
SERVER & NIMEO.DTK
WWW.F

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Negletekniker

Tina Englyst

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

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

Sinding Auto

Skægkær Dyreklinik
BUREAU

ONLINE

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

Der
er mange,1 8600
der Silkeborg
duer Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
Skægkærvænget
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186

www.skabertrang.dk

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg
Mobil: 3023 1613

www.loutina.dk

TRYK

Pension Holm Mølle
Bed & Breakfast

- et lille stykke væk fra hverdagen

8688 6600

Erik Sørensen Aps

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

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Denne
annonce
kan blive
DIN

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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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

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

r
ke det!
r
i
k rå
r
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i
ti
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Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær
Aut. Kloakmester

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

Tlf. 86 85 57 03
Mobil 21 68 03 60

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

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

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

Tandskov Grusgrav A/S
Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk
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Fodertilskud til hest, hund og kat fra VetCur
Vi giver gode helseråd til dig og dine dyr
Sennep, krydderier og salte,
Vi laver gave kurve efter ønske
Gårdbutikken har åben hverdage
fra kl. 15-18, eller efter aftale.
Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

Silkeborg Isenkram
Torvet 1
Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

