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Benner´s skilt på højen i Sejling

Cykelsponsorløb - Børnehaven og Friskolen i Lemming

Sinding Sommerfest

Tour de Serup - vindere af "Bedste udklædning"

Ishockey VM
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!
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Claus Sørensen
* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Kasper Bech Nielsen
Priorsvej 32, Lemming
8600 Silkeborg
Telefon: 2162 8519
Tlf./Fax: 8685 5019
E-mail: kasperrustfri@mail.dk

Tlf. 86 85 57 03
Mobil 21 68 03 60

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

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag
DIT LOKALE

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

Kundevenlige
åbningstider:
Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

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

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

Tlf. 8681 6168
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Sikke en sommer.
”Alle snakker om vejret, men ingen gør noget ved det”,
sagde Storm P. klogt. Og hvor er det sandt og godt, at
vi ikke skal blive enige.
For denne sommer har i ekstrem grad skilt de vande,
der for nogle har været hårdt brug for, mens andre har
nydt vejret og sparet turen ned til varmen i syden i bil,
med bus eller med fly. Det øger salget af is og øl men
trykker rejsebranchen, men så skabes der til gengæld
mindre global CO2-forurening. Ak ja, det er ikke let at
gøre alle tilfredse.
Men jeg synes, det har været svært at nyde solen og
varmen ubekymret, idet jeg nemt kan se, at landbruget
og alle planter og træer lider under den mgl. regn. Men
læser så til gengæld, at den stigende nicheproduktion
af dansk vin jubler over en formodentlig optimal udvikling af druerne i år.
Et andet ordsprog er: ”Når det regner på præsten, drypper det også på degnen”. Jeg tror, at både præst, degn
og rigtig mange mennesker gerne havde set en mere
normal sommer med dejlig sol mellem de svulmende
hvide kumulus-skyer, der så af og til kunne gøre lige
som ”Lille sky på morgentur” (Halfdan Rasmussen)
kunne lade det dryppe lidt på sin vej og måske sende
et par lyn og tordenbyger ned til gavn for planter, dyr
og mennesker. God efterår
						
Luffe
Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:						 		
Redaktør (vest):
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 		
4040 4502
Redaktør (øst):
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3
2993 5475
Kasserer:			
Karina Birch, Viborgvej 129 			
6127 7299
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 (på barsel, se side 13)
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

GADESPEJLET

Skægkær Børnehus og Skægkær Skolen har et tæt
samarbejde med fokus på at skabe sammenhæng i
barnets liv.
Dette gør vi gennem et formaliseret samarbejde, hvor
vores spiregruppe (de kommende skolebørn) hver fredag benytter skolen og SFO’ens lokaler. Spiregruppen
deltager i fællessamlinger i både indskolingen og for
hele skolen.
Spiregruppen laver gennem det sidste år, lege, aktiviteter og opgaver der retter sig mod at blive livsduelige
og klar til at møde skolens nye udfordringer.
I børnehave handler det om at blive ”rystet godt sammen” som gruppe, at alle børn føler sig som en del af
fællesskabet og at forskellighed er en styrke.
Både børnehave og skole er meget engageret i dette
samarbejde, som bakkes stærkt op af forældrene.
Gitte Nørskov, Daglig leder.

Inger Marie Overgaard Jensen og Frede Markvart Riisberg Jensen, Hyrdemosevej 5, Lemming, kunne fejre
sølvbryllup den 26. juni.

”Vi som forældre, sætter stor pris på børnehavens
samarbejde med skolen. Spirene er på besøg på skolen hver fredag, hvor de deltager i fredagssamling og
besøger SFO’en.
Desuden bruger de tit gymnastiksalen, legepladsen og
skolegården. Det betyder så meget for en god skolestart, at vores børn kender både omgivelserne og de
voksne, de skal være sammen med. Det bliver også
arbejdet meget med inklusion i børnehaven. Det giver
en velfungerende børnegruppe, hvor der er plads til
alle, og alle er en del af fællesskabet i både leg og
aktiviteter.
Vi er rigtig glade for børnehavens fantastiske arbejde,
der gør vores børn trygge og klar til skolestart”.
Olga K. Pedersen, mor til kommende skolebarn.
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Heidi og Jens Videbech, Sejlingvej 26, Sejling, kunne
fejre sølvbryllup d. 14. august
Du kan være med til at gøre

Gadespejlet

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

GADESPEJLET

Victor Aakjær-Jars, søn
af Rikke Pörtner Jars og
Morten Aakjær, Nisset
Bygade 7B, født d. 7 juni
2018 kl 0.58. Her sammen
med storebror Oliver.
Han var 53 cm og 3056 g

Mika Paananen, søn af
Katja og Samuel Paananen, Nisset Overhede 5,
blev født den 5.6.18. Vejede 4035g og var 53 cm
lang.

Lemming
Tømrer
og
Snedkerforretning
ved
Niels. J. Nielsen fejrede
50-års jubilæum den 1.
august med reception.

Joan K.Nielsen, Holmmøllevej 19A, Lemming, kunne den 2. august fejre 40
års ansættelse ved Silkeborg Kommune, heraf 33
år som dagplejer

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Casper André Jensen, John Rasmussen, SerupSeupvej 15, fyldte 40 år d. vej 11, fyldte 50 år d. 5.
10. juli
august

Serup Bageren alias Poul Ib Thomsen, Resdal BakJespersen, tidl. Serup, nu ke 11G, fyldte 80 år d. 17.
Fredensgade 59B, Kjel- juli
lerup, fyldte 65 år den 30.
juli.

LOKALT FOTO

Dansk landskab og landbrug, når det er smukkest, fra
dengang vi fik regn af og til. Blomstrende vildæble,
duftende raps og græssende kvier i smeltevandsslugten ved Ebstrup Gl. Mejeri.
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DAGPLEJERNE
Hverdags glimt fra dagplejen
Legestue i Skægkær, hvor vi starter med sang og musik. Udenfor har vi motoriske lege, som gå, løbe og rutche på numsen, på kartoffelmels belagt presenning.

Hjemme legestue hos Lone B, hvor vi fik budt vores nye kollega,
Helle Rygaard Nicolaisen fra Lemming, velkommen til.
Helle har åbnet sin kommunale dagpleje 1. juni i Lemming

Hel

le

Børnene hygger på alle niveauer.
Mundmotorisk øvelser med sæbebobler, sang, balanceøvelser
og nærvær i hjemligt miljø.

Varme sommer hilsner fra
Lone B., Lone N., Helle, Jeanette og Søs

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Joan Nielsen
Gry Fogh Schultz
Helle R. Nicolaisen
Lone Bidstrup		
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Linda Højen Weibel
Jeanette Svendsen

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

3068 9017
2735 1818
2371 5476
3074 9758
8685 9103
2250 2097
5194 2560
3011 5818
2031 0466
6112 6002
2766 1044
2016 9791
2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 46
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PLADS TIL DIG OG MIG
Ingen landsby uden smed
Der har været smed i Sejling i måske 1000 år. Men
Svend Aage Kusk er blot den 4. selvstændige smedemester. Hans far, Ancher, som døde 77 år gammel
i 2012, var den 3. Så langt op som 1904 var smeden
nemlig ansat som bysmed af områdets bønder, for
uden smed intet landbrug.
At beherske jernets magi er stadig baggrunden for
Svend Aages virke, men mere er kommet til, også af
højteknologisk og digitale elementer. De 3 mand, samt
1 på kontoret, beskæftiger sig med varme, vand og
sanitetsinstallationer. Også servicering af private og
mindre fælles vandværker er på programmet.
Da Ancher Kusk overtog Sejling Smedje i 1957, var
servicering af landbruget kerneopgaven. Også skoning
af heste mestrede Ancher. Men netop i de år blev kakkelovne og brændekomfurer i en rivende hast skiftet
ud med centralvarmeanlæg med olie som brændstof.
Og da parcelhusboomet satte ind i 60’erne, fortsatte
vvs-delen med at vokse. I dag står både brændeovne,
flis-og pillefyr, gasfyr, solfangere og varmepumper på
programmet.
Undervejs har en nærmest industriel rolle som leverandør til byggeri og industri fyldt en del, samtidig med
funktionen som lokalt vvs-firma. Der blev i samarbejde
med lokale byggefirmaer lavet stålkonstruktioner, både
til byggerier i Silkeborg, Randers og i Kastrup, ligesom
Sejling Smedje stod for vedligeholdelse af maskineriet
på foderstoffen i bl.a. Ebstrup. Desuden var underleverance og servicering på bl.a. Grundfos en del af forretningsområdet. Der var ansat 17-18 svende og flere
lærlinge. Det var 20 travle år, faktisk fra Svend Aage
kom med i firmaet i 90, overtog det i 97, og til finanskrisen i 2007-08. Da blev der sat en kæp i hjulet på den
galoperende udvikling.
Ancher byggede en hal til den gamle smedje på hjørnet
af Ebstrupvej og Sejlingvej i 1965, og allerede i 99 udvidede Svend Aage ved at købe genboejendommen,
Lemmingvej 1. Her er der plads og maskiner, endda
med et smiley-belønnet arbejdsmiljø, til en langt større
produktion, end det der i dag er tilfældet med 3 mand
og primært vvs-opgaver.
Svend Aages far var husmandssøn fra Kragelund, senere Tømmerby. Og farfar var en driftig mand, som
under krigen kørte rundt med sin generatordrevne
lastbil, som kunne drive det medbragte tærskeværk.
Svend Aage, født i 59, kom på Skægkærskolen i den

De tre røde varevogne er velkendte på de lokale veje.

Der hersker orden i det veludstyrede værksted. Det er et
godt værksted.

3. årgang efter åbningen af skolen. Det var de årgange hvor der var næsten 1000 elever på skolen. Han
sluttede med realeksamen og kom i lære hos smed
Husted i Sinding som bygnings- og landbrugssmed.
Senere tog han eksamen, både som vvs-installatør og
kloakmester.
I dag går den tekniske udvikling så stærkt, at man er
nødt til hele tiden at videreuddanne sig. Samtidig har
han gennem mange år bestredet tillidsposter i både lokale og nationale organisationer under Håndværksrådet. Også på denne måde er der mulighed for at blive
opdateret på forskellig vis. Og samtidig kan man være
med til at præge både den håndværks- og samfundsmæssige udvikling. Det passer Svend Aage godt.
Klaus Hansen, Tandskov
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SKÆGKÆRSKOLEN
Skægkærskole – et nyt spændende år venter forude…
Noget at leve op til… Brugerundersøgelse…
For første gang nogen sinde i Silkeborg Kommune
har man kastet sig ud i en undersøgelse af brugernes tilfredshed med vores skoler – dette sammen med
de faglige resultater og trivselsundersøgelser, som vi
kender, skal medvirke til, at vi bliver endnu bedre…
Tusind tak kære forældre med børn på skolen, fordi I
tog Jer tid til at svare på de relativt mange spørgsmål.
Vores svarprocent er så høj, at vi får en solid og valid
undersøgelse af Skægkærskolen. Elever og personale gik på sommerferie med rank ryg og hovedet højt
hævet – Vi tog på ferie med den vished, at de vigtigste
personer i skolens liv er endog overordentlig tilfredse
med vores lokale skole. Vi ligger flot kommunalt set Ja, selv der hvor vi scorer lavest, ligger vi rigtig pænt.  
Faglighed og Fællesskab
Når vi møder ind om morgenen, så mødes vi af ordet: Faglighed på den ene gavl og Fællesskab på den
anden… Det er meget glædeligt, at det også er her
forældrenes vurderer os til at være bedst.
Trafiksikkerheden
Vores fysiske rammer synes vi selv er fantastiske - alligevel scorer vi lavt… Nærlæsning viser, at det alene
er trafiksikkerheden, der bekymrer. Vi arbejder selv
konstant for at forbedre forholdene i skolens nærområde med tilkørsel og af og pålæsning. Landsbyernes
lokale repræsentanter gør en stor indsats for at skabe
forbedringer og de kommunale repræsentanter er lydhøre. Skriv endelig til kommunen og til os om ting der
kan forbedres.

- Har lokalområdet i Silkeborg Nord brug for at støtte
Skægkærskolen skolepolitisk for at kunne være det
vigtige samlende omdrejningspunkt, der sikrer at vores lokale skole styrkes og dermed på sigt bevares?
Ja, i den grad, mener Skægkærskolens skolebestyrelse. Vi ser Skægkærskolen som et af de meget vigtige omdrejningspunkter for et godt skoleliv, landsbyliv
og foreningsliv i lokalområdet – det er meget vigtigt
for børnene også at kunne have fritidsaktiviteter med
dem, som man går i skole med
Et udvalg under skolebestyrelsen vil gerne vide, om
der er basis for at stifte en forening for ”Skægkærskolens venner” – Mere derom på Gårdfest/”Mini Byfest”
om aftenen den 31. aug.
En uge i demokratiets navn i Skægkær miniby…
”Byfest” for elever og forældre
afholdes
Fredag den 31. august
Vi vil i ugen fra den 27. aug. til den 31. aug. arbejde
dels i klasserne med forståelse af demokratibegrebet
dels arbejde på tværs af klasserne med mere praktiske aktiviteter i relation til by og samfund – så mon
ikke der på ægte Kardemommeby manér, stables et
byorkester på benene…
Asger Skov Nielsen
Viceskoleleder

Læs meget mere: www.silkeborgkommune.dk og søg
på ”Evalueringer på skoleområdet” – peg på Skægkærskolen eller brug linket på skolens hjemmeside.
Skægkærskolens Venner
- Har Skægkærskolen brug for forældre og venners
opbakning til sociale, pædagogiske og lidt ekstraordinære aktiviteter, der ligger lidt ud over det, skolen normalt kan byde på?

Venner
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Store og små ...

Trivsel

Voksen og barn

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
BK Entreprise ved Bjarke Kristensen
Den kun 20-årige Bjarke Kristensen er en foretagsom
person, der trods sin unge alder siden 2014 har prøvet
meget, og endda med stor succes. Han har således
startet firmaet BK Entreprise, hvor han med en stor New
Holland 7070 traktor servicerer primært landmændene
i Resdal/Skægkær-området, og han har også investeret i bl. a. en stor hørive og en bigballepresser, som jo
nok skal få noget at lave her i høsten m.m.
Mange lokale landmænd og maskinstationer har ofte
nydt godt af Bjarkes hjælp, og når landbruget giver
plads til det, går turen måske til en grusgrav, en planteskole eller til en skoventreprenør, hvor han gerne byder
sig til som maskinfører og medhjælper. Lidt haveentreprenør med flisearbejde og anlæg kan også give et
tilskud til bundlinjen, når det er muligt.
Bjarke er en holden mand, der ved flittighed og sparsommelighed har sikret sig, at diverse maskiner er købt
fornuftigt, og han fortæller med stolthed i stemmen, at
2017 gav en omsætning på 1,55 mill. kroner. Og dette
skal måske yderligere ses i forhold til, at skole og bøger ikke lige var Bjarkes stærke side, men regnebogen
blev dog læst med omhu flere gange, hvilket hans økonomi sans er et godt bevis på.

Bjarke viser stolt den store traktor og høriven frem...

Undertegnede tager hatten af for Bjarke, der med et
hyggeligt og rart væsen går ind i kunderne med træsko
på, og han er et super eksempel på, at man ikke behøver den forkromede uddannelse og eksamenspapirer
for at kunne drive det til noget. Som han selv siger:
”Jeg laver lige netop det, jeg gerne vil, og vil ikke ud og
erobre verdenen”, og så må vi andre blot beundre ham
for, at det er lykkedes i så ung en alder. Men en rørlæggeruddannelse er det dog blevet til!
Så står du og mangler Bjarkes tilbud eller måske blot
en hjælpende hånd/maskinfører, så ring til BK Entreprise på mobil 2388 2487 og hør nærmere om dine
muligheder. Men ring om muligt i god tid, for BK Entreprise er et travlt firma! Lokalbladet ønsker hermed
Bjarke god vind og masser at lave i fremtiden. Luffe

Klip & Fryd
I 2015 flyttede Familien Stück til Lemming Brovej 18.
Her åbnede Charlotte i August 2015, sin frisørsalon
Klip&Fryd. Salonen havde før til huse i Grauballe, under navnet Grauballe Frisørsalon.
Charlotte købte og overtog i 1998 Grauballe frisørsalon af sine forældre. Hendes Far Flemming havde drevet salonen siden 1953. Flemming blev dog ved med
at arbejde i salonen, og de to havde indtil Flemmings
død i 2014 et dejligt makkerskab.
Oprindelig stod Charlotte i lære i Ici salonen i Viborg,
fra 1991 til 1994. Herefter arbejdede hun i Icisalonen
indtil 1997, hvor hun sideløbende også tog uddannelsen som lægeeksamineret kosmetolog og fodplejer.
Efter sin Fars død, gjorde Charlotte og Michael alvor
af at udleve drømmen om, at flytte på landet sammen
med børnene Jonathan og Victoria. En drøm de længe
havde haft og de nyder idag at bo i Lemming.
Charlotte er glad for sit arbejde og nyder den store
kundekontakt, det giver at være dame/herre frisør.

Billedtekst

”Jeg har fået en utrolig god modtagelse her i Lemming,
og glæder mig til mange års virke på dette sted” siger
Charlotte, der næste år kan fejre sit 25 års jubilæum
som frisør. Ring trygt til Charlotte på 8687 7080, hvis
lokkerne trænger til en kærlig hånd.				
						
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 og
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 unge-gruppe 1. fredag i måneden. Lemming IF har gymnastik, fitness og floorball.…for blot at nævne nogle eksempler.
2. 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 20
mand.
3. Med et medlemskab i hånden, som koster 150,- for
et år, kan du få adgang til Værkeriet – også i weekenderne.
Fire spændende foredrag
- bl.a. livestream fra Århus Universitet.
Forfatteren, politikeren og kvinden
Halime Oguz besøger Lemming Forsamlingshus den 3. oktober kl. 19.30.
”Jeg vil rigtig gerne ændre på den

kvindeundertrykkelse, som foregår i vores baghave”.
I løbet af efteråret byder Værkeriet i samarbejde med
andre af de lokale foreninger på ikke mindre end fire
foredrag af vidt forskellig karakter.
Det vil foregå i Værkeriet/Børne- og Familiehuset,
pavillonen. Vi har fået mulighed for at præsentere tre
foredrag som Live Stream foredrag direkte fra Aarhus
Universitet. Det er foredrag som dels har et naturvidenskabeligt afsæt dels henvender sig til det brede
publikum som bare har lyst til at vide mere om de valgte temaer.
Alle foredrag starter kl. 19.00 og er gratis, dog koster
det 30 kr. at deltage i foredraget om øl plus 25, - kr. for
kaffe og kage.
25. september
handler det om ØL, Smagen af øl
30. oktober om
handler det om Naturens nyttige dræbermolekyler
13. november handler det om
Vulkaner og samfund gennem tiderne
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
At rejse er at leve

skrev H.C. Andersen. Man kan tilføje: ...og opleve.
Anne og jeg er ikke særlig rejsevante, så forberedelse
og pakning til 11 døgn med en maksimal vægt til flyveren, var lidt af en udfordring. Hvad tid skal vi fra Tandskov for at være i Aalborg lufthavn kl 06.15? Aflæsning
af bagage, parkering…Og hvordan finder vi bilen igen?
Hele proceduren med indtjekning af bagage, og sikkerhedskontrollen! Anne havde en lille saks med til sit strikketøj, og heldigvis målte den kun 5,9 cm. At den havde
runde spidser var ikke formildende. Den var et potentielt
flykapringsvåben. Min lommekniv på 5 cm i kufferten
var ok, for bladet kan ikke låses. Men den er skarp.
At skulle ”bo i en kuffert og en rygsæk” på 8 forskellige
hoteller, fik os til at føle os som flygtninge, luksus flygtninge. Godt det kun var for sjov…Jeg har da 11 par underbukser og strømper, men ikke 11 egnede skjorter.
Hvordan får man 5 skjorter til at række 11 dage, uden
vaskemulighed? Og uden at ens rejsefæller opdager
at man genbruger de allerede brugte? Svaret er luftning om natten og systematisk skiftning.

Øde, smukt, stort.

Og den plan blev ændret: Guiden Claus fik besked
på, at vejen til Nordkapklippen var lukket på grund af
storm. Væltede campingvogne skulle ryddes op, så vi
blev klogelig, hvor vi var. Senere på aftenen sprængte
et krydstogtskib i havnen lige neden for hotellet alle
trosser og lå underdrejet i fjorden udenfor. 400 gæster,
som kom tilbage efter udflugt, blev indkvarteret på de
få ledige hotelværelser og på en skole.

Vi havde købt en fly og busrejse til Nordkap, som vi altid har drømt om at opleve: Europakontinentets nordligste punkt, med det polare landskab, samerne og renerne, og ikke mindst midnatssolen.
Kontrasten mellem det frodige Himmerland med den
spektakulære solopgang på vej til Aalborg og det golde
sten- og lavlandskab i Nordnorge få timer senere, var
slående. Overskyet, blæsende og koldt var det i Lakselv.
Ikke mindst guiden håbede på bedre vejr, inden vi om
aftenen skulle ud på Nordkapklippen og se midnatssol.
Det var jo det, det hele handlede om. Under middagen
ved panoramavinduerne, hvor vi skuede ud over det frådende, stormomsuste Ishavet, bevarede vi et gran af optimisme. Det kan jo nå at klare op inden midnat.
Vi mødte vores rejsefæller for de næste 11 dage, selvfølgelig hyggelige folk, en blandet skare som folk er
flest, + 50, 60, 70, (80)`ere, som os selv. Snakken gik
på vejret, og på hvornår det nu er solen vil stå lavest.
De har jo sommertid i Norge. Selvom de ikke er med
i EU, så følger de på mange punkter resten af Europa. Er det kl. 23, 24 eller først kl. 01? Der var mange
spændende ting at se på i Nordkaphallen i ventetiden,
og de fleste spejdede mod nordvest kl. 24, en time for
tidligt, men så ingen sol. De modige og stærke, som
vovede sig ud til den store globus på klippen, holdt
godt fast i hinanden for at modstå de 16-18 meters
vind. De så heller ikke andet end almindeligt, dansk
gråvejr. Ingen sol i syne. Nå, i morgen aften skal vi
herud igen, så håber vi på klart vejr.

Man står i læ og kigger ud på vartegnet på Nordkapklippen:
den store globus.

Men Norge er jo meget andet end Nordkap og midnatssol, og der er 5 dage endnu til vi passerer polarcirklen, så der er stadig chancer.
Resten af turen var lange dage i bus, ikke på den direkte E 6, men på flotte ”Margueritte-ruter”. Mange små
sejlture og mange tunneler. Mange stop ved seværdigheder og fotopauser (Simon Chauffør overholdt sine
hviletider). Vi så alt det man skal se. Over Alta, Tromsø,
Vesterålen og 2 dage på Lofoten. Tre timers sejltur tilbage til fastlandet, Bodø, Mosjøen og Trondhjem.
Det var så det nordvestnorske fjordland. Betagende.
Nu kører vi mod sydøst og gennem et hjørne af nationalparken Jotunheimen. I dette højfjeldslandskab
kan man levende forestille sig tiden efter sidste istid
for 10.000 år siden, hvis det ikke lige var for højfjeldsFortsættes på side 42

11

KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

”Kom regn af det høje” er den sidste måned blevet sunget i adskillige af landets kirker.
I skrivende stund er der 30 grader udenfor og landet
vånder sig under den værste tørke vi har set i mange
år. I sin bog ”Daglejerne” beskriver Hans Kirk netop
den sommer, som vi lige har haft:
”Det ville ikke regne. Solen stod på himlen som et
ildhjul. Græsset var svedet af, træer og buske var falmede midt på sommeren og var grå af støv. Så ringe
et høslæt havde det ikke været i mange år. Engang
imellem brummede et tordenvejr inde over landet.
Men der kom ikke en dråbe regn. Skyerne stod som
sorte banker i horisonten og folk snusede den svale
luft med håb i sindet. Men der kom ikke en dråbe regn.
I de varme lyse nætter stod bonden svedig ud af sin
seng og gik ud for at se på vejret. Himlen var lys, det
flammede af kornmod over bakkerne. Det tegnede til
misvækst overalt…”
Og så går historien i gang, hvor vi følger husmanden
Marinus, der går fallit og bliver daglejer med al den
usikkerhed det indebærer.
Da jeg læste bogens indledning for første gang i en
hed dag i juli råbte jeg til min kæreste: ”Det er lige
sådan vi har det nu! Og jeg elsker det!”. Men jeg må
indrømme, at jeg også er bekymret for høsten. Markerne er i fuld gang med at blive høstet og selvom det
ikke giver godt, ”så giver det dog lidt”, som en høsttræt
landmand sagde til mig for et par dage siden.
Jeg har derhjemme en bog, der handler om ”Familiens
Højtider i gamle dage” og i gamle dage var høsten en
stor højtid ude på landet. De ældre af os kan nok huske, hvordan alle var i marken for at hjælpe med at få
høsten ind, og der findes et utal af sange og salmer,
som handler om høst. Fx Jeppe Aakjærs sang ”Nu er
det længe siden”, som handler om rughøsten – ”Den
kære rug”, som skulle føde familien hele året. ”Nu falmer skoven” kender vi alle og når vi synger den, ser
vi de høstede marker og farverige skove for vort indre
øje.
Min føromtalte bog fortæller mig også – hvad mange
sikkert godt ved – at august er høstens måned. Der
blev der holdt øje med vejret og alle var på benene for
at få høsten sikkert i hus. Der var ofte en godmodig
kappestrid mellem gårdene – hvem blev først færdig?
I Sønderjylland havde man en ”Fissemand”, som er et
neg med tøj på. En ”Høsthånedukke”, som spottede
de landmænd, der endnu ikke har snøvlet sig færdig.
Ofte havde han i sin lomme et brev med tilbud om
hjælp til at få høsten i hus.
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Når høsten hen i september var slut (ikke senere end
Mikkelsdag den 29.09!) holdt man fest og takkede for
alle de gode gaver. Og så gik man i gang med at så og
bekymre sig om næste års høst.
Det er det, som vi stadig fejrer i kirkerne, når vi holder
høstgudstjenester. For selvom vi på mange måder er
blevet et industrisamfund, og vores mad kommer fra
forretningerne, så må vi ikke glemme, at det er bogstaveligt talt bønderne, der sørger for, at vi stadig kan
få vores daglige brød. Det er vores bønder, der i deres
ansigts sved sørger for at plante og pleje kornet, så vi
kan få mel til rugbrød og boller – og kager. Det er vores landmænd, der sørger for at kølediskene er fyldte
med kød og at vinhylderne ikke er tomme i supermarkederne. Og det er landmænd både hjemme og ude i
verden, der sørger for at vi kan få frugt og grønt. Det
er kort sagt verdens landmænd (og fiskere), der gør
forarbejdet for at vi hver dag kan få mad, og selvom
landbruget bliver mere og mere usynligt herhjemme
(medmindre det er fordi de endnu engang er i vælten med en møgsag, som er enten forurening, dyrevelfærd, pesticider eller bare at deres maskiner fylder
hele vejen), så udgør de fundamentet for vores fødevareproduktion.
Derfor samles vi i kirken hvert år til høst og takker Gud
for høsten, hvad enten den er god eller dårlig. Og tak
til landmændene.
Tak for mad!
Henriette Gosvig

Orientering
Velkommen Martin!
Fra præsterne i Lille Hids skal lyde et velkommen til
Martin Nørremark, som skal være vikar for Mette Skaarup Glowienka, mens hun er på barsel.
Vi glæder os meget til samarbejdet og vi håber, at menighederne vil tage godt imod Martin.
Martin bliver efter planen ordineret i Århus Domkirke
den 6. september og indsat i Sejling og Sinding den
9. september, men der vil være mulighed for at hilse
på ham allerede den 2. september kl. 14 (bemærk det
ændrede tidspunkt!), hvor han sammen med Henriette
Gosvig står for konfirmandindskrivningen.

Farvel til Poul Jensen.
Efter 23 års tro tjeneste som graver ved Serup Kirke
går Poul Jensen nu på pension fra den 01.10.2018.
Samtidig må vi også sige farvel til hans kone Asta, der
også stopper som gravermedhjælper. Vi er kede af at
sige Poul og Asta farvel og ønsker dem alt det bedste.
På menighedsrådets vegne vil vi gerne byde til en
sammenkomst efter gudstjenesten i Serup den 14.10
kl. 11. Efter gudstjenesten går vi over i konfirmandstuen, som befinder sig ved præstegården, hvor der vil
være en lille anretning.
På menighedsrådets vegne
Henriette Gosvig

Hvem er ham den nye præstevikar mon?
Mit navn er Martin Nørremark, jeg er 32 år og gift med
Rebekka. Vi bor i Silkeborg med vores to børn – Selma
på 3,5 år og Josias på knap 2 år. Jeg nyder naturen
omkring Silkeborg, både alene og med min familie,
men hvis jeg for alvor skal have pulsen op og have
noget energi ud af kroppen, så giver jeg den gas på
volleybanen med herreholdet i Funder GF.
Jeg er vokset ud af den vestjyske, sandede jord som
landmandssøn på en gård. I mine helt unge år tog jeg
uddannelsen som faglært landmand, inden jeg lod mit
liv tage et seriøst sporskifte og begav mig ud på rejsen
mod præstekjolen. Nu står jeg så her og skuer ind over
mit kommende virke som præst i den danske folkekirke – og jeg glæder mig utrolig meget over, at jeg får
lov til at trække i arbejdsgevandterne i netop Lille Hids
Pastorat.
Hvis nogen tænker: ”hmm, har jeg ikke set ham før?”
kan det være fordi nogle af jer allerede har mødt mig
– ikke som præst, men som kørende sælger for et lokalt luftfotofirma. De seneste tre år, har jeg kørt dele af
Jylland tyndt med bilen fuld af luftfotos. Denne sommer var området omkring Sejling og Sinding på min
rute, så jeg har allerede haft fornøjelse af nogle gode
snakke med mange af jer, som bor i området.

Martin med familien

Og netop den gode snak er noget, jeg værdsætter
meget. Både den snak, som handler om verdenssituationen og livets gåder, men også den om vejret eller
hverdagens små finurligheder. Det ville ikke være det
værste, hvis jeg blev kendt som ”kaffe-præsten”, ham
som altid var god for en kop kaffe – og en snak.

JULEHJÆLP

Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses Legat” kan søges ved indsendelse af begrundet
ansøgning til sognepræst Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming.
Ansøgningerne behandles udelukkende af mig og jeg har tavshedspligt.
Legatet udbetales lige op til juledagene, da jeg selv modtager det ret sent i december.
Ansøgningsfrist: Lørdag den 15. december 2018.
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Konfirmandindskrivningsændring
Da vi den 2.september er en præst i undertal, bliver
den annoncerede gudstjeneste med efterfølgende
konfirmandindskrivning kl. 11 i Sejling skubbet til kl.
14.. Der vil der være mulighed for at hilse på Martin
Nørremark, som skal stå for undervisningen af konfirmanderne og som har lovet at hjælpe til ved gudstjenesten.
Vi glæder os til at møde konfirmanderne og deres forældre.

Minikonfirmander
Har du lyst til at lære om Gud, kristendom og kirke?
Minikonfirmand er et gratis tilbud fra kirken til alle elever i 3.klasse på Skægkærskolen og Lemming Friskole.

Forklaringsgudstjeneste:
Søndag den 02.09. er der konfirmandindskrivning i
Serup kl. 11 og i Sejling kl 14. Som en intro til konfirmandundervisningen holder vi her en forklaringsgudstjeneste, hvor man kan få svar på, hvad det egentlig
er præsten laver. Hvorfor står han/hun med ryggen til,
hvad er det vi synger, hvornår skal vi stå og hvornår
skal vi sidde og hvorfor synger vi salmer?

Hele forløbet sluttes af med en gudstjeneste.

Forklaringsgudstjeneste er for alle, som gerne vil vide,
hvorfor søndagshøjmessen forløber som den gør, så
hvis du ikke aner, hvad der sker hvorfor i kirken, så er
forklaringsgudstjenesten bestemt noget for dig – også
selvom du ikke nødvendigvis skal konfirmeres til foråret

Igennem de 8 gange hvor vi mødes, skal vi have det
sjovt med at lære kirken at kende. Vi skal prøve prædikestolen og orglet, lege, synge, høre gode historier fra
bibelen, være kreative og hygge os.

Man behøver ikke at være døbt for at blive minikonfirmand. Og man behøver heller ikke være minikonfirmand for senere at blive konfirmeret. Men det skader
nok heller ikke.
Praktisk info:
Vi begynder i uge 43 onsdag efter skoletid i Sejling
kirke og derefter mødes vi 7 gange henover efteråret,
inden vi holder en hyggelig juleafslutning.
Tilmelding sker ved at kontakte sognepræst Henriette
Gosvig på tlf. 86855385 eller mail hengo@km.dk
Vi glæder os til at møde jer
Martin Nørremark og Henriette Gosvig

Musikalsk legestue i Serup og Lemming sogn
I Serup og Lemming sogn tilbydes der musikalsk legestue 2 gange om året. Næste seance foregår i Serup
kirke og starter onsdag d. 3. oktober fra kl. 9.30 til ca.
10.15. Legestuen forløber over 5 gange med afslutning onsdag d. 7. november
Legestuen er for børn i alderen ½ til 3 år sammen med
deres mødre, fædre og dagplejemødre. Vi hygger os,
synger, leger, laver rytmik og lytter til musik. Formålet
med musikalsk legestue er først og fremmest at give
børn og voksne en god fælles oplevelse med musik i
kirken.
Derudover vil de forskellige aktiviteter være med til at
stimulere børnene sansemotorisk og støtte børnene i
deres sproglige udvikling.
For nærmere information kan man rette henvendelse
til undertegnede på mob. 27205378 eller mail org.serupkirke@gmail.com
Organist Karen-Minna Nielsen
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Lanterneløb
Onsdag d. 14. november kl. 17.00
Mørk er november og løvfaldet slut. Det er koldt, det er
råt og det er mørkt! Men når mørket lukker sig, er der
tradition for, at vi tænder lys. Nogle steder laver man
sig lanterner og går i optog med dem. Det skal vi i år
prøve i Lemming.
Vi mødes ved kirken kl 17 - måske med en hjemmelavet lanterne. Der hører vi en historie om den hellige
sankt Martin – eller Morten, som han hedder på disse
kanter. Morten er nemlig mere end ham, der er skyld i,
at vi spiser and og gås til Mortensaften.
Bagefter bevæger vi os i optog ned gennem Lemming
By inden vi går over i børnehaven, hvor der vil være
noget at varme sig på for både store og små.
Vi håber på en hyggelig eftermiddag med glade børn
og forældre. Se også side 20.

Kalender
Kærlighedens troubadour
Torsdag den 4. oktober kl. 19.30
Lemming Kirke
Lokale musikere og Voxenkoret fortolker Johnny Cash
Johnny Cash, også kaldet ’the Man in Black’, med
hans mørke stemme og guitaren på ryggen er omdrejningspunktet i en koncert i Lemming kirke. Her vil lokale musikere fremføre deres fortolkninger af Johnny
Cash-sange – sammen med Voxenkoret under ledelse
af Karen-Minna Nielsen. I skrivende stund, ved vi endnu ikke helt, hvor det ender, men vi kan love, at det
ender godt!
Vel mødt, Initiativgruppen i Lille Hids pastorat
Christoffer, Henriette, Karen-Minna, Kresten og Michael
Fyraftensmusik i Sinding og Sejling Kirke
Som et nyt tiltag arrangeres der fyraftens-orgelmusik
ved organist Erik Sanggaard.
Foreløbig er planlagt flg. dage kl. 16.00-16.30:
- onsdag den 19. september i Sinding Kirke
- onsdag den 14. november i Sejling Kirke
Kom og lyt til orglets toner!
Spaghetti-gudstjeneste i Sejling Kirke
Som noget nyt vil der blive arrangeret spaghetti-gudstjeneste i Sejling, dvs. en kort gudstjeneste i kirken
med efterfølgende spaghetti og kødsovs i Sognehuset.
Første gang vil være onsdag den 3. oktober, hvor vi
starter i Sejling Kirke kl. 17.30, og ca. kl. 18 går vi over
og spiser i Sognehuset. Arrangementet slutter efter
spisningen - ca. kl. 19.15.
Alle er velkomne - og det koster ikke noget
at være med!

Folkekirken under kærlig behandling
Præstesønnerne Torben Steno og Jakob Kvist diskuterer folkekirkens tilstand med hinanden og publikum
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00
Sejling Forsamlingshus
Ebstrupvej 6, 8600 Silkeborg
Entré (inkl. kaffe/te og kage): 50 kr.
Billetsalg ved døren fra kl. 18.30-19.00
Arrangør: Menighedsrådene
i Sejling-Sinding-Serup-Lemming-Kragelund-Funder.
Fremtidens folkekirke bliver et sandt vovestykke. Ja,
om den overhovedet har en fremtid afhænger af om
kirken er i stand til at tage konsekvensen af den tid og
virkelighed den eksisterer i. Skal stat og kirke gå hver
til sit? Eller kan den vækkes til live og bidrage aktivt til
at revitalisere det danske åndsliv og begrænse skaderne af dannelsestabet?
Torben Steno (journalist, musiker, debattør og vært på
radio24syv) har rødder i en grundtvigiansk præstegård
på Sydfyn. Han har meldt sig ud af folkekirken, fordi
han mener tiden er inde til at stat og kirke bør skilles.
Alligevel drømmer han om at opleve en dansk kristen
kirke, der agerer offensivt og ikke bare fremstår som
en impotent del af den offentlige sektor.
Jakob Kvist (journalist, forfatter og forlagsdirektør)
stammer fra en præstehjem i Varde, hvor den teologiske fane blev holdt noget højere end på Sydfyn. Han
er stadig medlem af folkekirken og ønsker ikke en adskillelse af stat og kirke. Men efterlyser også en tydeligere og mere selvbevidst folkekirke, der tør gå aktivt
ind i kampen for at formulere og understøtte det kristne
kulturgrundlag i Danmark.
KK44 arrangement
på vegne af menighedsrådene
Annette Öhrström
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Høstgudstjeneste
Alle gode gaver, de kommer som bekendt oven ned.
Høstgudstjenesterne er nogle af årets store gudstjenester, hvor vi fejrer at høsten er kommet i hus.
Kom derfor og vær med
til en takkegudstjeneste
ud over det sædvanlige.

Syng dansk i Sinding Kirke
Onsdag den 31. oktober kl. 19.30 er der
rig mulighed for at få rørt stemmen ved
en sangaften i Sinding.

Alle deltagere opfordres til at medbringe et ‘høstoffer’
- en gave i form af afgrøder fra haven: frugt, blomst,
grøntsag eller lidt hjemmebagt brød eller kage. Efterfølgende afholdes der auktion over høstgaverne. Det
indkomne beløb, vil ubeskåret, gå til en god sags tjeneste, hvis formål vil blive oplyst på dagen. Alle, store
som små, er selvfølgelig velkomne - med eller uden
‘høstoffer’.

Sangaftenen er et af mange musikarrangementer i den landsdækkende Spil
Dansk Uge.
Vi synger højskolesange i en lind strøm og hvis der er en favoritsang, der ønskes
sunget, tager vi også den.
Alle er velkomne.
Organist
Erik Sanggaard

Allehelgen
Søndag den 4. november Kl. 14 i Sinding Kirke
og kl. 17 i Serup Kirke.
Fra gammel tid er denne søndag brugt som anledning
til at mindes de døde. Som flere andre steder i landet
og verden yder vi familie og pårørende til vore døde en
særlig opmærksomhed på denne dag. Gudstjenesten
allehelgensdag skaber plads til at mindes og sørge
over dem, vi har mistet og der bliver i gudstjenesten
plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem.
Det bliver en liturgisk aftengudstjeneste med musik,
oplæsning af navnene på dem, vi har mistet det forgangne år, bøn, læsninger og velsignelse.
De to voksenkor fra Lille Hids pastorat, ca 55 sangere medvirker ved gudstjenesterne i Funder og Serup
kirker på Alle Helgens dag. Som solist medvirker tenorsanger Jørgen Lundholm. Kor og solist vil denne
dag synge smuk, stemningsfuld musik af bl.a Gabriel
Fauré, Carl Nielsen og Oluf Ring.
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Søndag den 16.09 i Serup kl. 11.00
med efterfølgende et lille traktement, bål
(om afbrændingsforbuddet er ophævet)
og hygge i præstegårdshaven
Kl. 19.00 i Lemming
med efterfølgende kaffe.
Søndag den 23.09 i Sejling kl. 9.30
Sinding kl.11.00
med efterfølgende auktion og sandwich
i Sinding forsamlingshus.

Tekstet gudstjeneste for hørehæmmede
- og for alle andre.
Søndag, den 25. november kl. 11.00 i Serup kirke

Julekoncert i Serup kirke
Søndag d. 9. december kl. 20.00
Vi får besøg af Akademisk kor, et ungt og meget velsyngende kor fra Århus. Koret dirigeres af Jonas Rasmussen og består af 30 glade sangere i alderen 20-35
år, som alle på den ene eller anden måde er tilknyttet
musiklivet i Århus. Koret ser det som sin fornemmeste
opgave at formidle glæden ved musikken til publikum.
Programmet denne aften vil bl.a byde på de kendte
smukke julesalmer.
Læs mere om kor og koncert i næste kirkeblad.

Tekstet gudstjeneste er en ny måde at opleve gudstjeneste på. Den er særligt velegnet for hørehæmmede,
men den er åben for alle, der gerne vil opleve en ny
måde at opleve den traditionelle højmesse på.

Organist Karen-Minna Nielsen

Prædikant: Landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med
sognepræst Henriette Gosvig Knudsen. Frokost efter
gudstjenesten med skrivetolkning og teleslynge. Det
koster 15 kr at deltage.
Oplæg ved Søren Skov Johansen:
”Hvad vil det sige at være hørehæmmet, og hvad kan
man gøre ved det”?
(foregår i præstegården på Serup Tinghøjvej 9)
Tilmelding til frokost tlf. 86 85 53 85
eller e-post: hengo@km.dk.
Vel mødt!

Fra vort arkiv

På bagsiden er billedet er skrevet følgende:
Serup Præstegård (Hids Herred) ved Silkeborg. Stuehuset og laden er opført i slutningen af 17´århundrede.
Midterpartiet sank mer og mer i kælderen, hvorfor jeg
måtte rive det ned i året 1889 og bygge nyt af grundmur, mens begge endefløje blev stående. Laden*) prægtigt egetømmer - blev nedrevet for et par år siden,
da jorden blev solgt. Østre længe opførtes for 200 Rdl.
i år 1754. Vestre længe i år 1802 - begge er nedrevet
i sommer.
Omstående billede er fra 1885.
*) Porthammeren bar mod vejen følgende indskrift:
”Hør Gæst, est Du en ærlig Mand, gak ind ad denne
Port, est Du en Skalk, jeg Dig ej indlader, men gak bort”.
Og mod gården: ”Porta patens esto, milli Claudaris honesto”. Ad. Thiel, Past.emer., Forhaabningsholms Alle
11 Kbhvn.

Serup Præstegård (Hids Herred) ved Silkeborg, år 1885.
Siddende i vognen pastor Adolf Thiel.
Stående ved vognen Sofie Thiel, pastorinde.
Øvrige er børn og tjenestefolk.
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Siden sidst
Sommerkoncert og fællessang i Lemming kirke
Torsdag d. 31. maj
I flot solskin og på den sidste forårsdag i året kunne
Vox’en Koret og guitarist Ole Dusgaard byde sommeren velkommen med en koncert i Lemming kirke.
Det overordnede tema for koncerten var Highlights fra
populærmusikken. Koret sang Leonard Cohens Halleluja, Dansevisen, som vandt det internationale Grandprix i 1963 og den kendte Ta´ med ud at Fisk´ med
Gitte Henning. Derudover kunne man også høre koret
synge Sebastians vårvise og Paul McCartney’s Blackbird flot akkompagneret af Ole Dusgaard på guitar.
Fra den populære musik bevægede vi os over i den
klassiske verden, hvor vi kunne nyde Ole Dusgaard
spille Bach’s Air og en Gavotte af Manuel Ponce. Derudover sang koret sange fra den danske sangskat af
bl.a Carl Nielsen.
Midtvejs bød menighedsrådet på kaffe, som blev nydt
udendørs i det smukke vejr. Efter kaffen var det publikums tur til at røre sangstemmen med hit med sangen,
og der blev ønsket og sunget lystigt fra højskolesangbogen.
Traditionen tro rundede koret koncerten af med en hyldest til musikken og sang Thank you for the Music af
ABBA.
Organist Karen-Minna Nielsen

Cykeltur
Søndag den 3. juni havde vi cykelgudstjeneste i Lille
Hids Pastorat. I år var det Serup og Lemming, der var
”vært” og vi begyndte derfor i Serup med formesse,
prædiken ved Kresten Thue Andersen og derefter blev
lille Saga døbt med hjælp fra storesøster, der hjalp
præst Henriette Gosvig med at hælde vand op.
Og så var det ud på cyklerne. Vi havde været ualmindeligt heldige med vejret – solen strålede fra en skyfri
himmel og lidet anede vi, at det var indledning på århundredets tørke, men glædede os over den smukke
sommerdag. Der var mødt ca. 25 cykler inkl. ryttere
op og så gik turen ellers mod Hinge Søbad, hvor Mette Glowienka stod klar med kirkekaffe og kage. Efter
en vederkvægende pause, som nogle benyttede til at
tage en dukkert i Hinge sø, drønede vi videre til Tinghusstenen ved Hinge, hvor Bente Fisker fortalte medrivende om stenen og det gamle tinghus.
Således også vederkvægede på det lokalhistoriske
plan drog vi videre mod Lemming. Op og ned ad stejle
bakker gik det, indtil Lemming kirketårn endelig rejste
sig som en oase i ørkenen for trætte rejsende med
ondt i benene og ganske forpustede af al den motion.
I Lemming kirke forrettede Mette Glowienka nadveren
og lyste velsignelsen og så kunne man sige hinanden
farvel og tak for årets cykeltur.
Herfra skal det lyde et tak
for en dejlig dag til alle fremmødte.
Sognepræst Henriette Gosvig

Sommerkoncert og fællessang ...
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... og kaffepause

Kirkelige handlinger

Døbte:
Saga Junker Johansen
Serup Kirke 03.06-2018
Malu Øgendahl Jensen
Lemming Kirke 17.06-2018
Malthe Raaby Dalsgaard
Sinding Kirke 24.06-2018
Viede:
Naja Christina Vorning Fisker og
Henning Krause Fisker
Serup Kirke 09.06-2018

Saga Junker Johansen

Marianne Marie Skrydstrup og
Torben Frits Nielsen
Serup Kirke 23.06-2018
Døde:
Svend Andersen Østergaard
- død 02.05-2018
Bisat fra Sejling Kirke 08.05-2018
Esther Munk
- død 09.05-2018
Begravet fra Sejling Kirke 16.05-2018
Hanne Bach Vejvad
- død 22.05-2018
Bisat fra Silkeborg Vestre Kapel 02.06-2018
Kristine Egmose Andersen
- død 02.07-2018
Begravet fra Lemming Kirke 31.07-2018

Malu Øgendahl Jensen

Æret være deres minde

Marianne Marie Skrydstrup og Torben Frits Nielsen
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LANTERNELØB
Onsdag d. 14. november kl. 17.00

Når det er mørkt og trist har vi brug for lys i mørket.
Som små vandrende lys går lanterne igennem byen
og spreder hygge og glæde.
Vi mødes ved Lemming Kirke kl. 17 med vores lanterner.
Der vil præsten fortælle lidt om Lanterneløb
og om den hellige Martin – eller Morten,
som vi fejrer Mortensaften.
Bagefter går vi med vores lanterner gennem Lemming
fra Vesterbyvej ned ad Hovedgaden,
mens vi synger lanternesange.
Vi slutter ved børnehaven med bål, hygge
og et lille traktement for børn og voksne.
Arrangementet er for både store og små,
men henvender sig mest til børn i børnehavealderen
og deres forældre. Og søskende. Og bedsteforældre.
Det koster ikke noget at deltage.
20

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
Martin Nørremark (barselsvikar for Mette Skaarup)
Gødvad Bakke 16, 8600 Silkeborg
Telefon: Følger snarest
Henriette Gosvig, Serup-Lemming-Funder
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
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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Onsdag d. 31.

Søndag d. 28. 9.30 HG

Søndag d. 21.

Søndag d. 14. 11.00 HG 16

Søndag d. 7.

Torsdag d. 4.

11.00 HG 12

9.30 HG

19.30 HG 10

Lemming

Oktober

Serup

11.00 HG

Søndag d. 30 9.30 HG

Onsdag d. 26.

Søndag d. 23.

Søndag d. 16. 11.00 HG 5

19.00 HG 7

9.30 HG

11.00 HG 2

Søndag d. 2.

Søndag d. 9.

Lemming

Serup

September

KIRKENYT

9.30 MN

11.00 MN

Sejling

9.30 MN 7

11.00 MN 3

14.00 HG 2

Sejling

11.00 MN

9.30 MN

Sinding

11.00 MN 3

9.30 MN 3

Sinding

17.00 KTA 17

9.30 KTA

11.00 HG

9.30 HG
17.00 KTA 11

9.30 KTA 18

11.00 KTA

Funder

14.00 KTA 9

11.00 KTA 4

14. s. e. trin.

10.45 KTA 1

22. s. e. trin.

21. s. e. trin.

20. s. e. trin.

19. s. e. trin.

Kirkeåret

18. s. e. trin.

17. s. e. trin.

16. s. e. trin.

15. s. e. trin.

Kirkeåret

Funder

11.00 KTA

9.30 KTA

Kragelund

11.00 KTA

9.30 KTA

Kragelund

for Lille Hids Pastorat

Gudstjenesteliste for Juni - Juli - August 2018
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17.00 HG 14

Søndag d. 4.

Lemming

Serup

9.30 HG

December

Søndag d. 2.

9.30 MN

Sejling

11.00 MN

Sejling

11.00 MN

Sinding

9.30 MN

14.00 MN 13

Sinding

Funder
11.00 KTA

9.30 KTA 18

9.30 KTA 18

Kragelund

11.00 KTA

11.00 HG

14.00 KTA 14

16.00 KTA 13

9.30 HG

Funder

Kragelund

1. s. i advent

Kirkeåret

Sidste s. i
kirkeåret

25. s. e. trin.

24. s. e. trin.

Alle helgen

Kirkeåret

1) Kl. 10.45 forklares og gennemgås gudstjenestens forløb
2) Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten
3) Indsættelse af barselsvikar i Sejling og Sinding
4) Høstgudstjeneste. Voksenkoret medvirker.
5) Høstgudstjeneste med efterfølgende kaffe og hygge i præstegårdshaven
6) Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion og sandwich på plejehjemmet
7) Høstgudstjeneste
8) Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion i forsamlingshuset
9) Høstgudstjeneste i samarbejde med Funder pensionistforening
10) Koncert med Johnny Cash-sange (se omtale)
11) Jagtgudstjeneste med Jagtmiddag i forsamlingshuset (se omtale)
12) BUSK gudstjeneste i samarbejde med FDF
13) Solist medvirker
14) Pastoratets to voksenkor medvirker
15) Tekstet gudstjeneste for hørehæmmede med efterfølgende frokost i konfirmandstuen.
16) Efter gudstjenesten holder vi afsked for vores graver Poul Jensen i konfirmandstuen i Serup
17) Børnekirke
18) Kaffe

NOTER:

Se også kalendersiderne
for mere information
om arrangementerne

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, HG: Henriette Gosvig Knudsen, MN: Martin Nørremark, barselsvikar for Mette Skaarup Glowienka;

11.00 HG

9.30 HG

9.30 MN

Lemming

Søndag d. 25. 11.00 HG 15

Søndag d. 18.

Søndag d. 11. 11.00 MN

Serup

November

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

September

Oktober

2. september kl. 18.00
Fællesspise i Serup Forsamlingshus, se s. 32

11. september kl. 16.30
Forældre/barn gymnastik
opstart, LIF, se s. 27

3. oktober kl. 19.30
Foredrag, Halime Oguz,
Værkeriet, se s. 10

23. oktober kl. 17.30
Dame- og Herre Gymnastik opstart, LIF, se s. 29

3. september
Svømning opstart, IF
Centrum, se s. 43

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

6. oktober kl. 18.00
80´er Fest i Serup Forsamlingshus, se s. 32

23. oktober kl. 18.30
Styrkeholdet gymnastik
opstart, LIF, se s. 29

3. - 6. september
Gymnastik opstart, IF
Centrum, se s. 43

18. september kl. 19.30
rytmisk kor i Sinding
Kirke, se s. 31

10. oktober kl. 13.30
Karen Bang fortæller,
Sejling Pens., se s. 44

24. oktober kl. 13.30
Ella Rasmussen fortæller, Sejl. Pens., se s. 44

3. september
Badminton opstart, IF
Centrum, se s. 43

25. september kl. 19.00
Smagen af Øl, foredrag,
Værkeriet, se s. 10

12. oktober
Halloween, Værkeriet,
se s. 10

24. oktober kl. 16.45
Batmangymnastik opstart, LIF, se s. 27

4. september kl. 19.00
Generalforsamling,
Landsbyliv, se s. 34

26. september kl. 12.30
Frokost, Sejling Pensionistforening, se s. 44

13. oktober
Efterårsmarked, Værkeriet, s s. 10

24. oktober kl. 17.40
”Det Store Hold” gymnastik, LIF, se s. 27

7. september
Udflugt til Statsfængslet,
Serup Pens., se s. 45

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

15. oktober kl. 13.30
Foredrag, Lemm.-Nisset
Seniorklub, se s. 45

24. oktober kl. 18.45
Spiseaften, St. Michaelsborg, Landsbyliv, se s. 35

17. oktober kl. 8.45
Løvfaldstur, Serup Pensionistfore., se s. 45

24. oktober kl. 20.00
Ekstraordinær GF,
Landsbyliv, se s. 35

11. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle, Serup Pensionistf., se s. 45
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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

December

26. oktober kl. 20.00
Ester Brohus i Sinding
Forsamlingshus, se s. 31

7. november kl. 13.30
Susanne Rahbek fortæller, Sejl. Pens., se s. 44

2. december
Julemarked i Serup, se
mere i næste blad

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

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

2. december
Weinachtsmarket, Værkeriet, se s. 10

29. oktober kl. 13.30
Lotterispil, Lemm.-Nisset
Seniorklub, se s. 45

13. november kl. 19.00
Vulkaner og Samfund,
Værkeriet, se s. 10

3. december kl. 12.30
Julefrokost, Lemm.-Nisset Seniorklub, se s. 45

30. oktober kl. 19.00
Naturens Nyttige Dræbermolekyler, se s. 10

14. november kl. 13.00
Karen Bang fortæller,
Serup Pens., se s. 45

5. december kl. 13.30
Juleafslutning i Sejling,
se s. 44

31. oktober kl. 13.30
Lysbilledforedrag, Serup
Pens., se s. 45

14. november kl. 17.00
Lanterneløb i Lemming,
se s. 14 + 20

9. december kl. 14.00
Julemarked i Lemming,
se s. 36

14.+15. november kl. 19
Flødebollekursus, Landsbyliv, se s. 35

9. december
Weinachtsmarket, Værkeriet, se s. 10

22. november
Julefrokost i pensionistfore., se s. 44+45

31. december
Nytårskur i Serup, se
mere i næste blad

e til

ove

lbla

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

November

1. n

d@g

næs

te n

mbe

mai

r

r.:

l.co

m

2019

22. februar kl. 18.00
Fællesspisning, Landsbyliv, se s. 35

25. november
Weinachtsmarket, Værkeriet, se s. 10
30. november kl. 18.00
Fællesspisning i Lemming, se s. 36
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LEMMING IF

CUP 2018

Humøret og
fodboldglæden var
i top lør. d. 9. juni
da eniig Cup 2018
løb af stablen

Alle Lemming IF
holdene gjorde det
flot til årets eniig cup!
Et ekstra tillykke til
pigerne som vandt
deres række!

Tak!

Tak til alle de frivillige
der hjalp til før,
under og efter.
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Sæsonstart:

Børne

Gymnastik

Gymnastiksalen - Værkeriet i Lemming
Forældre/barn (1-3 år)
Tirsdage kl. 16.30-17.15
Opstart uge 37 (den 11. sept.)
Trænere: Sif

Batmangymnastik (3-6 år)
Onsdage kl. 16.45-17.30
Opstart uge 43 (den 24. okt.)
Trænere: Mia, Sanne og Søren
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Det store hold (6-8 år)

Onsdage kl. 17.40-18.30
Opstart uge 43 (den 24. okt.)
Trænere: Mia, Sanne og Søren
Vi søger 1-2
trænere/hjælpere til
Forældre/barn holdet,
kunne det være dig?
Kontakt Bjørn på
tlf. 27 230 405

Gymnashtøikjde:
i børneballade,

Sjov ogr og englehop,
kolbøttme eget mere...
og

HUSK der er altid åbent i

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

Her kan du
helt selv styre
din træning :)

Pris kun
400 kr. årligt

+ medlemskab af
Lemming IF hvis du ikke
i forvejen er det.

Tillykke til
årets vindere i
gadefodbold
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LEMMING IF
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”

Tommy F. Sørensen

Navn og alder: Tommy Fredberg Sørensen, 42 år.
Bor imellem Lemming og Serup med Maria og
deres tre drenge.
Uddannelse: Ingeniør (verdens første Master of
Science in Wind Energy (Red.))
Arbejde: Hos Envision Energy med vinger til vindmøller.
Livret: “Kan man sige øl?. Nej, pjat. Det er Marias
mad, og hvis jeg skal vælge noget, så er det and.”
Hobby: De hjemlige husprojekter. Fx byggeprojekter
med at lave nyt badeværelse eller støbe gulve i stalden. Når man bor på en landejendom, er der altid noget, der skal laves. I løbet af snakken falder også bemærkningen: “Meget kan klares med gaffatape.” :-)
Yndlingsfarve: Lemming-grøn må være det rigtige svar bemærker Tommy med et smil.
Medlem i klubben: Siden 2012, hvor han begyndte
på Dorthes gymnastikhold og har været med siden.
Frivillig i klubben: I 6 år som fodboldtræner. Har
på skift trænet alle sine tre drenges hold mellem
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U5 og U8. Næste år har han lånt sit nuværende
hold ud til Camilla Brix, som skal være træner
mens Tommy flytter familien til USA – mest pga.
af arbejdet med også for at få en god oplevelse.
Han forsikrer, at han kommer tilbage igen, og hvis
ikke han kan få sit hold tilbage, så melder han sig
gerne til andre opgaver. Det er godt at høre.
Hvorfor frivillig?: Det er lysten til at bakke op om
en god sag og en god klub. Det, der startede som en
hjælp til børnenes træning, er efterhånden blevet til
ens egen interesse. Man bliver hængende fordi det
er sjovt, og der er et godt sammenhold. Klubben er
god til at understøtte os trænere og især Christina
(red. Ungdomsformanden) skal have tak fordi hun
tager sig af alt det administrative omkring koordinering og planlægning. Som Tommy udtrykker det: “Hun
tager sig af alt det, som jeg synes er kedeligt.”
Det er sjovt at se, hvad der kommer ud af det,
man er med til at skabe, sammen med klubbens
andre frivillige, for medlemmerne i klubben; især
børnene på ens eget hold.
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: De andre frivillinge i klubben, som har været med i mange
år og som bliver ved og ved med at yde en kæmpe indsats. Men først og fremmest vil jeg gerne
give et stort skulderklap til: Lasse Refsgaard, Lau
Kristjansen og Jacob Jensen. Fordi de er gode til
børnene og en kæmpe inspiration, fordi de selv
er så gode fodboldspillere. De møder børnene i
børnehøjde. Jeg vil ønske dem god fornøjelse på
efterskolerne næste år, og jeg håber, at de kommer
tilbage til klubben igen.
Arbejdsopgaver i klubben: Fodboldtræner først og
fremmest. Derudover også med i arbejdsgruppen
omkring Kulturlanternen Lemminghuset, hvor Tommy har været med i samarbejdet med DGI omkring
rammerne og konceptet for huset, og har været med
til at afholde borgermøder og info-aftner. “Nu er skitser, plantegninger og hele setup’et omkring Kulturlanternen på plads, så nu skal vi i gang med
at realisere det ved at rejse penge til projektet”.
Det arbejde er allerede startet op. Fx var Tommy
sidste år tovholder for årskalenderen med billeder
fra lokalområdet. Alle pengene for salget af kalenderen gik til projektet. Og jeg skulle hilse og sige,
at der også kommer en kalender i år!

Tak

for hjælpen, Tommy!

Gymnastiksæsonen

for voksne starter i uge 43
Vi træner i gymnastiksalen i Værkeriet (Lemming
Skolevej 8C).
Tirsdag kl. 17.30 – 18.30: “Dame- og Herreholdet”
– Holdet for de helt voksne
Få kroppen arbejdet godt igennem med regulær motionsgymnastik med stræk, sving og vrid. Der vil være
styrkeøvelser for hele kroppen og lidt overraskelser.
Timen afsluttes med udstrækning/afspænding. Dårlig
form og småskavanker bydes også velkommen.
Tirsdag kl. 18.30 – 19.30: “Styrkeholdet” – Udfordringer for alle
Efter en grundig opvarmning arbejdes der med styrkeøvelser for hele kroppen. Der indgår små pulssekvenser i løbet af timen. Der veksles mellem cirkeltræning,
individuelle øvelser og parøvelser.
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Lørdag d. 27. okt. kl 18.00-02.00
i Lemming Forsamlingshus
AMERIKANSK
LOTTERI MED
FINE PRÆMIER

Første træning for begge hold tirsdag den 23/10 2018.
Træner: Dorthe V. Tlf: 21 18 05 79.

Weihnachtsmarkt
Hvorfor ta’ til Lübeck,
når du kan ta’ til Lemming

Boder
Hygge

Mad

Skål

KÅRING
AF BEDST
UDKLÆDTE

b

Fællesska

Søndag d. 25.november
og søndag d. 9.december
iVærkeriet

ØL, VAND OG VIN
I LANGE BANER TIL
FORDELAGTIGE PRISER

ALLE ER VELKOMNE!

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

PRIS: 150,- kr. pr. person for en 2 retters menu.
TILMELDING: Senest d. 15. okt. 2018 til:

Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 / mail: jb@lambang.dk
OBS + MobilePay betaling til: 3052 1040 (Jesper Bang)
Da der kun er plads til 150 personer, er det først til mølle...
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst…
Arbejdsdag/Knokkelfest
D. 5. maj var der planlagt på først arbejdsdag og med
efterfølgende knokkelfest på Arnestedet. Desværre
var der på dagen sammenfald af konfirmationer m.v.
så fremmødet var begrænset og knokkelfesten blev aflyst. Vi fik dog lavet noget bl.a. en kassebænk således
byens dagplejer har mulighed for at opbevare legetøj
o. lign under lås.
Da vi igennem de senere år har haft problemer med
parkering af tunge køretøjer samt at pladsen er blevet
anvendt som vendeplads, fik vi opsat stolper og kæder
ved indkørslerne, så det nu ikke er muligt at køre ind
på pladsen uden en nøgle. Stolper og kæderne ramte
ikke vores økonomi, da Sejling Smedje og VVS sponseret dette. Tak for det.
Benners Høj
Som skrevet tidligere, så besluttede vi er opkalde højen på Arnestedet efter Benner. Han var en af foreningens ildsjæle, som desværre er gået bort, men skiltet
skal være det synlige tegn og minde om hans store
arbejdsindsats.

Skt. Hans
Den blev naturligvis også holdt i år, men igen var vi
ramt af andre arrangementer, så fremmødet blev ikke
helt som forventet. Men det blev for dem der mødte op
igen i år en hyggelig aften.
Og ja, bålet brændte stort set ud inden midsommervisen var sunget, men det har også været tørt.
River Boat
Igen i år var Sejling på plads med salg af stegt flæsk
m.m. Placeringen var igen første række ved havnen
og dette kombineret med super godt vejr og udvidet
åbningstid, betød en rekord omsætning på ca. en ¼
million. Nettooverskuddet offentliggøres vanen tro ved
årets sommerfest, men vist ingen tvivl om, at vi kan
være meget tilfredse.
STOR tak til alle jer som hjalp til og et endnu større tak
til Kurt Hedegaard, som igen var drivkraften bagved og
selv tog tørnen dernede fra åbningen torsdag til afslutningen søndag. FLOT!
Selvom det lykkedes at skaffe nok hjælpere, var det lidt
trægt at få folk til at melde sig. Husk pengene derfra er
det, der gør det muligt at vedligeholde og udbedre Arnestedet, samt fastholde vores arrangementer, uden
at skal være bekymret for økonomien.
Så husk det næste år, eller meld jer allerede nu ved
bestyrelsen eller på mail til sejlinglingborgerforening@
gmail.com. Så kontakter vi jer når tiden nærmer sig om
den detaljerede vagtplan.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

Et glimt af bålet..

River Boat, så er vi i gang.

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

Børnegruppe Kristine Krogsgaard
Pensionistf. Rosa Leth		

3063 8954
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
Siden sidst ...
Sinding sommerfest juni 2018
Vi havde en forrygende weekend på Sportspladsen
med liv og glade dage og flot fremmøde. Fællesspisning i teltet både fredag og lørdag aften med livemusik
fra lokale Sinding bands, loppemarked, hestevognskørsel, fodboldturnering, rytmik for de små, kagekonkurrence, ansigtsmaling, parkour-undervisning for seje
børn og et ordentlig regnskyl.

Rytmisk kor i hjertet af Århus
kommer til Sinding
Tirsdag den 18. september kl. 19.30
i Sinding Kirke

Skønt med opbakning og super stemning.
Sinding, når den er bedst!

LYT er et rytmisk a cappella-kor,
der har base i Århus.
De består af 34 sangere fordelt på op til 9 stemmegrupper. Deres koncerter er prægede af bløde samklange og stemningsfulde udtryk. Repertoiremæssigt spænder de bredt, men overordnet er genren
nordiske popnumre alle kan være med på. De lægger vægt på at fortælle en historie og udtrykke den
helhjertet og med god energi.
LYT har blandt andet indspillet en coverversion af
Marie Keys sang ”Landet” og optrådt som
backingkor for blandt andre Tina Dickow, Thomas
Buttenschön og Bobo Moreno.
Sinding/Sejling Menighedsråd er medarrangør
af koncerten. Efter koncerten vil der være kaffe og
kage i forsamlingshuset.
Entre inkl. kaffe og kage: 50 kr.
Billetter bestilles hos Jannie Husted Tlf. 5094 7990
Mail: ahjh@mail.dk

Ester Brohus

Koncert i Sinding Forsamlingshus
Fredag den 26. oktober kl. 20
(dørene åbnes k. 19.)
Billetpris 175 kr.
Billetter bestilles hos
Jannie Husted tlf. 5094 7990
Mail: ahjh@mail.dk

31

SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer
Fællesspise

80´er Fest

Lørdag d. 6. oktober kl. 18.00

Søndag d. 2. september kl. 18.00
Lykke og Rasmus laver
Pulled Pork Burgere

Slip for madlavning og opvask!
Tag naboen i hånden og mød op til
en hyggelig aften.
Pris 65 kr. - Børn under 14 år: 30,-

Velkomstdrink
Reje Cocktail
Hamburgerryg m. Flødekartofler
Citronfromage
Musik & Dans

Tilmelding senest d. 30. august
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
eller på tlf.: 3023 1613

Pris: 150,Kom gerne udklædt,
men ikke et krav
Tilmelding senest d. 3. oktober
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com
eller på tlf.: 3023 1613

Mortens Aften

LOTTERISPIL

Lørdag d. 10. november kl. 18.00

HVER TIRSDAG KL. 19.00
Udlejningspriser:

Andesteg med tilbehør og risalamande
Kaffe med småkager

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,-

Pris 160,00 kr.
Børn 10-14 år 75,00 kr. Børn under 10 år gratis

Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring

Tilmelding senest den 1. november til Vivi
på tlf. 2388 2327 eller 8685 5492

Amerikansk lotteri med fine gevinster

Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 3089 5455
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Julemarked

Søndag d. 2. december

Nytårs Kur

Mandag d. 31. december

SERUP BORGERFORENING
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Serup So

En STOR TAK til alle jer, der var med til at gøre årets Sommerfest til en
super-hyggelig weekend :-)

Vinderne af årets kagekonkurrence: Mette vandt
Flotteste Kage, Lærke vandt Lækreste Kage og Ulla
Grewy vandt i voksenkategorien

Hvis der noget, der kan få Serup-folket tidligt op en
lørdag morgen, så er det kaffe, rundstykker og auktion

1000 tak til alle vores sponsorer, der gavmildt støtter
vores sommerfest

Tour de Serup - Team Smedestræde, vindere af bedste udklædning

Tour de Serup - Team ”Dem-De-Andre-Ikke-Må-LegeMed!”

Tour de Serup - Team Fastelavn
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LANDSBYLIV
Stafet for livet
I år foregik stafetten i Lunden, et super hyggeligt sted.
Team Lemmings deltog med et hold på hele 172 deltagere, FULDSTÆNDIGT vildt godt gået. Vi kæmpede
lidt med regnvejret men alligevel gik vi 4294 omgange
og samlede omkring 26.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse.
Stor tak til vores hold sponsorer:
REMA 1000 Sydbyen
KBN Rustfri
BangFonden v. Jesper Bang
Landhandlen i Ebstrup
XL Byg Brejnholt
Bowl n´Fun Silkeborg
Stor tak til de personlige sponsorer:
Den Jyske Gørtler
Lemming Hegn
Torsten B. Nielsen

Stafet for Livet

ver
Der bli

gået til

den

Sidste klik er klikket,
så sejt Team Lemmings

Nyt program 2018/2019
Så skulle det nye program fra Landsbyliv gerne være omdelt til alle tidligere medlemmer. Skulle der nu sidde nogen der gerne vil være medlem, som ikke har været på vores liste, så fang Janni Rasmussen på enten facebook
eller mobil 2463 0517, så kommer vi forbi med et program. Pris pr. person over 18 år – 50 kr.
Medlemskontingentet dækker for hjemmeboende børn under 18 år.

Kommende arrangementer
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 19.00
Generalforsamling i Lemming Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge dagsorden:
• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse
• Indkomne forslag
Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 25.08.18)
Vedtægtændringer
§3, stk. 3. Der udstedes et personligt medlemskort
gældende fra d. 1./7. til d. 31/6.
Denne sætning slettes fra vedtægterne.
§3, stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes
behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre
måneder før den ordinære generalforsamling. Vedtægterne kan kun ændres ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor ændringsforslaget fremgår af
dagsordenen.
Denne sætning laves om til – Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder før den ordinære
generalforsamling. Vedtægterne kan kun ændres hvis
flertallet af de fremmødte medlemmer stemmer for for-
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slaget, ved den ordinære generalforsamling hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
• På valg er Inger Kristensen, Grete Dahl
   og Janni Rasmussen
• Valg af suppleant
• Valg af revisor og revisorsuppleant
Sofia Skafsgaard som skulle være kommet forbi er
desværre blevet forhindret, vi arbejder i øjeblikket på
højtryk for at finde en afløser.
I løbet af aftenen vil vi gerne servere lidt lækkert, så
derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor mange der kommer så husk tilmelding til Janni senest d. 25.08.18 på
tlf. 2463 0517 eller på e-mail.

Sidste års generalforsamling

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 18.15
Spiseaften på St. Michaelsberg
Søndergade 20, Silkeborg

Januar
Teatertur til Perronteateret
Lysbroparken 87, 8600 Silkeborg

Menuen på St. Michaelsberg er
Ølgryde til en pris a kr. 99,00 per person.

På nuværende tidspunkt er programmet for Perronteateret ikke lavet - så info kommer senere.

Kom glad og lad os få lidt godt at spise
og et par timers hygge.
Vi har bordet 2 timer.

Vi får 25 billetter, så det er først til mølle.

Betaling ved tilmelding på Regnr. 9266, kontonr.
8157190629 - HUSK NAVN
Tilmelding til Inger senest d. 05.10.18
på tlf. 2814 5442 eller på e-mail.

I forbindelse med teaterturen,
begynder vi med lidt at spise.
I september ved vi mere om, hvad der skal spilles,
og hvad vi skal have og spise,
så hold øje med Lokalbladet, Facebook
og plakater i byen.

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 20.00
Ekstra ordinær generalforsamling
St. Michaelsberg
Dagsorden:
Indkomne forslag:
Vedtægtsændringer - Se under generalforsamling

Onsdag d. 14. + torsdag d. 15. november kl. 19.00
Flødebollekursus
Oustrupvej 5, 8620 Kjellerup

Fredag den 22. februar 2019 kl. 18.00
Fællesspisning
Lemming Forsamlingshus

Hvordan overtrækker man dem, hvad kan de smage
af, kan man virkelig lave flødeboller selv?
Spørgsmålene er mange og svarene får vi denne
aften når vi besøger Choko-laden.
Vi skal lære at temperere chokolade,
sprøjte flødeboller, overtrække og pynte dem.
Og det bedste af det hele er at vi må
få flødebollerne med hjem.
Der kan være mellem 6-10 personer hver aften.
Så meld til i god tid. Ved for få tilmeldinger prøver vi
at samle os på enten onsdag eller torsdag.

Tag naboer, venner og familie med ud
til en hyggelig aften.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl.18.40
Pris for medlemmer 175 kr. Gæster 225 kr.

Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger jer med spil og snak.
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.
0-3 år: 0 kr.
4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr.
90-?: 0 kr.

Betaling ved tilmelding på Mobilpay 2463 0517
Husk at skrive ”flødeboller” - Eller kontant

OBS OBS OBS:
Først til mølle - kun 100 pladser
Betaling ved tilmelding på Mobilpay 2463 0517
Husk at skrive ”fællesspisning” - Eller kontant

Tilmelding til Janni senest d. 01.11.18
tlf. 2463 0517 eller e-mail.

Tilmelding til Janni senest d. 12.02.19 på
tlf. 2463 0517 eller på e-mail.
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Cykelsponsorløb
D. 6. juni blev der igen afholdt cykelsponsorløb i Lemming, og lad det være sagt med det samme, kuglelejerne var smurt perfekt og sponsoraterne var mange.
Der var deltagere i alle aldre, og megafonen stod som
altid klar, til at sende rytterne afsted på slaget 17.00.
Sponsorløbet var delt op på to ruter. Minifræserne cyklede som vilde op og ned ad Vesterbyvej, mens resten
af rytterne cyklede på en 6 km lang rute, der gik gennem Lemming, ud forbi Bakkegården, ind og vende i
Nisset, og derfra tilbage over Lemming.

14 minutter, hvilket må være en ny uofficiel rekord på
den distance. De mange tilskuere smed om sig med
klapsalver og positive tilråb, og det kunne ses, at det
gav endnu flere kræfter i ”beneren” på de mange tilmeldte cykelryttere.

Sveden piblede frem på medhjælperne ved saftevandsdepotet, der var nok at se til, men de gjorde deres job til ug og ingen manglede væske mens løbet
stod på. Når væsken var uddelt blev rytterne opfordret
til at tage en tur mere. Langt størstedelen tog i mod
opfordringen og cyklede videre. Flere smuttede over
på Vesterbyvej og fik der, sat de sidste meter ind og
derved samlet endnu flere penge sammen.
Der var sort af tilskuere på Vesterbyvej. Der blev heppet og hujet, klappet og flaget, der var sågar forældre
og bedsteforældre, der var så begejstrede, at de løb
med rytterne, som vi ser det på Alpe d’Huez i Tour de
France. Ligesom ved alle andre cykelløb sker der styrt,
og sponsorløbet var ingen undtagelse, men vi havde
allieret os med de bedste samaritter, som stod klar
med saftevand og trøst, så de skadede ryttere hurtigt

glemte smerterne og fluks sprang på cyklerne igen.
Ikke tidligere har jeg oplevet sådan en dejlig stemning.
Ved målstregen på den lange rute var det ikke til at få
ørenlyd. Megafonen var i brug hele tiden, og man var
aldrig i tvivl, når de lynhurtige cykelryttere kom forbi og
fik talt endnu en omgang. De første kom forbi efter kun
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FRISKOLEN I LEMMING
Kl. 18.00 blev der råbt SLUUUUT i megafonen, og
denne omgang cykelsponsorløb var hermed ovre. Nu
var der andre, der skulle på arbejde. Kilometerne og
sponsoraterne skulle tælles sammen. Optællerne barrikaderede sig på skolens kontor, mens der blev spist
pølser og brød og is i lange baner på udearealerne
mellem skolen og børnehaven. Vejret var strålende og
snakken gik lystigt. Da jeg spørger en af deltagerne,
hvad hun syntes om arrangementet, var svaret ”cykelløbet er det bedste, jeg elsker det”

Igen i år var der lodtrækning
blandt dem der havde indsamlet sponsorater for mere
end kr. 1.000,- præmien var et
årskort til enten Legoland eller
Djurs Sommerland. Den heldige vinder blev Sofia Lassen.
Stort tillykke.

Kl. 18.45 var optællingen færdig og alle blev kaldt
sammen til den store præmieoverraskelse. Der var
medaljer til alle deltagende børn, og de blev overrakt
med store smil og faste håndtryk. Vanen tro blev der
også uddelt flere diplomer. Der var diplomer for flest
kørte kilometer og flest indsamlede sponsorater i de
forskellige kategorier minifræsere, fræsere, spurterne
og bjergryttere.
- Flest kørte kilometer for minifræserne var Carl Olsen,
og flest indsamlede penge var Bella Papsø. Minifræserne kørte til sammen 101 kilometer.
- Flest kørte kilometer for fræserne var Naja Sørensen, og flest indsamlede penge var Thomas Papsø.
Fræserne kørte til sammen 364 kilometer.
- Flest kørte kilometer for spurterne var Adam Fredberg og Gustav Bang, og flest indsamlede penge var
Sofia Lassen. Spurterne kørte til sammen 429 kilometer
- Flest kørte kilometer for bjerggederne var Lars
Elsborg, og flest indsamlede penge var Torsten Nielsen. Bjerggederne kørte til sammen 286 kilometer.

Alt i alt blev det til 1.180 cyklede kilometer og vi fik i
fællesskab indsamlet ca. 60.000,- kr. hvilket er et fantastisk resultat. Pengene skal bruges på en asfalteret
cykelbane i Byhaven i Lemming.
Vi glæder os til at se Jer til næste Cykelsponsorløb
Mvh.
Bestyrelsen for Friskolen i Lemming
og Børnehaven i Lemming
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Fisketuren til Svennes sø
Bortset fra den berømte BUKKEJAGT – fra medio maj
til medio juli – så er forår og sommer ikke til jagt. Af de
”vi-må-holde-foreningen-i-gang” aktiviteter, vi har forsøgt os med gennem årene er fiskeudflugten til Svennes sø den største succes. Fisketuren er ikke specielt
for jægerne – tværtimod bliver trofæer og begejstring
taget af de børn og børnebørn som kyndigt og ivrigt
sætter madding på krogen – og fanger fisk.  I baggrunden får de voksne en øl, en grill-pølse, en snak om
vind og vejr og hvordan gik så bukkesæsonen.
Der er præmier til største fisk, flotteste fisk, første fisk,
vildeste fisk – og hvad ellers bestyrelsen har af præmier i kurven. Den største præmie ER dog æren. På
billedet ses to vindere fra årets tur den 15. juni. Fotografen fik ikke gutternes navne på blokken, men med
lidt held er mesterfiskerne allerede kendt i Lemming
og omegn, for deres talent med kroge og agn. Tillykke
gutter.

Verner har haft vagten i snart
10 år og det er på tide at levere blyanten videre til unge
og skriveglade kræfter.

Verner Lynge

Jobbet er nemt og chefredaktionen; Luffe og Tina,
er søde og hjælpsomme. Den redaktionelle frihed er
også stor. Jeg har berettet om masser af bukke, vildtmiddage, generalforsamlinger, ulve, jubilæer, ræve,
vildtopskrifter, flere ulve, kronvildt … find selv på mere
- du nye jagtredaktør. Lemming og Serup fortjener
gode historier fra vores forening.
Tak for tiden - når en ny skriverkarl er fundet, sender
jeg gerne alt mit materiale til vedkommende.
Bedste hilsner
Verner Lynge

Foto: Verner Lynge

Tak til Svenne og hans familie, som år efter år er værter ved en smuk sommeraften.
Verner Lynge

NY JOURNALIST til jagtforeningen efterlyses
Dagens tekst - og foto - er det
sidste som medlem af foreningen, Verner Lynge kan levere i
denne omgang.
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LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst ...

Kommende arrangementer

Med den her sommer, skt. Hans en lørdag, så skulle
der øl og pølser til ... Så kom der afbrændingsforbud ...
godt så, vi lavede en plan B, så regnede det lige pludselig en halv lørdag, så skulle der lige pludselig findes
bålmateriale, for nu måtte der brændes af igen, den
hurtigste, grimmeste heks blev fabrikeret, alt tegnede
godt, for som Henriette sagde i talen ”skt. Hans uden
bål, er det samme som juleaften uden and og gaver.”

Ål koster 200 kr., flæsk 100 kr.,
børn fra 3-12 år betaler det halve, 0-2 år gratis.

Godt vi måtte tænde bålet, for selvfølgelig blev det den
eneste, hundekolde aften i Nisset, den sommer.

Tilmelding til Tina på 2883 2404
senest 20. september.

Alt i alt en hyggelig aften i Nisset
vi ses næste år, i Lemming.

Fredag den 28. september kl. 18.30

Ålegilde i forsamlingshuset
Selvfølgelig er der også flæsk

Fredag den 30. november kl. 18.00

Fællesspisning

... og denne gang er der musik ved
”En anden Christoffer”.
Børnene kan hygge sig med
Disneysjov og popcorn i klubhuset.
Prisen er som sædvanlig
60 kr. for voksne
og 30 for børn.

Billedtekst

Søndag den 9. december kl. 14.00

Juletræsfest

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.
Henvend jer derude om mandagen, når der er lotterispil, pigerne er der fra kl. 18, eller ring til Karin Jensen
på tlf. 3070 9048.
Billedtekst

Vel mødt til alle vore arrangementer.
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalrådet
Viborgvej og andre veje.
Viborgvej og den voldsomt øgede trafik, har været
genstand for meget omtale i de sidste måneder. Den
sidste tirsdag i juni kom der så morgenbesøg fra de
2 folketingspolitikere Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre og Andreas Steenberg fra de Radikale. De var på
sommertogt i deres valgdistrikt, herunder et besøg i
krydset i Skægkær. Borgmester Steen Vindum og Johan Brødsgaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget kom også forbi.
Der var naboer til Viborgvej og Lokalrådet var repræsenteret. Den tætte trafik og de mange lastbiler, der
kører af Sindingvej forbi skolen gjorde indtryk.
Karlo Jespersen og hans kone, der bor på hjørnet af
Viborgvej og Skægkærvej, bød på kaffe og præsenterede samtidig et forslag til nye veje henholdsvis vest og
øst for Skægkær. Hos politikerne fylder placeringen af
en ny motorvej, den såkaldte Hærvejsmotorvej meget
for løsningen af problemerne på Viborgvej. En løsning,
der kommer tæt på Silkeborg vil fjerne en del af den
trafik, der kommer ad Viborgvej i dag. Det samme forventes en udbygning af Viborg-Aarhus vejen at gøre.
Lokalrådet synes det er fint, at der kommer forslag til
nye vejføringer frem. På nuværende tidspunkt synes
Lokalrådet dog, at det er vigtigst, at en løsning måske
forlægning kommer med i kommunens planlægning.
Det har Lokalrådet indstillet gennem mange år, og det
ser ud til, at der er ved at være så meget opmærksomhed om sagen, at der må ske noget. Når en løsning
er kommet i kommunens planlægning vil Lokalrådet
kommentere de forslag, der kommer. Det er i processen frem til godkendelsen af en konkret plan, vi har
mulighed for at øve indflydelse.

forskellige tilbud til alle aldersgrupper og på tværs af
flere foreningen har naturligvis været et vigtigt element
i Lokalrådets indstilling, men også mange andre aktiviteter er indgået i begrundelse. Det er lige fra de mange
aktiviteter i foreningslivet, til samlet deltagelse i aktiviteter uden for landsbyen, f.eks. den store deltagelse i
Stafet for Livet.
Kommunen har oplyst, at 7 lokalområder i år er indstillet til prisen. Den vil blive offentliggjort og overrakt til
efteråret, formentlig i forbindelse med det Folkemøde
der afholdes i Silkeborg den 28-29. september.
Aktivitet overalt.
Lokalrådet har besluttet, at det i år er Serups madpakkehus projekt, der skal støttes med 5000 kr. Der er udarbejdet tegninger til byggeriet, lavet økonomisk overslag, så Lokalrådets støtte skal indgå i finansieringen.
Søprojektet i Serup har fået fin omtale i medierne.
Sejling Borgerforening havde en velbesøgt madbod
ved årets Riverboat.
Borgerforeningen i Skægkær er ved at komme i omdrejninger igen.
Og meget mere kunne nævnes.
Ny repræsentant for Lemming i Lokalrådet.
Bettina Burmeister er flyttet fra området, i stedet indtræder Jørgen Brendstrup.
Tak til Bettina for en engageret indsats.

Peter Bernth

Forslagene til forbedring af trafiksikkerheden i Sinding
og Skægkær er ved at være gennemført.
Kommunen har lavet forslag til forbedring af trafiksikkerhed på Lemming Bygade.
Lemming-Nisset indstillet til årets lokalområde i
Silkeborg Kommune i 2018.
Lokalrådet har indstillet Lemming-Nisset til prisen som
årets lokalområde i 2018. Ud over æren er der en pris
på 40.000 kr. som skal bruges på en måde der fremgår
af indstillingen.
Lokalrådet har indstillet, at pengene skal bruges til
aktiviteter, der kan fremme projektet Kulturlanternen.
Arbejdet med at etablere Kulturlanternen med mange
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Nu har også Skægkær fået fartdæmpning efter pres fra Lokalrådet.

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Så er vi tilbage
Det var en varm og hed sommer og alle i Børne og Familiehuset holdte en lang og velfortjent sommerferie…
nu skriver vi august og vi er alle tilbage - klar til et nyt
skoleår og som” skoleleder” oplever jeg hver år to ”nytår” på et år. Det ene er det som vi alle fejrer den 31/12,
det andet nye år starter når et nyt skoleår begynder.
Det er ligesom at starte på en frisk og alle muligheder
ligger åbne for os – vi kan sætte os nye mål og nye
drømme – og byggestenene til fremtiden bliver lagt.
I år starter vi 25 børn op i Børne og Familiehuset. Vi
har 5 børn i yngstegruppe, 8 børn i mellem syd og 7
i mellem nord og 5 børn i vores ældste gruppe. Alle
børnene mødte op til første skoledag mandag den 13.
august og sammen med os 16 ansatte fik vi startet
skoleåret godt op med en formiddag med gensyn og
forældrekaffe om eftermiddagen.  

Mellem Nord er på Djursland

Hvert år i Børne og Familiehuset tager vi på lejrskole i
begyndelse af skoleåret. Det gør vi for at lære hinanden godt at kende, så vi har en god relation til at bære
de både gode og udfordrende stunder året vil bringe.
Normalt tager vi alle afsted sammen, men i år skal vi
alle på skitur i uge 10, så derfor er grupperne afsted
hver for sig i år.
Yngstegruppe er taget til Rønbjerg feriecenter

MellemSyd til Vigsø

Ældste er taget til Slesvig
Indholdet i de tre dages lejrskole er først og fremmest
at skabe et godt fælles fundament til året der kommer
med læring og leg. Derfor vælger vi også at tage steder hen, hvor der er gode muligheder for fælles oplevelser. Som en fra mellem syd sagde: ” Vi har eget badeland”. Herudover skal der jo laves mad, havet skal
besøges, nogen er ude at ride i Mols Bjerge og andre
oppe at kravle på de gamle bunkers ved Vesterhavet.
Ree Park bliver besøgt og i Tyskland bliver der plads
til både museer, hav og vandland.
Det er sommerfugle i maven når bilerne og busserne
kører afsted med al oppakningen – forventningerne er
mange for både store og små – og glæden stor når en
masse billeder bliver delt i vores gruppe på Facebook.
Vi glæder os til året der kommer med både en masse
vi kender og en masse vi ikke kender og glæder os til
at dele nogle af oplevelserne med alle jer her i Lokalbladet.
”God nytår” fra alle os i Børne og Familiehuset
Annette
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PLADS TIL DIG OG MIG
Fortsat fra side 11
hotellerne til langrendsturisterne, jo oplevelsesindustrien er overalt.
Sidste overnatning var
på kanten af Gudbrandsdalen, i Beitostølen, som
ikke er en idyllisk ”støl”
= mindre bebyggelse
mere, men et stort vin- Her boede også mennesker for
10.000 år siden. De huggede
tersportscenter.
deres historie i sten.

En slags lokalhistorisk forening, Liastøten Kulturlag,
havde fået en lille plet på hovedstrøget, mellem pizzeriaer og modebutikker og hoteller, til at genopføre
et husmandssted, en bjælkehytte fra 1700-tallet, med
indbo og have og udhuse. Her var der tilbud om foredrag og aktivitetsdage om kultur og natur, som det var
engang. Et lillebitte frilandsmuseum midt i infernoet af
masseturisme og oplevelsesøkonomi.

Danske Peter Brandes står bag interiør og udsmykning i
Nordlyskatadralen i Alta.

Der er stor forskel på at rejse med bus og med fly. På
den langsomme busferie kan sjælen følge med. En indisk FN-delegeret var ankommet til New York med fly
engang i 50’erne, men dukkede ikke op til mødet. Man
fandt ham i forhallen, siddende i yogastilling med lukkede øjne. Han nægtede at deltage i de aftalte møder,
før hans sjæl var ankommet.

Lofoten er noget særligt. En sejltur på Trollfjorden er terapi
for trætte hoveder.

Hvor er det godt, at vi har
overenskomstsikret ret til
ferie, at vi kan rejse frit, at
vi har råd til at gøre det,
også som pensionister.
Men det er nu også rart, at
der er forskel på, om man
er i Normandiet eller Norge, i Thailand eller i Tyrkiet.
Hoteller med Continental
Breakfast og svømmepøle
med liggestole og parasoller er ens på hele kloden. Midnatssolen er nede bag et
Men kultur og historie er fjeld, set fra hotellets vindue,
forskellig.
så vi ser ikke at den er over
horisonten til midnat.
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Niederos i Tronheim fra 1100-tallet er den største og ældste
domkirke i Norden. Norsk kroningskirke, viet til Sct. Olaf. I
middelalderen var det et mål for pilgrimsrejser på linje med
Peterskirken. Der er langt fra Tandskov til Tronheim på gåben…

På en busferie kan din sjæl følge med. Og man finder
altid nogle hyggelige mennesker blandt de 50 medrejsende at sludre med.
Klaus H., Tandskov

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

SVØMNING

If Centrum Svømning byder velkommen til en ny sæson 2018/2019 og
vi glæder os til at se både nye og tidligere medlemmer.
Tilmelding er startet online via www.ifcentrum.dk under svømning.
Der er stadig ledige pladser på de fleste af holdene og optagelse på
holdene foregår efter først til mølle princippet. Man tilmelder sig og
betaler med det samme. Har man ikke dankort, kan mobilePay benyttes.
Opstart mandag d. 3. september 2018
Mandag kl. 16.00-16.25
Hold 1 Plask og Leg
Hold 5 Begynder børn
Hold 9 Let øvede børn
Hold 13 Øvede 1
Hold 16 Øvede 2
Mandag kl. 16.30-16.55
Hold 2 Plask og Leg
Hold 6 Begynder børn
Hold 10 Let øvede børn
Hold 14 Øvede 1
Hold 17 Øvede 2
Mandag kl. 17.00-17.25
Hold 3 Plask og Leg
Hold 7 Nybegynder børn
Hold 11 Let øvede børn
Hold 15 Øvede 1
Hold 18 Øvede 2

Opstart i uge 36.

Mandag kl. 17.30-17.55
Hold 4 Plask og leg
Hold 8 Nybegynder børn
Hold 12 Let øvede børn
Hold 19 Aqua Jogging
Mandag kl. 18.00-18.40
Hold 20 Varmtvandsgymnastik
Mandag kl. 18.40-19.20
Hold 21 Varmtvandsgymnastik
Mandag kl. 19.20-20.00
Hold 22 Varmtvandsgymnast

GYMNASTIK

Pigespring 0-2 klasse:
Træningstid: mandage kl. 15.45-16.45
Træningssted: Skægkær Hallen
Pris: 700 kr. er inklusiv gymnastikdragt
Ansvarlige trænere: Ditte Jokumsen, Ida Raben
Trænere: Emma, Katrine E, Maja Hagner, Dicte og Heidi Adamsen.
Pigespring 0. - 2. klasse Har du lyst til at lære at lave seje saltoer,
spændstige håndstande og flyvende flik flakker. Kan du lide at bevæge
dig til musik og give den gas??? Så er holdet her lige noget for dig! Der
vil være udfordringer til alle om man har lavet gymnastik før eller ej.
Eneste krav er at MAN KOMMER MED GODT HUMØR :-)
Pigespring 3-5 klasse:
Træningstid: mandage kl. 16.45-18.15
Træningssted: Skægkær hallen
Pris: 750 kr. er inklusiv gymnastikdragt
Ansvarlige trænere: Pia Busk Jul og Heidi Adamsen
Trænere: Sofie Fink, Mathilde Fårup, Cecilie Vindum, Sara Wagenblast,
Katrine E og Emma
Vi skal lave masser af spring. Lære at stå på hænder, lave vejrmøller,
flik flak og saltoer. Er du klar??? Det er VI :-)
Vi ses!!!!

Gym Bic
Træningstid: mandage kl. 16.45 – 18.00
Træningssted: Gymnastiksalen på skægkær skolen
Pris: 600 kr.
Kom og brug nogle gode timer om ugen sammen med en flok glade
mennesker.
Holdet er for alle: nybegyndere, øvede, store og små, damer og herrer ..
målet med Gymbic er at få svedt godt igennem med et godt grin.
Pigespring fra 6 klasse og op
Træningstid: torsdag kl. 18.30 – 20.00
Træningssted: Skægkær Hallen
Pris: 750 kr. er inklusiv dragt
Ansvarlig træner: Lone Snede og Jakob Overgaard
Lav seje spring og ha det sjovt. Holdet er for piger i 6. klasse og op.
Drengespring 0-2 klasse:
Træningstid: tirsdage kl. 15.45-16.45
Træningssted: Skægkær Hallen
Pris: 700 kr. er inklusiv dragt
Ansvarlig træner: Mathias Eriksen
Trænere: Benjamin Bremer, Magnus Jensen og William Olesen
Vi giver den max gas i 1 time.
Drengespring 3-4 klasse:
Træningstid: tirsdage kl. 15.45 – 17.15
Pris: 750 kr. er inklusiv dragt
Ansvarlig træner: Mathias Eriksen og Ludvig
Trænere: Benjamin Bremer, Magnus Jensen og William Olesen
Som det fremgår træner alle drenge i 0-4 klasse 1 time sammen og
derefter træner 3-4 klasse drenge ½ time alene.
Vi giver den max gas i 1,5 time.
Bøllespirer – 3-5 årige (Børnehave):
Træningstid: torsdage kl. 16-17
Træningssted: Skægkær Hallen
Pris: 550 kr. inklusiv T-shirt til opvisning
Ansvarlig træner: Alberte Berntsen, Hanne og Karina
Bøllespirerne er mellem 3 og 5 år. Har lyst til at have det sjovt og være
sammen med andre børn, så kom og vær med hos Bøllespirerne!
Vi lægger stor vægt på, at vi får bevæget os meget, men vil samtidig
tage hensyn til den enkelte af jer og gøre tingene i et tempo, hvor alle
kan være med.
Mini spirer:
Træningstid: tirsdag kl. 16.15-17.00
Træningssted: Skægkær gymnastiksalen
Pris: 550 kr. inklusiv T-shirt
Ansvarlig træner: Trine Volshøj og Maja Bølcho Hornum
Far / mor / barn 1 - 3 år:
Kan du lide at lege og bevæge dig sammen med dit barn, er holdet her
noget for jer!! Der lægges stor vægt på, at børnene får bevæget sig
meget. Vi får en time med højt aktivitetsniveau, blandet med leg, sang
og aktivitetsbaner
Pige Rytmehold 3.-6. kl:
Træningstid: onsdag kl. 16.00-17.00
Træningssted: Gymnastiksalen på Skægkær skolen
Pris: 600 kr.
Ansvarlige trænere: Katrine Eriksen, Ida Maria og Alberte Berntsen
Kan du lide at bruge kroppen og få sved på panden - så er det nye
rytmehold lige noget for dig.

VOLLEYBALL:
Voksen mix-volley for øvede spillere, træningstiden er tirsdag
kl. 18-20 i skægkærhallen. Opstart d. 28/8-18
Kontakt: Trine Kjeldsen, Tlf. 40331513

FODBOLD

IF Centrum har også fodbold på programmet – se nærmere om
træningstider og hold på klubbens hjemmeside www.ifcentrum.dk

E-SPORT

Nyhed E-Sport: If centrum tilbyder E-Sport,
se mere på www.ifcentrum.dk

BADMINTON
Ungdom:
Sæsonstart den 7. september.
Tider: Fredag 16.00 - 17.30 (6-11 år)
17.30 - 19.00 (12-17 år)
Motionist:
Turnering:
Sæsonstart onsdag den 29. august Sæsonstart den 3. september
Tider: Mandag 20.00-21.00
Tider: Mandag 21.00 - 22.00
21.00 - 22.00
Onsdag 20.00 - 22.00
Tirsdag 20.00-21.00
21.00-22.00
Onsdag 17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
Torsdag 20.00-21.00
21.00-22.00
Alle spilletider er i Skægkær Hallen med 6 baner.
Tilmelding på www.ifcentrum.dk/badminton, hvor de forskellige priser
også fremgår.
Hvis du er ungdomsspiller og gerne vil prøve at spille badminton
inden du melder dig til, er du velkommen til at møde op fredag den 7.
september 2018.
Det samme gælder hvis du vil prøve kræfter som turneringsspiller, så er
du velkommen til at møde op den 29. august 2018.
Ved tilmelding skal en “baneformand” registrere sig med navn,
mobilnr. og mailadresse og betale for hele banen. Han må så
efterfølgende opkræve sine banemakker(e). Der kan betales med
dankort og e-dankort (overførsel)
-Vigtigt- Alle baneformandens makker(e) skal efterfølgende tilmelde sig
under “Motionist registrering” (0 kr) og notere navn, mobilnr. og mailadr.
Registrering af alle er vigtigt da alt klubinformation f.eks. aflysninger
kommer denne vej.
Kontaktpersoner:
Ungdomstræner: Kasper E. Hansen 23237938
Turnering Senior: Per Havn 28415058
Motionist: Lene Baun 40615900
Kasserer: Kasper Larsen 31392334
Formand: Hanne Pihl 20621633

AQUA JOGGING

Aqua Jogging
Hader du at løbe på land jord? Har du en skade, der holder dig fra at
løbe? Vil du gerne have de gode egenskaber som løb kan give? Så
kunne Aqua jogging være en god mulighed for dig.
Aqua jogging foregår med hele kroppen under vand og blot hovedet
Happy Dance
er over vandlinjen. Det kræver ingen svømme færdigheder, da det
Træningstid: onsdage kl. 19-20
ikke har noget med svømning at gøre. Du løber i vandet. Opdriften
Træningssted: Gymnastiksalen på Skægkær skolen
fra hjælpemidlerne, gør at du kan ’løbe’ i en form for svævende,
Pris: 550 kr.
vægtløs tilstand. Aqua jogging kommer meget tæt på alm. løb.
Ansvarlig træner: Lenette
De øvelser der laves i forbindelse med Aqua Joggingen, kræver på
Kom og få en times Happy Dance hver onsdag. Holder er for alle, der
den ene side større muskelkraft på grund af vandets modstand,
tlf:holder
4244
mail:
af at give1895
den gas til-glad
musik. John.glostrup@gmail.com
på den anden side dæmpes de enkelte bevægelser af vandet, så
Fodbold: Sandra Jørgensen, tlf. 5178 7002 - mail: sandrajorgensen82@gmail.com
skader undgås. Øvelserne vil veksle mellem kalorieforbrænding og
muskel opbygning.
Gymnastik: Maja Bølcho Hornum, tlf 6163 0775 - mail Maja.hornum@gmail.com
Konkurrenceholdet
Efter få lektioner med Aqua Jogging kan resultatet mærkes:
Træningstider:
mandage kl. 18.15 – 19.45
og torsdage
kl. 17 –tlf:
18.30
Badminton:
Hanne
Pihl,
2062 1633 - mail: hanne.pihl69@gmail.com Muskelkraften er forøget, kroppens fornemmelse for balance er
Træningssted: Skægkær Hallen
skærpet, konditionen er blevet forbedret og alt dette betyder større
Svømning: mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
velvære.
Pris:
Vores Aqua Jogging hold kører simultant med vores børnehold, så
Trine
Ansvarlige Volleyball:
trænere: Pia Busk Jul, Brian
BremerKjeldsen,
og Heidi Adamsentlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com
hvis du har børn tilmeldt svømning, kan du træne samtidig med
Udtaget konkurrencehold. Kontakt Heidi Adamsen for mere info
dine børn.
Herregymnastik
Træningstid: torsdage kl. 19-20
Træningssted: Gymnastiksalen på Skægkær skolen
Pris: 500 kr.
Ansvarlig træner: Børge Simonsen
Motionsherrer: Knud Børge Simonsen træner vores motionsherrer.
Formålet med holdet er, at alle kan være med uanset alder og kunnen.
Der lægges vægt på at enhver arbejder i sit eget tempo og dermed
skaber større bevidsthed om hensigtsmæssig brug og træning af
kroppen. Der
udover er det vigtigtJohn
for holdet Lehmann
at have et godt socialt
Formand:
Bøgh,
samvær.

For nærmere information - se hjemmesiden www.ifcentrum.dk
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus

Forsamlingshuset har fået renoveret scenen - nyt gulv
- nyt loft - nye lamper. Malet i både for - og baggang.

Et glimt af det flotte resultat

HUSK Forsamlingshuset har en HJERTESTARTER
Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

Udlejningspriser 2018
Hele huset
- for 2 dage
Store sal
Lille sal

2.000,2.500,1.650,1.250,-

Dato

Tidspunkt

Info

26. Sep.
Onsdag

12:30

Frokost*

10. Okt.
Onsdag

13:30

Karen Bang:
Fortællingen om sin
barndom

2018

Ella Rasmussen:
Hjemmehjælp;
Før og nu
Susanne Rahbek (KorshærsPræst)
Om præst for kirkens
korshær

24. Okt.
Onsdag

13:30

7. Nov.
Onsdag

13:30

21. Nov.
Onsdag

AFLYST

AFLYST

Info
kommer
senere

Julefrokost i SerupForsamlingshus*

13:30

Juleafslutning i Sejling*

22. Nov.
Torsdag
5. Dec.
Onsdag

*: Husk tilmelding

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
September - Oktober - November

Program for
September - Oktober - November

Fredag d. 7. september kl. 8,15
Udflugt til Horsens Statsfængsel og Alrø.
Der er rundvisning i Statsfængslet og efter rundvisningen kører vi til Alrø, hvor vi skal spise den berømte
300 gr. tartelet. Derefter går turen hjemad.
Tilmelding til Rasmus senest 30. august
tlf. 2986 5832 ell. 8685 5832

Vi startede den nye sæson med en tur til Horsens
Statsfængsel, hvor vi fik en rundvisning og fik fortalt
en masse om fængslets historie.
Derefter kørte vi til Alrø og kæmpede os igennem en
af de store tarteletter på Alrø Cafe.
På hjemturen kørte vi til Gylling og nød eftermiddagskaffen ved Gylling Strand.

Tirsdag d. 11. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård.
Tilmelding senest 7. september til:
Birthe 2056 9150 eller Sven 2259 1946
Onsdag d. 17. oktober kl. 8,45
Løvfaldstur til Snapsekongen af Salling
Vi starter fra Mølledamsgade kl. 8,45 og derefter
opsamling i Serup kl. 9,00, og så kører vi nordpå over
Dollerup Bakker, Viborg til Hvalpsund hvor vi skal
have frokost på ”Marina Hvalpsund” for derefter at
tage færgen til Salling og videre til Snapsekongen af
Salling, hvor vi kan få smagsprøver af nogle af de ca.
300 kryddersnapse
Efter besøget går turen hjemad, og der er kaffe og
kage fra bussen undervejs.
Tilmelding senest 11. okt. til Rasmus tlf. 2986 5832
ell. 86855832
Onsdag d. 31. oktober kl. 13.30
”Vandring for livet”
Lysbilledforedrag, hvor ægteparret Annegrethe Trangbæk og Helge Rude Kristensen fra Give kommer og
fortæller-viser billeder fra en tur hvor Helge på 73
dage vandrede 3500 km. fra Nordkap til Give.
Tilmelding senest 26. oktober til:
Rasmus tlf. 2986 5832 ell. 8685 5832
Onsdag d. 14. november kl. 13,30
Karen Bang, Lemming, i Serup Forsamlingshus
Fortæller om sin barndom og ungdom i Gylling.
Der bliver serveret kaffe med nybagte vafler.
Torsdag d. 22. november kl.11.30
Fælles juleafslutning i ”Område Nord”
Det er Balle Sogns Pensionistforening der afholder
det, men det bliver i Serup Forsamlingshus det foregår. Udførligt program senere.
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
Mandag d. 1. oktober kl. 13.30

Almindelig klubdag

med hyggesnak og kortspil.
Mandag d. 15. oktober kl. 13.30

”Er der noget at grine af?”
Foredrag af provst Anders Bonde
Entre: 60,00 kr.
Mandag d. 29. oktober kl. 13.30

Lotterispil

Mandag d. 12. november kl. 13.30

Almindelig klubdag

med hyggesnak og kortspil
Torsdag d. 22. november kl. 11.30

Julefrokost

Område Nord afholder den årlige julefrokost
i Serup Forsamlingshus.
Tilmelding senest d. 14. november.
Mandag d. 3. december kl. 12.30

Julemiddag

Tilmelding senest d. 26. november

Bestyrelsen:
Formand: Karen Bang 4032 6961
Næstform: Anny Timmermann 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

Sinding Kulturforening
Jannie Husted

5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard

2947 4717

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

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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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

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

