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Nu udvidet til også at dække Sejling og Sinding Sogne!
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SPAR/UNO-X
Alt under samme tag

Aut. kloakmester

AKSEL NIELSEN
mobil

DIT LOKALE

2080 8580

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

Kundevenlige
åbningstider:
Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25
8632 Lemming

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

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning

Denne
annonce
kan blive
DIN

Allingvej 12, 8632 Lemming

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer
Storm- og Forsikringsskader
Iso-kærn
4029 1411
8685 9604

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
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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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LEDER
Landsbyerne blomstrer - sammen

Der er kirke og forsamlingshus tilbage. Meget andet
er nedlagt. Det arbejdsbaserede landsbyfællesskab er
væk. De fleste kører væk om morgenen og kommer
hjem til aften. I hver deres bil.
Men der er nye aktiviteter i gang og på vej:
- Bibliotekscafeer i Sinding og Lemming.
- Sinding Samkøb med fælleslevering af netbestilte
dagligvarer.
- Det kulturelle og sociale udviklingsinitiativ Lemming
2022 overtager Lemming skole.
- Lokale hjemmesider og Facebookgrupper i de 4 landsbyer.
- Deleøkonomisk initiativ i Facebookgruppen Bortgives/
mangler.
- Og nu et fælles blad, drevet af de 2 menighedsråd og
over 30 foreninger.
Den gensidige inspiration i informationerne giver synergieffekt og bliver katalysator for den fortsatte udvikling.
Vi får alle glæde af, at det stadig er attraktivt at bo i de
7 små samfund i Skægkærområdet. Og at tilflyttere til
Silkeborg også kigger nord for Balle Bakke, når de skal
etablere sig.
			
Luffe og Klaus
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.
Lokalbladets konto nr.: 1938 - 5905 254 431
Lokalbladets CVR-nr.: 3353 7506

Medlemmer:								Fastnet		Mobil			
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 (red. for Sejling-Sinding) 		
8685 5502
4040 4502
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (red. for Lemm.-Serup, trykansvarlig) 8685 9264
2993 5475
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)
					
6127 7299
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)
		
8685 5385
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 (Sognepræst)		
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter) (Serup Borgerforening)
			
3023 1613
Erik Nielsen, Østerbyvej 46 (Serup-Lemming sognes Menighedsråd)
8685 9110
2565 0320
Kaj Larsen, Holmgårdevej 9 (Serup Foredragsforening)
3511 6628
Karen Bang, Allingvej 1 (Lemming-Nisset Seniorklub)			
8685 9187
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b
8685 9325
Peter Mortensen (Skægkærskolen)					8970 2600
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)
8685 9333
Hanna Lund Pedersen, Lemm. Vesterbyvej 36 (Børnehaven i Lemming) 			
3026 5156
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)
8685 5832
Gyda Betzer, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)
			
3068 2330
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)
			
2463 0517
Tina K. Nørreskov, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening) 		
8685 9114
2883 2404
Susanne Fårup, Sindingvej 26c (Centrum IF)						
2297 4770
Jesper Bang, Østerbyvej 8 (Lemming IF)				
8685 9111
3052 1040
Verner Lynge (Lemming & Omegns Jagtforening)					
3029 3456
Jacob Kudsk, Sejlingsvinget 15 (Sejling Borgerforening)					
4084 2337
Hanne Marie Knudsen, Tandskovvej 8 (Sinding Forsamlingshus)				
4029 4629
Knud Erik Nielsen, Lemm. Bygade 34 (Lemming og Omegn 2022)			
4157 8153

3

GADESPEJLET

STORT VELKOMMEN
Stort velkommen til de nye foreninger og menighedsråd
Lokalbladet hilser hermed Sejling/Sinding Menighedsråd, Sejling Borgerforening og Sinding Forsamlingshus
velkommen i et udvidet samarbejde om Lokalbladet,
hvor også Skægkærskolen og IF Centrum allerede har
været medspillere er stykke tid. Lokalbladet omdeles
derfor også nu gratis 4 gange årligt i Sejling, Skægkær
og Sinding. Redaktionen glæder sig til at udbrede både
foreningernes, skolernes og menighedsrådenes aktiviteter, så alle borgerne her i sognene nord for Silkeborg
kan blive orienteret om disse og få glæde af alle de

tilbud, der måtte være interessante. Borgerne i de nye
områder er meget velkomne til at medvirke til at gøre
”Det nye” Lokalbladet til et levende blad ved at oplyse
redaktørerne om (sølv-, guld-) bryllupper, babyfødsler, mesterskaber, aktiviteter udenfor foreningerne og
meget andet med almen interesse. Lokalbladet drives
ved salg af sider samt annonceindtægterne, så brug
annoncerne på omslaget, når du skal have pungen op
af lommen og støt de lokale annoncører.
Mvh Redaktionsgruppen Klaus, Luffe og Tina
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LOKALBLADET

Referat fra Lokalbladets Generalforsamling
De fremmødte var Kurt Nissen (kritisk revisor), Jannie
Rasmussen (Landsbyliv), Torsten Nielsen (LIF og Lemming 2022), Karen bang (Lem/Nis. Seniorklub), Bo Grymer og Erik ”Pedel” Nielsen (Lem./Serup Menighedsråd),
Jakob Kudsk og Mikkel Mortensen (Sejling Borgerf.), Asger Skov Nielsen (Skægkærskolen), Kai Larsen (Serup
Foredragsf.), Rasmus Jensen (Serup Pensionistf.), Tina
Kampp (Lem. Borgerf.), Klaus Hansen (redaktør for Sejl./
Sinding), Luffe (redaktør for Lem./Serup samt annonceansvarlig), Tina Englyst (Serup Borgerf., blad- og annoncesætter), Karina Birch (kasserer).

Ingeborg (t.v) og Helga Pedersen, Lemming Vesterbyvej 3, Lemming, fylder hhv. 95 år den 3. marts og 90 år
den 5. juli.

Frederikke Frost Munksø,
datter af Frank Munksø
og Hanne Frost Munksø,
Ørevadbrovej 64, født d.
9.11.2014. Hun vejede
3830 g var 55 cm lang.

Noah Hjorth Højfeldt, søn
af Tommy Hjorth Hansen
og Maria Weis Højfeldt,
Lemming bygade, født d.
31.12.14 i Viborg (10 dage
forsinket), vejede 2980 gr
og var 49 cm lang.

HUSSTAFETTEN

Kritisk revisor, kassereren og redaktionsgruppen ønskede alle genvalg, hvilket skete med applaus!

Regnskabet blev fremlagt og viser en sund udvikling i
økonomien med et overskud i 2014 på godt 8000 kr. Hele
regnskabet kan ses på Serupsiden.dk

Alle priser blev fastholdt, så flg. er pris/år: En foreningsside 1000 kr., en halv ”aktivitetsside” fra privat dagpleje,
sommerfester og lign. folkelige tiltag 1000 kr., kontingent
til foreningen 250 kr., telefonannonce 1250 kr., bladabonnement 125 kr. Desuden koster en 1/8-dels side annonce
(erhvervstilbud) 250 kr. pr. blad. Private kan gratis annoncere salg af effekter/bolig og lign. med lavt pladsforbrug
til annoncetekst.

Der var ingen indkomne forslag, så man gik til budgettet.
Udvidelsen af bladet giver naturligvis en del usikkerhed
om antallet af foreninger og annoncører, der måtte komme fra de nye områder, men allerede på GF-en var der
solgt 6 annoncer og 4 sider, så et budgetteret underskud
på ca. 10.000 kr. blev taget med sindsro og godkendt.

Derefter var der åben debat om de nye muligheder for
layout, omdeling, ændrede udgivelsesdage, hvor især
fremrykning 1 måned i.f.t. nu var i spil. Det blev lagt op
til redaktionsgruppen at søge at tilfredsstille flest muligt.
Mødet sluttede med pølse-oste-kagebord m.m.
Referent Luffe
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Naja Erbou Hensel, datter af
Heidi Erbou og Ronni Hensel. Serup Tinghøjvej 8, født
d. 13. december kl 11.20
efter en meget hård fødsel.
Hun vejede 3330 gram og
var 51 cm lang.

< Sebastian Drejer Friis,
søn af René Friis & Maria
Drejer, Lemming Vesterbyvej 8, blev født d. 28-12015 kl. 09.10 på Viborg
sygehus. Vejede 3670
gram og var 56 cm lang.

Kurt Nissen blev valgt til dirigent og Luffe til referent. Dirigenten konstaterede, at GF var lovlig og rettidigt indkaldt.
Dagsordenen blev fulgt, så det flg. er et meningsreferat.
Klaus Hansen ønskede Sejling og Sinding sognene velkommen i bladet med nye sider fra såvel menighedsrådet
for Sejling/Sinding pastorat som Sejling Borgerforening
og bestyrelsen for Sinding Forsamlingshus. En ønske
er dermed opfyldt fra Lokalrådets side, at Lokalbladet
kunne dække alle fire sogne, som så også er Skægkærskolens og Lokalrådets distrikt (stort set!). Luffe ønskede
Lemming/Nisset Seniorklub velkommen i bladet, og hele
velkomsten blev beseglet med et lille glas champagne.

Oscar Julsgård Bryrup,
søn af Helle Overgaard
Bryrup og Lars Julsgård
Bryrup, Lemming Bygade
20, født d. 30. oktober kl.
23.10. Han vejede 3414g
og var 53 cm lang.

Knud Åge Riisberg Jensen, Bent
Klinkby,
Sejling
Hyrdemosevej 7, Lemming, Tværvej 3, Sejling, fyldte
fyldte 85 år den 23. januar. 70 år den 30. januar.
Du kan være med til at gøre

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

På Sindingvej 23 i Skægkær bor Helle, Morten og datteren Louise Thor med hundene Ziggi og Bianca. De har
gennem 20 år givet alle rum den store tur med bl. a. nyt
køkken, badeværelser, nye vinduer m.m.m. De var blandt
de første med pillefyr og fyret er siden blevet udskiftet med
nyt og løbende gjort mere energivenligt. Udvendigt kan
alle se søjlerne med Mortens hjemme-smedede smedejerns hegn imellem, som danner en monumental kant på
forhaven, og det hele er malet i samme kønne farve. Resultatet er jo blevet rigtig flot.
		
Luffe
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
HC VANDTEKNIK i Lemming

Sinding Auto - Egon Kylling

HC Vandteknik laver optimale løsninger på vandteknik
til svømmehaller og mindre svømmebassiner, så man
ikke får røde øjne og kløende hud efter et forfriskende
bad.

Hos Sinding Auto kan man få lavet mere end sin bil. På
Egon Kyllings værksted står der i dag en havetraktor,
en gaffeltruck, lastbil, kassevogn, firehjulstrækker og
en personbil, som den ene af de to svende laver service på. En Audi står og venter udenfor. Her til morgen
var Egon ude og starte en minigraver og rette en skovl
på en rendegraver.
Da Egon kom i lære hos mekaniker Leif Dyhr i 1985,
var det også en alsidig landsbymekaniker med rødder tilbage fra landsbysmedjens tid. Dengang skulle
en personbil have skiftet olie for hver 3000 km. I dag
er der ofte 30.000 km mellem service på en ny bil, så
der skal rigtig mange kunder til for at give basis for
en forretning. I kraft af alsidigheden, samt en del faste
erhvervskunder, er der nok at lave.
Det er slået fast, at den lokale mekaniker kan udføre
service og garantireparationer på nye biler, med samme gyldighed som den autoriserede forhandler. Med
et udviklet datanetværk, computerdiagnosticering og
levering af originale reservedele op til 4 gange om
dagen, fungerer Sinding Auto som en hypermoderne
virksomhed i en hvilken som helst metropol i verden.
Egon er fra Kragelund og arbejder i Sinding, og han er

Firmaet er startet af Holger Juul Christensen og har til
huse på Lemming Brovej 15 i Lemming. Firmaet har eksisteret siden 2011, hvor han startede for sig selv efter 7
år i branchen. Han er oprindeligt udlært som smed hos
Brix i Silkeborg, hvor han arbejdede i mange år, før han
med de 7 års erfaring sprang ud på det dybe (klor-)vand
som selvstændig.
Og det har han ikke fortrudt. Nogle af de første anlæg,
han byggede op, var på Færøerne, hvor han gennem
8 måneder byggede 3 anlæg op, hvilket i sig selv var
specielt, da man ikke liiiige kan køre hen og hente div.
stumper, man mangler. Alt var planlagt på forhånd og
sendt op i en container, og det virkede!
Han tilbyder sine anlæg såvel i hele Danmark som i
Norden, hvor han blandt meget andet har bygget anlæg
op 2000 km oppe i Norge, så det var nogle lange køreture. Et rigtig spændende og specielt projekt var det at
lave vandbehandling til kæmpeodderne i Givskud Zoo,
som rigtig nyder hans arbejde hver dag.

Holger foran sit mobile værksted

Holger har sit værksted bag huset, hvor han selv laver sine komponenter og styringsskabe, som
alt sammen skal være lavet af
plast, fordi vandet i svømmehaller skaber rust på selv syrefast
rustfrit stål. Han har derfor taget
certifikat til plastsvejsning, så han
er godkendt til enhver tænkelig
opgave indenfor vandteknik. Og
skabene er lavet rigtig flotte og i
høj kvalitet.

Flot hjemmelavet
plastskab

Så står du lige med planer om en svømmepøl i baghaven eller brug for et plastskab på mål, så ring til Holger
på mobil 21666788 og hør nærmere eller kig ind med
dit projekt og få et godt tilbud på en effektiv løsning i høj
kvalitet. 					
Luffe

i Balle er lukket…

”Jeg vil gerne sige RIGTIG STOR TAK til alle de kunder, der trofast har handlet i min og min kones butik
her i Balle”, siger Leif Østergaard, nu eks-købmand,
mens han går og rydder op i det snart tomme butikslokale. Her har der været købmandsforretning siden
1941, og Leif og fruen har været drivkræfterne i 28 år.
”28 dejlige år med god kontakt til utrolig mange mennesker, hvor mange også kom og sagde FARVEL og
PØJPØJ, da vi sluttede med gravøl for nogle uger siden. Det var en stor oplevelse”, siger Leif, der trods
rygsmerter hjælper en fryser videre i systemet. Han
håber, at forretningens gode beliggenhed kan medvirke til en fornuftig handel med både butikken og ejendommen, som han også ejer. Lokalbladet ønsker Leif
og fruen alt godt frem i tiden.
Luffe
Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
1525 stk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

en af ildsjælene bag ungdomsfodbold i Kragelund. Landsbyernes overlevelse ligger ham
på sinde. Han bruger de lokale
entreprenører, håndværkere og
vognmænd, som bruger ham.
Hvis alle lokale beboere tænkte
på samme måde, ville der være
mere liv i både småvirksomheder og butikker, også i Sinding.
Klaus Hansen, Tandskov

Wils A/S
Wils A/S, Murer- og isoleringsfirma, Sinding, er en af
vores nye annoncører fra Sinding. Den unge murermester Thomas Wils er bare 35 år og kommer oprindelig fra Funder. Efter læretiden hos murermester Søren Sørensen i Kragelund, byggede han hus til sig selv
i Funder, og startede i det små som selvstændig 27
år gammel. Hans gamle mester er for øvrigt nu ansat i
firmaet. I 2009 købte Wils ”Damgården ” i Sinding, og
i øjeblikket er de gamle udlænger og stuehuset ved at
blive omdannet til firmadomicil med 6 lejemål, udover
boligen for Familien Wils og deres 3 børn.
Byggeriet er jo en meget konjunkturbestemt branche,
men med nogle lidt større og langsigtede entrepriser i
ordrebogen, ser fremtiden lys ud.

Leif takker af...

Sinding Auto, Charlottenlundvej 2

Thomas har 20 mand ansat, heraf 4 lærlinge, og den
seneste udvikling er overtagelsen af TD Murerfirma fra
Engesvang pr. 1. januar. Teis Dalgaard indgår hermed
i ledelsen i Wils A/S, som i dag også består af Lasse
Mølgaard, der er leder af isolerings- og tagdelen, og
selvfølgelig murermester Thomas Wils. Dermed opretholder Wils A/S den struktur de altid har følt var særlig
vigtig, nemlig den direkte, personlige styring af opgaverne og den direkte kontakt til den private kunde, som
er så vigtig for kundens tryghed under byggeriet.

Murermesterbilen er en kørende reklame

Som autoriseret papiruldsisolatør melder
Wils sig på banen med
energirigtig og bæredygtig efterisolering,
og med bland andet
energivejlederuddannelsen i bagagen, er
Wils klædt på til fremtidens udfordringer.

Thomas Wils bruger også tid på
kontoret
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SKÆGKÆRSKOLEN

DAGPLEJERNE

Parents meeting - Skægkær

Dagplejens cykelløb

- AMORES… Nej, det er ikke en kærlighedshistorie…
og så alligevel...
Det drejer sig om kærlighed til det at læse. Læsning
er en meget vigtig ting at kunne. Som med alt andet
skal der trænes og trænes for at blive god. Svømmere,
fodboldspillere og håndværkere skal alle træne vildt
meget, det kræver motivation. For at fremme lysten
til at læse så deltager 4. og 6. årg. i et internationalt
EU-projekt der ved hjælp at elevproducerede e-bøger,
film, spil skal fremme lysten til at læse de historier, der
er illustreret.

Så har vi traditionen tro, haft cykelløb hos Joan. Ved
halv ni tiden ankom de dagplejere og børn som bor i
Sejling, Skægkær og Sinding, i en STOOR bus. Andre
kom til fods og i barnevogn. Vi startede med at få lidt
spiseligt, i form af boller, samt vand og kaffe.

Forældrene er meget vigtige spillere på læsefronten
og for at involvere forældrene gør vi forskellige ting
på Skægkærskolen og i AMORES – projektet. Vi har
afholdt såkaldte: ”Parents workshops” - så forældrene
dels kan forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, dels tale
med derhjemme om det eleverne laver.
D. 14. januar fra 17.30 - 19.30 afholdt vi forældreaften
for 4. klasse. Vores klasse har i forskellige sammenhænge i undervisningen arbejdet med LEGO Storystarter, Padlet, StoryJumper og BookCreator, så det
blev disse programmer, vores elever skulle undervise
deres forældre i. Vi valgte, at alle skulle arbejde med
Den lille Rødhætte i de forskellige programmer, for at
vise de forskellige udtryk, det vil give.
Som optakt til aftenen arbejdede vi med ”Den lille Rødhætte” som læseteater, og eleverne løste en opgave
svarende til den, de skulle løse med forældrene om
aftenen. Eleverne var rigtig gode til på kort tid at leve
sig ind i rollerne og spille skuespil, så det var en fornøjelse, at se hinanden optræde og give klapsalver.

På selve aftenen gav lærerne et kort oplæg om selve
projektets formål inden børn og forældre gik i forskellige workshops for at løse opgaven. Først skulle der
laves storyboards og så skulle fantasien på arbejde.
Det var fantastisk at se børn og forældre arbejde sammen om at løse opgaven. Der blev forklaret, snakket
sammen, løst problemer i fællesskab og fantasien blev
brugt.
Mange forældre var imponerede over, hvad deres børn
kunne med computere og gav udtryk for, at det også
var rart at få et indblik i, hvilke muligheder de forskellige programmer har, og hvad vi bruger dem til.
Og for os var det fantastisk at se eleverne i 4. klasse
tage opgaven så alvorligt og være så gode til at instruere deres forældre.
Et par uger senere blev det 6. klasses tur til at få info
og arbejde i forskellige programmer med novellen
“Drengen der gik over gevind” af Peter Mouritzen. StoryJumper blev også udskiftet med ComicBook, og to
helt andre programmer introduceret. Tiki-Toki og MovieCut var nu også en del af aftenens program.
Også her skulle fantasien på arbejde, men der blev
også brugt kræfter på at lave berettermodel og sætte
den ind i tidslinjeværktøjet Tiki-Toki samt at lave filmtrailer som reklame for novellen.

Da eleverne var kommet til anden del af forberedelsen,
blev der arbejdet meget koncentreret. Her øvede vi os
på ”Klods Hans” som blev bygget op i LEGO, genfortalt i StoryJumper og BookCreator. Der blev også lavet personkarakteristik og en beskrivelse af brødrene
Grimm, forfatterne til Rødhætte i Padlet. Det var en
flok spændte børn vi sendte hjem, der glædede sig til
senere at skulle undervise deres forældre.
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At bruge computer i undervisningen kan helt klart motivere mange til at arbejde med tekster.
Forskelligt fagligt niveau/udgangspunkt kan blive mere
udlignet. Elever med svage faglige forudsætninger,
kommer ofte med på mere lige vilkår, når vi bruger de
forskellige e-learning værktøjer.
Vores umiddelbare vurdering er, at elevernes generelle læselyst måske ikke fremmes voldsomt med eværktøjerne. Men det øger helt sikkert deres interesse
og motivation for arbejdet med og bearbejdningen af
Asger
bøgerne og teksterne efterfølgende.		

Mathilde og Marius følger med fra sidelinien

Karl får ekstra fart på

Thor passerer start-linien

Der tankes op til det store løb

Alle deltagere er udstyret med nummer

Derefter gik cykelløbet i
gang. Alle var klar. Der
blev sust rundt på både
løbecykler, scootere, løbehjul, tre-hjulede, og klapvogne. Der var selvfølgelig pit-stop undervejs, hvor
man kunne indtage diverse forskellige frugter, samt
noget at drikke. Som altid
vakte det stor begejstring,
og der var jævnligt kø :-) Løbet skydes igang!
Da energien var ved at være væk, spiste vi vores medbragte madpakker. Så kom bussen igen og hentede en
flok trætte børn (og dagplejere), og turen gik hjemad til
en velfortjent middagssøvn.			
Henriette

Ingen tyvstart!

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Henriette Larsen
Joan Nielsen		
Lone Bidstrup		
Karina Johnsen
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Mette Eriksen		
Jannie Husted		

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

3068 9017
8685 6023
2371 5476
3074 9758
8685 5672
8685 9103
3011 5818
2156 6073
2031 0466
6112 6002
8685 6055
7558 0182
8724 7008

For pædagogiske ledere, se side 11
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LEMMING OG OMEGN 2022
Hvad er det nu med den der gamle skole i Lemming?
Spørgsmålet om hvad der skal ske med Lemming Gl. Skole,
når Dybkær Specialskole til sommer rykker ind til Arendalsvej, har været under bearbejdning i noget tid. Ikke på kommunalt, men på lokal plan.
På baggrund af det første stormøde (april 2014) indenfor
”Lemming og omegn 2022”, blev der bl.a. etableret en arbejdsgruppe med fokus på fremtiden for Lemming Gl. Skole.
På dette stormøde, præsenterede Sophie Rasmussen og
Christoffer Olsen, et konkret forslag til hvordan Lemming
Gl. Skole fortsat kan være et sted som skaber liv i vores
område. De havde medbragt disse HV-ord som startskud
til debatten:
1. udkast ved første stormøde, april 2014.
HVAD: Et hus for, og med, kreativitet. Eksempelvis musik,
kunst, koncerter, fernisering, m.m., bogklub (det rullende
bibliotek), landsbyliv.
HVEM: De kreative og nysgerrige, unge, amatørkunstneren, netværksbetinget.
HVOR: Lemming Gl. Skole – mange lokaler, et sted med
en historie.
HVORFOR: Samlingspunkt for lokalmiljøet – et sted, hvor
man vil møde andre mennesker. For kreativiteten og for at
danne netværk.
HVORDAN: Tilskud, ansøgninger, Social økonomisk virksomhed.

Vi tog udgangspunkt i forslaget om en markedsdag – en
dag, hvor lokale institutioner, erhverv og private kunne
byde sig ind. Interessen op til var stor, med 25 vidt forskellige stande, som viste den brede vifte af tilbud som vi her i
området kan prale af. Nye bekendtskaber, samt en ny tradition, blev skabt på denne dag, hvor op imod 400 gæster
var forbi Lemming Gl. Skole.
Markedsdag afviklet – altså var første delmål nået.
DA BIBLIOTEKET KOM TIL LEMMING – OG BLEV HER…
Et andet frø, som kort tid efter markedsdagen blev sat,
omhandlede bibliotekscafeen. Dette projekt blev for alvor
skudt i gang i efteråret 2014, hvor Knud Erik Nielsen og
Torsten Nielsen, tog kontakt til Silkeborg bibliotek. ”Lemming bibliotek” er nu en realitet. I samarbejde med Silkeborg bibliotek kan du pr. 2. januar 2015 bestille bøger og
andre materialer, via Silkeborg Biblioteks hjemmeside, til
afhentning og aflevering i Lemming IF klubhus. Drømmen
er at få flyttet biblioteket med over på Lemming Gl. Skole,
til et mere etableret miljø, som måske kunne føre til en
læse-café. På nuværende tidspunkt er der en række kulturelle fredagsarrangementer i kalenderen – bl.a. Afrikafortælling til de 4-8 årige og en sangeftermiddag.

Som aftenen skred frem, bød de fremmødte ind med ekstra
idéer til indhold på stedet. Heriblandt kursusafvikling indenfor kunsthåndværk, børneaktiviteter, markedsdag, salg af
varer fra lokale, café, udlejning af musiklokale, ungdomsklub, hundetræning, m.fl.
Interessen for at føre stedet videre, var i den grad tilstede
denne aften.

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
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8722 4820

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

6029 5577
2174 3244
2485 6957
6130 5724
4040 4502

Dagplejen
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder
3066 4316
Janne Hummelshøj, pædagogisk leder 2035 4135
Lokale dagplejere, se side 9
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

MARKEDSDAG GAV BEVISER
Ovenpå dette møde, satte gruppen sig så sammen for
at planlægge næste skridt. Vi fik et kommunalt råd om at
formulere en behovsanalyse, for at lade lokalbefolkningen
give deres besyv med. Denne behovsanalyse blev uddelt
til omkring 1000 husstande.

Besøg det lokale bibliotek

LOKALE KONTAKTPERSONER

HVOR STÅR VI NU?
I skrivende stund, 30. januar, er ”Værkeriet – Lemming Gl.
Skole” der, hvor vi er klar til stifte en forening.
- Vi er ved at arbejde på et musikarrangement, som gerne
skulle ramme omkring sidst maj-start juni.
- Vi er i dialog med kommunen, Kultur- og fritidsudvalget,
og er ved at aftale et møde omkring det videre forløb.
Er du interesseret i at høre mere, eller har du en idé eller
lyst til at være med i arbejdsgruppen, hører vi meget gerne
fra dig. Alle idéer og hænder er velkomne.
Kontakt Christoffer Olsen – 61 65 10 96.
Mail: delongeracer@hotmail.com”

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen			
Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand
8685 9111 / 3052 1040
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
Anne Mejlby, formand			

8685 5255
2711 6836

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

Lemming Forsamlingshus		
8685 9197
Henrik Jensen, udlejning 8685 9048 / 2013 2785
Lemming Vandværk			8685 9015
Peter Nørreskov, formand 8685 9114 / 4013 4416
Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard			

8724 3011

Serup Vandværk
Jens K. Sørensen, formand		

2093 5324

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Tina Englyst, formand			

3023 1613

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand			

3511 6628

Serup Forsamlingshus		
8685 5108
Gyda Betzer, udlejning mm.		
8685 5108
Jens Ove Hansen, form.
8685 5687 / 4086 8647
Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen			

4029 4629

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				5094 7990
Sindingrummet
John Gammelgaard			

2947 1057

2945 3473

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

		

2463 0517

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

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

8685 5385
2114 9590
8686 7064
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Siden sidst

Pilgrims Crossing Borders 2015 - Hærvejen, VIBORG - PADBORG, 7. – 21. juni 2015
Pilgrims Crossing Borders er en ’stafet’-pilgrimvandring fra Trondheim/ Nidaros til Rom og Jerusalem. Vandringen kommer gennem Jylland, og du er velkommen til at være med enkelt dag – eller deltage i en gudstjeneste
sammen med pilgrimmene.
Du har mulighed for at opleve en enkelt dag sammen
med andre pilgrimme fra Australien, USA, Canada, Italien, Spanien, Tyskland, Norge, Sverige og Danmark. I
den lyseste årstid, hvor dagene er lange og der er højt
til himlen vil vi undervejs på den 1000-årige pilgrimsrute besøge gamle kirker, have andagter i det fri, vandre
i perioder af stilhed, men vi får også rig mulighed for
undervejs at udveksle erfaringer fra vores livsvej. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder turen og inviterer folk
fra sognene langs Hærvejen til at følge med en enkelt
dag. Hermed er det hendes håb, at lokale vandrere
vil fortælle os om egnens og kirkernes historie, samt
om livet som bønder, lærere, menighedsrådsmedlemmer, husmødre mv. Samtidig kan pilgrimmene indvie i
tanker og refleksioner om pilgrimsvandringens betydning for vort moderne (tros)liv. Dette kan forhåbentlig
blive til gensidig inspiration. Mød blot op og gå med fra
dagens start til ankomsten til det næste overnatningssted. Det koster ikke noget. Du skal selv have madpakke og vand med. NB: Du skal være sikker på, at du
kan klare gåturen! Vi skal jo nå helt til Padborg – og
Jerusalem! Mødetid hver morgen er kl. 8.45!

Se flere billeder fra Julekoncerten på side 21
Pavia

Siena

Søndag d. 7/6 kl. 14.30: Pilgrimsandagt i Viborg Domkirke v. biskop Henrik Stubkjær

Lørdag d. 13/6: Kollemorten, Jelling, 19 km. Mødested:
Kollemorten Hærvejscenter, Hærvejen 218, 7323 Give

Mandag d. 8/6: Hald-Thorning, 21 km. Mødested: Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Søndag d. 14/6 kl. 10.30 Højmesse i Jelling Kirke

Tirsdag d. 9/6: Thorning - Kragelund, 21 km. Mødested: Thorning Kirke, Blichersvej 29 1, Thorning, 8620
Kjellerup
Onsdag d. 10/6: Kragelund - Sepstrup, 17 km. Mødested: Kragelund Kirke, Kragelundvej 50, 8600 Silkeborg
Torsdag d. 11/6: Sepstrup - Nørhoved, 18 km. Mødested: Møllegården, Brandevej 24, Sepstrup, 8653
Them
Fredag d. 12/6: Nørhoved - Kollemorten, 17 km. Mødested: Hærvejens Bondegårdsferie, Nørhovedvej 16,
8766 Nørre Snede
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Julekoncert i Serup kirke mandag den 1. december
Den første aften i december måned blev Serup kirke
fyldt med julesang og glade mennesker. Vox’enkoret fra
Sejling-Sinding og Serup-Lemming og Voksenkoret fra
Kragelund-Funder stod for musikken i samarbejde med
Sejsblæserne. Det blev en festlig indledning på december
måned, som fortsatte med fællessang og kaffe i forsamlingshuset. Koncerten var samtidig en fin markering af det
musikalske samarbejde i det nye storpastorat. Vi håber at
kunne skabe lignende arrangementer i fremtiden.

Onsdag d. 17/6: Kongeåen - Stursbøl, 23 km. Mødested: Kongeåens herberg, Frihedsvej 1, 6630 Rødding
Torsdag d. 18/6: Stursbøl, Tørninggård, 22 km. Mødested: Café Ellegaard, Slevadvej 7, Stursbøl, 6560
Sommersted
Fredag d. 19/6: Tørninggård - Immervad, 12 km. Mødested: Tørninggård, Knagsledvej 1, Hammelev, 6500
Vojens
Søndag d. 21/5: Lindely - Padborg, 17 km.Mødested:
Lindely, Hærvejen 91, Kliplev, 6200 Aabenraa
Søndag d. 21/6 kl. 14 Pilgrimsandagt i Bov Kirke,
Padborg v/ pilgrimspræsterne Bernd Lohse & Elisabeth Lidell

Swingende julekoncert i Sejling kirke
Torsdag den 11. december
Under ledelse af dirigent Anne Katrine Christensen
sang SwingSingers julen ind i Sejling kirke. Det var en
flot og festlig julekoncert i en fyldt kirke. Publikummet
blev forkælet med smuk julemusik, flotte og kendte
værker, nyt som gammelt i en god blanding – lige fra
pop til jazz, swing og gospelmusik.

Juleaften i Sinding kirke
Juleevangeliet er en vigtig del af juleaften og også i
Sinding ønsker mange at deltage i en julegudstjeneste
juleaftensdag. Tidligere har man i Sinding kunnet risikere at gå forgæves, fordi der ikke var flere pladser i
kirken. Derfor besluttede menighedsrådet, som noget
nyt, at slå dørene op for en ekstra julegudstjeneste i
Sinding kirke. Resultatet blev to meget velbesøgte julegudstjenester og derfor vil der fremover blive holdt
to gudstjenster den 24. december. Med denne ekstra
julegudstjeneste håber, vi at alle der ønsker det, kan
komme i kirken juleaftensdag, også i Sinding.
De 9 læsninger i Lemming og Sejling kirke
Søndag den 14. december
I år var der De 9 læsninger i Lemming og Sejling kirke
den 3. søndag i advent. Traditionen tro hørte vi ni læsninger fra Bibelen, der strakte sig fra skabelsen over
Jesu fødsel og frem til Filipperbrevs-hymnens ord om
at have det samme sind over for hinanden, som Jesus
havde over for os.
Mellem læsningerne var der fællessang og indslag fra
Børnekoret og Vox’enkoret. Bl.a. solosang fra tre af
pigerne fra Børnekoret.

SwingSingers

Kirkehøjskole
”Hvad skal man dog tro? Tro og Ideologier”
Årets kirkehøjskole handler om forholdet mellem tro
og ideologier, og blev skudt i gang 4. februar i Serup
præstegård. Her fortalte Bo Grymer om forholdet mellem kristendom og kommunisme i DDR. Kirken spillede
her en afgørende rolle for den fredelige revolution, som
fandt sted i 1989. Tre uger efter fortalte Kresten Thue
Andersen om én-mandshæren Kaj Munk. En troens ridder, som vha. dramaer og prædikener kæmpede med
og mod ideologierne i 30’ernes og 40’ernes Danmark.
Kirkehøjskolen afsluttes lørdag den 7. marts i Sejling kl.
9.00. Her vil Mette Skaarup Glowienka fortælle om den
tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, der så det som kirkens
opgave aktivt at bekæmpe Hitlers nazistiske ideologi
(Se Kalenderen).

Børnekorets Lucia-optog

Voxenkoret
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Døbte i Serup sogn
Selina Oenema, døbt søndag den 28. december

Begravede fra Serup sogn
Bent Jørgensen (14/03-1941 - 23/11-2014)
Bisat fredag den 28. november fra Vestre Kapel

Kirkehøjskole
Lørdag den 7. marts kl. 9.00
i Sejling sognehus

Sogneudflugt
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00
”Abrahams børn” - udstilling om tro og fundamentalisme

Aase Skov Thygesen (21/5-1926 - 26/12 - 2014)
Begravet lørdag den 3. januar fra Serup kirke

Da nationalsocialisterne kommer til magten, deltager
Dietrich Bonhoeffer ikke i den begejstrings-bølge der
fejer hen over Tyskland. Tværtimod. Mens mange tyskere lader sig forføre af nazisternes propaganda og
antisemitiske hetz, er Bonhoeffer hurtig til at gennemskue og afsløre Hitlerregimets forbryderiske og menneskefjendske diktatur og ideologi. Bonhoeffer så det
som kirkens opgave at
stikke en kæp i hjulet på
statsmagten, når den svigtede i forhold til at opretholde lov og ret.

I år arrangerer vi en fælles sogneudflugt for hele storpastoratet. I forlængelse af kirkehøjskolens tre foredrag om tro og ideologier, vil vi sammen tage ind og
se Jens Galschiøts kunstværk på Silkeborg Bad.
Udstillingen hedder ”Abrahams børn” og handler om
jødedom, islam og kristendom. Ved hjælp af en lang
række citater fra Torahen, Koranen og Bibelen tvinger
Galschiøt os til at tage stilling til, om fundamentalismen udspringer af religionerne selv eller skyldes vores
misbrug af dem?

Døbte i Sejling og Sinding sogne
Frederik Randschau Hemmingsen. Døbt søndag den
25. januar, Sinding kirke.
Kamille Bøge Meyhoff. Døbt søndag den 25. januar,
Sinding kirke.
Døde i Sejling og Sinding sogne
Karen Margrethe Hauge Andresen. Bisat torsdag den
8. januar fra Sinding kirke
Niels Poulsen Nielsen Krogh. Begravet torsdag den
22. januar fra Sejling kirke

Kalenderen
Giv kvinder en hjælpende hånd!
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 8. marts
Vi har brug for din hjælp til årets landsindsamling. Har
du lyst til at være med, kan du melde dig som indsamler.
Serup: Bo Grymer, bobg@km.dk eller på 2383 3055.
Lemming: Karen Bang, ke@bang.mail.dk eller på
8685 9187.
Medbring gerne bil, hvis I har mulighed for det.
Dagen begynder med gudstjeneste i Lemming kl. 9 og
i Serup kl. 10.30. Over middag går vi ud samler ind til
Folkekirkens Nødhjælp.

© Thomas White

Sejling og Sinding sogne:
Dagen begynder med gudstjeneste i Sinding Kirke kl.
9.00 og umiddelbart derefter samles vi i Sinding hos
Henrik Berntsen, Sinding Hovvej 20 og i Sejling i sognehuset, Lemmingvej 2.

Meld dig allerede nu som indsamler hos Henrik Berntsen, tlf: 24 67 95 61 indsamlingsleder i Sinding sogn,
eller hos Kirsten Juul, tlf: 86 89 29 44 indsamlingsleder i Sejling sogn.

Kun få præster deltog aktivt i modstandsbevægelsen. En af de betydeligste
undtagelser var Dietrich
Bonhoeffer, der fandt, at
det var en kristen pligt at
befri mennesker for Hitlers
djævelske magtapparat.
Bonhoeffer

Efter udstillingen tager vi hen og drikker kaffe på en af
de silkeborgensiske cafeer.
Vi arrangerer samkørsel ind til udstillingen. Entreen
tager menighedsrådene sig af, men kaffen skal man
selv betale.
Ønsker du at deltage i årets sogneudflugt skal du henvende dig til Bo Bergholt Grymer:
bobg@km.dk / 2383 3055 senest den 10. marts.
Vel mødt til en indholdsrig og hyggelig sogneudflugt!

Program:
kl. 9.00 Kaffe og rundstykker
kl. 9.30 Foredrag
kl. 10.30 Pause
kl. 11.00 Spørgsmål til Mette
kl. 11.30 Afrunding med spørgsmål og debat ud fra alle
tre foredrag
kl. 12.30 Afslutning
Vi håber på god fælles samtale. Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Mette Skaarup Glowienka, Bo Bergholt Grymer
og Kresten Thue Andersen
Abrahams børn

Ved årets Sogneindsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på kvinder. Det gør vi, fordi søndag den 8.
marts er ’Kvindernes internationale kampdag’.
I mange lande er kvinders rettigheder sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder under fysisk og psykisk
vold og diskrimination - og de er ofte uvidende om, at
de har rettigheder.
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Kom til årets menighedsmøde
Onsdag den 18. marts kl. 19.00

Opstandelsesstemning!
Søndag den 5. april i Serup og Lemming kirke

Alle med tilknytning til Sejling og Sinding sogne er inviteret til at deltage i menighedsmødet den 18. marts.
På menighedsmødet vil menighedsrådet orientere
om kirkens regnskaber, budgetter samt planerne for
fremtiden. Menighedsmødet er også det forum, hvor
du har mulighed for at spørge til, hvad menighedrådet beskæftiger sig med og fremføre dine holdninger
omkring kirken og sognene. Hvis du har gode idéer til
hvad menighedsrådet skal tage fat på, byder denne aften dig rig mulighed. Vi ser frem til et par hyggelige , informative og forhåbentlig gensidigt inspirerende timer.

I fejres påskesøndag med en utraditionel gudstjeneste. Det glædelige og provokerende budskab om Jesu
opstandelse kan være svært at have med at gøre.
Uanset, hvilke ord vi bruger, kan vi aldrig helt få hold
på, hvad det var, der skete den påskemorgen, hvor
graven var tom.

Til info: Menighedsrådets almindelige møder er altid
offentlige og man er altid velkommen til at deltage. Sejling og Sinding sognes menighedsråds møder afholdes i Sejling Sognehus.
Minikonfirmand-skuespil
Palmesøndag kl. 11.00
i Lemming kirke

I stedet for at forsøge at beskrive det ubeskrivelige,
vil vi derfor formidle den stemning, som udgår fra opstandelsesbudskabet. Med fortællinger, digte, salmer
og musik vil vi videregive den tro på livet og det håb
for fremtiden, som påskesøndag har rakt til mennesket
igennem flere tusinde år.
Ole Dusgård synger og spiller ved begge gudstjenester og Vox’enkoret medvirker ved gudstjenesten i
Lemming.

Minikonfirmanderne går i løbet af foråret til undervisning i præstegården i Serup. Her hører de historier fra Bibelen, synger sange og
salmer og går på opdagelse i kirken.
Palmesøndag vil de opføre et skuespil
i Lemming kirke, som fører os igennem påskedagenes begivenheder fra
Jesu indtog i Jerusalem med palmegrene og hyldestsang og helt indtil korsfæstelsen og opstandelsen påskesøndag						
Alle er velkomne til den festlige indledning på påsken,
hvor Børnekoret også vil synge for os.
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”Vorherre bevares”
- mennesker og tro i dagens Danmark
Foredrag i Lemming forsamlingshus
Tirsdag den 5. maj kl. 19.30

Kaj Munk var en af Danmarks berømte digter-præster,
som både skrev dramaer og prædikener. Dog mest
kendt er han nok for sin kamp
mod nazismen, hvilket blev hans
skæbne, da han blev likvideret lige udenfor Funder, i Hørbylunde Bakker. Han så en dyb
sammenhæng mellem teatret og
gudstjenesten. Derfor passer det
særligt godt at høre hans tekster
i kirken – fremført af en skuespiller. Vi skal opleve stemningen fra
en tid i Danmark med stærke po- Kaj Munk
litiske spændinger.

Sognepræst, foredragsholder, forfatter mm.
Flemming Kloster Poulsen kommer til Lemming
for at gøre os klogere
på, hvad Bibelen og den
kristne tro har at sige os
velfærdsdanskere anno
2015. Han præsenterer
selv sig foredrag med
disse ord:			
Flemming K. Poulsen

Denne aften i Funder Kirke er en opfølgning op dette
års kirkehøjskole med temaet tro og Ideologi. Og den
foregriber dette efterårs tema i KK44 ”Kamp må der
til”. Arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Forening i Funder.

”Er vi bare alle sammen blevet velfærdsdanskere uden
tro og livsværdier? Er det hele tilfældigt? Sådan spørger jeg i denne collage af fortællinger om mennesker
og tro i dagens Danmark. Det handler om tomhed, mening, næstekærlighed. Historierne kommer fra litteratur og hverdag og jeg binder dem sammen med træk
fra mit arbejde som præst. Tilsammen peger de på et
sporskifte i retning af troens store ord og fortællinger.”

Børnekirke – ”Det forsvundne får”
Onsdag den 6. maj kl. 17.00 i Serup kirke
Børnekirken er et tilbud til børnefamilier. Ideen er en
spise-gudstjeneste under mottoet:

KONFIRMATION 2015

Tag hele familien med i kirke og
spis jer mætte i et stort fællesskab!
Så bliver børnene fortrolige med
kirken på en naturlig måde.
Børnekirken består af to ting: Først
en lille, kort børnegudstjeneste i kirken, hvor vi skal
høre en fortælling om Gud, lære at folde hænderne og
bede Fadervor og synge lidt. Der varer ca. ½ time. Alle
børn er velkomne.

Påskens gudstjenester i Sejling og Sinding:
Langfredag:
Langefredag mindes kirken Jesus´ død på korset og
hans gravlæggelse. Langfredag er traditionelt blevet
kaldt for ”sorgens dag” og i gamle dage kunne alter og
prædikestol være overtrukket med sort fløjl for at markere denne dags alvorlige karakter. I år vil vi i Sejling
kirke markere dagen ved at holde en liturgisk gudstjeneste. hvor vi vil lytte til læsninger fra lidelseshistorien,
til orgelværker og synge salmer. Gudstjenesten vil således få et meditativt præg og give rum for eftertanke
og refleksion.

Drama i kirken – med Kaj Munk
Onsdag 22. april 2014 kl. 19.30 i Funder Kirke
Gudstjeneste med dramatisering af Kaj Munk med orgel
og fællessalmer ved skuespiller Christian Steffensen

Påskesøndag:
Efter langefredag kommer påskedag, hvor vi i kirken
fejrer at Jesus opstod fra graven. Påskedag er kirkens
største festdag og højdepunktet i gudstjenesten er
læsningen af Påskeevangeliet. I Sejling kirke medvirker Vox´en koret.

Bagefter går vi hen i Forsamlingshuset og spiser aftensmad i fællesskab. Det koster 25 kr. for voksne, for børn
under 12 år er maden gratis. Vi slutter ca. kl. 18.30.
Forårets børnekirke kommer til at handle om det forsvundne får. Til gudstjenesten skal vi høre historien om
hyrden, som efterlod de 99 får for at gå ud og lede efter
det ene, der var blevet væk. Herefter udfordres børnene
til selv at gå på opdagelse og lede efter det forsvundne
får i kirken.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
i Serup Forsamlingshus.

Friskolen i Lemming
Lørdag den 25. april kl. 10.00 i Lemming kirke.
Konfirmander fra Serup og Lemming sogne
(Skægkærskolen og andre skoler)
Søndag den 3. maj kl. 9.30 i Serup kirke
og
kl. 11.00 i Lemming kirke.
Konfirmander fra Sejling og Sinding sogne
Fredag den 1. maj kl. 10.00 i Sejling kirke
og
Søndag den 3. maj kl.10.00 i Sinding kirke.
I Sinding forventes 9 konfirmander at blive
konfirmeret og i Sejling 13 konfirmander.

17

KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Børneteater
Onsdag den 20. maj kl. 18.30
”Den barmhjertige samaritaner” i Sejling Kirke
Familieforestilling med én skuespiller i 9 roller!
Kirketeateret leverer familieteater når det er bedst!
Vi har inviteret skuespiller Jens Jødal til at fremføre Jesus’ lignelse om ”Den barmhjertige samaritaner” i en
særdeles underholdende og vedkommende udgave.
Gennem en forestilling med masser af skør humor, hvor
flere børn blandt tilskuerne kommer
på scenen undervejs, fører Jødal
publikum ind til kernen i den gamle
fortælling. Jens Jødal spiller 9 roller og midt i hans finurlige humor får
alle samtidig noget at tænke over.
Jødal fastholder børn (og voksne)
fra først til sidst, og forestillingen er
blevet rost i høje toner for sin sjove,
skæve og alligevel loyale formidling
af historien. Forestillingen vil publikum noget – uanset alder.
Efter forestillingen serveres der saftevand og kage i Sejling sognehus.
Arrangementet er gratis.

Pinse-friluftsgudstjeneste
Mandag d. 25. maj kl. 14.00
i Sejling præstegårdshave
2. Pinsedag fejrer vi traditionen tro med en friluftsgudstjeneste for alle i Sejling, Sinding, Serup og Lemming
sogne. I år finder gudstjenesten sted i Sejling præstegårdshave kl.14.
Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med,
så vi efter gudstjenesten kan spise vores frokost sammen i det grønne under præstegårdstræernes skygge.
I tilfælde af kraftigt regnvejr rykker vi gudstjenesten indenfor i Sejling kirke.
Gudstjenesten vil blive varetaget i et fællesskab mellem Mette Skaarup Glowienka og Bo Bergholt Grymer.

Sejling præstegårdshave

Forårskoncerten byder i år
på korsang med vores lokale kor Vox’en koret samt
guitar koncert med vores
kirkesanger og guitarist Ole
Duusgård.
Aftenen vil byde på en broget buket af forårssange,
rytmiske sange af bl.a
The Beatles og Abba samt
sange af den store danske
komponist Carl Nielsen.
Ole Duusgård
Carl Nielsen vil denne aften få en særlig opmærksomhed, idet vi i år kan fejre 150-årsdagen for hans fødsel.
I ord og toner vil vi komme omkring Carl Nielsens liv
som menneske og komponist. Derudover vil Ole Duusgård spille guitar musik fra Carl Nielsens samtid.
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Børnekonfirmander i Sejling og Sinding sogne

I Sejling Kirke har vi siden midten af december måned
haft fornøjelsen af at have et smukt mosaik kors hængende fremstillet af kunsteren Lone Elisabeth Holm.

At være børnekonfirmand betyder at man bliver undervist i kristendom og bliver fortrolig med Folkekirken.
Når man er børnekonfirmand hører man de gode historier, tegner, leger, spiller teater, synger, er kreativ
og har det sjovt.

Lone skriver selv følgende om sit værk ”The Color of
Christ”: Den røde farve symboliserer, at Jesus gav sit
liv for os. Den gule/orange farve symboliserer, at Jesus genopstod. Den grønne farve
symboliserer, at han gav os liv.
At korset er lavet af glas symboliserer, at hans kærlighed skinner i
os. At det er genbrugsglas symboliserer, at hans ord bruges igen og
igen. At korset er skævt symboliserer, at hans kærlighed kommer
til os i skæve portioner i livet, når
vi har brug for det.
Korset hænger i kirken
The Color of Christ
frem til slutningen af april.

Børnekonfirmandundervisningen er et tilbud for alle
3. klasses elever i Sejling og Sinding sogne, og foregår om tirsdagen efter skoletid i tidsrummet kl. 14.30
– 16.00 i Sejling sognehus. Det er ganske gratis og
frivilligt om man vil deltage.
Vi starter et nyt hold op tirsdag den 5. maj og afslutter
forløbet tirsdag den 23. juni.
Ydeligere oplysninger kan fås ved at kontakte
sognepræst Mette Glowienka.

KOR NYT

Vel mødt
Aktivitetsudvalgene i Sejling-Sinding
og Serup-Lemming sogne
Aftensang og musik med noter
Torsdag d. 28. maj kl. 19.30 i Lemming Kirke

Kunst i kirken

BØRNEKOR
Er du glad for at synge og har
du lyst til at mærke suset ved at
synge sammen med andre, så
meld dig til børnekor.
Børnekoret er fra 3. til 6.klasse
og er fælles for Sejling/Sinding/
Serup/Lemming sogn.
Vi øver hver onsdag kl. 14.45 til 15.45 i sognegården i
Sejling. Der går bus fra skolen.
Børnekoret medvirker ved gudstjenester som fastelavns-, frilufts- og høstgudstjeneste, de ni læsninger
ved juletid og børnegudstjenester i løbet af året.
Derudover deltager børnekoret i korstævner 1-2 gange
om året, hvor koret synger sammen med andre børn i
et stort fælles kor på ca. 100 korsangere.
Mød gerne op og se om det er noget for dig. Det er
helt gratis.

Voxenkoret

Ind imellem musikindslagene vil der være fællessang,
hvor publikum kan ønske sange fra højskole sangbogen. Efter koncerten byder menighedsrådet på en kop
kaffe i kirken. Gratis entré.
Organist Karen-Minna Nielsen

VOKSENKOR
Vox’enkoret har nu været i gang i godt 2 år og er blevet
et vel etableret kor på ca. 21 medlemmer fra Sejling/
Sinding/Serup/Lemming sogn.
Vox’enkoret medvirker ved gudstjenester og koncerter
og har gennem det sidste år været travlt beskæftiget.
Repertoiremæssigt synger koret sange af både kirkelig og verdslig karakter og spænder bredt indenfor den
klassiske og rytmiske genre.
Ved korprøverne bliver der først og fremmest lagt
vægt på sangglæde og hyggeligt samvær. Koret arbejder seriøst med stor fokus på at træne og udvikle
sangstemmerne.
Vox’enkoret øver hver torsdag kl. 19.00 til ca. 21.00
i Sejling sognegård og slutter altid af med kaffe og
hjemmebagt kage.
Hvis dette skulle vække din interesse, så mød blot op
og vær med til en kor-prøve. Det er ikke nødvendigt at
have nogen form for kor-erfaring. Korundervisningen
er helt gratis. For nærmere information ang. børne- og
voksenkor kan jeg kontaktes på tlf. 8681 5378 eller
mob. 2720 5378.
Organist Karen-Minna Nielsen
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Facebook
Sejling og Sinding sogne er kommet på
facebook. Giv et “like” og følg med i kirkelivet i sognene.

Udsang ved dødsfald
Sognets kirkesanger medvirker ved udsang, hvis det
ønskes. Evt. henvendelse herom til sognepræsten på
tlf. 8685 5385.

På facebook kan du finde et link til en video over
Sinding kirke. Stor tak til Lars Dolmer for digitaliseringsarbejdet. Er du ikke på facebook, men ønsker at
se videoen, er du velkommen til at kontakte sognepræst Mette Glowienka

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

Billeder fra julekoncerten 2014

Takster pr. 1. januar 2015
1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne
Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)
For 1 brugsperiode: Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser

323,63

Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)
13.140,75
For 1 brugsperiode: Kistegravsted, pr. gravplads
Kistegravplads i fællesgrav
13.140,75
1.560,00
Urnegravsted
1.560,00
Urnegravplads i fællesgrav
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
Renh.
Gran (kat.1) Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads
808,11
425,36
19,14
1.212,69
643,60
19,14
Kistegravsted med 2 pladser
201,77
213,67
19,14
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
606,34
248,35
19,14
Urnegravsted
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.
Vedl.h.
Gran
Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads
22.220,75 10.709,50
478,50
33.356,75 16.090,00
478,50
Kistegravsted med 2 pladser
5.536,25
5.341,75
478,50
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
6.674,00
2.483,50
191,40
Urnegravsted
Urnegravplads i plæne, m. gravminde
Urnegravplads i plæne, anonym
Kistegravplads i plæne, m. gravminde
Kistegravplads i plæne, anonym

4.503,00
2.623,00
17.021,00
10.072,00

Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.
4281,68
Kistebegravelse, mandag - fredag
646,70
Urnebegravelse, mandag - fredag
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.
Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms

20

404,88

Adresser
Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 9632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 E-mail: bobg@km.dk
Mette Skaarup Glowienka, Sejling Præstegård,
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 E-mail: msg@km.dk
Kresten Thue Andersen (kbf.),
Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Tlf.: 5115 2766 E-mail: kta@km.dk
Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 E-mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirs., ons. og fre. kl. 9.00-13.00.
Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på:
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg
Tlf.:86 800 200. Alle hverdage 9-13, tors. tillige 16-17
Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og
sognemøder, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Arne Mundbjerg, tlf.: 8685 9875 / 4034 5782
E-mail: Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 8689 2944
E-mail: kristenjuul@fiberfart.dk
Gravere:
Serup sogn: Poul Jensen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021
Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283
Sinding sogn: Steen Brødløs, tlf.: 2296 1589
Kirkeværge:
Serup sogn:
Kurt Nissen, tlf: 8685 5878
Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Jeanette Haarup Svendsen, tlf.: 2252 1042
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22
23

10.30
10.30
9.00 Liturgisk
gudstjeneste *

Tors. d. 2.
Fre. d. 3.
Søn. d. 5.

10.00
Konfirmation *

Sejling

9.00

10.00 Konfirmation *

10.00

Sinding

10.30

Søn. d. 31.

Tors. d. 28.

Man. d. 25.

Søn. d. 24.

Ons. d. 20.

Søn. d. 17.

Tors. d. 14.

Søn. d. 10.

10.30

10.30

19.30 ”Aftensang med Musik og Noter” Forårskoncert i Lemming Kirke *

14.00 Friluftsgudstjeneste i Sejling Præstegårdshave *

9.00

9.00

10.30

10. 00
Bøllingsø

9.00

10.00

Kragelund

10.30

9.00

10.30

9.00

10.30

17.00

Kragelund

10.30

19.30

10.30

9.00

9.00

10.30

Kragelund

10.30

9.00

10.00
Bøllingsø

10.30

11.00

9.00

10.00

Funder

9.00

10.30

9.00

10.30

9.00

9.00

Funder

9.00

9.00

10.30

10.30

9.00

Funder

Trinitatis

Pinsedag

6. s.e. påske

Kr. Himmelfart

5.s.e. påske

Børnekirke

4. s.e. påske

Konfirmation

Bededag

Kirkeåret

3. s.e. påske

Konfirmation

Kaj Munk-gudstjeneste

2. s.e. påske

1.s.e. påske

2. Påskedag

Påskedag

Langfredag

Skærtorsdag

Kirkeåret

Palmesøndag

Musikgudstj.

Mariæ Bebudelse

Midfaste

Sogneindsamling

3. s. i fasten

2. s. i. fasten

Kirkeåret

Gudstjenester og arrangementer markeret med (*) er beskrevet i Kalenderen på side 14

9.00 Kirkekaffe efter
gudstenesten

10.30

9.00

18.30 ”Den Barmhjertige Samaritaner” Børneteater i Sejling Kirke *

10.30

10.30

17.00 ”Det forsvundne Får” Børnekirke i Serup Kirke *

9.00

9.00

10.30

10.30

Sinding

9.00

Ons. d. 6.

11.00 Konfirmation *

9.00

10.30

9.00

10.30 Liturgisk
gudstjeneste *

9.00

Sejling

10.30

19.00 Menighedsmøde i Sejling Sognehus *

19.30 ”Vorherre bevares!” Foredrag i Lemming Forsamlingshus *

9.30 Konfirmation *

10.00 Konfirmation *

Lemming

10.30

19.30 ”Drama i Kirken – med Kaj Munk” i Funder Kirke *

9.00 Kirkekaffe efter
gudstenesten
10.30

9.00

Sogneindsamling

9.00
Sogneindsamling

Tirs. d. 5.

Søn. d. 3.

Lør. d. 2.

Fre. d. 1.

Maj

Søn. d. 26.

Lør. d. 25.

Serup

9.00

Søn. d. 19.

Ons. d. 22.

10.30

Søn. d. 12.

Man. d. 6.

Lemming

10.30 Liturgisk
gudstjeneste *

Sinding

19.00 Sogneudflugt til Silkeborg bad *

Serup
9.00

Sejling

9.00 Kirkehøjskole i Sejling Sognehus *

April

10.30

Sogneindsamling

9.00

Lemming

11.00 Minikonfirmander opfører påskespil

9.00 Kirkekaffe efter
gudstenesten

10.30 Sogneindsamling

Serup

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

Søn. d. 29

Tirs. d. 24.

Søn. d. 22.

Ons. d. 18.

Tirs. d. 17.

Søn. d. 15.

Søn. d. 8.

Lør. d. 7.

Søn. d. 1.

Marts

KIRKENYT
Gudstjenesteliste - marts til maj 2015

Få dit arrangement med i næste nummer af

Dea

L O K A L B L A D E T Aktivitets K A L E N D E R
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Faste arrangementer:
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aj

mai

te n

r.:
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m

Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Løb i Serup
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Lemming Bibliotekscafé
Hver fredag
Kl. 15.30-17.30

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

Petanque i Serup
Hver onsdag kl. 13.30
Serup-Resdal Pensionistf.

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

Sinding Bogcafé
Fredage kl. 15.17
Sinding Forsm.hus

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

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

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 19.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Marts

April

Maj

Fremtidige

3. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sejling Borgerfore., se s. 30

19. marts kl. 17.00
Fodboldopstart, U8/9 og
U10, LIF, se s. 28

1. april kl. 13.30
Petanque, sæsonopstart,
Serup Pens., se s. 45

19. april kl. 9.00
DNs Affaldsindsamling i
Lemm., se lokalt opslag

1. maj kl. 10.00
Konfirmation i Sejling
Kirke, se s. 17

11. maj kl. 19.00
Forårstur, Lokalhistorisk
Forening, se s. 32

7.-21- juni
Pilgrimsvandring, ViborgPadborg, se s. 12

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

7. marts kl. 9.00
Kirkehøjskole i Sejling,
se s. 15

21. marts kl. 13.00
Forårsopvisning i Centrum IF, se s. 42

5. april
Opstandelsesstemning i
Serup og Lemm., se s. 16

19. april kl. 10.00
DNs Affaldsindsamling i
Serup, se s. 33

3. maj kl. 9.30
Konfirmation i Serup
Kirke, se s. 17

13. maj kl. 9.00
Løvspringstur, Serup
Pensionistfore., se s. 45

13. juni
EnergiMidt Cup på Lemming Stadion, se senere

25. september kl. 18.30
Ålegilde, Lemming Borgerforening, se s. 39

7. marts kl. 18.00
Forårsfest og Revy,
Lemm. Borgerf., se s. 39

21. marts
Dilettant i Sejling Borgerforening, se s. 30

6. april kl. 13.30
Påskespil, Lemming Borgerforening, se s. 39

22. april kl. 19.30
Drama i kirken, Kaj Munk,
Funder Kirke, se s. 17

3. maj kl. 10.00
Konfirmation i Sinding
Kirke, se s. 17

20. maj. kl. 18.30
Børneteater i Sejling
Kirke, se s. 18

14. juni kl. 10.00-15.00
Store Idrætsdag på Lemming Stadion, se s. 29

25. september
Koncert m. Kristian Lilholt, Sinding, se senere

8. marts
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, se s. 14

23. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag, Lemm./
Niss. Senior, se s. 45

9. april fra kl. 17.00
Fodboldopstart for Sandkasseholdet, se s. 28

23. april kl. 17.30
Sæsonafs. Gl. Omr. Nord,
Serup Pens., se s. 45

3. maj kl. 11.00
Konfirmation i Lemming
Kirke, se s. 17

25. maj kl. 14.00
Pinse-friluftsgudstjeneste
i Sejling, se s. 18

20.-21. juni 2015
Stafet for livet, Landsbyliv, se s. 35

31. oktober
Oktoberfest i Lemming,
LIF, se senere

9. marts kl. 12.30
Generalforsm., Lemm.Nisset Senior, se s. 7

24. marts
Borgermøde, Lokalrådet,
se s. 44

9. april fra kl. 17.00
Fodboldopstart for U6mix,
U7mix, U10piger, se s. 28

25. april kl. 10.00
Konfirmation, Friskolen i
Lemming, se s. 17

5. maj kl. 14.30
Start Børnekonfirmander,
Sejling, se s. 19

28. maj kl. 19.30
Aftensang og musik i
Lemming Kirke, se s. 18

23. juni
Skt. Hans Fest, flere
steder, se næste nr.

12. marts kl. 19.30
Generalforsm. Serup
Foredragsf., se s. 32

26. marts kl. 19.00
Besøg hos Katrinelund,
Landsbyliv, se s. 35

10. april kl. 20.00
Stand-Up, Susanne Sønderg., Sinding, se s. 31

5. maj kl. 19.30
Foredrag m. Flemming K.
Poulsen, Lemm., se s. 17

30. maj
Flyttedag i Børnehaven i
Lemming, se s. 37

26. juni kl. 18.00
Grillhygge i Lemming,
Landsbyliv, se s. 35

17. marts kl. 19.00
Sogneudflugt til Silkeborg
Bad, se s. 15

26. marts kl. 19.30
Foredrag m. Thyra Frank,
Sinding Forsm., se s. 31

12. april kl. 10.00
Intro til Motion, LIF
se s. 27

6. maj kl. 17.00
Børnekirke i Serup Kirke,
se s. 17

7.-9. august
Sommerfest i Sejling, se
næste nr.

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

28. marts kl. 10.00-12.00
Opstartsmøde, fodbold,
Centrum IF, se s. 43

17. april kl. 18.00
Fællesspisning i Lemming, Landsbyliv, se s. 35

9. maj
Flyttedag i Børnehaven i
Lemming, se s. 37

14.-16. august
Serup Sommerfest,
se næste nr.

18. marts kl. 19.00
Menighedsmøde, Sejling/
Sinding, se s. 16

29. marts kl. 11.00
Minikonfirmand-skuespil i
Lemming Kirke, se s. 16
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LEMMING IF
Nyt fra formanden

Lemming IF motion

Endnu et nyt og spændende år går vi i Lemming IF i
møde. Vi fortsætter udviklingen med mange projekter i
og omkring Lemming IF’s klubhus, og det bliver spændende at se de færdige resultater til foråret. Ligeledes
er vi kommet i Jy-Jy-Jyllandsserien i fodbold - det er
stort for så lille en klub. Det kan være at Lemming
stadion trækker flere tilskuere end Silkeborg Stadion
i den kommende sæson. Følg med på vores hjemmeside www.lemmingif.dk, hvornår næste hjemmekamp
spilles.

Motionsafdelingen er for alle voksne i det nordlige
opland af Silkeborg, der gerne vil motionere sammen
med andre. Her kan du få en god all-around træning,
og alle er velkomne.

Vores klubhus er for øjeblikket forvandlet til en stor
byggeplads. Senior fodbold afdelingen er i gang med
at renovere omklædningsrummene, da det har været
et stort ønske for dem igennem længere tid, at få gulvvarme i de gamle omklædningsrum, så de ikke fryser Renovering af omklædningsrummene
fødderne, når de skal i bad efter en god gang træning. Vi er altid glade for nye initiativer, men det kræver også
Færdiggørelsen af multibanen og crossfit området er et antal personer, der vil gøre et stykke frivilligt arbejgået i stå pga. leveringsproblemer, og vejret har gjort de, da det jo er hele fundamentet i en idrætsforening.
MEDLEMSTAL:
at det ikke er muligt at lime kunstgræsset, da det
skal Derfor er der altid plads til flere frivillige hænder i Lemda vi fortsat har nye projekter og visioner i
være tørvejr og temperaturen skal være over 5 grader.2011ming IF, 140
kan gå i gang med.
2012ærmet, vi163
Det er fantastik, at det er lykkedes Lokalbladets besty-2013
238
relse, at få udvidet Lokalbladet til, at det nu udkommer Vi er glade for den succes vi for øjeblikket oplever i
2014
265
i hele Skægkær Skoledistrikt. Det har været et stort Lemming IF både sportsligt, men også i antallet af
ønske for Lemming IF, at vores informationer også medlemmer. Vi håber på, at det fortsætter, og at vi nu
kommer ud til interesserede på disse kanter. Velkom- har nået et mere stabilt niveau.
men til alle nye læsere.
Til sidst vil jeg ønske alle i klubben held og lykke med
Sidste skud på stammen af nye idrætsgrene i Lem- sæsonen.
Jesper Bang
ming IF er Mountainbike (se artikel andet sted i bla- 					
det). Det er dejligt, at der er folk, der byder sig til, for at
få sat gang i nye tiltag i idrætsforeningen.
300

Medlemstal

250

Søndag 12. april kl. 10 indbydes du til intro – det er
netop den dag, du har muligheden for at kickstarte dig
selv og komme i gang med at motionere regelmæssigt
og sammen med andre. Du vil blive mødt af trænere,
der er klar til at lytte til dig og som vil hjælpe dig i gang
med en træningsplan, der vil give dig mere energi i
hverdagen.
Mød op ved klubhuset og surf rundt blandt aktiviteterne: løb, landevejscykling, mountainbike eller friluftsfitness på nyetableret område. Dine børn kan imens
benytte den nye multibane. Om du vil kigge eller prøve
noget af, er helt op til dig, men tag noget tøj på, som du
kan bevæge dig – måske du bliver fristet ;)
Efter 12. april tager vi os kærligt af dig i en eller flere af
vores faste aktiviteter, og vil glæde os til at være sammen med dig i fællesskabet.
Et årligt medlemskab koster 200 kr. og dækker alle de
hold vi har (undtagelsen er indendørs motion, der koster 20 kr. pr gang.)
Vælg mellem:
Løbeklubben: Søndage kl. 10.00 ved Lemming IF’s
klubhus. Der løbes hver søndag fra klubhuset. Du vil
modtage vejledning og træning, så du bliver i stand
til at løbe måske 5, 10 eller 20 km. Du vælger selv dit
mål. Tag med til et løb eller vær med i et eller flere af
vores andre arrangementer. Du skal jo helst blive ved,
når nu du er kommet i gang, og så hjælper det, når vi
også oplever noget sammen. Tag et kig på vores årshjul, du finder det på www.lemmingif.dk/lob

200
150

Antal

50
0
2011 2012 2013 2014
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Moutainbikerne i skoven

Landevejscykling: Tirsdage og torsdage kl. 19.00
Fra april til oktober cykler vi på landevejene. Er du
begynder så mød os 12. april, og vi hjælper dig med at
finde rette hold til dig. Ellers mød op ved klubhuset, så
deler vi i to hold efter evner og kondition. Tirsdage kan
du også køre med på ’kaffeholdet’, der ikke kræver
udstyr eller racercykel, men blot handler om at få en
hyggelig cykeltur og komme ud at se sig lidt omkring.
Motionsrum: 24-7
To omklædningsrum i klubben er blevet indrettet som
motionsrum, med bla. spinningcykel og løbebånd.
Derudover har vi håndvægte og vægtstænger samt et
par træktårne. Som medlem kan du få en nøgle og
bruge rummet kvit og frit.
Indendørs motion: Tirsdage kl. 17.00 og 18.00
Fra oktober til marts mødes vi tirsdag aften i gymnastiksalen på Lemming Gl. Skole til en god træning for
hele kroppen. Især godt til løbere og andre, der vil styrke core-musklerne. Vi er inddelt i to hold efter sværhedsgrad. Glæd dig til næste sæson starter til oktober!

100

Fodboldsæsonen er skudt igang!

Mountainbike: Lørdage kl. 10.00 fra parkeringspladsen ved Vestre Søbad. Alt efter hvem der møder op
deles i mindre grupper, så niveau, dagsform og forventninger til bakker og tempo passer nogenlunde
sammen. Du skal forvente sved på panden og være
indstillet på at trampe med alt hvad du har. Find os
også på facebook: ’MTB - ”kom nu af sted”, Lemming
IF’. Er du begynder på mtb, så kom til introen 12. april.
Herefter vil vi tilrettelægge begyndetræning for nye
medlemmer.

Løbeklubben

Læs mere på www.lemmingif.dk
– og mød os 12. april kl. 10 ved klubhuset.
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LEMMING IF
Fodbold
Så er det atter ved at være ved tiden, hvor banerne
ved Lemming Klubhus skal fyldes med fodboldglade
børn og deres forældre. Vi glæder os til at komme i
gang og til at tage imod kendte, såvel som nye ansigter. Igen i år er der en masse trænere der står klar til
at tage imod jeres børn, så vi håber, at I vil tage godt
imod dem, og være med til at give en hånd når der er
brug for det.

Fodboldopstart Lemming Herre Senior
Hvis I skulle have lyst til at give en hånd med ved træningen og kampene, så tag evt. fat i den enkelte træner eller send en mail til thougaard-schultz@mail.dk,
da vi altid kan bruge nogle ekstra hænder.

Træningstider
Sandkasseholdet (3-5 årige)
Torsdag kl. 17.00 – 17.30 (17.45)
U6 (årg. 2009)
Torsdag kl. 17.00 – 17.30 (17.45)

Sandkasseholdet

Fodboldopstart – børneholdene
Torsdag d. 19. marts kl. 17.00 – 18.30
er der opstart for
U8/9 drenge
U10 drenge
Torsdag d. 9. april fra kl. 17.00
er der opstart for
Sandkasseholdet
U6 mix - U7 mix - U10 piger

U7 mix (årg. 2008 el. 0. klasse)
Torsdag kl. 17.00 – 18.00
U8/U9 drenge
(årg. 2006 og 2007 el. 1. og 2. klasse)
Torsdag kl. 17.00 – 18.00
U10 piger (årg. 2005 el. 3. klasse)
Torsdag kl. 17.00 – 18.00
U10 drenge (årg. 2005 el. 3. klasse)
Torsdag kl. 17.00 – 18.30
U8/U9 drenge, U10 piger og U10 drenge
Fælles træning tirsdag kl. 17.00 – 18.30
Indtil kampene går i gang.

Forårs sæsonen 2015 blev lørdag den 31. januar, tradition tro, skudt i gang med træning og efterfølgende
suppe. Dejligt at se et stort fremmøde af velkendte ansigter og vi håber i løbet af et par uger at se mange
flere både nye som gamle.
Fodboldafdelingen står over for en historisk sæson,
hvor vi for første gang har et hold med i Jyllandsserien. Foruden Jyllandsserien, kan vi også tilbyde både
serie 4 og serie 5 fodbold. Alle tre hold går et rigtigt
spændende forår i møde med masser af kampe, så vi
håber igen i år på stor opbakning til træning og hjemmekampe, samt at vores trofaste tilskuere igen i år er
at finde til udekampene. Til en del af Jyllandsseriens
kampe vil der blive arrangeret bus.
I løbet af opstarten vil der være lidt svingende trænings- steder og tider alt efter vejr og bane forhold. Er
vejret med os træner vi hver tirsdag og torsdag kl. 19.
Ændringer til dette kan ses på Facebook under Lemming IF. Er der spørgsmål til træningstider, træning eller andet er man velkommen til at kontakte vores trænere Søren og Mads.

Vi er stadigvæk en blandet flok damer der mødes og
træner håndbold en gang om ugen, vi har det rigtig
hyggeligt og forsøger også at få tid til at være sociale
udenfor banen. Der er plads til alle – også nybegyndere. Vi træner en gang om ugen, om tirsdagen kl. 19.3021.00 i Fårvang Hallen, og spiller kampe i weekenden.
Vi er godt i gang med sæsonen efter jul og ligger pt. nr.
2 i serie 3, det satser vi ikke på, at der skal laves ret
meget om på!
Når vi går den lunere tid i møde tilmelder vi os udehåndbold, hvor vi i en periode på et par mdr. op til sommerferien spiller kamp en enkelt gang om ugen.
Vi håber at der er flere der har lyst til at spille lidt bold
sammen med os, hvad enten det er indendørs eller
udendørs. Hvis der er spørgsmål eller lignende er I
velkomme til at kontakte mig enten på mail eller telefon thougaard-schultz@mail.dk el. 4072 9975.
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Kom til

––

Årets store

idrætsdag

For alle!
søn. d. 14. juni - Kl 10-15
–
––
––
–

Træner Teamet vil i år bestå af:
Jyllandsserien – Søren Bak, mobil: 2044 2970 og
Ole Smedegaard. Holdleder Egon Bang.
Serie 4 - Mads Balle Pedersen, mobil: 2122 2782.
Holdleder Hugo Moralez.
Serie 5 - Lasse Schultz, mobil: 2513 6775.

Håndbold

––

Der skal fra alle i klubben lyde en stor tak til alle de
frivillige, der hjælper til, og til alle vores trofaste fans
som følger os både hjemme og ude. Det er Fantastisk.
TAK!!!
Nye som gamle er altid velkomne. Go´ sæson!
Lemming Fodbold Senior afdeling.
Mads Balle Pedersen

HUSK

ta’ hele familien med på
lemming stadion søndag d. 14. juni.
det bliver en dag fyldt med aktiviteter:
Cykelløb, rundbold, stikbold, stafet,
fodbold, gymnastik, løb
og meget mere.
Hoppeborg til børnene og gratis
slush ice. der kan købes masser af
mexikansk mad og pølser fra grillen.
Kom og vær med!

Du kan altid finde oplysninger
om trænings- & kamptidspunkter, samt
informationer om klubbens
kommende arrangementer
på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk

25 mand til første træning
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SEJLING BORGERFORENING
Så er Sejling også kommet med, i det vi nu kan kalde vores Lokalblad - og hvorfor nu det, når vi sidste år
nedlagde Sejlings egen blad, For Fulde Sejl, blandt andet med det argument, at det var svært at få artikler
til bladet. Denne udfordring er naturligvis ikke blevet mindre, men vi tror alligevel på, at kunne fylde den
side ud, som vil være øremærket til Sejling. Til dette har vi dog brug for jeres hjælp, så hermed er opfordringen til at komme med gode ideer, billeder o. lign., givet videre.
En anden grund til at vi valgte at gå med, er at støtte op om vores lokalsamfund og derigennem øge mulighederne for samarbejdet med vores nabolandsbyer.
Håber alle Jer i Sejling og omegn vil tage godt imod bladet og at det vil være til gavn for os alle.

Et tilbageblik på 2014... og et kig på 2015

Dilettantforestilling

Et nyt år står foran os og dermed er det også tid til at
kigge tilbage på det forgangne år.

Lørdag d. 21. marts og
Fredag d. 20. marts (Generalprøve)

2014 bød på de traditionelle arrangementer i Sejling,
starterne med en forrygende dilettant forestilling i
marts efterfulgt af Skt. Hans fest, begge to med et fint
fremmøde og absolut en gentagelse værd i 2015, men
mere om det senere.

Program vil blive husstandsomdelt i Sejling,
men alle er selvfølgelig velkommen, også
selvom man ikke lige bor hvor programmet
bliver omdelt og tilmelding kan ske til
Jakob på tlf. 4084 2337

Årets højdepunkt, sommerfesten, blev vanen tro holdt
den anden weekend i august, trods lidt blandet vejr,
blev det endnu engang en succes. I september holdt
vi så vores knokkelfest, for alle de der havde hjulpet til
og gjort det muligt at afholde sommerfesten, endnu en
gang tak til alle Jer og ikke mindst vores sponsorere.
Som de sidste par år, var der også i 2014 stegt flæsk
m.m. til salg ved River Boat jazz festival til støtte for
Sejling, dette har muliggjort, at der nu er økonomi til
”Projekt Arnestedet”, målet er et endnu hyggeligere
fristed samt en ny legeplads. Det første spadestik er
taget, i form af fjernelse af den gamle og efterhånden
udslidte legeplads samt etablering af et nyt miljø med
bålplads og kælke – og legebakke, flere hundrede kubikmeter jord er kørt på stedet og debuten som kælkebakke er sket.

Sejling Borgerforeningens

Generalforsamling

Tirsdag d. 3. marts kl. 19.00
i Sejling Forsamlingshus
Dagsorden jf. vedtægter.
Vi håber på stort fremmøde, så opfordringen er
herfra: mød op og giv din mening til kende eller
bare få et par hyggelige timer med dine medborgere.
Skt. Hans Aften d. 23. juni og Sommerfesten d. 7.-9.
august, kommer der mere om det i næste nummer.
En anden stor opgave i 2015, bliver det fortsatte arbejde med etablering af vores nye legeplads, en nærmere tidsplan tilgår, men vi har brug for jeres hjælp
dertil og håber på jeres støtte. Det hele skulle gerne
være færdig inden sommerfesten.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk, Sejlingborgerforening@gmail.com

SINDING FORSAMLINGSHUS
Sinding
inviterer
Sinding Kulturforening
inviterertil:
til:
Sinding Kulturforening
Kulturforening
inviterer
til:
Foredrag
Foredrag med
med Thyra
Thyra Frank
Frank

Torsdag
Torsdag den
den 26.
26. marts
marts 2015
2015 kl.
kl. 19.30
19.30
ii Sinding
Forsamlingshus
Sinding Forsamlingshus
Thyra
Thyra Franks
Franks åbenhjertige
åbenhjertige holdninger
holdninger har
har gjort
gjort hende
hende til
til en
en
elsket
foredragsholder
og
markant
profil
i
debatten
om
elsket foredragsholder og markant profil i debatten om
ledelse,
ledelse, arbejdsglæde
arbejdsglæde og
og ikke
ikke mindst
mindst ældreforsorgen
ældreforsorgen ii
Danmark.
Danmark. Det
Det hele
hele begyndte
begyndte ii slutningen
slutningen af
af 90érne,
90érne, hvor
hvor
hun
stak
hovedet
frem
i
debatten
omkring
vilkår
hun stak hovedet frem i debatten omkring vilkår og
og regler
regler på
på
danske
plejehjem.
danske plejehjem.
”Alle
”Alle har
har ret
ret til
til et
et liv
liv før
før døden”
døden” har
har det
det længe
længe lydt
lydt fra
fra Thyra
Thyra
Frank.
Frank. II 2008
2008 blev
blev hun
hun slået
slået til
til Ridder
Ridder af
af Dannebrog
Dannebrog og
og
udråbt
udråbt som
som ”Årets
”Årets Kvinde”.
Kvinde”.
Thyra
Thyra Frank
Frank tager
tager udgangspunkt
udgangspunkt ii sin
sin ledelsesfilosofi
ledelsesfilosofi og
og sit
sit syn
syn på
på sine
sine medmennesker.
medmennesker.
Hun
kunne
aldrig
finde
på
at
headhunte
en
medarbejder.
Derimod
hearthunter
Hun kunne aldrig finde på at headhunte en medarbejder. Derimod hearthunter hun
hun og
og
ifølge
hende
selv
er
dette
den
altoverskyggende
årsag
til
at
hendes
mission
som
leder
ifølge hende selv er dette den altoverskyggende årsag til at hendes mission som leder er
er
lykkedes.
lykkedes.

Billetter
Billetter købes
købes ved
ved indgangen
indgangen kr.
kr. 50,50,- incl.
incl. kaffe/the
kaffe/the og
og kage.
kage.

Stand-Up
Stand-Up med
med Sanne
Sanne Søndergaard
Søndergaard
Fredag
Fredag den
den 10.
10. april.
april. kl.
kl. 20.00
20.00
ii Sinding
Forsamlingshus
(dørene åbnes
åbnes kl.
kl. 19.00)
19.00)
Sinding Forsamlingshus (dørene

Et
Et show
show om
om at
at være...
være... .nå,
.nå, ja,
ja, kvinde.
kvinde. Det
Det kommer
kommer
snarere
snarere til
til at
at handle
handle om
om ikke
ikke at
at kunne
kunne finde
finde ud
ud af
af at
at være
være
det.
Regelbogen
for
Kvinder
er
bare
så
meget
længere
det. Regelbogen for Kvinder er bare så meget længere
end
end Regelbogen
Regelbogen for
for Mænd.
Mænd. Jeg
Jeg sidder
sidder forkert,
forkert, taler
taler for
for
højt,
ved
for
meget,
roder
for
meget,
er
for
sjov,
højt, ved for meget, roder for meget, er for sjov, for
for kvik,
kvik,
for
for kræsen.
kræsen. Jeg
Jeg fylder
fylder med
med andre
andre ord
ord for
for meget!
meget! (Og
(Og det
det
selvom
min
røv
faktisk
ikke
er
så
stor
igen.)
selvom min røv faktisk ikke er så stor igen.)
Så
Så det
det har
har jeg
jeg lavet
lavet et
et stand-up-show
stand-up-show om.
om. Hvor
Hvor jeg
jeg kommer
kommer til
til at
at fylde.
fylde. Og
Og snakke
snakke om
om den
den
nøgne
kvinde.
Ikke
den
afklædte,
men
hende,
der
gemmer
sig
under
kvindelighedens
nøgne kvinde. Ikke den afklædte, men hende, der gemmer sig under kvindelighedens
maske
maske af
af mascara
mascara og
og extensions.
extensions.

Billetter
Billetter kr.
kr. 150,150,- købes
købes hos
hos Karen
Karen Busch
Busch Nielsen,
Nielsen,
Nørhedevej
59,
tlf.
8685
5219
Nørhedevej 59, tlf. 8685 5219

Sommerfest 2014, Harley Davidson klubben var på besøg til stor glæder for børn og voksne, som fik en tur rundt i Sejling på de flotte maskiner.
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Sæt
Sæt kryds
kryds ii kalenderen
kalenderen fredag
fredag den
den 25.
25. september
september
med
Kristian
Lilholt
Sæt kryds Koncert
iKoncert
kalenderen
fredag
d.
25.
med Kristian Lilholt september:
Koncert med Kristian Lilholt
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SERUP FORSAMLINGSHUS

SERUP BORGERFORENING

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst...

Generalforsamling

Onsdag den 23. marts kl. 19.00
afholdes den årlige generalforsamling i Serup forsamlingshus
Umiddel bart efter den ordinære generalforsamling er der generalforsamling i Støtteforeningen.
Har man nye ideer eller foreslag til hvad vi skal med vores forsamlingshus,
skal det være formanden i hænde senest 14 dage før (9. marts)
Formand:Jens Ove Hansen, mobil 4086 8647, mail: minitransport@mail.dk

LOKALHISTORISK FORENING
Lidt ”ny” historie er dukket op!
Torsdag d. 5. februar holdt Lokalhistorisk Forening
generalforsamling, hvorefter Lis Thavlov fra Silkeborg
Arkiv fortalte om Veteranbogen fra Ebstrup.
Lis Thavlov fortalte meget oplysende om de fantastiske historiske beretninger, som Michael Jensen,
Ebstrup, har samlet om de 600 soldater, der var med i
krigen i 1864.
Desuden om den meget omtumlede tilværelse, som
”bogen” har haft, inden den nu er endt på Arkivet i Silkeborg. Hvis nogen har interesse i slægtsforskning,
kan man måske finde noget dér. Lis Thavlov for også
noget med tilbage til Arkivet:
Det viste sig, at Michael Jensen er født på gården
Ebstrupvej 46 (som søn af Jens Rasmussen), dennes
ejes idag af Niels Vad Jensen og har været i familiens
eje i 6-7 generationer.
Dorte og Niels´s oldefar, Rasmus Jensen, var bror til
Michael Jensen. Rasmus Jensen havde været ansat
på en herregård som forvalter. Dorte og Niels medbragte en bog, hvori Rasmus Jensen havde ført regnskab over alle gårdens ansatte, den daglige drift, samt
vejret. Det var ret så imponerende.
Desuden havde Dorte og Niels medbragt familieklenodierne: 1 sabel og fortjenstmedalje. En meget udbytterig aften, men vi kunne godt i bestyrelsen have ønsket,
at flere af vores medlemmer var dukket op.

Ved den årlige generalforsamling i januar oplevede
vi historisk flot fremmæde og god opbakning til bestyrelsens arbejde. For engangs skyld var det ikke et
problem, at stille en fuldtallig bestyrelse, med to nye
medlemmer og to nye suppleanter. Og så har vi endda
udvidet bestyrelsen med en fond-ansvarlig, der brænder for at undersøge mulighederne for, hvilke tilskud vi
kan søge i formindelse med nye tiltag på Sportspladsen mm. Bestyrelsen har konstitueret sig som flg.:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Referent:
Menigt medlem:

Tina Englyst
Johnny Poulsen
Casper Jensen
Kristian Hornskov
Bernd Grewy

Suppleanter:

Forårstur

Mandag d. 11. maj kl. 19.00
Vi begynder ved Vinderslev kirke hvor tidl. Museumsdirektør Christian Fischer viser rundt og
fortæller om kirkens historie.
Derefter fortsætter turen til Mausing Mølle hvor
ejerne Anne Marie og Hans Henrik Christensen vil
fortælle og vise rundt på møllen som går tilbage til
ca.1579, da den bliver
krongods under Silkeborg Slot.

Lene Michaelsen
Jørgen Bidstrup
Fond-ansvarlig: Maibritt Østenfjeld
Revisorer:

Danmarks Naturfredningsforenings

Affaldsindsamling

Søndag d. 19. april kl. 10.00
Vores indfaldsveje bugner med affald!
Lad os løfte i flok og få en ren by!
Tilmelding via Serup-siden på Facebook
eller til Tina på 3023 1613

Skt. Hans Aften

Tirsdag d. 23. juni
på Serup Sportsplads
Se program i næste nummer
af Lokalbladet

Jens Kristian Sørensen
Jens Ove Hansen

Fastelavnsfesten var godt besøgt af ca. 35 flot udklædte børn og en håndfuld udklædte voksne. Tønderne var igen flot dekorerede af dagplejerne.

Serup Sommerfest
14.-16. august 2015

Program udsendes senere
men sæt allerede nu

Medbring kaffe og brød

SERUP
FOREDRAGSFORENING

Vi prøver igen at tilmelde os

i kalenderen!
STOR TAK til dagplejerne for flot dekorering af tønderne!

Generalforsamling

Torsdag d. 12. marts kl. 19.30
Vi får besøg af
Johan Brødsgaard - medlem af byrådet,
der fortæller om det politiske arbejde
og svarer på spørgsmål.

Vi håber at se jer til vores kommende arrangementer.
Elva L. Jensen
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Konger og Dronninger

Vinderne af Bedste Udklædning
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LANDSBYLIV
LANDSBYLIV ØNSKER ALLE

EN RIGTIG GOD PÅSKE
Siden sidst ...
Juletur til Husum
Det lykkedes os igen at fylde en hel bus med 52 pers.
til et smut over grænsen.
Denne gang gik turen til Husum ca. en halv time ned
i Tyskland. Vi hyggede med rundstykker, kaffe og en
lille skarp i bussen på vej sydover.
Velankommet til Husum, skulle vi finde torvet, men det
var ikke sådan lige at finde. Men det lykkedes. Super
hyggeligt med små træhytter hvor man kunne købe alverdens ting. Nogen gik et smut på gå gaden andre
fik en dejlig frokost og så var bussen klar til og vende
snuden mod grænsen. 2 timers hård shopping blev det
til, inden vi vendte hjem ad. En rigtig hyggelig tur med
masser af højt humør, snak og snoller.

Propfyldt bus på vej til Husum

Kommende arrangementer
Fælles spisning

Besøg hos Katrinelund

Løndalvej 6, Vinding, 8654 Bryrup.

i Lemming Forsamlingshus

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00

Fredag d. 17. april 2015 kl. 18.00

Katrinelund er en gårdbutik indrettet i en
gammel staldbygning.
Her forhandles garn og kunsthåndværk i naturmaterialer, samt diverse tilbehør indenfor
strikning.
Desuden også hånddekoreret keramik,
pileflet, smykker, billeder og kort m.m.

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

Se mere på www.lenep-katrinelund.dk
Lene vil fortælle om stedet, vi kan få gode
ideer og handle.

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

I løbet af aftenen bliver der mulighed for at
drikke en kop kaffe med kage til, men vi kan
ikke love siddeplads til alle samtidig.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30.
Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.
Tilmelding til Grete senest d. 18.03.15 på
tlf. 6093 7601 eller på
e-mail: landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Janni senest d. 10.04.15
på tlf. 2463 0517 eller på
e-mail: landsbyliv@live.dk

Grillhygge
på Friskolen i Lemming

Juletur til Husum

Jul i Husum

Den spanske flue i Det Nye Teater
En dejlig aften, hvor man ikke skulle tænke på madlavning og opvask. Køkkenet i Det Nye Teater serverede
lækre og møre spareribs, flødekartofler og salat før aftenens forestilling, så alle var mætte og klar til en sjov
aften. En hylende morsom forestilling, med en masse
forviklinger, kærlighed og drama som gav tårene frit
løb og motionerede lattermusklerne.

Vi håber, vi kan sidde ude, så husk varmt tøj.

Der er mulighed for at købe øl, vand og vin til rimelige priser. Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr.
Tilmelding til Lillian senest d. 20.06.15 på tlf. 8685 9207 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Lækker mad

Hygge i Det Nye Teater
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Fredag d. 26 juni kl. 18.00
!
S
OB TO! Vi prøver igen med en grillaften…
DA
Lars kommer og griller for os - Vi sørger for kød og tilbehør.
NY

Der ventes spændt

D. 20.-21. juni 2015
Ved Buskelundskolen
Kom ud og gå en tur
mens du støtter en god sag.
Vi gentager succesen fra sidste år, og melder et
hold til stafetten.
Igen i år hedder holdet Team Lemming.
Man kan melde sig til på
http://www.stafetforlivet.dk/stafet/Silkeborg
For evt. spørgsmål kontakt
Janni Rasmussen på 24630517

Team Lemming 2014

35

FRISKOLEN I LEMMING

BØRNEHAVEN I LEMMING

Mor, kan jeg læse efter 14 dage
Det faldt os ikke svært at vælge Lemming Friskole,
da tiden var kommet til skolevalg. Martin gik i børnehaven, så hvad var mere nærliggende end at blive et
sted, hvor der var trygt og godt og hvor samarbejde
mellem børnehave og skole bare fungerer.
Martin glædede sig til at skulle starte i skole, vi snakkede om hvad han skulle lære, vi fortalte bl.a. at han
allerede skulle have engelsk i børnehaveklassen, det
syntes han var sejt, og som forældre kan vi jo kun begejstres, specielt når vi snakker med andre, der er glade for at deres børn allerede starter med det i 1. kl. Når
vi spørger Martin nu, om han kan lide at have engelsk
svare han, ”det er sjovt, men også lidt kedeligt”. Vi synes det er sjovt, når han synger Singin´ in the rain.

Vi har brug
for din hjælp
Leg i salen, er en del af indlæringen, engang imellem er vi
oppe og lege, siger Martin.

Vi siger tit til hinanden, at det lærte vi da slet ikke da
vi gik i børnehaveklasse, men dejligt er det, når Martin
vågner glad og spørger hvad dag det er ”jubii, så skal
vi have musik, Stine er sød”. Morgensang er også noget han nyder, han elsker en god historie, og var især
begejstret den uge hvor det var Ronja røverdatter der
blev fortalt.
Vi har købt ”hele pakken”, dvs. skole, frugt, mælk og
SFO, det har vi bestemt ikke fortrudt, Martin får ingen
søskende og derfor tænkte vi det var vigtigt, at han
fik legetid med andre i fritiden, og timerne i SFO´en
er virkelig noget han nyder, jo senere han kan få os
til at hente, jo bedre, Annie og Marie gør et fantastisk
stykke arbejde.

Sommerferie i Vilnius 1 mdr. til skolestart ”Jeg glæder mig!”

Vi siger tit, hvor er der dog en rolig stemning på skolen, både om morgenen og om eftermiddagen, er der
nogen der stadig overvejer børnehave og skole, kan vi
kun anbefale Lemming.			
T.K.N.

Første skoledag var en festdag og var ventet med
længsel, Martin var stolt, da han kunne tage hjem med
2 bøger i skoletasken + en bog der skulle blive i skolen, vi studerede bøgerne og lagde papir om, og Martin spurgte hvor hurtigt man skulle læse og regne, ”mor
kan jeg læse efter 14 dage” og jeg måtte jo sige at det
skulle han ikke regne med, han skulle nok gå i skole
noget tid før han for alvor fik fat i det.
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Jubiii...

Ej, det
bliver fedt
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Vi ska– Kom og gi’ en håºnd...
Børnehaven i Lemming har fået bygge tilladelsen i hus, og der
gøres klar til en ny og blivende børnehave på matriklen!
De nye lokaler er indflytningsklare den 19. juni 2015 og vi får brug for alle de
frivillige hænder, vi kan finde når alt skal flyttes fra de gamle til de nye lokaler.

º
Har du spørgsmål:

Kontakt: Afd. leder Hanna Lund Petersen på: 3026 5156

<
–

Onsdag d. 21. januar fejrer børnehaveklassen, at de
har gået i skole i 100 dage, fra dag 1 har børnene
hængt numre op, så de kunne følge med i hvornår den
store dag kom, og den dag er værd at fejrer, for det er
ikke så lidt Bodil har formået at lære vores børn, Bodils
ord er lov, og vores børn tager ikke skade af at hun
faktisk mener det hun siger og så også gør det. Et lille
eksempel på det, kom en dag, hvor Bodil mere end én
gang havde bedt Martin sætte sig ned, når han spiste
og ikke hoppe rundt med mælk og mad. ”Næste gang
er det ud!” ….og dét kom han så, og siden har han
også siddet pænere herhjemme.

Yes..!

Det sker:
d. 9. maj + d. 30. maj 2
015

<
–

Vi vil gerne modtage din hjælp:
• Af praktisk karakter
• Bidrag til fliser
• Bidrag til hegn
• Bidrag til planteskole

i Lemming

Hoseas, Martins gode ven lytter opmærksomt
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Jagtforeningen har afholdt sæsonens sidste jagt: Den årlige rævejagt hos lokale lodsejere og med afslutning
af – også traditionelt – gule ærter hos Bo Enemark på Ingerslevvej. Fotoreportagen er fra den gode dag, lørdag
31. januar. Kold for næsen og afsluttende varm for maven.			
Foto og billedtekster: Verner Lynge

Set fra en jagthunds synsvinkel – består jagt af en masse
bestøvlede ben.

LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Som det fremgår af billederne, kom julemanden til
Lemming. Vi havde et par hyggelige timer sammen i
forsamlingshuset, det er dejligt når så mange bakker
op på den ene eller anden måde.

Forårsfest og Revy

Lørdag d. 7. marts kl. 18.00
Vi håber, der kommer mange!
Der øves flittigt på revyen allerede.
Musikken er Peter Malin, det siges at han spiller
musik for enhver smag og dansestil.

Når vi har besluttet os for rævejagt – skyder vi kun til ræv.
Det passede fyren her fint!

Den 21. jan. afholdt vi årets generalforsamling, vi har
haft et rigtig godt år, med rigtig mange gæster til vores
arrangementer. Vi har haft rigtig mange udlejninger og
Takt og Tone er begyndt at danse her en lørdag om
måneden, alt dette har gjort, at kassereren kunne berette at vi igen har fået lidt penge i kassen.
Billedskøn rimfrost i Lemming Å-dal – og ivrige hunde. Der
var masser af fært på engen.

Kommende arrangementer

Skytten hedder Keld Mortensen og ræven hedder formentlig
Mikkel. En flot hanræv med sund og kraftig pels. Med lidt
held og flid ender Mikkel som en smuk hue på Fru Mortensen. Tillykke Keld!

Den nye bestyrelse er: Formand: Tina Kampp Nørreskov, næstformand: Karin Jensen, kasserer: Jørgen
Brendstrup, sekretær: Marie Volf, øvrige medlemmer:
Preben Nygård Kristensen, Jan Møller, Brian Kaagård
Nielsen, Trine Joensø og Jette Fink.

Det koster 180 kr. for hele arrangementet
Tilmelding til Tina på tlf. 2883 2404
eller 8685 9114 og så selvfølgelig FB.

Det årlige Påskelotterispil
Mandag d. 6. april kl. 13.30
og som sædvanligt er det med
skænkede gevinster.

Vi har d.15. februar holdt fastelavnsfest, i år startede
det med gudstjeneste og derefter mange flotte udklædte i forsamlingshuset til tøndeslagning og fastelavnsbollespisning.

Skt. Hans Aften

Tirsdag d. 23. juni i Lemming
program følger ...

Vi må videre til næste såt.

Ålegilde

Fredag d. 25. september kl.18.30

Af med hatten og respekt for vildtet. Tak for en god sæson
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Bo Enemarks værksted var vanligt og varmt. Gule ærter med
med flæsk, medister og en dram til at sige tak for god jagt.

Bedst udklædte: Mia, Dennis, Magnus, Emil og Laura

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
39

PLADS TIL DIG OG MIG
5 generationer i Sinding
Århusbispen nævner sognet ”Sinding” i 1215. Navnet
betyder ”vej, retning”, og ikke mindre end 6 veje fører
til Sinding. Betegnelsen ”vore gamle landsbyer” passer stadig fint på nutidens Sinding. Udbygningen med
parcelhuse har været nænsom. I 2008 var byen på alles læber, takket være reality-programmet ”Byen hvor
kvinderne gik”.
Jeg besøger Else Nielsen, Sinding, til en snak og en
kop kaffe. Hun bor i sit fødehjem, ”Toftegaard”, en af
de 5 gårde, som ligger rundt om den gamle bymidte.
Elses farfar, som kom fra Truust, købte den i 1903.
Med stråtag og bindingsværk står den 300 år gamle
gård stadig flot. Else har papirer på den tilbage fra ca.
1800.
Elses farmor var ufaglært hjælper for jordemor Mogensen fra Kragelund. Hvis man kunne oplyse, når man
hentede jordemor, at Ane var ankommet, så hastede
det ikke så meget for Fru Mogensen. Hun havde tillid
til at Ane havde styr på fødslen.
I 1934 overtog Elses forældre stedet, og Else, hendes
bror og søster, voksede op med farmor og farfar tæt
på. Også morforældrene var tæt på, de var lærerpar i
Hvinningdal - dér kørte man over i kane, når vejret var
til det. Og cyklede om sommeren.
Elses forældre var, ligesom de fleste var dengang, aktive i det sociale liv i byen. Bestyrelsesarbejde i menighedsråd, forsamlingshus og brugs var en naturlig del
af deres liv. De startede også sangkor for Sejling og
Sinding sogne, og Elses mor øvede med ”Lørdagspigerne”, en kopi af dem fra radioen, og tog rundt og
underholdt. Det med det musikalske går igen gennem
generationerne. Else og søster Inger fik klaverundervisning, og Inger spillede i mange år til gymnastik -det
var før casettebånd- og CD-tiden. Tage var i flere år
med i dilettant, Lene synger i kor, og Else synger med
i Vox’enkoret. Til Elses fortrydelse er der ikke rigtig hul
igennem på dette område til de 5 børnebørn.
Else og hendes nu afdøde mand, Tage, overtog ”Toftegaard” i 1968. Tage var uddannet mejerist, men kørte
som mælkemand for Snejbjerg mejeri, og Else drev en
blad- og vinforretning i Herning. Det lå ellers ikke i kortene, at de skulle være gårdmandspar. Men i Herning
måtte de tøjre deres førstefødte Lene til trappegelænderet, for at hun kunne kravle lidt rundt uden for butikken på fortovet langs hovedgaden. På den baggrund
virkede de rolige omgivelser i Sinding jo fristende. Og
de fortrød ikke, at de flyttede. Else fik halvtids kontorjob i Landboforeningen, og dengang var en gård med
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Else Nielsen, Sinding

50 tdr. land og fuld besætning et fuldtidsjob for Tage.
Elses far Niels byggede aftægtshus i nærheden, så
han gik til hånde med råd og dåd til han døde i 1981.
Mejeristen Tage stod på den måde i lære som landmand.
Siden Else som lille pige rendte i brugsen for mor, havde uddeler Hans Jørgen Hansen sagt, at når hun blev
stor, så skulle hun overtage Brugsen. Det skete så i
1984, dog ikke uden grundige overvejelser. Brugsen
havde dengang en god omsætning, men som andre
steder var de små landsbybutikker en presset størrelse på dagligvaremarkedet. De fleste kørte væk fra
Sinding på arbejde, og der blev ofte handlet ind i supermarkeder og discountbutikker på vej hjem.
Brugsens bygning var folkehøjskole fra 1868 til 1892.
Højskoler, brugsforeninger og andelsmejerier m.m.,
havde i over 100 år en afgørende betydning for sammenhængskraften, ikke bare i den enkelte landsby,
men i samfundet som helhed.
Hans Jørgens kone, Jenny, hjalp Else de første par år.
Da hun holdt, var det nærliggende at Tage blev Elses
medhjælper. Landbruget på ”Toftegaard” stod over for
dyre investeringer, så de valgte at sætte køerne ud i
86.
Så var de blevet uddelerpar. Frem til 2001, hvor de gik
på efterløn, drev de Brugsen som en god blanding af
landsbybutik og moderne minisupermarked. Der blev
kørt varetur, serviceniveauet var meget højt, man forestod indsamlinger til runde fødselsdage og begravelser, fungerede som posthus, bank og oplysningskontor, samt sørgede for udlejning af forsamlingshuset.
Man kunne få haveredskaber og 3” søm, side om side
med discountvarer fra COOP’s sortiment.
De sidste år kæmpede Else og Tage, og de senere uddelere, sammen med bestyrelsen for en holdbar øko-

Stuehuset til ”Toftegaard” er mindst 300 år gammelt

nomi i Brugsen, men efter få år fik det ende.
Værdierne i andelsselskabet overgik til en fond, som
på flere måder siden er kommet byen og fællesskabet
til gavn. Ikke mindst med udbygningen af forsamlingshuset med Sindingrummet, som bl.a. huser kommunens første bibliotekscafé, da bogbussen blev nedlagt.
På baggrund af de mange aktive foreninger og initiativer generelt i Sinding, har Silkeborg kommune nomineret Sinding til Region Midts landsbypris for 2014.
Når man sidder og snakker med Else i den lavloftede
stue, fuld af fine gamle ting, føler man sig godt tilpas,
og tiden går hurtigt. Dværg-schnauzerne Oda og Thilde flader ud ved brændeovnen. Else glæder sig over
at det er ved at blive moderne igen at bevare gamle
ting, reparere og genbruge, som det jo var nødvendigt i ”gamle dage”. Else glæder sig også over at være
midt i 5 generationer, som siden 1903 er vokset op inden for den samme ene km2. De 2 ældste barnebørn,

Oda og Thilde forstår at slappe af ved varmen

Lasse og Rasmus, læser godt nok i Kjøwenhavnstrup,
men Rasmus er kæreste med en pige fra Silkeborg,
så måske vender yngste generation tilbage til Sinding
engang.
					 Klaus Hansen

PLADS TIL DIG OG MIG
#livetiLemming - Jeg er nødt til lige at dele min begejstring med jer!
Jeg er én af de Lemmingborgere, der nyder rigtig meget de aktiviteter/tilbud, der er i Lemming. Jeg er aktiv i
både løbeklub, cykelklub og motionsklubben.

Jeg møder stor respekt og anderkendelse af hinanden. Her er stor og lille,- tyk og tynd,- høj og lav. Der
er plads til alle.

Hver gang jeg kommer hjem fra én af delene, har jeg
ikke bare fået rørt kroppen og fået motion,- jeg har i
høj grad også fået rørt lattermusklerne via en masse
gode grin. Og det er i min verden super vigtigt i min
dagligdag. Efterhånden har jeg lært en masse nye
mennesker på kryds og tværs af klubberne at kende.

Det giver mig en større samhørighedsfølelse og en
værdi til det at bo i Lemming. Derudover kan jeg godt
blive lidt stolt af, at der pt. sker så meget aktivt i Lemming. Jeg kan kun opfordre andre til at deltage i alt det,
der sker i byen. KOM GLAD!
					Lone Kristjansen
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Da gymnastikken fik vokseværk

Kick Off til den nye sæson

Vejrmøller, flikflak, saltoer, kolbøtter, krumspring og
kraftspring. Håndstande, høje hop, hurtige spurter og
high-fives.

IF Centrum Fodbold begynder sæson 2015 med et
hyggeligt arrangement i Centrumhuset og på banerne,
når der lørdag den 28. marts klokken 10-12 inviteres til
sæsonopstart for små og store fodboldspillere.

2014-2015 har været en vild sæson i IF Centrums
gymnastikafdeling! Jeg skal ikke trætte jer med en
længere opremsning af medlemstal, trænerpuslespil
og ventelister. MEN blot ganske kort konkludere, at
det i år er væltet ind med børn, der har lyst til at prøve
kræfter med gymnastikken. Det er glædeligt. Det er
sjovt. Og det er udfordrende ikke mindst.
Det har betydet indkøb af ny springbane og nedspringsmåtter for at tilgodese alles behov. Vi har været
af sted med hatten i hånden til IF Centrum og er nu i
gang med en ”baglæns indsamling” for at få de sidste
penge i hus. Alle har mulighed for at hjælpe til med
små som større beløb, hvis man har lyst. Du kan rette
henvendelse til undertegnede på 21 45 15 10 omkring
det at blive ”springbane sponsor”. Det ville gøre en
stor forskel.

I år får vi besøg af bl.a. Gudenådalens Efterskole,
som kommer og sprænger alle rammer med seværdig
gymnastik. Så I kan godt begynde at glæde jer!
Bestyrelsen i gymnastikafdelingen siger tak for en fabelagtig sæson med stor opbakning fra bla. forældre,
Skægkærskolens SFO personale og lokale sponsorer.
Vi ses den 21. marts til årets gymnastikopvisning!
På bestyrelsen vegne, Majbritt Mikkelsen

Forårsopvisning

Lørdag den 21. marts fra kl.13.00
i Skægkærhallen

Opstartsmøde - Fodbold

Lørdag den 28. marts klokken 10-12
i Centrumhuset bag Skægkærskolen
Mød gerne omklædt – vi skal nemlig også på banerne
og banke rusten af støvleknopperne. Efterfølgende vil
der være pølser og saftevand ved Centrumhuset – og
kaffe til forældrene.
Arrangementet er gratis og uden tilmelding – men
husk at få dig meldt klar til den nye sæson på www.
ifcentrum.dk. Her kan både nye og gamle fodboldspillere hurtigt og nemt melde sig til den nye sæson.
Vel mødt til fodbold i IF Centrum!

IF C

entru

ms t

røje

Så jo, sæsonen har været præget af meget nyt, men
noget er dog (næsten) som det plejer. Sammen med
alle vores dygtige trænere og gymnaster inviterer vi
nemlig igen i år familie, venner, naboer og hvem, der
måtte have lyst til at komme til den årlige forårsopvisning.

IF Centrums drengehold deltog i OK Benzins konkurrence
om at vinde penge til nye nedspringsmåtter.

Lige om lidt bliver græsset grønt, og fodboldstøvler og
benskinner skal findes frem fra skabene. En ny fodboldsæson står for døren, og traditionen tro afholder
IF Centrum et hyggeligt arrangement for at sparke sæsonen godt i gang. Alle unge og gamle, eksisterende
og nye medlemmer er mere end velkomne til:

Formand: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 4057 2445 - mail: goetzsche@oncable.dk
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 3070 3414 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 2889 6811 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com
Arkivfotos fra IF Centrums >Jubilæumsfest 9. april 2011
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LOKALRÅDET
Fra Lokalrådet
Lokalrådet er ved at varme op til det næste Borgermøde. Det bliver den 24. marts 2015. Aftenens temaer
er ikke på plads endnu, men nogle af de nedennævnte
ting, skal nok blive berørt.

Lokalrådet syntes derfor det var oplagt at arbejde
videre med at få en af de 2 byer med i kapløbet. Vi
spurgte i Lemming og Sinding. Lemming ville gerne
vente, men Sinding var med på ideen.

I den nyeste kommuneplan er en stor del af området
mellem Skægkærvej og den nye Sejling Hedevej udlagt til boligbyggeri. For at kunne komme videre med
de planer, har det været nødvendigt, at ændre plangrundlaget for Sejling, således at Sejling går over til
at blive byzone. Silkeborg Kommunes byplanlæggere
har været en tur ude i Sejling, hvor de gennem Lokalrådet havde inviteret interesserede borgere med på en
gåtur rundt i Sejling. Det hjalp dem til at få indtryk af,
hvad der rører sig og hvad der er vigtigt for Sejling.
Der er nu udarbejdet lokalplanforslag for Sejling, hvori
det fastlægges, hvorledes alle arealer kan anvendes i
fremtiden. Planen kommer til politisk behandling her i
foråret.
Silkeborg Kommune er i færd med at udarbejde en ny
affaldsplan. Affaldsplanen skal være i overensstemmelse med den nationale Ressourcestrategi ”Danmark
uden affald”, der stiller meget høje mål for genanvendelsen af husholdningsaffald i landets kommuner.
For at Silkeborg Kommune kan bidrage til opnåelse af
større genanvendelse af husholdningsaffald, forventes
det, at der skal etableres nye indsamlingsordninger, og
der skal sorteres mere affald fra ude ved husstandene.
Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning vil gerne
igangsætte forsøgene i samarbejde med Lokalrådene.
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LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for

Program for

Marts, April, Maj

Marts, April, Maj

Onsdag den 18. marts kl. 12.30

Mandag d. 9. marts kl. 12.30

Sæson afslutning
med fællesspisning og generalforsamling.
Vi starter dagen med en middag, hvor menuen er
tarteletter med skinkefyld, kalvesteg med tilbehør
og desserten er romfromage.
Derefter afholdes ordinær generalforsamling,
med dagsorden iflg. vedtægterne.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet
på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 3 dage før.
Efter veloverstået generalforsamling tager vi et
spil på sekseren, så husk en pakke til 20-25 kr.

Regionen vil udpege årets landsby. Hver kommune
måtte indstille en landsby. Vinderen får en pæn pengepræmie. Som de der deltog i sidste års borgermøde
sikkert kan huske, hørte vi om de mange gode aktiviteter, der er sat i gang i Lemming og Sinding.

Det lykkedes for Lokalrådet og Sinding at overbevise
Silkeborg Kommune om, at Sinding skulle være Silkeborg kommunes repræsentant. Kommunen har således indstillet Sinding til prisen. Det er jo på baggrund
af de mange fælles aktiviteter omkring Sindingrummet, med bibliotekscafeen, Samkøb og de mange andre aktiviteter, der samler landsbyen.

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Det lykkedes desværre hverken Lokalrådet eller aktive borgere i Serup at få ønsket om rundkørsel eller
lysregulering gennemført i det trælse og farlige kryds
Serupvej-Tandskovvej/Viborgvej. Nu er kommunen
ved at etablere det som pengene rakte til -et svingbaneanlæg. Det bliver spændende at se i funktion.
Lokalrådet har indtil videre kun modtaget denne information, men vi har inviteret kommune og Forsyning til
at komme og fortælle om ordningen til borgermødet.
De vil gerne teste affaldsløsninger i Serup og Lemming
ved at give mulighed for flere sorteringsmuligheder
ved affaldskuberne/affaldsøen. De berørte borgere vil
naturligvis få direkte information inden forsøget går i
gang.
Forsøgene vi løbe over en periode i år på ca. 5 måneder, sandsynligvis maj-september. I Serup og Lemming indsamles der restaffald ved husstandene, og
der er en fælles kube/affaldsø til papir og glas. De eksisterende kube/affaldsø-ordning vil i forsøgsperioden
blive udbygget med flere kuber til indsamling af papir,
pap, glas, plast, metal, energisparepærer, batterier og
småt elektronik.
Forsøgets overordnede formål er en vurdering af,
hvorledes mest muligt kan indsamles i en god kvalitet
– og på en måde, som borgere finder funktionelle.
Peter Bernth, Sejling (formand)

HUSK BORGERMØDET
Tirsdag d. 24. marts

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

Onsdag d. 1. april kl. 13.30

Så indleder vi petanque sæsonen
Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med
at spille petanque. Da der ikke kræves nogle
specielle forudsætninger for at være med, kan
alle møde op.
Vi tager selv kaffe med.

Torsdag d. 23. april

Sæsonafslutning for det ”Gamle Område Nord”
Det er i år Balle Pensionistforening der skal stå
for arrangementet, men de har bestemt sig for at
afholde det i Serup Forsamlingshus.
Festen starter med middag kl. 17.30, og bagefter
spiller Anker Svendsen op til dans.

Generalforsamling
Der serveres gule ærter med tilbehør.
Husk tilmelding senest d. 2. marts.

Mandag d. 23. marts kl. 12.30

Afslutningsmiddag
Kom og nyd en 3-retters menu og få en hyggesnak med gode bekendte.
Tilmelding senest d. 16. marts.

Torsdag d. 23. april kl.17.30

Sæsonafslutning
Festen holdes i år i Serup Forsamlingshus.
Tilmelding i god tid og senest en uge før til:
Verner Jensen tlf. 8685 9227.

Udflugt

Vores næste arrangement bliver en udflugt.
Den kommer til at ligge i sidste halvdel af maj.
Vores program vil blive delt ud til medlemmerne i god tid inden.
Det vil også blive annonceret i avisen.

Fyldestgørende program udsendes senere.

Onsdag d. 13. maj kl. 9.00

Løvspringstur
Turen går i år til Anne Birte Bak Nielsen`s sommerhus i Saxild, hvor vi vil spise den medbragte
frokost, og ellers nyde det forhåbentlige gode vejr
og den friske havluft inden hjemturen, som indbefatter kaffepause på Vester Mølle i Skanderborg.
Der bliver udsendt program senere.
Er der nogen der ønsker kørsel hjemmefra og til
Forsamlingshuset, så sig det ved tilmelding eller
ring til Rasmus tlf. 2986 5832 eller 8685 5832.

Siden sidst...

Mandag d. 9. februar havde vi besøg
af Ninna Kallesøe. Hun viste billeder og
fortalte om en tur til Vietnam.
Det var en rejse fra nord til syd på 3 uger.
Det foregik med forskellige transportmidler:
tog, bus, sejlads, svævebane.
Der var også lange og strabadserende
vandreture.
Hendes fortælling gav os et godt indblik
i landet og dets historie.
Der var fint fremmøde til arrangementet.

45

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Tikma EL A/S - Holmgårdevej 14, Serup - 8632 Lemming
Tlf: 8685 5060 - Fax:8685 5069 - mail@tikma.dk
Christians Anlæg &
Løgager Entreprenør A/S
v/ anlægsgartner Chr. Brendstrup

Førstehjælpskursus
Sådan helt nede på hverdagsniveau er der også gang
i Børne- og Familiehuset. Vi lærer og udvikler og har
det faktisk godt med den nye skolereform. Der er godt
gang i skoledagen og det lykkes at gøre dagen mere
aktiv med masser af leg og bevægelse. Vi har de små
daglige aktiviteter i vores 30 min moduler og frikvarteret. Vi har aftaler med Skægkærskolen om brug af
hallen, aftaler med Nordvestbadet, Fritidsgården og
Idrætscentret på Aarhusbakken. Vi er så heldige at vi
altid oplever åbne døre og at ordet velkommen er gennemgående.

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

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær
Østergade 8
8620 Kjellerup

Reperation og service af alle mærker

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

4224 4223

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

Tlf. 2177 2169

Nå, overskriften siger jo noget helt andet og det kræver lige en lille historie. Trygfonden som er kendt for
flere ting, men især omkring det at redde liv. Derfor
tilbyder de også et gratis undervisningsforløb omkring
livredende førstehjælp og hjertestarter. Billederne siger vel en del og fra os skal der bare lyde en tak til
Trygfonden og den udsendte instruktør.
Alting har en ende
Børne- og Familiehuset skal have ny leder til november. Jeg har valgt at slutte mit arbejdsliv og give plads
til andre og andet i mit liv. Det kunne blive en lang historie og fortælling om alt muligt.
Jeg vil bare i den grad sige jer tusind tak for tilliden og
opbakningen omkring Børne- og Familiehuset.
Tak for tilliden og anerkendelsen af vores arbejde. I
har været og er en vigtig brik i vores hverdag og arbejde. Tak.					
K.E.

Alt til konkurrencedygtige priser

www.kjellerupkøreskole.dk

Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647
Container-udlejning

Lavpris benzin

Viborgvej 87

ApS

Børne- og Familiehuset vokser
I Lemming og omegn er der aktuelt en vældig vækst
og der udvikles og tænkes nye og gode tanker. Som
omtalt andet sted i Lokalbladet er der nyt i Lemming
IF og mere nyt omkring Friskolen. Vi vil gerne være
med både i forhold til de igangværende aktiviteter men
også omkring Børne- og Familiehuset. Aktuelt har vi
det største antal elever og ansatte, vi mangler bare
nogle kvadratmeter.
Derfor har vi planer om at opstille endnu en pavillon på
arealet og så kommer det næste store spring dels for
os dels for Lemming og Omegn.
Hvordan udvikler vi Lemming gl. Skole når nu Dybkær
Specialskole flytter?
De forlader stedet til juli/august og inden da skal vi
gerne have en proces i gang som sikrer os at vi fortsat
har mulighed for at bruge og udvikle på skolen til et
fælles og åbent aktivitets og kulturhus. Det vil vi gerne
lægge grunden til med et lejemål i nogle af bygningerne og brugsretten til andre af bygningerne. En spændende tid venter.

Børnehaven i Lemming

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

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

Denne
annonce
kan blive
DIN

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

Tlf. 8681 6168
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En varm velkomst til vores nye annoncører
Støt dem - de støtter os alle!

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,
T, P
AF KOPI, PRIN ÆRK
V
SERVER & NETK
WWW.FIMO.D

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Denne
annonce
kan blive
DIN

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

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

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

Mogens Hansen		
Ib Jespersen		

2289 5055
2323 7113

Alt i murerarbejde
ihi@mail.dk

