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2

Fodertilskud til hest, hund og kat fra VetCur
Vi giver gode helseråd til dig og dine dyr
Sennep, krydderier og salte,
Vi laver gave kurve efter ønske
Gårdbutikken har åben hverdage
fra kl. 15-18, eller efter aftale.
Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

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

Tlf. 8681 6168
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”RØDDER”
Jord med god krummestruktur i den rigtige gødningsstand og med den rette pH-værdi. Den rette fugtighed
og temperatur. Det gode frø med de gode gener, lagt
i den rette dybde. Så spirer frøet, først en lille kimrod,
dernæst et par spinkle kimblade, som titter frem i lyset
og får gang i fotosyntesen med lyset fra solen.
Det er helt enkelt. Det starter med roden.
Vi mennesker har også rødder. I den fynske muld, den
jyske hede, storbyens stenbro. Vi er 1., 2. eller 3.-4.?- generations indvandrere. Vi kommer et sted fra, og
vi har slået rod her. Hvordan slår man rod et nyt sted?
Hvis der er den rette ”gødningsstand og pH-værdi og
fugtighed og temperatur” osv., så lykkes det.
Projekter som ”Kulturlanternen” i Lemming, ”Madpakkehuset” og ”Søen” i Serup og idrætsforeninger i Lemming og Skægkær, og en masse andet, giver os mulighed for at slå rødder.
Når vi engagerer os i det lokale liv, sammen med naboen, er vi med til at støtte en positiv udvikling til gavn
for alle. Vi kan slå rod og titte op i lyset, og vi kan vokse
sammen. Hvis roden er i orden.
Klaus H., Tandskov

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:						 		
Redaktør (vest):
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 		
4040 4502
Redaktør (øst):
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3
2993 5475
Kasserer:			
Karina Birch, Viborgvej 129 			
6127 7299
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2
Sognepræst:			
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 7		
8685 5385
Bladsætter:			
Tina Englyst, Serupvej 16 			
3023 1613
Mail:		 		lokalblad@gmail.com
Hjemmeside: 		www.lokalblad.com
Lokalbladets CVR:		
Lokalbladets konto nr.:

3353 7506
1938 - 5905 254 431

Tryk:				Skabertrang
Oplag:				1525 stk
Udkommer:			
ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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SKÆGKÆR BØRNEHUS
Nyt fra Skægkær Børnehus

Vi har været på ”Det store Eventyrløb” i samarbejde
med produktionshøjskolen.

LIDT a´ HVERT

Invitation
I anledning af min

Eventyrløbet var for
minispirene og spirene
i børnehuset. Et forløb
for i alt 38 børn.

60 års fødselsdag
og Den Rullende Købmands

10 års jubilæum

Børnene var rundt
ved forskellige poster, hvor de skulle
samarbejde om forskellige opgaver.

inviteres alle til reception

Lørdag d. 4. august kl. 11-14
i Lemming Forsamlingshus

Der kommer et par spillere fra BSV
og fortæller om håndbold og oplevelser.
På posterne har d e
b.la. været med til at
lave deres egen historie med en fortæller, de har været
gennem
troldenes
forhindringsbane.

Tilmelding på mail:
Kai@denrullendekoebmand.dk
eller mobil 61445351 senest den 27. juli.
Jeg glæder mig til at se jer alle.
På gensyn - Kai Deigaard

Prinsessen har fået
hjælp, til at finde forskellige pynteting,
hun skulle bruge
for at blive gift, og
der er blevet fundet
store puslespilsbrikker på legepladsen, så piratens skib kunne
samles.

Det var en god og lærerig
dag, som har bragt stor
begejstring hos børnene.
Gitte Nørskov
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I Sinding, hvor Mausingvej går fra, står et gammelt
ahorn træ ved siden af busstoppet. Det har og har i
mange år haft en plet med hvide blade på stammen,
en slags albinoplet. Mystisk, kender bladets læsere
forklaringen??? Send gerne redaktionen et lokalt billede fra det offentlige rum med andet spændende, mystisk eller flot.

GADESPEJLET

Margit Klinkby, Sejling
Tværvej 3, Sejling, fylder
75 år den 23. juni.

Kent Christensen, Sin- Bjarke Kristensen, Viborg- ”Futter” fyldte 80 år den
dingvænget 13, Sinding, vej 161, fyldte 20 år d. 3. 23. oktober 2017, se artifyldte 80 år den 20. maj.
april
kel i bladet.
< Emil Uhrbrand Overgaard, søn af Louise Uhrbrand og Jesper Overgaard, Viborgvej 128, er født
d. 8. april. Vejede 3774
gram og målte 52 cm ved
fødslen.
Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Ketty og Vagn Pedersen, Sejling Tværvej 5, Sejling,
kan fejre krondiamantbryllup den 26. juli.

LOKALT FOTO

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet

spændende og aktuelt,
ved at underrette redaktionen om mærkedage,
fødselsdage, huskøb mm.

Redaktionen ønsker alle
Det er ikke kun på Vestre Kirkegård i København,
man kan se flotte japanske kirsebærtræer.

en rigtig god sommer!

Her er det indkørslen til Østerbyvej 44, Lemming, der
med de flotte blomster pynter utroligt smukt men desværre kortvarigt, så derfor skulle det foreviges inden
det var for sent!
Luffe
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DAGPLEJERNE
Dagplejen i Lemming
Tirsdag d. 17. april var vi 3 dagplejere i Lemming
samlet til affaldsindsamling. Sammen med børnehaveklassen på Friskolen, ældste børn fra Børnehaven
og Børne- og familiehuset, havde vi delt Lemming by
imellem os.
Inden dagen havde vi snakket med børnene om, at
man ikke må smide affald i naturen, fordi vi skal passe
på dyrene og naturen.
Børnene var meget entusiastiske og fandt rigtig meget
skrald i grøftekanter og hække langs vejen.
Vi øvede de motoriske færdigheder på turen med bla.
pincetgreb, vi løb stærkt på grusvejen og vi gik lige så
stille, så vi kunne finde skraldet.
Vi fik snakket en masse om alt det vi så på turen og
om det skrald vi samlede op. Hvad skraldet var lavet
af, hvor det kom fra og former og farver.
Det var en rigtig hyggelig dag, i den gode sags tjeneste.
Lone B, Joan og Gry

Dagplejere		

By		

Telefon

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

Skægkær
Sejling		
Sejling		
Sejling		
Lemming
Lemming
Høgdal		
Serup		
Resdal		
Resdal		
Sinding

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

For pædagogiske ledere, se side 46
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PLADS TIL DIG OG MIG
Ingen landsby uden smed
En god smed var vigtig for landbrugssamfundet, helt
op i 70’erne. Og i gamle dage var smeden ofte også alternativ behandler, ”klog mand”, både for dyr og mennesker. Trommesyge hos koen, tandpine hos bedstemor – det klarede smeden.
Familien Husted har drevet smedeforretning i Sinding
siden 1941, men smedetraditionen i familien går tilbage til 1788, hvor Jens’ tipoldefar var smed i Husted
i Vestsalling.
Når bonden sendte en karl til smed med hestene, blev
han der og hjalp til hele dagen med skoning og andet
forefaldende. Til middag bragte bondekonen mad til
karlen og smedefamilien. Det var betaling for smedens
arbejde – og så lige en krone til materialer til skoene.
Jens og Marie byder på formiddagskaffe med rundstykker og en Dr. Nielsen. Jens har godt styr på slægtens historie, som er sporet tilbage til 1400-tallet. Også
på mors side var der tradition for smedefaget. Oldefar
var oppasser for en oberst, og ved afslutningen af sin
værnepligt fik han foræret en fin langpibe, hvor rosenkransen fra en rådyr er udskåret som et uglehoved.
Den har Jens i dag. Foruden bl.a. et dokument fra
1904, hvor kong Christian den Niende, bevilger efternavnet Nielsen udskiftet med Husted.
I Sinding har landsbysmedjen udviklet sig fra hesteskoning og plovreparation m.m. til en mellemstor industri,
NHS. Hele vejen igennem har det været et familieforetagende. Jens og Viggo blev udlærte beslagsmede. Og
søster Grethe sad i mange år på kontor og håndskrev
alle regninger og cyklede rundt med dem. Viggos kone
Inger gjorde rent i 40 år. Jens’ kone Marie og Inger
deltog både i produktionen og hjalp Grethe på kontoret. Også Grethes mand ”Kratte” er smed og var ansat
i virksomheden. I dag er Jens søn Ejner og datteren
Kirsten direktører på maskinfabrikken på Bergsøesvej
og Holmbladsvej, salgsdirektør og administrerende
direktør, og fætteren Anders er produktionssdirektør.
Jens er først for nylig trådt tilbage som formand for
bestyrelsen. Jens og Marie gør stadig rent i personalerummet i den oprindelige afdeling på Sinding Hovvej.
Sådan fungerer et familieforetagende.
Der var drev i sønnerne Viggo og Jens, som sammen
med deres far, Niels, løbende udviklede og udvidede
aktiviteterne. Ud over reparation af landbrugsmaskiner, blev der produceret halmballevogne og solgt maskiner. VVS-arbejde med installation af centralvarme,
badeværelser og oliefyr var en stor del af virksomheden. Niels Husted og Sønner I/S var de første i Jyl-

Jens og Marie Husted - stadig aktive i familiefirmaet

Den gamle esse er fuld funktionsdygtig.

land, som solgte og servicerede BUKH-traktorer fra
den A.P.Møller-etablerede fabrik i Kalundborg. Det var
et stort forretningsområde i 50 og 60’erne. Senere blev
det Zetor-traktorer.
I 1977 bliver produktion og landbrugssmedje adskilt.
Der produceres brændekløvere og melioratorer, en
særlig grubber, som den tyske økolog og opfinder
Hans Werner Springer fra Sejling havde udviklet.
Begge dele var en verdenspremiere i Danmark. Samtidig havde man en produktion som underleverandør
til bl.a. Grundfos og Dansk Autoværn, ligesom man
servicerede mange lokale virksomheder, bl.a. Neckelmann. I 1985 er maskinfabrik-delen blevet så stor,
især med produktion af en selvudviklet flishugger, at
der bygges fabrik på Bergsøesvej. Flishuggeren i flere
størrelser, bl.a. verdens største traktorbårne, bliver en
international succes med eksport til bl.a. Norge, Tyskland og Frankrig.
I 1991 lukkes landbrugs- og VVS-delen endeligt. Og
Niels Husteds landsbysmedje fra 1941 er blevet til en
maskinfabrik. Men den er stadig både ejet og drevet
af familien.
Klaus H., Tandskov
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SKÆGKÆRSKOLEN
Et gensyn med folkeskolen

På min første skoledag i 1991 fik jeg en æske Filia
farvekridt. Det samme gjorde vores ældste datter og
dermed første skolebarn også i sommers. Min første
tanke var, at nogle ting ændrer sig nok aldrig, men alligevel var vi spændte og lidt nervøse over at skulle
møde folkeskolen igen – denne gang som forældre.
For hvordan er folkeskolen egentlig i dag? Man har
hørt så meget om besparelser og reformer, men hvad
betyder det egentlig for vores barn? Er det skidt eller
godt i forhold til den folkeskole vi selv kendte til?
Når jeg kigger tilbage på min egen folkeskoletid og på
Livas første skoleår, så er det helt tydeligt, at det ikke
er den samme folkeskole mere. Men på en eller anden
måde – til trods for besparelser og reformer, så formår
folkeskolen i dag at virke mere dynamisk. Da jeg startede i skole, fik jeg et skoleskema stukket i hånden, og
det var det der gjaldt et helt skoleår med undtagelse
af nogle enkelte temauger i løbet af året. Nu skifter det
fra uge til uge, og der er nye temaer hver uge. Matematik og dansk læres ikke kun med et opgavehæfte
i klassen men med købmandsbutikker, børn der skal
forme bogstaver med deres kroppe og meget mere.
Så måske er deres skoledage blevet længere, men
det virker også som om, at det har åbnet op for nogle
nye måder at lære på.
Som forældre bliver man involveret mere i dag. Jeg
ved, at forældreintra er et punkt, som virkelig deler
vandene, men jeg synes, at det er et virkeligt godt redskab. Jeg ved hvad vores datter arbejder med i skolen,
og jeg kan bedre spørge ind til hendes dag de dage,
hvor trætheden overmander hende, og svaret på hvad
hun har lavet i skolen er ”ikke rigtig noget” eller ”det
kan jeg ikke rigtig huske”. De sætninger er i hvert fald
det, som mine forældre måtte nøjes med til tider, for
der var kommunikationen kun via det forældremøder
eller via kontaktbogen, som næsten kun blev brugt til
at informere om sygdom.
Er du den heldige forældre til et kommende skolebarn
på Skægkærskolen, så glæd dig! For selvom der er
mange nye ting at holde styr på, og næsten intet – udover måske farvekridtene – er som dengang du selv
var barn, så er det et sted hvor børnene tydeligt trives
og udvikles bl.a. takket være en helt fantastisk personalestab. Vi glæder os til mange flere år på Skægkærskolen.
Mie Vestervang
mor til Liva 0.AB
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Skægkær Blæsernes
Sommerkoncert
Tirsdag d. 12. juni kl. 19.00
I Skægkærskolens Hjerterum

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Kai Deigaard fylder 60 år og Den Rullende Købmand 10 år

Den 5. august fylder Kai Deigaard, Holmmøllevej 22 i
Lemming, 60 år. Samtidig kan hans firma Den Rullende Købmand, fejre 10 års jubilæum. Dette fejres med
en reception i Lemming Forsamlingshus lørdag d. 4.
august fra kl. 11.00 - 14.00. Lørdag aften er der fest for
familien. Hvis man skulle have lyst at komme forbi og
ønske tillykke og få en bid mad og en tår til halsen, bedes man lige give besked på tlf. 6144 5351 eller mail
Kai@denrullendekoebmand.dk senest 27. juli.
Men hvordan er det hele startet? Kai fortæller, at han
stammer fra Glarbo ved Himmelbjerget og gik i skole i
GL. Rye, og senere kom han på Klank efterskole. Efter
endt værnepligt på Holstebro Kaserne i 1976 flyttede
han til Ry, hvor han blev gift første gang i 1979, og
de fik datteren Nanette i 1980. Så kom nogle år med
bopæl først i Sverige og derefter en tur til Grønland.
Efter tilbagevenden til Syd-Danmark arbejdede han i
flere trælastbutikker bl. a. P.V. Trælast i Silkeborg, og
overtog derefter Sorring Træindustri i 1990.

I denne periode boede han i Moselund ved Engesvang,
og her fik de 2 piger, Helle og Louise i 1990 og 1992.
Her møder han i 2003 sin nuværende kone Helle Jensen, og sammen flytter de først til Resdal, og senere
flytter de til deres nuværende bolig på Holmmøllevej
22 i Lemming i 2004. På denne adresse har Helle sin
klinik Helles Helseråd med akupunktur og zoneterapi
m.m., og her har de gårdbutikken Kastanjegården, og
Kai har sit firma med lager.
Kai har 3 piger, og Helle har 2 piger, og det første barnebarn så dagens lys 4 dec. 2017. og nr. 2 er på vej
(ca. midt april), så familien vokser støt. Kai og Helle
nyder samværet med pigerne og barnebarnet, og glæder sig til den næste i rækken, som snart kommer.
I 2006 overtog Kai Deigaard Købmanden i Lemming,
efter at han i 2 år havde drevet Lemming Café. Han var
klar over, at det kunne blive svært at få omsætningen
i købmandsbutikken til at stige. Men han siger som en
anden Egon Olsen: ”Jeg har en plan....jeg sætter hjul
under købmandsbutikken og kører rundt til kunderne
med varerne....” Han ansatte så en dame i butikken
til at lave opsøgende arbejde rundt til firmaerne i industrikvartererne i Silkeborg for at høre, om de kunne
tænke sig at få leveret varer fra købmanden. Hun fik
nogle kunder med hjem til Kai, og det blev startskuddet til Den Rullende Købmand. Da han så efter et par
år måtte lukke købmandsbutikken, videre-udviklede
han idéen med Den Rullende Købmand, og nu 10 år
senere går det strygende. Han har ansat sin datter
Louise på 26 år, som starter dagen kl. 4.00 med at

Kai og datteren Louise på Kastaniegården

køre til bageren i Thorning efter alt det morgenbrød,
der skal leveres til de mange firmakunder, som i dag
tæller ca. 50 stk. Dette tages med til lageret, hvor det
pakkes sammen med de øvrige varer som ost, pålæg,
kaffe, smør, drikkevarer og meget mere, som firmaerne har i fast ordre.
Vareturen starter kl. 5,00, og der leveres både i Silkeborg, Ikast og Århus Kommune. Kl. 9.00 starter ældreturen, hvor der handles ind i Rema 1000 i Silkeborg på
Nørrevænget og Lyngbygade. De ældre kan få varer
leveret tirsdag til fredag, blot de bestiller senest dagen
før mellem 11 og 13. I dag hedder firmaet DRK Silkeborg Catering. Silkeborg Catering kom til for ca. 1 år
siden, og henvender sig til erhvervslivet, og Den Rullende Købmand til de ældre. Begge firmaer kan kontaktes på mobil nr. 6144 5351.
Udover firmaerne er der nok at se til på deres landsted
på Holmmøllevej med 4 heste og nogle katte, ligesom der dyrkes en del grøntsager til salg i gårdbutikken, hvor der i åbningstiden kl. 15 - 17 kan købes vin,
øl, the, kaffe, æg og diverse lækre specialiteter. Der
er netop bygget et stort drivhus, så udover kartofler,
græskar, pyntegræskar, gulerødder og meget andet
skal der være tomater og agurker m.m.
Når tiden kommer til at gå på pension, er det planen,
at Kai og Helle flytter til Samsø for at nyde den tid,
der kommer, evt. med et lille Bed and Breakfast. Lokalbladet siger TILLYKKE med det hele, og god vind
fremover.
Luffe
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
1. Hvad er Værkeriet?
2. Hvad kan jeg lave i Værkeriet?
3. Hvad kræver det at kunne bruge Værkeriet?
Tre relevante spørgsmål, som vi ofte bliver stillet, og
som vi selvfølgelig tager os tid til at svare på.
1. Værkeriet er et åbent hus, hvor du via et medlemskab kan bruge huset, til stort set hvad du vil.
Derudover er Værkeriet et af de tre ben i Kulturlanternen LemmingHuset (+ Lemming IF og Lemming
Sogns Borgerforening). Mange af de indspark og idéer
som lokale borgere har budt ind med til det projekt, kan
allerede nu startes op i Værkeriet. Derfor denne klare
opfordring om at bruge stedet mest mulig.
Der har bl.a. været afholdt småkage-bagningshold,
mosaikkursus og til efteråret, er der planer om madlavningshold, musikarrangement og retro-aften (med
gamle spillemaskiner).
Disse arrangementer er stablet på benene af medlemmer i Værkeriet.
Værkeriet arrangerer bl.a. markedsdage et par gange
om året.
Der er lokale bands i huset.
Der er en knive- og læder mand i kælderen.
Der er unge-gruppe 1. fredag i måneden.
Lemming IF har gymnastik, fitness og floorball.
…for blot at nævne nogle eksempler.
2. Vi har indsat en oversigt over lokalerne i Værkeriet.
Som medlem kan du bruge gymnastiksalen, samt de
to mødelokaler (der er pool/billard bord i det ene af
dem). Derudover kan du leje køkkenet, hvis du overvejer at afholde et privat arrangement.
Der er lige det med de store fester – der henviser vi
naturligvis til Lemming Forsamlingshus.
Dog kan det lade sig gøre, at leje Værkeriet til eksempelvis børnefødselsdag, hvis antallet af gæster er på
maks 25 mand.
3. Med et medlemskab, som koster 150,- for et år, i
hånden, kan du få adgang til Værkeriet – også i weekenderne.
Tak fordi du støtter Værkeriet, som samtidig er en støtte til lokalområdet.
Følg med på Facebook: ”Værkeriet – Lemming Gl.
Skole”, ”Lemming og omegn” samt Lemmingomegn.dk
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PLADS TIL DIG OG MIG
”Futter” fyldte 80 år i 2017
På Sejlingvænget 3 i Sejling bor pensioneret skolelærer Else Nielsen, bedre kendt af mange som ”Futter”.
Hun trives med sin pensionisttilværelse, sin hund Kastor, sine 2 katte og med rigtig mange gode minder fra
godt 42 års lærergerning. Og det hele startede måske,
da hendes forældre spurgte, hvad hun ville være som
voksen. ”Skolelærer” svarede hun, og det var forældrene vist ikke så vilde med, men sår’n blev det, for
Futter er en viljefast person og hun blev uddannet lærer, dog ikke på Vinters Seminarium men ”på Langs”,
som mundhældet siger!
Det første halve år var på en skole på Mors, men vinteren var hård, værelset koldt, færgen frosset fast og
kæresten i Silkeborg, så hun søgte stilling i Silkeborg
og fik ansættelse i 1960 i Sejling Gl. Skole, der også
har huset Printex. Her underviste hun 1. og 2. klasse
sammen med ialt omkring 20 elever, og her boede hun
i en lille lejlighed. Men da temperaturen steg om sommeren, kom en forfærdelig lugt. En lem i køkkengulvet
førte ned til en kælder, og her var et tykt lag af døde
frøer, tudser og salamandre. Der blev fjernet spandevis af øglelig, før afvaskning og desinficering gjorde
lejligheden beboelig.
Futter har aldrig fortrudt sin beslutning om at blive lærer, og selv hendes forældre bemærkede, at de havde
en datter, der altid var glad og tilfreds med sit arbejde.
Hun synes, hun har været utrolig heldig (og dygtig,
red.) at have haft et godt forhold til alle sine elever,
hvilket har bevirket, at det altid var dejlig at komme
på arbejde. Ikke mindst på Skægkærskolen, hvor hun
blev fastansat, da skolen var nystartet i 1964 med 12
lærere, og der arbejdede hun, til hun gik på pension i
2002.
Hun har været med i hele udviklingen af skolesystemet i Silkeborg Nord med nybygning, omlægning af
skoledistrikter, nedlæggelse af skoler o.s.v., men hun
påpeger gerne, at hun kun har haft virkelig gode kolleger hele vejen. Og da skolen på et tidspunkt havde
900 elever, var der jo også rigtig mange lærere.
Livet har ikke altid smilet til Futter, der mistede sin søn
Jens, da han var 37 år, på grund af hjertestop. Og senere kom en skilsmisse, men hun har sin datter Lise
og sin søn Peter samt 9 børnebørn, så der er altid noget at samles om, som er med til at give Futters liv
et dejligt indhold. Hun har fjernsyn, men en computer
kommer ikke indenfor hendes dør (endnu, red.). Det er
nok et klart eksempel på Futters klare holdninger, som
også kommer til udtryk i, at hun støtter dyreværnsfor-

eningerne, så kan andre
støtte diverse foreninger
for mennesker! Og lige siden hun gik på pension har
hun dyrket fitness kl. 6 hver
morgen, flot!
Selv om Futters liv har været fuldt af børn og voksne, har dyr dog også haft
og har en fremtrædende
plads. Lige nu har hun som
nævnt pudlen Kastor og 2
kælne katte, men hun er
ikke mindst kendt for sine
Futter omringet
af sine dejlige dyr...
irske ulvehunde, som hun
har haft 3 af, og som altid vakte opsigt, når hun luftede
dem i Sejling. Og hun mindes dem alle som fantastiske kærlige og rolige dyr. Den ene blev dog kun et halv
år, mens de to andre blev hhv. 5 og 7 år. Og ud over
pudler har hun også haft en cairn-terrier og en Rhodesian Ridgeback. Og altid 2 katte! Men ikke nok med
det, så har hun haft et æsel gående til klippe græsset på plænen, og den fik naturligvis bygget sin egen
stald. Og æslet har nu bolig i en dyrehave.
Futter underviste op til 5 klasse mest i dansk, historie og kristendomskundskab. Men hun har haft særlig
kærlighed for begrebet ”historiefortælling”. Og ingen
glemmer hende, når hun ruller sig ud i fortællingen
om Kong Skjold, både da han kommer som barn på
et skjold sendt af guderne (og så SKAL man jo være
konge), men ikke mindst, da han på en kronhjortejagt er redet foran de andre og i et tjørnekrat pludselig ser noget foran sig, der rejser sig op og brøler
”GGGRRRRRRRR”. (Dette siger Futter MEGET højt i
fortællingen og stiller sig på bagbenene og vrikker faretruende med kløerne i hovedhøjde.....). Så spørger
hun ud i klassen. ”Hvad tror I det var, han så”. En elev
rækker fingeren i vejret og svarer: ”En æsel”....
SÅ kunne hun ikke holde smilet tilbage, da hun jo syntes, hun havde animeret den skrækkelige bjørn, der
stod dér foran Kong Skjold, men sår’n er det jo med
børn, at man skal være klar på en udmelding, der ikke
lige var forventet. Og alle disse skønne minder er hver
dag Futters glæde fra et dejligt liv.
Lokalbladet siger hermed STORT TILLYKKE med de
80 år.
Luffe
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MYSTISKE TING
I VORES KIRKER

- og til efteråret vil vi endelig til bunds i det, derfor har vi brug for særligt kvikke
agenter til at hjælpe os med efterforskningen.

Hvad: Tårnagent-weekend
Hvornår: Efterår 2018
Hvor: Serup og Sejling kirker
For hvem: Agenter i 4. klasse

… mere info følger snarest - hold øje med opslag på en væg nær dig.
Mange hilsener – i al hemmelighed
pastorene fra Sanctus Agtentam, Agentcentralen
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En pinsehistorie fortalt af Pastor Knudsen
Engang for længe siden, næsten 2000 år siden, var
der nogle mennesker forsamlet i et hus. De var forvirrede. På godt 50 dage havde de oplevet en hel masse. De kom til Jerusalem med en omvandrende prædikant, som de troede var Guds søn –Messias – og
som sagde, at han ville indføre Gudsriget. Han sagde
mange ting og det var ikke alt, hvad han sagde, der var
lige let at forstå, men sådan er det jo med kloge og hellige mennesker. Man må finde sig i et vist mål af vrøvl,
når de lukker munden op.

Forvirret mand

Men de havde da forstået det med Gudsriget, troede
de. Han sagde jo, at han skulle opfylde det, som var
blevet talt ved profeterne og de havde jo talt om den
Davidssøn, der skulle komme og ”make Israel great
again”.
Men noget var gået galt,
eller også havde de ikke
forstået det alligevel, for
Jesus, som prædikanten
hed, var ikke kommet med
en blodtørstig englehær til
påske. Han var derimod
blevet taget til fange af romerne og var blevet korsfæstet til døde. Hans venner flygtede og gemte sig,
mens de græd og græd af sorg, skuffelse og angst. I
tre dage, mens hele Jerusalem fejrede påske og festede i gaderne, sad Jesu venner i et mørkt hus og
sørgede. Men den allerførste dag i ugen sagde nogle
af kvinderne, at de ville gå ud til graven og ikke længe
efter kom de tilbage, helt forstyrrede i hovederne og
vrøvlede om, at Jesus ikke var død mere, men genopstået.

Selv i dag ved vi udmærket godt, at folk, der ser døde
vandre frit omkring, må have slået hovedet, så man
forsøgte at berolige dem med, at han selvfølgelig ikke
var opstået, men eftersom det blev ved med at strømme ind med beretninger fra folk, der havde set Jesus
i live, begyndte man at tro, at der måske var noget
om snakken og da han endelig selv viste sig for sine
disciple i et rum, der både var lukket og låst, troede
Jesu følgere endelig på, at alt håb endnu ikke var ude.
Kort efter bevidnede mange af Jesu venner, hvordan
han steg til himmels og selvom de savnede ham, så
glædede de sig over, at han ikke var død, men var
gået i forvejen for dem, for at gøre klar til de skulle
ses igen. I mellemtiden ville han sende en talsmand –
hvad han så end mente med det.
Det fandt de ud af 50 dage efter Opstandelsen. Disciplene havde forsamlet sig for at bede, men pludselig gik
der en lyd som en storm gennem stuen og der kom
ildtunger til syne, som satte sig over hovedet på dem.
Pludselig blev de fyldt af ånd og de opdagede, at de
kunne tale alle mulige sprog – nogle kunne endda tale
i tunger – og de forstod, at det var den Talsmand, som
Jesus havde sagt skulle komme. Ånden gjorde disciplene til Jesu Kristi talsmænd og her 2000 år senere
er det stadig den, der løber som en ild igennem os,
og gør os til Hans tjenere på alle de måder, den kan
komme i tanker om.
Henriette Gosvig Knudsen

13

KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Orientering
Præst først, lønmodtager så?

KONFIRMATIONERNE ER I FARE!! kunne man læse
i landets dagblade i dagene omkring den 1. marts. Det
var de også, i hvert fald i Helsingør, hvor man for første
gang nogensinde havde udtaget de kirkeligt ansatte,
der var overenskomstansatte, til at strejke lige i konfirmationssæsonen. Dermed var der skrevet Danmarkshistorie, idet de kirkeligt ansatte nu blev sat ind på lønforhandlingernes kampplads. Og selvom det kom bag
på mange - Graverforeningen har fx ikke engang en
strejkekasse – så burde det ikke overraske. De kirkeligt ansatte har nemlig deres egne fagforeninger, så
hvorfor i alverden skulle vi være anderledes end andre
offentlige lønmodtagere?

præster, om de ville være præster, dersom der ikke
fulgte løn, ferie- og fridage med. Vi er blevet så vant
til vores rettigheder som lønmodtagere, at vi somme
tider glemmer, at det, som vi i dag tager for givet, er
resultatet af lønmodtagernes lange kamp for ordentlige forhold. Jeg glæder mig derfor over, at kirken er
så moderne, at den nu er en aktiv deltager i overenskomstforhandlingerne hvert fjerde år.

Arbejdet i kirke – især præstens arbejde – er nok den
eneste profession, der endnu af nogle betragtes som
”et kald”, hvor arbejdet er en livsform og bærer lønnen
i sig selv. Den kaldstanke kæmpede sygeplejerskerne
mod for mange år siden, da de blev trætte af at knokle
til en sulteløn, fordi kvindernes arbejde på hospitalerne netop blev anset for et kald og derfor burde bære
lønnen i sig selv. Desuden var det kutyme at kvinderne
kun fik en tredjedel af mændenes løn, da de, på grund
af en svagere konstitution, ikke kunne overkomme så
meget som mændene. Sådan lød teorien i hvert fald.

Der sker mystiske ting
i vores kirker!

Sygeplejerskerne gik til kamp og fik efter en del tovtrækkeri bedre arbejdsforhold, bedre løn og rettigheder. De blev ligestillet på arbejdsmarkedet. Op gennem tiden har de forhandlet, strejket, blevet lockoutet
og så videre og det, der engang blev set som et kvindeligt kald, er nu blevet en profession.
Når en præst får en stilling siger man heller ikke, at
vedkommende har fået et arbejde, men at vedkommende har modtaget et kald. Menighederne, repræsenteret ved menighedsrådet, kalder deres præster,
selvom forløbet minder meget om en ansættelsesproces.
Det er de færreste præster, der er overenskomstansatte. Kun 20% af den samlede præstestand. Det er
også de færreste præster, der kan overleve på ingen
løn. Derfor klinger det hult, når nogle få, men særdeles
højrøstede, præster i medierne forkynder, at de først
og fremmest er præster, og kun sekundært lønmodtagere, og at de derfor ikke mener sig bundet af fagforeningernes kampkald. Man fristes til at spørge disse
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Henriette Gosvig Knudsen

Tårnagentweekend - for alle 4. klasses elever

Til efteråret inviteres alle
4. klasser fra Serup, Lemming, Sejling og Sinding
sogne til at være hemmelige agenter, der skal hjælpe med at løse opgaver og
mysterier, og udforske kirken, tårnet og klokkerne.
Børnene bor hjemme, så ingen fatter mistanke, men
lørdag og søndag skal de være agenter og hjælpe os
med mysterierne. Vi kan ikke sige så meget nu, men
alt vil åbenbares i den pågældende weekend. Vi kan
kun love, at det bliver spændende!
Kirketårn og andre hemmelige steder
Kirkeklokkerne hører med til lydbilledet nå man bor i
vores sogne. Vi er vant til at høre kirkeklokkerne ringe
solen op og ned, og høre den når der ringes til gudstjeneste. For mange børn er kirketårnet en skjult skat og
denne weekend skal vi lære vore kirker bedre at kende. Vi vil også udforske om der findes andre hemmelige steder i kirken, som en kælder eller et andet skjult
rum og de som tør må komme med op i klokketårnet.
I Bibelen, mysteriernes bog, finder agenterne både
agenttips og fortællinger som hjælper dem med at løse
weekendens hemmelige opgaver.
Vi slutter af med en familiegudstjeneste, hvor agenterne medvirker og måske løfter lidt af sløret for deres
hemmelige virke. Arrangementet er gratis.

Kalender
Sommercykeltur ud i det grønne
Søndag den 3. juni kl. 10 - 13

Koncert i Sinding Kirke
Sankthansaften den 23. juni kl. 19.30

På cykel tager vi ud i vores naturskønne område omkring Serup, Hinge og Lemming. Alle kan være med,
motionscyklister, tålmodige cyklister og børn. Følgetraktor eller bil er også velkomne.
Vi håber at kunne samle et cykelhold og krydser fingre
for, at den danske sommer viser sig venlig.
Turen er ca. 12 km og den tilbagelægges i roligt tempo.
kl. 10.00 Kort gudstjeneste i Serup Kirke
ca. kl. 10.30 Afgang fra Serup Kirke til Hinge Sø med
madpakker og kaffe på vejen  
Rute: Fra Serup, nord på rundt om Hinge Sø, Søbadet
(hvor der er chance for dukkert), til Hinge Kirke, Tingstedet på Långawten, forbi Holms Mølle (måske lille
besøg eller historie) og sydpå mod Lemming By.
kl. 13.00 Afslutning i Lemming
Vel mødt i pedalerne!
Cykeludvalget: Anne Marie Dolmer, Bente Fisker
og de tre præster Henriette, Mette og Kresten
JOHNNY CASH I KIRKEN

Johnny Cash

Idemøde til Johnny Cash i kirken.
Har du lyst til at bidrage, så mød op
Torsdag 21. juni kl. 19.30
Værkeriet i Lemming (Lemming Skolevej 8D)
Har du ideer til sange, instrumenter, eller er du forsanger eller korsanger?
Uanset hvad, så glæder vi os over fremmøde.
Har du spørgsmål – ring til Michael 3127 3609

Traditionen tro danner Sinding Kirke igen i år ramme
om en koncert Sankthansaften.
Medvirkende er de to erfarne musikere Mikael Børresen på klarinet og Michael Turkat på orgel.
Programmet har hovedtitlen ”Swingit” og vil udover en
række swing-klassikere og evergreens også indeholde
kompositioner af Mikael Børresen selv. Også Bach vil
være at finde på programmet, som vil være alsidigt og
varieret. Der vil være god chance for også at høre de
to vidtfavnende musikere spille den swingende ’Wild
Cat Blues’.
Mikael Børresen er uddannet på Det kgl. danske Musikkonservatorium i København, hvorfra han i 1976
havde debutkoncert fra solistklassen. Han har siden
haft ansættelse som 1. soloklarinettist ved orkestre i
Danmark, Østrig, Sverige og Tyskland. I 1979 var Børresen finalist i den internationale klarinetkonkurrence
„Viotti“ i Vercelli, Italien, og har siden - foruden sin orkestervirksomhed - koncerteret som solist i Europa foruden at have indspillet en række cd’er. Som komponist
har han skrevet både kammermusik, kirkemusikalske
værker og jazzmusik.
Organist Mikael Turkat er født i Elmshorn ved Hamburg
og har siden han var 11 år spillet klaver og orgel. Han
studerede orgel- og kirkemusik ved Musikhochschulen Lübeck hos Hans Gebhard og Uwe Röhl og har
siden 1979 været ansat som organist og kantor ved
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Forklaringsgudstjeneste
for alle og konfirmandvelkomst
Søndag den 2. september i Serup og Sejling kirker.
Hvorfor og hvornår rejser jeg mig op i kirken?
Hvorfor vender og drejer præsten sig
som en snurretop?
Hvad betyder amen og hvem bestemmer egentlig
hvad vi skal synge?
Kom og få svarene denne dag.

Versöhnungskirche i Hamburg. Ved talrige koncerter
i Nordeuropa har han profileret sig som orgelsolist og
komponist.
Der er gratis adgang til koncerten, som begynder kl.
19.30.

Konfirmation 2019
Vi vil gerne byde årets nye konfirmander med forældre
velkommen til forklaringsgudstjeneste og efterfølgende indskrivning til konfirmandforberedelse.
Efter gudstjenesten foregår indskrivningen ved en
sammenkomst i Sejling sognehus / Serup Konfirmandstue. Her er der lejlighed til at vi kan hilse på hinanden
og præsterne vil fortælle om konfirmandforløbet.

Gudstjenesten har form som en almindelig søndagsgudstjeneste, men forud for hvert af de enkelte gudstjensteled vil der være en lille forklaring på, hvorfor vi
nu gør, som vi gør.

Kirkelige handlinger
Døbte
Ekkawin Yopratum
Serup Kirke 08-04-2018
Molly Jansen Sandorff
Lemming Kirke 08-04-2018
Tianna Sheini Villumsen
Sejling Kirke 15-04-2018

Til indskrivningen bedes forældrene medbringe en
kopi af konfirmandens dåbsattest eller navneattest og
udfylde en indskrivningsblanket på selve dagen.
For konfirmander der skal konfirmeres i Sejling og Sinding kirker: Forklaringsgudstjeneste søndag d. 2. sept.
kl. 11 i Sejling Kirke, efterfølgende sammenkomst i
sognehuset.
For konfirmander der skal konfirmeres i Serup og
Lemming kirker: Forklaringsgudstjeneste søndag d. 2.
sept. kl. 11 i Serup Kirke, efterfølgende sammenkomst
i konfirmandstuen.

Tianna med forældre og søskende

Mikkel Søholm Jensen
Sejling Kirke 15-04-2018
Isabella Hedegaard Kristoffersen
Sinding Kirke 06-05-2018
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Siden sidst
Koncert i Serup

Isabella med forældre og faddere

Døde
Villy Søren Anton Grewy – død 08-02-2018
Bisat fra Sejling Kirke 15-02-2018
Agner Kjeldsen – død 05-03-2018
Begravet fra Alderslyst Kirke 10-03-2018
Svend Aage Poulsen – død 11-03-2018
Bisat fra Balle Kirke 17-03-2018
Cecilie Marie Sørensen – død 28-03-2019
Bisat fra Serup Kirke 04-04-2018
Hans Vestergaard – død 01-04-2018
Bisat fra Serup Kirke – 07-04-2018
Gunhild Kirkegaard -død 30-03-2018
Bisat fra Lemming Kirke 12-04-2018
Børge Rasmussen - død 09-04-2018
Bisat fra Lemming Kirke 14-04-2018
Harry Evald Andreassen – død 11-04-2018
Bisat fra Lemming Kirke 17-04-2018

Petri/Hannibal

En fyldt kirke i Serup dannede onsdag d. 11 april ramme om en meget smuk og medrivende koncert med
Petri/Hannibal Duo- alias fløjtenist Michala Petri og
guitarist Lars Hannibal.
I ord og toner førte Duoen publikum rundt i den klassiske musiks forunderlige verden. Virtuost, sikkert og
følsomt spillede Michala Petri på sine mange forskellige fløjter. Hun mestrede endog at synge og spille
samtidig i et enkelt nummer, hvilket høstede stort bifald. Lars Hannibal akkompagnerede smukt på guitar
og optrådte også solistisk med bl.a. et stykke musik,
han selv havde komponeret.
På elegant vis formåede begge musikere at formidle
musikken så den blev forståelig og vedkommende. De
introducerede løbende den fremførte musik og fortalte lidt musikhistorie og musikteori, krydret med små
anekdoter.
Koncerten sluttede med stående bifald til kunsterparret og publikum kunne forlade kirken beriget med en
uforglemmelig oplevelse.
Organist Karen-Minna Nielsen
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Konfirmationer 2018

Konfirmander fra Lemming Friskole,
konfirmeret d. 28. april:
Bagerst fra venstre:
Emil Risum Jensen,
Alexander Bardenfleth Erenskjold Andersen Jessen,
William Mariendal Jeppesen,
Peter Munk,
Asbjørn Domino Thomasen,
Filip Bak Bruun
Forrest fra venstre:
Ekkawin Yopratum,
Astrid Holbech Jensen,
Mia Friis Leth,
Sebastian Suaning Hjøllund Nielsen
Præst: Henriette Gosvig Knudsen

Konfirmander fra Skægkærskolen
konfirmeret d. 5. maj i Lemming Kirke:
Bagerst fra venstre:
Mathias Møller Eriksen,
Kathrine Møller Eriksen,
Sara Wagenblast Aagaard Jensen,
Casper Hedegaard Nordstrøm
Forrest fra venstre:
Louise Maj Hansen,
Emma Andersen Schiøtte,
Sofie Kobberøe Fink,
Selma Vium Juul Nielsen
Præst: Henriette Gosvig Knudsen
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Konfirmander i Sinding Kirke
St. Bededag d. 27. april
Stående, fra venstre mod højre:
Emma Højby Jensen,
Noah Buus Tranberg,
Victor Husted,
Thais Eggersgaard Kristoffersen,
Ludvig Hedegård Tholstrup,
Bastian Bjørn Enevoldsen,
Cecilie Klitgaard Sørensen Danchell.
Siddende, fra venstre mod højre:
Julie Damgaard Christensen,
Mathilde Topp Faarup,
Jasmin Kofoed Pallesen,
Clara Gade Thøgersen.

Præst: Mette Glowienka
Foto: Thomas Juul

Konfirmander i Sejling Kirke,
Søndag d. 29. april
Stående:
Christian Studsgaard Jørgensen.
Siddende, fra venstre mod højre:
Karin Elisabeth Therkildsen Overby,
Ida-Maria Eg Hede.
Præst: Mette Glowienka
Foto: Thomas Juul
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Kort nyt
Ny præst indsat
Tusind tak for en dejlig
dag ved min indsættelse den 4.marts. Det var
glædeligt og rørende at
se så mange møde op
for at byde velkommen.
Tak for sange, gaver,
kort, blomster og hilse-

ner. Tak til menighedsrådet for en dejlig eftermiddag og tusind tak til
jer alle for en varm velkomst.

Præsten går på barsel (igen)
Søndag den 10. juni afholder jeg
min sidste gudstjeneste inden jeg
går på ferie og derefter på barsel.
Min mand og jeg venter os barn
nummer tre i slutningen af august
og hele familien glæder sig selvfølgelig rigtig meget. Selve barselsorloven begynder
den 9. juli. På det tidspunkt vil en barselsvikar være
ansat til at varetage arbejdet, så alting fortsætter som
det plejer. I skrivende stund ved vi ikke hvem barselsvikaren bliver, da ansættelsessamtalerne endnu ikke
har fundet sted og vi kan derfor ikke oplyse yderligere.
Når vi ved nærmere om, hvem der er blevet ansat,
vil det blive annonceret på kirkernes fælles hjemmeside (kragelundkirke.dk), hvor man også, til den tid, vil
kunne finde vikarens kontaktoplysninger. De aftaler,
der er indgået med mig, som kommer til at ligge i min
orlovsperiode vil selvfølgelig blive videregivet til barselsvikaren.
Barselsvikaren holder sin første gudstjeneste i Sejling
Kirke den 15. juni kl 9.30, derefter i Lemming Kirke kl
11. Alle er velkomne til at møde op i kirken og tage i
mod den nye præst.
Mette Glowienka

Vox’enkoret
Vox’enkoret synger nu på sit 6. år og er i god vækst.
Koret har 29 sangere fordelt på 4 stemmer. Der er stadig åbent for ny tilgang, hvor særligt herrestemmerne
– tenor og bas - er i høj kurs.

Jeg har haft en dejlig første tid hernede og jeg synes
stadig, at jeg valgte rigtigt, da jeg sendte min ansøgning afsted. Jeg håber, at vi bliver hinanden til gavn og
glæde og jeg ser frem til mange gode år her.
Henriette Gosvig
Frivillige hjælpere søges.
Har du lyst til at give en hjælpende hånd i forbindelse
med arrangementer/foredrag/kirkekaffe etc. som afholdes af Sejling-Sinding menighedsråd? Det kunne
være i form af kagebagning, kaffebrygning, borddækning eller oprydning - og det er selvfølgelig muligt at du
bidrager med det, som du har lyst til. Hvis det er noget
for dig, vil vi blive meget glade for at høre fra dig.
Henvendelse til Bodil Byskov 5189 6310 eller Marna
Kjeldsen 2511 4792
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Koret er et glad, velsyngende og seriøst arbejdende
kor med et godt socialt samvær. Koret medvirker ved
gudstjenester og koncerter i pastoratet, men giver
også koncerter i andre kirker. Koret har bl.a sammen
med voksenkoret fra Funder/Kragelund givet julekoncert i Sejs og Dybkær kirker.
Repertoiremæssigt synger vi både klassisk og rytmisk
musik af såvel kirkelig og verdslig karakter.
Koret øver hver torsdag i Sejling sognegård fra kl.
19.00 til 21.00. Herefter nyder vi kaffe og kage med
hyggeligt samvær.
Vox’en koret holder sommerferie i juni, juli og august
og starter op igen til september. For nærmere information kan der sker henvendelse til undertegnede på tlf
27205378 eller mail k-m-g@jubii.dk
Organist Karen-Minna Nielsen

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

Klokkeringning ved dødsfald

Der kan ske tilmelding
hele sæsonen

Det er gammel skik i vore sogne, at der
ringes med kirkeklokken ved dødsfald.
Såfremt man ønsker denne smukke skik
opretholdt, bedes man ved dødsfald rette
henvendelse til sognepræsten eller graveren. Ringning foretages mellem solopgang
og solnedgang, dog ikke om søndagen.

Henvendelse til
Grethe Ankersen
tlf. 86 85 53 99.

Adresser
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, på barsel fra 9. juli 2018
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 - E-mail: msg@km.dk
Henriette Gosvig, Serup-Lemming-Funder
Serup Tinghøjvej 7
Tlf.: 8685 5385 - E-mail: hengo@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: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00.
Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på:
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg
Tlf: 86 800 200. Alle hverdage 9-13, undtaget onsdag.
Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Arne Mundbjerg, tlf.: 8685 9875 / 4034 5782
E-mail: Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 5190 1244
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk
Gravere:
Serup sogn: Poul Jensen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021
Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283
Sinding sogn: Steen Brødløs, tlf.: 2296 1589
Kirkeværge:
Serup sogn:
Bente Fisker, tlf.: 2264 7423
Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058
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Søndag d. 29. 9.30

Søndag d. 22.

Søndag d. 15. 11.00

Søndag d. 8.

Søndag d. 1.

11.00

11.00

9.30

9.30 Kaffe

11.00

Sejling

Lemming

Juli

Serup

9.30 Kaffe

11.00

Sejling

Søndag d. 24.

Søndag d. 17. 9.30

11.00

13.00 1

10.00 1

Søndag d. 3.

Søndag d. 10.

Lemming

Serup

Juni

KIRKENYT

9.30 Kaffe

11.00

Sinding

11.00

9.30 Kaffe

Sinding

9.30

Kragelund

9.30 Kaffe

11.00

Kragelund

for Lille Hids Pastorat

11.00

9.30 Kaffe

Funder

11.00

9.30 Kaffe

Funder

Gudstjenesteliste for Juni - Juli - August 2018

9. s. e. trin.

8. s. e. trin.

7. s. e. trin.

6. s. e. trin.

5. s. e. trin.

Kirkeåret

4. s. e. trin.

3. s. e. trin.

2. s. e. trin.

1. s. e. trin.

Kirkeåret

23

9.30

11.00 2

Søndag d. 2.

11.00 2

Sejling

Sinding

9.30 Kaffe

11.00

9.30 Kaffe

11.00

Sinding

Sejling

Kragelund

10.45

11.00

19.30

9.30

Kragelund

10.45

Funder

9.30 Kaffe

11.00

Funder

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

1) Cykeltur begynder i Serup kirke og slutter i Lemming, se omtale i bladet
2) Forklaringsgudstjeneste med konfirmandindskrivning efter gudstjenesten, se omtale i bladet

NOTER:

Lemming

Serup

September

9.30

Lemming

11.00

Serup

Søndag d. 26. 9.30

Søndag d. 19.

Søndag d. 12.

Søndag d. 5.

August

14. s. e. trin.

Kirkeåret

13. s. e. trin.

12. s. e. trin.

11. s. e. trin.

10. s. e. trin.

Kirkeåret

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

Juni

3. juni kl. 10.00
Sommercykeltur i Lille
Hids, se s. 15

21. juni kl. 19.30
Johnny Cash i Kirken, m.
Værkeriet, se s. 15

6. juni kl. 17.00
Cykelløb, Friskolen og
Børnehaven, se s. 37

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

9. juni
eniig CUP 2018, LIF,
se s. 26

23. juni kl 18.00
Skt. Hans i Sinding,
se s. 31

10. juni kl 10 - 14
Idrætsdag for ALLE, LIF,
se s. 28

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

12. juni kl. 19.00
Koncert m. Skægkær Blæserne, se s. 8

23. juni kl. 19.30
Koncert i Sinding Kirke,
se s. 15

15. - 16. juni
Sommerfest i Sinding,
se s. 31

23. juni kl. 18.00
Skt. Hans i Nisset,
se s. 39

16. + 17. juni kl. 12.00
Stafet for Livet,
se s. 35

29. + 30. juni
Serup Sommerfest, på
Sportspladsen, se s. 33

24

Juli
R
SOMME
FERIE!

Dea

dlin

KALENDER

loka

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

Bibliotekscafé i Værkeriet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Gudstjenester:
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

næs

ugu

lbla

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

August

e til

1. a

d@g

st

mai

te n

r.:

l.co

m

September

14. august kl. 9.30
Sommerudflugt, Sejl.
Pens., se s. 44

7. september
Sommerudflugt, Serup
Pens., se s. 45

16. - 19. august
Lemming Byfest,
se s. 41

17. september kl. 13.30
Alm. Klubdag, Lemm.Niss. Senior, se s. 45

22. august kl. 7.30
Udflugt til Ribe, Lemm.Niss. Senior, se s. 45

28. september kl. 18.00
Ålegilde i Lemming,
se s. 39

22. august
”SeniorShoppen”, Serup
Pens., se s. 45
28. august
Kend Din By Møde,
se lemmingomegn.dk
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LEMMING IF

Uddrag af formandens beretning
ved generalforsamlingen i februar 2018
Jeg vil gerne på Lemming IF’s vegne byde jer alle
velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt I er
mødt op i dag, trods vintervejret.
Måske var der kommet flere, hvis vi havde annonceret
at det næsten er ufarligt at deltage i dag, for de personer i bestyrelsen der er på valg, ønsker alle genvalg.
Det tolker jeg som et godt signal og at vi i Lemming IF
har en rigtig god og velfungerende bestyrelse. Det er
rigtig vigtigt! Når det så er sagt, har alle der er tilstede
i dag selvfølgelig lov til at stille op til en af posterne.
Der er ingen tvivl om, at vi i Lemming IF’s bestyrelse er
stolte af vores alles idrætsforening. Der er blevet skabt
mange nye tiltag og forbedringer i klubben igennem de
sidste 5 år og det kan vi også se på antallet af medlemmer. Vi er i 2017 igen steget på antallet af medlemmer efter status quo i 2016. Der er investeret mange
penge i faciliteter og udstyr, men på trods af det formår
vi i Lemming IF gang på gang, at komme ud med et flot
årsresultat. Det er også rigtig vigtigt!
Det er både nemmere og sjovere at være formand i en
forening med en sund økonomi. Vi bruger ikke meget
tid på at vende 50 ører i Lemming IF’s bestyrelse. Når
der kommer gode initiativer som foreningsfitness, rå
motion, mountainbike eller floorball, er vi ikke bange
for at investere penge i det rigtige udstyr til idrætterne.
Og det er da dejligt at vi har mulighed for det.

CUP 2018
LØRDAG D. 9. JUNI
En super hyggelig fodbolddag
for både spillere, familien og
hele klubben, så kig forbi.
HUSK: Lemming Skolevej
er spærret for gennemkørsel denne dag.
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Kig forbi

Vi har også nogle gode sponsorer i Lemming IF og
det er vigtigt med opbakning fra jer. Lasse Schultz er
god til at skabe nye relationer og tegne sponsorater for
Lemming IF, fx når du enten er til Hede Rytmer eller
Håndbold i BSV. Tak for det Lasse.
Hvis jeg skal fremhæve noget, der ikke rigtig er
lykkedes for os, er det gruppen “Lemming IF’s frivillige”
på Facebook. Det var meningen at andre end Tordenskjolds soldater skulle have mulighed for, at byde ind
med frivilligt arbejde i Lemming IF. Det har ikke kastet
meget af sig, dog er det blevet til et par bradepander
kage. Men vi har stadig Tordenskjolds soldater i massevis, “en hel hær” vil jeg mene. Det fik vi syn for til Ildfestregattaen, hvor Lemming IF stillede med mange
frivillige. Det var primært personer udenfor bestyrelsen, der lavede et kæmpe arbejde med planlægning og
styring af vores og andre foreningers indsats ifm. arrangementet. Så når jeg siger “vi i Lemming IF”, så er
det inklusiv alle frivillige der hjælper f.eks. til hjemmekampe, Regatta og eniig Cup mm. Det er også inklusiv
alle frivillige trænere og hjælpetrænere og bestyrelsen. Tak for jer – uden jer ville tingene ikke lykkedes.
Tak for jeres indsats og arbejde.
Tak for ordet!
Jesper Bang

Indløbere

Det var en stor oplevelse
for 5 af vores U10 drenge
da de d. 17. feb. løb på
banen med SIF

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

“Frivilling”

Dorthe Mikkelsen

Navn og alder: Dorthe Mikkelsen, 48 år.
Uddannelse: Lærer.
Arbejde: Idrætskonsulent i DGI og Bevæg Dig
For Livet.
Livret: Det er jeg ikke meget for at indrømme,
men det må være lakrids.
Hobby: At bevæge sig ude – fortrinsvis på mountainbiken, men også gerne på anden vis.
Yndlingsfarve: Ups – sådan en har jeg slet ikke.
Medlem i klubben: Jeg var med til at starte
MTB-afdelingen i efteråret 2015 og har været
med lige siden.

Frivillig i klubben: Vi er efterhånden en god flok,
der hjælper hinanden med at få MTB-afdelingen
til at fungere, så mange har lyst til at være med.
Det kan lyde som en floskel, men vi løfter i flok, så
som frivillig har jeg mest fokus på at sætte rammerne og involvere så mange som muligt, så alle
bidrager med det, de er gode til og brænder for.
Hvorfor frivillig?: Jeg har aldrig overvejet det
modsatte. Tror jeg blev hjælpetræner allerede
som 10-årig, så jeg er vokset op i en familie, hvor
det at være frivillig var en selvfølge. Uden frivillige intet foreningsliv, det må vi ikke glemme her
i Danmark, hvor foreningslivet stadig spiller en
afgørende rolle. Alle kan noget og sammen med
andre, der har samme interesse, så kan vi meget
mere, end vi tror. Og så får jeg så meget igen –
oplevelser, nye venner og masser af motion, og
jeg slipper for at sidde og vente på, at andre sætter noget i gang for mig.
Men hvorfor lige i Lemming IF? Det var fordi, jeg
blev spurgt, om jeg ville være med til at starte en
MTB-afdeling. Tror måske nogen fik nok af at høre
mig snakke om MTB, når vi stod på sidelinjen til
vores børns fodboldkampe.
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: Bestyrelsen i Lemming IF, fordi de gør det let for os i
MTB-afdelingen og fordi de ser muligheder frem
for begrænsninger.
Arbejdsopgaver i klubben: At cykle ud i naturen
sammen med en masse herlige mennesker;)
Ud over det er min opgave primært at holde styr
på de mange aktiviteter, vi har og dermed sikre at
hjemmesiden er opdateret, så alle kan finde os
der ude i skovene. Jeg er også tit ansvarlig for et
af vores hold til lørdagstræningen, og så planlægger jeg vores årlige tur Julsø Rundt, som køres
Kr. himmelfartsdag.
Jeg sørger for, at nogen kommer på trænerkurser
og lign. og på den måde håber jeg, at flere oplever, at det er fedt at være frivillig. Og så er der også
lige en lille opgave med at tjekke kontingentindbetalinger, men det er kun en gang om året, så
det er til at overse.

Tak

for hjælpen, Dorthe!
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LEMMING IF
Lidt stemningsbilleder fra

Opstart+introdag

Lørdag d. 7. april 2018 var en forrygende
dag hvor der var liv og glade dage:
Alle b/u fodboldholdene havde opstart,
der var intro dag, hvor man kunne blive
intorduceret for alle klubbens motionstilbud, hyggelig frokost og både 1. og 2.
holdet havde hjemmekampe.

––

KOM TIL

––

ÅRETS STORE

IDRÆTSDAG

FOR ALLE!
SØN. D. 10. JUNI - KL 10-14
–
––
––
–

Ta’ hele familien med på Lemming Stadion
søndag d. 10. juni. Det bliver en dag fyldt
med aktiviteter, sjov og hygge
Program for idrætsdagen:
10.00: Stjerneløb og cykeltur +
Kæmpe piratskattejagt for hele familien
11.00: Stikbold, høvdingebold, rundbold
12.00: Frokost
12.30: Gadefodbold
Tilmelding
14.00: Tak for i dag
til gadefodbold
pr. mail til:
torstenbjerrenielsen
@gmail.com
Der kan

købes masser af
mexikansk mad
og pølser
fra grillen

Kæmpe
piratskattejagt!

Kom og vær med!
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Seniorfodbold:
Senior fodbold afdelingen i Lemming IF, startede op
d. 26. januar på grønsværen i Lemming med et flot
fremmøde på 29 mand. Siden da, har der været
trænet i 8 uger i Kjellerup, hvor en lang køretur og
sene træningstider, har haft sit præg på antallet vi har
været til træning. Det har betydet at vi har været nødt
til at trække vores Serie 5 hold, hvor vi i stedet for har
oprettet et 7 mands hold.
Heldigvis fik vi efter 8 uger i Kjellerup flyttet træningen
til Lemming IF igen, hvor den altid gode stemning i
omklædningen, fik trukket flere og flere med.
Træningskampene er gået fint, og siden turneringen er
startet, kan både Serie 3 og Jyllandsserie holdet være
ganske fint tilfredse med resultaterne.
Det er aldrig en fornøjelse at skulle trække et hold,
på grund af manglende spillere, men så må de resterende i truppen sætte sig endnu tættere sammen i
omklædningsrummet for at opretholde den altid gode
stemning der er i Lemming IF.
Det bliver en spændende sæson holdene går i møde,
med ny træner til både Jyllandsserien og Serie 3 holdet. Det har været godt at have fået noget nyt at arbejde
med på træningsbanen.
Mads Balle

Lidt billeder fra første
gang med

”
s
æ
r
g
å
p
“Leg
26 glade børn, der gerne vil gå til noget
henover sommeren, men nødvendigvis
ikke lige er til fodbold, var mødt op.

en Andersen

Foto: Jakob Stigs

sserien på
s score for Jylland
Martinez Morale
lding IF.
4 kampen mod Ko
akrobatisk vis i 4-

Onsdage
kl. 16.45-17.45

Stilling (d. 10. maj):
Jyllandsserien 2 – foråret 2018, pulje 4
K
7
7
7
7
8

V
5
3
4
3
2

U
1
4
0
2
3

T
1
0
3
2
3

Score
12 - 9
20 - 10
15 - 18
18 - 13
14 - 14

P
16
13
12
11
9

6 SGI/SSK
8
7 Kolding IF
7
8 DGL 2000, Aarhus 7

2
2
0

2
2
2

4
3
5

10 - 13
19 - 21
5 - 15

8
8
2

1
2
3
4
5

IF Lyseng
Lemming IF
Vorup FB
Egen UI
VRI

Kom ogdet
prøv

Leg på græs, som er for
børn i alderen 1-10 år, er alt fra
skattejagt, gymnastik, leg
med bold, fitness og
sjov og ballade ...
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst…

Generalforsamlingen blev afholdt d. 6/3, med nedenstående dagsorden, fremmødet var som oftest, ikke
overvældende, men tak til jer som mødte op.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Fremlæggelse af revideret regnskab
4.
Indkomne forslag
5.
Valg
6.
Eventuelt
Inden generalforsamlingen officielt åbnede, var der
valg til lokalrådet, Peter Bernth som er mangeårigt
medlem genopstillede og blev enstemmigt valgt. Tillykke med det og godt for både byen og Lokalrådet.
For selve generalforsamlingen, så blev regnskabet
godkendt. Vi kunne konstatere underskud på både Dilettantfest samt sommerfest, men dette skal så også
sammenholdes med større investeringer på Arnestedet i forbindelse med sommerfesten. Samlet set havde
foreningen igen overskud og det skyldes naturligvis
salget ved Riverboat. Så husk dette, når der igen skal
bruges frivillig arbejdskraft dernede, i år er det weekenden d. 28/6 – 1/7.

Forårsfest/Dilettantfest

Som nævnt i sidste blad, forsøgte vi med et lidt andet
koncept til årets dilettant. For at trække flere folk med,
kombinerede vi dilettant med succeserne fra fællesspisning og i samarbejde med Forsamlingshuset. Det
virkede! Hvor vi de senere år har lagt på ca. 60 deltagere, kom der i år ca. 115. Maden lavede vi selv og
musikken blev klaret via et par højttalere og en telefon,
børn var velkomne og alt i alt var det bare en god fest.
Dilettantforestillingen blev desværre aflyst, på grund
af dødsfald i nærmeste familie for en af skuespillerne,
men de øvrige stykkede hurtigt et alternativ sammen,
så underholdningen kom også på plads. Godt arbejde
igen af skuespillerne.
Og at det så ovenikøbet
endte med overskud til
både forsamlingshuset
og Borgerforeningen,
gjorde jo ikke fornøjelsen mindre.
Stemningsbilleder
fra årets forårsfest

Ellers var der sædvanen tro valg til bestyrelsen og
Mikkel Mortensen trak sig ud efter en god indsats og
ind blev i stedet valgt Jeppe Rahbek. Bestyrelsen ser
nu således ud:
Formand:
Jakob Kudsk
Kasserer:
Heidi Eriksen
Øvrige:		
Carsten Kofoed, Michael Andersen,
		
Anders Mark, Ole Mastrup,
		Jeppe Rahbek
Suppleanter: Mads Greis
		Mick Froberg

I skrivende stund, er planlægningen til arbejdsdagen
og Knokkelfest d. 5/5 i fuld gang, men den vender vi
tilbage med i næste nummer.

Der var i år også valg af nye revisorer, da Søren Østergaard desværre er gået bort. Æret være hans minde.
Samtidig valgte Max Funderskov efter mange års indsats at trække sig, tak for hjælpen til Max.
Så nye revisor er: Svend Åge Kusk og Pia Hedegaard,
suppleant blev Louise Drengsgaard.

Lige om lidt…
Skt. Hans afholdes naturligvis på Arnestedet d. 23/6,
vi tænder grillen, så den er klar fra kl. 17.30 og bålet
tændes ca. kl. 19.00, mød op og lad os få en hyggelig
aften, i år heldigvis på en lørdag, så man måske bliver
en time eller to længere.

Kontaktpersoner i Sejling:
Borgerforening
Forsamlingshus
Børnegruppe
Pensionistf.
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Jakob Kudsk
Olaf Leth		
Kristine Krogsgaard
Rosa Leth		

4084 2337
2562 2034
3063 8954
2562 2034

OG husk nu at give en hånd med til Riverboat.. Meld
jer til ved bestyrelsen eller mail til sejlinglingborgerforening@gmail.com. Det bliver også slået op på facebook.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

SINDING FORSAMLINGSHUS
Sommerfest i Sinding 2018

Sankt Hans i Sinding

Livemusik i teltet både fredag og lørdag aften
på Sportspladsen.

Kl 18: Børnebål og leg.
Grill og fællesspisning (medbragt mad)
på Sportspladsen

Fredag den 15. juni og lørdag den 16. juni.

Leg, fodboldturnering, kagekonkurrence,
børneloppemarked, sandslotkonkurrence,
fællesspisning
og en masse andet sjov hele lørdagen.

Lørdag d. 23. juni

Kl: 19.30: Kirkekoncert i Sinding Kirke igen i år.
De to erfarne musikere Mikael Børresen på klarinet
og Michael Turkat på orgel.

Gratis deltagelse, bare mød op med godt humør,
alle er velkomne.

Kl: 21.00 Fakkeloptog fra forsamlingshuset,
Sankt Hans bål på Sportspladsen med båltale.

Siden sidst ...
Arbejdsdag på legepladsen maj 2018
En hyggelig dag med bål, snobrød og fælles arbejde med deltagelse af både store og små Sindingborgere.
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ...
Fællesspise
Vi har i år afholdt 3 Fællesspise-aftener (4, når du læser dette), som der har været rigtig god opbakning til.
Dét motiverer os jo til at holde flere af slagsen, når vi
kommer på den anden side af sommeren. Så hvis du
har en livret, som du kunne tænke dig at dele med resten af byen, så byd gerne ind - vi tager stadig gerne
imod gæstekokke, som udelukkende står for madlavningen - resten klarer vi :-)
Vedligeholdelses- og rengøringsdage
Den helt store arbejdsdag er svær at finde tid til, men
vi mødes jævnligt nogle timer, hvor vi få ordnet de ting,
der trænger... og nogle gange slutter vi af med hygge
og pizza.

ikke kender til ordningen, har lejet huset. Men med de
rette systemer og vejledninger, tror vi på, at det kan
blive en succes - både for huset og miljøet.
Nye gardiner
De gamle, blomstrede gardiner, der havde 20+ år på
bagen, er blevet skiftet ud med nye, i en mere neutral
farve. En ”god ven af huset”, Else Jørgensen, tilbød
at sy gardinerne, så vi fandt det bedst stof, budgettet
kunne klare, og i løbet af en måned, var de hængt op.
Tak til Else for det store arbejde.
Generalforsamling
Denne blev afholdt i flg. vedtægterne, og de siddende
bestyrelser blev siddende - i både forsamlingshuset og
støtteforeningen:

Forsamlingshusets bestyrelse:

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

2388 2327
8685 5303

En rengøringsdag afsluttes med pizza i aftensolen

Affaldssortering
Da der er en lejlighed tilknyttet Serup forsamlingshus,
er vi (modsat de fleste andre forsamlingshuse) omfattet af den ny affaldsordning. Det har givet en del udfordringer i starten, og ikke mindst når folk ”udefra”, der

Udlejningspriser:

Hele huset: 2.500,Store sal, toilet og køkken: 1.750,Lille sal, toilet og køkken: 1.000,Hele huset i to dage: 3.000,Depositum: 1.000,Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 3089 5455
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LOTTERISPIL

HVER TIRSDAG KL. 19.00

SERUP BORGERFORENING
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LANDSBYLIV
Nyt program 2018/2019
Så nærmer vi os sommerferien igen, og Landsbyliv har fundet en masse nye spændende aktiviteter,
ture og arrangementer til år 2018/2019
I juni kommer vi forbi og spørger, om I vil være medlem.
Pris pr. person over 18 år – 50 kr. - Medlemskontingentet dækker for hjemmeboende børn under 18 år.
Der vil være mulighed for at betale med: Kontanter
Mobilpay (Janni Rasmussen – Mobil nr. 24 63 05 17, skriv LANDSBYLIV) eller
Reg. Nr. 9266, konto nr. 8157190629 (Husk navn)
Hvis vi glemmer jer, så kontakt gerne Janni på 24 63 05 17, og vi kommer forbi med et program til jer.

Siden sidst ...
Blomster arrangement med Frk. Flora
Denne aften stod i kreativitetens tegn, blomster, grene, mos i lange baner. 12 kreative medlemmer var
mødt op i forsamlingshuset til en spændende aften
med snak, hygge og grønne fingre. Der blev fremstillet forskellige påskekreationer, og alle kom hjem med
nogle flotte ting.

Fællesspisning
Igen i år var Landsbyliv vært
ved vores årlige fællesspisning.
Menuen: Hamburgerryg, kartofler, grønt og asparges sovs
og rå gulerodsdessert.
63 gæster kom, spiste og hyggede med os.
Børnene spiste slik og popcorn
i den lille sal, mens de så Disney Sjov og legede.
Inger har styr på sovsen
Tak til Bjørn og Sanne Mai for en fiber redning med
legetøj og computer.
Stor tak til alle der gav en hånd med oprydning/fejning/
kartoffelskrælning mm.
Der var flere der spurgte om opskriften på desserten,
så dén finder du på næste side.

Inger får tegnet og fortalt

De flotte ”træer”
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Der hygges og snakkes

Kommende arrangementer
Rå gulerodsdessert 6-8 pers
100 gr. Daim
100 gr. Makroner
2½ dl. Fløde
2 tsk. Flormelis
3 tsk. Vaniljesukker
2½ dl. Cremefraich 18 %
750 gr. Revet gulerod
Hak daimen, knus makronerne og kom det i
bunden af et tærtefad.
Pisk fløde stiv med flormelis og vaniljesukker
og vend cremefraichen i.
Læg cremen over daim og makroner og derefter den revne gulerod.
Sæt desserten på køl i ca. 2 timer og server.

Tur til Skibelund Gartneri
22 medlemmer tog turen til Skibelund Gartneri, et rigtig flot, hyggeligt gartneri med blomster så langt øjet
kunne se. Der blev købt blomster i lange baner og
den medbragte kaffe og brød blev nydt inden turen gik
hjem.

Stafet for Livet 2018

Lunden
D. 16.-17. juni fra kl. 12.00 til 12.00
Kom med ud og gå for en god sag.
Alle er velkomne
Igen i år vil der være mulighed for at:
• Stille telte til overnatning op
• Bestille lækker mad til hele døgnet eller dele af det
• Se landskampen og spise en hot dog
• Spille midnats banko med lækre gevinster
Team Lemming stiller vores sædvanlige lejr op og
hygger med snacks, drikkevarer og kage.
Alle bidrag i snack afdelingen er velkommen.
Se mere på facebook:
Stafet For Livet – Lemmings
og på stafetforlivet.dk/silkeborg
Meld dig til på
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/silkeborg/
tilmeldte-hold/hold/9256
Hvis man har lyst til, eller kender et firma der vil
sponsorere Team Lemmings omgange med omgangs penge, tager vi i mod med kys hånd.
Hvis der er spørgsmål kontakt da
Janni Rasmussen – 2463 0517

Grønne trøjer til

Høj sol til sidste

starten på sidste

års stafet

års Stafet For Live

t
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Ud i det blå…

Kalenderen skriver ENDELIG forår, hvilket vi længe
har set frem til i Børnehaven i Lemming.
Vi har i april måned, haft et øget fokus på vigtigheden af gåture, samt hvilke forskellige positive aspekter
denne aktivitet kan have for børnene.
Det er blandt andet vigtigt, at børnene tilegner sig
egenskaber og kompetencer indenfor robusthed og
udholdenhed, samt at de får en vis portion gåpåmod.
Dette kan hjælpe barnet i mange situationer og udfordringer, og derved at ”komme i mål med sine drømme”
fremadrettet.
På gåture har vi som voksen mulighed for bl.a. at motivere, støtte og guide de børn, som kan have særlige
udfordringer. Det er vigtigt, at disse børn får en succesoplevelse, da dette giver selvværd til det enkelte
barn. Succesoplevelsen er ligeledes vigtig for alle i
børnegruppen, da dette giver øgede relationer, samt
en større fællesskabsfølelse. Rokketænderne havde
bl.a. som mål, at skulle gå en tur på 5 km. Her må man
sige, at der blev skabt en større fællesskabsfølelse, for
alle kammeraterne skulle jo med i mål

Fra gåtur til opdagelsesrejse

Vi gør os altid nogle pædagogiske tanker inden vi ”parrer” børnene to og to, inden en gåtur. Det er vigtigt
for os, at børnene får øjnene op for hinanden, hvilket
i sidste ende kan være med til at styrke relationerne
børnene i mellem.
Gåturene er for de fleste børn en opdagelsesrejse,
hvor man kan dele oplevelsen med sin udvalgte gåmakker. Da børn er nysgerrige væsner fra naturens
side, som gerne vil forstå den verden de er kommet
til, giver gåturene ligeledes naturlig anledning til en
masse god snak, om det vi ser og møder på vores vej.
Gåturene her i april, er blandt andet medvirkende til,
at børnene får øjnene op for det årtidsskifte vi står i
nu. Der bliver kigget på blade, knopper på træer, samt
buske og sæsonens første krible-krable-dyr. Der var
også nogen børn, som fandt et kranie fra et dødt pindsvin.

Rokketændernes rute

Sidst men ikke mindst, er gå turene med til, at børnene
tilegner sig læring omkring, hvordan man færdes i trafikken. Vi øver os blandt andet i at holde øje med- og
tale om trafikken, hvad vi skal passe på og hvorfor…
Pædagog Karina K. Kristensen
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Kranie fra et pindsvin

Cykelløb for Lemming Omegn!
Afholdes d. 6. juni kl. 17.00!
Cykelløbet er for alle i
Lemming Omegn!

ALLE ER VELKOMNE!
Find nogle
sponsorer
og så
‘
cykler vi penge ind
til legepladsen på
Friskolen, som ALLE
må benytte 
Det bliver sjovt!

Startskuddet
går fra Friskolens

Arrangører:

parkeringsplads!

Der trækkes lod om
et årskort/familie til
en forlystelsespark i
DK ved flest
indsamlede penge
over 1000 kr!

Tilmeldings – og sponsorsedler
kan printes fra
www.friskolenilemming.dk
FRA D. 15. MARTS

Vi vil i Lemming, og vi ses derude på landevejen…
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Ulvenligt
Da vi – den lokalejagtforening – første gang omtalte de
nydanske ulve, var det sådan tilbagelænet: ”johh – nu
må vi jo se”.
Der VAR panderynker på vej i debatten, - men ikke
noget der kunne ryste jysk ro og sindighed.
Det er tre-fire år siden – og siden er ulvedebatten eksploderet og har trukket hårde frontlinjer op. Mellem
ulve-elskere (sådan kaldes de af modparten) og ulvehadere (og sådan kaldes dé af modparten). Mellem
Østdanmark og Vestdanmark, mellem akademiske
biologer - og fåreavlere, mellem fjottede politikere der
gerne vil ha’ en populær SAG og mellem rørstrømske
dyrevenner.   Nogle vil mene mellem højrefløj og venstrefløj. Frontlinjer!
Mange, måske de fleste, er dog enige om én ting:  Debatten har svinget sig op i et hysterisk niveau, som i
sig selv er blevet et STØRRE problem end ulven nogensinde har været. Der har været – og er – krig om
de ulve.
Vestjyder er sindige folk – og starten VAR der ikke stor
lokal ståhej over en håndfuld ulve, som over et par år
etablerede sig.
De MEST ubudne gæster viste sig snart at være den
HÆR af anmassende og begejstrede ulvevenner, ulvedetektiver, biologer, naturfotografer og andet byfolk,
som væltede ind i land- og skovområder, der før havde
ligget fredeligt hen. Nå ja, - og folks haver, gårdspladser, marker.

Foto: Ross Solokovski

Skuddet faldt for rullende kamera og en begejstret
presse, som kun i ringe grad har bidraget med fakta eller forsoning i ulvekrigen. Den uheldige skytte og den
endnu mere uheldige ulv fik ulvedebatten tilbage i det
røde felt, hvor man sælger TV og aviser. Og dér er
debatten – i skrivende stund.
I Lemming og Omegns Jagtforening er det lykkedes os
at holde hovederne kolde og fornuften intakt. Som i de
fleste jagtforeninger.  Vi er måske ikke enige om hvordan ulve skal indgå i fremtidig vildtpleje og jagtpolitik,
men ingen af os er heller så forbitrede og tovlige, at vi
kører rundt på landevejene med en skarpladt riffel.
Vi snakker roligt sammen, ser tiden lidt an – og er helt
enige om at det ulvecirkus vi har set til nu, ikke er til
gavn for nogen som helst. Ikke engang ulven.
Verner Lynge / Jagtforeningen

Vildtkameraer, flyvende droner, lyskegler i natten – og
veritable slagsmål om hvem af de rivaliserende ulve’trackers’ der først fandt en lort.
Man undrer sig over, at de polske og nordtyske ulve
ikke flygtede sydpå igen?
Hvis de lokale jyder flygtede indendørs, for at finde lidt
fornuft og fakta i de landsdækkende medier, kom de
fra aske til ild. På Facebook føg det med dødstrusler
– næh, ikke mod ulven – men mellem de ophidsede
danskere, hvoraf måske 50 - eller 0,001% af befolkningen, nogensinde har set fritlevende ulv.
Der VAR ved et falde en smule ro over ulvehyleriet,
da et riffelskud i Ulfborg (af alle steder!) ramte en ulvemave.
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Det lykkedes ikke fotografen at finde nogen ulv i Lemming/
Serup og omegn. Derfor en gammel tegning der er ca. lige
så seriøs som ulvedebatten har været.

LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Så blev der holdt forårsfest, og hvilken en, et veloplagt
revyhold inkl. orkester, glade gæster, uvurderlig hjælp
i køkkenet om formiddagen, hele vejen rundt en vellykket fest.

Skt. Hans Aften

Lørdag d. 23. juni kl. 18.00 i Nisset
Årets Skt. Hans aften er i
Nisset. Vi håber på bedre
vejr end sidste gang i 16 og
da det er en lørdag, kunne
man jo håbe på nogle hyggelige timer på festpladsen i
Nisset. (ved siden af Allingvej 4) Vi starter med at tænde det lille bål, så det er klar
til snobrød kl. 18.00. Kl. ca.
20.30 bliver båltalen holdt af
Henriette Gosvig Knudsen.
Det er selvfølgelig muligt at
købe pølser, kartoffelsalat, Skt. Hans i Nisset 2016, vi
kage, kaffe, te, øl og vand. håber på bedre vejr i år.

Ålegilde

Fredag d. 28. september kl. 18.00
Vi håber meget at kunne få stanget både ål og ålesteger, så vi kan holde årets gilde. Grisen skal vi nok få
fundet, så der er flæsk til jer der ønsker det. Prisen er
200 kr. for ål og 100 kr. for flæsk, børn får det for det
halve.

2. påskedag er lotteriets højdepunkt, der bliver påskelotterispillet afviklet og i år var det tæt på at forsamlingshuset var for lille, lotteripigerne var glade men
trætte. Tak for de flotte gevinster til de lokale erhvervsdrivende.

Alle har travlt, men der bliver engang imellem betrukket nogle stole, det bliver så flot, vi glæder os til de
bliver færdige, ting ta´r tid og pludselig en dag er vi
færdige med det projekt også. Det er et midaldrende
hus, efterhånden, så vi finder nok på noget nyt der
skal laves, men alligevel ikke for meget, for hvis/ når vi
skal bygges sammen med klubhuset, ville det jo være
ærgerligt at have brugt penge på noget der ikke er
nødvendigt, så det er ikke fordi vi ikke vil, vi afventer
situationen.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
Vi prøver igen, at spørge om nogen har tid og lyst, til
at give en hånd med ved lotterispillet om mandagen.

Fuld plade, kunne man fristes til at sige.
Velbesøgt påskelotterispil.

Henvend jer derude om mandagen, når der er lotterispil, pigerne er der fra kl. 18, eller ring til Karin Jensen
på tlf. 3070 9048.
Vel mødt til alle vore arrangementer.
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalråd
Så er det nye lokalråd gået i gang.
I sidste nummer af Lokalbladet fortalte jeg om nyvalg i
Lemming, Serup og Skægkær.
De 2 der manglede på det tidspunkt er nu fundet, og
det blev genvalg til Peter Bernth i Sejling og Klaus
Hansen i Sinding. Alle medlemmer af lokalrådet står
sidst i bladet under kontaktpersoner.
Lokalrådets første opgave var Borgermødet 2018.
Vi havde indbudt byrådsmedlemmer med lokal tilknytning, og der havde Johan Brødsgaard takket ja.
Johan var så den eneste, der kom sammen med vores
byplanansvarlige Anne-Mette Lade.
Lokalrådet fik et godt møde, hvor vi nåede at tale om
mange ting. De nye medlemmer blev også klar over,
at byråd og administration tager lokalrådene alvorligt.
Forslag og indstillinger fra Lokalråd får altid ekstra opmærksomhed.
Vore gæster så det som en vigtig opgave for lokalrådene at synliggøre de mindre bysamfund og gøre
det attraktivt at bo der. I en nye befolknings og skoleprognose forventes der f.eks. store fald i antal elever på Skægkærskolen. Lokalrådet vil søge at påvirke
kommunens planer, så det ændres.
Som Lokalråd ser vi de mange aktive foreninger, med
deres flotte projekter, som den væsentlige drivkraft i at
opfylde denne opgave. Lokalrådet må så sikre, at alle
væsentlige informationer bliver kendt i kommunen.

jektet en støtteerklæring, der forhåbentligt kan være
en lille brik i forskellige fondes beslutning om tilskud
eller ej. Det undersøges også lige nu, om Lemming i
år skal indstilles til årets lokalområde i Silkeborg kommune.
I Serup er der 2 spændende projekter. Det ene er genoprettelse af Serup sø med mulighed for at gå langs
søbredden. Det andet er et madpakkehus ved boldbanen. Der er udarbejdet tegninger til byggeriet, lavet
økonomisk overslag, og så er kampen om finansiering
begyndt.
Genetablering af Gubsø og stianlæg i området har i
flere år været en af de sager Lokalrådet har rykket for.
Nu har byrådet bevilget midler til finansiering af projekteringen.
Og så er der jo til stadighed mange trafikudfordringer.
Lokalrådet har gennem mange år presset for planer,
der kunne lette trafikken på Viborgvej. Avisen har i
en række artikler været rundt om problemerne, som
kompliceres af, at en linieføring for en ny motorvej ned
gennem Jylland har betydning. Det kan vare mange år
før der er truffet beslutning om det.
Helt nyt er der søgt godkendelse hos kommunen af
salg af stenmaterialer fra Sinding Grusgrav. Det vil øge
den i forvejen meget belastende lastbiltrafik gennem
Skægkær.
Peter Bernth

Desuden må vi som Lokalråd sikre, at alle lokalområdets holdninger til nye planer bliver videregivet til
kommunen. Når først byrådet har vedtaget en plan er
det den, de arbejder efter f.eks. trafiksikkerhedsplan,
kommuneplan og lokalplaner. Det er i processen frem
til godkendelsen af planen, vi har mulighed for at øve
indflydelse.
Det har så heldigvis også været lettere at samle mange lokale til de møder, der har drejet sig om helt konkrete planer. Sådan vil det nok også være fremover.
Blandt de mange projekter har jeg i denne omgang lyst
til at nævne det der er i gang i Lemming og Serup.
I Lemming er det store projekt Kulturlanternen. Det har
været selvstændigt beskrevet i Lokalbladet, så det vil
jeg ikke beskrive nærmere her. Nu arbejdes der hårdt
på finansiering, og Lokalrådet har da også givet pro-
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Gubsø med motorvej, men også med en speciel mosenatur,
rådyr, musvåger, kærhøge, ænder og fasaner.

LEMMING BYFEST
Byfest i Lemming d. 16-19. august
I Lemming er vi i fuld gang med planlægningen af årets
byfest.
Vi holder os til traditionerne og har igen i år: børnedisco med fællesspisning, havetraktortræk, Volleyball
turnering, Tour de Lemming, stor frokostbuffet, helstegt pattegris og meget mere.
På den musikalske side, kommer vores fantastiske lokale dj Brian og spiller fredag aften. Lørdag, lige over
middag,  giver “En anden Christoffer” et nummer eller
to på guitaren, og lørdag aften kommer Jackstick og
spiller en masse af deres danseglade numre.
Som noget nyt i år, vil teltet være åbent for byens og
omegnens damer torsdag aften. Her vil der være et
stort fælles tapas-bord, som alle deltagere tager en ret
med til. Teltet vil danne rammen for en hyggelig aften,
hvor man kan komme og få en snak med de andre
piger i byen.
Derudover vil der lørdag eftermiddag være kagekonkurrence.

Alle veje fører til byfest i Lemming

Se mere om de nye tiltag og følg os på Facebook:
Lemming byfest
Vi glæder os til at se jer alle til en super hyggelig weekend d. 16-19 august.

Vinderne af volleyturneringen

Vinderne af traktortræk

Ballonleg i teltet
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Atelier LEV i Lemming
På Lemming Bygade 18 ligger Atelier LEV, hvor Lillian E. Vestergaard viser sine akrylbilleder og grafiske
værker m.m., og det åbnede hun i februar i år. Hun fortæller, at da hendes børn var flyttet hjemmefra, SÅ var
det tid at åbne det atelier, hun havde drømt om længe.
Hun kalder sin stil i akrylbillederne for ”opstillinger i et
abstrakt rum”, hvor naturalisme også er en vigtig del.
Hun er inspireret af hverdagens billeder på nethinden,
der giver sig udtryk i meget enkle og stilistiske billeder,
der med klare farver og naivistiske linjer giver iagttageren en oplevelse af genkendelighed og harmoni i
billedet. Atelieret er den gamle stue med bord og stole,
og her vil besøgende også kunne indtage en kop kaffe
under besøget. Der er normalt åbent hver søndag mellem 13 og 16, eller når der står et skilt på fortovet, der
signalerer, at det er NU, det er muligt at kigge ind helt
uforpligtende og se hendes værker og få en snak.

Croquis-akvarel fra 2014: Liggende pige

Lillian Vestergård i sit atelier

giver et godt eksempel på, hvordan prægning af trykplader kan give spændende former og liv, ikke mindst,
fordi prægningen giver det modsatte ”svar” af hvad,
man umiddelbart tror sv. t. et negativ i fotoverdenen.
Det gælder også for arbejde med ”koldnål”, som er
metalplader, der bliver ridset med en hård spids nål,
som giver grater i pladen, hvilket giver motivet under
trykningen. Hun har også lavet akvarelbilleder, som
også hænger fremme på væggene. Der er også eksempler på billeder fra hendes deltagelse i croquis
med modelmotiver.
Sammen med sine egne værker har hun gæsteudstillere på besøg i 2 måneder af gangen, og her er det for
tiden Jens Erik Holm fra Sejs-Svejbæk, der udstiller
indtil 27.5 med sine fantasifigurer, der absolut er fantastiske og eventyrlige, lavet i papmache og ståltråd.
Derefter udstiller fra 3. juni Søren Bredahl fra Sejs sine
værker, der er 3-D print.

Akrylmalerierne hænger eller står klar til fremvisning i
rækker på gulvet, og de er opdelt efter deres idémotiv.
De grafiske tryk er bl. a. træsnit, der står fremme og

Hårdnålstryk inspireret af Jorn

42

Min far og jeg, 3d-tegnet og -printet skulptur

Lillian er stort set selvlært, men har deltaget i kurser
på kunstdaghøjskolen i Silkeborg i perioden 1992-96
samt andre kurser. Hun har været aktiv kunstner siden 1988, og været en del af ”Åbne Ateliedøre”. Hun
har boet i Lemming først fra 1964 - 77, og derefter
siden 1997, og nu syntes hun, at det var oplagt at lave
dette hyggelige og intime atelier i Lemming. Hun deltog også i Værkeriets Markedsdag den 5. maj for på
denne måde at ”komme ud over scenekanten”.
Lokalbladet ønsker hende held og lykke fremad på
den videre kunst-vej. 				
						
Luffe

Søren Bredahl: Min far og jeg

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Gymnastik
Traditionen tro sluttede gymnastiksæsonen i IF Centrum af med et brag af en forårsopvisning i Skægkærhallen. Det var en festlig dag med masser af super flot
gymnastik og et veloplagt stærkt fremmødt publikum.
Aftenen blev igen i år sluttet af med fællesspisning og
springlandskab. IF Centrums børnehold deltog i denne
sæson i et forårsstævne i Herning. Vi havde i alt 120
børn med, hvilket gjorde stort indtryk på arrangørerne.
Derudover har vi haft 3 hold med til DM i TeamGym.
Her blev det til 3 meget flotte resultater bl.a. en bronze
og en sølvmedalje. Dette nye tiltag fortsætter også i
næste sæson.
Vi vil gerne takke alle gymnaster, trænere og forældre
for den store opbakning igennem hele sæsonen. Uden
jer var det ikke muligt at have en så stærk gymnastik

afdeling. Vi glæder os til at se jer igen ved opstart i
september 2018. Nærmere info vedr. opstart, holdtider mm vil blive annonceret på vores hjemmeside og
Facebook side (IF Centrum - gymnastik).
IF Centrum - Gymnastik udvalget

Formand: John Lehmann Bøgh, tlf: 4244 1895 - mail: John.glostrup@gmail.com
Fodbold: Sandra Jørgensen, tlf. 5178 7002 - mail: sandrajorgensen82@gmail.com
Gymnastik: Maja Bølcho Hornum, tlf 6163 0775 - mail Maja.hornum@gmail.com
Badminton: Hanne Pihl, tlf: 2062 1633 - mail: hanne.pihl69@gmail.com
Svømning: mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Generalforsamling

Generalforsamling

Sejling forsamlingshus havde generalforsamling
tirsdag d. 13. marts.

Pensionist foreningen havde generalforsamling d. 28
marts 2018. Åse Nørskov ønskede ikke genvalg.
Kirsten Engebjerg kom ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen:
Niels Christian Sandgård
Olaf Leth
Annalise Grewy
Mary Christiansen
Susanne Harritz

Bestyrelsen:
Formand: Rosa Leth
Næstformand: Kjeld Nielsen
Kasser: Andrea Thomsen
Sekretær: Karen Schjødt
Medlem: Kirsten Engebjerg

Suppleanter:
Yrsa Nielsen
Kirsten Leth
Niels Rasmussen

Heldagstur - Sommerudflugt
sammen med Sinding.
14 august kl ca 9.30

Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

29 +
E
G
TIU
E
K
K
LU
FERIE
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Turen går denne gang til Humle magasinet
ved Middelfart
Der spises middag
i Harndrup Forsamlingshus kl. 12.00.
Rundvisning
Kaffe på Humlemagasinet kl. ca. 15,00
Hjemme sidst på eftermiddagen.
Pris 450 kr.
Tilmelding senest 7. august til Rosa tlf. 2674 5034
Ønsker alle en dejlig varm sommer.

Udlejningspriser 2017
Hele huset
- for 2 dage
Store sal
Lille sal

2.000,2.500,1.650,1.250,-

Alle priser er
inkl. forbrug og slutrengøring.
Begravelser og små møder
er halv pris.
Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034
eller 2674 5034
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Bestyrelsen:

Formand Rosa Leth
		
Næstformand Keld Nielsen 		
Kasserer Andrea Thomsen 		
Sekretær Karen Schjødt
Best.medl. Kirsten Engebjerg

2674 5034
8654 0668
8685 5526
5056 7442

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for
Juni - Juli - August

Program for
Juni - Juli - August

Onsdag d. 22. august

Torsdag d. 31. maj

Så får vi besøg af ”Seniorshoppen”

som vil vise Deres efterårskollektion, med lokale
mannequiner, og der vil være mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie - venner - bekendte og naboer med, alle
er velkomne både damer og herrer, så mød bare op,
vi ser gerne at forsamlingshuset bliver fyldt, men af
hensyn til kaffebordet er tilmelding nødvendig.
Tilmelding senest 18. august til Rasmus 2986 5832

Udflugt til Horsens Statsfængsel og Alrø
Onsdag d. 22. august

Udflugt til Ribe

---

Møgeltønder og Schackenborg
Afgang fra Lemming Kirke kl. 7.30
Undervejs til Ribe holder vi en kaffepause.
Vi får en guidet tur i Ribe og får fortalt om konger,
dronninger, kirker og klostre.
Vi skal også se domkirken, - Danmarks ældste domkirke.

Bemærk vores sommerudflugt er flyttet til:
Fredag d. 7. september, og der skal vi til Horsens
Statsfængsel og bagefter til Alrø, for på Cafe Alrø at
smage deres tartelet, som jo er på 300 gram.
Men det kommer der nærmere program om senere.

Derefter kører vi til Schackenborg Slotskro,
hvor der serveres:
Sprængt svinekam og gammeldags æblekage.
Efter middagen er der en guidet tur foran
Schackenborg Slot, i det ellers lukkede parkanlæg.

---

Vi slutter af med en tur gennem Møgeltønders Slotsgade, Danmarks smukkeste landsbygade.
Vi får kaffe på hjemvejen og regner med
at være hjemme 18.30.
Tilmelding senest d. 14. august.

På generalforsamlingen var der to, nemlig Ingrid Jensen og Jens Winther som trådte ud af bestyrelsen,
men vi beholder kontakten da de fortsatte som suppleanter, men tak til jer begge for det store arbejde
gennem mange år. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, som blev Bente Fisker og Jette Pedersen
Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud:
Formand
Rasmus Jensen
Tlf. 2986 5832
Næstformand Leif Klejstrup
Tlf. 8685 5303
Kasserer
Bodil Elkjær
Tlf. 2158 2521
Sekretær
Bente Fisker
Tlf. 8688 8431
Best. medl.
Jette Pedersen
Tlf. 3070 0613
--Der kan godt være flere til at spille
petanque, så mød op onsdag eftermiddag kl. 13,30 på sportspladsen,
det kræver jo ikke specielle forudsætninger for at være med, kun medlemskab af pensionistforeningen.
Så mød bare op med godt humør og
lidt kaffe og brød til eget forbrug!!

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.

Mandag d. 17. september kl. 13.30

Almindelig klubdag

med hyggesnak, kortspil og kaffe

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

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
John Lehmann Bøgh, formand		

8685 5255
4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

6029 5577
4056 7192
2178 4891
3023 7766
4040 4502

Lemming Forsamlingshus		
Marianne Mortensen, udlejning

8685 9197
4129 0322

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Kirsten Hansen, pædagogisk leder
3066 4319
Henriette G. Larsen, pædagogisk leder 3066 4315

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand			

8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand			

4079 5752

Serup Forsamlingshus
Mikael Jokumsen, formand
Helle Suaning, udlejning			

3089 5455

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh			

4280 0340

8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand 8685 9027 / 2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:		
Peter Bernth (formand)
Serup: 		
Christina Hyllested
Lemming:
Bettina Burmeister
Skægkær:
Søren Nollin		
Sinding:
Klaus Hansen		

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a			
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156
SFO, Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17		

8685 5363

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

8685 9325
8970 2600
8970 2603
8685 9532
5132 4217

Lemming Vandværk			8685 9015
Jan Klinkby, formand
		
2217 5966

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				5094 7990
Sindingrummet
John Gammelgaard			

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand			

4084 2337

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

		

2463 0517

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard			

2695 7623

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				2674 5034

Sognepræster
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka (barsel)
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

8685 5385
2114 9590
8686 7064

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand
8685 9111 / 3052 1040
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2947 4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen			
2178 2388

Skægkær Borgerforening
Søren Nollin				3023 7766

skborgerforening@gmail.com

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

•
•
•
•
•

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

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

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

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

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Silkeborg EL Service.dk

AUTO

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

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

Reperation og service af alle mærker
Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
Alt til konkurrencedygtige priser

8687 7080

Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sandnypost@gmail.com

Container-udlejning

Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk

SÆT TURBO PÅ DIT
TRÅDLØSE INTERNET

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

Waoo leveres af dit lokale energiselskab
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg
4020 8440

E
SALG & SERVIC C,
T, P
AF KOPI, PRIN ÆRK
NETV
SERVER & W.F
IMO.DK
WW

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Denne
annonce
kan blive
DIN
Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Negletekniker, NADA
& voksbehandlinger

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

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

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

Tlf. 8685 5066

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

Sinding Auto

ONLINE

TRYK

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

Pension Holm Mølle

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

Bed & Breakfast

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

Erik Sørensen Aps

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

8688 6600

TØMRERMESTER

Frank Hansen
Mobil

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

40 10 34 64
51 88 90 03

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

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17
Torsdag kl. 11 - 17
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- et lille stykke væk fra hverdagen

www.skabertrang.dk

Aps

8685 5186

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

www.loutina.dk

Skægkær Dyreklinik
BUREAU

Tina Englyst

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

