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Nummer 54          13. Årgang September 2015

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

Børne og Familiehuset på kanoturDagplejens hekse til Skt. Hans i Serup

Fuld knald på Sommerfesten i SerupFriluftsgudstjenesten m. Skægkærblæserne

Skægkærskolen i  Polen    Skt.  Hans i  Lemming
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Aut. kloakmester

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

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

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

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

Kundevenlige
åbningstider:

Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

DIT LOKALE

SUPERMARKED

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Morten Bak A/S
Aut. Kloakmester & Entreprenør 

Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Vi udfører alt fra stort til småt. 
Jord - Kloak

Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage

Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming

Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.

Se mere på

Murermester
Kaj Jørgensen

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

Mobil: 4029 1411

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer

Storm- og forsikringsskader
Iso-kærn

mariehoejmurer@mail.dk

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

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

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

uden at disse er orienteret.

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

Medlemmer:        Fastnet  Mobil   
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 (red. for Sejling-Sinding)   8685 5502 4040 4502
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (red. for Lemm.-Serup, trykansvarlig)    8685 9264 2993 5475
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)                        6127 7299 
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)           8685 5385 
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 (Sognepræst)  
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter) (Serup Borgerf.+ Forsamlingshus)  3023 1613
Erik Nielsen, Østerbyvej 46 (Serup-Lemming sognes Menighedsråd)   8685 9110 2565 0320 
Kaj Larsen, Holmgårdevej 9 (Serup Foredragsforening)                     3511 6628
Karen Bang, Allingvej 1 (Lemming-Nisset Seniorklub)   8685 9187
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Peter Mortensen (Skægkærskolen)     8970 2600
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333
Hanna Lund Pedersen, Lemm. Vesterbyvej 36 (Børnehaven i Lemming)     3026 5156
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)                  8685 5832 
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)                          2463 0517
Tina K. Nørreskov, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)   8685 9114 2883 2404
Susanne Fårup, Sindingvej 26c (Centrum IF)      2297 4770
Jesper Bang, Østerbyvej 8 (Lemming IF)    8685 9111 3052 1040
Verner Lynge (Lemming & Omegns Jagtforening)     3029 3456
Jacob Kudsk, Sejlingsvinget 15 (Sejling Borgerforening)     4084 2337
Hanne Marie Knudsen, Tandskovvej 8 (Sinding Forsamlingshus)    4029 4629
Knud Erik Nielsen, Lemm. Bygade 34 (Lemming og Omegn 2022)   4157 8153
Annette Frederiksen, (Skægkær Børnehave)      5136 9276
Niels Kr. Sandgaard (Sejling Forsamlingshus)      2695 7623
Rosa Leth (Sejling Pensionistforening)       2674 5034

LEDER
I år gælder den gl. vits vist stadig, at sommeren faldt på en fre-
dag, det var vist i uge 27! Og vi er mange, der kigger bekymrede 
på majshøsten og håber, at efteråret bliver lunt og frodigt, så land-
mændene kan få mest muligt foder til dyrene.
Men ellers viser vedhæftede tillæg (Lokalbladet..) en rigdom af ak-
tiviteter, som alle bladets interessenter vil gennemføre i løbet af ef-
teråret. Det ser nærmest ud til, at der er næsten alt til enhver smag 
og ønsker. 
Mange har deltaget i de lokale sommerfester, og har måske skabt 
nye kontakter eller selv været blandt de aktive, der jo skal til, for at 
der kan være aktiviteter til alles fornøjelse og medvirke til at skabe 
liv i området. Uden disse ildsjæle vil vores område let komme til at 
blive en del af Danmark, hvor forfald og faldende huspriser let sæt-
ter kedelige spor på området. Men såŕ n skal det ikke være i vores 
områder, hvor der heldigvis er ”gang i den” og talrige foreninger og 
kirkerne lægger ryg til mange spændende tilbud. Så reservér da-
gene, hvor du lige kan se det eller de tilbud, der kunne friste dig eller 
hele familien. 
Lokalbladet kan også blive mere interessant, hvis du meddeler 
Luffe eller Klaus (se nedenfor) om fødselsdage, bryllupper og an-
dre begivenheder, som kan komme i Gadespejlet eller blive til en 
spændende artikel. 
Hermed ønske om en god og lun eftersommer til alle.           Luffe
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PLADS TIL DIG OG MIG

SKÆGKÆR BØRNEHAVE

I Skægkær Børnehave har vi gennem hele sidste år 
arbejdet på at få  ”Det Grønne Flag” – et smukt bevis 
på, at vi har opfyldt og efterlevet de krav, Naturstyrel-
sen sætter til arbejdet med udeliv, naturtiltag og ople-
velser med børnene i/med/om naturen. Stolte hejste 
vi vores nye, smukke flag en forårsdag og glædede 
os over at se det vejre over legepladsen… desværre 
ganske kort tid.

Efter en periode med lukket pga helligdage, kom vi til-
bage og fandt vores flotte, grønne symbol STJÅLET!!!! 
Nu arbejder vi videre med vores natur-handleplan og 
forventer at kunne beholde vores nyindkøbte flag, når 
det dukker op med posten.

I sommerens løb er vores legeplads blevet forvandlet 
fra træt og nedslidt til ny, smuk og indbydende. Foræl-
drene tog det første store skridt en solskinsdag, hvor 
der var arrangeret arbejdsdag. Derefter har maskiner 
og stærke mænd knoklet med at lægge fliser, grave, 
så græs og meget andet. Vi glædes over den startede 
proces, som skal bringe mere med sig hen ad vejen. 

Børnehavens indre har været under løbende moderni-
sering/nyindretning de seneste år, og vi arbejder med 
at skabe rigtig gode rammer for de pædagogiske tiltag 
og –arbejdsmetoder samt  de pædagogiske læreplan-
stemaer, der arbejdes med. Det næste halve år har 
børnehaven fokus på SPROG og BEVÆGELSE.

Annette Hornebo

Nyt fra Skægkær Børnehave

Igen i år deltog Team Lemming i Stafet for Livet Silke-
borg, som løb af stablen d. 20-21. juni på boldbanerne 
ved Buskelund skolen. Stafetten varer 24 timer og 
hvert hold der deltager skal minimum have en deltager 
på bane hele tiden. En omgang er enten 500 m. eller 
1500 m. så alle kan være med om man går eller løber. 
Se hjemmeside:
Stafetforlivet.dk/silkeborg - Team Lemmings.
Facebook: Stafet For Livet - Lemmings

107 havde valgt og melde sig på Team Lemmings hvil-
ket gjorde os til klart det største hold, vi gik flest om-
gange ca. 2744 hvilket er i nærheden af 1372 km. og 
tjente 18.294 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse.

En kæmpe tak til vores sponsorer:
Rema 1000 Nørrevænget v. Bjørn Bajlum, 
Silkeborg Landhandel v. Frank Munksø, Bang Fonden
og Lemming Hegn

Næste års stafet: 18.-19. juni 2016

Tak til alle som bidragede med opsætning, nedtagning, 
kage, hygge, godt humør og selvfølgelig gode ben.

Stafet for Livet

Lys ceremoni

Der hygges i lejren
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

Du kan være med til at gøre
Gadespejlet spændende og aktuelt,

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

På Serup Tinghøjvej 31 bor Grethe og Erling Peder-
sen med hunden Rico. De købte den tidl. Serup Skole 
i 1965, og har nærmest renoveret lige siden, hvor især 
alt det indvendige er skiftet ud lige som vinduer og døre. 
Og tagetagen er blevet udnyttet. En udestue kom til 
for 28 år siden, og haven har fået en kraftig omgang. 
Erlings tømrerværksted er også en tidl. skolebygning, 
hvor savværket blev lavet ud mod vejen i 1967. Og her 
er skåret tømmer til mange lokale bygninger. Og resul-
tatet af div. renoveringer er rigtig flot.                     Luffe

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Leif Mikkelsen, Sindingvej 
58, fyldte 70 år d. 27. juli

Grethe og Erling Peder-
sen, Serup Tinghøjvej 31, 
Serup, fejrede guldbryllup 
d. 5. juni.

Karina og Kennet Birch 
Vinderslev blev gift i Serup 
kirke 11. juli

Åbent hus
I anledning af min
30 års fødselsdag

vil jeg gerne se
forretningsforbindelser, 
bekendte og venner i 

Lemming Forsamlingshus 

Lørdag den 28/11 kl. 18
Tilmelding senest d. 14/11

Hilsen Lasse schultz 
2513 6775

Nicklas Hørup Jensen, 
Sindingvej 53. søn af Mi-
chelle Hørup Johansen og 
Martin Jensen, er født d. 
16. juli 2015. Han vejede 
3900g og målte 52 cm

Karen Bang, Allingvej 1, 
Nisset, fyldte 75 år den 
26. juli

Vivi og Villy Sørensen, 
Ørevadbrovej 57, fejrede 
guldbryllup d. 5. juni.
 - En uforglemmelig dag 
og vi takker for opmærk-
somheden.

Niels Kristian Sandgaard, 
Ørevadbrovej, fylder 60 år 
29. september
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Oplag:
1525 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

PLADS TIL DIG OG MIG
Børnehaven i Lemming i ny bygning

Hanna Lund Petersen holdt indvielsestale til børn, forældre, 
bestyrelse og øvrige gæster. Hovedbudskabet var stor be-
gejstring for de nye rammer, og dyb taknemmelighed over-
for den enorme forældreopbakning i form af praktisk hjælp, 
ihærdighed og kamp, for at være kommet i mål! Et mål som 
havde været mange år undervejs, hvor Børnehaven i Lem-
ming nu blev sikret fremadrettet.

Marianne Kjær havde skrevet en festlig “flyttesang” til an-
ledningen , som børnene havde indøvet, og sang for alle de 
fremmødte gæster.

Ca. 160 gæster var mødt frem til indvielsen af den perma-
nente børnehave i Lemming. Der var kagemænd & –koner i 
lange baner, og en del af de allerede anlagte 600 m2 fliser, 
blev hermed også indviet!

Mandag den 1. juni var en festdag i særklasse for Bør-
nehaven i Lemming, idet man kunne indvie den nye, 
permanente bygning til Børnehaven, i stedet for de 
midlertidige pavilloner, der i 8 år var lejet til at starte 
børnehaven op i. 

Ca. 175 børn, forældre, medarbejdere og lokale var 
mødt op for at deltage i festdagen, hvor børnehave-
leder Hanna Lund Petersen holdt indvielsestalen. Her 
takkede hun personalet, forældre, bestyrelsesmed-
lemmerne, forældrerådet og alle de øvrige, der har 
arbejdet for at få projektet med den nye bygning op 
at stå. Marianne Kjær havde skrevet en flytte-sang, 
som børnene sang i fællesskab. Forkvinden for besty-
relsen Lisbeth Lausten nævnte også i sin tale, at det 
har været en spændende opgave at følge projektet og 
være med til at realisere ønskerne om bedre plads og 
et stabilt og gedigent fremtidsprojekt. John Geil fra Sil-
keborg kommune klippede derefter den røde snor over 
og ønskede børnehaven god vind i fremtiden.

Forældrene og andre frivillige har også været en vigtig 
brik i virkeliggørelsen med al den hjælp, de har ydet. 
Det være sig i.f.t. til det praktiske med fliselægning, 
indretning af børnehavens lokaler, legeplads m.m.

Hanna fortæller, at den nye bygning lever op til nuti-
dens krav til energi, indeklima og bedre plads til husets 
aktiviteter, men var også lidt vemodig omkring det at 

sige farvel til den gamle bygning, som jo havde gjort 
det godt og givet mulighed for igangsætning af en bør-
nehave i Lemming. Der er rigtig mange gode minder 
fra alle 8 år, og det regner hun da også med, at der 
kommer i den nye bygning med de ekstra muligheder, 
den rummer. 

Hanna sluttede sin tale med at opfordre børnene til 
hver dag at hjælpe med at lave sjove ting, være nys-
gerrige, lege og udnytte alle de nye muligheder, der er 
både indendørs og udendørs. 

Luffe
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At åbne døre for en udvekslingsstudent

Åbn dit hjem for verden
- bliv værtsfamilie for en ung udvekslingsstudent

At blive værtsfamilie er en mulighed for at møde 
fremmede kulturer uden at skulle rejse jorden 

rundt, at give et ungt menneske fra et andet land 
en uforglemmelig interkulturel oplevelse og ikke 

mindst selv at lære noget.

Læs mere på www.afs.dk eller ring til Tage Riis 
Johansen på telefon 28307279

I august åbnede vi dørene for anden gang for et ungt 
menneske fra et andet land, en ung  vi ikke havde 
mødt før. Elena Scala fra Italien nærmere Milano, var 
mindst lige så spændt som vi. ... Hvad spiste de nord-
boer til aftensmad? Kan jeg forstå dem? Hvordan er 
mit værelse? Kan det virkelig passe at jeg skal cykle 
til gymnasiet? Cykler alle danskere? Hvordan går det 
med de ”nye søskende” ? osv.

Vi havde lige så mange spørgsmål: Hvad er det for 
en starut vi har fået i familien? Spiser italienere virke-
lig kun pizza? Kan hun enes med børnene/ de unge i 
vores i familie? Taler italienere virkelig med arme og 
ben? osv.

Elena var fra første færd meget åben overfor familien 
og vores gøremål. Hurtig blev Elena et familiemedlem 
som om hun altid havde været der: Drillerier med sø-
skende, opvask, brok over at vi - ifølge Elena - AL-
DRIG spiste pasta ( selvom det var på bordet mindst 
to gange om ugen). Elena tog imod sit nye land, med 
dertil hørende familie, landsby og sprog med åbent 
sind. Dansk er svært og det er helt umuligt at skrive 
når man simpelthen ikke kan høre forskellen på ME-
GET og MAL. Dette resulterede i mange sjove sms’er 
og forvekslinger.

Elena var, mere end vores egne børn, med til alle fami-
liens arrangementer, om det var besøg hos Oma und 
Opa i Slesvig, fisketur, overnatning i shelter, vinterferie 
i KBH eller søndags- gåtur, man hører vel til familien 
og der skal suges til sig. Elena gjorde også hurtig entre 
i sin nye landsby Sinding, ved sammen med sin værts-
far og en anden italiensk udvekslingsstudent at stå for 
fællesspisning i forsamlingshuset med 120 gæster. 
Vores landsby Sinding tog godt imod udvekslingsstu-
denten fra ”højhuset” - når man smiler til Sinding smi-
ler Sinding tilbage.

Som værtsfamilie er kulturmødet meget spændende, 
både det at vise sin egen kultur frem, at lade et ungt 
menneske være del af det, og på en måde blive ind-
viet i studentens hjemlands kultur. Der dog også nogle 
udfordringer der kræver arbejde, f.eks. at man får et 
ekstra barn i huset, både med glæder og sorger og 
praktiske udfordringer.

Ting tager tid - ofte lang tid. Der er en del misforståel-
ser i samtalen og der er mange dagligdags ting/hæn-
delser som skal forklares,  især kulturforskelligheder. 
Et eksempel kunne være Elenas undren over at ele-
ver har medbestemmelse i skolen. Eller at lærere kan 
finde på at  spørge elever hvordan de har det og oveni-

købet ønske en god weekend. Det  kan være holdnin-
gen til kvindelige præster, unges brug af alkohol eller 
vores åbne samfund - fx. at folk kunne finde på at rose 
politiets indsats (under terrorangrebet). At unge kan få 
SU og bo alene - hvis de har lyst, at “børn” bestemmer 
selv når der er fyldt 18!! Hvorfor er der styr på alting i 
Danmark - man kan regne med at alt fungerer! Tænk 
at folk virkelig står og venter på grøn mand ved fod-
gængerfeltet!!

Alt dette måtte diskuteres og sættes i relation til Ita-
liens måde at takle samme situationer på. Vi har talt 
og diskuteret mangt og meget, måske mere end med 
vores egne børn, som naturligvis tager ting for givet 
(sådan ER det jo bare i Danmark - ikke noget sært ved 
det!)

Selvom der er arbejde ved at have en udvekslingsstu-
dent i sit hjem, så overskygger glæden klart arbejdet. 
Vi har fået en ekstra søster/datter og familie i Italien. 
På samme måde har vi også fået familie i Tyskland, 
hvor vores egen datter Freya stadig er på udveksling 
indtil  juli. Når hun kommer hjem er huset igen fyldt 
op, og det varer lidt tid inden vi igen får plads til et nyt 
familiemedlem fra ??? 

Til Sidst - svaret på spørgsmålet om hvorvidt italiene-
re taler med arme og ben: Nej, men de taler MEGET 
HØJT når de bliver ivrige :-)
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SKÆGKÆRSKOLEN
Skægkærskolen giver børnene ”fri fra mobilen” i skoletiden

Som de fleste i lokalmiljøet ved, har Skægkærskolen 
altid haft stort fokus på trivsel og fællesskaber- under 
skolens livsduelighedsprincip. Herudover har vi et øn-
ske om at udvikle børnenes sociale færdigheder samt 
understøtte, at alle er trygge i det miljø de færdes i i 
mange timer om dagen. Derfor har vi besluttet at lave 
et totalt mobil-frit miljø på skolen i åbningstiden. Vi øn-
sker antallet af forstyrrelser skal bringes ned.

Når vi vælger ikke at kalde det ”mobil-fri” skole, er det 
fordi dette ikke er et forsøg på at lave en forbuds-sko-
le, hvilket vi på ingen måde ønsker. Alle undersøgel-
ser peger dog på, at børnene har brug for at få fri fra 
mobiltelefonen, og at dens blotte tilstedeværelse, kan 
nedsætte deres koncentrations- og fokusevne i væ-
sentligt grad. En engelsk undersøgelse viser sågar, at 
undervisningsudbyttet er markant højere på de skoler, 
der er ”mobil-fri”. Mange børn har fået opbygget et be-
hov for at være tilgængelige i en sådan grad, at de på 
intet tidspunkt er 100% ”til stede”, mens de er i skole.

Hvad er det vi ikke kan se, og derved ikke kan for-
holde os til som ansvarlige?
For blot få år siden var der næsten dagligt konflikter 
med elever, som var oppe at toppes, hvorefter vi kun-
ne opdage det og løse konflikten sammen med bør-
nene. I dag foregår der så mange ting på de sociale 
medier, som vi ikke kan se og røre og derved ikke kan 
guide børnene gennem i løbet af den lange skoledag. 
Vi ønsker at konflikter skal forblive konflikter, og aldrig 
nå at blive til mobning i det skjulte. Her er mobiltelefo-
nen en stor modstander, og vi er chanceløse ift hvad 
der sker i cyberspace. 

”Jeg er altså nødt til at kunne komme i kontakt 
med MIT barn, så vi vil ikke være med…”
I skolens pædagogiske udviklingsforum drøftede vi, 
hvor ofte vi selv var på kontoret for at ringe, da vi gik i 
skole. Det gjorde vi jo aldrig. Vi var bare til stede i det 
vi var i, og aftaler for dagen var lavet hjemmefra. Hvis 
der opstod problemer i løbet af dagen gik vi til en vok-
sen og fik det ordnet. Det er en stor kvalitet at kunne 
lave og holde aftaler. Det vil vi gerne tilbage til. 

”Jamen er I ikke en IT baseret skole…?”
Skægkærskolen har gennem de senere år haft fing-
rene dybt begravet i forskellige IT projekter, både i ind 
og udland. Elever fra skolen har bla været i Polen for 
at se hvordan med arbejder med IT i andre EU lande. 
Vi har et stort fokus på at udvikle e-læring, samt være 
med til at udvikle nye måder at undervise på. Sådan 
er det naturligvis stadig. Der er dog tale om IT udstyr 
der har direkte relevans for undervisningskvaliteten og 
som understøtter en faglig udvikling. Der er ikke noget 
der umiddelbart beviser, at telefonerne er relevante i 
denne sammenhæng. Derfor dette forsøg. Mere fokus 
på det vi er her for. Som udgangspunkt kører projektet 
seks uger frem. Herefter evaluerer vi og ser på hvad 
vi skal gøre fremadrettet.  Vi glæder os til at arbejde 
mere med, at lære børnene at ”være i det man er i” og 
ikke lade sig forstyrre...

Peter Green
Pædagogisk Leder

Polen
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DAGPLEJERNE

Dagplejere  By  Telefon
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017
Heidi Videbech Sejling  8685 6023
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Henriette Larsen Lemming 8685 5672
Joan Nielsen  Lemming 8685 9103
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Karina Johnsen Serup  2156 6073
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Anita Pedersen Resdal  8685 6055
Mette Eriksen  Sinding 7558 0182
Jannie Husted  Sinding 8724 7008
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 11

Hvor mange kender ikke den fornemmelse? Der har 
man gået i mange måneder, og glædet sig til kvali-
tetstid med sit kommende barn, og de børn man må-
ske har i forvejen. Endelig at kunne gøre lidt ekstra i 
dagligdagen, og bare have tid til det hele. Gå i seng 
om aftenen med god samvittighed , og vågne op om 
morgenen med en god mavefornemmelse. Jubii, næ-
sten et helt år, hvor alt, bare bliver SÅ godt. Og så 
pludselig, er tiden gået. Hvor blev det år lige af? Jeg 
har jo ikke nået det jeg ville! Hverdagen venter. Men 
det værste: Bettemanden-/pigen skal ud og passes! 
Mange tanker går igennem hovedet på en: Hvem er nu 
god nok? Hvem kan tilbyde det bedste, for netop mit 
barn? Hvem har overskud nok? Får vi mon lov til selv 
at vælge? Hvad nu hvis vi får pasning, vi ikke bliver 
glad for? Mange mange flere spørgsmål melder sig. 

En dagplejer bliver ringet op. Det er den pædagogiske 
leder: Hej. Jeg har et nyt barn til dig! Mange tanker 
går igennem dagplejernes hoved: Hvem mon det er? 
Er det nogen jeg kender? Har de hørt om mig? Hvad 
nu hvis de ikke syntes om mig? Hvad mon de forven-
ter? Hvor gammel mon barnet er? Ja, og mange flere 
spørgsmål melder sig.

Det er dagen for første for-besøg. Mor og barn kom-
mer som aftalt. Vi får hilst på hinanden. De andre børn 
får set den nye kammerat an. Der bliver aftalt tider for 
nye besøg. 

I løbet af de næste uger vil mor og barn komme forbi 
et par gange, og få en fornemmelse af hvordan dag-
ligdagen forløber, hos deres nye dagplejer. De vil blive 
trygge ved hjemmet, ved de andre børn, og ved dag-
plejeren. Barnet vil begynde at finde tryghed ved de 
nye ”rammer”, nye lyde, nye dufte og genkende de nye 
kammerater.

Dagplejer og børn, vil også, hvis der er mulighed for 
det, komme på besøg hos den nye familie, i deres 
hjem. Det giver god mening, at dagplejeren har fået 
indblik i, det nye barns liv også. Det er rigtig dejligt som 
dagplejer, at kunne snakke med om f.eks. en elsket 
hund eller kat, en helt bestemt rød gynge, have set 
bedstemor på billedet på væggen mm.

Vi i dagplejen oplever, at man allerede under de 3-4 
besøg, kommer til at kende hinanden rigtig godt. Man 
undgår mange misforståelser, og får snakket om rig-
tig mange ting. Man kommer til at kende barnet (Bl.a. 
hvornår sover det? Hvad kan det lide at spise? Hvor-
dan trøster vi bedst? Har han/hun en uundværlig bam-
se?). Alt det gør, at når den store dag kommer, hvor 

mor skal på arbejde, bliver det meget nemmere, at 
overlade sin lille guldklump til dagplejeren. Det gør så, 
at barnet kan mærke, at det her, er mor helt tryg ved. 
Og dagplejeren er ikke fremmed for barnet. Det er nok 
det bedste fundament, for at få et samarbejde i mellem 
alle parter, til at fungere.

Her i området er vi nu ansat 15 kommunale dagple-
jere. Vi vil alle gøre vores bedste for, at være med til, at 
den sidste del af jeres barsel, ikke skal fyldes med be-
kymring, omkring børnepasning af det sidste skud på 
stammen. Vel mødt i dagplejen. Vi lover at tage godt i 
mod jer.                                                                    Henriette

Det var så den barsel! 

Alle hjælper til!

Storm giver Mille en svingturNova pynter stolen
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LEMMING OG OMEGN 2022

Besøg det lokale bibliotek
Bibliotekscafe hver fredag i

Klubhuset ved Lemming IF - kl. 15.30-17.30.

Læs mere på www.Lemmingomegn.dk
og på facebook på Lemming og omegn 2022.

Vi søger hjælpere og frivillige til pasning.

Hilsen Lemming og omegn 2022.
Kontakt: Knud Erik Nielsen

mail knud-erik-nielsen@hotmail.com

Lemming skole, som den ser ud nu ...

VÆRKERIET
afholder 

Ekstraordinær
generalforsamling

og
Idémøde

Onsdag d. 2. september kl. 19-21
med oplæg og fortællinger

fra lignende projekter.

Hvordan holder man liv i sådan et projekt,
og hvilke tiltag kan vi gøre brug af?

Derudover håber vi på at få besøg
fra AOF Midtjylland,

som kan fortælle
om hvordan man søger tilskud

til et konkret tiltag.

Mødet vil foregå
i Lemming Forsamlingshus

Stormøde

Onsdag d. 28. oktober kl 19.00

i ”Lemming og omegn 2022”
Lemming Forsamlingshus

VÆRKERIET
Interessen omkring fremtiden for Lemming Gl. Skole 
er stadigvæk på folks læber. Ikke kun på lokal plan, 
men også på kommunalt plan. I skrivende stund ved vi 
(VÆRKERIET) ikke om vi får lov til at købe bygninger-
ne. Dét, som vi i første omgang tager udgangspunkt 
i, er lokalbefolkningens ord og ønske for at have et 
sted, som kan være et samlingspunkt for lokalbefolk-
ningen – et moderne center med café, motion, sund-
hed, idræt og andre kulturelle aktiviteter. Der skal også 
være plads til lokale virksomheder og iværksættere. Et 
sted hvor netværk kan skabes, om end man er tilflyt-
ter, overvejer at starte virksomhed eller om man har en 
hobby som man vil dele med andre. Vi vil forsøge at 
få et møde med kommunen når sommerferien er slut.

Bibliotekscaféen, som holder til i Lemming IF’s loka-
ler, er stedet hvor du kan hente dine bøger, som du 
bestiller via Silkeborg Biblioteks hjemmeside. Det er 
en service, som gør det muligt at hente de bestilte ma-
terialer i tidsrummet 15:30-17:30. Du kan også afle-
vere materialerne i klubhuset – tirsdage mellem 10:00-
20:00. Hver fredag er der desuden kaffe på kanden 
og mulighed for at købe lidt i caféen. Desuden vil vi 
gerne afholde forskellige slags fredagsarrangementer. 
Der har indtil været et oplæg med autentiske Afrika-
historier for børn, sangeftermiddag for de sangglade 
og et par vejledningseftermiddage i forhold til hvordan 
den online bestilling via Silkeborg biblioteks hjemme-
side foregår.

I løbet af efteråret vil der ligeledes komme nogle ar-
rangementer. Bl.a. vil vi arrangere en spil-eftermiddag, 
hvor de gode gamle brætspil vil blive fundet frem. Se-
nere på året, skal vi også prøve at lave roe-lamper til 
de mørke og kolde vinterdage.

Har du lyst til at afholde et arrangement i biblioteksca-
féen, hører vi meget gerne fra dig.
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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:   Jens Jørgen Leth 2174 3244
Lemming:  Henning Skov      2485 6957
Skægkær: Ole Miller  6130 5724
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder 3066 4316
Kirsten Kampen, pædagogisk leder 3066 4319

Privat Børnepasser
Marianne Hansen, Nisset Bygade 24 5042 5515
www.mariannesprivatedagpleje.123hjemmeside.dk

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

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

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Mobil     2170 4815
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand  8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217

Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)  
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  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

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset 8685 9095
Jesper Bang, formand       8685 9111 /  3052 1040

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Anne Mejlby, formand   2711 6836 

LOKALE KONTAKTPERSONER
Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Henrik Jensen, udlejning     8685 9048 / 2013 2785

Lemming Vandværk   8685 9015
Peter Nørreskov, formand    8685 9114 / 4013 4416

Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard   8724 3011

Serup Vandværk
Jens K. Sørensen, formand  2093 5324

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Tina Englyst, formand   3023 1613

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand   3511 6628

Serup Forsamlingshus  8685 5108
Formand: Gyda Betzer
Udlejning mm. (Gyda)   8685 5108

Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen   4029 4629

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard   2947 1057

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard   2695 7623

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
Mette Skårup Glowienka  2114 9590
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2  8686 7064
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Fredag den 5. juni blev i år fejret i stor stil, og det med 
god grund, for i år var det 100 år siden, at alle kvinder 
i Danmark, fik tildelt en stemme. 

Danske kvinders vej til stemmeurnerne var lang. Det 
er en historie om, hvordan nogen på trods af nederlag 
på nederlag blev ved med at kæmpe, indtil mere end 
12.000 kvinder kunne gå festende og fejrende gen-
nem Københavns gader, fordi det endelig var lykkedes 
at ændre, ikke bare loven, men Grundloven. Kvinde-
optoget var kulminationen på kampen for valgretten. 
I spidsen af optoget gik unge, hvidklædte kvinder og 
bag dem kvindesamfundets progressive pionerskik-
kelser i sorte silkekjoler, i rækker tre og tre. I forreste 
række gik kvindesamfundets æresformand, en kvinde, 
som begyndte sit voksenliv på præstegården i Sejling, 
en kvinde, som for 100 år siden kæmpede en sej kamp 
og gjorde en forskel.

Jutta Bojsen-Møller var fra 1894-1910 formand for 
Dansk Kvindesamfund, og inden da præstekone i Sej-
ling præstegård. 
Jutta blev født i 1837 og voksede op i et grundtvigi-
ansk hjem, i et samfund, som endnu var stærkt pa-
triarkalsk. Som andre kvinder af sin tid fik Jutta aldrig 
nogen formel uddannelse, da hendes fremtid i kraft af 
hendes køn allerede var forudbestemt. Fra fødsel til 
død var datidens kvinder underlagt mænd, først som 
datter, sidenhen som hustru og mor.

En dag sadlede den 41-årige præst, Frederik Ditlev 
Møller, i Sejling sin grå hest med grevekrone på se-
letøjet, og red den lange vej til Vilstrup ved Haderslev 
for at fri til præsten F. E. Bojsens datter, den ganske 
unge Jutta. Den flotte bejler på den grå ganger må 
have gjort et stort indtryk på Jutta, for hun trodsede 
sine forældres betænkligheder ved den store alders-
forskel, og tog gladeligt i mod Frederik Møllers frieri. 
Silkeborgs første præst, Jens Christian Hostrup, skrev 
om sin kollega: “Hjem han vender fra sin Bejling. Solen 
skinner atter i Sejling.”

Som 19-årig kom Jutta til Sejling, og der ventede den 
unge Jutta et stort og krævende arbejde, idet hun nu 
pludselig skulle stå med ansvaret for en stor hushold-
ning og finde sig til rette i rollen som præstekone i en 
vækkelsespræget menighed. Jutta engagerede sig 
stærkt i menighedens liv. Hun lyste især op med sin 
smukke stemme og blev forsanger i kirken, hun fulgte 
ægtefællen på sognebesøg og samlede unge piger 
i præstegården til håndarbejde og højtlæsning, men 
også sang, dans og leg.

Den dansende præstekone og en i det hele taget liv-
lig præstefamilie faldt ikke i alles smag, men med sin 
vedholdende og hjertevarme personlighed vandt Jutta 
mange venner og stor anerkendelse for sit virke i sog-
net. 

Jutta levede i 35 år som præstekone på landet, først i 
Sejling og sidenhen i Marvede på Sydsjælland og det 
var først efter mandens død, da hun var 55 år, at hun 
begyndte sit offentlige virke som kvindesagsforkæm-
per. 
Selv om hun ikke var medlem blev Jutta i 1894 opfor-
dret til at blive formand for Dansk Kvindesamfund. Un-
der parolen “Lige ret for mand og kvinde” rejste Jutta 
under sit formandskab Danmark rundt for at oprette 
nye kredse.
Fra at være en lille borgelig københavnsk forening 
voksede Dansk Kvindesamfund under hendes ledelse 
til en landsdækkende organisation, på kort tid steg 
medlemstallet fra 1000 til 7000.

Retten til at tale, frem for at tie i forsamlinger - som 
Paulus formanede kvinder, er hårdt vundet. Og der-
for er det ikke forunderligt at den 79-årige “Mor Jutta”, 
som hendes tilhængere kaldte hende, brød etiketten 
og udbrød et højlydt “HURRA!” fra Folketingets tilhø-
rerloge, da loven om kvinders valgret blev vedtaget. 
De andre kvinder som var til stede, fulgte samstem-
migt op med et: “Leve den nye Grundlov!”

Jutta er særlig – ikke bare fordi hun kæmpede for en 
sag, men fordi hun blev ved, også selvom hun ikke 
vandt alle kampene. Den grundtvigsk funderede høj-
skolebevægelse og kvindesagen var hendes livs ho-
vedinteresser, og det var hende en dyb skuffelse at 
hun ikke, tilhørende dem begge, kunne skabe et direk-
te samarbejde mellem dem. Men hun nåede at opleve 
at valgretten blev vundet. En valgret der betød mere 
ligestilling og flere demokratiske rettigheder, ikke kun 
for kvinder, men for alle. For op til 1915 var det ikke 
kun kvinderne, der var forment adgang til stemmeur-
nerne. Der var også en stor gruppe mænd, som ind-
til ændringen af Grundloven var udelukket fra politisk 
deltagelse. 

Før 1915 havde kun ca.15 % af den samlede danske 
befolkning ret til at stemme og stille op til valg. Til Fol-
ketinget var der valgret for alle uberygtede mænd over 
30 med egen husstand, der ikke modtog eller havde 
modtaget fattigunderstøttelse. For valgret til Landstin-
get gjaldt de samme regler som til Folketinget, hvori-
mod valgbarheden var indskrænket til økonomisk vel-
bjærgede mænd over 40.

”Mor Juttas” kvindekamp!
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Kvindeoptoget med “Mor Jutta” på vej til Amalienborg

Familiebillede med Frederik Ditlev Møller og Jutta Bojsen 
Møller med børn

I folkemunde hed det, at de “7 F ´er” var udelukket fra 
politisk deltagelse: Fruentimmere (kvinder), folkehold 
(tjenestefok), forbrydere (fængselsstraffede), fjolser 
(psykisk syge og handicappede), fattiglemmer (perso-
ner på fattighjælp), fallenter (økonomisk insolvente) og 
fremmede (personer uden dansk statsborgerskab).
Med 1915-grundloven blev de to første F’er - Fruen-
timmere og folkehold - tildelt politisk medborgerskab, 
Grundlovsændringen i 1915 markerer derfor starten 
på et mere ligestillet og demokratisk Danmark med 
bredere deltagelse.

I løbet af de sidste 100 år har kvinderne i Danmark 
fået adgang til uddannelse, arbejde og embede på lige 
fod med mænd, og dermed også retten til at bestem-
me over eget liv. En bred vifte af andre rettigheder, er 
heller ikke kommet dumpende ned i kvindernes skød, 
men er blevet tilkæmpede. Billedet af, hvad en kvinde 
er og kunne, er konstant blevet udfordret, og derfor har 
jeg i dag muligheden for at være præst i Den danske 
Folkekirke og beskæftige mig med det, jeg er passio-
neret omkring.

Den generation, som jeg er en del af, er en generation, 
der er vokset op i et samfund, hvor det meste af det, vi 
i dag forstår som basale rettigheder, er blevet tilkæm-
pet af tidligere generationer. Ingen af disse rettigheder 
er kommet af sig selv, der er nogen, der har råbt op 
og gjort sig upopulære. Der er nogen, som har sagt 
den offentlige mening midt imod. Nogen har udsat sig 
for hån, latterliggørelse og fornedrelse, protesteret og 
skændtes og sat deres trygge tilværelse på spil for, at 
vi i dag kan leve i et samfund, hvor begge køn anses 
for lige værdige og lige værdifulde.

Men jeg er del af en generation, der skal passe på. Vi 
står på en arv af tilkæmpede rettigheder, som vi ser 
som en selvfølge. Vi tror, vi har ”ret” til noget, men al 
historie viser, at vi kan miste rettigheder, så snart vi 
holder op med at kæmpe for dem. 

Når vi i år har markeret 100-året for grundlovsændrin-
gen, er det med til at minde os om, at vi fortsat skal 
styrke og udvikle vores demokratiske system. Vi må 
blive ved med at værne om og kæmpe for ligestilling, 
rettigheder og demokrati for alle. For ligestilling og de-
mokrati handler ikke kun om valg til Folketinget, det 
handler også om vores næste, vores naboer og vores 
medmennesker. 

Mette Skaarup Glowienka
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Siden sidst
Afholdte koncerter i foråret 
I Lemming kirke blev der afholdt forårskoncert d. 28 
maj med Vox’enkoret og guitarist Ole Dusgaard. Carl 
nielsen blev fejret på behørig vis i ord og toner. Derud-
over spillede Ole Dusgaard smuk musik af den span-
ske komponist Heitor Villa Lobos og koret sluttede af 
med en rytmisk afdeling.

Indimellem musikindslagene bød aftenen på fælles-
sang, hvor publikum ønskede sange fra højskolesang-
bogen.
 
Traditionen tro blev der afholdt koncert i Sinding kirke 
Skt.Hans aften. I år fik vi besøg af fløjtrioen De tre Fløj-
ter bestående af Susanne Klausen, Birgit Sofia Kjær 
og Clara Overby Drew. Også denne aften blev Carl 
Nielsen fejret med bl.a Tågen letter. Derudover spil-
lede trioen musik af Bellman og Naudot samt uddrag 
fra Tryllefløjten af W.A. Mozart. Koncerten var en smuk 
optakt til den efterfølgende Skt. Hans fest.
 
Begge aftener var særdeles vellykkede og godt be-
søgt.

Friluftsgudstjenesten
I år blev friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag afholdt i Sej-
ling Præstegårds have. Mange mennesker fra alle fire 
sogne trodsede det omskiftelige vejr og havde en fin 
gudstjeneste ude i det grønne, med musikledsagelse 
fra Skægkær-blæserne, Vox´en-koret og børnekoret. 
En stor tak til til alle medvirkende og alle gudstjene-
stedeltagere, vi ser frem til næste år, hvor Serup og 
Lemming sogne er vært. 

Folk i alle aldre var mødt op

Skægkærblæserne skaber stemning på en våd pinse-
mandag

Fuldt hus i Sinding kirke til årets Skt. Hans-koncert
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Cykelgudstjeneste i storpastoratet
På 2 hjul gennem 3 sogne.
Cykelhjelmene var spændt, og sportstøjet var fundet 
frem (fra gemmerne), da sommerens cykelgudstjene-
ste fandt sted søndag den 21. juni. Dagen begyndte 
med en kort gudstjeneste i Lemming kirke efterfulgt af 
en cykeltur til Sinding kirke. Her hørte vi historier om 
kirken og om gravstenen for de uønskede tatere, der i 
nattens mørke havde sneget sig ind på kirkegården for 
at begrave et barn. Frokosten blev nydt i det grønne, 
hvorefter vi cyklede til Kragelund kirke, hvor dagen 
sluttede med en kort gudstjeneste.

Døbte i Sinding kirke:
Oskar Merrild Serup, døbt torsdag den 14. maj.
Anton Vejsgaard Pedersen, døbt søndag d. 2. august. 

Begravede i Serup kirke
Henning Nielsen (9/11-1926 – 18/7-2015)
Begravet fredag den 24. juli fra Serup kirke

Viede i Serup kirke:
Dorthe Bjerge og Kim Strunge Mikkelsen.
Viet lørdag den 23. maj

Viede i Serup kirke:
Karina Birch Vinderslev og Kennet Birch Vinderslev. 
Viet lørdag den 11. juli (se billede under Gadespejlet)

Kristine Skytte Brandt Quistgaard og Christian Ernst 
Brandt Mogensen. Viet lørdag den 1. august 2014 

Døbte i Lemming kirke
Sebastian Drejer Friis. Døbt søndag den 7. juni.

Begravede i Lemming kirke
Vera Christensen (16/4-1920 – 15/5-2015)  
Begravet fredag den 22. maj.

Børge Pedersen (10/4-1926 – 23/6-2015)  
Begravet lørdag den 27. juni.

Tage Karl Andersen (01/04-1929 – 29/6-2015)  
Bisat tirsdag den 7. juli.

Aksel Bjerre Nielsen (13/01-1953 – 27/06-2015)  
Begravet lørdag den 4. juli.  

Døbte i Sejling kirke
Bjørk Dahl Olsen. Døbt søndag den 2. august

Cykelgudstjenesten var en succes, som vi satser på at gen-
tage næste år.                      Foto: Anders Skjøth Særensen

Begravede i Sejling kirke
Ingrid Ravnholt Nielsen. Bisat lørdag den 6. juni.

Gurli Hjorth Østergaard. Bisat lørdag den 18. juli.
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Børnekirke og fællesspisning
”Arbejderne i vingården”
Onsdag d. 9. september
Serup kirke kl. 17.00
- i samarbejde med
Serup Borgerforening

Børnekirken er et tilbud til 
børnefamilier. Ideen er en 
spise-gudstjeneste under 
mottoet: Tag hele familien 
med i kirke og spis jer mætte 
i et stort fællesskab! Så bli-
ver børnene fortrolige med 
kirken på en naturlig måde.

Børnekirken består af to ting: Først en lille, kort bør-
negudstjeneste i kirken, hvor vi skal høre en fortælling 
om Gud, lære at folde hænderne og bede Fadervor og 
synge lidt. Der varer ca. ½ time. Alle børn er velkomne.

Bagefter går vi hen i Forsamlingshuset og spiser af-
tensmad i fællesskab. Det koster 25 kr. for voksne, 
for børn under 12 år er maden gratis. Vi slutter ca. kl. 
18.30.

Sommerens børnekirke kommer til at handle om ar-
bejderne i vingården. Til gudstjenesten skal vi høre hi-
storien om den uretfærdige vingårdsejer, der giver alle 
lige meget i løn, uanset hvor længe de har arbejdet for 
ham. Efter fortællingen vil vi sammen lave et lille skue-
spil, som børn og barnlige sjæle inviteres til at være 
med i..

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Serup For-
samlingshus. Serup Borgerforening er denne gang 
medarrangør af Børnekirken og vil stå for salg af drik-
kevarer. Så kom og støt vores Borgerforening, hør 
spændende fortællinger og få god aftensmad i hygge-
ligt selskab!

KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Kalenderen

Forklaringsgudstjeneste                                                   
Til en forklaringsgudstjeneste giver præsten en forkla-
ring på de forskellige dele af gudstjenesten, mens de 
finder sted. For hvad er det i grunden, der sker? Hvor-
for vender og drejer præsten sig som en snurretop, 
hvornår er det vi skal rejse os op, hvem bestemmer 
hvad vi skal synge, og hvad betyder amen?

Kirkens gudstjeneste har en meget lang tradition bag 
sig, men her kan I få forklaringen på, hvorfor vi gør.

Gudstjenesten er også åben for andre, der er interes-
serede i at vide mere om, baggrunden for gudstjene-
stens liturgi.  

Konfirmation 2016
Vi vil gerne byde årets nye konfirmander med forældre 
velkommen til forklaringsgudstjeneste og efterfølgen-
de indskrivning til konfirmandforberedelse.

Efter gudstjenesten foregår indskrivningen ved en 
sammenkomst i Sejling sognehus / Serup Forsam-
lingshus. Her er der lejlighed til at vi kan hilse på hin-
anden og præsterne vil fortælle om konfirmandforlø-
bet. Til indskrivningen bedes I medbringe en udfyldt 
indskrivningsblanket og en kopi af konfirmandens 
dåbsattest eller navneattest.

For konfirmander der skal konfirmeres 
i Sejling og Sinding kirker: 

Forklaringsgudstjeneste
Søndag d. 30. august kl. 11
i Sejling kirke, efterfølgende
sammenkomst i sognehuset.

 
For konfirmander der skal konfirmeres

i Serup og Lemming kirker:

Forklaringsgudstjeneste
Søndag d. 6. sept. kl. 11

i Serup Kirke, efterfølgende
sammenkomst i Serup Forsamlingshus.

 Vi glæder os til at møde de nye konfirmander!
Sognepræsterne Mette Glowienka og Bo Grymer

Bispevielse
Søndag den 6. september i Århus Domkirke
Efterfølgeren til Kjeld Holm er nu fundet og skal snart 
indsættes som biskop i Århus Domkirke. Valget stod 
mellem forstanderen på Diakonhøjskolen, Jens Mai-
bom, og Domprovsten fra Odense, Henrik Wigh Poul-
sen. Sidstnævnte vandt en overbevisende sejr, og vi 
ser frem til at få et godt samarbejde med. vores kom-
mende biskop. Bispevielsen, der traditionen tro får 
kongeligt besøg, bliver sendt direkte på DR søndag 
den 6. september. 
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Høstgudstjenesten er en af vore store festgudstjene-
ster i løbet af året. Kom og vær med til en takkeguds-
tjeneste lidt udover det sædvanlige. Alle deltagere op-
fordres til at medbringe et ‘høstoffer’ - en gave i form 
af afgrøder fra haven: frugt, blomst, grøntsag eller lidt 
hejemmebagt brød eller kage. Efterfølgende afholdes 
der auktion over høstgaverne. Det indkomne beløb, vil 
ubeskåret, gå til en god sags tjeneste, hvis formål vil 
blive oplyst på dagen.

Alle, store som små, er selvfølgelig velkomne - med 
eller uden ‘høstoffer’.

Gospelworkshop i storpastoratet
med Lydiah Wairimu
Lørdag d. 12. september på Skægkærskolen
med afsluttende koncert i Serup kirke
Mød op og få en uforglemmelig musik oplevelse sam-
men med sanger og dirigent Lydiah Wairimu.

Lydiah er født i Kenya og ud-
dannet sanger og dirigent fra 
musikkonservatoriet i Nairobi. 
Hun er dirigent for flere kor i 
Jylland og har stor erfaring 
med at lede gospelworkshops. 
Med sin kenyanske baggrund 
formår Lydiah at indføre kor-
deltagerne i gospelmusikkens 
verden på en levende og in-
spirerende måde – ud over 
at undervise i sang og brug 
af kroppen lærer Lydiah først 
og fremmest sine sangere at 
synge med hjerte og sjæl. 

Alle er velkomne, både med og uden kor erfaring – det 
vigtigste er, at man har lyst til at synge og mærke suset 
ved at synge sammen med andre.

Gospelworkshoppen starter kl. 9.30. og slutter med 
koncert i Serup kirke kl. 16.00. Pris for deltagelse:  
100,- incl. sandwich og drikkevarer til frokost samt 
kaffe og kage i eftermiddagspausen. Tilmelding til Bo 
Kirkegaard organist.kragelund.funder@pc.dk 

Deltagergebyr indbetales på konto: jyske bank 
71701512957. Indbetalingen mærkes med deltage-
rens navn samt gospeldag.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 1. september 
Tilmeldingen er først gældende, når vi har modtaget 
betaling. Max. Antal: 80 deltagere.

Arrangører: Funder/Kragelund,
Serup/Lemming og Sejling/Sinding  kirker.

God kamp!
Tirsdag den 20. oktober 13.30 – 15.30
Samtalefilosofi - deltag i første og andet sæt i Medbor-
gerhuset i Silkeborg

Tirsdag den 27. oktober kl.19.30 – 21.30
i Kragelund Konfirmandstue, ved Lise Søelund, husfilo-
sof ved Silkeborg Bibliotekerne og Kresten Thue Ander-
sen, sognepræst i Funder og Kragelund.

”God kamp!” Sådan kan finde på at sige på vej ind 
eller ud af banen. Men hvad er egentlig en god kamp? 
Og hvad er værd at kæmpe for? Og findes der noget 
frugtbart i konflikt? Det er temaet for to sessioner i år. 

Den græske filosof Sokrates mente, at det vigtigste i en 
samtale er at fostre nye tanker. Det er ikke afgørende 
at vinde diskussionen, men derimod at finde sandhed.

Det kan man kun, hvis man uforbeholdent lytter, er parat 
til at se sagen fra nye vinkler og godtager enhver samta-
lepartner som ligeværdig. Lad os prøve den sokratiske 
dialog på begrebet kamp [kursiv]. Finde eksempler på 
de små eller store konflikter, vi hver især har taget med 
eksempelvis pædagogen i børnehaven eller kollegaen 
på arbejdspladsen,og se hvorvidt vi kan finde frem til et 
standpunkt eller en form for sandhed om fænomenet 
via den filosofiske praksis.

Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september i Lemming kirke kl. 11 
med efterfølgende frokost og auktion i forsamlingshu-
set og i Serup kirke kl. 19 med efterfølgende kaffe i 
forsamlingshuset.

Søndag den 27. september kl. 9.30 i Sinding kirke og 
kl. 11 i Sejling kirke med efterfølgende auktion i Sin-
ding forsamlingshus.            >>>
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

KK44 Festival 2015
Tema: Kamp må der til!

Kamp er temaet for KK44 festival 2015. For uden 
kamp, intet liv, og på mangfoldige måder kæmper vi. 
For kærligheden, for at forstå, for at komme overens 
med os selv. Og de andre. For vores værdier. Underti-
den for forfængeligheden. Også for æren. For at få lov 
at leve, for at give noget vigtigt videre. For helbredet, 
overlevelse. Det er hårdt arbejde at være i live. 

”Kamp må der til, skal livet gro” skrev H.V. Kaalund i 
1877 i sin berømte sang: ”Jeg elsker den brogede ver-
den”, og vi har lånt af den linje til årets tema for KK44 
festivalen. Ikke fordi vi mener, at kamp er det rigtige i 
alle livets forhold, men fordi vi gerne vil have kampen 
op til undersøgelse og diskussion. ”Man skal vælge 
sine kampe med omhu,” hører man ofte sagt, sikkert 
fordi mange har erfaret, at nogle kampe var skønne, 
spildte kræfter. Så der er noget med begrebet ”kamp”, 
der kalder på tanker om mening og værdi: hvilke kam-
pe er værd at tage? Og hvorfor er de det? Hvad er 
vigtigt nok til at vi vil kæmpe for det? Vigtigt nok til at 
risikere et nederlag?

Årets festival byder på holmgang med emnet, og næ-
sten alle provstiets menighedsråd har budt ind med 
arrangementer om mange forskellige kampe, bl.a. De 
stærke jyders kamp, den aktuelle teologiske kamp om 
gudsbilledet, kampen om tolkningen af en værdig død, 
om at vinde over sig selv og mange flere.

Silkeborg Bibliotekerne, Den Kreative Skole, Kunst-
Centret Silkeborg Bad, Kirkehøjskolen, Opera Voce, 
KFUM og K, Pilgrimsfællesskabet og Sprog Center 
Midt byder også ind, og tidligere præst i Kragelund 
og Funder, Ejnar Stobbe, fortæller igen Karen Blixen. 
Denne gang ”Sorgagre” i Mariehøj Kirke.

I Mariehøj Kirke bliver der også gospelkoncert med 
Gunnertoft Gospel Singers, en gave fra Riverboat Jazz 
Festival til KK44. Gunnertoft Gospel Singers er Dan-
marks svar på Oslo Gospel Choir forlyder det. Man 
kan godt glæde sig. Også til åbningen i Kedelhuset på 
Papirfabrikken, hvor saxofonisten Christian Vuust og 
pianisten Aaron Parks fortolker årets tema i musik og 
sang afvekslende med digte og dans. Det hele bundet 
poetisk  sammen af Louise Højlund.

To kæmper og jubilarer er med på festivalen. Det gæl-
der Carl Nielsen, som fylder 150 år i år, og det gælder 
Halfdan Rasmussen, som ville være blevet 100. Half-
dan var pacifist og kendt for sine ord: ”Lad alverden slå 
for panden / og bekæmpe spe med spot. / Jeg vil enes 

med hinanden / og mig selv og ha det godt.” Og det er 
vi nok mange, der kan skrive under på. Det mærkelige 
er, at selv freden kræver sine kampe, i digte og musik, 
i kunst og politik.

Velkommen til KK44 festivalen 2015.

KK-44-arrangementer i storpastoratet
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30
Kampen om Gud! Foredrag i Serup konfirmandstue

Da der i 2014 skulle vælges ny biskop i Ribe Stift blev 
det tydeligt, at der i folkekirken foregår en intens kamp 
om, hvem Gud er. Frontlinjerne gik mellem forståelsen 
af Gud som en almægtig suveræn hersker over alting 
og forståelsen af Gud som en afmægtig tjenerskikkel-
se, der kun kender kærlighedens ”svage magt”. 
 
Ord, billeder og fællessang vil danne afsæt for en fæl-
les diskussion af, hvilken Gud, det er, vi kristne tror på 
eller måske kæmper med at tro på i dag? Vi skal bl.a. 
diskutere, om det er nødvendigt at gøre op med bil-
ledet af Gud, som en der har magt over både godt og 
ondt, og i stedet forstå Gud, som én, der lider med os 
uden at have noget med verdens lidelse at gøre? Eller 
om tanken om en suveræn magt over himmel og jord, 
er så nært knyttet til gudstanken, at man ikke kan have 
det ene uden det andet? 

Oplægget til diskussionen omfatter bl.a. bibelhistorier, 
filmklip og en række nyere salmer (af Grotrian mfl.), 
som vi skal lære og synge sammen.

Hvem er Gud? Det afmægtige menneske på korset eller 
den almægtige skaber, som står bag både liv og død?
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Arkivfoto: Julekoncert 2014

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag den 1. november kl. 17
i Sejling kirke og i Lemming kirke.

Keltisk gudstjeneste
Onsdag d. 4. november i Funder kirke kl. 19.30

Ullerød kirke: Nils Skov-
gaards alterfresco med 
det keltiske kors

Har du lyst til at deltage i en meditativ gudstjeneste 
inspireret af den keltiske kristendom fra Irland, får du 
her muligheden. Denne kristendom har rødder i de 
keltiske naturreligioner og udtrykker ønsket om at leve 
i samklang med den gudskabte natur.

Liturgien i denne vinter-gudstjeneste vil bestå af læs-
ninger fra Biblen, bøn, lystænding på keltisk kors, stil-
hed, salmer og smuk meditativt musik for fløjte og or-
gel. 

Fløjtenist Birgit Sofia Kjær, som i samarbejde med 
organist Birgitte Hyldgaard Rathje står for gudstjene-
sten, fortæller, at folk ofte bliver meget berørte, fordi 
de selv bliver aktive medspillere i disse gudstjenester.

Gratis entré.

1. søndag i advent
Søndag d. 29. november

Julekoncert
Torsdag d. 17. dec kl. 19.30
I Lemming kirke

Kirken får besøg af Midtjysk pigekor under ledelse af 
Inger Budde. Koncerten omtales nærmere i næste kir-
keblad.

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

Fælles julekoncerter i Storpastoratet
Kragelund Kirke tirsdag d. 1. dec. kl. 19.30
Sejling Kirke torsdag d.  3. dec. kl. 19.30

Oplev her Sejsblæserne samt vores to lokale kor,  
Vox’en koret fra Sejling /Sinding/Serup/Lemming  og 
Voksenkoret fra Funder/Kragelund.

Organisterne
Karen-Minna Nielsen

og Bo Kirkegaard

Kl. 9.30 i Lemming
Kl. 11.00 i Serup
Kl. 9.30 i Sinding
Kl. 11.00 i Sejling
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

KORT NYT

Børnekor
Er du glad for at synge og har du lyst til at mærke su-
set ved at synge sammen med andre, så meld dig til 
børnekor.

Børnekoret er fra 3. til 6.klasse og er fælles for  Sejling/
Sinding/Serup/Lemming sogn.

Vi øver hver onsdag kl. 14.45 til 15.45 i sognegården 
i Sejling. Der går bus fra skolen. Første øvegang efter 
sommerferien er onsdag d. 19. aug.

Børnekoret medvirker ved gudstjenester som faste-
lavns – frilufts- og høstgudstjeneste - de ni læsninger 
ved juletid og børnegudstjenester i løbet af året. Der-
udover deltager børnekoret i korstævner 1-2 gange 
om året, hvor koret synger sammen med andre børn i 
et stort fælles kor på ca. 100 korsangere.

Børnekoret har i den forgangne sæson ydet en god 
indsats og præsteret fin sang i kirkerne.

Mød gerne op og se om det er noget for dig. Det er 
helt gratis. 

Voksenkor
Vox’enkoret er et velsyngende kor på ca. 22 sangere, 
som medvirker ved gudstjenester og koncerter.

Vox’enkoret har haft en travl forårssæson. Påske-
søndag medvirkede koret ved liturgisk gudstjeneste i 
Sejling og lemming kirke. Traditionen tro blev pinsen 
afholdt udendørs- i år i Sejling præstegårdshave, hvor 
Skægkærblæserne samt børne-og vox’enkoret med-
virkede.

 Derudover afholdt koret sammen med sanger og gui-
tarist Ole Dusgaard forårskoncert i lemming kirke, hvor 
150-årsdagen for Carl Nielsens fødsel blev markeret. 
Sidst men ikke mindst blev Vox’en koret inviteret af 
Silkeborg kultur og fritidsafdeling til at synge i inde-
lukket som opvarmning til Prinsens livregiment. Koret 
havde en fantastisk aften. Iden lune sommeraften un-
der åben himmel fik koret akkompagneret af Ole Dus-
gaard lejlighed til at synge for et stort publikum. En stor 
og spændende udfordring for koret.

Repertoiremæssigt synger koret sange af både kirke-
lig og verdslig karakter og spænder bredt indenfor den 
klassiske og rytmiske genre.

Ved korprøverne bliver der først og fremmest lagt 
vægt på sangglæde og hyggeligt samvær. Koret ar-
bejder seriøst med stor fokus på at træne og udvikle 
sangstemmerne. 

Vox’enkoret øver hver torsdag kl. 19.00 til ca. 21.00 
i Sejling sognegård og slutter altid af med kaffe og 
hjemmebagt kage.

Hvis dette skulle vække din interesse, så mød blot op 
og vær med til en kor prøve. Det er ikke nødvendigt at 
have nogen form for kor erfaring.

Korundervisningen er helt gratis

For nærmere information ang. børne- og voksenkor kan 
jeg kontaktes på tlf. 8681 5378 ell. mob. 2720 5378.

Organist karen-Minna Nielsen

Vox´enkoret giver koncert i Indelukket

Nye søndagstider
Fra juni har vi flyttet søndagstiderne en halv time frem, 
så gudstjenesterne begynder kl. 9.30 og 11.00.
Væsentligt er det, at vi fremover i de seks sogne i pa-
storatet fejrer gudstjenester på de samme tidspunkter, 
da præster og organister skal kunne afløse hinanden.
Giv gerne din mening til kende til præst eller
menighedsråd; vi vurderer tiderne efter ét år.
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Udsang ved dødsfald
Sognets kirkesanger medvirker ved udsang, hvis det 
ønskes. Evt. henvendelse herom til sognepræsten på 
tlf. 8685 5385.

Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der ringes med kir-
keklokken ved dødsfald. Såfremt man ønsker denne 
smukke skik opretholdt, bedes man henvende sig til 
sognepræsten eller graveren. Ringning foretages mel-
lem solopgang og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - Mobil: 2383 3055
E-mail: bobg@km.dk

Mette Skaarup Glowienka, Sejling Præstegård,
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 E-mail: msg@km.dk

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

Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 E-mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirs., ons. og fre. kl. 9.00-13.00.

Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på: 
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg 
Tlf.:86 800 200. Alle hverdage 9-13, tors. tillige 16-17

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

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Arne Mundbjerg, tlf.: 8685 9875 / 4034 5782
E-mail: Arne.mundbjerg@silkeborg.dk

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 8689 2944
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk

Gravere:
Serup sogn: Poul Jensen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021

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

Kirkeværge:
Serup sogn:
Kurt Nissen, tlf: 8685 5878

Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310

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

Sinding sogn:
Jeanette Haarup Svendsen, tlf.: 2252 1042

Adresser

Facebook
Sejling og Sinding sogne er kommet på 
facebook. Giv et “like” og følg med i kirke-
livet i sognene.

På facebook kan du finde et link til en video over 
Sinding kirke. Stor tak til Lars Dolmer for digitalise-
ringsarbejdet. Er du ikke på facebook, men ønsker at 
se videoen, er du velkommen til at kontakte sogne-
præst Mette Glowienka
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Løb i Lemming, LIF
Hver søndag kl. 10.00
fra Lemming Klubhuset

Faste arrangementer:

30. august kl. 11.00
Forklaringsgudstjeneste i 
Sejling Kirke, se s. 16

2. september kl. 19.00
Eks. ord. gf. og Idémøde, 
VÆRKERIET, se s. 10

3. september kl. 19.00
Efterårstur, Lokalhistorisk 
Forening, se program

6. september kl. 11.00
Forklaringsgudstjeneste i 
Serup Kirke, se s. 16

6. september
Bispevielse i Aarhus 
Domkirke, se s. 16

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

9. september kl. 17.00
Børnekirke/Fællesspis-
ning, Serup, se s. 16+33

12. september kl. 9.30
Gospelworkshop m. Ly-
diah Wairimu, se s. 17

12. september kl. 13.00
Indvielse af Multibane og 
Fitness, LIF, se s. 27

14. september kl. 13.30
Klubdag, Seniorklubben, 
se s. 45

15. september kl. 9.30
Højskoledag, pensio-
nistf., se s. 45

16. september kl. 13.30
Seniorshoppen, Serup 
Pensionistf., se s. 45

20. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Lem-
ming Kirke, se s. 17

23. september kl. 12.30
Spisning og hygge, Sej-
ling Pensionistf., se s. 44

25. september kl. 18.30
Ålegilde, Lemming Bor-
gerforening, se s. 39

25. september kl. 20.00
Koncert m. Kristian Lil-
holt, Sinding, se s. 31

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

28. september kl. 13.30
Besøg Kj. Væveri, Se-
niorklubben, se s. 45

3. oktober kl. 10.00
Legetøjs-Loppemarked i 
Serup Forsm., se s. 32

4. oktober kl. 10.00
Fodboldafslutning, IF 
Centrum, se s. 43

6. oktober 
Løvfaldstur, Sejling Pen-
sionistf., se s. 44

7. oktober kl. 13.30
Sindingtrioen og Kaj, Sej-
ling Pensionistf., se s. 44

7. oktober kl. 19.30
Lindy Aldahl, Lemm. Bf. og 
Landsbyliv, se s. 35+39

8. oktober kl. 19.00
Besøg på Marienlyst 
Husflidshjem, se s. 35

12. oktober kl. 13.30
Klubdag, Seniorklubben, 
se s. 45

14. oktober kl. 9.00
Løvfaldstur, Serup Pen-
sionistf., se s. 45

20. oktober kl. 13.30
”God kamp”, samtalefilo-
sofi, se s. 17

20. oktober
Bodil Juhl Henriksen,   
Pensionistf. i Sinding

21. oktober kl. 13.30
Bjarne Drachmann, Sej-
ling Pensioistf., se s. 44

22. oktober kl. 19.30
”Kampen om Gud!” i 
Serup, se s. 18

23. oktober kl. 13.00
Reception, Børne- og 
Familiehuset, se s. 44

24. oktober
Høstfest i Serup Forsam-
lingshus, se s. 32

26. oktober kl. 13.30
Lotterispil, Seniorklub-
ben, se s. 45

27. oktober kl. 19.30
”God kamp”, samtalefilo-
sofi, se s. 17

28. oktober kl. 19.00
Stormøde, VÆRKERIET, 
se s. 10

31. oktober kl. 18.00
Oktoberfest i Lemming, 
LIF, se s. 29

September

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Oktober
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. novemberlokalblad@gmail.com

Løb i Serup
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Lemming Bibliotekscafé
Hver fredag
Kl. 15.30-17.30

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne.
s. 22-23 (midtersiderne)

1. november kl. 17.00
Alle Helgens gudstjene-
ster, se s. 19

3. november
Sundhedsdag i Sinding, 
Pensionistf. i Sinding

4. november kl. 13.30
Inger og Jørgen, Sejling 
Pensionistf., se s. 44

4. november kl. 19.30
Keltisk gudstjeneste i 
Funder Kirke, se s. 19

9. november kl. 13.30
Besøg DK Foods A/S, 
Seniorklubben, se s. 45

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

11. november kl. 13.30
”Madammerne”, Serup 
Pensionistf., se s. 45

18. november kl. 13.30
Camilla og Jørgen Kusk, 
Sejling Pens.f., se s. 44

19. november kl. 11.30
Fælles Julefrokost, pen-
sionistfore., se s. 45

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

22. november kl. 14.00
Juletræsfest, Lemm. Bor-
gerforening, se s. 39

28. november kl. 10.00
Julemarked i Serup For-
samlingshus, se s. 32

29. november
1. søndag i  Advent i 
flere kirker, se s. 19

3. december kl. 19.30
Fælles Julekoncert i Sej-
ling, se s. 19

7. december kl. 12.30
Julemidag, Seniorklub-
ben, se s. 45

12. december kl. 6.50
Juletur til København, 
se s. 35

15. december
Juleafslutning i Sinding, 
Pensionistf. i Sinding

17. december kl. 19.30
Julekoncert i Lemming 
Kirke, se s. 19

18.-19. juni 2016
Stafet for Livet,                
se s. 4

Fremtidige

KALENDER

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Indendørs Motion
Tirsdage kl. 17 og 18
Lemm. Gl. Skole

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 19.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

November December

For opstarts- og
træningstider i

IF Centrum og LIF
se de respektive sider

og hjemmesider
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LEMMING IF

Det har været svært at komme i gang med at skrive et 
indlæg til Lokalbladet denne gang. For det har sendt 
chokbølger igennem Lemming og omegn, at vi fredag 
d. 26. juni 2015 mistede Aksel Nielsen. Han fik des-
værre en blodprop i hjertet og faldt om i sit hjem. Aksel 
var et ikon i Lemming, hvor han i ca. 50 år har været 
aktivt medlem i Lemming IF. Han har spillet fodbold og 
badminton og var på det sidste en meget aktiv løber og 
cyklist på både racercykel og mountainbike.

Det er trist og alt for tidligt, at Aksel er gået bort og det 
er også med tårer i øjnene jeg skriver dette. Men jeg 
kan alligevel ikke lade være med at mindes med glæ-
de, når jeg tænker på hvilken fantastisk person Aksel 
var. Jeg havde den store fornøjelse som ung knægt, at 
spille badminton og fodbold med ham tilbage i 90’erne. 
Aksel var altid glad og et positivt menneske, der altid 
var klar med en lunefuld bemærkning. Han var også 
en trofast makker på sidelinjen på Lemming Stadion, 
når et af fodboldholdene spillede kamp. Godt nok var 
det ikke altid han var der til kampstart, for der var jo 
altid en der skulle have leveret et læs sand eller jord. 
Aksel har ligeledes en stor andel i anlægsarbejdet af 
multibanen og crossfit området ved Lemming klubhus. 
Ære være Aksel Nielsens minde.

Vi er snart ved at være i mål med multibane og cros-
sfit projektet ved klubhuset. Der mangler kun at blive 
lavet flisebelægning og opsætning af 5 stk. lysmaster 
rundt om anlægget. Det har været en lang og lære-
rig proces, med mange udfordringer hele vejen igen-
nem. Men jeg synes, nu hvor vi er ved at være ved 
vejs ende, at vi kan være stolte over resultatet. Der 
skal lyde en stor tak til alle der har bidraget i, at det er 
lykkedes at komme i mål.

Faciliteterne er allerede i brug og bliver flittigt brugt på 
mange tidspunkter i løbet af en uge. Vi har endnu ikke 
holdt indvielse, men denne er fastsat til lørdag d. 12. 
september 2015 kl. 13.00 – 15.00. Se andetsteds i bla-
det.

Vi sender stadig ansøgninger til forskellige fonde og 
har siden sidst fået tilsagn fra Jyllandspostens Fond 
og Lizzi & Mogens Staal Fonden, så vi nu har fået til-
delt i alt 80.000,- kr., til tilgængelighed for alle i Lem-
ming IF’s klubhus. Der vil blive lavet ny flisebelægning 
rundt om klubhuset der også vil blive hævet op, så der 
er niveaufri adgang ved alle døre.

Til slut skal der også lyde en stor tak til Hair and Body 
Care, Wils, Kølegruppen og Bedre Nætter der har 

Nyt fra formanden

Ære være Aksel Vognmands minde

Forældre/barn-gymnastik starter 8. september!
Jeg er så glad for, at det er lykkedes at få lavet et gym-
nastikhold for de helt små. Tak til Sif, Mai og Katja for 
at stille op som instruktører. Og tak til forældrene for at 
hjælpe til. Uden jer går det nemlig heller ikke.

Det kommer til at foregå på Friskolen i Lemming tirs-
dage kl. 17 – 18. Målgruppen er de 1-3 årige og de-
res forældre, som også skal have sved på panden. 
Trænerne og forældrene former indholdet af gymna-
stiktimen i fællesskab. Vi kommunikerer i det daglige 
på facebookgruppen: Forældre/barn-gymnastik, Lem-
ming IF. Har det interesse så meld dig ind på gruppen 
allerede i dag – det er ikke bindende. Prisen er 300 kr. 
for en sæson, der slutter sidst i marts. 

Forældre/barn-gymnastik

sponsoreret nyt spilletøj til U8 piger og drenge, træ-
ningssæt til ungdomsafdelingen i fodbold, samt Jyl-
landseriens orange udebane spilletøj.

Jeg håber vi ses til indvielsen den 12. september 2015. 

Jesper Bang
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EnergiMidt Cup i Lemming blev d. 13. juni 2015 afholdt 
for 29. gang og var endnu engang en succes. Da der 
var deadline for tilmelding til stævnet, var der kun 47 
hold tilmeldt. Derfor gik vi efterfølgende i dialog med 
mange af klubberne i Silkeborg området, og endte med 
at være 90 hold til fodboldstævnet i Lemming. Det var 
rigtig fint med en fremgang på 50 % i forhold til de sid-
ste mange år. Det gav os dog nogle nye udfordringer 
med så mange hold, som bestyrelsen var gode til at få 
organiseret. Vi var feks. nødt til, at have en bane mere 
i gang og have bedre parkering til de mange deltagere 
når de ankom. Vi fik hertil lov til at lån Jan Kristensen’s 
mark til parkering. Tak for det. 

EnergiMidt Cup 2015

U8 Drenge

U8 Piger

Parkeringspladsen fyldt til EnergiMidt Cup

Indvielse af 
Multibane og fitnessområde

Lørdag d. 12. september kl. 13.00 - 15.00

Du indbydes hermed til den officielle indvielse 
af vores nye faciliteter, hvor vi også siger tak til 
alle de frivillige kræfter og bidragsydere, der har 

gjort projektet muligt.

Vi får besøg af Elin Sonne (SF), der er formand 
for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 

og Gitte Willumsen (V) som er formand for Kul-
tur-, Fritid- og Idrætsudvalget.

Idrætsforeningen er vært med en grillpølse og is 
til børnene samt en flot kage til dessert.

Der bliver afviklet en lille turnering på multiba-
nen og tirsdagsholdet vil træne på fitnessbanen.

Vi glæder os til at se jer alle sammen!
Med venlig hilsen

Lemming IF

Efter endnu en kort sæson med udehåndbold, er vi at-
ter klar til at starte op efter sommerferien.

Vi er et hold, hvor der er plads til alle, nybegyndere som 
mere rutinerede. Vi er flere der kører fra Lemming og om-
egn, så der er muligheder for at lave noget kørsel sammen.

Vi træner i Fårvang Hallen og har trænings opstart tirs-
dag i uge 33 fra kl. 19.30 –  ca. 21.00.

Vores trænere igennem et par sæsoner har valgt at 
stoppe, så vi er også i den situation, at vi godt kunne 
bruge en træner, der har lyst til at være sammen med 
en flok super rare damer i alle aldre.

Skulle dette have interesse, eller hvis I har lyst til at 
vide mere, er I velkomne til at kontakte Louise på 
40729975 

Håndbold
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LEMMING IF

Nye udfordringer venter…
En ny sæson, nye udfordringer og store forventninger 
venter lige om hjørnet. Med forårets flotte resultater 
er det med stolthed, at vi kan sige at vi har udbygget 
vores status som Silkeborgs bedste serie klub. Hvilket 
gør, at vi til den kommende sæson kan byde på Jyl-
landsserie, Serie 3 og serie 5 fodbold.

Vi har i løbet af sommeren mistet et par spillere men 
der er også kommet tilgang fra både gamle og nye, så 
vi føler os som klub helt klar til efterårets udfordringer, 
hvor vi forventer masser af god fodbold, stemning på 
tilskuerpladserne og en masse point. 

Kan vi endnu engang stå sammen alle mand, kæmpe 
røven ud af bukserne, give alt for sidemanden og spille 
op til det bedste vi har lært, er jeg slet ikke i tvivl om, at 
vi kan nå nye højder, der vil vække misundelse andre 
steder i kommunen. I Lemming spiller vi bold for at 
vinde, fordi det er sjovt og fordi vi tror på fællesskabet.
Til sidst vil jeg opfordre alle til at komme ud og støtte 
op om byens hold og være med til, at vi i fællesskab 
kan skrive endnu et kapitel i historien om Lemming IF. 
Vil man vide hvornår de respektive hold spiller på 
hjemmebane kan dette ses på:  www.lemmingif.dk un-
der fodbold.

Trænings tider er tirsdag og torsdag kl. 19.00
både nye som gamle er altid velkomne

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på 2122 2782.

Vi ses på Lemming stadion.
Mads Balle Pedersen.

Jyllandsserien

Oprykning til Serie 3

Så lykkedes det for 2. holdet at komme i Serie 3

Nyt fra seniorafdelingen i fodbold

I sommerferien klargøres banerne til efterårssæsonen

HUSK
Du kan altid finde oplysninger

om trænings- & kamptidspunkter, samt
informationer om klubbens 
kommende arrangementer

på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk
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Voksengymnastik i år på Friskolen i Lemming
Det er snart efterår og gymnastiksæsonen er over os, 
også for de voksne. Som tidligere år kan vi tilbyde 2 
hold – Motionsdamer og Styrkemotion - dog med et 
par ændringer. Da vi ikke kender situationen med Lem-
ming Gl. Skole, har vi besluttet at flytte gymnastikken 
til Friskolen. I hvert fald til en start. Det betyder også, 
at tidspunktet bliver rykket en time, da Forældre/barn-
gymnastik er fra 17-18. Sæsonen starter tirsdag d. 20. 
oktober 2015 og løber til 15. marts 2016. Prisen er 300 
kr. for hele sæsonen og 25 kr. pr. gang. 

Sted: Friskolen i Lemming
Opstart: Tirsdag d. 20. oktober
Kl. 18-19 Motionsdamer
Kl. 19-20 Styrkemotion

Tidspunkter for de øvrige tilbud
Landevejscykling:
Tirsdag og torsdag kl. 19.00 fra Lemming IF’s klubhus.
MTB:
Lørdag kl. 10.00 fra p-pladsen ved Vestre Søbad. 
Løbeklubben:
Søndag kl. 9.00 fra Lemming IF’s klubhus.

Torsten Nielsen, Lemming IF motion

Så kom vores nye klubtøj endelig! Tak til sponsorerne på 
tøjet og til de medlemmer, som har gjort en stor indsats for 
at få det hele til at gå op.

Lørdag d. 31. okt. kl 18.00-02.00 
i Lemming Forsamlingshus

ALLE ER VELKOMNE!
Vi glæder os til at se spillere, forældre, trænere, holdledere, 

naboer, venner, familie, sponsorer og andre til en festlig aften.

PRIS: 150,- kr. pr. person for en 3 retters menu.

TILMELDING: Senest d. 18. okt. 2015 til: 
Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 / mail: jb@lambang.dk 

Da der kun er plads til 150 personer, er det først til mølle...

ØL, VAND OG VIN 
I LANGE BANER TIL 

FORDELAGTIGE PRISER

KÅRING
AF BEDST

UDKLÆDTE

Oktoberfest

DØRENE 
ÅBNES

KL. 17.30
AMERIKANSK 
LOTTERI MED 

FINE PRÆMIER

Skål

Voksengymnastik

Indvielse d. 12. september kl. 13.00
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SEJLING BORGERFORENING

Kontaktpersoner fra Sejling:
Borgerforening Jakob Kudsk  4084 2337
Forsamlingshus Oluf Leth  2562 2034
Børnegruppe Kristine Krogsgaard 3063 8954
Pensionistfore. Rosa Leth  2562 2034

Lørdag d. 9/5 blev arbejdet skudt i gang med opfø-
relse af den nye legeplads. På trods af vejret mødte 
mange op for at give en hånd med og selvom vi ikke 
blev helt færdige, var resultatet alligevel fint. Det er 
blevet til en flot legeplads med: bålsted, legehus, store 
traktordæk, gynger, vippe og balancebomme, og der 
kommer mere til med tiden. Stor tak til alle som hjalp.

Dagplejernes dag den 13. maj 2015
DP dag er en dag, der bliver fejret på forskellige måder 
rundt om i Danmark. I år blev vores DP dag fejret på 
Arnestedet i Sejling, hvor medlemmer fra Sejling Bor-
gerforening +frivillige weekenden før, havde knoklet 
med at bygge, hamrer og save, så den nye legeplads 
kunne tages i brug.

Onsdag formiddag mødtes vi til formiddagsmad. Der 
var lækre boller og kage til alle. Vi sad i læ for regnen 
i Arnestedet. Med fyldte maver og højt humør, skulle 
legepladsen indvies. Alt blev prøvet af og gjorde stor 
glæde, for store og små. Formiddagen blev afsluttet 
med maner. Der var popcorn til alle. En stor tak til Sej-
ling Borgerforening for den nye legeplads.

Med venlig hilsen fra Heidi, Kirsten, Gitte,
Henriette, Joan, Lone og alle ”vores” skønne børn.

Skt. Hans
Skt. Hans aften blev naturligvis fejret også i Sejling og 
da vejret heldigvis viste sig fra sin gode side, blev det 
en god aften med et fantastisk fremmøde med over 
100 deltagere. Efter en fin tale af byens præst blev 
heksen sendt afsted til Bloksbjerg.

Sommerfest 2015
Årets højdepunkt for Sejling borgerforening blev va-
nen tro gennemført i uge 32 med start fredag kl. 1730. 
Første aktivitet var som sædvanligvis Sejling løbet, 
som igen i år havde et flot fremmøde og ikke kun fra 
Sejling, efter et velgennemført løb var der både hygge 
og sjov i teltet og området omkring Arnestedet.

Lørdag åbnede festpladsen kl. 1300 og eftermiddagen 
gik med traktorræs, tombola, børnebanko, høvdinge-
bold, dåsekast, sømslåning samt ikke mindst sjov på 
hoppeborgene. Aftenen startede med fællesspisning 
kl. 1830 efterfulgt af årets Sejling revy, en god aften 
med dejligt mad og igen en rigtig god optræden af Sej-
lings dygtige skuespillere. 

Søndag blev den store dag for ikke mindst den yngre 
årgang, efter fælles morgenmad gik Lærke fra MGP 
på scenen til stor jubel for netop den yngre del af Sej-

ling. Eftermiddagen bød dog også på underholdning 
for både stor og lille, da Harley Davidson klubben samt 
kick boksere kom forbi, begge dele noget som forsø-
ges gentaget næste år. Som lørdagen bød søndag 
også på traktorræs og tombola samt skydning.

Sommerfesten sluttede i henhold til traditionerne med 
stegt flæsk og persillesovs, mens flæsket blev spist, 
kunne vi se tilbage på en vellykket fest, med fint frem-
møde og at vejret samtidig havde valgt at vise sig fra 
sin gode side, gjorde absolut ikke festen dårligere.  
Stemningsbilleder fra årets fest tilgår i næste blad.

Tak til alle som deltog og ikke mindst alle de som hjalp 
til. Sidstnævnte bliver jo som altid belønnet med en 
knokkelfest og i år bliver den afholdt d. 25/9.  

Siden sidst

Legepladsen blev hurtigt taget i brug.

Arbejdet skrider fremad.

På trods af regnen, blev der knoklet.



31

SINDING FORSAMLINGSHUS

Livekoncert med Kristian Lilholt
i Sinding Forsamlingshus, Sinding Hedevej 39.

 
Fredag den 25. september kl. 20.00

(Dørene åbnes kl. 19.00)

Mange husker musikeren Kristian Lilholt fra bl.a. Lars Lilholt Band.
Kristian forlod bandet i 2005 for at gå solo. Hans soloshow blev udvidet 
med den unge sangerinde Ida Friis Virenfeldt, som er med på scenen i 

Sinding denne aften.
Kristian og Idas stemmer klæder hinanden rigtig godt: Live er Ida stille 
og roligt vokset til at være den lille prik over i´et der gør Kristian Lilholt 
koncert perfekt. Anmelderne siger bl.a. om Kristian Lilholt: Lige meget 

hvilken genre han udtrykker sig i, så er der tale om nerve, nærvær, 
originalitet og gedigen musikalitet.

Billetter á kr. 150 kr. kan købes hos
Karen Busch Nielsen Tlf.  2553 0519 / 8685 5219 og Jannie Husted Tlf. 50947990

Med levende rockmusik to aftener i træk.
Igen i år var der omkring 170 mennesker til fællesspis-
ning, og der var mega opbakning til især de mange 
forskellige familieaktiviteter i løbet af lørdagen, som 
også indeholdt agilityopvisning, salg af hobbyarbejde 
og legetøj, svævebane, halmballer, gadedyst, fodbold 
på tværs af veje og gader og meget mere.

Men også Sct. Hans aften var en succes
Omkring 160 borgere lyttede til præst Mette Skaarup 
Glowienkas båltale og den musikalske underholdning 
ved Skægkær Blæserne. 

Fotograf: Jørgen Ploug
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Medio juni blev der afholdt to meget impulsive arran-
gementer i forsamlingshuset. Først et fredags-fyraf-
tens-hygge-arrangement og ugen efter et valg-hygge-
arrangement. Grundet tidsnød, omdelte vi kun små 
sedler indenfor byskiltet og håbede på, at Facebook 
og ”mund-til-mund” og ”over hækken” ville sprede 
budskabet til alle. Der var rigtig god opbakning begge 
dage, så vi gør det nok igen engang til efteråret.

Idéen med at bestille fæl-
les pizzaer fra Skægkær, 
viste sig at være en genial 
idé: Mindre arbejde til ar-
rangørerne og frit-valg til 
gæsterne. Det var natur-
ligvis også muligt at del-
tage, selvom man havde 
spist hjemmefra. Tak til 
Skægkær Pizza for stabil 
levering og god pris ;)

Vores ”lokale valg”, der gik 
ud på at gætte, om Serup 
er ”rød” eller ”blå”, viste et 
lille overtal af ”blå” serup-
gensere. Vinderen af den 
store kurv blev Villy Sø-
rensen, men han sendte 
konen, Vivi, for at hente 
gevinsten. Tillykke til jer!

Tak til alle jer, der deltog: TAK og vi ses næste gang!

SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Priser for leje af
Serup Forsamlingshus:

Hele huset kr. 1.500,-
Store sal (og køkken) kr. 1.000,-

Lille sal (og køkken) kr. 500,-
Hele huset i 2 dage kr. 2.000,-
Lejen er incl. vand, lys, varme

og gas til komfuret

Kontakt Gyda på 3068 2330
Se mere på www.serupsiden.dk

Efter generalforsamlingen har den nye
bestyrelse konstitueret sig således:
Formand:  Gyda Betzer
Næstformand: Lise Porsmose
Kasserer:   Peter Henningsen
Sekretær:  Tina Englyst
Menigt medl.:  Christina Rubæk

Det gode vejr tillod ude-hygge

Vivi med gevinsten, der bl.a. 
indeholdt æggegokker, kaf-
fekrus, gavekort, bruseho-
ved, slik, sodavand og vin.

Fyraftens- og valghygge Legetøjs-Loppemarked   
Lørdag d. 3. oktober kl. 10-16

Alle kan komme og sælge, bytte eller købe.
Stand plads  25 kr.

Høstfest
Lørdag d. 24 oktober

Program kommer senere.

Mortensaften
Tirsdag d. 10. november kl. 18.00

Menu: Andesteg, Ris a`l`amanda,
kaffe m. småkager

  Pris: 175,- 
Børn 10-14 år: 85,- / u. 10 år: gratis

  Tilmelding senest d. 1. november
til Vivi på 2388 2327

Julemarked
Lørdag d. 28. november kl. 10-15

Er du kreativ, så reservér allerede nu
en standplads til kun 100,-

Eller mød op og kom i julestemning!

Jule-caféen vil være åben
så kom og hyg dig med 

”alle de andre Serup-nisser!”

Vi ses!
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SERUP BORGERFORENING

Der blev lyttet til Johans båltale

Skt. Hans
En hyggelig aften med stor opbakning. Vores lokale 
politiker, Johan Brødsgaard holdt en rigtig fin båltale, 
som kan læses på vores Facebook-side, Serup-siden, 
hvis man ikke fik det hele med.

Det våde forår gav lidt udfordringer til bålet, men med  
hjælp fra diverse stædige personer og deres ”grej”, lyk-
kedes det til sidst at få brændt størstedelen af bålet af.

Serup Sommerfest
Trods regnvejret lørdag morgen og forsinket Tour de 
Serup, havde vi igen en helt forrygende sommerfest, 
med masser af festglade mennesker.
Se flere billeder på www.serupsiden.dk 

Tak til alle, der deltog og alle, der hjalp til,
og ikke mindst alle vores gavmilde sponsorer ;)

Team Midtjysk Rustfri - vindere af ”Bedste udklædning”

Team Speedlock

Et udpluk af de flotte kager - tak til alle, der bidrog Team Bak - årets vindere

Kom til
Børnekirke og Fællesspisning

Onsdag d. 9. september
I samarbejde med præst Bo Grymer

Vi starter i kirken med Børnekirke kl. 17
17.30 er der fællesspisning i forsamlingshuset

Se også side 16

Fuldt hus til fællesspisning!!!

Team Morten Korch - også vindere af ”Bedste udklædning”
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LANDSBYLIV
Nu er sommerferien så småt ved at være ovre for 
Landsbylivs vedkommende og vi har allerede været 
på første tur til Borbjerg mølle.

Vi har i løbet af juni og juli været ude og sælge med-
lemskab til Landsbyliv, skulle der være nogen, som 
ikke er blevet medlem, som gerne vil være det, så hiv 
fat i en fra bestyrelsen eller mail til landsbyliv@live.dk 
så kommer vi forbi til en snak.

Formand: Janni Rasmussen 2463 0517
Næstformand: Inger Kristensen 6116 6524
Sekretær: Trine Østergaard 2190 5660
Kasserer: Grete Dahl  6093 7601
Menigt medl: Lillian Rasmussen 8685 9207

Siden sidst
Grill aften på Lemming Friskole
Igen i år var vi utrolig heldige med vejret til Landsbylivs 
grill aften, der var ca. 40 tilmeldte til en hyggelig aften 
i tørvejr. Aftenens menu var hvidvinsmarineret nak-
kesteg, marinerede kyllingebryster, små kyllingespyd 
og pølser. Dertil lækker kartoffelsalat, små kartofler 
med krydderurter og forskellige salater. Til desserten 
var der grillede bananer med chokolade til børnene og 
whisky til de lidt ældre. 
En rigtig god aften med hygge, snak og tørvejr.

Kommende arrangementer

Tirsdag den 8. september kl. 19.00
Generalforsamling

i Lemming Forsamlingshus

Generalforsamling ifølge dagsorden: 
• Valg af dirigent og stemmetæller 
• Formandens beretning 
• Regnskabsaflæggelse 
• Indkomne forslag (Sendes til landsbyliv 
 @live.dk senest d. 01.09.15) 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
• På valg er Lillian og Trine 
• Valg af suppleant 
• Valg af revisor og revisorsuppleant 
• Eventuelt 

Efter generalforsamlingen kommer Birgitte fra 
Gade og Juul smykker, ud og viser os alle de 

flotte smykker og tørklæder. Der vil være mulig-
hed for at købe smykkerne hvis man har lyst. Se 
billede på næste side og på www.gadeogjuul.dk

I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt læk-
kert, så derfor vil vi gerne vide lidt, om hvor 

mange der kommer, så husk tilmelding.

Tilmelding til Janni senest d. 01.09.15 på tlf. 
2463 0517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Lillian styrer grillen Desserten

Drengene leger

Der hygges

Herrehjørnet
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Lørdag den 12. december kl. 6.50
Jule tur til København 

Vi har bestilt 25 pladser med Sørens rejsers på 
deres juletur til København. Vi kører fra Kjellerup 

(Parallelvej 7, 8620 Kjellerup) kl. 6.50.
På Fyn holder vi en lille pause inden vi fortsætter 

til København.
Vi er fremme omkring middag og man kan vælge 

at blive i bussen og få en rundtur i København 
eller stå af ved Tivoli og bruge eftermiddagen på 
egen hånd. Vi køre retur til Jylland kl. 19 og er 

hjemme kl. 22.20 ca.

Der er ikke planlagt forplejning, det sørger man 
selv for.

Betaling ved tilmelding!!! Først til mølle!!!
Enten kontant eller: Reg. Nr. 9266 konto nr. 

8157190629 (Husk navn)
Pris for medlemmer 395 kr. Gæster 495 kr.

Tilmelding til Lillian senest d. 4. september
på tlf. 8685 9207 eller på
e-mail: landsbyliv@live.dk

Torsdag den 8. oktober kl. 19
Besøg på Marielyst husflidshjem

Stenkærvej 7, Tyrsting, 8740 Brædstrup

Gården her er blevet til husflidshjemmet ”Ma-
rielyst”. Bodil og Niels Peter har afviklet land-

brugsproduktionen, og i stedet arbejder de med 
trædrejning og pergamentkunst.

De vil vise os rundt ude omkring gården, som 
er smukt placeret, og vi kommer indenfor og de 
viser os, hvad de laver. Der er mulighed for at 

købe en speciel gave eller håndgjorte brugsgen-
stande. Mens vi drikker kaffe, kan vi synge en 

sang og høre om stedet.

Se mere på www.husflidshjemmet-marielyst.dk

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.20
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr. – inkl. 

Kaffe m. kringle.

Tilmelding til Grete senest 5/10 på tlf. 6093 7601 
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag den 7. oktober kl. 19.30
Foredrag med Lindy Aldahl

Lemming Forsamlingshus

Lemming Borgerforening og Landsbyliv invi-
terer til foredrag med ”En rigtig Mand”

Lindy Aldahl kommer og holder er foredrag 
med godt humør og et tvist af sundhed.

Foredrag inkl. Kaffe og kage 75 kr.
Der kan købes øl, sodavand og juice.

Der er begrænsede pladser så
først til mølle ved tilmelding.

Tilmelding til Janni på 24630517 og Tina på 
28832404 eller på landsbyliv@live.dk
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FRISKOLEN I LEMMING
BYHAVEN
BYHAVEN er for alle i Lemming og omegn, og skal 
ligge i forbindelse med Friskolen og Børnehaven i 
Lemming. BYHAVEN er visionær og nytænkende. Vi 
tænker stort og grønt og har en vision om, at skabe 
et område som vil være bæredygtigt og brugbart for 
folk i alle aldre. I denne artikel kan du læse om hele 
finansieringsplanen, hvor vi redegør for hvordan vi vil 
indsamle midlerne til at få visionen virkeliggjort. Denne 
finansieringsplan indgår i de ansøgninger, vi har sendt 
til de forskellige fonde.
Baggrund: 
Lemming er en lille landsby i vækst. Vi har, modsat 
mange andre små lokalsamfund rundt omkring i lan-
det, stor opbakning til de lokale institutioner og forenin-
ger. Børnetallet har gennem de seneste 5 år været sti-
gende, og stadig flere unge familier vælger at bosætte 
sig i Lemming og omegn. Det særlige ved Lemming 
og lokalområdet er, at vi alle vil fælleskabet og hinan-
den. Der er en stor gejst, og indbyggerne har genta-
gende gange lagt mange frivillige kræfter i forskellige 
projekter til gavn for os alle i landsbyen og omegnen. 
Tanken er, at BYHAVEN ligeledes skal fungere som et 
mødested for alle de lokale og ikke kun for elever og 
børnehavebørn. Vi håber, at denne finansieringsplan 
giver et indblik i, hvordan vi vil sikre os, at BYHAVEN 
etableres og lykkes.
Finansieringsplan for BYHAVEN:
Friskolen og Børnehaven i Lemming bygger på fæl-
lesskab og frivillige kræfter. Det er forældre, som står 
for drivkræften bag skolens virke. Vi har ikke mange 
kontanter til egen-finansiering, men vi kan til gengæld 
levere mange hundrede frivillige arbejdstimer. I tæt 
sammenspil med byens foreninger ønsker vi at virke-
liggøre BYHAVEN som et fælles udfoldelsessted for 
alle i byen. Vi har lagt en strategi for finansieringen, 
som er bred og flerstrenget. Den består både af fonde, 
private donationer, frivillig arbejdskraft, virksomheds-
donationer/nedslag i pris ved levering. 
Virksomhedssponsorater: 
Vi har mange virksomheder i Lemming, som allerede 
nu har vist stor interesse for vores projekt, og her vil 
vi også kunne modtage sponsorater. Ligeledes er de 
lokale virksomheder, som vi har indhentet tilbud fra, 
yderst interesserede i social bæredygtighed, idet de 
støtter op om inddragelse af frivillighed til at kunne 
sænke prisen i deres tilbud. 
Beløbet her estimeres til: 100.000kr. 
Frivillig arbejdskraft: 
Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lemming’s egen 
kapitalbidrag er baseret på den enorme mængde frivil-
lig arbejdskraft, som vi allerede nu har fået tilkendegi-
velse på: 
Beløbet estimeres til: 200.000kr. 

Private donationer: 
I samarbejde med Lemming Borgerforening og Lem-
ming IF, vil Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lem-
ming oprette en gaveindsamling via DGI’s gavefond. 
Denne gaveindsamling vil bestå af private donationer 
der udelukkende skal gå til en Fitnessplay bane. Et 
stort legeland (se billede) som både store og små børn 
kan få mange timers leg, læring og motorik ud af. 
Private donationer gennem DGI-gaveindsamling til Fit-
nessplay bane: 182.000kr. 
Fonde: 
Hos fondene er der pt. søgt: 
Nordea: 96.910kr (inkl. moms) 
Friluftsrådet: 621.868,15kr (ekskl. moms) 
Matas Miljøfond: 14.406,44kr (inkl. moms) 
Lokale & Anlægsfonden: 1.596.937kr (ekskl. moms)
Dansk Cyklistforbund: ikke klar endnu. 

Til læserne af Lokalbladet:
Som du nok kan læse er private donationer en del af 
hele projektet/BYHAVEN. Vi beder derfor om hjælp og 
håber at du endnu engang, vil være med til at sæt-
te Lemming på landkortet. Men da vi håber på rigtig 
mange private donationer, har vi brug for DIN hjælp.  
Alle beløb er velkomne, store som små. Donationer-
ne gives nemt gennem DGI´s gavefond, og link samt 
yderligere forklaring vil du inden længe modtage i din 
postkasse.

Mvh. Bestyrelsen for Friskolen i Lemming
og Børnehaven i Lemming

Den forhåbentlig kommende Byhave

Fitnessplay-banen
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BØRNEHAVEN I LEMMING

Datoen siger tirsdag den 19. Maj 2015 og 39 forvent-
ningsfulde børn er klar til at indtage den nye børneha-
ve. Dagen forinden havde børnehaven været lukket, 
så personalet og frivillige forældre i ro og mag kunne 
få lov til at indrette den nye børnehave. Alle børn og 
voksne havde glædet sig til at få lov til at komme ind 
og kigge i den nye børnehave. 

MEN vi havde dog smugkigget lidt. Imens børnehaven 
var ved at blive sat sammen, havde vi enkelte gange 
været ovre med børnene og kigge. De var nysgerrige, 
og havde spurgt til hvert enkelt rum og hvad der skulle 
være i dem. Men det var svært at forestille sig, hvor-
dan børnehaven ville komme til at se ud, især når man 
kun er 3-6 år. Det var dog også svært for de voksne.
Endelig blev den lange ventetid udløst og huset var 
fyldt med glade, nysgerrige og undersøgende børn 
denne tirsdag morgen. Hver en krog blev undersøgt, 
og vi hørte gentagne gange, ”ej har du set...”. Mange 
af børnene har været rigtig spændte på, hvor de skulle 
have garderobe, hvor man skulle sidde og spise sin 
madpakke, og hvor skulle man gå på toilet henne. 

Den første uge kørte vi alle i et meget højt gear, alt nyt 
var spændende, og det tog tid at indordne sig under 
nye forhold. De nye elektroniske vandhaner og sæbe-
dispensere på badeværelserne synes at være en helt 
ny verden for børnene, og de var meget fascinerede 
af det.

1. juni havde vi officielt indvielse af vores nye rammer. 
Der blev holdt taler og alle børnene sang for de mange 
fremmødte. Derefter blev der spist kagemand i lange 
baner og hygget rundt omkring. Selvsamme dag, var 
dog også en lidt vemodig dag. Tidligt om morgenen 
kom de første lastbiler for at hente den gamle børne-
have, og vi kunne stå og vinke farvel, imens arbejds-
mændene fik sat de ”gamle rammer” fast på blokvog-
nene.

Men helt farvel til de ”gamle rammer” sagde vi nu ikke, 
for den gamle legeplads var der endnu. Og børnene 
elskede at komme derover for at lege. Det gav dem 
en form for tryghed, oveni alt det nye. I starten brugte 
vi den gamle legeplads rigtig meget, da vores kom-
mende legeplads manglede en del i etableringen. Der 
skulle lægges rigtig mange fliser og sættes en masse 
hegn, inden vi kunne tage de nye udendørs omgivel-
ser i brug. Men nu er vi gået i gang med at cykle, spille 
bold, sjippe, hoppe, gynge i hængekøje og så videre, 
på vores helt fantastiske legeplads. Det store fliseareal 

Så skete det endelig!

bliver flittigt brugt til boldspil, cykelbane og andre sjove 
ting. Det er helt fantastisk med så stort et fliseareal og 
vi glæder os rigtig meget til at legepladsen bliver helt 
færdig.

Efter nogle måneder i vores nye omgivelser synes vi, 
at der er faldet ro på alle igen. Børnene har haft tid til 
at se tingene og rummene an, og er faldet godt til. Der 
bliver leget lystigt rundt omkring i hele børnehaven, og 
hver dag bliver alle kroge brugt til leg. Der bliver cyklet, 
tegnet med kridt og leget i legehuse udenfor. Det er 
skønt at se, at huset fungerer, og at der er mulighed for 
at børnene kan fordybe sig i leg mange steder, både 
ude og inde.

Louise Andreassen, Pædagog

Koncentration omkring spil

Farvel til 16 førskolebørn
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Marius, Cecil - og alle grindehvalerne

Såkaldte dyreforeninger og vegetariske miljøflip-
pere har kronede dage. Dyrene er søde – og skal 
beskyttes mod fx jægere, som er onde. Hvad skal 
en lokal jagtforening mene – og gøre?

Det er ikke usædvanligt at sommerens agurketid byder 
på mindst en sag, hvor foreninger som Greenpeace, 
Sea Shepard eller danske Anima får fri presse til at 
skilte med en aktion, der deler verden op i to grupper.
De gode mennesker som vil beskytte dyrene, gerne 
med aktivisme og stort anlagt drama.
Og så alle de onde, som er landbrug, jægere, zoo-di-
rektører og alle som nogensinde har båret en pelshue 
eller ædt en truet torsk.

Denne sommer har været særlig slem – og meget ty-
der på at vi, i de kommende år, vil se flere sager og 
TV-spots med rørstrømske byboere, som tror at kødet 
gror direkte op ad frysediskene i supermarkedet.
Mange vil huske historien om giraffen Marius fra Kbh. 
ZOO og denne sommer var det så hanløven Cecil fra 
Zimbabwe der havde vagten. Angiveligt blev han skudt 
med en mangelfuld eller ulovlig licens – men det ver-
densomspændende ramaskrig var foranlediget af, at 
løvejagt overhovedet finder sted. 

Endelig er der den vanlige grindehistorie fra Færøerne 
– som har fået friskt medieblod med aktiv medvirken 
fra Sea Shepard.

Er man med på de sociale medier, FaceBook og lign, 
vil man vide, at engagementet i dyrevelfærd er kende-
tegnet ved en frygtelig masse følelser og tilsvarende 
en del mindre faktuel viden og rationel fornuft omkring 
de enkelte dyredrab og den kultur hvori de finder sted.

Dyreaktivisterne bærer brænde til en slags ”Disneyfi-
cering” – en forestilling om, at dyrene har menneske-
lige følelser og frem for alt, at de har brug for beskyt-
telse af gode mennesker.

Altså mod alle os onde.

Dyreaktivisterne – i øvrigt hyppigt vegetarer – har der-
med en selvskreven moralsk ”ret” til at lave ballade 
hvor og når de finder det betimeligt.

Hvad gør vi?
Der findes kun én langsigtet kur mod dumhed! Det er 
oplysning, oplysning og mere oplysning. Faktuel og 
forståelig oplysning.

Næste gang du har en borddame – eller herre – som 
forarger sig over at du ”dræber Bambi” eller Andersine 
And – så fald ikke for fristelsen til at undskylde eller 
nedtale hvad jagt går ud på.

Vi færdes i naturen – fordi vi kan lide det – og det sker, 
at vi nedlægger vildt. Vi gør os umage med at dyret 
lider mindst muligt – og frem for alt nyder vi, at servere 
det veltilberedte kød.

Det er hverken ondt eller barbarisk – det er tværtimod 
en respekt og engagement i naturen, på naturens 
egne præmisser. Det skal ikke undskyldes – det skal 
forklares med et stolt smil og med oplysning.

Verner Lynge

En ung og talentfuld jæger og skytte – Mads Enemark. Be-
mærk det præcise skudhul gennem bladet og lungerne. Dy-
ret er faldet og død med det samme. Tillykke Mads
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Ålegilde
Fredag d. 25. september kl.18.30

200 kr. for ål og 100 kr. for flæsk,
børnene spiser for det halve. 

Tilmeldingen skal ske til Tina på tlf. 2883 2404
eller FB senest d. 20. september.

Så gik den sommer!
Vi fik holdt en god skt. Hans fest i Lemming, det var 
tørvejr, men koldt til sidst. Gitte Willumsen holdt en 
god båltale. Vi fik indtrykket af, at ideen med 2 afdelin-
ger, ikke er så tosset en idé, når vi gerne vil tilgodese 
alle beboere i Lemming- Nisset.

Ålen bliver stanget og grisen slagtet, så vi igen kan 
afholde ålegilde. Priserne er uændret fra sidste år. Vi 
håber der kommer ligeså mange som sidste år.

Vi samarbejder på tværs i efteråret i Landsbyliv og bor-
gerforening i Lemming-Nisset. Vi har inviteret til fore-
drag i Lemming forsamlingshus, hvor I har mulighed 
for at komme og høre en ”rigtig mand”, nemlig Lindy 
Aldahl (fra udsendelsen af samme navn), fortælle om 
hvad de strabadser gjorde for ham, på godt og ondt.

Søndag d. 22. kl. 14.00 er der juletræsfest, vi ved det 
er tæt på forrige arrangement, men vi håber alligevel I 
vil deltage, det skyldes de mange udlejninger og vi vil 
helst ikke aflyse en succes.    

Foredrag med Lindy Aldahl
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30

Pris: 75,- inkl. kaffe og kage.
Se også side 35

Vel mødt!

Fællesspisning
Fredag d. 20. november kl. 18.00

Priserne er som altid
60 kr. for voksne og 30 kr. for børn

Det vides endnu ikke hvad menuen er, men det 
bliver godt, som altid. Tilmeldingen er hos Tina på 

tlf. 2883 2404 senest d. 16. nov.

Juletræsfest
Søndag d. 22. november kl. 14.00

Alle arrangementer afvikles i 
Lemming Forsamlingshus

Koncentreret snobrødsbagning.

Det er heksen til venstre.

Skt. Hans
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PLADS TIL DIG OG MIG

Spørgsmålet kommer fra Teddy Schøler, provoke-
rende men med et glimt i øjet. Hvis ikke det var for 
skolen, havde der kun været et vejkryds. Der var me-
get sogneråds-fnidder-politik i 1964 om placeringen 
af centralskolen. I 1971 blev Centrum skabt som en 
sammenlægning af idrætsforeningerne i Sejling, Se-
rup og Sinding. Først i slutningen af 90’erne skete der 
lidt tilvækst i Skægkær, da Arbejdernes Byggeforening 
opførte knap 50 rækkehuse til udlejning på Banevejen.
Men det er svært at opleve sammenhængskraft med 
landsby-stemning i Skægkær. Det er svært at finde 
frivillige til foreningsarbejdet. Man savner en forsam-
lingsbygning som et fællessted at mødes. 

Teddy og Dorte kom til Skægkær i 1974, Teddy som 
dyrlæge dimitteret 1972, og Dorte som bioanalytiker, 
først på Kjellerup sygehus, senere Viborg. De gik på 
pension i 2008 og 10, så de har været en del af Skæg-
kærs udvikling i over 40 år. Teddy synes det er sjovt at 
være pensionist, der er tid til alt det sjove, som man 
som selvstændig kun har sparsom tid til. Det vidner 
den flotte have og huset også om. Og de seneste 3 
uger har de passet børnebørn. 

Teddy er historisk interesseret. Han deltager i De Grå 
Panteres lokalhistoriske afdeling og har skrevet flere 
artikler, bl.a. om dyrlægerne i Silkeborg gennem tider-
ne, og hvis nogen beder om et foredrag siger han ja. 
Han er også en del af det frivillige korps Silkeborg Gui-
derne, som stiller sig til rådighed med byvandringer. 
Det seneste projekt på bedding er etablering af et ve-
terinært museumsafsnit på Gl. Estrup Landbrugsmu-
seum, sammen med 2 andre pensionerede dyrlæger. 

Efter kort tid som assistent hos dyrlæge Erik Stens-
bæksgård, købte Teddy praksis. Der var mange flere 
landbrugsbedrifter dengang, så kundekredsen var ret 
koncentreret. I 1987 blev der indgået kompagniskab 
med Jens Stege Philipsen og Peter Boesen, Kjellerup 
dyrlægerne. I dag er indehaverne Lars Larsen og  Phi-
lipsen en del af det store firma Kvægdyrlægerne Midt. 
De store landbrug i kundekredsen ligger op til 40-60 km 
væk. Det er en helt anden måde at være dyrlæge på.

Uddannelsen til dyrlæge var tidligere meget alsidig, 
men Teddy uddannede sig til fagdyrlæge i sygdomme 
hos hund og kat i 1988-91. Kæledyrsdelen af dyrlæge-
arbejdet er i stor vækst, og i dag er halvdelen af dyrlæ-
gerne i Skægkær beskæftiget med smådyr.

Inspireret af fru Dortes laborantbaggrund, udvidede 
Teddy sit arbejdsområde med et moderne laborato-
rium, som blev akkrediteret til nogle særlige analyser, 

Skægkær – en misforståelse?

Teddy Schøler

som det eneste laboratorium vest for Storebælt. Så 
måtte privaten inddrages, og nabohuset blev købt til 
bolig for familie med de efterhånden 3 børn.

Allerede som 28-årig begyndte Teddy på Old Boys hol-
det i Centrum Fodbold, og der er han stadig med som 
dommer i veterankampene. Teddy har trænet adskilli-
ge børnehold. I dag er han formand for Centrumhuset. 
Folkedans er også en aktiv interesse, parret har dan-
set fast hver tirsdag siden 1980, og Teddy er formand 
for Silkeborg & Omegns Folkedansere.

I kommuneplanen er Skægkær udlagt som centerby. 
Det griner Teddy lidt af, men planen er, at den fremti-
dige tilvækst i de 4 sogne i nordområdet af den gamle 
Silkeborg kommune, skal foregå her og i Sejling. Ud-
stykningen op mod Sejling er tæt på at blive realiseret, 
og Sejling har fået byzonestatus. Men i øjeblikket er 
der mere stille i Skægkær end nogensinde – alle ven-
ter på at se effekten af motorvejens åbning om et års 
tid.

Både som selvstændig og som aktiv i lokalsamfundet, 
gælder det om hele vejen igennem at være ærlig og 
konsekvent. Det er en del af Teddys livsvisdom, og 
med denne regel i baghovedet, har Teddy tænkt sig 
at fortsætte sit aktive og sjove pensionistliv mange år 
endnu.

Klaus Hansen
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Dag:  Kl.:  Hold:    Træner:  Sted:
Mandag  16.00-17.00 Minispirer 1-3 år   Winnie, Sif  Gymnastik salen
Mandag  15.00-16.00 0.-1. klasse pigespring  Heidi, Pia m.fl.  Skægkær hallen
Mandag  16.00-17.30 2.-3. klasse pigespring  Heidi, Pia m.fl  Skægkær hallen 
Mandag  17.30-19.00 4.-7. klasse drengespring  Frede m.fl  Skægkær hallen 
Mandag  17.00-18.15  Gymbic    Lone    Gymnastik salen 

Tirsdag  16.00-17.00 0.-2. klasse drengespring  Jacob, Brian m.fl Skægkær hallen 
Tirsdag  17.00-18.30 4.-7. klasse pigespring  Lone, Alexander  m.fl  Skægkær hallen 
Tirsdag  19.00-20.00 Zumba    Hanne    Gymnastik salen 

Onsdag  17.00-18.00 4.-9. kl rytmehold for piger Nicoline, Tine   Gymnastik salen 
Torsdag  18.15-20.00 Gymbic  m spring   Lone    Gymnastik salen 
Torsdag  20.00-21.00 Herre gymnastik   Børge    Gymnastik salen 

For mere info om holdene henviser vi til vores hjemmeside: www.ifcentrum.dk 

Ungdom - Sæsonstart: onsdag den 2 sept og fredag 
den 4. sept
Tider:  Onsdag  16.00-17.00
       Fredag  16.17:30 ( 6-11 år) +
                         17:30-19:00 (12-17år)
Du kan vælge at spille en eller begge dage. Fredag er 
primær træningsdag.

Turnering - Sæsonstart: Onsdag den 19 august
Tider:  Mandag  21.00-22.00
          Onsdag   20.00-22.00

Motionist - Sæsonstart: mandag den 31. august
Tider: Mandag 20.00-21.00 + 21.00-22.00
          Tirsdag   20.00-21.00 + 21.00-22.00
          Onsdag  17.00-18.00 + 18.00-19.00 +
                          19.00-20.00
         Torsdag   20.00-21.00 + 21.00-22.00
Alle spilletider er i Skægkærhallen med 6 baner.

Tilmelding på www.ifcentrum.dk. Evt. nøglebrikker ud-
leveres efter aftale med formanden.

Ved tilmelding skal en ”Baneformand” registrere sig 
med navn, mobilnr. og mailadresse og betale for hele 
banen. Han må så efterfølgende opkræve ved sine 
banemakker(e). Der kan betales med Dankort og e-
dankort (overførsel)

Alle ”baneformandens” makker(e) skal efterfølgende 
tilmelde sig under ”Motionist registrering” (0 kr) og no-
tere navn, mobilnr. og mailadresse. registrering af alle 
er vigtigt da alt klubinformation, f.eks. aflysninger kom-
mer denne vej. 

Kontaktpersoner:
Ungdomstrænere:
Kasper E. Hansen (onsdag)  23237938
Martin Mylin Jensen (fredag) 23105215
Turnering senior:   Per Havn 28415058
Motionist: Formand Troels D. Bendtsen 24289827
 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Kasserer Kasper Larsen 21997098
 - mail: kasper_larsen@hotmail.com

IFC – Gymnastik sæson 2015/16

Badminton

Mere tid til badminton.... 

Efter positiv dialog og intern omrokkering
af tildelte tider, kan badmintonafdelingen nu 
for motionister, ungdom og turneringsspillere

tilbyde flere spilletider i Skægkærhallen.

For ungdom udvides med en times træning
onsdag, så der trænes fredag og onsdag.

På senior turnering kan der nu trænes
mandag foruden onsdag.

Til motionister kan vi nu tilbyde badminton
både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Vel mødt til en ny sæson...  

Mvh Troels 
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Svømning

Sæsonstart: Mandag den 14. september

IF Centrum Svømning byder velkommen til en ny sæ-
son 2015/2016 og glæder os til at se både nye og tid-
ligere medlemmer.

Tilmelding er startet online via www.ifcentrum.dk un-
der svømning. Der er stadig ledige pladser på de fle-
ste af holdene og optagelse på holdene foregår efter 
først til mølle princippet. Man tilmelder sig og betaler 
med det samme. Har man ikke dankort, kan e-dankort 
benyttes.

Volleyball

Sæsonstart: Tirsdag d. 1. september
Kontaktperson: Trine Kjeldsen, tlf. 4033 1513

Skægkær Hallen mandag aften kl. 18-20 har i mange 
år dannet rammen for Volleyball afdelingen i Cen-
trum IF. En flok trofaste spillere har altid startet en ny 
uge med at få sved på panden, snakket weekendens 
kampe igennem og planlagt deltagelse i de kommen-
de kampe. Den tradition brydes nu og for sæsonen 
2015/2016 vil Volleyball afdelingen i stedet skulle finde 
volleyballtaskerne frem på tirsdage kl. 18.00 – 20.00.
Når sommeren går på hæld, så går den indendørs sæ-
son i gang. Alle unge og lidt ældre, eksisterende og 
nye medlemmer, er mere end velkomne Tider: 

Mandag kl. 16.00 - 16.25
Hold 1 Plask og Leg
Hold 5 Begynder børn
Hold 9 Let øvede børn
Hold 13 Øvede børn
Hold 17 Aqua Jogging

Mandag kl. 16.30 - 16.55
Hold 2 Plask og leg
Hold 6 Begynder børn 
Hold 10 Let øvede børn
Hold 14 Øvede børn
Hold 18 Aqua Jogging

Mandag kl. 17.00 - 17.25
Hold 3 Plask og Leg
Hold 7 Begynder børn
Hold 11 Let øvede børn
Hold 15 Øvede børn
Hold 19 Aqua Jogging

Mandag kl. 17.30 - 17.55
Hold 4 Plask og Leg
Hold 8 Begynder børn
Hold 12 Let øvede børn
Hold 16 Øvede børn
Hold 20 Aqua Jogging

Mandag kl. 18.00 - 18.40
Hold 21 Varmtvandsgymnastik

Mandag kl. 18.40 - 19.20
Hold 22 Varmtvandsgymnastik

Mandag kl. 19.20 - 20.00
Hold 23 Varmtvandsgymnastik
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Formand: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Troels D: Bendtsen tlf.: 2428 9827 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Svømning: Annemette Skou tlf.: 4075 7224 - mail: ifc@ajo.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

Idrætsprisen 2014 gik til Per K og Peter R.

Fodbold afdelingen kom med
følgende begrundelse for indstillingen:

De er et team der trofast og loyalt har trænet en flok 
drenge i mange år. Deres engagement og indlevelse 
gør, at hver dreng har fundet sin plads på holdet og 
udviklet sit potential ud fra den mulighed hver især har. 
Der er plads og rummelighed til alle på holdet.
Per og Peter har skabt et fantastisk sammenhold både 
mellem spillerne, men også blandt forældrene. De mø-
der op i al slags vejr og sørger også for at der bliver 
trænet indendørsfodbold i vintersæsonen.
De udviser god standard for hvordan man optræder 
i( og løser) pressede situationer, samt bakker godt op 
omkring fodboldudvalget.

Et træner team man kan regne med.

Se nærmere om
træningstider og hold

på klubbens hjemmeside:
www.ifcentrum.dk

Aqua Jogging

Hader du at løbe på land jord? Har du en skade, der 
holder dig fra at løbe? Vil du gerne have de gode 
egenskaber som løb kan give? Så kunne Aqua jogging 
være en god mulighed for dig.

Aqua jogging foregår med hele kroppen under vand 
og blot hovedet er over vandlinjen. Det kræver in-
gen svømme færdigheder, da det ikke har noget med 
svømning at gøre. Du løber i vandet. Opdriften fra 
hjælpemidlerne, gør at du kan ’løbe’ i en form for svæ-
vende, vægtløs tilstand. Aqua jogging kommer meget 
tæt på alm. løb.

De øvelser der laves i forbindelse med Aqua Joggin-
gen, kræver på den ene side større muskelkraft på 
grund af vandets modstand, på den anden side dæm-
pes de enkelte bevægelser af vandet, så skader und-
gås. Øvelserne vil veksle mellem kalorieforbrænding 
og muskel opbygning.

Efter få lektioner med Aqua Jogging kan resultatet 
mærkes: Muskelkraften er forøget, kroppens fornem-
melse for balance er skærpet, konditionen er blevet 
forbedret og alt dette betyder større velvære.

Vores Aqua Jogging hold kører simultant med vores 
børnehold, så hvis du har børn tilmeldt svømning, kan 
du træne samtidig med dine børn.

På vegne af IF Centrum Svømning.

Fodbold
Rigtig mange i IF Centrum fodbold 
HAR betalt kontingent, men de af 
jer, der IKKE  har, husk det lige, 
ok? 

Sæson-afslutning for Fodbold afholdes
Søndag d. 4. oktober kl 10.00

så sæt allerede nu kryds i kalenderen
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00
______________

Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034 eller 2674 5034

Formand
Niels Kr. Sandgaard, tlf. 2695 7623

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

ANNONCER

Der er nu opsat hjertestarter
ved Forsamlingshuset.

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

23. september kl. 12.30
Spisning og hyggeligt samvær.

HUSK tilmelding

6. oktober
Løvfaldsudflugt

7. oktober kl. 13.30
Sindingtrioen og Kaj

underholder.

21. oktober kl. 13.30
Bjarne Drachmann

viser film og fortæller om
Eventyrvejen i Norge.

4. november kl 13.30
Inger og Jørgen fra Sinding

fortæller om deres tur på hesteryg i U.S.A.

18. november kl. 13.30
Cecilia og Jørgen Kusk.
Om rundrejse i Inkariget.

Kom og oplev noget af Perus historie.

Program

Børne- og Familiehuset
Vores mangeårige leder Knud Erik Nielsen

har besluttet at stoppe

Derfor inviterer vi naboerne og vore venner,
 alle gode kolleger, tidligere kolleger og offentlige 

samarbejdspartnere til

Reception
Fredag den 23. oktober kl. 13.00 – 16.00

i Lemming Forsamlingshus.

Kom og hjælp os med at markere det store 
arbejde han har gjort for børn og familier gennem 

mange år
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Program for 
September, oktober og november

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

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

Siden sidst!
Vi startede den nye sæson med en udflugt til øen 
Egholm I Limfjorden. Vi kørte over Mariager, langs 

fjorden og videre nordpå. Vi fik en lækker frokost på 
Restaurant Kronborg. På hjemvejen gjorde vi holdt 

ved Vebbestrup Mejeri, hvor vi fik en soft ice.
Vi havde en rigtig dejlig dag.

Program

Mandag d. 14. september kl. 13.30
Almindelig klubdag

Tirsdag d. 15. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård

Mandag d. 28. september kl. 13.30
Besøg på Kjellerup Væveri
Søndergade 137, Kjellerup

Afgang fra Lemming Forsamlingshus kl. 13.30

Mandag d. 12. oktober kl. 13.30
Almindelig klubdag

Mandag d. 26. oktober kl. 13.30
Lotterispil

Mandag d. 9. november kl. 13.30
Besøg hos DK Foods A/S Bommen 9, Thorning.

Afgang fra Lemming Kirke kl. 13.30.
Vi starter med kaffe på cafeen i Grønbæk

hos Marianne og fortsætter derfra til Thorning.
Husk tilmelding.

Torsdag d. 19. november kl. 11.30
Fælles julefrokost i Sinding Forsamlingshus.

Program senere.
Husk tilmelding.

Mandag d. 7. december kl. 12.30
Julemiddag.

Tilmelding senest d. 30. november

  Tirsdag d. 15. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård.

Mette og Poul Nørup fra Esbjerg underholder med 
”På cykel langs den Jyske Vestkyst i billeder, sang 

og fortælling.” derefter foredrag ved forfatter og 
foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst, og temaet er: 

”Jysk humor fra Åkjær til Hausgaard via Brovst” 
Tilmelding til Rasmus senest 8, september,

tlf. 8685 5832/2986 5832

Onsdag d. 16. september kl. 13.30
”Seniorshoppen”

Kommer og viser os Deres udvalg af konfektion, og 
der vil være mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie – venner og naboer med, så vi kan få 

forsamlingshuset fyldt op. For at vi kan være sikre på 
der er kage nok til kaffen, så tilmeld jer til Kirsten på 

tlf. 8685 6608 senest d. 10. september.

Onsdag d. 14. oktober kl. 9.00
Løvfaldstur

Går i år ad Løgstørvejen, over Aggersundbroen og 
forbi Bygholm Vejler og sejler over til Feggesund Kro, 

hvor vi får serveret pandestegte ål ad libitum, hvis 
man ikke har lyst til ål kan man få en wienerschnitzel, 

men husk at sige det ved tilmelding.
Hjemme i Serup ca. kl. 18.00.

Tilmelding senest 6. oktober til Rasmus
tlf. 8685 5832/2986 5832

Onsdag d. 11. november kl. 13.30
Musikalsk underholdning.

Vi mødes i Forsamlingshuset, hvor ”Madammerne”, 
som er tre glade piger fra Silkeborg, vil underholde os 

med god dansk, sang og musik.
Der serveres selvfølgelig kaffe og kage.

Torsdag d. 19. november kl. 11.30
Fælles julefrokost

for foreningerne i det ”Gamle Område Nord”,
afholdes i år af Sinding Pensionistforening

i Sinding Forsamlingshus.
Program senere.
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Sommeren
Håber at I alle har haft en god sommer. Den har vel væ-
ret som sommeren er mest hos os. Vi oplever igen at vi 
denne sommer har haft elever på lejr med Blå Kors og 
tak for jeres møde med vore elever og jeres måde at 
afvikle disse uger. Sommeren betyder jo derudover på 
justeringer og tilpasninger i Børne- og Familiehuset, 
alt er ikke helt ved det gamle. Vi har sagt farvel til såvel 
elever som voksne og velkommen til nye. Velkommen 
til Melias, vores nye elev fra Sorring og velkommen til 
Maria og Lars, nye voksne som er ansat i huset dels 
som pædagogstuderende dels som lærer. Vi glæder 
os allerede til samarbejdet med de nye - børn, foræl-
dre og personaler. De indsatte billeder er fra forårets 
aktiviteter, forældredag og kanotur og så afslutningen 
ved ishuset i Indelukket. 

Det er også dette efterår vi skal sige farvel og goddag 
på lederposten. Knud Erik stopper med udgangen af 
oktober og vi har allerede ansat hans afløser, Annette 
Jellesen, tidligere leder af Friskolen i Lemming og vel-
kendt med huset som tidligere musiklærer, vi glæder 
os til samarbejdet og glæder os over at kunne sige – 
Velkommen Annette. 

Hvad fremtiden derudover bringer er svært at sige 
men vi ønsker os sådan lidt mere plads og det håber vi 
bliver muligt i forbindelse med Dybkær Specialskoles 
fraflytning af Lemming gl. Skole. 

Efteråret
Jo, den er på vej og allerede nu kan vi jo afsløre at den 
ligner sig selv, ja altså med masser af gentagelser og 
traditioner. Vi har dog lavet nye klasser med tilpasnin-
ger af de enkelte børnegrupper og personalerokkerin-
ger som dækker de behov eleverne har på såvel det 
social, modenheds- og skolemæssige område. Vi fort-
sætter med det gode samarbejde med såvel Skæg-
kærskolen, Ungdomsskolen som Nordvestbadet og 
tak for det. 

Derudover er der forældredag allerede i august, skole/
hjemsamtaler i september og denne måned slutter 
med vores traditionelle heldagstur den 30. september. 

Forældreaktiviteter
Djurs Sommerland var den 4. august, vi betaler entre 
og kørsel med fælles bus. Vi regner med den samme 
gode tilslutning som tidligere, vi forventer i skrivende 
stund at være over 100 deltagere og tak til Knaps Min-
de Fonden og jeres støtte til dette arrangement. 
Efteråret byder derudover på forældredag den 26. 
august og som altid foregår det i Forsamlingshuset 
som base med mulighed for leg og måske grillmad. Vi 
er klar kl. 16.00 – ca. 18.30.
Skole/hjem samtalerne ligger henholdsvis den 15. 
september og den 23. september. 

Oktober med
Derudover bliver oktober jo en sand fest, måneden 
starter med vores emneuge som har afsæt i oplevelser 
og aktiviteter. Børne- og Familiehuset er blevet større 
og det betyder denne gang at vi tre gange skal besøge 
Lillebælt og det gode skib Neptun med skipper Henrik. 
Skolernes Motionsdag afvikles den 9. oktober som på 
alle andre skoler. Vi håber på god deltagelse og hjælp 
fra nogle forældre. 

Vi skal også markere og fejre lederskiftet og Knud 
Eriks farvel til Børne- og Familiehuset. Det vil vi gerne 
gøre sammen med alle vore samarbejdspartnere og 
naboer. Naboerne og vore venner og alle de gode kol-
leger og offentlige samarbejdspartnere er hermed in-
viteret til reception den 23. oktober kl. 13.00 – 16.00 i 
Lemming Forsamlingshus. Se annonce tidligere i bla-
det.  Håber vi ses.   
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Silkeborg Isenkram
Torvet 1

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647

Container-udlejning

Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

Benthe & Jens Ove Hansen

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

A
p

S

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

mail@boernehavenilemming.dk
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 ...

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær

Østergade 8
8620 Kjellerup

Tlf. 2177 2169
www.kjellerupkøreskole.dk

Tid til fordybelse  i leg og læring

 

www.sandsmurer.dk
sand@ny-post.dk

Denne
annonce
kan blive

DIN
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Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

LIVREM UDEN HULLER

www.speedlockbelts.dk

DESIGN DIT EGET BÆLTE på www.speedlockbelts.dk 
Vælg mellem 8 smukke metalspænder og 4 ægte læderbælter.
Låses trinløst i ønsket position. Leveres i gaveæske.

KUN 385 kr.
fragtfrit

Nem check-in
på flyrejsen.

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

Mogens Hansen  2289 5055
Ib Jespersen  2323 7113

Alt i murerarbejde 
ihi@mail.dk

Stagehøjvej 27   Silkeborg   

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

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

www.klostergaardgravering.dk

 
Charlottenlundvej 16
86821597/26255578

Hunde /
katte tegn

45.-

Alle
graverings

opgaver
udføres.

Skiltet tilÊpostkassen
59,-

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

Alt til dyr, have og hobbylandbrug

Ebstrupvej 60
Tlf. 29 70 10 29
www.silkeborglandhandel.dk

SALG & SERVICE

AF KOPI, PRINT, PC,

SERVER & NETVÆRK

SALG, REP., KOPI, FAX OG PC
SALG, REP., KOPI, FAX OG PC

WWW.FIMO.DK

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

SALG, REP., KOPI, PRINT, PC & SERVER

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 

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

www.loutina.dk

Negletekniker
Tina Englyst

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

Mobil: 3023 1613

... nu med ægte stenovn


