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Frank Hansen

Aps

TØMRERMESTER

Mobil

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg
4020 8440

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

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming

8687 7080

LIVREM UDEN HULLER
www.klostergaardgravering.dk
Hunde /
katte tegn

45.-

Skiltet tilÊpostkassen
59,Charlottenlundvej 16
86821597/26255578

KUN 385 kr.
fragtfrit

DESIGN DIT EGET BÆLTE

Alle
graverings
opgaver
udføres.

på www.speedlockbelts.dk
Vælg mellem 8 smukke metalspænder og 4 ægte læderbælter.
Låses trinløst i ønsket position. Leveres i gaveæske.
Tryghed for dig
www.speedlockbelts.dk
og dit kæledyr!

Nem check-in
på flyrejsen.

Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

E
SALG & SERVIC C,
P
T,
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V
SERVER & NIMEO.DTK
WWW.F

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Negletekniker

Tina Englyst

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

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

Skægkær Dyreklinik

Mobil: 3023 1613

www.loutina.dk

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

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

DerSkægkærvænget
er mange,
derSilkeborg
duerTlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
1 8600
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186

Denne
annonce
kan blive
DIN

Stagehøjvej 27 Silkeborg
T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk

Erik Sørensen Aps

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

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Alt til dyr, have og hobbylandbrug

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

... nu med ægte stenovn
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”NU ER DET ALTSÅ…
…jul igen, det lar sig ikke skjule.” Hvem har ikke den sidste måneds tid sagt eller tænkt ”Årh nej - ikke nu igen.”
Samtidig med at dagene bare bliver kortere og kortere,
skal vi nå mere og mere. Lyset, og dermed energien, aftager til det laveste niveau på året.
Der er arrangementer i børnehave og skole, spejdere og
foreninger inviterer til familiehygge. Og af hensyn til børnene - og det gode omdømme blandt de andre forældre,
bakker vi op og støtter foretagendet.
Aftaler om hvor og med hvem julen fejres, kan afstedkomme spekulationer, ja måske ligefrem konflikter.
Gaverne til børnene skal købes. Skal de voksne udveksle gaver? Måske kun de, der er sammen på dagen?
Mad og drikke skal der til - i rigelige mængder, ofte fortsætter det i 3 dage med julefrokoster. Overspisning og
skadestuebesøg er ikke ualmindelige.
Dankortene er rødglødende, hvert år slår omsætningen
i julemåneden rekord. Og hvert år stiger antallet af familier, der søger julehjælp. Man skal have sit på det tørre,
for at kunne leve op til niveauet for overforbrug.
Denne beskrivelse af en stresset julemåned gælder måske mest for os fra midten af forrige århundrede -håber
jeg. Og godt for det. Julen skal jo gerne være hjerternes
fest.
Men travlt eller ej, så kan vi mødes på kirkebænkene den
24. december og slappe af en lille times tid og lytte og
tænke og synge de kendte salmer, mens maden passer sig selv i ovnen derhjemme. Det er en dejlig tradition,
som rigtig mange holder fast i.
Klaus Hansen Tandskov
Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:						 		
Redaktør (vest):
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 		
4040 4502
Redaktør (øst): 		
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 		
2993 5475
Kasserer:			
Karina Birch, Viborgvej 129 			
6127 7299
Sognepræst:			
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 		
2383 3055
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2
Bladsætter:			
Tina Englyst, Serupvej 16 			
3023 1613
Mail:		 		lokalblad@gmail.com
Hjemmeside: 		www.lokalblad.com
Lokalbladets CVR:		
Lokalbladets konto nr.:

3353 7506
1938 - 5905 254 431

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

GADESPEJLET

HØSTUGER I SKÆGKÆR BØRNEHUS
I Skægkær børnehus har vi i 2 uger haft høsttema.
Hver morgen i de 14 dage samledes alle børnehavebørn og voksne på legepladsen, hvor der blev sunget
“Marken er mejet” og sangen “Æbler og pærer”. Især
den sidste har børnene taget til sig og sunget både i
leg og for forældrene hjemme.
Børnene har været på ture, hvor der er blevet samlet
æbler, hyldebær og forskellige ting fra naturen.
Der er blandt andet blevet mostet æbler, lavet hyldebærsaft, kærnet smør og lavet høst billeder. Aktiviteterne blev lavet på tværs af alder og grupper.
De 2 ugers tema blev afsluttet med bålmad, som børnene hjalp til med. Grøntsagerne havde børnene selv
medbragt, nogle hjemmedyrkede andre indkøbt.
2 ugers projekt, hvor vi kom lidt nærmere, hvad høsten
kan indebære.

Sanne Mai Lemming og Jesper Lemming Pedersen,
Østerbyvej 21, blev gift d. 3. september i Lemming
Kirke

SERUP FOREDRAGSFORENING

Der indkaldes til

Ekstraordinær Generalforsamling
Torsdag d. 19. januar kl. 19.30
i Serup Forsamlingshus

Dagsorden
En enig bestyrelse fremsætter forslag om opløsning af Serup Foredragsforening, begrundet i en
vigende tilslutning til foreningens arrangementer
igennem de seneste år.
Der kærnes smør

Morgenfællessang
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Bestyrelsen

GADESPEJLET
NY hjemmeside:

www.lokalblad.com
Mail:

lokalblad@gmail.com

Elvin Bødker, Skægkærvej 38, fylder 70 år d. 18.
januar
Andreas Birch Vinderslev,
søn af Karina Birch Vinderslev og Kennet Birch
Vinderslev, Viborgvej 129,
født den 3/9 kl. 9.53, var
55 cm og vejede 4176 g

Alma Henriette Trige Halkjær, datter af Jeanne
Halkjær Nielsen og Tonny
Trige Andersen, Nisset bygade 14, født d. 27/8, vejede 2630 gram.

Gudrun og Vagn Møller, Holmmøllevej 14A, havde
Krondiamantbryllup d. 18. november 2016
Vores skønne koner er blevet 30 år henholdsvis den
27. aug og den 11. juli. Tillykke. Hilsen MB og KV :-)

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

HUSSTAFETTEN

På Serup Skovvej 7, Serup, ligger Lindegaard. Her bor Bent
Frits Nielsen som 7. generation på ejendommen, der tidligere var fæstegård til Allinggård Gods. Faktisk kan gårdens
historie føres tilbage til det 1500 århundrede, og måske er
den endnu ældre. Bent overtager gården for ca. 30 år siden,
og i dag er stuehuset fra 1880 totalt moderniseret og meget
smukt renoveret med elegante stuer og åbent op i midten
til den udnyttede tagetage. Tilbygningerne giver plads til
Bents virksomhed BFN-Handel, der sælger livremme, æggogger (til at kappe toppen af morgenægget), personalarmer
Cecilie Brandt Sønderholm og Kim Brandt Sønderholm, Nis- m.m.m., og det tilliggende jordareal er beplantet med juleset Bygade 15, blev viet i Balle sognegård d. 20. august 2016 træer. Utrolig flot er det hele blevet. 		
Luffe
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PLADS TIL DIG OG MIG
Janni Rasmussen, Årets Borger i Lemming 2016
Ved Lemming Byfest i år var der opstillet en kandidatliste med personer nomineret til denne fornemme titel, og i et stærkt felt af lokale ildsjæle, som publikum
skulle stemme om, hvem de ville indstille til prisen, løb
Janni af med sejren med over 50% af de afgivne stemmer. Præmien for denne titel er en vandrepokal, der
uddeles af festudvalget bag Byfesten, og hvor Janni er
den første ejer.
Og bestemt ikke uden grund. For Janni er her og der
og allevegne. Ud over sit daglige arbejde på fuld tid
i kantinen på Teknisk Skole/elevhuset, hvor hun gennem ca. 10 år har lavet sund og lækker mad til skolens
elever.
Så er hun forkvinde for Landbyliv, der er den lokale
”husmoderforening”, hvor hun godt bakket op af de
andre aktive medlemmer arrangerer mange udflugter til interessante besøgssteder for både kvinder og
mænd samt lokale arrangementer som fællesspisning
i forsamlingshuset eller Lindy fra ”Rigtige mænd” sammesteds, kreative aftener på Friskolen m.m. Det kan
også være ture med kørsel i private biler til besøg på
nærliggende spændende besøgsmål, eller det kan
være fælleskørsel i bus, når turen går længere væk
som for eksempel over grænsen til Julemarked eller
Hjerl Hede som det aktuelt står i Landsbylivs kalender
for kommende aktiviteter.

Janni har tit en finger med i menuen.....

Når hun så har lidt tid til overs, så løber hun en tur
i omegnen og/eller går med på fælles-gå-turen om
søndagen. Skal der liiiige stables et hold på benene
til ”Stafet for livet” med sponsorstøtte til Kræftens Bekæmpelse, er hun holdkaptajn for Team Lemming,
som i år mønstrede ikke færre end 152 deltagere ud
af ca. 450 ialt til løbet. Og den samlede indsats fra alle
holdene i Silkeborg blev på mindst 138.000 kr. Rigtig
flot. Og så deltager hun naturligvis også i gymnastikken om tirsdagen på Lemming Gl. Skole.

Janni er født og opvokset i Lemming, og blev uddannet køkkenassistent i 2004. Hun har nærmest hele
tiden arbejdet indenfor køkkenbranchen, kun kortvarigt afbrudt af et par måneders natarbejde hos Steens
Møbler, hvor det ikke var glasur men lim, hun arbejdede med.

Hvis der er en forboldafslutning, et møde eller et arrangement i idrætsforeningen LIF som bl. a. fredagscaféen, så kan man næsten være sikker på, at Janni
har haft fingrene nede i bolledejen eller salatskålen, og
resultatet er bestemt super. Og som Janni siger: Det
ta´r jo ingen tid......!

Når Janni tilsyneladende har god succes med sine aktiviteter, skyldes det måske ikke mindst, at hun har et
dejligt smittende humør og utroligt gå-på-mod.

Hun er også fast hepper på de lokale fodboldhelte,
såvel på hjemmebanen som til udekampene. Og her
nævner hun busturene til kampene som særligt stemningsfulde, især når gutterne har vundet (hvad de jo
har gjort en del.....), men også, når et nederlag lige
skal bundfældes!

Luffe
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Rygtet siger også, at Louise Thougaard fra Nisset og
Janni er ved at samle og tilmelde et mix-senior-håndboldhold til DGIs landsstævne i Ålborg 2017!

Lokalbladet siger hermed stort tillykke med den flotte
titel og pøjpøj med de kommende aktiviteter.

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Blomsterhuset Nygade 4
Jane Olsen, der bor Høgdalvej 12, Resdal, ejer Blomsterbutikken på Nygade 4 i Silkeborg. Hun startede
faktisk butikken lige overfor i nr. 5 for ca. 3 år siden,
men forretningen gik godt, så ved flytningen fik hun
den manglende plads.
I Blomsterhuset vil man altid kunne finde et stort udvalg af friskafskårne blomster og færdige buketter. Og
udvalget af de klassiske stueplanter er også stort, og
ikke mindst her op til jul kan man finde mange inspirerende ting og grønt til at pynte med på den hjemmelavede juledekoration m.m. Vil man købe dem færdige,
ligger fornemme kranse og juledekorationer også klar.
Jane i butikken blandt de smukke blomster

Mangler du så lige en flaske gavevin, kan den også
pakkes festligt ind i Blomsterhuset. Jane er uafhængig
af udenomsaftaler, så bestiller du bårebuketten direkte
hos Jane, bliver buketten både større og flottere for de
samme penge.

Så står du og mangler en flot buket til fest eller begravelse eller bare en erkendtlighed, kan du trygt henvende dig til Blomsterhuset, hvor Jane vil opfylde alle
dine (blomster-)ønsker!

Jane arbejdede tidligere som damefrisør først i Silkeborg og siden fra hjemadressen, og er stadig tilknyttet gemalens firma Møbelhuset Silkeborg som regnskabskyndig.

Ring blot på tlf. nr. 8611 8600 eller kig ind i butikken og
få lige det, du gerne vil have. Og du kan let parkere i
Mejerigården eller ved MENY på Chr. 8.s vej.
Luffe

SERUPs TØFFELHELTE
En klub for mænd fra Serup og omegn
Formålet med klubben er, at samles om forskellige aktiviteter og kulturelle tilbud.
Efterårs- og vinterprogrammet ser ud som følger:
Vi vil gerne inviterer DIG med til Silkeborg Dampbad
den 9. december kl. 18. Der er åbent til kl. 20 og har
nogen lyst til en øl eller en bid mad efterfølgende, finder vi et sted, alt efter stemning.
Nogen har ytret ønske om revanche i Go-cart, det får
de muligheden for den 13. januar. Nye deltagere er
selvfølgelig meget velkomne, jo flere at jagte, jo sjovere!

og anmod om medlemskab. Program og datoer vil i
fremtiden også komme i Lokalbladet, så hold øje og
mød op.
Husk vores ugentlige vinterbadeture i Hinge Sø (også for
kvinder!), hver søndag kl. 10,
og specielt nytårsaftensdag,
hvor vi hopper i søen umiddelbart efter Nytårskur og
morgenbord i Serup Forsamlingshus (fra kl. 9.00) og derefter skåler godt nytår.

Udover ovenstående arrangementer med fastsat dato,
laver vi gin-smagning i marts/april, vandretur på hærvejen i maj måned og vi har hørt et rygte om, at der er
mulighed for minigolf i Vestergadehallen eller bueskydning i Silkeborg Hallerne. Det undersøger vi nærmere.

Vi glæder os alle til nogle hyggelige timer sammen
med DIG!

Vi melder løbende ud på Facebook, er du ikke medlem
af vores gruppe, så find ”Serups Tøffelhelte” gruppen

Bernd Grewy på 40 79 57 52
Mikael Jokumsen 86 88 80 50
Erling Juul 28 45 77 57

Spørgsmål og tilmelding for de af jer som ikke bruger
Facebook, kan rettes til
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SKÆGKÆRSKOLEN
Blæsermusik på Skægkærskolen i 50 år
I 1967 startede blæsermusikken på Skægkærskolen,
og dermed kan Skægkær Blæserne fejre sit 50 års jubilæum i 2017. I alle årene har basen været Skægkærskolen, hvor mange hundrede elever har været en del
af det musikalske og sociale liv i orkesteret.

Skægkær Blæsernes

Julekoncert 2016
Tirsdag den 13. december kl. 19.00
i Skægkærskolens Hjerterum

Jubilæet bliver fejret lørdag den 18. marts 2017 på
Skægkærskolen, med både koncert, reception og fest.
Jubilæumskoncerten og den efterfølgende reception
er for alle interesserede, og vi håber at se rigtig mange, som vil være med til at fejre denne runde dag.
Skægkær Blæsernes 50 års jubilæum
Lørdag den 18. marts 2017
13.30: Jubilæumskoncert.
15.00: Reception.
18.30: Fest.

Motorvejsåbningen

Om aftenen er der stor jubilæumsfest for både de nuværende- og de tidligere orkestermedlemmer. Vi håber, at rigtig mange af orkesterets tidligere musikere
er klar til at fejre denne dag ved at tilmelde sig festen,
hvor man kan møde sine ”gamle” musikkolleger og
genopfriske de mange minder.
Se dagens program og tilmelding til aftenfesten nedenfor og følg løbende med på tilmeldingslisten på
Skægkær Blæsernes Facebook-side eller på orkesterets hjemmeside(www.skbl.dk).
Søren Jensen, Orkesterleder
Skægkær Blæsernes 50 års

Jubilæumsfest

Lørdag den 18. marts 2017 kl. 18.30
på Skægkærskolen.
Vi sørger for maden
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Pris: 250,-kr.
Tilmelding sker på: https://flexbillet.dk/skbl
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Motorvejsåbningen

Skolestarter intromøde:

Alle forældre til børn der har skolestart sommer 2017,
inviteres til orienteringsmøde på Skægkærskolen.
Det foregår tirsdag den 6.december kl. 18.30-20.00.
Vi vil fortælle kort om skoledagen hos os. Samt hvilke
værdier og tanker der ligger bag vores arbejde. Aftenen kan ses som en uformel mulighed for at få indblik i
Skægkærskolens skoletilbud,- hvad man kan forvente
og hvad skolen forventer af forældrene.
Tilmelding er ikke nødvendig - vi er vært ved en kop
kaffe.
Venlig hilsen
Peter Mortensen, Skoleleder

DAGPLEJERNE
Motorik-formiddag på legepladsen i Sejling
Børn og dagplejere i Gr 172, mødtes i Sejling. Vi startede ud med dejlige boller, bagt af Gitte. Derefter var
der dømt træning. Der blev gået på line, snurret rundt,
kravlet igennem, hoppet, øvet balance, og rendt op og
ned.
Vi sluttede af med nogle sang-lege, hvor vi kunne inddrage vores store faldskærm. Bla. Bjørnen sover og
Ude på det store hav.... Vi havde et fantastisk vejr, så
alt i alt blev det en rigtig dejlig formiddag.
Kirsten-Gitte-Joan-Henriette

En koncentreret Gry.

Sille og Aksel går på line

Der bliver opmuntret fra vennerne

Frederik holder balancen.

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

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

3068 9017
8685 6023
2371 5476
3074 9758
8685 5672
8685 9103
2250 2097
3011 5818
2156 6073
2031 0466
6112 6002
8685 6055
2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 11
Laura og Bjørk ser om redskaberne er i orden
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Nyt fra Værkeriet
Værkeriet er en forening, skabt på baggrund af det
forenings-, erhvervs-, institutions-, idræts- og kulturliv
som er i Lemming og omegn, og som pt. har særlig
fokus på at indrette Lemming Gl. Skole, som siden
sommeren 2015 har stået tom. Værkeriet handler om
det som allerede er, men også om det som kan blive.
Værkeriet er med, og for, dig, som har en idé.
En idé om at:
- møde andre og danne netværk,
- læse en bog i bibliotekscaféen,
- starte et hundetræningshold,
- udstille dine kunstværker,
- afvikle kurser og mødeaftener
Har du en idé, som du har lyst til at dele med andre?
Kontakt: vaerkeriet@gmail.com / 61 65 10 96
www.lemmingomegn.dk/vaerkeriet
Medlemskab og støtte
Værkeriet er afhængig af dig som bruger og medlem.
Værkeriet er afhængig af foreninger og institutioner/
skoler som brugere og betalere.

På 1. salen får vi i løbet af uge 45 et ”husorkester” ind
i et af de bagerste lokaler. SWOT Blues er navnet –
velkommen til Jer!
Derudover er der mulighed for et slag bordtennis (ja,
hvorfor ikke starte et hold) og så er der i øvrigt stadigvæk et par ledige rum ovenpå, og en kælder som
venter på dine ideer.
Kontakt os, hvis du er interesseret.
Til slut skal der lyde et stort tak til de fremmødte ved
Bonus fredagen 14. oktober. Det summede fra inderst
og til yderst med god stemning.
Christoffer Niklas Olsen

9. dec. kl. 15.00 - 10. dec. kl. 13.00

Bonusfredag i Værkeriet
Spil, computer, backgammon
og LAN party.

Værkeriet er afhængig af virksomheder og forretninger som støtter og hjælper. Værkeriet er afhængig af
sponsorater af forskellig art.
Værkeriet er afhængig af den økonomi, du som medlem
og bruger betaler til Værkeriet. Værkeriet er afhængig
af dig som bruger og gæst til vore arrangementer og i
vores bibliotekscafé, m.m. Klik ind på lemmingomegn.
dk/vaerkeriet for at se priser og mere info.
Opdatering fra Værkeriet
Lad os starte med at kigge på indretningsdelen. Her
kan vi fortælle at stueplan nu er fuldstændig klar til
brug – bibliotekscaféen er i brug, de to mødelokaler
er malet og indrettet og dermed klar til at tag imod dig,
køkkenet er i brug med Friskolens elever hver onsdag
og til slut har Lemming IF arbejdet på at få fitness lokalerne gjort klar.
Derudover er der tirsdag og onsdag masser af liv i
gymnastiksalen, både tirsdag, i form af forældre-barn
gymnastik og senere to gange gymnastik for voksne,
og onsdag, med Batmangymnastikken for de 3-6 årig.
Alt imens gymnastikken er i gang, trækker forældrene
sig ud af salen for at slappe af i Bibliotekscaféen. Værkeriet har fået anskaffet sig en masse brætspil, som
står til fri afbenyttelse.
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11. januar kl. 19.00

Lemming og omegn 2022
afholder Stormøde i Værkeriet

Besøg det lokale bibliotek

Bibliotekscafe hver fredag i
Klubhuset ved Lemming IF - kl. 15.30-17.30.
Læs mere på www.Lemmingomegn.dk
og på facebook på Lemming og omegn 2022.
Vi søger hjælpere og frivillige til pasning.
Hilsen Lemming og omegn 2022.
Kontakt: Knud Erik Nielsen
mail knud-erik-nielsen@hotmail.com

PLADS TIL DIG OG MIG
Trafik og din underskrift
En gruppe i Lemming har sat sig sammen for at sætte
fokus på trafikforholdene i og omkring Lemming, til og
fra skole og til og fra fritidsaktiviteter i såvel Lemming
som Skægkær.
Hvordan sikrer vi de bedste og sikreste forbindelsesveje mellem vore landsbyer og til og fra vore institutioner og skoler?
Derfor denne opfordring og efterfølgende henvendelse til Silkeborg kommune – Vej og Trafik.
Nedenfor udpluk af brev til kommunen. Den fulde ordlyd kan læses på www.lemmingomegn.dk. Vi håber på
din opbakning og din underskrift.
Der vil være mulighed for at skrive under på nettet/
facebook og diverse andre offentlige steder, f.eks. Forsamlingshuset, Værkeriet, Friskolen og Børnehaven, i
løbet af november og december. Der vil være opslag
på Skægkærskolen, SFO og klub.
Til Silkeborg kommune
Udvalget for Vej og Trafik
Søvej 1, 8600 Silkeborg

Lemming november 2016

Hermed et opråb fra alle borgere, foreninger og institutioner i Lemming, samt en invitation til et møde omkring trafikforholdene i Lemming og omegn.
Vi er en lille by, men meget aktiv by. Vi har alt hvad en
landsby skal have; en skole, en børnehave, en idrætsforening og et meget aktivt foreningsliv. Men mest af
alt har vi MANGE børn. Ikke kun i Lemming by, men
også i hele oplandet. Alle de børn går i skole og børnehave i Skægkær eller Lemming.
Men ingen af os forældre, eller voksne omkring børnene, er trygge ved at sende dem ud af døren til og fra
skole/børnehave/fritidsaktiviteter.
Der bliver kørt alt for stærkt både i Lemming by, og på
vejene omkring byen. Vejene til og fra byen har stejle
bakker, meget skarpe sving og dermed mange blinde
vinkler.
Selv den lille vej fra Lemming Idrætsforening og op
til Lemming har en blød kurve og en blind vinkel. Det
kostede to mand livet for nogle år siden. Strækningen
fra Lemming IF og til Nisset har sving og indkørslen fra
nord er farlig grundet fart og dårlige oversigtsforhold.
På præcis den vej, Lemming Skolevej, færdes rigtig
mange børn hver eneste dag:

I Lemming er der 3 dagplejere. De ser et kæmpe potentiale i at besøge hinanden, og vil også gerne besøge deres kolleger i Sejling og Serup. Den ene af de
3 dagplejere bor i ”hullet” mellem Lemming og Sejling.
For at besøge hende skal de andre dagplejere flere
steder gå i den forkerte side af vejen, fordi oversigtsforholdene er for dårlige. Bilerne kan simpelthen ikke
se dem rundt i svingene.
Friskolen i Lemming er den eneste skole i kommunen
der ikke har et fodgængerfelt. Der er ikke noget sted
i byen hvor vores børn sikkert kan krydse vejen. Det
gælder også for de børn der skal hen til bussen, så de
kan komme i skole i Skægkær. Vi mangler et sted hvor
vores børn sikkert kan passere vejen.
I foråret og sommer månederne har vi meget tung
trafik igennem byen. Der kører mange store traktorer
med fyldte kornlæs. Hvad er konsekvensen hvis et
barn vælter og kommer under et hjul??
Vi mangler en sikker vej der kan forbinde såvel Serup
som Nisset og Sejling med Lemming. Vi har brug for
det, for at vores små landsbyer stadig kan blomstre. Vi
ved at gode og sikre trafikforhold er noget der betyder
noget for familiens valg af fremtidig bolig, særligt på
landet.
Vi har brug for at hastigheden igennem Lemming og
på vejene omkring Lemming bliver sænket, så vores
børn kan færdes trygt i byen.
Derfor vil vi foreslå disse løsninger:
2 minus 1 vej eller cykelsti fra Nisset til Lemming
En fodgængerovergang i Lemming by og nedsat hastighed i form af chikaner/bump/2 minus 1 vej
2 minus 1 vej fra Lemming til Sejling
2 minus 1 vej fra Lemming til Serup eller nedsat hastighed med tydelig skiltning
Vi vil gerne invitere jer til et møde hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Gry Schultz - mor og Dagplejer i Lemming
Tlf. 2250 2097 - foghkaae@hotmail.com
Marie Volf, mor og SFO leder på Friskolen
Tlf. 2514 8292 - marievolf81@gmail.com
Knud Erik Nielsen
Tlf. 4157 8153 - knud-erik-nielsen@hotmail.com
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Den nye præst præsenterer sig:
Jeg hedder Anders Fuglsang og er den ny-konstituerede sognepræst i
pastoratet, mens Mette
Glowienka har barselsorlov.
Tidligere (1997-2006) har
jeg været sogne- og sygehuspræst i Vium-Lysgaard
pastorat nord for Kjellerup og på Kjellerup/Viborg
sygehuse. Jeg bor i dag i
Kjellerup.
Mit særlige interesseområde er det sjælesørgeriske.
Altså det at tale med mennesker om sjælelivet og prøve at finde vej, og hjælpe med at finde vej, i den menneskelige eksistens (’sjælesorg’ kommer af det tyske
’seelsorge’ og betyder egentlig: omsorg for sjælen).
Derfor har jeg også uddannet mig som psykoterapeut
og forlod i 2006 præsteembedet og nedsatte mig som
praktiserende terapeut og foredragsholder og underviser.
De seneste 10 år har jeg således arbejdet primært
som psykoterapeut. Blandt andet med en ansættelse
på Statsfængslet Midtjylland, Kærshovedgård, hvor
jeg (og mine kolleger) har haft de indsatte, der ønskede det, i terapeutiske forløb, med særligt fokus på
problemer omkring stof- og alkoholmisbrug. Det var en
ansættelse, jeg var virkelig glad for og oplevede, at
mine kolleger og jeg ofte var på rette sted, til rette tid.
Vi lykkedes med at hjælpe en masse mennesker, som
var endt i en uheldig situation, og som havde brug for
at blive hjulpet videre til et liv uden kriminalitet og misbrug. Desværre fik dette en ende, da det blev besluttet
at lukke Kærshovedgård som fængsel.
Som underviser og supervisor har jeg arbejdet navnlig
i det palliative felt – altså med mennesker, der arbejder med patienter, hvor døden er nært forestående.
(Palliation betyder lindring af lidelse og smerte). Jeg
har superviseret nogle af de palliative teams i Region
Midtjylland og har undervist sygeplejersker omkring
samtale og åndelig omsorg. Senest har jeg haft æren
af at være medforfatter til bogen ”Den Palliative Indsats”, hvortil jeg har skrevet et kapitel om ’Søgen efter
mening” (se mere herom nedenfor).
Nu er jeg tilbage i præsteembede og allerede i fuld
gang med gudstjenester, konfirmandundervisning,
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dåb, vielser og begravelser. Det er kendte arbejdsopgaver og alligevel lidt nyt efter seks år væk fra faget.
Jeg nyder at være tilbage i kjole og krave og er blevet
taget virkelig vel imod i sognene. Jeg glæder mig over
at kunne hjælpe mennesker i glædelige og sørgelige
begivenheder og at være en del af sognefællesskabet
med jer.
Søgen efter mening
Her kommer et kort og lidt komprimeret sammendrag
af det, jeg har skrevet til bogen ”Den Palliative Indsats.”
Den østrigske læge og psykolog Viktor Frankl formulerede i 1930’erne sine idéer om, hvad der giver mennesket mening til tilværelsen. Han fik disse tanker og
teorier sat hårdt på prøve, da han blev sendt i koncentrationslejr af nazisterne. Han erfarede her, at navnligt,
det, at have mål og mening med tilværelsen, kunne
være afgørende.
Han taler om 3 værdiområder, som er vigtige, for at
man kan opleve mening i sit liv: de skabende værdier,
oplevelsesværdierne og indstillingsværdierne.
De skabende værdier er dem, der er knyttet til det, vi
gør og kan: vores dagligdag, arbejdsliv, familieliv og
nære relationer. Det giver os mening at kunne udrette
noget, at have opgaver at tage os til, at udfolde os
kreativt. Vi har således brug for opgaver i vores liv: at
hjælpe en nabo med at få fældet sit træ, at tage sig
af efterårets høst af æbler, at passe sit arbejde med
omhu og ordentlighed, at få sagt tak til et andet menneske, der lyttede og hjalp i en svær periode i vores
liv osv.
Navligt det, at være noget for nogen, har betydning
for os. At nogen har behov for vores indsats og fællesskab. Det, at tage vores ansvar på os – og udføre, det
vi skal, samvittighedsfuldt, er vigtigt for oplevelsen af
mening.
I vores tid er vi ofte optaget af, hvad ’man har lyst til’.
Det er også vigtigt, og mange gange er det vigtigere at
spørge: ’vil jeg gerne det her?’, ’vil jeg løse opgaven,
selv om jeg måske ikke umiddelbart har lyst?’. Svaret
er ofte: ’ja det vil jeg netop gerne’, og glæden ved at
løse opgaven (og måske omgivelsernes glæde) er løn
nok.
Oplevelsesværdierne er knyttet til den meningsfylde,
vi oplever, når vi er optaget af verden. Når vi hengiver

os til natur, musik, kunst, tv-serien osv. Den meningsfylde, der er knyttet til at blive overvældet af noget udefra, må ikke undervurderes, siger Frankl.
I vores tid får vi mange indtryk i hverdagen gennem
medierne, og det kan være vigtigt, at sortere i dem.
Det kan være vigtigt, at sørge for, at gå efter de oplevelser, som vi særligt holder af, og måske sortere
nogle fra. Navnlig oplevelser af at blive helt væk i noget og bliver overvældet af noget, er vigtige og meningsgivende for os.
Vi lever i en stresset tid, og mange mennesker giver
udtryk for, at de er overbelastede og trætte eller udbrændte. Når det sker, kan vi ofte komme til at miste
orienteringen, og der kan synes at være umådelig
langt hen til det enkle svar at, det, der er behov for ved
udbrændthed og træthed, er hvile. Det er meningsgivende at finde steder, hvor vi er i ro og i grunden
bare oplever, at vi er i live. Det er meningsgivende at
mærke, at livet er en gave, som er os skænket. Det er
meningsgivende at være lille i forhold til noget, der er
større end os selv.

’Hvordan bærer jeg min skæbne.’ Dette skal ikke forstås sådan, at det, der sker i livet, nødvendigvis er noget, der skulle ske, eller er forudbestemt – men sådan,
at vores reaktion på livets tildragelser gør en forskel.
Kan jeg bære og påtage mig, at sådan her er nu engang mit liv. Kan jeg tage ejerskab for og acceptere de
vilkår, jeg har fået givet.
Dette værdiområde er også troens område. Når vi
møder modgang i livet og står magtesløse, fx overfor
døden, har vi brug for et sprog og en tro på, at vi ikke
skal bære alting selv. Troen på og håbet om, at der er
en instans, en Gud, som overskrider, det, vi selv kan
magte, kan netop i magtesløsheden få os til at give slip
på at skulle magte det hele selv.
Frankl pointerer at meningsfylde er knyttet til at have
noget at byde livet – og at finde ud af, hvad livet venter
af os. Det er således ikke, hvad vi venter af livet, der
primært er i fokus – men hvad vi kan tilføre livet. Meningsfylde er knyttet til at handle, at gøre det rette fra
situation til situation.

Vores oplevelsesværdier udleves ofte i det, vi særligt
interesserer os for: at gå på jagt, at spille musik eller
lytte til musik, at læse en god bog, at strikke og sy eller
dyrke sport.

Meningen med livet findes således ikke ved at spørge
efter mening, men ved at udleve det, som vi mærker,
at livet venter af os. Samtidig er det udtryk for noget
genuint menneskeligt, at vi netop spørger efter livets
mening. Mennesker er meningssøgende.

Indstillingsværdierne handler om den måde, vi reagerer på, når livet begrænser os eller yder os modstand.

Anders Fuglsang

13

KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Siden sidst
Sogneudflugt til Silkeborg Rovfugleshow
Årets sogneudflugt for Serup, Lemming, Sejling og
Sinding sogne gik i år til Them, hvor vi så ”Falkemanden” lave et flot rovfugleshow. Store imponerende ugler, falke, høge og ørne fløj hen over hovederne på os,
og enkelte modige fik også lov til at holde en rovfugl.
En af ”Falkemandens” ørne stak dog af undervejs i
showet, men vi fik at vide, at den kom tilbage igen om
aftenen, da vi var taget hjem.

Høstauktion
Søndag den 18. september blev høstgudstjenesten
fejret i Serup og Lemming kirker. Årets høst fra mark
og have var bragt med ind i kirken, som i dagens anledning var festligt pyntet. Efter gudstjenesten afholdtes der auktion i Serup forsamlingshus over høstgaverne. Der blev samlet 1803 kr. ind ved auktionen.
Pengene går til at hjælpe afrikanske børn igennem
SOS-børnebyerne.						
Om aftenen var der høstgudstjeneste i Lemming med
efterfølgende kaffe og fællessang i Lemming forsamlingshus. En hyggelig afslutning på en festlig dag i høstens navn.

Transformerugle

Bertel og ugle

Søndag den 25. september fejrede vi høstgudstjeneste i Sejling og Sinding kirker. Begge kirker var blevet pyntet smukt op og folk havde taget mange flotte
høstgaver med hjemme fra. Voxenkoret var med til at
kirkerne blev fyldt med dejlig korsang og salmesang.
Efter gudstjenesterne kunne alle, der havde lyst deltage i høstauktionen i Sejling Sognehus. En stor tak til
alle for en fin dag med en hyggelig auktion med overskud på 2.100 kr., som doneres til sognets julehjælp.
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Spirekorstævne
Lørdag d. 29. oktober deltog børnekoret i et spirekorstævne i Tyrsted sognehus ved Horsens. Stævnet var
for børn i alderen 2. og 3. klasse og blev ledet af organist og korleder Thomas Lennart.
I alt 45 børn var samlet for at synge, danse og lege
sammen.
Stævnet bød på friske, rytmiske sange skrevet af Thomas Lennart. Børnene havde en sjov og fornøjelig dag
og fik lært en masse nye sange. Ind i mellem korprøverne kunne børnene nyde saftevand og dejlig chokoladekage.

Jagtgudstjeneste
Søndag den 30. oktober var der pyntet op med efterårsfarver, udstoppede dyr og opsatser i Serup kirke.
Lemming og omegns jagtforening og menighedsrådet
afholdt i fællesskab jagtgudstjeneste med efterfølgende
spisning. 50 mennesker var
med i kirken og næsten alle
fulgte med over i forsamlingshuset for at smage på årets
vildt. Der var stor ros for maden og for hele arrangementet, som måske er kommet for
at blive.

Dagen sluttede med en åben prøve/koncert, hvor
mange forældre og pårørende mødte op.
Børnene og Thomas Lennart afsluttede dagen med en
meget flot og festlig koncert.
Organist Karen-Minna Nielsen
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for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne
Viede i Sejling-Sinding sogne

Camille Skytte Brandt Qvistgaard.
Døbt søndag den 2. oktober
Serup kirke.

Døde Serup-Lemming sogne
Kåre Magnussen.
Begravet onsdag den 7. september
i Alderslyst kirke.
Jørn Anton Bertelsen.
Begravet torsdag d. 29. september
i Mårslet kirke.

Katrine Wormark Larsen og Brian
Moesgaard Kjeldsen. Viet den 10.
september, Sinding Kirke.
Freja Djurslev Eskerod.
Døbt søndag den 16. oktober
i Serup kirke.
Kristine Skytte Brandt Qvistgaard.
Døbt søndag den 16. oktober
i Serup kirke.

Andreas Birch Vinderslev.
Døbt 27. november i Serup kirke.
Døbte i Sejling-Sinding sogne
Emma Møller Oenema.
Døbt søndag den 28. august
i Sinding Kirke.
Nohr Brix Thøgersen
Døbt søndag den 28. august
i Sinding Kirke.
Kacheo Theodor Grønne Riis
Døbt søndag den 11. september
i Sejling Kirke.
Hannah Krogh Thomsen
Døbt søndag den 9. oktober
i Sejling Kirke.
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Kirsten Jensen.
Bisat fredag den 21. oktober
i Serup kirke.

Viede i Serup-Lemming sogne

Døde i Sejling-Sinding sogne

Alice Norup Iversen og Jens Jørgen Leth. Viet den 8. august i Serup kirke.

Børge Mogensen.
Begravet tirsdag d. 13. september
i Sinding Kirke

Sanne Mai Lemming og Jesper
Møller Pedersen. Viet den 3. september i Lemming kirke.

Conny Jensen Fisker
Bisat fredag den 30. september
i Linå Kirke.

Lykke Vang Søndergaard og Rasmus Mølgaard Cassøe. Viet den
10. september i Serup kirke.

Gunhild Østergaard.
Bisat torsdag den 20. oktober
i Sejling Kirke
Erna Kristensen
Begravet lørdag den 22. oktober
i Sejling Kirke
Mogens Nymand
Begravet lørdag den 29. oktober
i Sinding Kirke

Julehjælp
I Sejling og Sinding menighedsråd har vi et beløb til
uddeling til hjælp til julen.

Kalender

Vi har følgende legat til rådighed:
Boelsmand Søren Kr. Pedersen Nørgaard og hustru
Inger Margrethe Nørgaards mindelegat har følgende
fundats:

Vi synger julen ind
I Serup kirke søndag d. 11. december kl. 19.30
Igen i år kan vi byde velkommen til koncert med storpastoratets to voksenkor samt Sejsblæserne.
Kor og orkester vil sammen opføre en medley af engelske Christmas Carols. Derudover byder aftenen på
Hallelujakoret fra Händels Messias og nogle af de velkendte danske julesange.
Så mød op til en festlig aften i kirken med smuk og
pompøs julemusik.

“Legatet skal bestyres af Sejling-Sindig Menighedsraad pr. Skægkær, og renterne af legatet udbetales den
23. november hvert år i en eller flere portioner efter
menighedsrådets skøn.
Fortrinsberettiget er værdige trængende efterkommere af mine forældre, gårdejer Jens Peter Kristensen
og hustru Kristine Kristensen, Sejling, men såfremt der
ikke er værdige trængende ansøgere inden for denne
kreds, skal renterne udbetales i en eller flere portioner
til værdige trængende i Sejling sogn, fortrinsvis hvor
trangen skyldes sygdom, ulykkestilfælde eller ildsvåde:”

Efter koncerten indbyder vi til kaffe i Serup forsamlingshus. Koncerten er gratis, og kaffen koster 25 kr.
Hvad der lægges derudover, går til julehjælp i sognet.

Begrundet ansøgning bedes sendt til Marie Sterup,
Bomholts Plads 4 st. d. 2, 8600 Silkeborg, senest fredag den 16. december. Ansøgninger vil blive behandlet umiddelbart herefter for at hjælpen kan uddeles før
jul. Ansøgningerne bliver behandlet fortroligt.
Voksenkoret

JULEHJÆLP

Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses
Legat” kan søges ved indsendelse af
begrundet ansøgning til sognepræst Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9, 8632
Lemming.

Vox´enkoret

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:
Torsdag den 15.december 2016.
Sejsblæsere
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Julekoncert med VoxBox Choir
Onsdag den 14. december kl. 19.30 i Sejling Kirke
VoxBox er Viborgs rytmiske koncertkor og består af
nogle helt fantastiske sangerinder.
Via ”Act in concert” får publikum en sanseoplevelse når
de tages med på en rejse i vores skønne klangunivers
- i løbet af koncerten vil publikum også deltage aktivt.
Koret synger dels op til 6-stemmig a capella og dels
med musikledsagelse. Sangene er lækre arrangementer af kendte og moderne popsange - gerne med et lille
twist i form af bl.a. body percussion. For at komme i julestemning skal vi høre Extraordinary Merry Christmas,
That’s what I want for Christmas og Carols of the bells
– og vi skal selvfølgelig synge fælles julesange.
Koret ledes af Pavlina Salehi og Anders Hjorth Nielsen.

Jul for børn
Børnegudstjeneste i Sejling kirke
Torsdag den 15. december kl. 10.00
For børnehavebørn.
Ved Anders Juul Fuglsang
Fredag den 16. december kl 9. 30
For dagplejebørn og hjemmekravlere.
Ved sognepræst Anders Fuglsang.
Skolegudstjeneste i Sejling kirke
Torsdag den 22. december kl. 9.00
For Skægkærskolens mellemtrin.
Ved sognepræst Anders Fuglsang.
Børnegudstjeneste i Lemming kirke
Tirsdag den 20. december kl. 9.00
Julegudstjeneste for dagplejere og børnehave.
Ved sognepræst Bo Bergholt Grymer.
Skolegudstjeneste i Lemming kirke
Tirsdag den 20. december kl. 10.00
Julegudstjeneste for Friskolen.
Ved sognepræst Bo Bergholt Grymer.

De 9 læsninger
2. søndag i advent, den 4. december,
kl. 14.00 i Sejling kirke og kl. 16.00 i Lemming kirke
De 9 læsninger er en smuk og stemningsfuld gudstjeneste som danner optakten til julen. Det er en tradition vi har taget til os fra den anglikanske kirke. Den
begyndte i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge,
hvor den nye unge præst Eric Milner-White ønskede at
bringe fornyelse i kirkens liturgiske liv. I 1928 begyndte
BBC at transmittere gudstjenesten, der siden har gået
sin sejrsgang både i og uden for den anglikanske verden, bl.a. også i mange danske kirker.
Udover De 9 læsninger vil der være fællessang og
korværker ved Børnekoret og Voxenkoret, dirigeret af
Karen-Minna Nielsen.
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Nytårsaften gudstjeneste
På årets sidste dag holder vi – traditionen tro
- eftermiddagsgudstjeneste
kl. 14.00 i Lemming kirke
kl. 14.30 i Sejling kirke
kl. 16.00 i Sinding kirke.
Efter nytårsgudstjenesten vil der være mulighed for at
ønske hinanden godt nytår i våbenhuset, idet vi slutter
af med kransekage og lidt bobler.
En stemningsfuld optakt til nytårsfejringen.

Vinterhøjskole 2017

Fri som fuglen i sit bur!

Om at være menneske spændt ud mellem forførende
frihed og forpligtende ansvar.

”Man kan, hvad man vil”. ”Hvor der er vilje, er der vej”.
”If you can dream it, you can do it”. Vores talemåder
viser vores tro på menneskets næsten ubegrænsede
frihed. Hvis vi virkeligt tager os sammen og sætter alt
ind på at nå et mål, så er der nærmest ingen grænser
for, hvad vi kan opnå. Vi kender alle til den berusende
fornemmelse af frihed i de øjeblikke, det for alvor går
op for os, hvad det vil sige at være fri og herre over sit
eget liv. Hver morgen rummer et væld af muligheder,
som vi selv bestemmer, om vi vil forfølge eller ej. Fra
spørgsmålet, om vi skal køre en tur ud i det blå eller
tage på arbejde og helt ned til valg af tøj og frisure.
Men, når vi så ser os i spejlet, ser vi, at ikke alle frisurer eller tøjstile klæder vores hoved og krop. Og får vi
øje på regningerne på bordet, kommer vi i tanke om,
at det nok er en god ide at tage på arbejde igen i dag.
Frihedsfølelsen er kun den ene side af menneskelivet.
Den anden side er alt det, vi ikke kan lave om på i vores liv, deriblandt vores forpligtelser og ansvar. De fleste af os kender til vore egne og livets begrænsninger,
hvilket vores sprog også afslører: ”Du skal ikke skræve over mere, end bukserne kan bære”. ”Spis brød til”.
”Du skal ikke bide over mere, end du kan tygge”. ”Skomager, bliv ved din læst”.

I årets vinterhøjskole vil vi kaste lys over det at være
menneske i spændingsfeltet mellem frihed og ansvar,
mellem muligheder og begrænsninger. I vores tid hyldes menneskets frihed, men samtidig oplever mange
friheden som en illusion, fordi deres liv har formet sig
sådan, at de ikke kan, hvad de vil, men snarere må
ville, hvad de kan overkomme.
Martin Luther, hvis reformation fylder 500 år i 2017,
havde et andet syn på frihed, end det, der dyrkes i
dag. At være fri var for ham ikke at have uanede muligheder til at gøre, hvad man vil. Det var derimod, at
være bundet i meningsgivende relationer til sin Gud
og sine medmennesker. Kun i disse forpligtende relationer vil vi opleve at blive sat fri fra vores evige søgen
efter mening og livsindhold og fra det tyngende præstationsræs, mente Luther. Hans syn på mennesket
som et, der først sættes fri, når det tager ansvaret på
sig inden for forpligtende fællesskaber, vil vi belyse fra
tre forskellige vinkler. Kresten Thue Andersen vil først
fortælle om, hvilken betydning Luthers tanker har haft
for vores forståelse af os selv som unikke individer.
Ligger tanken om at være enestående i forlængelse af
Luthers tanker, eller er der sket en afgørende ændring
i menneskesynet inden for de sidste 500 år? Anders
Fuglsang vil kaste lys over nogle af de eksistentielle
grundvilkår, som vi alle lever på, uanset om vi ønsker
det eller ej. Spørgsmål om skyld, ansvar og tilgivelse
dukker op i alle menneskers liv, ikke mindst, hvis vi
prøver at fornægte det og flygte fra det. Til sidst vil Bo
Bergholt Grymer fortælle om, hvad det betyder at få
en gave. For med giverens gavmildhed følger også en
forpligtelse til at gengælde gaven. Det gælder både
over for andre mennesker og over for Gud. Gaver er
derfor med til at understrege de forpligtende fællesskaber, vi er sat i, og kan endda binde mennesker tættere sammen.
Onsdag den 1. februar kl. 19.30
Kragelund konfirmandstue
”Hvorfor er vi så enestående? Om reformationen og
individet” ved Kresten Thue Andersen
Onsdag den 22. februar kl. 19.30
Sejling sognehus
”Skyld, ansvar og tilgivelse. Det, der binder os, kan
også sætte os fri” ved Anders Fuglsang
Lørdag den 4. marts kl. 9.30-13
Serup konfirmandstue
”Gavens grundvilkår. Om hvordan gaver forpligter og
binder os tættere sammen” ved Bo Bergholt Grymer
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KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

”Fastelavn er mit navn...”
Søndag den 26. februar fejrer vi fastelavn
- den sidste fest med sjov og ballade inden den lange
fastetid op til påske.
Vi begynder med gudstjeneste
Kl. 12.00 i Sejling Kirke
Kl. 13.00 i Sinding Kirke
og herefter er der tøndeslagning
i Sinding forsamlingshus og
i Sejling forsamlingshus.
Det er for børn og voksne
- og kom gerne udklædt!

Kirkelige handlinger
Sogneindsamling 2016
Næste indsamling for Folkekirkens Nødhjælp er søndag den 12. marts 2017.
I år var 20.000 danskere på gaden for at dele to-tre
timer af deres søndag med verdens fattigste kvinder. Resultatet af indsamlingen blev derfor på hele
13.000.000 kroner.

I Serup-Lemming sogne er der Fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 i Lemming kirke. Herefter står Borgerforeningen for fastelavnsfest med tøndeslagning i Lemming forsamlingshus. Der er præmier til de flottest
udklædte børn og voksne.

Kort nyt
P1 sender direkte fra Lemming kirke
Søndag den 8. januar kl. 10
Lemming kirke er blevet udvalgt til at være med i P1’s
ugentlige gudstjenestetransmission. Søndag den 8.
januar kommer radiokaravanen til byen for at sende
direkte fra søndagens højmesse. Højmessen bliver
derfor kl. 10 på denne søndag.
En af grundene til DR´s interesse er vores brug af Simon Grotrians salmer og indgangs- og udgangsbønner, som giver vores gudstjeneste en særlig karakter.
Vi håber, at så mange som muligt vil møde på til denne
gudstjeneste, så der kan lyde god kirkesang fra Lemming kirke ud i de danske stuer, hvor der lyttes til P1gudstjenesten.

Menighedsrådsvalget 2016
I Sejling-Sinding blev der opstillet en liste. Menighedsrådet har kun haft en enkelt udskiftning, så rådet ser
sådan ud for den næste fireårige periode:
Anne Marie Dolmer, Bodil Byskov, Jeanette H Svendsen, Marie Sterup, Karen Ladefoged Madsen, Kirsten
Juul og Marna Kjeldsen, som er kommet ind i stedet
for Krista Bernth. En stor tak til Krista for hendes indsats i menighedsrådet. Menighedsrådet har konstituerende møde tirsdag den 15. november.
I Serup-Lemming blev der ligeledes opstillet en liste.
Erik Nielsen og Kirsten Brendstrup valgte at stoppe efter denne periode. Vi takker for det arbejde I har lagt
i menighedsrådet igennem de sidste fire år. Christian
Kousgaard og Michael Adam overtager deres pladser
i rådet, der ser sådan ud for den næste fireårige periode: Knud-Olaf Thormann Nielsen, Kurt Nissen, Sven
Riis Nielsen, Per Storgård Davidsen, Arne Mundbjerg,
Tina Enemark, Christian Kousgaard og Michael Adam.
Menighedsrådet har konstituerende møde tirsdag den
15. november.
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Litteraturkreds
Udsang ved dødsfald

Litteraturkredsen, som omfatter medlemmer fra de 3 nordlige kirkesogne er åben for
flere medlemmer. Møderne
holdes en onsdag aften hver
måned i sæsonen.

Sognets kirkesanger medvirker ved udsang, hvis det ønskes. Evt. henvendelse
herom til sognepræsten.

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

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

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

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

Anders Fuglsang (vikar for Mette), Sejling
Gyvelvej 10, 8620 Kjellerup.
Tlf. 2814 9533 - E-mail: andersfuglsang@live.dk.

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

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

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

Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 - E-mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirs., ons. og fre. kl. 9.00-13.00.
Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på:
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg
Tlf.:86 800 200. Alle hverdage 9-13, tors. tillige 16-17
Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082

Kirkeværge:
Serup sogn:
Kurt Nissen, tlf: 8685 5878
Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Jeanette Haarup Svendsen, tlf.: 2252 1042
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Lørdag d. 31.

Mandag d. 26.

Søndag d. 25.

Lørdag d. 24.

Fredag d. 23.

Søndag d. 18.

Onsdag d. 14

Søndag d. 11.

Søndag d. 4.

December

9.30 BG

13.00 BG
15.15 BG14

9.30 BG
Julekoncert
19.302

Serup

Sejling

14.00 BG

11.00 BG

14.00 BG
16.15 BG

14.30 AF

11:00 AF

14:00 AF
16:15 AF

19.303

Julekoncert

16.00 AF

9:30 AF

13:00 AF
15:15 AF

11.00 BG

Sinding

10.00 KTA7

11.00 BG6
13.00 KTA
15.00 KTA

Krybbespil
11.00 KTA og
BG4
14.30 KTA5

16.002

Julekoncert

Funder

Kirkeåret

2. Juledag

10.30 KTA8

Nytårsaften

Juledag

Juleaften

Lille juleaften

4.s.i advent

3.s.i advent

11.15 KTA7

14:00 KTA
16.00 KTA

9.30 KTA

11.00 KTA

De 9 Læsninger
2.s.i advent
14.00 KTA

Kragelund

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

De 9 Læsninger De 9 Læsninger
16.00 AF
14.00 AF

Lemming

KIRKENYT
Gudstjenesteliste - September, oktober, november 2016
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Serup

14.00 BG13

9.30 BG
12.00 AF13

9.30 AF

13.00 AF13

11.00 AF

11.00 KTA

9.30 KTA

11.00 KTA

9.30 KTA

17.00 KTA

11.00 KTA

9.30 KTA

Kragelund

16.00 KTA

11.00 BG

Fastelavn

Børnekirke

Seksagesima

Septuagesima

Sidste søn. ef.H3K

Kirkeåret

4. søn. ef. H3K

3. søn. ef. H3K

2. søn. ef. H3K

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

1) Kirkekaffe
2) Julekoncert med Voxenkoret fra Serup, Lemming, Sejling, Sinding og Voksenkoret fra Funder og Kragelund sammen med Sejsblæserne.
3) Julekoncert med VoxBox fra Viborg
4) Krybbespil med de små konfirmander.
5) Gudstjeneste på Funder Plejecenter. Alle er velkomne.
6) Gudstjeneste særligt tilrettelagt for familier.
7) Voksenkoret medvirker
8) Gudstjeneste på Kragelund Plejecenter. Alle er velkomne.
9) En kort nytårsgudstjeneste med musikindslag og uden nadver
10) Hellig tre-kongers aften med efterfølgende samvær i konfirmandstuen.
11) P1 sender direkte fra gudstjenesten.
13) Fastelavnsgudstjenester med efterfølgende fastelavnsfest (se side 20)
14) Skægkærblæserne spiller uden for Serup Kirke fra kl. 14.45

Søndag d. 26. Ingen

Onsdag d. 22.

Søndag d. 19. 11.00 BG

Søndag d. 12.

11.00 BG

9.30 BG1

Søndag d. 5.

Funder

Sejling

Lemming

Serup

Februar

Sinding

16.00 KTA

9.30 BG

1. søn. ef. H3K

H3K-aften

19.0010 KTA
13.30 KTA

Nytårsdag

16.009 KTA

14.009 KTA

Kirkeåret

Kragelund

Funder

11.00 AF

9.30 AF

11.00 AF

Sinding

Søndag d. 29.

9.30 AF

Sejling

17.00 BG

9.30 BG1

10.00 BG11

Lemming

Tirsdag d. 24.

Søndag d. 22. 11.00 BG

Søndag d. 15.

Søndag d. 8.

Torsdag d. 5.

Søndag d. 1.

Januar 2017

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

December

Januar

5. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm. Senior, se s. 45

11. december kl. 19.30
Vi synger julen ind, Serup Kirke, se s. 17

7. januar
Nytårskur i SindingRummet, se s. 31

19. januar kl. 19.30
Ekstraordinær GF, Serup
Foredragsfore., se s. 4

6. december kl. 13.30
Juleafslutning,
Pensionistfore. i Sinding

13. december kl. 19.00
Skægkær Blæsernes
Julekoncert, se s. 8

8. januar kl. 10.00
P1 sender fra Lemming
Kirke, se s. 20

19. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Serup Borgerfore., se s. 33

6. december kl. 18.30
Skolestart Intromøde,
Skægkærskolen, se s. 8

14. december kl. 12.30
Juleafslutning, Serup
Pensionistf., se s. 45

9. januar kl. 12.30
Nytårskur, Lemm. Senior,
se s. 45

20. januar kl. 15 - 17.30
Bonus Fredag Værkeriet,
se FB + lemmingomegn.dk

6. december kl. 19.00
Strikkeaften i Sinding
Forsamlingshus

14. december kl. 19.30
VoxBox Choir i Sejling
Kirke, se s. 18

11. januer kl. 12.30
Nytårskur, Serup Pensionistfore., se s. 45

23. januar kl. 13.30
Karen Bang fortæller,
Lemm. Senior, se s. 45

7. december kl. 13.30
Juletræ, Sinding Trioen +
Kaj, Sejling Pens., se s. 44

15. + 16. december
Jul for Børn, Sejling
Kirke, se s. 18

11. januar kl. 19.30
Stormøde i Værkeriet, se
lemmingomegn.dk + s. 10

31. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Lokalbladet, se s. 44

9.-10. november kl. 15.00
Bonusfredag i Værkeriet,
se FB + s. 10

20. december
Jul for Børn, Lemming
Kirke, se s. 18

13. januar
Go-Cart, Serups Tøffelhelte, se s. 7

9. december kl. 18.00
Silkeborg Dampbad, Serups Tøffelhelte, se s. 7

20. december kl. 19.00
Strikkeaften i Sinding
Forsamlingshus

17. januar kl. 18.00
Spisning og Bowling,
Landsbyliv, se s. 35

10. december kl.8.50
Juletur til Dalsgaard Antik, Landsbyliv, se s. 35

31. december kl. 9.00
Nytårskur og skovtur,
Serup Forsm., se s. 32

18. januar kl. 12.30
Nytårskur, Sejling Pensionistf., se s. 44

11. december kl. 14.00
Juletræsfest i Lemming
Borgerfore., se s. 39

31. december
Nytårsgudstjeneste i flere
kirker, se s. 18

18. januar kl. 19.30
Generalforsamling, Lemming Borgerf., se s. 39
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Løb i Serup (Forsm.)
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Bibliotekscafé i Værkeriet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Gudstjenester:
Se kirkesiderne,
s. 22-23

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 18.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Februar

Fremtidige

6. februar kl. 13.30
Besøg Designa, Lemm.
Senior, se s. 45

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

1. marts kl. 13.30
Leo Brøgger, Sejling Pensionistf., se s. 44

27. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Serup
Forsamlingshus, se s. 32

8. februar kl. 13.30
Jan P. Skaarup, Serup
Pensionistf., se s. 45

24. februar kl. 15-17.30
Bonus Fredag Værkeriet,
se FB + lemmingomegn.dk

2. marts kl. 19.30
Generalprøve, Forårsfest
og Revy, se s. 39

29. marts kl. 12.30
Spisning og GF, Sejling
Pensionistfore., se s. 44

9. februar kl. 18.00
Fællesspise i Serup Forsamlingshus, se s. 32

26. februar
Fastelavnsgudstjeneste i
flere kirker, se s. 20

4. marts kl. 18.00
Forårsfest og Revy, Lemming Borgerfore., se s. 39

30. marts
Dilettant Forpremiere i
Serup, se s. 32

15. februar kl. 13.30
Besøg Blichers, Sejling
Pensionistf., se s. 44

26. februar kl. 13.00
Fastelavnsfest i Sinding
Forsamlingshus, se s. 31

6. marts kl. 12.30
Generalforsamling, Lemm.
Senior, se s. 45

1. april
Dilettant Gallapremiere i
Serup, se s. 32

17. februar
Årsmøde, Sinding Øllaug, se s. 31

26. februar kl. 14.00
Fastelavnsfest i Serup
Borgerforening, se s. 32

7. marts kl. 19.30
Borgermøde LemmingHuset, se s. 28

6. april kl. 18.30
Revy på Det Nye Teater,
Landsbyliv, se s. 35

20. februar kl. 13.30
Klubdag, Lemm. Senior,
se s. 45

26. februar kl. 14.00
Fastelavnsfest, Lemming
Borgerfore., se s. 39

12. marts
Indsamling, Folkekirkens
Nødhjælp. se s. 20

7. april kl. 20.00
Stephen & Pernille Quigg i
Sinding Forsm., se s. 31

21. februar kl. 19.00
Generalforsamling i Centrum IF, se s. 43

28. februar kl. 19.00
Generalforsamling, Sejling
Borgerforening, se s. 30

15. marts kl. 13.30
Lotte Lunen, Sejling Pensionistfore., se s. 44

22. april
Knokkelfest og Arbejdsdag
i Sejling, se s. 30

18. marts kl. 13.30
50 års Jubilæum, Skægkær Blæserne, se s. 8

28. - 29. april
Forårsmarked Værkeriet,
se FB + lemmingomegn.dk

24. marts kl. 15 - 17.30
Bonus Fredag Værkeriet,
se FB + lemmingomegn.dk

30. juni - 1. juli
Serup Sommerfest, program udsendes, se s. 33
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LEMMING IF
OKTOBERFEST I LEMMING 2016

Blev endnu en fantastik fest. Der var en god stemning
aftenen igennem og der blev danset til kl. 03.00 om
natten.
Oktoberfesten er også en træner- og hjælperfest, hvor
vi i Lemming IF’s bestyrelse siger tak for hjælpen i
gennem årets løb. Det er lige fra kantinedamerne, ølkuskene, trænerne, holdlederne og alle der hjælper til
med at danne rammerne i Lemming IF.
Pga. festens gode stemning, glemte jeg at få alle de
frivillige i Lemming IF op for at blive hyldet.
Dette beklager jeg mange gange.
Med venlig hilsen
Jesper Bang
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Løbeklubben
Lemming løbeklub til lyserød lørdag i Thorning. Her
mødte vi vores venskabsklub Mo’s friends. Om aftenen mødtes vi til grill og hygge hos Erling Christensen
og Dorte Hornum. Næste store arrangement foregår
søndag d. 18. december kl. 09.00 med det traditionsfyldte nisseløb. Der sluttes af med glögg og hjemmebagte æbleskiver i Lemming klubhus.

Mountainbike
Vores aktive mountainbikehold (KNAS) nyder efterårsfarverne på en lørdagscykeltur i skoven. Vi cykler hele
året alle lørdage fra P-pladsen ved Vestre søbad kl.
10.00, så der er kun et at sige: Kom Nu Af Sted!

Landevejscykling
Cykelholdet er cyklet ind i solnedgangen og i garagen
for i år. Til foråret kalder landevejenes asfalt igen på
os. Vi ses!

Indendørs motion
De to voksenhold er kommet kanon fra start. Mange
glade mennesker og selv om vi har det sjov, bliver der
gået til den! Vi træner hver tirsdag på Lemming gl. skole. Først kl. 17.30 ”Holdet for de helt voksne” og så kl.
18.30 ”Styrkeholdet”.

Børnegymnastik
En fantastisk tilslutning til børnegymnastikholdene på
Lemming gl. skole. Forældre/barn-gymnastik tirsdage
kl. 16.30, hvor både børn og voksne får sved på panden og onsdage kl. 17.00 Batman-gymnastik, som er
forbudt for voksne.
Fitnessrum
Endelig står Lemming IFs
nye fitness rum på Lemming gl. skole færdigt og
er klar til brug. Det kræver
et medlemskab af motionsafdelingen, men er ellers
gratis at benytte det næste
halve år. Jeg står for udlevering af nøgler, så skriv til
mig, hvis det har din interesse.
Torsten Nielsen: torstenbjerrenielsen@gmail.com
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LEMMING IF
Badminton
Det er muligt at få en haltid til badminton på Lemming
gl. skole. Der er indtil videre to aktive hold, så der er
stadig ledige tider at få. Kontakt mig, for at få en nøgle
og en tid.
Torsten Nielsen: torstenbjerrenielsen@gmail.com

Håndbold for drenge i alderen 9-12 år.

Lemming IF har i samarbejde med Grauballe UGF
startet børnehåndbold i Grauballe Forum.
Der trænes hver onsdag kl. 16.00 – 17.00.
Få yderlige information hos træner:
Camilla Brix, mobil 6063 3140.

Lemming IF afholder

Generalforsamling

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.15
i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A
8632 Lemming.
Der serveres smørrebrød kl. 18.30.
Tilmelding til sekretær Bjørn Bajlum
på lemmingif@outlook.dk
eller mobil 60390927 inden den 17. februar 2017.
Vi glæder os til at se Jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF

LemmingHuset og Borgermøde

Hvad er der lige gang i?
LemmingHuset er blevet arbejdstitlen på et nyt og
spændende projekt om at skabe et fælles hus og en
fælles forening omkring fritid, idræt, kultur, kreativitet og
fællesskaber på alle niveauer i og omkring Lemming.

Egon Bang hædret med pris og borgmester tale

Lørdag d. 22. oktober blev Egon Bang hædret for
mere end 25 års frivilligt arbejde i Lemming IF. Han fik
overrakt DBU Jyllands hæderstegn på Ravn Alu Park
i Lemming i forbindelse med Jyllandsseriens sidste
hjemmekamp. Borgmester Steen Vindum var også til
stede og holdt en flot tale for Egon. Vi vil endnu en
gang sige tak for indsatsen i Lemming IF.

Udgangspunktet er et samarbejde mellem Lemming
Sogns Borgerforening, Lemming IF og Værkeriet. De
tænkte fysiske rammer er dels tilbygning til dels forandring af de allerede bestående rammer ved Lemming IF og Lemming Forsamlingshus. Et stort og flot
indgangsparti med fælles cafe og køkken samt fitnessområde. Et nyt og større køkken som kan rumme
flere funktioner og flere aktiviteter. Ændring af bestående lokaler til værksteder, musik og kreativitet. En
tilbygning som vi kalder sal 3, men med mulighed for
badminton, volleyball og floorball m.m.
Vi er i samarbejde med Silkeborg kommune og DGI
ved at nytænke dette fælles område og på den måde
skabe et nyt og fælles rum for Lemming og Omegn.
Vi fremlægger de foreløbige tanker, ideer og tegninger
for projektet og vi beder om din mening.
Vil du være med og har du lige løsningen eller bare en
ide. Så er der

Borgermøde den 7. marts kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus
Lemming Skolevej 10

Egon Bang hædres
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På vegne af Lemming Borgerforening, Lemming IF
og Værkeriet, Knud Erik Nielsen

Fodbold
Matias Vestergård ¨Vgård¨ er blevet kåret til årets seniorspiller 2016. Han er en spiller med højt humør, og
bringer ikke bare godt fodboldspil med sig, men også
et godt socialt miljø efter træninger og kampe. Han er
ofte den sidste til, at lukke klubhuset og en meget vigtig person i det frivillige miljø i Lemming IF.
Vgård har spillet i Lemming i 3,5 år og har været fast
inventar på Lemmings første hold siden dag 1. Så fast
at han faktisk har spillet ikke mindre end 99 kampe i
streg, om han når nummer 100 er dog usikkert grundet
en korsbånds skade i sidste udekamp. Vi håber og tror
på han vender tilbage til første turneringskamp til april
2017. Stort tillykke med prisen, vi håber dit ansigt og
entusiasme vil pryde Lemming i mange år frem.

Matias Vestergård

Lemming IF’s senior afdeling holdte lørdag d. 5. november afslutning efter et resultatmæssigt super år.
Både forår og efterår har været godkendt hvad angår
det resultatmæssigt, dog har vi i efteråret haft problemer med og kunne stille hold til vores serie 5 hold de
sidste 3 kampe. Der har været mange ude og rejse,
samt skaderne har i år ramt os hårdere end de plejer,
men det skal ikke være nogen undskyldning. Vi vil i
den kommende sæson have fokus på, hvordan vi undgår skader.

melgaard og har været i Brædstrup i 7 år, han mente
det var tid til forandringer og efter at have afholdt flere
møder med ham, synes vi begge to at Lemming IF
kunne være næste skridt for ham og omvendt. Så jeg
håber I vil tage godt imod ham og fortsat yde både 1,2
og 3. holdet den støtte, som I har gjort hidtil.
Til sidst vil jeg gerne takke for 6 gode år som Senior
Formand i Lemming IF.
Det har været fedt og være en del af både spillerne
såvel som bestyrelsen. Jeg forlader dog ikke Lemming
IF helt, da jeg overtager Mads’ plads, som serie 3 træner fra 2017.
Bonus info: Baseret på indbyggertallet i Lemming
by er vi det højst rangeret amatør hold i Jylland.

Derudover har vi sagt farvel til Mads og Søren, men
ikke helt farvel da Søren vil varetage rollen som kampfordeler stadigvæk og Mads vil spille de kampe i det
omfang han kan. Det er to gode personligheder, der er
gode og have i enhver klub. Jyllandsserien skal have
ny træner, han kommer fra Brædstrup IF som også
spillede JS i denne sæson. Han hedder Steffen Gam-

Kenneth Bjerregaard

Se mere om holdene og find kontaktoplysninger på

lemmingif.dk
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SEJLING BORGERFORENING
Året der gik

Endnu et år nærmer sig sin afslutning for Sejling Borgerforening, de traditionelle arrangementer er blevet
afholdt, alle med fin succes. Generalforsamling, dilettant, Skt. Hans er beskrevet i tidligere blade og vil derfor ikke skrive mere om dem. Men årets højdepunkt
i vores forening, Sejling sommerfest, er afholdt siden
sidst og på trods af mildest sagt elendig vejr, blev det
alligevel en rigtig god weekend.
Festen blev skudt i gang fredag med Sejlingløbet og
senere på aftenen med børnediskotek, mens børnene
dansede, var der vinsmagning for de voksne. Der var
god opbakning til begge dele og noget der vil blive
gentaget næste år.

Generalforsamling 2017
Årets generalforsamling afholdes
i Sejling forsamlingshus
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00
Dagsorden jf. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil foreningen
være vært ved mindre traktement.
Der er desværre ikke tradition for særligt stort
fremmøde, men vi opfodrer til af møde op
og give din mening til kende.
Om ikke andet så for at få et par hyggelige timer
med dine medborgere.
Lørdag åbnede festpladsen kl. 1100, dagen bød på
børnebanko, Tarzan – bane, tombola samt Bubblefootball. Det hele gik godt, men specielt sidstnævnte,
skabte god underholdning for både tilskuere og spillere. Kl. 1830 var der fællesspisning i teltet med efterfølgende revy. Endnu engang tak til revyholdet for en
forrygende revy. Derefter spillede Kaj & Stjernerne op
til dans. Alt i alt en rigtig hyggelig aften.

Opvarmning til Sejlingløbet

Børnediskotek

Søndag startede med fælles morgenmad, efterfulgt af
diverse aktiviteter for børnene, traktorræs, opvisning
af kick – boksere, skydning, besøg af Harley – klubben, Tarzan – bane og tombola. En super dag med
masser af aktivitet og underholdning. Dagen og årets
sommerfest afsluttedes med en omgang stegt flæsk.
En fantastisk weekend var slut, men vi ser allerede
frem til næste år og igen afholdes festen i uge 32. Tak
til alle der hjalp til og nu vil nogen så nok undre sig
over, hvor knokkelfesten blev af. Men på den planlagte
dato måtte festen aflyses, da der samtidig var arrangement på Skægkær skole, hvilket involverede mange
af hjælperne. Det var desværre ikke muligt at finde et
nyt tidspunkt i september og da festen holdes på Arnestedet, måtte det af hensyn til vejret ikke være senere.
Fortvivl ikke, den afholdes i stedet d. 22/4 på Arnestedet og kombineres med en arbejdsdag, invitationer og nærmere oplysninger tilgår i det nye år.
På bestyrelsens vegne, Jakob Kudsk
Kontaktpersoner i Sejling:

Bubblefootball er i gang
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Borgerforening
Forsamlingshus
Børnegruppe
Pensionistf.

Jakob Kudsk
Oluf Leth		
Kristine Krogsgaard
Rosa Leth		

4084 2337
2562 2034
3063 8954
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
Sæt allerede nu X i kalenderen:
Den dansk-skotske duo

Stephen og Pernille Quigg
spiller skotsk folkemusik

Fredag d. 7. april, 2017, kl. 20.00 i Sinding Forsamlingshus.
Arrangør:
Sinding Kulturforening
og Sinding Forsamlingshus

										
Sinding Øllaug arrangerer:

GLÆD JER!

Søndag den 26. februar
fejrer vi

Fastelavn

Lørdag d. 7. januar 2017
Nytårskur i SindingRummet
Fredag d. 17. februar 2017
Årsmøde i Sinding Forsamlingshus
med kåring af årets håndbrygger i området.
Øllaugets arragementer er også for ølentusiaster
uden for Sinding.
Lauget har egen side på sindingweb:
www.sindingweb.info/#!page4/cfvg,
hvor invitationer til arrangementerne lægges ud.
Man kan også følge med på Sindings Facebook
gruppe, hvis man vil med i lauget.

Kl. 13.00 Gudstjeneste i Sinding Kirke
kl. 14.00 Fastelavnsfest i forsamlingshuset
Præmier til de 3 bedste og sjoveste udklædninger
Tøndeslagning for store og små
Musik og Sang
Kaffebord m. fastelavnsboller
Kl. 16.30 Afslutning og kom godt hjem!
På glædeligt gensyn
Menighedsrådet og
Sinding Revy- og Dilettantforening
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Mortens Aften
Der var 66 tilmeldte til Mortens Aften, hvor der blev
serveret lækker andesteg med alt, hvad dertil hører.
Tak til alle jer, der var med til denne hyggelige aften, og
naturligvis også en stor tak de sponsorere, der havde
skænket alle de flotte gevinster.

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

Rigtig Godt Nytår!
Derefter springer Tøffelheltene i Hinge Sø
Vil du med? Så medbring badetøj og håndklæde

Fællesspise

Torsdag d. 9. februar kl. 18.00
i Serup Forsamlingshus
Menu:
Enebærgryde m. ris og salat
Pris voksne: 65,Børn under 12 år: 35,Tilmelding senest d. 5. februar
til Mikael på 6186 8876 eller
mail: serupforsamlingshus@gmail.com

Generalforsamling

Udlejningspriser 2017
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: 500,Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 8685 5108
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Mandag d. 27. marts kl.19.00
i Serup Forsamlingshus
Umiddelbart efter er der
Generalforsamling i Støtterforeningen
Vi har brug for DIG!
Har du lyst til at være med til at holde liv i byen,
så kom og hør, hvordan DU kan få indflydelse
på byens aktiviteter.
Indkomne forslag skal det være formanden i
hænde senest d. 16. marts
Mail: serupforsamlingshus@gmail.com

SERUP BORGERFORENING
Jul i Serup Gammelby
En gruppe Serup-borgere har i samarbejde med Serup Borgerforening genoptaget traditionen med et julearrangement i Forsamlingshuset. Det løb af stablen
søndag d. 20/11, hvor Forsamlingshuset summede af
aktivitet med boder med hjemmelavede julepynt og julemad m.m., arbejdende værksteder med mulighed for at
lave jule småkager, fugle fedtkugler, grankranse og lign.

Serup Borgerforening indkalder til

Ordinær Generalforsamling
Torsdag d. 19. januar kl. 19.30
I Serup Forsamlingshus (store sal)
Dagsorden i flg. vedtægter.
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært
ved et lettere, men delikat, traktement.
Mød op og hør om,
hvad der rører sig i lokalområdet

Fastelavnsfest

Søndag d. 26. februar kl. 14.00
i Serup Forsamlingshus
Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,
samt bedste udklædte
Saft og slikposer til alle børnene

Det var en super dejlig eftermiddag i julehyggens tegn,
og hvor også julemanden kiggede forbi med godteposer.
Fastelavnsboller kan købes for 5,Vi gi´r kaffen!

Dilettant
Forpremiere
Torsdag d. 30. marts
Gallapremiere
Lørdag d. 1. april
Der formes, bages og pyntes brunkager

Børnekirke og Fællesspisning
Onsdag d. 30. november kl. 17.00
Kom og hjælp med at finde resterne af Moses
stentavler og sæt dem rigtigt sammen!
Derefter er der fællesspisning
i Forsamlingshuset
Pris: 25,-

Børn under 12 år: Gratis

Mere herom senere, men
sæt X i kalenderen

OBS > NY DATO < OBS

Serup Sommerfest 2017
30. juni - 1. juli
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...
Tur til Kvie sø
Lørdag den 14 august, drog 13 glade medlemmer ud i
det blå. Destinationen var Kvie sø, en lækker lille perle
ved Ansager. Solen skinnede da vi ankom, nogle valgte at nyde en kold forfriskning på den store terrasse,
med udsigt over legeplads, den lille badestrand og den
store flotte sø. Andre besluttede sig for at samle appetit ved at gå en smuk tur omkring søen.
Menuen stod på pandekager i alle afskygninger, nogle
med laks andre med skinke, bacon og sidst men ikke
mindst de lækre dessert pandekager. En rigtig hyggelig dag og bestemt et besøg værd hvis man kommer
på de kanter.

Generalforsamling
Onsdag den 14 september stod det på den årlige generalforsamling.
Formanden fremlagde årets beretning og kunne fortælle om godt fremmøde ved de fleste arrangementer
og lidt om de spændende nye ting i dette års program.
Hun takkede Trine Østergaard, for hende store arbejde i bestyrelsen. Hun havde forud for generalforsamlingen valgt at holde en pause i bestyrelsen.
Grete Dahl fremlagde regnskabet og kunne igen fortælle, at vi stadig har plus på kontoen.
På valg i år var Grete Dahl, Inger Kristensen og Janni,
der alle tre modtog genvalg.
Da vores daværende suppleant Anna-Grete Rasmussen var trådt i bestyrelsen i stedet for Trine Østergaard,
meldte Jytte Johansen sig på banen som suppleant.

Mona, Alfred og Per nyder en kold forfriskning

Både Anne Marie Graversgaard (Revisor) og Dorthe
Bjerge Mikkelsen (revisor suppleant) modtog genvalg.
Efter den ”tunge del” af aftenen var overstået, bød bestyrelsen på oste og pølse bord med dertilhørende vin
og vand.
Mens snakken gik, havde Mette fra Tupperware stillet
hendes imponerende samling af skåle, dimser og dutter op og så var det tid til at handle.

Skål

Pandekage med laks
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Desserten

Vinderen af Tupperware konkurrencen, Mona bech

Kommende arrangementer ...
Star Me
Tirsdag den 11 oktober var 15 damer på besøg hos
Star Me i Brædstrup. Der var rigtig mange ting at se
på i forretningen, selv julepynten var fundet frem. De
fleste fik vist også købt noget med hjem. Der blev serveret kaffe og æbleskiver. En rigtig hyggelig aften.
Lisell Mode
Torsdag den 3 november var der forsamlet 22 kvinder
hos Lisell i Silkeborg. Vi blev budt hjertelig velkommen
af personalet, som var klar til at præsentere det sidste
nye modetøj. Vi startede med sandwich, vin og sodavand. Så en flot modeopvisning af personalet, som de
gjorde efter alle kunstens regler. Ind imellem var der
lodtrækning af div. gaver. 12 var så heldige at vinde
bla. bukser, bluser, smykker mm. Mens vi indtog kaffen blev der prøvet tøj og handlet ind. Denne aften gav
Lisell 20 % på hele butikken. En rigtig god aften.

Lørdag den 10. december kl. 8.50

Juletur til Dalsgaard Antik og Hjerl Hede
Denne tur er muligvis udsolgt, men prøv at
give et ring til Janni på tlf. 2463 0517
Se detaljer i forrige Lokalblad

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 18.00

Spiseaften i Bowl n´ Fun
Brokbjergvej 12, 8600 Silkeborg

Så skal maverne mættes
og bowling kuglerne svinges.
Vi starter med at spise en masse
lækkert mad fra buffeten.
Drikkevarer er ikke med i prisen.
For dem der trænger til at bevæge kroppen lidt efter
maden, har vi booket et par bowling baner
og til dem der hellere vil snakke og slappe lidt af,
vil der være mulighed for at købe
lidt kaffe og hygge sig med.
Pris: 149 kr. for maden
30 kr. for baneleje - 15 kr. for sko

Vi venter på modellerne

Ved tilmelding oplyses der om man kun vil spise
eller man ønsker at bowle også.
BETALING VED TILMELDING!
Tilmelding til Janni senest d. 08.01.17 på
tlf. 2463 0517 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 18.30

Revy på Det Nye teater

Vi har 25 billetter, så det er først til mølle.
Vi skal se revyen HALVRUND – MEN FULDFED
Inden revyen skal vi spise:
Vildsvinemarineret nakkesteg m/ tilbehør.
Prisen for det hele 185 kr.
Tilmelding til Inger senest d. 17.03.17 på tlf.
61166524 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
Modeshow i Lisell
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BØRNEHAVEN & FRISKOLEN
Indbetaling
senest
31.12.2016

Projekt: Byhaven
–

1. etape

–

Vi har brug for din støtte, så vores drømme om byens fælles
samlings- og legeplads bliver en realitet. Invester i dit lokalområde
og støt med præcis det bidrag du har lyst til – hver en krone tæller.

Vi har brug for din støtte til:

Fitness Play Bane
En stor legeplads som alle kan få mange timers leg,
motorisk udfoldelse og glæde ud af. Når først lokalsamfundet viser
interesse i byens projekter, bliver det nemmere at søge fondspenge.
Dette gør vi – selvfølgelig – sideløbende.

Lemming Sogns

i Lemming

36
Læs mere på bagsiden

>>>

Borgerforening

... I LEMMING
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Folk og frænder i Præstegårdsskoven - at gå på jagt er en måde at nyde naturen på
”Det ser altså drabeligt ud med de våben” – eller
”behøver I at skyde dyrene”?
Jægere er vant til skepsis og panderynkende spørgsmål på deres fritidsinteresse. Hyppigt i forbindelse
med TV-udsendelser eller billeder af nedlagt vildt.
Og til det sidste spørgsmål: Næh, det behøver vi
egentlig ikke, og det GØR vi da heller ikke altid – skyder dyrene.
Nærvær
At gå på jagt – som jagtforeningen gør et antal weekenddage i Præstegårdsskoven – er først og fremmest
en måde at nyde naturen på. Ikke så forskellig fra
andre der færdes i skov og mark med et formål. At
samle svampe, at fotografere fugle, at samle mos og
kogler til juledekorationer. At gå på jagt giver en særlig intens og nærværende oplevelse af naturen. Man
færdes stille, ser og hører mere end når man ”bare”
går. Man lærer dyrenes færden og vaner og man lærer
at orientere sig i forhold til vind og vejr.
Jovist, - det sker at der bliver nedlagt et stykke vildt –
men det sker hyppigere, at vi går hjem uden at nogen
har løsnet et skud. Det har stadig været en god dag.
Vi har næsten altid set vildtet – og vi er ret sikre på, at
vildtet har set os. Det er fint sådan.
Naturen producerer et lille overskud, som vi så høster
af. Skånsomt og altid med en høj etisk standard. I
vores lokale skover bliver det i reglen til et par rådyr
over forår og efterår. Måske en fasan eller en sneppe.

Vildtet kommer altid med den stolte skytte hjem – bliver parteret og tilberedt som endnu en god oplevelse
ved spisebordet.
Er det ikke farligt?
At gå på jagt, alene i foråret eller med vennerne i efteråret, er en god oplevelse – slet og ret.
”Men er det ikke farligt for vi andre, at færdes i skoven,
når der er jagt”? – spørger enkelte.
Nej, - det er det ikke. Ingen jæger kunne drømme om
at skyde til vildt, hvis der er mennesker indenfor den
sikkerhedsafstand, der gælder for fx jagt med haglgevær. Måske det forstyrrer vildtet, hvis der en dag er
kommer gæster i skoven, - men skulle det ske, holder
vi jægere lav profil til gæsterne har passeret igennem.
I øvrigt tager en jagt i Præstegårdsskoven sjældent
mere end en times tid.
Skoven og naturen er vores alle sammens. Vi bruger den forskelligt – men fælles for alle interesser, er
glæden ved at være derude, ved at passe på dyr og
planter og vise tolerante hensyn. Vi ses i Præstegårdsskoven.
Verner Lynge
Vildtudbytte i Præstegårdsskoven
2011
2012
2013
2014
2015

2 dyr, 1 fasan
1 dyr, 1 buk, 1 ræv
2 dyr, 2 snepper, 1 ræv
1 dyr, 1 buk
2 dyr, 1 buk, 1 ræv

”Du er set” – Det sker hyppigt at vi ser en flot buk eller en rå og et par lam. Det sker hyppigere at de ser os jægere først.
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LEMMING BORGERFORENING
Hva´ dælen er det allerede bladtid igen?
Siden sidst har vi afholdt et godt velbesøgt ålegilde,
salen var fuld af glade mennesker, det er dejligt at der
bliver bakket så godt op om de arrangementer vi laver,
det er med til at give energi til at fortsætte Derfor kan vi
allerede nu afsløre, at der bliver afholdt ålegilde næste
år fredag d. 29. september kl. 18.30, såfremt det stadig er tilladt at fange ål.
Fredag d. 25. november var der fællesspisning, med
god dansk mad.
Søndag d. 11. december kl. 14.00

Juletræsfest

Det vil foregå som det plejer med dans om
træet, æbleskiver, kaffe, saftevand, julegodter,
hygge et par timer
i selskab med rare mennesker.
Priserne er uændrede 30 kr. for voksne,
børn kommer gratis ind.

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling
i Lemming sogns borgerforening
og forsamlingshus.
Onsdag den 18. januar kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne
Vi kan ikke opfordrer nok til at I møder op
og hører lidt om hvad der røre sig for tiden i
forsamlingshuset, vi går spændende tider i
møde, bl.a. samarbejde med LIF og værkeriet.
Da vi sidste år måtte skære bestyrelsen ned
med 2 personer, har vi i høj grad brug for
frivillige hænder til vores arrangementer, har
man lyst til at være med i bestyrelsen er det jo
også en mulighed.
Søndag d. 26. februar kl. 14.00

Fastelavnsfest

Vi starter i kirken kl. 14.00
og fortsætter i forsamlingshuset kl. 15.00
Find det flotteste kostume frem, mød op til
tøndeslagning, bollespisning, hyggeligt samvær inden kåringen af bedste udklædninger.

Lørdag d. 4. marts kl. 18.00

Forårsfest og Revy

Nærmere detaljer kommer i næste lokalblad.
Tilmelding er hos Tina på 2883 2404 eller FB.
Til jer, der absolut ikke kan komme til festen, I er
velkomne til generalprøven
d. 2. marts kl. 19.30.
Det koster 50 kr. som inkluderer aftenkaffen.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
Det vides ikke med sikkerhed, men skulle der være
nogen, der har lyst til at hjælpe med lotterispillet om
mandagen, kan man enten tage derud, eller kontakte
Karin Jensen på 3070 9048. Der spilles hver mandag
fra kl. 19.15, mød op, måske er det dig, der løber med
en af de gode præmier.
Hvis julemanden er blevet frisk igen tror vi han dukker op til
juletræsfest

Vel mødt til alle vore arrangementer.
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalrådet
Trafik
Som altid har trafikspørgsmål fyldt en del.
Nu er motorvejen åben og lokalrådet hører gerne, hvis
der er gode eller dårlige oplevelser omkring de ændrede trafikvaner, der er fulgt med, nu da der er gået et
stykke tid efter åbningen.
Ellers har lokalrådet givet kommunen input til deres
cyklistplaner.
Omkring Sinding har kommunen bekræftet, at der arbejdes med fartbegrænsning på 40 km for den østlige
del af Sinding. Desuden arbejdes med forbud mod
venstresving i Sinding for lastbiler, der kommer fra
Tandskov Losseplads. Begge dele skal først godkendes af politiet.
På Skægkærvej igangsættes arbejde med ny optegning, samt indsnævring omkring svinget, hvor der indføres 40 km fartbegrænsning. Desuden lukkes Skægkærvejen for lastbiltrafik.
I et læserbrev i Midtjyllands Avis har byrådsmedlem
Hans Okholm, med henvisning til erfaringer fra flere
landsbyer på Djursland foreslået, at der indrettes 2-1
veje gennem landsbyer med henblik på at øge trafiksikkerheden. Han har i den forbindelse haft kontakt til
Lemming og vil i trafikudvalget foreslå en forsøgsordning der.
Hvordan får vi (nye?) lokalrådsmedlemmer?
I starten af 2018 træder et nyt byråd til, det er fastlagt
i Lokalrådets vedtægter, at der samtidig skal vælges
lokalrådsmedlemmer for samme periode.
I hver af vore landsbyer skal der vælges 1 medlem
i forbindelse med generalforsamling i Borgerforening
eller lignende forening, som nævnt i vedtægterne. Der
er ganske vist over et år til, men det er på tide, at begynde at finde kandidater.
Landsbyklynger
En række store fonde inviterer til et projekt omkring
oprettelse af landsbyklynger. Et eksperiment med at
etablere netværk og samarbejder mellem landsbyer,
hvor menneskelige og fysiske ressourcer og funktioner
bliver udnyttet på tværs af flere landsbyer. Lokalbladet
her er vores lokale eksempel på en fælles udnyttelse
af ressourcer. Med landsbyklynger er målet at gå meget længere.
Ønsket om udbygningen skal komme fra en bred vifte
af de lokale beboere og foreninger, der skal deltage
med engagement og initiativ. Der bliver stillet pro-
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Tæt trafik i Skægkær, til og fra motorvejen.

ceskonsulenter og andre ressourcer til rådighed.
Der skal udformes ansøgning og ud fra ansøgninger
udvælges på landsplan 25 ansøgere, der indgår i projektet.
Der er ikke nogen fra Silkeborg Kommune, der kan
nå, at komme med i første runde, men der vil senere
komme tidsfrister for nye ansøgningsrunder.
Lokalrådet hører gerne kommentarer til, om nogen har
lyst og mod til at gå ind i et sådant projekt, i første omgang i form af at skrive ansøgning.
Uddeling af pris til årets lokalområde
Den første uddeling af denne nye pris i Silkeborg Kommune skete den 5. november i forbindelse med årets
nærdemokratikonference for lokalrådsmedlemmer.
Prisen gik til Fårvang og var ledsaget af 40.000 kr.
Det skal være en årlig begivenhed. Lokalrådet skal
indstille sig selv med gode begrundelser og med oplysning om, hvordan prisen skal anvendes.
Vi må jo finde det rette tidspunkt for vores område.
Peter Bernth

Der kommer 40 km/t ved Det er svært at krydse Vibækken på Skægkærvej
borgvej i Resdal.

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Efteråret er her og der er
masser af blade på hele
vores grund, så løvfaldssugeren bliver flittigt brugt.
Men smukke farver betyder efteråret også og bygninger der efter den helt
store renovering er ved at
være færdige og blive fyldt
af ånd og den stemning vi
gerne vil have i vores hus.
Vi havde åbent hus den 27. oktober – et åbent hus
hvor vi gerne ville vise vores nye bygninger frem, ville
fejre Børne og Familiehusets 22 års fødselsdag og
markere at det nu er 1 år siden jeg startede som leder.
Det betyder også det er et år siden, at vi sagde farvel
til Knud Erik – det omvandrende alvidende leksikon.
Det har krævet meget af os alle og få delt al den viden ud, men vi er ved at finde vores plads. Det gør vi
blandt andet ved mange snakke og refleksioner over
vores værdier, regler og dagligdag. Vi er vokset meget
i børnetal og i m2 og i nye ansatte, så der er meget
der skal diskuteres igennem og findes veje i. Det er et
spændende og tidskrævende arbejde og vi nyder godt
af, at der er mange der har været I Børne og Familiehuset i flere år.
Børne og Familiehusets bestyrelse er også med i denne proces og vi skal have en hel bestyrelsesdag, hvor
vi får ord på , hvilken stolt gammel dame Børne og Familiehuset er. Det er en spændende proces, der skal
være med til at sikre Børne og Familiehuset i mange
år.
Til jer der ikke nåede herud den 27. oktober – vi har
altid kaffe på kanden og viser gerne vores hus frem.
Tak for blomster og gaver og besøg til Åbent Hus og
Tak til Den rullende Købmand for kagemand.

Stig og Martin spiller til fællessang

Kagemændene markerer Børne og Familiehusets 22 års
fødselsdag

Traditioner og december:
December nærmer sig med hastige skridt og i den forbindelse er der mange traditioner der venter os. Vi har
emneuger op til jul, vi skal hente juletræer sammen
- børn, familier og ansatte - hos Alfred og Ragnhild.
Det sker den sidste skoledag op til jul hvor vi mødes
til fælles morgenmad, går i fælles flok derud og hygger os med at fælde juletræer og være sammen i Alfred og Ragnhilds lade. Når vi kommer hjem spiller vi
julebanko og synger julesange, spiser æbleskiver og
ønsker hinanden en glædelig jul.
Så venter der os alle en lang juleferie og næsten inden
vi kigger os om, er der et nyt år der venter med udfordringer, glæder og opgaver til store og små.
Da jeg startede på nyhedsbrevet fyldte efterårets farver på legepladsen – nu er den hvid af sne. Året går
sin gang og livet i Børne og Familiehuset går med.
Rigtig glædelig december
fra alle os til alle jer ;-)

Sensommervise
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PLADS TIL DIG OG MIG
Musik skal der til
Al forskning viser, at evnen til koncentration skærpes
og indlæring forbedres hos børn, der udøver musik.
Den opdragelse, der ligger i at skulle øve sig, opleve
at blive dygtigere, kunne spille sammen med andre og
dér være en nødvendig brik for at det lykkes i fællesskab, det er nogle helt grundlæggende egenskaber i
børns dannelsesudvikling til hele mennesker i harmoni
med sine omgivelser.
Det er store ord en onsdag formiddag på Skægkærskolen, men han ved hvad han taler om, Søren Bønnerup Jensen. Han har været leder af Skægkær Skoleorkester de sidste 25 år, og har desuden undervist
mange timer i obligatorisk musik. Udover linjefag i musik har han selv spillet siden drengeårede, både klassisk, jazz og brass- og bigband.
Skoleorkestret hedder nu Skægkær Blæserne og er en
forening, der støttes af kommunen. Skolen får 7 timer
til orkestret om ugen (reduceret fra 15, da frivillig musik
blev skåret væk) til instrumentalundervisning. Resten
af resursen kommer via fritidsloven. Samme resurse
tildeles Sejs og Balleskolen. Den omtalte reduktion i
timetildelingen, var ved at tage livet af orkesteret, men
en stor, frivillig indsats fra forældrebestyrelsen og Venneforeningen, samt fleksibilitet fra skolens ledelse, har
sikret, at der fortsat kan være skoleorkester på Skægkærskolen.
Nels Vad, også musiklærer på Skægkærskolen, har
været med til ”Blæs” siden han var elev på skolen i
1967. Han har ligeledes 50 års jubilæum næste år d.
18.-3. (se invitation på skolens side). Nels og Søren
deler de 7 timer til instrumentalundervisning, men det
er kun i kraft af Nels og Sørens store engagement og
et stort ekstra tidsforbrug, at arbejdet med Skægkær
Blæserne kan hænge sammen.
Hvert forår får 3. klasserne på skolen besøg af Nels
eller Søren. Der bliver gjort reklame for at ”starte til
blæs”, som børnene kan begynde med i 4. klasse.
Hvert år melder 20-25 børn sig, og efter et halvt års tid
er der stadig ca. 15, der holder ved. Blæserne fra 5. 8. klasse indgår i Juniororkestret, her lærer børnene
at spille sammen, og det er rugekasse til det egentlige
orkester.
Orkestret har instrumenter for flere hundrede tusinde
kroner. En tuba koster let 70.000 kr. Medlemmerne lejer deres instrument, ligesom de betaler kontingent. Til
udlandsturen, som gennemføres hvert andet år, skal
eleverne betale det halve selv.
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Nels Vad har været med i 50 år, Orkesterleder gennem 25 år,
Thue Thuesen startede orkestret. Søren Bønnerup Jensen

De første instrumenter fra Instrumenterne koster op til
1967
70.000 kr.

Alligevel er der ikke problemer med at skaffe deltagere
til ”blæs”. Det giver status at være med, og den positive indfaldsvinkel (både fagligt og socialt), der følger af
at lære at spille i orkester, værdsættes af forældrene.
Der er mødepligt til øveaftener og koncerter, og der er
stor ansvarsfølelse og engagement, ligesom der er en
nul-alkoholpolitik. Og det gælder også de deltagende
voksne, tidligere elever. Disse medlemmer har i øvrigt
stor betydning for videreførsel af den positive ånd og
kultur, der har præget Skægkær Blæserne alle årene –
der gælder samme regler for både store og små.
Søren understreger, at deltagelsen i orkestret faktisk
er en musikeruddannelse, og gennem årene er der
flere, der er gået den professionelle musikervej.
Der er skoleorkestre på Sejs, Balle og Skægkærskolerne. De har eksisteret i mange år på baggrund af en
lang tradition. De har overlevet en omskiftelig folkeskole, som ikke mindst med den seneste skolereform
i 2013 undergik store forandringer. Skoledagen er
længere, og i Skægkær er rigtig mange børn afhængige af skolebussen. Heldigvis har Nels og Søren fået
mulighed for at lægge instrumentalundervisningen i de
såkaldte understøttende timer. På den måde er en tilgang af nye ”blæserbørn” sikret. Og med den tradition,
der er for at fortætte i orkestret efter skolegangen, er
der et stabilt grundlag for endnu 50 år med Skægkær
Blæserne.
Klaus Hansen Tandskov

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Generalforsamling
21. februar kl. 19.00
i Centrumhuset
Mød op og gør din indflydelse gældende

Tirsdage Kl. 18.00 – 20.00 Skægkær Hallen
Skægkær Hallen har i mange år dannet rammen for
Volleyball afdelingen i Centrum IF. En flok trofaste spillere har altid startet en ny uge med at få sved på panden, snakket weekendens kampe igennem og planlagt
deltagelse i de kommende kampe.
Den kommende sæson bryder traditionen med deltagelse i DGI stævner og i stedet for vil der være mulighed for at deltage i udvalgte en-dags stævner i Midtjylland.
Så trænger du til at ”støve” volleyball-formen af, så er
du velkommen til at komme og se, om VI kunne være
holdet for dig.
Kontaktperson Trine Kjeldsen
tlf. 40331513

Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

Formand: John Lehmann Bøgh tlf.: 4244 1895
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Troels D. Bendtsen tlf.: 2428 9827 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Svømning: Annemette Skou tlf.: 4075 7224 - mail: ifc@ajo.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS
Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00
______________
Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034 eller 2674 5034
Formand
Niels Kr. Sandgaard, tlf. 2695 7623

LOKALBLADET
Indkaldelse til

Lokalbladets Generalforsamling
Tirsdag d. 31. januar kl. 19.30
i Sejling Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Redaktørernes beretninger
3. Godkendelse af regnskab 2016
Revisor Kurt Nissen har revideret regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
(forslag skal afleveres skriftligt senest den 10.
januar til en af redaktørerne).
5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 2017.
Herunder fastsættelse af kontingent, sidepriser,
omslagsannoncer, abonnement m.v.
6. Valg af redaktører.
Redaktørerne ønsker genvalg.
Redaktionsgruppen består af redaktørerne, sætterpigen Tina og kassereren Karina, de 2 sidstnævnte er selvskrevne medlemmer.
7. Valg af revisor. Kurt Nissen ønsker genvalg.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er Lokalbladet vært
ved et mindre traktement og alle er velkomne.
På gensyn
Med venlig hilsen
Redaktionsgruppen

www.lokalblad.com
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SEJLING
PENSIONISTFORENING
Aktiviteter 2016
Onsdag d. 7. december kl. 13.30
Juletræ med besøg af præsten
Sinding Trioen + Kaj underholder

Aktiviteter 2017
Onsdag d. 18. januar kl. 12.30
Nytårskur frokost- hygge
- tilmelding ons. d. 01/02 kl.13.30
Bente og Jan Lykke fortæller om
at lave knive
og lave figurer af filt m/ nåle

Onsdag d. 15. februar kl. 13.30
Besøg på Blichers i Thorning
Fælles kørsel fra Sejling

Onsdag d.1. marts kl. 13.30
Leo Brøgger
viser billeder og film

Onsdag d. 15. marts kl. 13.30
Lotte Lunen`s beretning

fra den jordskælvs ramte landsby Sermathang,
og livet efter jordskælvet.

Onsdag d. 29. marts kl. 12.30
Spisning og derefter
Generalforsamling

Bestyrelsen:

Formand Rosa Leth
		
Næstformand Keld Nielsen 		
Kasserer Andrea Thomsen 		
Sekretær Karen Schjødt
Best.medl. Åse Nørskov

2674 5034
8654 0668
8685 5526
5056 7442
8685 5599

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for

Program for

December, januar og februar
Onsdag d. 14. december kl. 12.30.
Juleafslutning med jule ta`selv bord.
Anker Svendsen leverer musikken til dansen
omkring juletræet.
Medbring en julegave til 25-30 kr.
Program med menu senere.
Tilmelding til Rasmus senest 7. december
tlf. 8685 5832/29865832
Onsdag d. 11. januar kl. 12.30
Nytårskur.
Menu: Kogt torsk med tilbehør, eller karbonade
m. ærter og gulerødder, og så er der kaffe m.
småkager.
Tilmelding senest 6. januar til Rasmus på
tlf. 8685 5832 eller 2986 5832

December, januar og februar
Mandag d. 5. december kl. 12.30
Julemiddag.
Tilmelding senest d. 28. november
Mandag d. 9. januar kl. 12.30
Nytårskur
Tilmelding senest d. 2. januar
Mandag d. 23. januar kl. 13.30
Karen Bang fortæller
små historier fra sin barndom.
Kun for medlemmer.

Onsdag d. 8. februar kl. 13.30
Vi får besøg af Jan Patrick Skaarup
som vil fortælle om udbryderkongen Carl August
Lorentzen, som i december 1949 gravede sig
ud fra Horsens Statsfængsel, men kun var ude i
friheden få dage.
Jan Patrick Skaarup er grandnevø til Carl
August, idet hans farmor var storesøster til Carl
August , og på den måde har han haft adgang
til en masse spændende dokumenter om udbryderkongen, som kun tilbragte omkring 5 år af sit
voksne liv i frihed, resten af tiden tilbragte han
på institutioner eller fængsler.
Alle er velkomne fra både nær og fjern, til en
spændende eftermiddag, men for vi er sikre på at
have kaffe nok, vil vi gerne have en tilmelding.

Mandag d. 6. februar kl. 13.30
Firmabesøg hos Designa i Kjellerup
Tilmelding senest d. 30. januar

Prisen for kaffen er 50 kr.
Så ring til Rasmus på tlf. 86855832 /29865832
senest søndag d. 5. februar.
___________

D. 22 august var vi på udflugt til Glud Museum.
Vi startede med en rundvisning med 2 rigtig
gode guider, der virkelig kunne fortælle om,
hvordan museet var blevet til og om forholdene
på landet på den tid.

Vi har jo desværre været nødt til at ændre
bestyrelsen, så nu ser den sådan ud:
Formand:
		
Rasmus Jensen
Næstformand:
Leif Klejstrup
Kasserer:
Bodil Elkjær
Sekretær:
Ingrid Jensen
Best. Medl.:
Jens Winther

Mandag d. 20. februar kl. 13.30
Almindelig klubdag
med hyggesnak og kortspil
Mandag d. 6. marts kl. 12.30
Generalforsamling
Tilmelding senest d. 27. februar

Siden sidst:

Efter en lækker middagsmad havde vi en guidet
tur i vores bus rundt på Juelsmindehalvøen.
Igen havde vi en guide, der
stort vidste noget om alt og alle i området.
Vi sluttede turen med eftermiddagskaffe
på Ejer Bavnehøj.

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.
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand 8685 9027 / 2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:		
Peter Bernth (formand)
Serup: 		
Jens Jørgen Leth
Lemming:
Henning Skov
Skægkær:
Ole Miller		
Sinding:
Klaus Hansen		

6029 5577
2174 3244
2485 6957
6130 5724
4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder
3066 4316
Kirsten Hansen, pædagogisk leder
3066 4319
Henriette G. Larsen, pædagogisk leder 3066 4315
Privat Børnepasser
Marianne Hansen, Nisset Bygade 24
5042 5515
www.mariannesprivatedagpleje.123hjemmeside.dk
Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a			
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156
Børnehave, SFO,
Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17		

8685 5363

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen		
8970 2603
Mobil					2170 4815
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217
Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)		
Lene og Ole Kamp, skoleledere,		
Lemming Bygade 69 A, Lemming
Lisbeth Lausten Bang, bestyrelsesfm.

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

		

2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka		
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

2383 3055
2114 9590
8686 7064
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Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand
8685 9111 / 3052 1040
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
John Lehmann Bøgh, formand		

8685 5255
4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

Lemming Forsamlingshus		
Marianne Mortensen, udlejning

8685 9197
4129 0322

Lemming Vandværk			8685 9015
Jan Klinkby, formand
		
2217 5966
Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand			

4079 5752

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand			

3511 6628

Serup Forsamlingshus		
8685 5108
Udlejning: Helle				8685 5108
Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen			

4029 4629

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				5094 7990
Sindingrummet
John Gammelgaard			

2947 1057

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand			

4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard			

2695 7623

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				2674 5034
Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard			

8724 3011

Aut. kloakmester

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag
DIT LOKALE

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

Kundevenlige
åbningstider:
Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

Denne
annonce
kan blive
DIN

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

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage
Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming
Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.

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

Morten Bak A/S

Aut. Kloakmester & Entreprenør
Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Se mere på

Vi udfører alt fra stort til småt.
Jord - Kloak
Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

Denne
annonce
kan blive
DIN
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

Invester og
spar op til

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

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
mail@boernehavenilemming.dk

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175
Reperation og service af alle mærker

Silkeborg EL Service.dk
Denne
annonce
kan blive
DIN

Alt til konkurrencedygtige priser

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

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

Serup Minitransport
Tlf. 8685 5786 - 4086 8647
Container-udlejning

Lavpris benzin

Viborgvej 87

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

www.sandsmurer.dk

sand@ny-post.dk

Silkeborg Isenkram
Torvet 1
Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk
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Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

