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

Værkeriet -  Forårsmarked 

Naturfag på Skægkærskolen

Kirkens Lanterneløb

Mindfullness i Børnehaven i Lemming

L O K A L B L A D E T

Fællesspisning i Sinding
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080

 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647
Container-udlejning

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

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

bhv8632@gmail.com
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse i leg og læring

 

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

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

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

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com
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uden at disse er orienteret.
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Bladsætter:   Tina Englyst, Serupvej 16    3023 1613

Mail:     lokalblad@gmail.com 
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Lokalbladets konto nr.: 1938 - 5905 254 431

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

LEDER
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed...

Et	kendt	TV-program	kunne	fint	finde	rigtig	gode	belig-
genheder i vores område, hvor der er godt sammen-
hold, masser af aktiviteter, højt til himlen, frisk luft (for 
det	meste),	flotte	udsigter	og	mange	gode	naturområ-
der til diverse motioneren af både mennesker og dyr.

Det senest vedtagne udstykningsprojekt er i Lemming, 
hvor ca. 10 parcelhuse mangler en bygherre ud vest 
for byen mod Serup. Her er også en lille sø, der måske 
bevares	som	”Landsbyens	Gadekær”.	Serup	har	læn-
ge udstykket grunde ud ad Serupvej mod Tandskov, 
hvoraf de første er bebygget. Sejlings ene udstykning 
Sejlinghøjen blev beskrevet i forrige blad, hvor der er 
15 byggegrunde, og i dette nummer er det i den mod-
satte side af byen, hvor Sejling Gård tager form med 
15 lejemål ved Skægkærvej. I Skægkær på samme 
vej nærmer 16 dobbelthuse sig færdiggørelse, og de 
første	er	allerede	indflytningsklare.	I	Sinding	afventer	
et udstykningsprojekt Silkeborg Museums undersø-
gelser, så man kan sætte gravemaskinerne i gang.
 
Altialt	 en	 spændende	udvikling,	 der	 kan	 føre	 til	 flere	
lokale	beboere	(Lokalbladslæsere!!!),	flere	børn	i	sko-
lerne og mere liv i byerne, forhåbentlig til glæde for 
rigtig mange.                     

     Luffe
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SKÆGKÆR BØRNEHUS SKÆGKÆR BORGERFORENIING

Find os på Facebook:
Skægkær Borgerforening

Her vil alle vores arrangementer
blive slået op

Med stor forventning tog 24 Spirer afsted til Skolernes 
Nytårskoncert. I Musikteateret sad vi i fuld sal og sam-
men var vi til en stor æstetisk og kulturel oplevelse, 
med stryger, blæsere, kor og andet godt. Salen sum-
mede af glade børn indtil Konferencier kom på senen, 
og helt stilhed blev der da den fantastiske solist Maria 
sang en sang fra Løvernes Konge, wow hvor vi var 
imponeret. Et par Spirer kiggede på os og vendt tom-
mel	up.		Vores	spirer	var	betaget	og	udtrykte	sig	”Jeg	
elsker	det”,	”vild	flot”,	”hende	med	glimer	sang	flot”,	”åh	
må	vi	godt	igen”.

Dagen	efter	genoplevede	børnene	koncerten,	via	”UD-
TRYK	AF	INDTRYK”.	Vi	havde	dialog	om-	og	malede	
individuelle malerier. 

Kommende arrangementer

Så er det med at få sat nogle X´er i kalenderen
Skægkær Borgerforening er klar

med	flere	arrangementer	i	det	nye	år.

Først gælder det en
Forårsfest

Lørdag den 7. marts
i gymnastiksalen på Skægkærskolen, 
hvor alle områdets voksne inviteres til

en hyggelig fest med god mad og lidt til halsen.

Følg med på Facebooksiden
”Skægkær	Borgerforening”

for nærmere information om program og tilmelding, 
når vi kommer tættere på.

Vi glæder os til endnu en hyggelig komsammen
i godt selskab.

Dernæst er der planlagt
Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 26. marts klokken 19.00
i Skægkær Borgerforening.

Det sker i Hjerterummet på Skægkærskolen

Mød op og hør mere om,
hvad Borgerforeningen har at byde på

og arbejder for – og hvem ved,
måske kunne det være noget for dig
at bidrage med foreningens arbejde

og mange initiativer.

Vel mødt i Hjerterummet.
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GADESPEJLET

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet
spændende og aktuelt,

ved at underrette redaktionen om mærkedage, 
fødselsdage, huskøb mm.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Lokalhistorisk Forening

Bagedyst-deltager:
Pia Karlsen,
Holmgårdevej,
fyldte 60 år d. 13. februar

På Serup Tinghøjvej 41, 
bor Anna Fredberg med 
sine storebrødre Adam, 
Jacob	 og	 Mark	 og	 foræl-
drene Maria og Tommy. 
Hun blev født den 9/12-
2019 kl. 18.11 og målte 50 
cm og vejede 3250 gram.

På Holmgårdevej 26 bor 
Johanne	Pape	Jepsen,	
datter af Camilla Pape 
Jepsen.	Hun	er	født	d.	2.	
november 2019

Kennet Vinderslev,
Viborgvej 129, indehaver 
af KV Skovservice og gift 
med Lokalbladets kasse-
rer, fylder 40 år d. 6. marts

Ulla og Henning Nørskov Hansen, Nisset Bygade 37, 
blev gift d. 28. september

Hanne og Mogens Agerbo 
Holst/ Krogh fejrede deres 
kobberbryllup 18.-2.-2020 
med en fest i Sinding For-
samlingshus

Søndag d. 22. marts kl. 14.00
i Lem. Forsamlingshus

Kom og hør om Lemming Sogns historie, kom gerne 
med eller se lokale fotos fra Lemmings gamle dage 

med oplæg til byvandring 16/8.

Torsdag d. 21. maj kl. 19.00
Vi mødes på Godset.

Forårstur til Aunsbjerg Gods nord for Kjellerup,
særåbent for Lokalhist.F., godsejeren viser selv rundt.

Søndag d. 16. august kl. 14.00
Vi mødes ved kirken

Byvandring i Lemming, her får man syn for sagn
med gode og gamle historier, Bent Frits og Elva 

Onsdag d. 16. sept. kl. 19.00
Besøg Stenholtgård, Bedehøjvej 1, Engesvang, 

Skov- og højmoser, parkering
ved vejen, ejeren viser rundt, der er normalt ikke 

åbent	for	offentligheden

Mandag d. 2. november kl. 19.00
Silkeborg Museum

Sogneaften, hvor alle
Lokalhistoriske Foreninger mødes,

Keld Dalsgaard og Lis Taulov styrer slaget

Program 2020

Lotte B. Lunen, Ebstrupvej 
18, Sejling, her med bar-
nebarnet Signe, fyldte 60 
år d. 24. november ´19.
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DAGPLEJERNE

Dagplejere  By  Telefon
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone	N.	Jensen	 Sejling		 3074	9758
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Helle R. Nicolaisen Lemming 5194 2560
Henriette G. Larsen Lemming 2026 1475
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Anita Pedersen Resdal  
Linda Højen Weibel Resdal  2016 9791
Jeanette	Svendsen	 Sinding	 2252	1042
Line Eslund Skifter Sinding 2684 8926
Inge Lise Nielsen Sinding 2815 4605

For pædagogiske ledere, se side 46

Velkommen til Inge Lise, 
der blev ansat som dag-
plejer i Sinding d. 1/1-20

Vi arbejder med sprog i dagplejen
Sproget giver mulighed for at forstå og få viden om 
omverden. Sprog og kommunikation i dag er mange 
”ting”	Sprog	kan	være	både	verbalt	og	non-verbalt.

Hilsen gruppe 171
Line, Jeanette, Anita, Linda, Inge Lise og Tina

Børn skal støttes i at sætte ord og begreber på det, 
der foregår i dagligdagen og skal have mulighed for 
at udvikle deres sprog gennem legen og gennem op-
levelser, og den samtale, der opstår gennem daglige 
gøremål.

Barnet skal opleve, at der lyttes opmærksomt og an-
erkendende til barnets fortællinger om følelser og op-
levelser ...

En tidlig og god stimulering af børns ordforråd og for-
ståelse af begreber og regler, der gælder for det talte 
sprog, er en vigtig del. 

Børn skal møde voksne, der lytter og forstår dem og 
støtter dem i at sætte ord på deres meninger og fø-
lelser. Kan man kommunikere nuanceret - med ord, 
mimik og kroppen, kan man lettere forstå og skabe 
kontakt til andre. 

Det at kommunikere, udtrykke og forklare sig er funda-
mentet for læring  
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SKÆGKÆRSKOLEN
Nu er vi så i gang med et nyt årti: 2020érne. Det er 
stort, synes jeg. Måske mest fordi det længe har været 
forbundet med planer laangt fremme i tiden. Hvad er 
der så sket med de mange planer for 2020- sådan på 
den lokale skole? Her lidt om to af de centrale punkter 
for Skægkærskolen, som har haft ekstra fokus i disse 
år:

Børn skal trives og være i gode fællesskaber: 
Overordnet har vi arbejdet på at sætte den gode trivsel 
ekstra højt på dagsordenen på hele skolen. Flere for-
skellige ting er sat i gang. Ekstra voksne omkring alle 
frikvarterer, og der er f.eks. etableret fast undervisning 
hver uge i alle indskolingsklasser omkring det at være 
sammen/lege sammen/arbejde sammen. OG under-
visning	og	øvelser	i	at	kunne	løse	de	konflikter,	der	vil	
opstå, når mennesker er sammen. Vel og mærke på 
god og konstruktiv vis. Det er vi glade for, og vi mener 
at kunne se, det gør en forskel. Er vi så på vej til en 
”mobbe-fri-skole”?	Nej-	vi	bilder	os	ikke	ind,	at	det	kan	
lade sig gøre i virkeligheden. Det vi er enige om er at 
trivselsarbejdet både for enkelt børn og klasser priori-
teres højt!  Vores skolefællesskab understøtter vi bl.a. 
med	”klassevenner”(samarbejde	mellem	små	og	store	
elever) og fællessang for alle børn hver uge. 

Udvikling af naturfag og ”fab-lab”. Alle elever fra 
5.	og	6.	 klasse	arbejder	hvert	 år	med	 ”naturfagsma-
raton”.	 En	 rigtig	 spændende	 og	 innovativ	 måde	 at	
arbejde med naturfag og teknologi på. Eleverne får 
mulighed for at arbejde med konkrete projekter og pro-

blemløsning. I samme spor har vi haft 2 lærere afsted 
på	en	uddannelse	som	”Fab-lab	pionerer”.	Fabrikati-
ons Laboratorium er navnet bag forkortelsen. Konkret 
handler det om, hvordan vi bedst hjælper vores nye 
generationer med at blive producenter- og ikke kun 
forbrugere- af medier og ny teknologi. Det er ikke kun 
design, programmering og 3D print der er på program-
met,- men hele det store faglige område: Teknologi-
forståelse. Dette forventes at blive et fag allerede fra 
2021 i Folkeskolen. Alle klassetrin i skolen møder det-
te indhold, denne arbejdsform og tilgangen med også 
at kunne se kritisk på teknologien. En ny spændende 
dannelsesopgave.

Vi ser frem til et nyt spændende årti: 2020érne. Nu 
arbejder vi med målsætninger for -noget så fjernt som 
- 2025! Fællesskab og Faglighed er fortsat i fokus- og 
Livsduelighed er målet!

Peter Mortensen, Skoleleder Skægkærskolen

Billede fra sidste års naturfagsmaraton, hvor der er inviteret en række andre skoler til Skægkærhallen. Her konkurreres og 
udveksles gode ideer og smarte tilgange med naturfaglig overskrift

Skægkær Blæsernes Forårskoncert

   Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00
      på Skægkærskolen

                 Gratis entré 
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

LOKAL UDVIKLING

4	km	nord	for	Silkeborg	finder	du	Sejling.	En	hyggelig	
landsby, som ligger landligt og afsides og alligevel tæt 
på alting. 1 km væk fra Sejling ligger Skægkær med 
skole og børnehave samt fritidsaktiviteter. Skægkær-
skolen tilbyder undervisning fra 0. klasse – 9. klasse. 
Samtidig	findes	flere	dagplejere,	både	 i	Sejling,	men	
også i området omkring Skægkær. Motorvejsafkørslen 
til både Århus og Herning ligger blot 2 km væk, og ind-
købsmulighederne når du på kun 5 min. i bil.

Sejling er en fantastisk landsby. Her er der plads til at 
være sig selv, hvis det er det, man ønsker, men også 
til at dyrke fællesskabet. Her kender alle hinanden, og 
børnene kan trygt lege rundt i byen. Forskellige for-
eninger arrangerer juletræsfest, fastelavn, dilletant og 
sommerfest med revy og dans samt Skt. Hans m.m. 
Her er tilbud for alle aldre.

På Skægkærvej i Sejling tilbydes netop nu 15 lejeboli-
ger kaldet Sejling Gård, som Lise og Kent Hannibal står 
bag,	og	hvor	firmaet	Wils	er	hovedentreprenør.	Byggeri-
et	er	i	fuld	gang,	og	boligerne	forventes	indflytningsklare	
medio 2020. Der bygges lejeboliger i 4 typer fra 92 til 
126 m2. Fælles for alle lejligheder er, at der til lejemålet 
hører	skur,	parkeringsplads	samt	aflukket	terrasse.

Sejling Gård søger tilflyttere....

I køkkenet bliver du forkælet med Siemens strømline-
de design i form af opvaskemaskine, induktionskoge-
plade samt indbygningsovn med pyrolyse. Alt sammen 
svøbt ind i et lækkert køkken fra Svane, som også har 
leveret møbler til entréen samt til badeværelserne med 
vaskemaskine og tørretumbler, ligeledes fra Siemens. 
Den store have øst for lejlighederne er til fælles afbe-
nyttelse for beboerne i Sejling Gård.

For yderligere info kontakt gerne Lise i dag for en ufor-
pligtende snak på tlf: 2488 1894

Familien i haven på Allingvej

På Allingvej 12 i Nisset bor Peder Haarup med sin 
kone Ann Cathrine Baltzer og sønnerne Charlie og 
Max samt hunden Addi. Peder fejrede 10-års jubilæum 
som REMA-købmand den 15. november 2019, hvor 
REMA på Arendalsvej var pyntet, og der var kage og 
kaffe	til	alle	kunderne.	Og	hjemme	havde	Ann	Cathrine	
lavet surprise-party med omkring 50 gode venner og 
familie, kolleger, ansatte og den nuværende distrikts-
leder,	og	som	Peder	siger:	Rigtig	fin	og	hyggelig	fest,	
gæsterne ville ikke gå hjem.....

Peders købmandstilværelse hos Rema starter i Hor-
sens i 2009, hvor han bliver franchaise-købmand, som 
er REMAs koncept for deres butikker. Han havde dog 
først været tilknyttet REMA i Balle i et år, og da REMA 
starter butik i Gødvad i 2016, sprang han til med glæ-
de,	idet	han	siger:	”Gødvad	er	jo	nærmest	min	bagha-
ve,	da	jeg	er	født	på	Gødvad	Bakke”.	Og	Peder	sidder	
også i Lokalrådet i Gødvad og er aktiv her. 

Og da han havde underskrevet den nye kontrakt, på-
begyndte renoveringen af de gamle lokaler på Aren-

REMA1000-købmand Peder Haarup har haft jubilæum

dalsvej. Her havde han god mulighed for at sætte sit 
eget præg på indretningen, da han afhændede butik-
ken i Horsens 1/3-16 med 2 måneder til åbningen i 
Gødvad, så der var god tid til både ansættelser og re-
novering.

Lokalbladet ønsker hermed Peder tillykke med jubilæet 
og god vind frem i tiden.                                                Luffe
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LOKAL IVÆRKSÆTTER
Når man er 20 år er man ofte student, HHX, HTX, 
STX eller EUX. Når man er 22 er man klar til at skrive 
bachelor og er ved at planlægge sit kandidatstudium, 
måske med en phD i kikkerten. Men ikke Lasse og 
Jimmi	Schultz.	 I	2006	var	de	20	og	22,	havde	sven-
debrev som faglært murer og tømrer og selvstændige 
håndværksmestre,	indehavere	af	L&J-byg,	Lemming.
Deres mor var udearbejdende og aktiv omkring 
idrætsforeningen, deres far var købmand, så de har 
ikke deres iværksætter-gen fra fremmede. Økonomien 
boomede og boblede i 2006, og der var arbejde nok i 
byggebranchen.

Der	var	ikke	noget	problem	med	at	starte	eget	firma,	
lidt papirarbejde med hjælp fra fars revisor, 125 tusind 
for at starte et APS, et moms- og cvr-nr., og så kører 
det. I starten tog de alt det arbejde, der var, og arbejds-
ugen var oftest så rigeligt 37 timer. Men i dag, begge 
med kone og 2 børn, er der lidt mere ro på.

Jeg	møder	dem	i	skurvognen	på	Funder	Skovvej	i	et	
eldorado af nybyggede parcelhuse og med mange un-
der opførelse. Det bliver en helt ny bydel, som kaldes 
Silkeborgs mest attraktive forstad, på kanten af Fun-
der Ådal. I den lune frokoststue med køleskab, tomme 
sodavandsflasker	på	bordet	og	letpåklædte	damer	på	
vægkalenderne, sidder også Preben Nygaard og Si-
mon	Stensgaard,	som	er	arbejdsmænd	i	firmaet.	De-
res nuværende lærling, Bjørn Overby, er på teknisk 
skole for tiden.
L&J	Byg	har	tidlige	uddannet	en	lærling,	og	der	er	jo	i	
den	grad	brug	for	flere	faglærte	håndværkere.	På	den	
måde	påtager	Lasse	og	Jimmi	sig	deres	del	af	ansva-
ret.

Hvert år bygger de 15-20 huse fra bunden, primært 
murerarbejdet, og med en omsætning på omkring 7 
mio. bliver der også til løn til de to ejere. På pladsen 
holder en mindre og 2 større kassevogne, foruden en 
ladbil og en teleskoplæsser.

Skurvogn og halvdelen af bilparken

Det bliver ikke til meget småbyggeri og reparationer, 
heller ikke i Lemming, hvor det ellers ikke skorter på 
forespørgsler. De skal dog i gang med en tilbygning 
til Friskolen. Et samarbejde med HD Bolig i Silkeborg 
giver rigeligt at lave, og det er lettere på den måde at 
planlægge en arbejdsuge og have et familieliv samti-
dig.	Både	Lasse	og	Jimmi	er	også	en	aktiv	del	af	for-
eningslivet i Lemming.

Det skinner tydeligt igennem ved vores snak i skur-
vognen	på	byggepladsen,	at	Lasse	og	Jimmi	nyder	at	
have	”foden	under	eget	bord”.	Nu	er	det	14	år	siden	de	
var helt unge iværksættere, og de har mange år i byg-
gebranchen foran sig. 

De har et råd til andre, der har lyst til at starte for sig 
selv: Prøv det, lev drømmen ud. Det kan aldrig gå vær-
re end galt. Og som ung har man ikke så mange andre 
forpligtelser.

Klaus H.,Tandskov

Lasse og Jimmi i skurvognen

Preben Nygaard langer mørtel op, uden at spilde..
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LOKAL MINDESTEN

Lokalbladet har i tidligere numre skrevet om den tidli-
gere jernbane mellem Silkeborg og Rødkærsbro, der 
nu er natursti og asfalteret fra Silkeborg til Hinge med 
grusspor i siden til hesteridning. 

Efterfølgende blev redaktionen gjort opmærksom på, 
at	der	ligger	en	mindesten	”Klintrupstenen”	ca.	300	m	
fra Brovej i Lemming ind mod Silkeborg.

Historien fortæller, at Klintrup var formand for grave-
sjakket, der med spader og tipvogne anlagde bane-
linjen. Men sagnet fortæller, at han var for god ved 
gravesjakket og derfor blev afskediget. Det blev fol-
kene	så	provokerede	af,	at	de	fik	hugget	navnet	Klin-
trup	1921	i	en	flad	sten,	som	i	dag	kan	ses	måske	lidt	
mosgroet på nordsiden af Lemming Å, få meter fra en 

Klintrupstenen

Klintrupstenen på banelinjen SLKR-banen

50-60 cm tyk rødgran ved siden af banestien hen over 
åen. Rygtet siger ligeledes, at han omkom ret tæt på 
sin afskedigelse. Dette kan jeg ikke få klarlagt, men 
kender læserne denne historie, er jeg den glade mod-
tager på 29935475. Mange lokale (land)-mænd deltog 
i gravearbejdet, men det er nok kun efterkommere, der 
kan have hørt historien. 
             Luffe

LOKALBLADET

Tilstede var Klaus Hansen, Tina Englyst, Karina Birch 
og	Oluf	”luffe”	Skjerning.	Dagsordenen	blev	fulgt,	Tina	
blev	 valgt	 til	 dirigent	 og	 Luffe	 til	 referent.	Mødet	 var	
lovligt indkaldt med dagsordenen udsendt i blad nr. 70 
pr. 1. december 2019.

Redaktørernes beretninger
Redaktionsgruppens ønske om tilbagemelding fra 
bladets interessenter om eventuelle ændringer i den 
redaktionelle linje m.m. havde ikke givet anledning til 
svar. Bladet har startet en artikelserie om unge iværk-
sættere, og den fortsætter. Redaktionen modtager 
gerne oplysninger fra læserne, hvis man kender no-
gen, der sætter noget i gang. Alt har interesse.

Diverse større byggerier og udstykninger i områdets 
byer vil også blive fulgt med interesse til orientering for 
læserne.

Desværre er annoncetallet dalende, så enhver med 
interesse i at tegne en annonce og derved blive om-
rådekendt, kan kontakte redaktionen. Man får en halv 
”reklameside”	gratis	og	støtter	derved	også	Lokalbla-
det. Se priser i næste spalte! 

Regnskabet viste et overskud på 219,45 kr, som na-
turligvis gav lidt rynker i panden på kassereren, så vi 
håber	på	flere	annoncer	og	færre	skyldnere.	
Regnskabet blev godkendt.

Redaktørerne og revisoren blev genvalgt.

Referat fra Lokalbladets Generalforsamling d. 4. februar 2020
Der var ingen indkomne forslag.

Budget
Budgettet var lagt pessimistisk og udviste et under-
skud på ca. 6000 kr., men da Lokalbladet er godt sol-
vent, blev budgettet godkendt men lægger op til at 
spare, hvor det er muligt.

Priser
Priserne for deltagelse i Lokalbladet er uændrede for 
4 udgivelser/år (alle priser er uden momsmulighed): 
- 1 hel side 1000 kr 
- 1 halv side 500 kr 
- Kontingent 250 kr/år (giver altid adgang til Aktivitets
  kalenderen og siderne, se ovenfor) 
- Omslagsannonce 43x67 mm: 1250 kr/år, dobbelt- 
  annonce 2500 kr./år   
- Abbonnement 150 kr/år
- Engangsannonce, ca. en 1/8 side: 250 kr
- Annoncering af lokale folkelige arrangementer
  (hvis plads): Gratis

Eventuelt
På grund af det ringe fremmøde blev det aftalt, at til 
næste år udsendes en reminder i god tid om Gene-
ralforsamlingen, måske sammen med reminderen om 
deadline pr. 1. febr. 2021. Samtidig vil muligheden for 
en	”spændende”	aktivitet	før	eller	efter	GF-en	blive	un-
dersøgt	 for	at	 lokke	 lidt	flere	ud	af	busken.	De	 frem-
mødte	fik	denne	gang	 lækkert	wienerbrød	med	kaffe	
og the.               Ref.: Luffe 
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LANDSBYKLYNGER

Et spændende projekt som stille og rolig er ved at sæt-
te sine rødder. Vi er på vej med noget fælles og noget 
der har mening. Lad os gøre det helt konkret. Oplevel-
ser og fællesskaber. 

Lad os nævne de centrale temaer i den forbindelse. 
Det organisatoriske grundlag – vi arbejder p.t. på at 
gøre vores landsbyklynge til en arbejdsdygtig enhed 
med et strategipapir og et organisatorisk fundament 
som alle kan se sig selv i. Vi arbejder sideløbende med 
at have et fælles afsæt i lokalområdet med Lokalrådet 
og herunder evt. fælles årsmøde. 

I den forbindelse vil vi gerne dels præsentere dels 
drøfte vore fokuspunkter for området. Disse fokus-
punkter har udviklet sig noget og i den gode retning 
over de sidste par måneder. Lad os nævne et par styk-
ker af dem. Vi arbejder f.eks. med at støtte Arneste-
det i Sejling, en legeplads i Serup, et musik øve sted 
i Lemming, en mulig multibane i Skægkær og hvad 
der evt. kommer til omkring Sinding. Det vil vi arbejde 
videre med. 

Landsbyklyngen 2020 – når en idé bliver til fællesskab i praksis
Vi arbejder md to fælles aktivitetsdage. Den ene er 
den 19. april på Arnestedet i Sejling. Vi inviterer til 
FRILUFTSHYGGE sammen med Awayout med føl-
gende indhold:

En dag i det fri med bål, håndværk og hygge
Tag hele familien med til en dag i det fri.
Der vil være masser af aktiviteter for alle.

Vi åbner pladsen kl. 10.00

På pladsen vil der være åbne værksteder indtil kl. 13. 
Her har I muglighed for at lave en masse sjove ting

i de forskellige små værksteder.

Der vil være masser af inspiration for alle.
Vi glæder os til at se jer alle,

små som store, ung som gammel!

Det andet er et spændende arrangement som endnu 
ikke er datosat, men en aktivitet der planlægges sam-
men med DGI Midtjylland og Silkeborg kommune. Vil i 
være med til Lokaldysten så følg med på facebook på 
vore lokale sider. Vi skal konkurrere med hinanden i 
landsbyklyngen	men	vi	skal	også	konkurrere	med	fire	
andre lokalområder og ud over håneretten kæmper vi 
om andel i en samlet præmiesum på 15.000 kr. Det 
markedsføres med følgende overskrift:

Lokaldysten
- Et motionsevent for hele lokalsamfundet

Alt det kan du høre mere om til Lokalrådets årsmøde 
og læs endelig med på facebook. Vi ses. 

Hilsen Styregruppen for Landsbyklyngen
”Landsbyerne Silkeborg Nord”. 

Samarbejde giver det bedste resultat 

Søren Nollin og hans børn er vilde med naturaktiviteter
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Vil du have større indflydelse på din kirke?
Deltag i DIN kirkes årsmøde. Alle er velkomne.

Den 12. maj holder kirkerne i Serup, Lemming, Sejling 
og Sinding årsmøde og orienteringsmøde til menig-
hedsrådsvalg 2020. Det er dagen, hvor vi ser tilbage 
på kirkens liv det forgangne år og får fælles blik for den 
fremtidige retning, ikke mindst gennem fremlæggelsen 
og drøftelsen af årsberetninger, regnskab og budget.

Det er denne dag, du kan blande dig, hvis du vil være 
med til at bestemme, hvilken rolle kirken skal spille i dit 
lokalområde.   Vi er altid interesserede i at udvikle kon-
cepter til vidt forskellige arrangementer, der kan inspi-
rere eller samle mennesker. Alle gode ideer til, hvor-
dan kirken kan blive bedre og endnu mere mangfoldig 
og favnende, bliver modtaget med glæde. Vel mødt!

For Serup og Lemming sogne
er der møde i Serup konfirmandstue kl 19.00

For Sejling og Sinding sogne
er der møde i Sejling sognehus kl 19.00

Formanden for Serup og Lemming menighedsråd skri-
ver om arbejdet som formand:
Jeg	 hedder	 Bente	 Fisker	 og	 er	 formand	 for	 menig-
hedsrådet i Serup-Lemming. Formandsjobbet inde-
bærer	mange	forskellige	opgaver.	Man	har	indflydelse	
på menighedsrådets synlighed i det lokale samfund, 
og deltager i en del møder med andre menighedsråds-
medlemmer rundt omkring i de forskellige sogne og får 
her lidt input til nye tiltag i vort eget sogn. 

Konfirmation 
Konfirmationssæsonen	er	 over	 os	 og	 når	 bladet	 ud-
kommer,	 er	 konfirmandforberedelsen	 gået	 ind	 i	 sin	
slutspurt, både i hjemmene og i kirken. 

Møder med provstiet er også en del af opgaverne, og 
man får på den måde et stort indblik i hvad der foregår 
i den kirkelige verden, hvilket er meget spændende. 

På	konfirmationsdagen	vil	der	i	våbenhuset	stå	poser	
med	konfirmandernes	navne	på,	som	man	kan	sætte	
roser, gaver og kort i. Poserne holdes under opsyn un-
der	konfirmationen.
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Nyt fra sognene
Så er det sket: Ny organist ansat i Lille Hids Pastorat!
Sejling og Sinding sogne har per 1. januar ansat Loui-
se Brolin Thomsen som organist.

Louise, født september 1987, er ikke uddannet orga-
nist, men til gengæld én ud af få nyuddannede dirigen-
ter (2016) fra den relativt nyoprettede dirigentklasse 
på	Det	Jyske	Musikkonservatorium	(2012),	som	inde-
holder både orkester- og korledelse, teori, historie, kla-
ver og lidt dogmatik. 

Louise har spillet klaver på højt niveau siden de tid-
lige barndomsår, og begyndte at lære orglet at kende i 
sin studietid på konservatoriet. Hun har siden arbejdet 
som vikar i mange midtjyske kirker og i 2017-18 som 
barselsvikar for Anne Gössler Christensen i Sejs-Svej-
bæk og Linå Kirker.

Louise spiller gerne en blanding af moderne og gam-
mel orgelmusik og egne kompositioner, og arbejder 
også som kirkesanger i et vikariat i Vær-Nebel og kor-
leder/kapelmester på musicals rundt omkring i landet. 
I foråret og sommeren 2020 står den på Brødrene 
Løvehjerte med Esbjerg Børne- og Ungdomsteater 
og Den eneste Ene med Ølgod Sommerspil. Senest, 
i 2019 lavede Louise Klokkeren fra Notre Dame med 
Helle Amatørteater og Kong Arthur med Det kgl. Tea-
ter. 

Louise er også bachelor i klassisk sang og musikpæ-
dagogik og har arbejdet som statist på Århus Teater og 
solist i mange koncertproduktioner, korleder, babysal-
mesangsunderviser, bigband-dirigent m.m.

Igennem	sit	32-årige	liv,	har	hun	spillet	flere	orkesterin-
strumenter på amatørniveau, som en del af interessen 

Lørdag d. 25. april kl. 10.00
konfirmeres	følgende	konfirmander	i	Lemming	Kirke:

Frederik Højer Brix
Rasmus Klærke Lindner

Peter Kvist Madsen
Nicolaj Suaning Hjøllund Nielsen

Max Rasmussen

Lørdag d. 2. maj kl. 9.30
konfirmeres	følgende	konfirmander	i	Serup	Kirke:

Felix Greis Andersen
Mads Emil Bøjstrup

Kevin Weibel Christensen
Lauritz Svenstrup Dam

Laura Kirstine Schmidt Fossbakken
Lærke	Vang	Due	Jakobsen

Camilla	Wagenblast	Aagaard	Jensen
Magnus	André	Næstholdt	Jensen

Sofie	Fisker	Jokumsen
Frederik Sass Løhde
Agnes Michaelsen

Valdemar Michaelsen
Laura Sørensen

Lørdag d. 2. maj kl. 11.00
konfirmeres	følgende	konfirmander	i	Lemming	Kirke:

Noah Grauholm Dalsgaard
Rasmus Kobberøe Fink

Mike Haslund
Julie	Jensen

Clara Hedegaard Nordstrøm

Fredag d. 8. maj kl. 10.00
konfirmeres	følgende	konfirmander	i	Sinding	Kirke:

Lærke Steenmann Adamsen 
Marie Møller Berntsen 

Thora Brinkmann 
Marie Lehmann Bøgh 

Olivia Mai Bjørn Enevoldsen 
Casper Björn Hagner 

Frederik Hertz 
David	Vejby	Jensen	

Oliver Kofoed 
Tobias	Hoffmann	Olsen	

Lucas Vestergaard 

Søndag d. 10. maj kl. 10.00
konfirmeres	følgende	konfirmander	i	Sejling	Kirke:

Signe Egelund Kammer 
Ida Karberg 

Thea Siim Schulze 
Hailey Marie Skovbo

Philip Aksel Leth 
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for dirigentskab; senest, og for nuværende, sopran-
saxofon i Herning Koncertorkester, hvor også hendes 
forældre	spiller	med	på	hhv	fløjte	og	tenorsaxofon.

Louise har også en søster der er kommende PhD i 
Molekylærbiologi, kommer oprindeligt fra Snejbjerg 
ved Herning og bor sammen med sin kæreste og kat 
på Trøjborg i Århus og dyrker et væld af interesser; 
strikker, laver god mad, samler svampe, læser tegne-
serier	og	bøger	om	psykologi	og	filosofi,	vinterbader,	
løber	på	rulleskøjter,	binder	blomster,	fisker	og	sejler	
i	kajak.	Hun	deltager	gerne	i	kirkekaffen	-selvom	hun	
mest er til te - og tager altid gerne imod nye bekendt-
skaber og en anbefaling af en ny god bog.

Vi byder Louise rigtig hjerteligt velkommen som orga-
nist ved vores kirker og glæder os til samarbejdet.

Dåbsgudstjeneste
Lørdag 9. maj kl 11, Sejling Kirke

I Lille Hids Pastorat tilbyder vi dåbsgudstjenester ca. 
en gang i kvartalet i en af vores seks kirker. 

Dåbsgudstjenesten ligger altid om lørdagen og er en 
familievenlig, kort gudstjeneste med fokus på dåben. 

Tilmelding sker til kirkekontoret i Gødvad på tlf. 
86800200 eller på lemming.sogn@km.dk og er efter 
princippet først til mølle. Der er plads til to dåb pr. kirke.
Hold øje med kalenderen for at se i hvilken kirke næ-
ste	dåbsgudstjeneste	finder	sted.	

Det er selvfølgelig stadig altid muligt at blive døbt til 
den almindelige højmesse.

Kommende dåbsgudstjenester:
Serup:

Lørdag d. 1. august kl. 11 v. Henriette Gosvig
Sinding:

Lørdag d. 14. november kl. 11 v Mette Glowienka
Lemming:

Tidspunkt endnu ikke fastlagt,
men engang i februar 2021.

Orglet i Serup skal renses
Da der er konstateret et let angreb af skimmelsvamp i 
orglet i Serup, har menighedsrådet bestemt, at orglet 
skal renses, så det ikke breder sig.

Dette arbejde bliver påbegyndt den 11. maj og ca. 4 
uger frem. I dette tidsrum er det ikke muligt at holde 
gudstjenester og andre kirkelige handlinger, hvorfor vi 
henviser til pastoratets andre kirker. 

Menighedsrådet

Alsang i Serup
4. maj kl. 19.00 i Serup kirke
og præstegårdshave.
Kl. 20.36 den 4. maj 2020
er det 75 år siden befri-
elsesbudskabet lød i
radioen: Danmark var nu ikke
længere besat af de tyske nazister.

Dette fejres i hele Danmark blandt andet med alsangs-
stævner, som blev populære under besættelsen. 

Det første alsangsstævne blev afholdt i Aalborg den 4. 
juli 1940. Idéen stammede fra Norge og Sverige, hvor 
der allerede inden besættelsen havde været arrange-
ret sangaftener med sangkor, der ledte an i sang for en 
større menneskemængde. Formålet med de danske 
alsangsstævner var først og fremmest at få deltagerne 
til at synge kendte danske fædrelandssange og deri-
gennem udtrykke deres nationale følelser. Blandt re-
pertoiret	var	sange	som	”I	Danmark	er	jeg	født”,	”Den	
danske	sang”	og	man	sluttede	næsten	altid	med	natio-
nalsangen	”Der	er	et	yndigt	land”.

Via radiotransmission og avisernes omtale af arrange-
menterne bredte alsangsbølgen sig til resten af landet, 
hvor den henover sommeren blev en stor succes.

Alsangen blev danskerne stilfærdige og dog fælles 
højlydte protest mod besættelsesmagten. 

I år vil vi markere befrielsen i Serup, Lemming, Sejling 
og Sinding ved at afholde et fælles alsangsstævne i 

Kalender
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Serup. Vi begynder i kirken med en fælles befrielses-
andagt og derefter fortsætter vi over i præstegårds-
haven, hvor vi sammen synger de danske fædre-
landssange – vor nationale arv - under træerne, mens 
mørket falder på og lysene tændes. Vi bliver bakket op 
af Vox’enkoret, som kommer og synger sammen med 
os. I tilfælde af dårligt vejr, går vi indenfor.

Vi håber, at mange vil dukke op og synge sammen med 
os og på den måde markere både befrielsen og fælles-
skabet. Vi glæder os til at synge sammen med jer.

Organist Karen-Minna Nielsen og sognepræsterne 
Mette Glowienka og Henriette Gosvig

Fyraftensmusik i Sejling og Sinding kirker 
Onsdag d. 26. februar kl. 16.00-16.30 i Sejling kirke
Onsdag d. 25. marts kl. 16.00-16.30 i Sinding kirke

Lad roen og freden sænke sig over dig og mød ind i 
kirken og lyt til stille, mediativt orgel/klavermusik. Org-
let/klaveret vil spille i ½ time, og man må komme og gå 
som det passer ind i dagens program. 

Organist Karen-Minna Nielsen

Musikalsk legestue i Sejling og Sinding kirker
Legestuen foregår tirsdage kl.  9.30 til 10.15  i Sejling 
kirke med opstart tirsdag d. 18. feb til og med tirsdag 
d. 24. marts.  

I Sinding kirke foregår legestuen onsdage kl. 9.30 til 
10.15 med opstart onsdag d. 15. april til og med ons-
dag d. 13. maj.

Legestuen er for børn i alderen 
fra ½ til 3 år sammen med deres 
mødre, fædre og dagplejemød-
re. Vi hygger os, synger, leger, 
laver rytmik og lytter til musik.

Formålet med musikalsk lege-
stue er først og fremmest at give 
børn og voksne en god fælles oplevelse med musik i 
kirken.

Derudover vil de forskellige aktiviteter være med til at 
stimulere børnene sansemotorisk og støtte børnene i 
deres sproglige udvikling.

For nærmere information kan man rette henvendelse 
til undertegnede på mob. 27205378 eller mail org.se-
rupkirke@gmail.com 

Organist Karen-Minna Nielsen

Foredrag og smørrebrød - Vinterhøjskolen i Lille Hids 
Lørdag den 7. marts kl. 9.30 – 13.00 
Sejling sognehus

Tema: Til Lykken!
”Lykke-Per	–	Lidenskab	og	opgør”
Pontoppidanekspert	 Jens	 Kristian	 Lings	 fortæller,	
hvordan Henrik Pontoppidans personer stræber med 
lidenskab og indre kampe – ligesom Lykke-Per. 
Kæmper vi i vores tid samme slags opgør?

Program: 
kl.	9.30	Rundstykker	og	kaffe	
kl. 10.00 Foredrag 
kl. 11.30 Frokost – Højt Smørrebrød   
kl. 12.30 Afsluttende samtale og opsamling med fore-
dragsholderen og værterne. 

Husk tilmelding til smørrebrød á 30,- per styk hos Kre-
sten 51 15 27 66 / kta@km.dk
– betaling på dagen.

De lokale sognepræster Mette Glowienka,
Kresten Thue Andersen

og Henriette Gosvig Nielsen. 

Indsamling 2020 - Sejling og Sinding sogne
Søndag den 8. marts efter gudstjenesten.

Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser, ødelæg-
gende mudderskred og smadrede livsgrundlag. I ver-
dens fattigste lande sætter klimaforandringerne deres 
tydelige spor. Ikke om fem år eller om ti år – men lige 
nu og her!

Befolkningerne i de ramte lande har hårdt brug for 
hjælp, og derfor går pengene fra vores indsamling i år 
til ofrene fra klimakrisen.

Og du kan gøre en forskel ved at gå med, når vi går fra 
dør til dør i vores sogne eller tage godt i mod dem som 
kommer og banker på din dør denne dag.

Kontakt Mette Glowienka, hvis du er interesseret i at 
tilmelde dig som indsamler.

Ulvetime med hygge og spaghetti
- for børn med deres voksne.
Tirsdag 28. april kl 17 Sejling Kirke

Ulvetime er en kort børnevenlig gudstjeneste med for-
tælling, musik og sang. Gode frivillige kræfter tager sig 
af maden, så vi efter gudstjenesten kan spise aftens-
mad sammen. 
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Sommerkoncert med Vox’enkoret  
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.30 i Lemming kirke  

Traditionen tro inviterer Vox’enkoret til koncert og fæl-
lessang i kirken. Koret vil synge en bred vifte af klas-
sisk og rytmisk musik. Der vil lyde ord og toner fra 
den danske sangskat med musik af bl.a Bent Fabri-
cius	Bjerre,	Kaj	Norman	Andersen,	John	Hørbye	m.fl.	
I den rytmisk boldgade vil særligt swing-genren være 
repræsenteret. 

I lyset af Alsang 2020, hvor man landet over fejrer 75-
året for Danmarks befrielse, vil vi denne aften have et 
særligt fokus på fællessangen. Med sang styrkes fæl-
lesskabet, og der vil således være rig mulighed for at 
ønske sange fra højskolesangbogen.

Undervejs vil der også blive budt på en lille forfrisk-
ning, som hvis vejret tillader det kan nydes ude i det fri. 

Vel mødt til en festlig aften i kirken med sang og musik, 
fællesskab og hygge.      

  Organist Karen-Minna Nielsen

Tag til udendørs gudstjeneste i pinsen 
Mandag d. 1. juni,	kl.	14.00	”Paradiset”,	Serup	skov	

Helligåndens komme til den kristne menighed fejres 
mange steder med gudstjenester i det fri 2. pinsedag. 

Sådan er det også i Lille Hids Pastorat, og derfor hå-
ber vi igen i år på at pinsesolen vil skinne, så vi kan 
rykke udenfor i det grønne og fejre pinsen under åben 
himmel.

I år foregår pinsegudstjenesten i de smukke omgivel-
ser ved Paradiset i Serup med blik ud over Hinge sø. 
Det bliver en festlig gudstjeneste som varetages i et 
fællesskab mellem de tre præster i Lille Hids Pastorat 
og med musikalske indslag fra Skægkærblæserne og 
Vox´enkoret.

Fest i Helledammen
Søndag den 14.juni
Fejring af Genforeningen og de særlige sten i Helle-
dammen

Kragelund Kirke og Helledammen, Kragelunds bypark
kl. 13.00 Flaghejsning og musik. Festlig gudstjeneste i 
kirken med særlig musik
kl.	14-17.00	Sønderjysk	kaffebord	og	fejring	af	de	hi-
storiske sten i Helledammen

Fortælling	om	genforeningsstenen	og	kaffebord	med	
fortællinger og kager – 6 hårde og 6 bløde – måske 
med dans og leg og godt humør.

Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med, 
så vi efter gudstjenesten kan spise vores medbragte 
mad sammen i det grønne med udsigt til Hinge sø. 

Kørselsvejledning: Kør til Serup kirke. Fra kirken køres 
ad Serup Skovvej ud mod Serup Skov. Lige ved kan-
ten af skoven drejer man til højre ind ad en god skov-
vej, som følges en lille kilometer frem til et stort grønt 
skur, hvor man har en lille sø til højre og Hinge Sø lige 
frem og lidt til venstre Her er man så på det sted, der 
fra	gammel	tid	kaldes	”Paradiset”,	formentlig	fordi	der	
er en paradisisk udsigt. I tilfælde af kraftigt regnvejr 
flyttes	gudstjenesten	til	Serup	Kirke.

Helledammen
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Foredrag med Ruben Fønsbo
Lemming forsamlingshus 
Tirsdag 31.03 kl. 19.00

Hvad er det dog, de unge siger?
Mange af os har nået en 
alder hvor vi ikke forstår 
hvad teenagere siger. Det 
er et problem hvis man 
selv har børn i den alders-
gruppe; især når ens egne 
teenagere hænger ud 
med vennerne, for så taler 
de ofte et sprog som for-
ældrene ikke forstår. Men 
hvad siger de? Og hvorfor 
bruger de så mange sære 
ord? Og hvad kan man 
gøre for at komme på tale-
fod med dem igen? 

Foredraget byder på en humoristisk - og lidt provoke-
rende - gennemgang af unge menneskers sprog både 
før og nu, og der bydes på en gennemgang af de mest 
brugte ord og vendinger. Efter foredraget er der tid til 
debat og spørgsmål.

Ruben Fønsbo er præst i den danske kirke i Lyksborg, 
Sydslesvig. Han har arbejdet med sprog og kommuni-
kation og er selv både far og bedstefar, hvorfor han er 
ganske	kompetent	i	”ungdommen	nutildags”.

Påske i Lille Hids
Skærtorsdag:
Fælles påskespisning d. 9. april kl. 17.00
i Serup Forsamlingshus. 

Skærtorsdag	var	den	dag,	hvor	Jesus	for	sidste	gang	
spiste med sine disciple – det traditionelle jødiske på-
skemåltid med lam og bitre urter, som spises hen un-
der aften

Efter dette aftensmåltid indstiftede han nadveren og 
det fejrer vi skærtorsdag, hvor kirken i samarbejde 
med Borgerforeningen inviterer til fælles påskespis-
ning.

Vi begynder kl. 17 med en kort andagt i kirken og der-
efter går vi over i forsamlingshuset og spiser sammen. 
Det koster 50 kr. at deltage. 

Tilmelding senest tirsdag d. 7. april 
til Henriette på hengo@km.dk

Langfredag:
Fredag den 10. april kl. 20.00 
Funder Kirke 

Musikalsk langfredag med påsketekster, sange og 
melodier om det skrøbelige i livet. 
Organist Bo, Kresten og særlige musikere

Påskesøndag:
Serup: kl. 11 - Ole Dusgaard medvirker som solist
Lemming: kl. 9.30 - Ole Dusgaard medvirker som solist
Sejling: kl. 9.30
Sinding: kl. 11.00
Kragelund: kl. 11.00
Funder: kl. 9.30

Anden påskedag:
Mandag 2. påskedag, den 13. april 
Gudstjeneste i Funder Kirke kl. 16.00 
Middag i Kirkehuset kl. 17.00-20.00 

Som de sidste par år kan alle være med, når vi slutter 
påsken med stegt lam og et glas påskevin. Deltagerne 
må gerne medbringe en ret tilbehør, i så fald meld ger-
ne tilbage, hvad du medbringer. Man kan også komme 
og hjælpe med at stille borde op og forberede maden 
sammen i kirkehu¬set om eftermiddagen. 

Tilmelding af hensyn til siddeplads og hør nærmere 
hos Kresten 5115 2766 – kta@km.dk 

Det er chance for at tale med nogle af de lokale, som 
du måske ikke har talt så meget med endnu. Vi håber, 
at alle kan føle sig velkomne til at være med. Hvis du 
har en ret med, kan den stilles i Kirkehuset før guds-
tjenesten.

Venlig hilsen 
Præsterne Henriette Gosvig Nielsen

og Kresten Thue Andersen

Ruben Fønsbo
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

7 + 8

     Takster pr. 1. januar 2020 
        
1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne i Lemming/Serup, og hhv. 30 og 20 år i Sejling/Sinding
  
Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)        
For 1 brugsperiode:  Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser      339,39    
         
Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)    
For 1 brugsperiode:    Lemming/Serup        Sejling/Sinding
Kistegravsted, pr. gravplads   13.769,25   16.523,10   
Kistegravplads i fællesgrav   13.769,25   16.523,10 
Urnegravsted       1.691,60     3.383,20 
Urnegravplads i fællesgrav     1.691,60     3.383,20
               
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
         Renh.  Gran (kat.1)  Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads      846,76  448,87   20,07 
Kistegravsted med 2 pladser   1.270,68  674,38   20,07 
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 			211,43	 	 223,92		 	 20,07	
Urnegravsted        635,34  230,22   20,07  
         
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.    
Lemming/Serup    Vedl.h.   Gran   Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads   23.283,50  11.221,75  501,75
Kistegravsted med 2 pladser   34.951,75  16.859,50  501,75
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 		5.801,25	 	 		5.598,00	 	 501,75		
Urnegravsted       3.361,00    2.602,20  200,70

Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.    
Sejling/Sinding    Vedl.h.   Gran   Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads   27.940,20  13.466,40  602,40 
Kistegravsted med 2 pladser   41.942,40  20.231,40  602,40  
Kistegravsted	med	flere,	ekstra	pr.	plads	 		6.961,50	 	 		6.717,90	 	 602,40	
Urnegravsted     13.986,60    5.204,60  401,60

 
       Lemming/Serup Sejling/Sinding    
Urnegravplads i plæne, m. gravminde      4.718,30    9.436,60  
Urnegravplads i plæne, anonym      2.748,40    5.496,80  
Kistegravplads i plæne, m. gravminde  17.834,75  21.401,70  
Kistegravplads i plæne, anonym   10.533,75  12.664,50
Kistegravplads i plæne m. gravminde, 2 pladser  ---  32.165,40
         
         
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.      
         
Kistebegravelse, mandag - fredag  4.486,46   
Urnebegravelse, mandag - fredag     677,63 
   
         
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.     
   
Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms 424,24         
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Lanterneløb
I ugen op til Mortens aften havde vi igen Lanterneløb 
i Lemming. I tiden op til havde børnene i børnehaven 
været	 kreative	 og	 frembragt	 de	 fineste	 lanterner	 og	
været i kirke og lære nogle (nye) lanternesange. 

Da dagen endelig oprandt, fyldtes Lemming kirke med 
børn,	forældre	og	bedsteforældre	og	så	fik	de	en	for-
tælling om munken Martin i Tours, der ikke ville være 
biskop, men blev det alligevel og om, da han var ung 
soldat delte sit tøj med en tigger. 

Minikonfirmander
I	efteråret	var	der	minikonfirmand	fra	Lemming,	Serup,	
Sejling og Sinding.

De	 blev	 undervist	 i	 Sejling	 Kirke	 og	Konfirmandstue	
med afslutning i Serup kirke, hvor de opførte et meget 
fint	krybbe	spil	og	sang,	så	engle	måtte	tie	og	lytte.

Tak for lån af jeres børn.
Det var en fornøjelse 

Lanterneløb

Lanterner

Thomas i præstekjolen

Krybbespillet

Derpå tog vi vores lanterne og gik ud i mørket, mens 
månen lyste for oven som en stor gul ost og lanter-
nerne lyste forneden og viste vej. Der blev snakket 
og sunget gennem det meste af Lemming by, inden 
vi endte ovre i børnehaven, hvor Michael og Per fra 
menighedsrådet stod klar med skruer og kødsovs (tak 
til alle kokkene – det var lækkert!) og der var tændt bål 
i	bålhytten	(tak	til	Steffen),	så	vi	både	kunne	få	mad	og	
varmen igen.
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Kirkelige handlinger
Døbte
Emil Fichner Giver
20/10-2019
Sinding Kirke

Harald Mørcholdt Østergaard
20/10-2019
Sinding Kirke 

Victor Bjørn Østergaard Søltoft
17/11-2019 
Lemming Kirke 

Meta Windfeld
29/12-2019
Lemming Kirke 

Laurits Alexander Halkjær
19/01-2020
Serup Kirke

Aksel Emil Bjerre Idorn
01/02-2020
Lemming Kirke

Aksel Emil Bjerre Idorn

Døde 
Bent Nielsen Kjeldsen
02/11-2019
Serup Kirke

Kaja	Victoria	Jensen
09/11-2019
Lemming Kirke 

Laurits Alexander Halkjær

Meta Windfeld

Victor Bjørn Østergaard Søltoft

Erik Grønlund Pedersen
17/12-2019
Sejling Kirke

Elna	Johanne	Rasmussen
10/01-2020
Serup Kirke

Birgit Kristensen
17/01-2020
Balle Kirke 
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Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der 
ringes med kirkeklokken ved dødsfald. 

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

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

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

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

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

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

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

Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og 
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211 
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082 

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten	Juul,	tlf.:	5190	1244
E-mail:	kirstenjuul@fiberfart.dk

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Bente Fisker, tlf.: 2264 7423
E-mail:	bfisker@mail.dk

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

Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283 
Sinding sogn: Steen Brødløs, tlf.: 2296 1589

Kirkeværge:
Serup sogn:
Bente Fisker, tlf.: 2264 7423

Lemming sogn:
Peter Nørreskov, tlf 8685 9114

Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095

Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058

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

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

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

Vi er der, vi lytter og vi trøster.

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

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

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

Se mere på:
www.kragelundkirke.dk
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

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

Faste arrangementer:

3. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sej-
ling Borgerfore., se s. 30

3. marts kl. 19.00
”Det	er	Bare	Virus”,	fore-
drag, Værkeriet, se s. 40

4. marts kl. 13.30
SeniorShoppen, Serup 
Pensionistf., se s. 45

4. marts kl. 19.30
Informationsmøde, Kul-
turlanternen, se s. 29+40

5. marts kl. 9.30
Bøgehøj Storcenter, 
Lemm.-N. Pens, se s. 45

5. marts kl. 19.30
Generalforsamling,	Jagt-
foreningen, se s. 38

7. marts
Forårsfest i Skægkær 
Borgerforening, se s. 4

9. marts kl. 12.30
Generalforsm., Lemm.-
Nisset Pens., se s. 45

10. marts kl. 19.00
”Fremtidens	Natur”,	Vær-
keriet, se s. 40

11. marts kl. 13.30
Cecilie	og	Jørgen	Kusk,	
Sejl. Pens., se s. 44

17. marts kl. 19.00
Generalforsamling, Sejl. 
Forsm., se s. 44

18. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, Serup 
Pens., se s. 45

19. marts kl. 19.30
Revy, generalprøve, 
Lemm. Borgerf., se s. 39

21. marts kl. 18.00
Revy & Forårsfest, 
Lemm. Borg., se s. 39

22. marts kl. 14.00
Lemm. Sogns historie, 
Lokalhist. F., se s. 5

23. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag, Lem.-
N. Senior, se s. 45

25. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning + GF, 
Sejl. Pens., se s. 44

26. marts kl. 19.00
Generalforsamling i 
Skægkær Bf., se s. 4

27. marts kl. 18.00
Fællesspise i Seup For-
samlingshus, se s. 32

28. marts kl. 10.00
Forboldopstart, LIF Børn 
og Unge, se s. 26

31. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Se-
rup Forsm., se s. 32

31. marts kl. 19.00
”Dybhavet”,	foredrag,	
Værkeriet, se s. 40

1. april kl. 13.30
Petanque Opstart, Serup 
Pensionistf., se s. 45

16. april kl. 19.00
Møltrup Optagelseshjem, 
Landsbyliv, se s. 35

19. april kl. 10.00
Friluftshygge, Landsbyk-
lynger, se s. 11

21. april kl. 19.00
”Rask	og	Glad”,	Værke-
riet, se s. 40

23. april kl. 17.30
Sæsonafslutning,	flere	
Pensionistf., se s. 45

25. april
Forårsfest, Sejling Bor-
gerfore., se s. 30

26. april kl. 10.00
Affaldsindsamling,	Serup	
Borgerf., se s. 33

29. april
50	års	Jubilæum,	Serup	
Pensionistf., se s. 45

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

Marts April
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KALENDER
Deadline til næste nr.:1. majlokalblad@gmail.com

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

Floorball i Værkeriet 
Mandage kl. 19.45

Dart i Centrum IF
Tirsdage kl. 18.30
i Centrumhuset

12. maj kl. 18.15
Laden og Vejrups Have, 
Landsbyliv, se s. 35

12. maj kl. 19.00
Skægkær Blæsernes 
Forårskoncert, se s. 7

13. maj kl. 19.00
Besøg Grauballegaard, 
Sejl. Borgerf., se s. 30

16. maj kl. 12.00
Indvielse af Madpakke-
huset i Serup, se s. 33

16. maj kl. 8.00
Bukkekaffe	i	Jagtvognen,	
Lemm.	Jagtf.,	se	s.	38

16. maj kl.. 10-16
Forårsmarked, Værke-
riet, se s. 40

21. maj kl. 19.00
Tur til Aunsbjerg Gods, 
Lokalhist. F., se s. 5

7.-9. august
Sommerfest, Sejling Bor-
gerforening, se s. 30

16. august kl. 14.00
Byvandring, Lemming, 
Lokalhist. F., se s. 5

KALENDER

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups	Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

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

Gudstjenester: 
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Maj Juni August Fremtidige
16. september kl. 19.00
Besøg på Stenholtgård, 
Lokalhist. F., se s. 5

19. september
Lanterneløbet 2020, 
Lemming IF, se s. 29

10. oktober kl. 10.00
Jagt	i	Præstegårdssko-
ven,	Lemm.	J.,	se	s.	38

2. november kl. 19.00
Sogneaften, Silkeb. M., 
Lokalhist. F., se s. 5

30. december kl. 10.00
Jagt	i	Præstegårdssko-
ven,	Lemm.	J.,	se	s.	38

12. juni kl. 18.30
Fisketur,	Lemming	Jagt-
forening, se s. 38

12.-13. juni
Sinding Sommerfest på 
Sportspladsen, se s. 31

13. juni 
REMA 1000 CUP, Lem-
ming IF, se s. 28

19.-20. juni
Serup Sommerfest på 
Sportspladsen, se s. 33

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

23. juni
Skt. Hans på Arnestedet, 
Sejl. Borgerf. se s. 30

<<<  Nyhed
<<<
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LEMMING IF

“Frivilling”
Max Rasmussen
Navn og alder: Max Rasmussen, 13 år gammel. 
Uddannelse: Går i 7. kl. på Friskolen i Lemming.
Arbejde: Alt muligt, slår græs og arbejder for  
Michael Melsen.
Livret: Medister med kartofler og brun sovs.
Hobby: Havetraktortræk, traktorer, lastbiler og 
håndbold.
Yndlingsfarve: Grøn og rød.
Medlem i klubben: Ja, det har jeg altid været. Jeg 
startede på sandkasseholdet som 3 årig.
Frivillig i klubben: Ja.
Hvorfor frivillig?: Jeg blev spurgt engang, og nu 
hjælper jeg altid når jeg bliver spurgt. Jeg tromler 
banen, hjælper med at sætte telt op osv.
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: Egon 
og Karen Bang, fordi de altid hjælper med alting.
Arbejdsopgaver i klubben: Hjælpe til ved de 
forskellige arrangementer. Når klubben ringer så 
kommer jeg altid. 

               for hjælpen, Max!

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

Tak

Kom og vær med:
   Lørdag d. 28. marts kl. 10 til 
     fodboldopstart 

børn
+unge

Der er fælles opstart for alle børn+unge holdene
På med fodboldstøvlerne, nu skal vi igang igen! 
Vi glæder os til at se nye som “gamle” spillere til fællesopstart.
Alle er velkomne :)

Kl. 12.00 er der varm frokost  
til alle børn+unge i klubhuset. 
(De yngste spillere bliver kaldt 
ind til frokost omkring kl. 11.30)

Frokosten gi’r klubben,  
drikkevarer kan købes.

Frokost
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Lemming IF offentliggjorde midt december at klubben 
indgår samarbejde med Søren Bak som påtager sig 
tjansen som førsteholds træner fra starten af det nye år.
Lemming IF rykkede som bekendt ud af serie 1 i efter- 
året og Søren Bak vil derfor, som sidst han påtog sig 
jobbet, stå i spidsten for Lemming IF i serie 2.
 
“Vi er overbeviste om at Søren Bak er den rette mand 
til at få klubben tilbage på sporet rent sportsmæssigt. 
Vi er ikke en klub der hører hjemme i Serie 2 og derfor 
vil vi se opad og arbejde benhårdt for at komme tilbage 
i serie 1 igen!” Udtaler Bjørn Bajlum, Lemming IF
 
Sidst Søren Bak stod i spidsen for Lemming IF førte 
han klubben frem til Jyllandsserie 1.
 
“Vi ved efter mange års samarbejde hvad Søren vil 
komme med – Vildskab med et glimt i øjet – og det 
er præcis det vi mangler i øjeblikket. Søren formår at 
have en naturlig respekt omkring sig og så går han 
vandvittigt meget op i det han laver. Vi er i en situation 
hvor vi skal have arbejdstøjet på og knokle os tilbage 
til hvor vi mener at klubben hører hjemme og vi ved 
at Søren vil gå forrest for at nå det mål.” Lyder det fra 
Bjørn Bajlum.
 
Det bliver samtidig et gensidigt enigt farvel til Mads Balle 
der har stået i spidsen for Lemming IF de sidste to år.
 

Lemming IF indgår samarbejde med en  
gammel kending til posten som 1. holds træner

Lørdag d. 1. februar havde senior-afdelingen fodbold- 
opstart. Dejligt at se så mange deltagere.

Senior herrerne træner fremadrettet tirsdage kl. 19 i 
Lemming og torsdage kl. 19 på kunststofbanen i Marien- 
lund. Alle er velkomne!

Vi ses til en stor sæson i Lemming IF

Senior fodboldopstart  
Lidt billeder fra dagen 

Mountainbike afdelingen  
fejrer 5 års fødselsdag
Lørdag d. 23. november mødte en solid gruppe  
ryttere op til en god tur i skoven, efterfulgt af  
en hyggelig frokost i Søsportens Hus i SIlkeborg.
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LEMMING IF

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

HUSK: Lemming Skolevej er spærret  
for gennemkørsel denne dag.

 Kig forbi
CUP 2020  /  LØRDAG D. 13. JUNI

Lemming IF offentliggjorde midt december at klubben 
indgår samarbejde med Søren Bak som påtager sig 
tjansen som førsteholds træner fra starten af det nye år.
Lemming IF rykkede som bekendt ud af serie 1 i efter- 
året og Søren Bak vil derfor, som sidst han påtog sig 
jobbet, stå i spidsten for Lemming IF i serie 2.
 
“Vi er overbeviste om at Søren Bak er den rette mand 
til at få klubben tilbage på sporet rent sportsmæssigt. 
Vi er ikke en klub der hører hjemme i Serie 2 og derfor 
vil vi se opad og arbejde benhårdt for at komme tilbage 
i serie 1 igen!” Udtaler Bjørn Bajlum, Lemming IF
 
Sidst Søren Bak stod i spidsen for Lemming IF førte 
han klubben frem til Jyllandsserie 1.
 
“Vi ved efter mange års samarbejde hvad Søren vil 
komme med – Vildskab med et glimt i øjet – og det 
er præcis det vi mangler i øjeblikket. Søren formår at 
have en naturlig respekt omkring sig og så går han 
vandvittigt meget op i det han laver. Vi er i en situation 
hvor vi skal have arbejdstøjet på og knokle os tilbage 
til hvor vi mener at klubben hører hjemme og vi ved 
at Søren vil gå forrest for at nå det mål.” Lyder det fra 
Bjørn Bajlum.
 
Det bliver samtidig et gensidigt enigt farvel til Mads Balle 
der har stået i spidsen for Lemming IF de sidste to år.
 

“Mads er en klubmand med hjertet på rette sted og 
der er ikke nogen de seneste nedrykninger gør mere 
ondt på end ham. Vi er kommet til enighed om at Lem-
ming IF skal prøve noget andet og derfor siger vi tak 
til Mads for et godt samarbejde de seneste par år!” 
Slutter Bjørn Bajlum
 
Træner for serie 3 holdet bliver igen Henrik Andersen 
der havde en flot sæson i efteråret.

Lemming IF indgår samarbejde med en  
gammel kending til posten som 1. holds træner

Den samlede træner-trup, fra venstre:
Hugo Morales, Henrik Andersen, Søren Bak, 
Jesper Hansen og Egon Bang.



29

Vi er nu så langt, at vi tror på projektet og det fornem-
mer vi at du og andre også gør, tak for det og tak for 
den opbakning vi løbende får og dertil en række gode 
spørgsmål og kommentarer, som alt sammen er med 
til at skærpe og udvikle projektet.

Vi håber at se jer alle, næsten alle, eller bare mange 
af jer til et offentligt informations og dialogmøde i 
Lemming Forsamlingshus den 4. marts. 

Da vil der som skrevet blive informeret, vist 3D film og 
fremlagt de sidst nye planer og ideer. Vi vil præsentere 
arbejdsgrupper og økonomi. Det er nu vi har brug for 
alle jer. Vi har brug for at få endnu en omgang af input 
fra brugergrupperne på såvel det nære område som 
på Landsbyklyngeplan. Vi skal nemlig skabe det bed-
ste mødested for alle i lokalområdet, skabe det åbne 
hus som rummer den brede vifte af tilbud og mulighed-
er. Vi skal gøre plads til alle de nye fællesskaber og 
behov i vores lokalområde og det vil vi gerne udvikle 
sammen med jer.  
 
Vi har også brug for at I fortsat støtter projektet gen-
nem jeres netværk, nabosnak og konkrete støtte. Den 

Kulturlanternen  
Lad os bare komme med konklusionen først og en invitation 

konkrete støtte vil i løbet af 2020 blive udfordret på 
flere områder. Vi beder om jeres deltagelse som frivil-
lige og vi beder om jeres økonomiske opbakning. 

Vi har lige sendt mail afsted til DGI, som skal godkende 
og administrere vores lokale indsamling, som bliver en 
indsamling, hvor vi som borgere har mulighed for at 
støtte med lige bestemt det beløb der er plads til i den 
private husholdning eller opsparing. Indbetalingerne kan 
trækkes fra på selvangivelsen og det sørger DGI for. 

Allerede sidst i april skal vi til det næste møde med Re-
aldania og Lokale og Anlægsfonden for at præsentere 
vores arbejde og udvikling af projektet og til november 
2020 skulle der gerne ligge et positivt svar fra Realda-
nia om deres støtte til det samlede projekt. 
 Alt det vil vi gerne snakke om den 4. marts kl. 19.30 
i Lemming Forsamlingshus, Lemming Skolevej 10B.
Senere på året vil vi invitere til endnu en informations 
aften og en aften for firmaer og sponsorer i øvrigt, som 
vil blive orienteret og bedt om deres støtte til projektet. 
Vi vil mere og vi gør det sammen. 
Styregruppen vedr. Kulturlanternen,  
Jesper Bang og Knud Erik Nielsen 

2020
Lanterneløbet
Motionsløb for hele familien.
Løb 5 eller 10 km / 5 km walk.
Hele deltagergebyret går til Kulturlanternen.

Sæt kryds i kalenderen:

Lørdag d. 19. sept. 2020

. . . . . . . . . . . . . . . .
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Der er ikke sket meget siden sidste blad, dog lavede 
vi en lille julekomsammen d. 22/12 på Arnestedet med 
gløgg og æbleskiver. Et par hyggelige timer med et 
pænt fremmøde, så det er nok blevet en ny tradition. 

Vedr. Arnestedet, så er vi næsten i mål, dog mangler 
der	indvendigt	den	sidste	”finish”	og	en	del	malearbej-
de udenfor. Vi planlægger fortsat på et par arbejds-
dage i løbet af foråret, datoerne er ikke lagt fast endnu, 
så hold øje med Sejlinggruppen på facebook, der bli-
ver tiderne for arbejde lagt op.

Som tidligere nævnt, så koster det mange penge og 
har kun været gennemførlig på grund af overskuddet 
fra River Boat. Dette var vi desværre ikke en del af i 
2019, men har fået lovning på, at vi er tilbage igen i år.
Så husk det, når vi skal have hjælpere til dette års 
festival i slutningen af juni. 

Og igen, hold øje med Sejlinggruppen på facebook, 
der bliver tiderne lagt op.

Kommende arrangementer
Generalforsamling 2020
Første arrangement bliver årets generalforsamling 
som afholdes d. 3/3 kl. 1900 i Sejling forsamlingshus.
Dagsorden tilgår, men umiddelbart ser den således ud:

GENERALFORSAMLING 2020
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.00

Foreningen er vært ved øl/vand/vin samt snacks

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

Landsby klynger
Vi er sammen med de øvrige landsbyer i området, ble-
vet	en	del	af	”landsbyerne	Silkeborg	Nord”.	Vi	havde	i	
den forbindelse et møde med folkene bagved tilbage 
i november og det lyder som et spændende projekt, 
men hvad det helt præcis giver af muligheder for os, er 
endnu lidt uklart.

Der vil på et tidspunkt blive indkaldt til endnu et møde 
og der skal også vælges repræsentanter til at indgå i 
en styregruppe, som fremadrettet vil administrere mid-
lerne. Klyngesamarbejdet har dog planlagt på et ar-
rangement d. 19/4 på Arnestedet. Nærmere tid samt 
indhold tilgår.

Forårsfest
Vi gentager det succesfulde koncept fra de sidste par 
år, hvor Forårsfesten afholdes i samarbejde med For-
samlingshuset, overskriften ser således ud, men nær-
mere information tilgår. Og Sejlings dygtige skuespil-
lere er i gang med at øve

Det var alt at bringe i dette blad, men vi ser frem til et år med naturligvis de traditionelle arrangementer
Skt. Hans på Arnestedet d. 23. juni   &   Sommerfest d. 7.-9. august

Derudover planlægges der et par arbejdsdage på Arnestedet og evt. med noget mad og drikke efterfølgende.

Hvid jul var det jo ikke, men vi hyggede os alligevel d. 22/12 
på Arnestedet.

Sejling Forårsfest for hele familien
Lørdag d. 25 april

Med underholdningen: ”På de skrå brædder”
Forrygende underholdning for hele familien.

Festen holdes i Sejling forsamlingshus

Er et historisk sted, som er et besøg værd.
Og da den er blevet overtager af gammelkendte 

Sejling borgere, bliver der arrangeret en tur derud.
Mads & Iben byder velkommen til en rundvisning

Onsdag d. 13. maj kl. 19.00
Efter rundvisningen sluttes aftenen af

med en grillpølse og øl/vand.

Alle er velkomne og arrangementet er naturligvis 
gratis for medlemmer af Sejling Borgerforening, 

øvrige må påregne en mindre egen betaling.
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SINDING FORSAMLINGSHUS

Sommerfest Sinding 2020
Fredag den 12. og lørdag den 13. juni

Sæt kryds i kalerenderen

Konceptet er velkendt.
Sinding teltet på Sportspladsen.
Live musik og fællessspisning
både fredag og lørdag aften.

Underholdning for voksne og børn.
Leg og hyggeligt samvær.

Salgsboder med salg af lokale varer.
Kagekonkurrence, halmballer og svævebane mm.

Kom og vær med!

Fastelavn i Sinding Forsamlingshus
Søndag den 23. februar kl 14.00.

Fastelavnsgudstjeneste i kirken kl 13.30 først
- mød op udklædt.

Vi skal slå katten af tønden,
kåre den bedst udklædte og lege sammen.

Præmier til konge og dronning, og bedst udklædte.

Kaffe,	sodavand,	fastelavnsboller	og	slikposer.
Pris 30 kr pr person.

Alle er velkomne
- også selvom du ikke bor i Sinding!

Fællesspisninger med ”asiatisk tema”! 
Først kinesisk fællesspisning i november med søde 
og	utroligt	dygtige	”Mengron	Dai”,	som	er	udvekslings-
studerende fra Kina. Hun kunne efter 3 mdr i Dan-
mark	byde	os	velkommen	på	flot	dansk!	Tusind	tak	til	
Mengron.

Siden sidst ... Kommende arrangementer

Høstfest
I	 Januar	havde	vi	glæden	af	Tamilsk	vegetarmad	 la-
vet	 af	 Koushi	 Radhakrisnan	 og	Kim	 Jepsen.	 Koushi	
stammer fra Sri Lanka, og lavede skøn mad til os udfra 
hans	families	traditioner	omkring	høstfesten	”Pongal”.

Sikke en berigelse at opleve skønne inspirende men-
nesker lave deres mad til Sindingborgerne, som var 
mødt talstærkt op begge aftner.
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementerSiden sidst ... 

Fællesspise
Fredag d. 27. marts kl. 18.00

2-retters menu:
Svostrup Gryde m. Ovnbagte kartofler

Dessert: Overraskelse
Kokke: Hejni & Co.

Pris: 75,-   Børn u/12 år: 35,-   Børn u/4 år: gratis
Tilmelding senest 3 dage før

på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
på mobil: 3023 1613

i Facebook-gruppen: Serup-siden

Generalforsamling
Tirsdag d. 31. marts kl. 19.30

i Serup Forsamlingshus

Foreningen for Serup Forsamlingshus
samt Støtteforeningen for Serup Forsamlingshus

Dagsorden	i	flg.	vedtægterne
for begge foreninger

Efter generalforsamlingerne er Støtteforeningen
vært ved en bid brød.

Nyt tag på forsamlingshuset
I maj påbegynder udskiftning af hele taget på forsam-
lingshuset og den tilhørende lejlighed. Dette er natur-
ligvis en stor udskrivning i en trængt økonomi, men vi 
har allerede fået tilsagn om 200.000 kr. fra Nykredits 
Fond, samt 100.000 kr. fra Silkeborg Kommune. Og 
hvis vi selv hopper i arbejdstøjet og sørger for bort-
skaffelse	af	de	gamle	 tagplader,	 så	kan	vi	 spare	ca.	
30.000 kr.

Vi har søgt yderlig 2 fonde som vi ikke har fået svar fra 
endnu, men vi er forberet på at svaret er negativ. Set i 
det lys, har udvalget bestemt, at vi vil prøve at lave en 
indsamling....det kunne være rart med lidt penge, hvis 
der kommer uforudsete udgifter.

Gave fra Sinding Forsamlingshus
Huset har modtaget en gave fra Sinding Forsamlings-
hus: Et el-drevet lærred på 2,5m x 2,5m. Det vil vi ger-
ne takke dem for herigennem

Michal Jokumsen

Nytårskuren var igen godt besøgt. Efter en frisk gåtur 
var	vi	ca.	35	til	kaffe,	rundstykker	og ”En lille én”
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SERUP BORGERFORENING

Indvielse af Madpakkehuset
Lørdag d. 16. maj kl. 12.00

Formand, Karina Vinderslev, byder velkommen
Bernd Grewy fortæller lidt om projektet

Borgmester Steen Vindum kommer
og klipper den røde snor

  Vi serverer
  Helstegt Pattegris

Det er gratis at deltage
Øl, vand og vin kan købes

Serup Sommerfest
19. & 20. juni

Sæt allerede nu

i kalenderen
Program udsendes senere

Hold Serup Ren
Søndag d. 26. april kl. 10.00

Vi er igen i 2020 tilmeldt
Naturfredningsforeningens

Affaldsindsamling

Kom og hjælp os med at holde Serup ren!
Vi deler os i 5 hold og går ud af de 5 indfaldsveje

Gratis pølser, øl og vand til alle deltagere

Gavekort på
1 stk. juletræ (til julen 2020)

til de første 5 husstande,
der tilmelder sig
- OG deltager! ;)

Sponsoreret af Torben Frits

- se mere på Facebookgruppen Serup-Siden

Siden sidst ... 

Generalforsamling
Torsdag d. 23, januar blev der afholdt ordinær general-
forsamling i Borgerforeningen. Efterfølgende har den 
nye bestyrelse konstitueret sig således:

Formand:   Karina Birch Vinderslev
Næstformand:  Cebrina Djurslev Eskerod
Kasserer:   Tenna Daugbjerg
Sekretær:   Emilie Miles
Medlem:   René Storgaard

Suppleanter:  Bernd Grewy
   Tina Englyst

Skt. Hans Aften
Tirsdag d. 23. juni

på Serup Sportsplads

Børnebålet tændes kl 18.00
Gratis snobrød til alle børn!

Salg af pølser, øl, vand, mm.
til de sædvanlige små priser

Bålet tændes kl. 20.00
Båltaler: Henriette Gosvig Nielsen

Kommende arrangementer

Legepladsen
Da madpakkehuset nu er ved at være rejst, arbejder 
bestyrelsen nu for at byens børn kan få en ny lækker 
legeplads. Vi har haft møde med en legepladsprodu-
cent og ud fra nøgleorderne Natur, Bevægelse og Fri 
Leg modtog	vi	et	udkast	med	flere	virkelig	gode	løsnin-
ger. Efter en proces med sparring, og udvælgelse af 
de helt rigtige ting til legepladsen, forlægger der nu et 
tilbud, som bestyrelsen arbejder videre med.

Cebrina Djurslev Eskerod
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...

Flowers By Rikke Due
Nye trends, nye ideer til julens dekorationer.
I en lille butik bagved MadSelskabet nede i Sydbyen, 
ligger Rikke´s lille hyggelige butik. Rikke er hverken 
uddannet blomsterbinder eller blomsterdekoratør, 
men efter mange år som ansat på et kontor, var det tid 
til at prøve noget nyt. 

Ny by og nyt job.
Rikke har lært sig selv, meget af det hun ved og denne 
aften sad vi 13 nysgerrige damer klar ved langbordet, 
til at se hvilke trends der hitter lige nu.

Spiseaften på Restaurant Langsø
En dejlig aften med lækker mad og hyggeligt samvær.
21	 ”Landsbyliver”	 hyggede	 sig	 med	 lækker	 mad	 og	
masser af snak.

Menuen i år bestod af tarteletter og Langsø gryde og 
det smagte super dejligt. Stedet stod desværre overfor 
en lukning men værtsparret havde endnu ikke opgivet 
deres store drøm.

Langbordet

Enebær juletræer

Lidt til kogler til julebordet Årets trends

Hygge på Restaurant Langsø

Tørrede blomster eller evigheds buketter som det 
også kaldes, er det der hitter mest lige nu. Det gik igen 
i mange af dekorationerne samt farverne støvet lyse-
rød og støvet grøn.

I løbet af aftenen, trak Rikke lod om sine kreationer og 
flere	var	heldige	at	få	noget	med	hjem.

Vi	hyggede	med	kaffe	og	lækker	kage	fra	MadSelska-
bet.
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Kommende arrangementer

Torsdag d. 16. april 2020 kl. 19.00
Besøg på Møltrup Optagelseshjem

Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg

Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere el-
ler længere tid har brug for støtte i deres liv), 
kan	finde	hjælp	til	at	tage	livet	op	på	ny.

Mændene betragtes ikke som klienter, men som 
mennesker, der kommer til Møltrup for at være 

med til at drive gården. 
Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan 
yde, bydes velkommen, så længe der er plads.

 
Denne aften får vi et lille oplæg omkring stedet,

dets formål og historie. 
Derefter en rundvisning på Herregården – med 

respekt for beboernes private områder.
 

Vi	slutter	af	med	Møltrups	kaffe	og	kagebord
med mulighed for at stille spørgsmål. 

Der er også mulighed for et besøg iMøltrups
Madbutik, hvor de sælger lækre ting og sager.

 
Pænt, brugt herretøj, sportstøj, fodtøj, håndklæder, 

dyner og puder modtages gerne.
 

Pris for medlemmer 65 kr. Ikke medlemmer 90 kr.
 Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.05

Giv lige besked hvis I kører selv.
 

Tilmelding	til	Janni	senest	d.	05.04.20
på tlf. 2463 0517 

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 12. Maj 2020 kl. 18.15 
Laden og Vejrups have

 Mårdalsvej 2, 8860 Ulstrup
 

10 års jubilæums tur

Denne aften besøger vi Vejrups have,
som er 10.000 m2 stor 

og fyldt med tusindvis af blomster,
tager et kig i Laden, 

der er en 300 m2 stor brugskunst butik
med alt fra sofapuder, 

lys til krukker og masser af andre ting.

Hvis man går op i blomster,
er der rig mulighed for at kikke på

sjældne stauder og planter til haven,
på deres planteskole.

 
Denne aften er Landsbyliv vært ved

3 stykker smørrebrød
 og en enkelt øl eller sodavand

i den hyggelige cafe.
 

Pris for medlemmer 0 kr.
Ikke medlemmer 110 kr.

 
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 17.30

Giv lige besked, hvis I kører selv
 

Tilmelding Anna-Grethe senest d. 04.05.20
på tlf. 2427 8773 

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk  

Der hygges... .. og snakkes



36

         BØRNEHAVEN I LEMMING
Mindfulness til børn
I Børnehaven i Lemming har vi siden efteråret 19`, for-
søgt med et nyt initiativ; nemlig Mindfulness.

Mindfulness er et begreb som oprindeligt har rødder 
i buddhismen, og er en form for meditation, hvor det 
i sin enkelthed handler om at stresse af, forebygge 
stress, frustration, angst og depression.

Vores tanker bag at indføre mindfulness i børnehaven, 
er at vise værdier som nærvær, ro og kropsbevidst-
hed, uden at indtage en religiøs tilgang.

I en børnehave kan det ikke undgås, at dagen (også) 
indeholder	uro,	støj	og	konflikter.	I	den	forbindelse,	fin-
der vi det som personalegruppe værdifuldt, at børnene 
får nogle legaliserede afbræk og pauser i løbet af da-
gen, hvor de kommer helt ned i gear og mærker sig 
selv. 

Hvornår og hvordan bruger vi mindfulness?
Vi har indtil videre indført mindfulness om eftermidda-
gen, når børnene er færdige med at spise frugt og brød. 
Vi har taget 6-8 børn med ind i vores motorik/soverum, 
hvor børnene hver især ligger sig på en madras med 
et tæppe over sig. Lyset bliver slukket, gardinet truk-
ket ned, og en historie eller afslapnings/afspændings 
musik bliver sat på båndoptageren, eller en historie 
fortælles. Børnene ligger og slapper fuldstændigt af i 
typisk 10-12 minutter. Forældre der henter deres børn 
på denne tid af dagen, venter til seancen er ovre. 

I begyndelsen var det personalet, der valgte hvilken 
gruppe børn, som vi på dagen vurderede havde brug 
for mindfulness, men efterhånden er børnene også 
selv begyndt at efterspørge, om de må være med til 
mindfulness i dag! Fremadrettet har vi talt om, at bør-
nene kunne være sammen 2 & 2, hvor de på skift giver 
hinanden massage; ligeledes til afslappende musik.

Lemming blev ikke bygget på én dag, men vi syntes, at 
initiativet er kommet godt fra land, og vi tror på, at bør-
nene får rigtig meget ud af det, og vi ser frem til mange 
gode mindfulness timer med børnene.

Pædagogmedhjælper, Jonas Weber ThomsenSarah Corfitz Clausen

Laura Toft Vester

Ida Lund Schultz

Klara Lausten Bang
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FRISKOLEN I LEMMING
Hvorfor har du valgt, at dit barn skal gå på en friskole? 
Hvad er forskellen på at have et barn i friskole og i fol-
keskole? Mange har spurgt, fristes man til på bedste 
blogger-vis at fortsætte. I stedet for at svare på oven-
stående spørgsmål, vil vi i dette skriv forsøge at kaste 
lys på det, vi sætter allermest pris på ved at have et 
barn på Friskolen i Lemming.

”Træd varsomt thi her skabes mennesker”
Sådan står der skrevet på muren, efter ældstegruppen 
har modelleret citatet i forbindelse med et kunstpro-
jekt, der har kørt på friskolen. Læser man lidt på hjem-
mesiden omkring Friskolen i Lemming, står der bl.a. et 
udsagn	om	at	”glade	børn	 lærer	bedst”.	Det	 lyder	alt	
sammen godt, men hvordan bliver det ført ud i livet?

Det starter med et ”hej”
Når	du	kommer	 inden	 for	døren	på	 friskolen	 (de	fle-
ste gange er det allerede sket på p-pladsen), mødes 
du,	barn	som	voksen,	med	øjenkontakt	og	et	”godmor-
gen”.	Der	er	et	særligt	nærvær,	som	er	 til	stede	 ikke	
blot fordi der er tale om en mindre skole, men fordi der 
er taget stilling til, at her hilser man på hinanden. Der 
er ikke nedskrevet direktiver omkring dette, men fordi 
lærerne møder alle med dette, smitter det og bliver til 
en kultur. 

Hver morgen samles elever og lærere til morgensam-
ling, hvor de synger sammen, beder fadervor og der 
fortælles historie. Alle starter dagen sammen.

Ansvar
Eleverne har alt efter alder ansvar. Ansvar for hinan-
den, særligt ansvar for en anden (makker-ordning og 
legepatrulje). De er en del af rengøringsordningen, 
som forældre også tager 
del i, så både børn og 
forældre tager ansvar for 
skolen – dette skaber et 
tilhørsforhold.
 
Bevares, de har også fag-
lig undervisning, men når 
vi skal fremhæve hvad vi 
sætter allermest pris på 
ved Friskolen i Lemming, 
så er det, at der er fokus 
på at skabe hele menne-
sker, som tør udfolde sig. Mennesker der føler og ta-
ger ansvar for sig selv og andre. Mennesker der kigger 
andre	mennesker	i	øjnene	og	siger	”hej”.

Tina og Mai,
forældrerepræsentanter  
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Program 2020

Bestyrelsen
Alfred Jensen  8687 7535 / 2241 1221    
Jørn Andersen     8685 9141 / 2279 1138                  
Christian Nørskov  2585 2683    
Lasse Mortensen  2423 5501  
Søren Jensen    2648 1234

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Hundedressur
Starter 1. marts.

Nygårdsvej 2, Kjellerup

Kontaktperson
John,	mobilnr.	2261	9864

Der indkaldes til 

Ordinær Generalforsamling
i Lemming og omegns Jagtforening

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019

4. Valg  
A. Medlemmer af bestyrelsen  
1. Søren - genopstiller ikke
2.	Jørn			-	genopstiller	ikke

Mulige kandidater kan være bestyrelsen i hænde
8 dage inden generalforsamlingen.

B. Formand
C. Kasserer

D. To suppleanter
E. Revisorer 

1. Erik Nielsen
2. Kent Nielsen

F. Revisorsuppleanter
(Kurt Hornskov og Peter Nørreskov)

5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag

7. Kragepokalen udleveres
8. Fremvisning af trofæer skudt i DK i 2019.

Forsamlingen vælger ”pæneste”
og uddeler pokaler.

9. Evt.

Husk at medbringe pokaler!

Bukkekaffe i jagtvognen
Lørdag den 16. maj kl. 8.00

Mød op ved Trommelhuset på Holmmøllevej og 
fortæl/pral om det du har set eller skudt. Du tager 
selvfølgelig	bukken	med	sammen	med	termokaffen.	

Foreningen sørger for morgenbrød – 20,-kr.

Fisketur
Fredag den 12. juni kl. 18.30

Mød	op	med	fiskestangen	til	en	hyggelig	aften	ved	
Svennes sø på Ingerslevvej 19, Lemming.
Der kan købes grillpølser og drikkevarer.

”Fiskekort”	kr.	50,-

Jagt i Pæstegårdsskoven                                                                                 
 Lørdag den 10. okt. og onsdag den 30. dec.

Begge dage kl. 10.00

Mød op ved klubhuset på Serupvej.
Max.	15	deltagere	så	”først	til	mølle”.

Pris 50,- kr. incl. en øl eller vand.                   

Husk jagttegn.
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Vel mødt til alle vore arrangementer.

Vi glæder os til at se jer

Siden sidst ...
Lemming Borgerforening afholdt det årlige generalfor-
samling onsdag den 29. januar.

Vores formand, Tina Kampp, gik af efter 12 år i besty-
relsen, hvor vi er lidt usikre på om det er 6-8 år med 
formandsposten. Tak for indsatsen, skal der lyde her-
fra.

Medlem af bestyrelsen, Karin Hauge, gik også ud, 
efter	flere	år	i	bestyrelsen.	Tusind	tak	for	din	indsats,	
skal der også lyde herfra 

Steffan	Pedersen	var	på	genvalg,	og	det	samme	var	
Jan	Louring.	På	valg	var	der	Christina	Bagger	Frede-
riksen, Erik Pedel, og Sabrina Schjøler. Pga af den 
meget kærkomne lyst til at komme i bestyrelsen, kom 
der	kamp	valg.	Og	ind	i	bestyrelsen	kom	Jan,	Steffan,	
Christina og Erik. Vi håber Sabrina har lyst til at stille 
op til næste år også. 

Vi har endnu ikke fået konstitueret bestyrelsen. Men 
det	bliver	den	i	nærmeste	fremtid.	Og	det	bliver	offent-
liggjort på Facebook og i næste Lokalblad

Venlig hilsen
Lemming Borgerforeningen

Kommende arrangementer

Fastelavnsfest 
Søndag den 23. februar.
Vi starter i kirken kl 13.00

Og fortsætter med tøndeslagning ca kl 14.00
i forsamlingshuset.

Der vil blive kåret kattekonger og dronninger
Mulighed for at købe fastelavnsboller

og hjemmebagte boller 

Revy og Forårsfest

Igen i år er holdet klar
og øver på fuld tryk på endnu en god revy. 

Der er general prøve
Torsdag den 19. marts kl 19.30

Den	store	finale	er
Lørdag den 21. marts kl 18.00

i forsamlingshuset.

Tilmelding til Heidi Svendsen på 2289 4753 
Eller heidikalakisvendsen@gmail.com

eller over Facebook

Tak til Tina Kampp for 12 år i bestyrelsen
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Groft sagt kan man måske sige;
”Værkeriet skal ikke beskrives – det skal bruges!”
Bruges af dig.

Med et medlemskab i hånden, kan du benytte dig af 
lokalerne i Værkeriet, til nærmest hvad som helst. Ved 
at det bliver brugt, danner du din egen beskrivelse af 
stedet. 

Beskrivelsen giver du måske videre til naboen. Det er 
set før, og det er sådan det skal køre rundt, hvor vi 
holder alle døre og muligheder åbne. Det er ikke kun 
godt for huset, men for hele lokalområdet.

Nabohej!
I skrivende stund er der blot et par dage tilbage inden 
dette arrangement. Det er et arrangement, som ofte 
har	været	 foreslået	på	de	åbne	stormøder	–	 ”skal	vi	
ikke lave en dag, hvor nye folk i området kan få en 
præsentation	 af	 området?”.	 Invitationerne	 er	 sendt	
rundt til lokale institutioner og foreninger, og selvfølge-
lig også personligt til de folk, som for nylig har fået en 
ny adresse.

Vi glæder os til at slå dørene op og til at skrive mere 
om det i næste lokalblad. Måske kommer der billeder 
og måske kommer der udtalelser fra dagen.

Game on!
Det her er et arrangement for nostalgikerne og de spil-
leglade! En eftermiddag og aften, hvor stueetagen i 
Værkeriet vil blive fyldt med gamle og nye maskiner, 
hvor både børn og voksne vil slå øjnene lidt ekstra op. 
”Det	spil	kan	 jeg	godt	huske”,	 ”okay,	det	er	godt	nok	
sløj	grafik,	men	spillet	fejler	 jo	ingenting”…	Min	egen	
begejstring for de gamle spil er svær at skjule og vi 
glæder os til at bringe et sammendrag af dagen, i næ-
ste lokalblad. Hvis det går godt, er vi ikke blege for 
at gentage konceptet. Arrangementet er ligeledes en 
støtte for indsamlingen til Kulturlanternen.

Generalforsamlingen løber af stablen den 18. febru-
ar, så vi kan af gode grunde ikke give et referat derfra 
endnu. Dog kan vi på forhånd meddele, at vi arbejder 
på at få lavet nogle udvalg/arbejdsgrupper for huset. 
Det gør vi for at åbne endnu mere op, og i håb om at 
endnu	flere	arrangementer	–	større	eller	mindre	–	vil	
blive til. Vi sigter ikke kun efter at samarbejde med for-
eninger og institutioner i området, men også med dig.

Men, det går nu ret så godt. Det har været et godt ef-
terår	og	flere	har	benyttet	sig	af	mulighed	for	at	afholde	
børnefødselsdag. Denne aftale med Forsamlingshu-
set er endnu en styrke for huset – tak for det!

Forårsmarked d. 16. maj kl. 10.00 - 16.00
Det er atter blevet tid til det årlige marked i Værkeriet, 
og her kan du også være med! Kontakt os for at høre 
nærmere og følg med på Facebook.

Live stream foredrag
Direkte fra Aarhus Universitet, hvor emnerne er me-
get blandet. Det er gratis at deltage:

Tirsdag den 3. marts 2020, kl. 19-21.
Det er bare en virus

Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det 
trænger ind i og udnytter levende celler til at formere 

sig. Hør om de vigtigste kendetegn for virus.

Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 19-21.
Fremtidens natur.

Jorden	er	en	levende	planet	fyldt	med	mange	forskel-
lige	livsformer.	Men	Jordens	store	befolkning	presser	

nu naturen. Hvilke løsninger skal vi satse på?

Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 19-21.
Dybhavet - nyt fra en ukendt verden.

Forskere har fundet uventet liv på de største havdyb-
der og dybt i havbunden. Hør om organismer der er 

tilpasset det ekstreme tryk.

Tirsdag den 21. april 2020, kl. 19-21.
Rask og glad - tak dine unikke mikrober

Ny forskning viser at mikrober i vores tarm, på vores 
hud og i vores hulrum påvirker vores helbred fra det 

sekund vi kommer til verden. Hør om hvordan du 
styrker dine mikroorganismer så de optimerer dit im-

munforsvar.
_____

Onsdag den 4. marts kl. 19.30
Informationsmøde i Lemming Forsamlingshus

Kulturlanternen
_____

Har du en god idé til et arrangement?
Måske sidder du derhjemme og har en interesse, som 
du gerne vil dele med andre? Vi hjælper gerne med at 
snøre	netværket	 sammen	med	dig…	Vi	 hører	 gerne	
fra dig på Facebook siden – Værkeriet eller på mail 
vaerkeriet@gmail.com
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Når børn og unge bliver indskrevet i Børne og Fami-
liehuset, har de ofte nogle svære og trælse oplevelser 
i bagagen i forhold til at deltage i et fællesskab, så 
derfor	tror	de	ikke	på,	at	de	kan	finde	ud	af	at	deltage	
i et fællesskab. De føler sig forkerte, fordi de ikke er 
lykkedes. Lige præcis den oplevelse er vores vigtigste 
opgave at ændre på og netop derfor er Børne og Fa-
miliehusets vision også, at lære vores børn at deltage 
i et fællesskab igen, for når vi har nået det mål, kan 
vores børn blive sluset videre til de fællesskaber, der 
venter dem i uddannelse og arbejdslivet i fremtiden.

I Børne og Familiehuset har vi i løbet af dagen mange 
fællesskaber - både store og små.

Vi starter hver dag fælles med morgenmad og fælles-
sang. Det, at synge sammen, er udfordrende, fordi vi 
viser noget af os selv og vi bliver nødt til at turde ka-
ste os ud i det og tro på, at sidemanden også synger 
med  - når det sker, giver det en helt fantastisk følelse 
af	fællesskab	og	sammenhold.	Vi	oplever	flere	og	flere	
dage, at vi alle går høje og glade fra vores morgen-
møde, fordi vi har skabt noget sammen.

Herudover spiser vi også frokost sammen alle mand 
og torsdag og fredag laver vi fælles aktiviteter sam-
men over middag. Det er så dejligt at se hvordan vores 
børn vokser og bliver stolte, når de deltager i fælles-
skabet	og	løfter	i	flok.

Vores ældste børn har deres naturvidenskabelige un-
dervisning på Fussingø-Egnens Friskole. Hver onsdag 
kører de derop og er sammen med deres ældste klas-
se. Det er en god træning til at skulle videre og netop 
friskolerne er gode til, og vægter fællesskabet i deres 
daglige aktiviteter. Og de sejre, det giver vores børn, 
er helt uvurderlige.

En gang om året mødes 4 – 7 friskoler og har en uge 
sammen med naturvidenskabelig undervisning. Den 
deltog vores ældste gruppe også i. I år var den største 
oplevelse for os, da én af vores ældste elever – sam-
men med en anden dreng fra en anden friskole – spil-
lede til fællessang for 70 andre unge mennesker, der 
skrålede med.

Det er så dejligt, når det lykkes os at skabe et trygt 
miljø, hvor vores børn og unge mennesker tør springe 
ud i det og tro på, at de ikke slår sig, når de lander.

Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset
Annette

Fællesskabet – det er det vi skal lære
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalrådet
Kommuneplan 2020-2032
Lokalrådet	er	ved	at	finde	dato	for	afholdelse	af	bor-
germøde vedrørende kommuneplan omkring starten 
af september. Til borgermøder om kommuneplan del-
tager	der	også	normalt	flere	byrådsmedlemmer.	

Grundlag for mødet er det forslag til kommuneplan der 
foreligger til det tidspunkt.Så hold øje med hvornår det 
bliver.

Lokalrådet har inden udarbejdelsen af forslaget  blandt 
meget andet peget på, at der ønskes muligheder for 
byudvikling i landsbyerne. Det er vigtigt at bevare sko-
lerne og både byudvikling og ændring af skoledistrikter 
bør medtænkes i revisionen af kommuneplanen. Det 
er lovet, at en omfartsvej ved Skægkær kommer ind 
i planrevisionen, det er allerede blevet mere konkret, 
idet der er afsat penge til at undersøge forskellige mu-
ligheder for placeringen. Byrådet regner lige nu med 
en igangsætning i 2024. 

Der er peget på, at der i Nisset er behov for et æn-
dret vejforløb, og det bliver endnu mere påkrævet ved 
den	forventede	stigning	i	den	tunge	trafik.	I	Sejling	er	
der	behov	for,	at	dæmpe	trafikken	ved	indkørslerne	på	
Ebstrupvej og på Ørevadbrovej.

Færdiggørelsen af banestien ved Lemming Brovej 
skal have høj prioritet, så der er endnu mere ide i at 
opgradere stien til supercykelsti, som det er planlagt.

Samtidig kan adgangen fra Lemming til banestien for-
bedres betydeligt ved at etablere en ny sti i fortsættel-
se af Lemming Vesterbyvej. Der er påny peget på, at 
det rekreative område ved Gubsø bør fremmes, så det 
ikke hver gang skal sikres, at det forbliver i planerne.

Trafik
Der	 kommer	 trafiklys	 i	 krydset	 ved	 Tandskovvej/Vi-
borgvej. I sammenhæng med planerne for svingbane 
ved Resdal Bakke etableres der rumlestriber og over-
halingsforbud fra Skægkær til Tandskovvej.

Landsbyklynger
Lokalrådet er med i projektet om etablering af lands-
byklynge.

Borgermøde i marts
Der skal efter lokalrådets vedtægter afholdes borger-
møde i marts. Datoen og temaet er ikke fastlagt ved 
Lokalbladets deadline, så vær opmærksom på når det 
annonceres f.eks. på facebook og opslagstavler.

Forskønnelse af landsbyerne?
Byrådets Plan- og Vejudvalg har i 2020 afsat 1 mio. 
kroner til forskønnelse af veje, torve og pladser. 

Silkeborg Kommune opfordrer derfor lokalrådene til at 
indsende gode idéer til projekter.

Udgifterne til et projekt må ikke overstige 225.000 kr. 
En række kriterier skal være opfyldt, for at et projekt 
kommer i betragtning:

• Projektet skal primært være på offentligt vejareal 
• Det kan komme på tale at inddrage mindre nabo
  arealer under visse betingelser
• Det skal beskrives, hvilken værdi idéen giver byen.
• Der skal laves en skitse af projektet og ideen med det 
  skal beskrives 

Projektet vil blive vurderet på følgende parametre:

• At idéen giver værdi for byen.
• At projektet er lokalt forankret.
• At prisen er rimelig i forhold til den værdi byen tilføres.
• At det efterfølgende er enkelt at drifte og vedligeho
  de.

Projektet må gerne være i samspil med andre lokale 
tiltag, og økonomien må gerne suppleres med søgte 
midler fra fonde eller sponsorater. Eksempelvis kan 
man	søge	puljen	til	medfinansiering	af	lokalt	initierede	
projekter ved kommunen.

Projektet skal gerne realiseres i 2020.
Deadline for indsendelse af idéer er d. 1. april

Lokalrådet modtage gerne ideer hurtigst muligt.
Husk det skal vedrøre vejarealer.

Peter Bernth
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

René foran E-dart-maskinen...

Casper	Andre	Jensen	fra	Serup	og	Daniel	Farcinsen	
fra Tandskov snakkede i efteråret om, det mon var mu-
ligt at skabe lidt mere liv i Centrumhuset i Skægkær. 

Casper sidder allerede i bestyrelsen som kasserer for 
huset, og i fællesskab kontaktede de andre lokale folk i 
deres bekendtskabskreds og via facebook og spurgte, 
om de ville møde op en fastsat tirsdag, samt invite-
rede en oplægsholder med diverse info om dartspil, 
incl. pizza og lidt til halsen.

Og det gav pote, ca. 10 mand mødte overraskende 
op med deres egne dartpile, og der var sat skiver op 
på væggen i klubhuset (og plader på både væg og 
gulv!). Kastelysten var stor og snakken var mindst lige 
så god. 

Blandt de fremmødte var også Rene Tranbjerg, der 
med stor entusiasme gik ind i arbejdet med at få dart-
klubben op at stå sammen med Casper, og det kræver 
jo vedtægter og budget samt en formand, næstfor-
mand/menigt medlem, kasserer og gerne en supple-
ant. Men penge er jo også rare og nødvendige, ikke 
mindst, når formålet med dartklubben er at kunne leve 
op til diverse konkurrencekrav og træningsmuligheder. 
Og	kravene	til	godkendte	”baner”	er	høje	og	ikke	helt	
billige. 

Nu	trådte	flere	af	de	interesserede	i	karaktér	og	skaf-
fede 6 sponsorer, se nedenfor, og så var grundlaget 
lagt	for	en	officiel	dartklub	i	Centrums	regi,	med	navnet	
IF Centrum Dart. Sponsorernes hjælp har bevirket, at 
et medlemskab kun koster 250 kr/halvårligt, og Cen-
trumhuset er blevet klubbens hjemsted, hvor man træ-
ner hver tirsdag kl. 18.30 og E-dart onsdage kl. 18.00.

Allerede	nu	er	der	18	medlemmer,	og	flere	er	natur-
ligvis velkomne. Klubben har pile, man kan låne og 
afprøve, om det er noget, man har lyst til selv at del-
tage i.

Sponsorerne er:
- Skægkær Pizzeria
- Tranbjerg Byg & Ejendomsservice
- Markland Biler
- eazyorder.dk
- Silkeborg Autokommission, Kjellerup
- KC Denmark
Stor tak til dem for støtten.

Dartklub i Centrumhuset fra 1. januar 2020

Klubben tegnes i dag af formand René Tranbjerg, me-
nigt	medlem	Thomas	 Jensen,	 kasserer	Casper	 Jen-
sen, suppleant Nicki Kristensen. P.t. er der 5 turne-
ringsbaner, 2 træningsbaner samt 2 E-dart-maskiner, 
som	financieres	ved	betaling	på	maskinen	med	10	kr/
spil. Og evt. drikkevarer købes til klubhusets priser. 

Er man interesseret, kan Casper kontaktes på 2143 
9455 eller René på 5057 2499 for yderligere info.   

Luffe

Rigtig dart-hygge i klubhuset...
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

Bestyrelsen:
Formand Rosa Leth               2674 5034
Næstformand Keld Nielsen    8654 0668
Kasserer Andrea Thomsen      8685 5526
Sekretær Karen Schjødt          5056 7442
Best.medl. Kirsten Engebjerg

Udlejningspriser 2019

Hele huset   2.000,-
- for 2 dage  2.500,-
Store sal     1.650,-
Lille sal       1.250,-

Alle priser er
inkl. forbrug og slutrengøring.

Begravelser og små møder
er halv pris.

Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034

eller 2674 5034

Bestyrelsen:
Formand  Niels Rasmussen    21290866
Kasserer  Olaf Leth                  26745034
Sekretær  Annalise Grewy       22394081
Medl.        Mary Christiansen  26795936
Medl.        Lotte Pedersen    24914261

   

2019 – 2020 

 
 

 

       Sejling 

Pensionist Forening 

Fælles arrangement 
2019-2020 

10. Sep. 
Højskoledag Balle 

sognegård 
SU senest 6/9 

 
Birthe Larsen 

Sven  

09:30 
 
 
 
 

20 56 91 50 
22591946 

Foredragsholder 
Hans Henrik 

Sørensen 
”På flugt til 
Vestindien” 

13,30Marianne 
Hesselholt 

”Hjemstavn og 
udsyn 

Pris 160kr. 
21. Nov. 

2019 
torsdag 

1130 
Tilmelding senest 

15. november 
 

Julefrokost i det 
gamle område 
nord i Sejling 

forsamlingshus 

23.Apr. 
2020 

torsdag 

17:30 
 

SU. 1. April 

Sæson afslutning i 
Serup 

Program senere 

Formand Rosa Leth 26 74 50 34 
Næstformand 

Kasser 
Kjeld Nielsen 

Andrea Thomsen 
Karen Schjøths 

Kirsten Engeberg 

23 60 76 96 
86 855 526 
50 56 74 42 
30 26 54 62 

 

Dato Tidspunkt Info 
2020 

29. Jan. 
Onsdag 12:30 Frokost* 

12. Feb. 
Onsdag 13:30 Almindelig hyggedag  

26. Feb. 
Onsdag 13:30 Musik og sang 

 

11. Mar. 
Onsdag 13:30 

Cecilie og Jørgen Kusk 
Fortæller om Peru 

 

25. Mar. 
Onsdag 12:30 

Vi slutter sæsonen med 
middag 

Generalforsamling 

 
God 

sommer til 
alle!    

 
 
 
 

HUSK 
Tilmelding 

 

Dato Tidspunkt Info 
2019 

4. Dec. 
Onsdag 

13:30 

Juleafslutning i Sejling* 
Med Præsten. gløgg og 

æbleskiver 
Medbring pakke ca. 25 kr. 

   

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00

Dagsorden	iflg.	vedtægterne

Forslag, der ønskes behandlet,
skal være formanden i hænde

senest 3 dage før
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Bestyrelsen:

Formand: Karen Bang 4032 6961
Næstform: Anny Timmermann 5192 8685
Kasserer: Pia Majken Fisker 4021 9500

Sekretær: Karin Jensen 3070 9048
Best.medlem: Per Rasmussen 4036 7594

Program for
Marts - April - Maj

Program for
Marts - April - Maj

Onsdag den 4. marts  kl. 13.30
Får	vi	igen	besøg	af	”Seniorshoppen”,	som	vil	vise	

deres forårskollektion med lokale damer som manne-
quiner, og I har mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie - venner - bekendte og naboer med, alle 
er velkomne både damer og herrer, så mød bare op, 
vi ser gerne at forsamlingshuset bliver fyldt, men af 
hensyn	til	kaffebordet	er	tilmelding	nødvendig.

Tilmelding senest  29. februar til Rasmus
Tlf. 8685 5832/2986 5832

Onsdag d. 18. marts kl. 12.30
Sæson afslutning med fællesspisning
og efterfølgende generalforsamling.

Vi starter dagen med en middag, hvor menuen ikke er 
bestemt endnu, men den vil helt sikkert smage os.

Efter middagen afholdes ordinær generalforsamling,
med	dagsorden	iflg.	vedtægterne.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på general-
forsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 

dage før.

Efter veloverstået generalforsamling tager vi et
spil på sekseren, så husk en pakke til 25-30 kr.

Husk tilmelding senest 13. marts
 til Rasmus tlf. 8685 5832 / 2986 5832

Hvis nogen skulle have lyst til at være med i bestyrel-
sen, så sig det ved tilmeldingen.

Onsdag d. 1. april kl. 13.30    
Så indleder vi petanque sæsonen.

Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med at 
spille	petanque.	Vi	tager	selv	kaffe	med,	og	i	år	kan	vi	

sidde i tørvejr når vi nyder den. 
Der	kan	sagtens	være	flere	med	når	vi	spiller	på	

sportspladsen, så mød bare op, det kræver jo ikke 
særlige forudsætninger for at være med. 

Torsdag d. 23. april kl. 17.30
Sæsonafslutning	for	det	”Gamle	Område	Nord”.

Det er i år Balle Sogns Pensionistforening, der er 
vært ved årets afslutning, og afholder det i Serup For-

samlingshus, som sædvanlig er der god mad,
og musik og dans

Fyldestgørende program udsendes senere.

Onsdag d. 29. april
har foreningen 50års jubilæum, og det vil vi gerne 

markere, så I vil høre nærmere når den tid kommer.

Torsdag den 5. marts kl. 9.30
Tur til Bøgehøj Storcenter

Mandag den 9. marts kl. 12.30
Generalforsamling

Der	serveres	som	sædvanlig	”Gule	Ærter”.
De, der ikke har lyst til at spise den slags,

må gerne få almindelig suppe.
Husk at meddele det ved tilmeldingen.

Tilmelding senest 1. marts

Mandag den 23. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag

Tilmelding senest 15. marts.

Torsdag den 23. april kl. 17.30
Fælles Sæsonafslutning

i Område Nord.
Festen holdes i Serup Forsamlingshus.

Tilmelding senest 15. april

Bestyrelsen vil gerne takke for denne sæson.
Vi har haft god tilslutning til vore arrangementer.
Nu er vi i gang med at planlægge næste sæson.

Der bliver en udflugt onsdag den 27. maj.
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand      8685 9027 /  2160 9027

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Peter Bernth (formand) 6029 5577
Serup:   Christina Hyllested 4056 7192
Lemming:		 Jørgen	Brendstrup		 8685	9025
Skægkær: Søren Nollin  3023 7766
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 6)
Kirsten Hansen, pædagogisk leder 3066 4319
Lisbeth Bang, pædagogisk leder  5170 3669

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

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

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17    3069 7743

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

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

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

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni	Rasmussen,	formand							 	 2463	0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

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

LOKALE KONTAKTPERSONER
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
John	Lehmann	Bøgh,	formand	 	 4244	1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Hanne Halkjær Møller, udlejning      4240 0746

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan	Klinkby,	formand		 			 	 2217	5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand   8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred	Jensen,	formand	 	 	 8687	7535

Serup Borgerforening
Karina Birch, formand   

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

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus	Jensen,	formand	 	 8685	5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh   4280 0340

Sinding Kulturforening
Jannie	Husted	 	 	 	 5094	7990

Sindingrummet
John	Gammelgaard	 	 	 2947	4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen	Nikolajsen	 	 	 2178	2388

Sejling Borgerforening
Jacob	Kudsk,	formand	 	 	 4084	2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Rasmussen   2129 0866

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Skægkær Borgerforening
Søren Nollin    3023 7766
skborgerforening@gmail.com
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

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

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

8685 5186

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

www.erik-s.dk 

Erik Sørensen Aps 

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion 
Entreprenørarbejde - Belægning 

Snerydning - Maskinstation 

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83 

Lemmingvej 10  
8600 Silkeborg 
es@erik-s.dk 

Niels A. Petersen:
40 40 95 40

Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Denne
annonce
kan blive

DIN
for kun

1.250,- pr år

Tina Englyst
Serupvej 16, Serup

Mobil: 3023 1613
Bio Sculpture Gelé negle

Voksbehandlinger
NADA - Øreakupunktur
Single Lash Extensions

Lash Lift + Farve
www.loutina.dk                                     #loutinanailz

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

 
                                                                   

             
Er det hele i forfald  
Så giv mig et kald 

Mobil  30486730
bidstrupallround@gmail.com

www.bidstrupallround.dk

Denne dobbelt-annonce
kan blive DIN

for kun 2.500,- pr år
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Aut. kloakmester

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

www.sejlingsmedje.dk
info@sejlingsmedje.dk

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

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

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

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk

Tandskov Grusgrav A/S

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

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

Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming

Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Denne
annonce
kan blive

DIN
for kun

1.250,- pr år


