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Nummer 56          14. Årgang Marts 2016

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

Bagedyst på Friskolen i LemmingFriskolens flotteste/sjoveste sæbekassevogn

Fastelavn

Konfirmationer Dilettant i flere byer - her arkivfoto fra Sejling i 2015
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Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

LIVREM UDEN HULLER

www.speedlockbelts.dk

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

KUN 385 kr.
fragtfrit

Nem check-in
på flyrejsen.

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

vare- som lastbiler, også entreprenørmate-
riel og havemaskiner.

Der er mange, der duer
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186 Stagehøjvej 27   Silkeborg   

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

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

www.klostergaardgravering.dk

 
Charlottenlundvej 16
86821597/26255578

Hunde /
katte tegn

45.-

Alle
graverings

opgaver
udføres.

Skiltet tilÊpostkassen
59,-

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Alt til dyr, have og hobbylandbrug

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

SALG & SERVICE

AF KOPI, PRINT, PC,

SERVER & NETVÆRK

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

WWW.FIMO.DK

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

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

www.erik-s.dk 

Erik Sørensen Aps 

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion 
Entreprenørarbejde - Belægning 

Snerydning - Maskinstation 

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83 

Lemmingvej 10  
8600 Silkeborg 
es@erik-s.dk 

www.loutina.dk

Negletekniker
Tina Englyst

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

Mobil: 3023 1613

... nu med ægte stenovn

Frank Hansen A
ps

TØMRERMESTER

Mobil
40 10 34 64
51 88 90 03

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

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg 
     4020 8440

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

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

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

uden at disse er orienteret.

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

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

LEDER
Lokalbladet har netop afholdt den årlige generalfor-
samling (se referat på side 7) og igen glæder redak-
tionen sig over den store opbakning, der er til LOKAL-
BLADETS eksistens.

Menighedsrådene, institutioner og næsten alle forenin-
ger i vores 4 kirkesogne har en finger med i bladet, og 
er med deres indlæg helt klart med til at gøre bladet 
aktuelt og interessant. Ikke kun som talerør for forenin-
gernes egne medlemmer, men tydeligvis også med 
ønske om at fortælle lokalområdets beboere, hvilke 
arrangementer, aktiviteter og andre tiltag, det er muligt 
at deltage i i et nabosogn eller hvor man selv bor.

Samtidig sørger alle vores annoncører for, at bladet 
kan tilbyde sine medlemmer sideplads til overkomme-
lige priser, så når man bruger annoncørerne må man 
MEGET GERNE nævne, at man har fundet tlf-numme-
ret i Lokalbladet. Hermed godt og aktivt forår til alle.

Luffe
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SKÆGKÆR BØRNEHUS

SERUP FOREDRAGSFORENING

Generalforsamling i Serup Foredragsforening
Torsdag den 3. Marts 2016 kl. 19.30

Vi får besøg af Maja Bak

Skægkær Børnehus har fejret at Lene Gosvig, vores 
økonoma, har fået bronze mærket i økologi. For at 
få dette mærke, skal køkkenet køre mellem 30-60 % 
økologisk. 

I Skægkær Børnehus ligger vores økologi på 50 %. 
Lene bruger økologisk frugt, grønt, mel og kød. I den 
varme mad, suppleres kødet med bønner, linser og 
masser af grøntsager. 

For at få ny viden, ideer og sparre med andre køkken-
assistenter, deltager Lene (samt alle øvrige køkkenas-
sistenter fra Dagtilbud) i et fortløbende kursus i økologi 
ved Tekniske Skole i samarbejde med Silkeborg Kom-
mune.

Fejringen i Børnehaven blev med hjemmebagt banan-
kage, balloner og ophæng af bronze mærket. 

Gitte Kjærgaard
daglig leder i Skægkær Børnehus

Bronze-mærket i økologi

Lene Gosvig i køkkenet, klar til at lave dagens mad med 
masser af grønt. 

Den 28. januar havde vi besøg af Mette og Poul Nørup 
fra Esbjerg, der er berømte for utallige cykelture i både 
Danmark og Europa. 

Foredraget handlede om en cykeltur langs Donau næ-
sten fra udspringet i Schweiz til udløbet i Sortehavet. 
En fantastisk tur og et fantastisk medrivende foredrag 
med skønne billeder og gode fortællinger om, hvor tæt 
de kommer i kontakt med lokalbefolkningen især i de 
mindre byer. De skiftes til at fortælle, og er begge rigtig 
dygtige til at levendegøre oplevelserne. Det er noget 
andet end at se det i fjernsynet! I alt 15 lokale og 10 
udenbys fik denne dejlige oplevelse, blot trist, at ikke 
flere kunne være med. Det havde de selv og Mette og 
Poul fortjent.                  Kaj Larsen/Luffe

Cykeltur langs Donau

Vi gør holdt i den sidste by Tulcea før Donau-deltaet, som 
vi sejlede ud i.
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

På Ebstupvej 9 mellem Ebstrup og Sejling bor Sanne og 
Dan Skovgaard Ekkelund med sønnen Sejer på 1,5 år 
(se Gadespejlet) og rottweileren Chica. Huset er iflg. om-
tale en tidligere skole bygget i 1895, som senere blev til et 
husmandsbrug. De købte huset i 2006, og da var der al-
lerede startet modernisering, som de fortsatte med. Med 
en barnefødsel blev det aktuelt med udnyttet tagetage 
og store indvendige omvæltninger, og det udvendige har 
også fået en gennemgribende tur. Rigtig flot er det blevet. 

Luffe 

Lokalbladets e-mail adresse
lokalblad@gmail.com 

www.serupsiden.dk/lokalbladet 

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Louise Pedersen, Nisset 
Bygade 29, Nisset, fyldte 
30 år den 11. februar

Peter Berndt, Lemming-
vej 11, Sejling, fyldte 70 år 
den 15. januar

Kristine Skjold Mølgaard 
Johnsen, datter af Heidi 
Johnsen og Nicolai Møl-
gaard Larsen, Skægkær-
vej 3, er født på Skejby sy-
gehus d. 25.09.15. Vægt 
3470gr og 49 cm. 

Laura Toft Vester, datter af 
Louisa og Torben Toft Ve-
ster, Lemming Vesterbyvej 
22, er født d. 10.10.15 - 
3750g og 52 cm. 
Hun blev døbt i Lemming 
Kirke d. 20.12.15

Pia og Kurt Karlsen, Holmgårdevej 18, havde Kobber-
bryllup tirsdag d. 26. januar.

Anne og Mikael Jokumsen, Holmgårdevej 10, fylder 
begge 40 i år, hhv. d. 30. januar og d. 13. maj.

Mette og Thomas Gjerløw Alstrup, Lemmingvej 11b, 
Sejling, havde kobberbryllup den 2. februar, her med 
børnene Juliane, Madeline og Oscar
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Oplag:
1525 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

PLADS TIL DIG OG MIG

Frank klar til udkørsel af varer

Silkeborg Landhandel i Ebstrup er blevet hædret som 
Årets Iværksætter af Danske Bank ”for en enestående 
indsats med et fremragende resultat”, hvilket indeha-
ver Frank Munksø er meget overrasket - men også 
stolt over. Og med hæderen følger endda en check på 
20.000 kr! Stort tillykke fra Lokalbladet.

Han startede firmaet for ca. halvandet år siden, efter 
at han havde været ansat i Silkeborg Grovvarecenter i 
14 år. Men han turde godt tage springet og starte selv, 
og siden er det også kun gået positivt frem måned for 
måned. Hans motto er alt for kunderne, og servicen er 
altid i top og han leverer varerne med et smil i kundens 
bagagerum eller trailer, hvis ikke den som større or-
drer leveres direkte på adressen.

Frank fortæller selv: ”Jeg er meget positivt overrasket 
over den opbakning og ros, forretningen har fået både 
fra lokalområdets beboere, men også fra kunder, der 
kommer så langt væk fra som Them, Virklund, Gjern, 
Voel og Vinderslev.”

Frank sørger altid for en god kundekontakt, og er der 
tid, kan der hygges og snakkes om mangt og meget 
mere end foder og dyreudstyr over en kop kaffe, mens 
verdenssituationen eller et privat problem vendes en 
ekstra gang. Adskillige kunder er også personer, han 
kender fra sit tidligere virke i Silkeborg. Og butikken og 
sortimentet er udvidet i flere omgange med stort set alt 

Lokalt firma hædret som Årets Iværksætter 2015

til hobbydyr, lige som de første palle-podier med varer 
er skiftet ud med talrige reoler og hylder. Og udenfor er 
der blevet bygget en overdækket voliere med krukker, 
gulerødder og ting, der kan tåle denne placering.

Det sidste skud på stammen er, at Frank også har fået 
udlevering af GLS-pakker, som nu kan hentes her lo-
kalt, samtidig med, at der liiiige handles ind til hob-
bydyret! Og Frank nævner også, at leverandører, der 
i starten ikke ville levere, nu selv henvender sig og får 
aftaler på plads.

Frank lægger også videoer på facebook under Silke-
borg Landhandel, hvor mange produkter beskrives 
grundigt og nyheder præsenteres.

Frank har stadig nye idéer i hovedet, og én er bl. a., at 
der skal være en reol med produkter, der primært hen-
vender sig til landmænd ud fra deres behov. Og flere 
idéer skal nok dukke op!!!

Man er altid velkommen til at ringe til
Frank på mobil 2970 1029

og høre nærmere om sortimentet i butikken

Men bedst er det at kigge ind,
der er sikkert lige noget,

du ikke vidste, du manglede
Luffe

Frank med diplomet fra Danske Bank
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De fremmødte var Hanna Pedersen, Børnehaven i 
Lemming, Dorthe xxxx, Sinding Nyt, Asger Skov Niel-
sen, Skægkærskolen, Mette Glowienka, Sejling-Sinding 
Sogn, Kurt Nissen, revisor, Erik Nielsen og Bo Grymer, 
Lemming-Serup Sogn, Jesper Bang, LGIF, John Gam-
melgaard, Sindings foreninger, Klaus Hansen, redaktør, 
Karina Birch, kasserer, Tina Englyst, bladsætter og Se-
rup Borgerforening, ”Luffe”, redaktør og annoncer. 12 
foreninger var fraværende!

Generalforsamlingen var annonceret i forrige Lokalbla-
det, og alle foreninger m.m. havde fået en indkaldelse i 
postkassen 14 dage før som krævet i vedtægterne.

Dagsordenen blev fulgt, som følger:

1: Valg af dirigent og referent, det blev hhv. Hanna og 
Luffe

2: Under redaktørernes beretninger startede Klaus med 
at nævne, at dette blad nr. 56 markerer ét års dagen 
for ”Det nye Lokalbladet” (som i øvrigt fik forsamlingens 
ros til et flot, nyt layout m.m.), og han oplyste, at Sej-
ling er gået med i bladet med flere foreninger og behov 
for mere side-plads. Luffe nævnte, at flere annoncører 
er stoppet, og han har kontaktet flere nye emner med 
positivt resultat. Den generelle store tilslutning, der er 
fra alle foreninger i området har betydet, at det snart 
kniber med sideplads i Lokalbladet, som det er nu med 
48 sider. En evt. udvidelse vil kunne gøres med 8 sider 
ekstra, men rent trykkemæssigt vil 16 sider formodent-
lig koste det samme som 8 sider ekstra. Opstår beho-
vet, vil redaktionen fremlægge en plan for, hvad der er 
realistisk såvel økonomisk som redaktionelt. Her blev 
nævnt idéer som artikler fra tidligere numre af bladet, 
lokalhistorik om forretninger og huse, ”hvor blev de af” 
om personer født i området m.m.   

Referat Lokalbladets generalforsamling den 3. februar 2016
3: Regnskabet udviser et underskud på godt 1100 kr, 
som bl. a. skyldes, at redaktørerne begge har fået nye 
computere. Enkelte betalere er også bagud, de kontak-
tes snarest (Karina/Luffe). Regnskabet er revideret af 
Kurt Jensen, og det blev godkendt. Revisoren foreslog 
et mere overskueligt regnskab, måske med et forkla-
ringsbilag, Karina er primus motor.

4: Der var ingen indkomne forslag.

5: Fremlæggelsen af budgettet viste, at dette var smut-
tet i udprintet, men tallene fra 2015 var fuldgyldige, og 
div. side- og annoncepriser forblev uændret. På dette 
grundlag blev budgettet vedtaget.

6: Valg af redaktører var let, da både Klaus og Luffe 
ønskede genvalg. Der mgl. et punkt vedr. valg af revisor 
(Kurt), og han ønskede ligeledes genvalg. Kassereren 
Karina er ikke på valg, men blev rost for sin indsats lige 
som sætternissen Tina og Kurt revisor. Alle fik forsam-
lingens applaus! Omvendt fik såvel de fremmødte som 
alle bladets indlægsskrivere ros for Deres del af bladets 
tilblivelse, især dem, der indsender rettidigt eller husker 
at lave en aftale med Tina!

7: Under eventuelt blev foreslået omdeling af Lokal-
bladet til div. ejendomsmæglere, der har huse til salg 
i området for ad denne vej at fortælle evt. tilflyttere om 
områdets aktiviteter og muligheder. Luffe er primus mo-
tor. Det blev ligeledes foreslået, om Lokalbladet kunne 
få sit eget domæne, så alle interesserede kunne linke til 
dette. Tina er primus motor. Der blev undervejs spurgt, 
hvorfor Øster Bording ikke er med i bladet, og Klaus op-
lyste, at der ikke har været interesse for dette tidligere, 
mens Luffe kunne supplere med, at det nuværende blad 
er lavet for at dække de 4 kirkesogne Sinding-Sejling og 
Serup-Lemming. Hvis der opstår ønske om ØB ’s tilslut-
ning, er dette absolut muligt.       Referent Luffe  

LOKALBLADET
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SKÆGKÆRSKOLEN

Efter en længere periode med mange forandringer og 
forstyrrelser, har Skægkær skole og børnehave nu sat 
sig sammen for at udvikle på den helhedsorienterede 
indsats for børnene på matriklen. Vi kan altid gøre det 
bedre.

I samarbejde med børnehavens nye afdelingsleder Git-
te Kjærgaard Nielsen, har skolen iværksat en proces, 
som gerne skal være med til at udvikle større sammen-
hæng mellem børnehave og skole. Det er vores ønske 
at sikre, at alle børn får den bedst tænkelige barndom, 
og bedste overgang fra børnehave til skole.
 
Det daglige samarbejde mellem børnehaven og skolen, 
vil nok mest komme til syne i form af mængden af bør-
nehavebørn på skolen til festlige lejligheder. Til frem-
visning af projekter, til generalprøver på forårskoncer-
ter og musicals, SFO’ens sæbekasseløb og lignende. 
Disse arrangementer skal gerne sikre, at børnene ikke 
er fremmede på skolen, når de en dag selv skal starte.

Derudover er tegnebrættet fyldt op med idéer, som 
skole og børnehave skal have implementeret hen over 
foråret. Der er mange muligheder for at sikre den ”gode 
overgang” for børnene, og flere af disse vil komme i 
spil. Børnehave og SFO har allerede samarbejdet tæt 
i ugerne efter sommerferien, for at netop at sikre, at de 
nye skolebørn ikke skal tilbage i børnehaven igen efter 
sommerferien. Dette samarbejde fortsætter naturlig-
vis, og børnehaven vil stille dygtige medarbejdere fra 
børnehaven til rådighed til SFO i de første uger efter 
ferien. Derudover er det tanken, at børnehaven også 
stiller personale til rådighed i forbindelse med skolestar-
ten. En blid overgang kan være et godt fundament for 
videre succes for børnene. Ydermere vil børnehaven 
i løbet af efteråret sende medarbejdere på skolen, for 
at observere undervisning af 0. klasses elever. Det er 
vores tanke, at jo mere børnehaven kender til opga-
ver, arbejdsformer og krav i skolen, desto bedre kan de 

hjælpe børnene godt på vej, fra de er helt små. Det er 
vigtigt med en stor forståelse for hinandens opgaver, og 
at vi altid kan lære af hinanden. I sidste ende handler 
det hele om børnene, som gerne skulle kunne profitere 
af dette.

På et mere politisk plan foregår der dog også en masse 
nye tiltag på samarbejdsfronten. Blandt andet har både 
sundhedspleje, dagpleje, børnehave og skole været 
med i et pilotprojekt - TOPI. TOPI står for tidlig opspo-
ring og indsats, og er en model som kommunen er ved 
at afprøve med henblik på at tilkøbe systemet. Syste-
mets overordnede idé er, at fagfolk kan støtte bedre op 
om at sikre børnenes trivsel og sundhed fra de er helt 
små, til de kommer i skole. Herefter træder nye syste-
mer ind. 

Møderækken og indsatser er allerede i gang, og det for-
ventes, at skole og børnehave kommer til at være me-
get mere i dialog fremadrettet. Gitte Kjærgaard Nielsen 
vil nemlig have sin daglige gang på matriklen på Sin-
dingvej, hvilket bliver en kæmpe styrke for samarbejdet. 

”Skole, SFO, Klub og børnehave på samme matrikel, 
giver os nogle muligheder, som andre ikke har – det 
skal vi udnytte”.

Skægkærskolen optimerer samarbejdet med Skægkær Børnehave

Gitte K. Nielsen, leder

0. kl. elever, der har gået i skole i 6 måneder, har fagdag med fingermaling og ler. Her ses Mille, Anna og Ida-Marie i fuld sving!
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DAGPLEJERNE

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

For pædagogiske ledere, se side 11

Tidlig visitering
Vi er så småt kommet igang med tidlig visitering i dag-
plejen. Dette giver kommende forælder og børn mulig-
hed for at komme på små korte besøg i månederne op 
til start i deres kommende dagpleje. Besøgene styrker 
den tidlige tilknytning og skaber tryghed for barnet og 
forældrene i forhold til dagplejeren, hendes hjem og 
skaber genkendelighed ved de kommende legekam-
merater. Vi oplever gode snakke med forældrene og 
en meget tryggere start for det nye barn. Nu er det ikke 
så svært, når mor skal gå, for vi kender jo hinanden og 
dagplejerens favn er dejligt trygt.

Fastelavn
Fastelavn er mit navn .... Så kom dagen hvor slaget 
sku ’ stå. Der har været travl i de små dagpleje hjem. 
Klippet,klisteret  og malet. Tønden slog Jacob ned til 
glæde for alle. Her var ballet danser, sørøver, indianer, 
løver, sommerfugle, kanin, Hallo Kitty, James Bond, 
drage, konditor, klovn og fin dame.

Jul
Hjemme hos søs har vi været i skoven mange gange 
og samlet kogler, sjove pinde, mos og gran, som nu 
er tørt og klar til at lave jule dekorationer af, det er lidt 
svært, men sjovt at stikke i leret og tage det op igen 
mange gange...

Fra jord til bord på Høgdalvej
Traditionen tro,nu har børnene fuldt udviklingen med 
rødbeden, passet og vandet dem, og nu skal de hø-
stes og spises.

Morten Korch livet hos 
Jeanette. Her er der rig 
mulighed for, at børnene 
kan møde mange for-
skellige dyr.

Hjemme ved Lone N har bør-
nene lavet is-prismer og det 
giv dem en god forståelse af 
frost og tøvejr
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LEMMING OG OMEGN 2022

Sidstnævnte begreb er måske nyt for dig. Det var det 
egentlig også for os – VÆRKERIET, arbejdsgruppen 
vedr. nytænkning af Lemming Gl. Skole til kulturelle og 
socialøkonomiske formål.
Dette skriv har til formål at gøre dig, kære læser, klo-
gere på hvad vi – VÆRKERIET, Lemming Sogns Bor-
gerforening og Lemming IF – tænker med begrebet; 
Fremtidens Forsamlingshus. Et begreb som alle inte-
resserede kan bidrage til at udvikle på. Det vender vi 
tilbage til.

VÆRKERIET’s første tanke, og grund til overhove-
det at blive til, var med udgangspunkt i Lemming Gl. 
Skole. Vi så en masse potentiale i bygningerne og om-
rådet og tænkte at stedet var for historisk til bare lige 
sådan at rive ned. Allerede ved første stormøde inden-
for ”Lemming og omegn 2022” – tilbage i 2014 – blev 
fremtiden for Lemming Gl. Skole diskuteret. Nogle var 
for overlevelse, andre mere skeptiske. Det lykkedes 
dog alligevel at få indhentet en række forslag til hvad 
stedet kunne bruges til. Kulturelle arrangementer, 
kunsthåndværk, musik, iværksætteri, erhverv, hobby-
baseret aktiviteter, m.fl. Så langt, så godt. Arbejdet for 
skolens overlevelse kunne nu begynde og et sundt og 
spændende forløb for os som lokalbefolkning (og un-
dertegnede, som er tilflytter) blev sat i gang.

Markedsdagen som skabte kampgejst
I oktober 2014 dannede Lemming Gl. Skole så ramme 
for en forrygende markedsdag, med i alt 25 stande. 
Erhverv, foreninger, institutioner, private og frivillige 
støttede op omkring denne dag. Lemming Gl. Skole 
viste sin stemningsfulde side som ramme til kulturelle 
arrangementer og Lemming og omegn overraskede 
på kryds og tværs hinanden, ved synet af de mange 
forskellige tilbud som er gældende herude. En mar-
kedsdag, som i øvrigt gentages den 17. april fra 10 
– 15, på Lemming Gl. Skole – Lemming Skolevej 8C.

”I må få skolen, men det er ikke nogen rar gave at få”
Ovenpå en række gode oplevelser og et stærkt idé-
grundlag fik vi endelig sat et møde op med Ejendoms-
afdelingen ved Silkeborg Kommune. Her skulle vi, 
VÆRKERIET, fremlægge vores visioner i håb om at 
kommunen ville spille med. Det viste sig ret hurtigt, og 
ikke overraskende, at de ikke var interesseret i dette. 
”I må få skolen, men det er ikke nogen rar gave at få”. 
Økonomisk støtte i denne form var altså et ”no go”. Til 
gengæld anerkendte de vores idéer og behov for et 
sted at udfolde sig enten via idræt, kreativitet eller noget 
tredje. Deres råd til os, var at tænke i Fremtidens For-
samlingshus med udgangspunkt i dét som allerede er.

Ved næste stormøde, som foreningsmæssigt var 
stærkt repræsenteret, blev dette begreb debatteret 
og vurderet, for at finde frem til hvad vi ligger i det. Vi 
sendte herefter et samlet svar ind til Ejendomsafdelin-
gen, for at pointere hvad den brede befolkning herude, 
har af ønsker og idéer.

En køreplan, som vi i øvrigt forventer at kommunen 
vil spille med på, så det skal blive spændende hvad 
næste skridt vil blive.

Følg med på Facebook – søg efter ”Lemming”, lem-
mingomegn.dk og så ses vi da også til stormøde i 
Lemming Forsamlingshus den 16. marts. Følg også 
her programmet for bibliotekscaféen – fredag den 8. 
april kl 15 åbner Jan og Bente deres kreative værkste-
der. Det er værd at besøge!

VÆRKERIET - omhandlende Fremtidens Forsamlingshus
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand      8685 9027 /  2160 9027

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Peter Bernth (formand) 6029 5577
Serup:   Jens Jørgen Leth 2174 3244
Lemming:  Henning Skov      2485 6957
Skægkær: Ole Miller  6130 5724
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder 3066 4316
Kirsten Hansen, pædagogisk leder 3066 4319
Henriette G. Larsen, pædagogisk leder 3066 4315

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

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

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

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

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

Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)  
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  2892 3811
Lemming Bygade 69 A, Lemming 2323 9010
Lisbeth Lausten Bang, bestyrelsesfm. 4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

LOKALE KONTAKTPERSONER
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Anne Mejlby, formand   2711 6836 
Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Marianne Mortensen, udlejning      4129 0322

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
Bernd Grewy, formand   4079 5752

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand   3511 6628

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

Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen   4029 4629

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard   2947 1057

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard   2695 7623

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

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

Navn til den Lille

Loversyssel

Så er der sket navngivning af fællesskabet mellem de 
seks sogne Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Sej-
ling og Sinding med kælenavnet Lille Hids Pastorat. 
Lokale folk, der kender dialekten heromkring, kan for-
tælle, at navnet udtales bedst med stød på ’H’ og blødt 
’d’, altså ikke en kort hvislelyd, som i ’hiss’. Som du 
nok allerede fornemmer, er det tid til en mere tør, histo-
risk klumme af præsten. Den skal handle om, hvordan 
navnet Lille Hids Pastorat er kommet ind i billedet, i 
vores lokale nutid. 

Navnet er nu ikke grebet ude i den blå luft. Derimod 
har ’Lille Hids Pastorat’ geografiske rødder i de gamle 
herredsinddelinger, for eksempel Hids Herred. Det var 
sådan i Danmark, at de tidlige geografiske retskredse 
var inddelt efter herrederne. Her afholdt man retssager 
på det lokale tingsted, herredstinget. 

Er man født i Kragelund sogn som for eksempel den lo-
kale tømrer Torkny John Nielsen, der er født 14. marts 
1922, står der i kirkebogen ”Frederiksdal, Kragelund 
Sogn, Hids Herred”, som ligger i Viborg Amt. Ud over 
de seks øvrige sogne bestod Hids Herred også af En-
gesvang, Balle, Gødvad, Svostrup.

’Lille’ står derfor som en såkaldt diminutiv, et tegn på 
en hyggelig formindskelse af det oprindelige herreds-
område. Og et ’pastorat’ betyder det område, hvor en 
eller flere præster virker. Dermed Lille Hids Pastorat. 
De to andre præster er jo Mette Skaarup Glowienka og 
Bo Bergholt Grymer.
Det gamle tingsted i Hids Herred har givetvis først 
været Sejling og senere Tinghøj øst for Serup by. 
Dengang var det praksis, at ”alle Tinge holdtes under 
aaben Himmel paa Fri Mark, dermed at bevise, at Ret-
ten var frie for hver Mand, …” 

Under åben himmel var det indtil 1687, de kongen lod 
mindre retskredse sammenlægge til større, således 
Hids-Lysgaard herreders retskreds. 
Et rigtigt tinghus blev opført på grænsen mellem Hids 
og Lysgaard herreder. Steen Steensens Blichers far, 
der var præst i Vium-Lysgaard, har skrevet i bogen om 
Vium Præstekald, at ”Tinghuuset, en halv Fjerdingvej 
østen for Hinge”. 
Og en Fjerdingvej følger datidens målestok ”en kvart 
dansk mil”, altså 1,8 km. Det vil jo sige, at der mellem 
Kragelund og Funder Kirkeby stadigvæk i dag er knap 
Tre Fjerdingvej. I lokalhistoriske arkiver kan man læse 
nogle af de dramatiske retsprotokoller.
Danmark var oprindeligt inddelt i ’sysseler’ og ’herre-
der’

I midten af Jylland lå således Loversyssel eller Løver-
syssel, det grønne område midt i Jylland, som bestod 
af ni herreder, heriblandt Hids og Lysgaard. Og en ind-
bygger i Loversyssel kaldtes lovring eller skovlovring.
Læg på gengivelsen af kortet mærke til den gamle sta-
vemåde ”Hiz” – Fra Kong Valdemars tid med stave-
måden ’Hizhæreth’. I parentes bemærket kan visse jo 
nærmest høre stemningen i Tolkiens opdigtede sted-

navne. Dette taler 
jo godt nok for den 
anden udtale uden 
blødt ’d’. Men dette 
spørgsmål om ud-
tale får vi nok ikke 
afklaret lige på en 
gang. 

Men vi kan stadig 
finde en interessant 
rest af den gamle 
inddeling, idet præ-
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sterne i Hids og Lysgaard herreder (ja, i begyndelsen 
sammen med Houlbjerg Herred, hvor Grønbæk lig-
ger) siden 1890’erne på trods af deres forskelligheder 
mellem grundtvigske og missionske har afholdt fælles 
konventer. Dengang, er jeg underrettet om, ankom 
man naturligvis i hestevogn og overnattede. 

Hvis du den dag i dag har lyst til at opleve en gudstje-
neste i det gamle herredskonvent og møde nogle af 
de nuværende præster, er det muligt til gudstjenesten 
i Funder Kirke fredag 3. juni 2016 kl. 9.00 ved pastor 
emeritus Susan Steen.

Når nogen får et nyt navn kan det i begyndelsen føles 
mærkeligt og fremmed. Med disse ord, imidlertid, hå-
ber jeg, man nu tydelige bide mærke i betydningen af 
pastoratsnavnet Hids Pastorat.

Kresten Thue Andersen
Kirkebogsførende præst i Lille Hids Pastorat

3 x julekoncert 

Traditionen tro blev julen sunget ind i vores kirker i 
storpastoratet – denne jul med 3 meget velbesøgte 
koncerter.

Kragelund og Sejling kirke dannede rammen om en 
stor koncert med Sejsblæserne, Vox’enkoret og Vok-
senkoret fra Funder/Kragelund.

I alt 60 aktører fyldte kirken med flot og festlig musik. 
Ikke mindst blev Hallelujakoret fra Handels Messias 
vel modtaget af publikum ligesom Dejlig er jorden for 
kor og orkester ligeledes faldt i puklikums smag. Ind-
imellem  den storladne musik var der også plads til 
mere stille og smuk julemusik. 

Der skal herfra lyde en stor tak til Sejsblæserne og Jan 
Nørgård samt Voksenkoret under ledelse af Bo Kirke-
gård og vores eget Vox’enkor for to fine koncerter og 
for en stor og solid arbejdsindsats.

Den sidste koncert blev afholdt i Lemming kirke med 
Midtjysk pigekor unde ledelse af Inger Budde og med 
Ole Dusgaard som akkompagnatør. Koncerten trak 
fulde huse og pigerne leverede smuk julemusik – de 
rene unge pigestemmer gjorde et stort indtryk, både 
når de sang som kor og som solister. Det blev en fin 
afvekslende koncert med smuk korsang og fin guitar-
musik.  

Organist Karen-Minna Nielsen

Julekoncert i Sejling kirke

Siden sidst

Danmarks Sysseler
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Provst Jakob Nissen

Konfirmand event: K-dag 
Onsdag den 2. marts

Igen i år samles alle konfirmanderne fra Silkeborg 
Provsti i Jysk Arena til årets store Konfirmand Event. 
Denne gang bliver vi 900!
Temaet for dagen er ”Det handler ikke om at blive til 
noget, men om at blive til nogen.” Det er et vigtigt tema 
i kristendommen. 

Konfirmanddag 2015 STOMP

Tanken om, at vi alle er skabt i Guds billede handler om, 
hvem vi er, og hvad vi har til fælles, hvis man fjerner 
al tilsætningen: det rigtige tøj, den fedeste mobil, flest 
’likes’ på FB, flest følgere på ’Insta’ osv. Altså hvis man 
fjerner alt det, vi bruger til at skabe vores identitet, og 
kommer ind til den identitet, vi har fået givet eller skabt.

Hvert menneske, som Jesus møder, ser han som en, 
der er skabt i Guds billede i stedet for blot som en for-
ræder, en utro kvinde eller en lam mand. Og det sætter 
dem alle fri! 

På dagen skal konfirmanderne møde dem alle og høre 
dem fortælle om deres møde med Jesus.

Kalender
VinterHøjskole

Lørdag 5. marts kl. 9.30 – 13.00 i Kragelund konfir-
mandstue med Mette Skaarup Glowienka

Årets sidste af i alt tre foredrag i VinterHøsjkolen,  ta-
ger udgangspunkt i tre populære fantasy-fortællinger, 
J.R.R.  Tolkiens “Ringenes Herre”, C.S. Lewis´ værk 
om Narnia og J.K. Rowlings “Harry Potter” og under-
søger, hvordan de står i forhold til tilværelsens store 
fortælling.  Alle er velkomne.

Program:
kl. 9.30 Kaffe og rundstykker  
kl. 10.00 Foredrag
kl. 11.00 Pause
kl. 11.30 Spørgsmål til Mette 
kl. 12.00 Afrunding med spørgsmål og debat ud fra alle 
tre foredrag
kl. 13.00 Afslutning

Kaffe og rundstykker 20,- kr.

C. S. Lewis
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Del din søndag med verdens fattigste 
kvinder

Når Lille Hids Pastorat søndag den 13. marts sen-
der frivillige indsamlere på gaden ved den årlige 
Sogneindsamling, er fokus på verdens fattigste 

kvinder. Mange af dem er lige nu på flugt. 

80 % af verdens næsten 60 mio. flygtninge er kvinder 
og børn. Når samfund bryder sammen, og kvinder og 
piger tvinges på flugt, er de meget sårbare. Familien 
og de netværk, som gav tryghed hjemme i lokalsam-
fundene, er brudt sammen. Familier er spredt, klaner 
brudt op, og kvinder uden familiens beskyttelse er i 
stor risiko for voldtægt og andre former for vold. 

Også i flygtningelejrenes relative sikkerhed er kvin-
der og piger sårbare. I en flygtningelejr er man fange 
i sit eget liv. Alt sættes på pause, og det eneste, man 
kan gøre, er at vente. Vente på løsninger på konflikter, 
man ingen indflydelse har på. Konflikter, der måske 
slet ikke er udsigt til løsning på overhovedet.

Håbløshed og frustration, mangel på mad, uddannelse 
og muligheder fører ofte til konflikter og overgreb i lej-
rene, og mange synker hen i apati og mister troen på, 
at det nytter at gøre en indsats.

100.000 menneskers liv er sat på 'hold' i Za'atari flygt-
ningelejren i Jordan. 100.000 syrere venter på at kom-
me hjem.
Salam på syv år har ventet i Za’atari i næsten tre år. 
I 2013 blev livet i Syrien så farligt, at 20 af familiens 
kvinder flygtede til Jordan med børnene, mens mænd 
og fædre blev tilbage for at kæmpe. 

Selv om Salam ofte smiler, savner hun livet i Syrien. 
Mest af alt savner hun sin far. Han blev arresteret og 
forsvandt sporløst for mere end tre år siden. Hun sav-
ner også sin storebror, der faldt i kamp mod de syriske 
regeringstropper.

Salam er startet i første klasse i en af lejrens skoler. 
Hun aner ikke, hvordan hendes liv vil forme sig, men 
på trods af de hårde odds har hun klare planer for 
fremtiden. Hun vil være lærer.

Det er bl.a. piger som Salam og hendes familie, Lille 
Hids Pastorat og Folkekirkens Nødhjælp ønsker at 
hjælpe ved årets sogneindsamling.

Der har aldrig været så mange flygtninge i verden som 
nu, og vi kan selvfølgelig ikke hjælpe dem alle. Men vi 
kan hjælpe nogle af dem. Så kom og vær med søndag 
d. 13. marts. Vi kan altid bruge flere frivillige indsam-
lere. De fleste indsamlingsruter kan klares til fods eller 
på cykel, men der er også brug for indsamlere i bil.

Meld dig som indsamler hos indsamlingslederen i dit 
sogn:
Sinding: Henrik Bernsten, tlf: 24 67 95 61
Sejling: Kirsten Juul, tlf: 86 89 29 44
Serup: Bo Grymer, bobg@km.dk, tlf: 23 83 30 55
Lemming: Karen Bang, ke@bang.mail.dk, 
tlf: 86 85 91 87

På tre timer kan 20.000 frivillige indsamle mellem 13 og 15 
mio. kroner til mennesker i nød. Vil du være med? 
FOTO: Mikkel Østergaard

Så længe Salam kan gå i skole og der er håb om en bedre 
fremtid, bliver familiens kvinder og børn i Za’atari flygtninge-
lejren i Jordan. Der er brug for hjælp i nærområderne for at 
sikre de mange flygtninge et værdigt liv.
Foto: Kim Dang Trong
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Det levende ord er dødt
Foredrag ved Jeppe Søe

17. marts Sinding forsamlingshus, kl. 19.30

Teknik og eksperter har overtaget magten fra folkeli-
vet. Ord fra avisernes forsider og fjernsynets indkaldte 
eksperter bliver vores egne, og pludselig har vi glemt 
os selv. Grundtvig ruller rallende rundt i graven og føler 
sig helt forladt.

Kom til årets menighedsmøde

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00

Alle med tilknytning til Sejling og Sinding sogne er in-
viteret til at deltage i menighedsmødet den 16. marts.
I efteråret 2016 er der valg til menigedsrådet, Måske 
du overvejer at stille op? På menighedsmødet vil me-
nighedsrådet orientere om dets arbejde, om kirkens 
regnskaber samt planerne for fremtiden. Menigheds-
mødet er også det forum, hvor du har mulighed for at 
spørge til, hvad menighedrådet beskæftiger sig med 
og fremføre dine holdninger omkring kirken og sog-
nene. 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 forhåbent-
lig gensidigt inspirerende timer.

                   Sejling og Sinding sognes menighedsråd

Minikonfirmand-skuespil

Palmesøndag, 20. marts 

Serup kirke kl. 11

Minikonfirmanderne går i løbet af 
foråret til undervisning i 
præstegården i Sej-
ling. Her hører de hi-
storier fra Bibelen, 
synger sange og 
salmer og går 
på opdagelse 
i kirken. Palme-
søndag vil de op-
føre et skuespil i 
Serup kirke, som fører os 
igennem påskedagenes be-
givenheder fra Jesu indtog i 
Jerusalem med palmegrene 
og hyldestsang og helt indtil 
korsfæstelsen og opstan-
delsen påskesøndag.  
   
Alle er velkomne til den 
festlige indledning 
på påsken.

Jeppe Søe

Vi er blevet selvvalgte døde dørmåtter, der byder livet 
velkommen, men lader verden træde på os på vej ind. 
Politikerne halser efter fordummelsen, for at få os til at 
forstå dem - og falder dybere end os. 
Alt er til salg - også holdninger.

Vores videnssamfund er en gave, men kun hvis vi ved 
hvad der er viden og hvad der er affald. Hvis vi ikke lærer 
at skelne, bliver ”vor egen sikre viden” til en trussel i tiden.

Journalist Jeppe Søe forsøger at vække ”en Adam i 
os alle” – det oprindelige menneske, der både havde 
jordforbindelse, livsforståelse og hjertekontakt. Fore-
draget er genoplivning med ”mund til mund” metoden.

Kaffe og kage kan købes for 20,- kr.
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Påskens gudstjenester 

Skærtorsdag, 24. marts

Sejling kirke kl. 9.30
Lemming kirke kl. 11.00

Med maleriet ”Den sidste nadver” gjorde den berømte 
maler Leonardo da Vinci begivenhederne skærtorsdag 
berømte over hele verden. Billedet viser Jesus’ sidste 
måltid sammen med disciplene, hvor han fortæller 
dem, at brødet og vinen er hans legeme og blod. 
Skærtorsdag er både en optakt til langfredags sorg og 
smerte, men samtidig en festdag, fordi nadveren, som 
vi fejrer til gudstjenester i hele den kristne kirke, bliver 
til. Den liturgiske farve for skærtorsdag er da også hvid 
eller guld, festens farve.

Langfredag, 25. marts

Sinding kirke kl. 9.30
Serup kirke kl. 11.00

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 Sinding og Serup kirke markere dagen ved 
at holde en liturgisk gudstjeneste, hvor vi vil lytte til 
læsninger fra lidelseshistorien, til musikstykker og syn-
ge salmer. Gudstjenesten vil således få et meditativt 
præg og give rum for eftertanke og refleksion.

Den sidste Nadver af Leonardo da Vinci

Påskesøndag, 27. marts

Serup kirke kl. 9.30
Lemming kirke kl. 11.00

Sejling kirke kl. 9.30
Sinding kirke kl. 11.00

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 Serup og Sinding kirke medvirker Vox´en koret.

Billedtekst
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Pinse-friluftsgudstjeneste i ”Paradiset”

Friluftsgudstjenesten sker i et fællesskab mellem 
Lemming, Serup, Sejling og Sinding sogne, og 
det foregår i år i Serup sogn i ”Paradiset” kl.10.30 
mandag den 16. maj.

Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med,
så vi efter gudstjenesten kan spise vores frokost sam-
men i det grønne med udsigt til Hinge sø.
Skægkær Blæserne medvirker igen i år.
Gudstjenesten vil blive varetaget i et fællesskab mel-
lem sognepræsterne Mette Glowienka og Bo Grymer.

Kørselsvejledning: 
Kør til Serup kirke. Fra kirken køres
ad Serup Skovvej ud mod Serup Skov. Lige ved kanten 
af skoven drejer man til højre ind ad en god skovvej,
som følges en lille kilometer frem til et stort grønt
skur, hvor man har en lille sø til højre og Hinge Sø lige
frem og lidt til venstre Her er man så på det sted, der
fra gammel tid kaldes ”Paradiset”, formentlig fordi der
er en paradisisk udsigt.

I tilfælde af kraftigt regnvejr flyttes gudstjenesten til
Serup Kirke.

Konfirmationsdatoer 2016

Friskolen i Lemming
Lørdag den 23. april kl. 10.00 i Lemming kirke.

Konfirmander fra Serup og Lemming sogne
(Skægkærskolen og andre skoler)

Lørdag den 30. april kl. 9.30 i Lemming kirke og
kl. 11.00 i Serup kirke.

Konfirmander fra Sejling og Sinding sogne
Bededag, fredag den 22. april kl. 10 i Sinding kirke

og
Søndag den 24. april kl. 10 i Sejling kirke

Landsbyliv og Kirken arrangerer i fæl-
lesskab Børnekirke og Fællesspisning

Fredag den 15. april kl. 17

Vi begynder i kirken med kort børnegudstjeneste, hvor 
vi skal høre fortællingen 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 op-
dagelse og lede efter det forsvundne får i kirken.  
  
Efter gudstjenesten går vi hen i Lemming Forsamlings-
hus og spiser aftensmad i fællesskab
Priser: 0-3 år: 0 kr.  4-15 år: 30 kr.  
15-90 år: 60 kr.  90-?: 0 kr.

Paradiset
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Sommerkoncert og fællessang 

Serup kirke torsdag. d. 26.maj kl. 19.30

Vox’enkoret synger sommeren ind sammen med gui-
tarist Ole Dusgaard samt Voksenkoret fra Funder/Kra-
gelund.
Aftenen byder på en broget buket af både klassisk og 
rytmisk korsang samt sange fra den danske sangskat.
Foruden korsang skal vi høre smuk guitarmusik med 
guitarist og kirkesanger Ole Dusgaard.
Indimellem indslagene vil der blive fællessang, hvor 
der er mulighed for at ønske sange fra højskolesang-
bogen. Undervejs vil menighedsrådet byde på en kop 
kaffe.
Så mød op til en sommeraften i kirken med hyggeligt 
samvær og smuk musik.
Gratis entré

Døbte i Lemming kirke
Laura Toft Vester
Døbt søndag den 20. december

Klara Bang.
Døbt søndag den 31. januar.

Døbte i Serup kirke
Flora Junker Johansen 
Døbt søndag den 8. november

Døbte i Sejling kirke
Kristine Skjold Mølgaard 
Johnsen, 
døbt den 24. januar.

Begravede i Serup kirke
Bent Almind.
Begravet fredag den 4. december.

Anna Lydia Dahl
Begravet tirsdag den 22. december

Begravede i Sinding kirke
Hans Kristian Sørensen.
Begravet tirsdag den. 8. december.

Kaj Jørn Dalsgaard.
Bisat torsdag den 10. december.

Asta Ladegaard Nielsen.
Bisat onsdag dem 30. december.

Ole Dussgård

Ny kirkesanger i Sejling-Sinding
 
Menighedsrådet i Sejling og Sinding sogne har pr. 1. 
oktober 2015 ansat Inger-Grethe som ny kirkesanger. 
Inger-Grethe har tidligere arbejdet som kirkesanger og 
har således gode forudsætninger for at bestride stillin-
gen, som afløser for Eva Simonsen, der fratrådte stil-
lingen i august 2015. 
Vi byder Inger-Grethe hjerteligt velkommen til arbej-
det. Vi glæder os, til at Inger-Grethe med klar og ty-
delig stemme kan lede os gennem salmesangen, og 
vi ser frem til et godt og inspirerende samarbejde og 
medvirken ved kirkelige aktiviteter.

Sejling og Sinding sognes menighedsråd.

Kort nyt

Kirkelige handlinger
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Takster pr. 1. januar 2016 Serup og Lemming / Sejling og Sinding
         
1 brugsperiode i Serup og Lemming er 25 år for kiste, og 10 år for urne. 
1 brugsperiode i Sejling og Sinding er 30 år for kiste, og 20 år for urne.      
 
Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)     
For 1 brugsperiode:  Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser  325,52   
     
Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)  
For 1 brugsperiode:  Kistegravsted, pr. gravplads    13.206,50 
    Kistegravplads i fællesgrav    13.206,50 
    Urnegravsted        1.622,40  
    Urnegravplads i fællesgrav      1.622,40
         
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.    
       Renh.  Gran (kat.1) Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads    812,15  430,52   19,24
Kistegravsted med 2 pladser             1.218,75  646,82   19,24
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads   202,78  214,73   19,24
Urnegravsted      609,37  249,59   19,24  
        
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiodei Serup og Lemming.Taksterne er incl. 25 % moms.
       Vedl.h.  Gran  Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads    22.331,75 10.763,00 481,00  
Kistegravsted med 2 pladser    33.523,50 16.170,50 481,00  
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads     5.576,50   5.368,25 481,00  
Urnegravsted        6.707,40   2.495,90 192,40  
         
Urnegravplads i plæne, m. gravminde     4.525,50    
Urnegravplads i plæne, anonym      2.636,10    
Kistegravplads i plæne, m. gravminde   17.106,00    
Kistegravplads i plæne, anonym    10.122,25    
         
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode i Sejling og Sinding. Taksterne er incl. 25 % moms.
       Vedl.h.  Gran  Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads    26.798,40 12.915,90 577,20  
Kistegravsted med 2 pladser    40.228,20 19.404,90 577,20  
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads     6.676,80   6.443,40 577,20  
Urnegravsted      13.414,80   4.991,80 384,80  
         
Urnegravplads i plæne, m. gravminde     9.051,00    
Urnegravplads i plæne, anonym      5.272,20    
Kistegravplads i plæne, m. gravminde   20.527,20    
Kistegravplads i plæne, anonym    12.146,70
Kistegravplads i plæne, m. gravminde 2 pladser  30.822,30    
         
         
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.     
Kistebegravelse, mandag - fredag   4303,09    
Urnebegravelse, mandag - fredag     649,93    
         
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %. Serup og Lemming:
Timepris for arb. på kirkegården, incl. 25% moms   404,88      
   
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %. Sejling og Sinding:
Timepris for arb. på kirkegården, incl. 25% moms   404,88
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Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - Mobil: 2383 3055
E-mail: bobg@km.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresser

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

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. 

Julekoncert med
Midtjysk Pigekor
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Faste arrangementer:

1. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sejling 
Forsamlingshus, se s. 30

1. marts
Fortælling, Pensionistf. i 
Sinding.

2. marts kl. 13.30
Leo Brøgger, Sejling 
Pensionistfore., se s. 44

3. marts kl. 19.30
Generalforsamling, 
Serup Foredr. fore., se s. 4

5. marts kl. 18.00
Forårsfest og Revy i Lem-
ming, se s. 39

7. marts kl. 12.30
Generalforsamling, Lemm. 
Seniorklub, se s. 45

8. marts kl. 17.00
Træningsstart for U11 
Drenge, se side 27

9. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, Serup/
Resdal Pens., se s. 45

9. marts kl. 18.30
Det ny Teater, ”Cocktail”, 
Landsbyliv, se s. 35

11. marts kl. 19.00
Tamra Rosanes m. fl. i 
Sinding, se s. 31

13. marts
Indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp, se s. 15

14. marts kl. 19.00
Borgermøde i Lokalrådet, 
se s. 41

15. marts
Kjellerup Væveri, Pensio-
nistf. i Sinding.

15. marts kl. 19.00
Menighedsmøde i Sejl./
Sinding, se s. 16

16. marts kl. 13.30
Klosterlund Museum, 
Sejl. Pens., se s. 44

16. marts kl. 19.00
Stormøde, Lemm./Om-
egn 2022, Lemm. Forsm.

17. marts kl. 19.00
Dilettant i Serup, Serup 
Borgerforening, se s. 33

17. marts kl. 19.00
Foredrag v. Jeppe Søe i 
Sinding, se s. 16

19. marts kl. 13.00
Forårsopvisning i IF Cen-
trum, se s. 43

19. marts kl. 18.00
Dilettant i Serup, Serup 
Borgerforening, se s. 33

20. marts kl. 11.00
Minikonfirmand-skuespil i 
Serup Kirke, se s. 16

21. marts kl. 12.30
Afslutning, Lemming 
Seniorklub, se s. 45

28. marts kl. 13.30
Påskelotterispil i Lem-
ming, se s. 39

29. marts
Generalforsamling, Pen-
sionistf. i Sinding.

30. marts kl. 12.30
Spisning og Generalfor-
sm., Sejl. Pens., se s. 44

30. marts kl. 18.45
Besøg hos Toftegård, 
Landsbyliv, se s. 35

31. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Se-
rup Forsm., se s. 32

2. april kl. 10-12
Kick Off fodboldopstart i 
IF Centrum, se s. 43

2. april kl. 10.00
Introdag i LIF Motion, 
se s. 29

6. april kl. 13.30
Petanquesæson opstart, 
se s. 45

7. april kl. 17.00
Træningsstart, LIF Fod-
bold, se s. 27

8. + 9. april 
Dilettantforestilling i Sej-
ling Forsm., se s. 30
 
15. april kl. 17.00
Fællesspisning og Bør-
nekirke, se s. 18+35

17. april 
Affaldsindsamling i Serup 
og Lemm., se Facebook

17. april kl. 10-15
Forårsmarked på Lem-
ming Gl. Skole, se s. 10

22. april kl. 10.00
Konfirmation i Sinding 
Kirke, se s. 18

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Marts April
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KALENDER
Deadline til næste nr.:1. majlokalblad@gmail.com

Løb i Serup
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Lemming Bibliotekscafé
Hver fredag
Kl. 15.30-17.30

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne,
s. 22-23

23. april kl. 10.00
Konfirmatiom, Lemming 
Friskole, se s. 18

24. april kl. 10.00
Konfirmation i Sejling 
Kirke, se s. 18

28. april kl. 17.30
Sæsonafslutning, Sejling 
Pensionistf., se s. 44+45

30. april kl. 9.30
Konfirmation i Lemming 
Kirke, se s. 18

30. april kl. 11.00
Konfirmation i Serup 
Kirke, se s. 18

16. maj kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste i 
”Paradiset”, se s. 18

18. maj kl. 19.00
Besøg hos Bonderosen, 
Landsbyliv, se s. 35

26. maj kl. 19.30
Sommerkoncert i Serup 
Kirke, se s. 19

1. juni
Løvspringstur, Serup/
Resdal Pens., se s. 45

11. juni
EnergiMidt Cup i Lem-
ming, se s. 27

12. juni kl. 10 - 15
Store Idrætsdag i LIF, 
se side 27

18.-19. juni kl. 12.00
Stafet for Livet,                
se s. 44

23. juni kl. 17.00  
Skt. Hans Fest, 
Serup Borgerforening

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

23. juni 
Skt. Hans i Nisset 
se næste nr.

12.-14. august
Sommerfest i Sejling,  
se s. 30

19.-20. august
Sommerfest i Serup, 
sæt X i kalenderen

30. september
Ålegilde i Lemming 
se senere

29. oktober 
Oktoberfest i LIF, 
sæt X i kalenderen

Fremtidige

KALENDER

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

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

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 19.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Maj Juni
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LEMMING IF

Et spændende forår venter rundt om hjørnet.
Igen i år, kan vi byde på rigtigt meget god fodbold på 
Lemming Stadion og igen i år er der mulighed for at 
vores lille landsbyklub kan skrive historie.

I foråret skal klubbens 1. hold spille i Jyllandsserie 1. 
– hvor der spilles om oprykning til Danmarksserien. 
Foruden denne store oplevelse, venter der også klub-
bens serie 3 og 5 hold store udfordringer og masser af 
sjove oplevelser.

Vi, som fodboldafdeling, håber på et forår med masser 
af sejre, gang i den på lægterne, gode timer i omklæd-
ningsrummet og ikke mindst et godt kammaratskab.

Som noget nyt har vi i år lavet en ny Facebook side, 
hvor der hver mandag vil blive lagt den kommende 
uges kampprogram op – så vil du vide hvad der sker 

LIF Fodbold

Der har hen over vinteren været gang i fodbolden, flere 
hold har haft træningstid om lørdagen i Skægkær Hal-
len og der har været deltagelse til DGI ´s indefodbold 
turnering samt besøg ved diverse stævner. Dejligt når 
både trænere, børn og forældre bakker op omkring de 
ting der arrangeres.

Det at træne i hallen er dog ikke helt det samme, så 
både børn og trænere glæder sig til, atter at komme 
på græs. Vi oplever fortsat fremgang i antallet af unge 
fodboldspiller og håber at det fortsætter, dette er rigtig 
dejligt og betyder, at der er ved at være godt fyldt på 
banerne torsdag eftermiddag. 

Det er også blevet tiden, hvor jeg giver min post som 
ungdomsformand videre, jeg vil gerne sige tak for 
hjælpen og opbakningen til alle dem, jeg har været i 
kontakt med i løbet af de sidste fire år. Det har været 
nogle år med mange udfordringer, men når man sid-
der i en bestyrelse, som den vi har i Lemming IF, hvor 
alle mand går op i det vi er der for, så er det en kæmpe 
fornøjelse. Jeg har fået lov til, at opleve en ungdoms-
afdeling i store fremgang samt en god lokalopbakning 
til diverse arrangementer (EnergiMidt Cup, fællesspis-
ning og ikke mindst Oktoberfest). Så mange tak for 
det. Jeg glæder mig til forsat at komme i klubben som 
forældre og som frivillig når der er brug for det.

Louise Thougaard Kristensen

på Lemming stadion, så følg med her. Lemming IF - 
Fodbold afdeling
 
På grund af forholdene har vi valgt at den første tid 
træner vi på Kjellerups kunstbane tirsdag og torsdag 
kl. 19.30 - nye som gamle er velkomne til at møde op.

Har du spørgsmål til hvad der sker i Senior afdelingen 
– har lyst til at hører nærmere om træning - er du vel-
kommen til at kontakte Mads Balle Pedersen på 2122 
2782.
 
Til sidst vil jeg ønske tilskuere, spillere og frivillige i 
Lemming IF en rigtigt god sæson.
 

Mads
Serie 3 træner

U11 Drenge

Børnefodbold i Lemming IF

Børnefodbold i Lemming IF
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Vi afsluttede sæsonen før jul med en rigtig spændende 
kamp i Fårvang Hallen, hvor en sejr ville betyder op-
rykning til serie 2. Dette lykkedes desværre ikke, og 
det blev til et nederlag på et enkelt mål. Efter jul mod-
tog jeg en opringning fra JHF, der ville tilbyde os en 
plads i serie 2, vi valgt at takke ja tak til udfordringen.  
Og til de første par kampe har vi oplevet vi en stor lokal 
opbakning, det er dejligt at være på banen, når man 
kan høre og mærke at der er nogen i hallen der holder 
med os.

Vi træner fortsat om
tirsdagen fra kl. 19.30-21.00

og alle er velkomne.

Håndbold

Fodboldopstart børneholdene

Tirsdag d. 8. marts kl. 17.00 – 18.30
er der opstart for U11 Drenge

Torsdag d. 7. april fra kl. 17.00
er der opstart for sandkasseholdet,

U6, U7, U8 og U10 piger

Træningstider
Sandkasseholdet (3-5 årige)

Torsdag kl. 17.00 – 17.30 (17.45)

U6 og U7 mix
 (årg. 2010, 2009 el. 0. klasse)

Torsdag kl. 17.00 -18.00

U8 drenge og piger
(årg. 2008 el. 1. klasse)

Torsdag kl. 17.00 – 18.00

U11 Piger (årg. 2005 el. 4. klasse)
Torsdag kl. 17.00 – 18.00

U11 Drenge (årg. 2005 el. 4. klasse)
 Tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.30
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LEMMING IF

Voksengymnastik:
Der har været godt gang i den på begge voksenhold. 
Både Motionsdamer og Styrkeholdet. Dog har det især 
været en kanonsæson på styrkeholdet, hvor vi de fle-
ste tirsdage har været 25 til træning. I alt har der været 
44 betalende medlemmer på holdene i år. Det er ny 
rekord!

Forældre/barn-gymnastik:
Smil på læben og sved på panden!
Vi kan ikke få armene ned over den fine tilslutning, der 
har været gennem sæsonen på vores forældre-barn 
gymnastikhold. Vores formål med holdet har været at 
støtte og udvikle det sansemotoriske hos de 1-3 årige, 
samt skabe et rum hvor både voksne og børn synes, 
det er sjovt at være. Det synes vi er lykkedes og som 
en bonus, har vi voksne også haft sved på panden, når 
den ugentlige time er tilendebragt. Børn og voksne er 
nu fuldstændig trygge ved Lemmings kommende na-
tionalsang: Traktorsangen, de har styr på at trille, slå 
kolbøtter. De kan vrikke med numsen og nyder ved 
timens afslutning at blive afspændt ved at blive ”malet” 
med pensler. Vi håber at kunne gentage succesen næ-
ste sæson, hvor vi håber det næste kuld unger er klar 
til at deltage! 
   
Trænerne: Sif Gjedde og Mai Dahl Pedersen

Batmangymnastik - for børnehavebørn:
Gennem sæsonen har 
vi været ca 13 delta-
gere. Det har været en 
lidt blandet gruppe hvor 
nogle har haft mindre 
eller større søskende 
med, men alle er med 
på det niveau de nu be-
finder sig på. Vi har væ-
ret så heldige at få Jo-
han Klitgaard med som 
hjælpetræner - han er god til at tumle med de større 
børn. Vores mål med gymnastik her i Lemming IF er, 
at vi alle skal have det sjovt. Ingen af os havde erfa-
ring med at træne gymnastik tidligere, men vi har ved 
hjælp fra et trænerkursus og erfaringer gennem sæso-
nen fået opbygget en struktur for gymnastiktimerne. Vi 
starter hver time med vores velkomstsang og herefter 
leger vi forskellige lege, hopper springer og tumler. Vi 
styrker børnenes balance gennem en ”jorden er giftig”-
bane. Vi bruger også meget klubbens nye airtrack som 
børnene har stor glæde af. 

Vi vil gerne sige stor tak for den store opbakning fra 
forældre og børn og glæder os allerede til at starte op 
igen i efteråret. 

Trænerteamet: Glennie Papsø, Cille Papsø, Katja 
Grønne, Johan Klitgaard og Sanne Mai Lemming

Mountainbike:
Under mottoet: ”Kom nu af sted”, har vores flittige mtb-
hold kørt flere gange om ugen gennem hele vinteren. 
Det er et støt voksende hold, der også tæller mange 
udenbys medlemmer. Trænerne gør et rigtig godt og 
vedholdende stykke arbejde, så medlemmerne er 
i trygge hænder hos dem. Henover vinteren har der 
desuden været afholdt skrue-aftener, hvor man kunne 
lære basal vedligehold af udstyret. Der køres lørdage 
i skovene omkring Silkeborg og onsdage med forskel-
lige startsteder.

Se mere på: www.lemmingif.dk/mountainbike

Tak for en god gymnastiksæson! Siger Lemming IF og alle vores dejlige frivillige gymnastiktrænere.

HUSK

Du kan altid finde oplysninger
om trænings- & kamptidspunkter, mm.

på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk
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Landevejcykling:
SÅ glæder vi os til at komme i gang på cyklen igen!
Cykelsæsonen starter op Tirsdag d. 29 marts kl. 18 fra 
klubhuset i Lemming.

Vi starter med en hyggetur på mellem 15 og 30 km, 
afhængig af hold. Efter turen slutter vi af i klubhuset 
hvor klubben er vært ved en vand/øl og snack.
Vi starter ud med 4 forskellige hold:

Kaffeholdet:
Holdet for cyklister der ikke nødvendigvis har en ra-
cercykel,- men gerne vil ud og nyde naturen på cykel i 
hyggeligt tempo og selskab.
Gennemsnitsfart: 15-20 km/t.

Hold 1:
Holdet for ”Rigtige mænd” og ”Friske piger”. For dem 
der måske lige er startet el. skal til at starte op på ra-
cercykel.
Gennemsnitsfart: 19-23km/t.

Hold 2:
Ryttere på et godt mellemniveau. 
Gennemsnitsfart: 24-27 km/t

Hold 3:
For den seriøse cykelrytter der gerne vil cykle stærkt 
og langt.
Gennemsnitsfart: 28-31 km/t.
Hver tirsdag er der  tilknyttet en holdleder for hvert 
hold, der har planlagt en rute.

Torsdage er der ”fri leg”, hvor man sammensætter hold 
/niveau alt efter hvem der dukker op. 

Ta’ din mand / kone / Nabo eller ven med.
Vi glæder os til at se nye som tidligere ryttere.
KOM FRISK Tirsdag d. 29/3. Kl. 18!

Følg med på www.lemmingif.dk/cykling 

Introdag i Lemming IF Motion

Introdag i Lemming IF motion 
Lørdag d. 2. april kl. 10

Foråret er lige om hjørnet,
og vi skal snart ud at nyde det gode vejr

med løbeskoene, landevejscyklen og 
mountainbiken.

Til alle jer, der gerne vil i gang.
Nu er chancen her! 

Lørdag d. 2. april
indbyder

Lemming IF’s motionafdeling
til introdag,

hvor du både kan se og prøve
de forskellige tilbud.

Vi håber mange kigger forbi.

Alle holdene stiller
med en introduktion til sporten

og er klar til at tage sig af nye udøvere.

Du er meget velkommen til at komme og se, 
hvad vi har at tilbyde,
og selvfølgelig også

velkommen til at deltage.
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SEJLING BORGERFORENING
Juletræsfest i Sejling 2015
Over 100 børn og voksne var med til at skabe en god 
og hyggelig eftermiddag i Sejling Forsamlingshus. Der 
var Luciaoptog, dans om juletræet, amerikansk lotteri 
og julemanden kom forbi med godter. Vi fra børnegrup-
pen, vil gerne sige tusind tak for den store opbakning 
og ikke mindst tusind tak til vores sponsorer for alle de 
flotte præmier.

Børnegruppen i Sejling

Et nyt år er startet og dermed også begyndelse på kommende aktiviteter.

Generalforsamling
Som nævnt i sidste blad, starter året ud med general-
forsamlingen d. 1/3 kl. 19.00.

Når dette læses, vil den endelige dagsorden være 
hustandomdelt, men i skrivende stund ser den forelø-
bige dagsorden således ud:
    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Fremlæggelse af revideret regnskab
    4. Indkomne forslag
    5. Valg. På valg er
     Jakob Kudsk(modtager genvalg),
     Claus Berg (træder ud af bestyrelsen,
     men ønsker at fortsætte som suppleant)
     Mikkel Mortensen (modtager genvalg)
     Suppleant:
     Anders Mark(Ønsker valg til bestyrelsen)
     Revisor: Søren Østergaard (modt. genvalg)
 6. Eventuelt

Efter mødet er foreningen vært
ved et mindre traktement

med vinsmagning fra Norton vine

Dilettant 2016
Forberedelse til årets 
dilettantforestilling er i 
gang og afsluttes med 
generalprøve d. 8/4 
og hovedforestillin-
gen d. 9/4. Nærmere 
information angående 
tidspunkter og tilmel-
ding tilgår, men sæt 
allerede nu et stort 
kryds i kalenderen.

Sommerfest 2016
I sidste blad havde der sneget sig en fejl ind vedrø-
rende datoer, men sommerfesten afholdes traditionen 
tro i uge 32, altså d. 12 – 13 – 14 august.

Arnestedet
Som tidligere nævnt, er arbejdet på Arnestedet kom-
met langt, men endnu ikke færdig. Der vil igen i år 
være behov for Jeres hjælp. Opgaver og tidspunkter 
vil vi komme nærmere ind på, men hold Jer endelig 
ikke tilbage, såfremt I vil give en hånd med og forslag 
til forbedringer modtages gerne.

Ellers ser vi frem til nyt år med gode aktiviteter og mange hyggelige timer i Sejling
På bestyrelsens vegne, Jakob Kudsk

Fra dilettant 2015
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SINDING FORSAMLINGSHUS

TAMRA ROSANES m/ ROCKABILLY HEART
I Sinding Forsamlingshus 

Fredag d. 11. marts kl. 20.00
(dørene åbnes kl. 19.00)

Danmarks countrydronning Tamra Rosanes og den ukronede konge af kontrabas og koge-
bøger, Olsen-Den Skaldede Kok, har sammen med Danmarks dygtigste rock´n´roll pianist, 
Morten Wittrock, skabt Rockabilly Heart. Tamra Rosanes sang country-genren til Danmark 
som 20 årig og har siden også taget initiativ til super-trioen Cowgirls, som hun dannede med 
Sanne Salomonsen og Lis Sørensen. Når Olsen – Den skaldede Kok – ikke står bag gry-
derne, har han travlt med sine to bands The Midnight Blues og Rock it. Morten Wittrock har 
gennem tiden produceret og indspillet et væld af plader i både Danmark og USA, hvor hans 
seneste udgivelse med Jes Holtsø fik en Danish Music Award nominering, og prisen Årets 
Danske Blues Navn.

DER ER ALTID GANG I DEN – NÅR ROCKABILLY HEART KOMMER TIL BYEN!

Billetter koster 150,- kr.
Købes hos Jannie Husted på tlf. 50947990.
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Priser for leje af
Serup Forsamlingshus:

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

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

og gas til komfuret

Kontakt Gyda på 8685 5108
Se mere på www.serupsiden.dk

Siden sidst
Generalforsamling

Torsdag d. 31. marts kl. 19.00
i Serup Forsamlingshus

Umiddelbart efter er der
generalforsamling i Støtteforeningen

Har man nye ideer eller foreslag til, hvad vi 
skal med vores forsamlingshus,

skal det være formanden i hænde skriftligt 
- mail senest 14 dage før (17. marts)

Mail: gyda@zena.dk

OBS - OBS - OBS
Vi mangler både folk til bestyrelsen

og en udlejer!!!

Har du lyst til at støtte det lokale
på den ene eller anden måde,

så duk op!
Evt. kontakt bestyrelsen for mere info.

Forsamlingshuset kan ikke bestå,
med mindre vi

LØFTER I FLOK!

Gårdhave på vej!
Det ubenyttede areal bag forsamlingshuset er nu gjort 
klat til flisebelægning, Morten Bak har gravet ud og 
fyldt på igen. Nyt Lemming Hegn er sat op og Murer-
mester Sand har sat en ny dør i, ind til den store sal. 
Vi glæder os til at se det færdige resultat, der gerne 
skulle udmunde i en hyggelig, aflukket gårdhave, hvor 
husets gæster kan trække frisk luft og børnene kan 
lege uforstyrret af trafikken.

Nytårskuren/turen var et 
lidt spontant arrangement, 
men trods det, var der god 
tilslutning...

... en flok morgenfriske
serupgensere gik den

 smukke tur ned til
Paradiset...

Derefter der var varm kakao, hjemmebag og snaps i 
forsamlingshuset. Billederne taler vist for sig selv...
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SERUP BORGERFORENING

Siden sidst

Den fremadstræbende Michael har inviteret
den øverste chef for koncernen til at

overnatte hos ham og hans kone Bente.
Chefen, der er meget ordentlig og retskaffen
har stillet Michael en forfremmelse i udsigt.

Michaels kone har imidlertid,
uden Michaels vidende, taget imod sin
rige arveonkels særprægede veninde,

som også skal være i lejligheden.

Det giver anledning til en masse
vanvittige forviklinger.

Mikael Smith
 - ung, lovende kontormand

Bente - hans kone
Spech - Mikaels direktør

Fru Olsen
 - hans skrappe veninde

Frk. Marcher - underbo
Frk. Clausen - Mikeals nabo
Onkel Sofus - rig arveonkel

Politibetjent

Instruktør
Stylist

Scenemestre

Johnny Poulsen

Karina Birch
Jens Ove Hansen
Lene Bak

Diana Dam
Laura Hesel
Jens K. Sørensen
Maibritt Østenfjeld 

Poul Jespersen
Lykke Søndergaard
Jens Dam, 
Jens Winther,
Rasmus Jensen

Medvirkende:”Henriette i Badet”

Formand:
Næstformand:

Kasserer:
Referent:

Menigt medlem:
Suppleanter:

Fond-ansvarlig:
Revisorer:

Bernd Grewy
Anita Barslund
Jørgen Bidstrup
Kristian Hornskov
Johnny Poulsen
Lene Michaelsen
Tina Englyst
Maibritt Østenfjeld
Jens Kristian Sørensen
Jens Ove Hansen

Efter generalforsamlingen d. 21 januar,
har bestyrelsen konstitueret sig således:

Fastelavnsfesten var godt besøgt af ca. 40 flot udklædte børn ....

Dilettant 2016

Galla Premiere
Lørdag d. 19. marts kl. 18.00

Efter stykket er der ”Højtbelagt”
og naturligvis FEST!

HUSK tilmelding senest d. 16/3

Forpremiere

Torsdag d. 17. marts kl. 19.00

Efter stykket er der kaffe og kage

bagt af Byens Bedste Kagekoner

Entré: 60,-    Børn u. 15 år 30,-

Gå ikke glip af denne forrygende forestilling!
Menuen består i år af traditionelt dilettant-smørrebrød, som du bestiller ved tilmeldingen 

Entré-prisen er derfor helt nede på 120,- + 25,- pr. stk. smørrebrød
Entré efter spisning (kl. 21.00): 100,-

Diskotek Mirage sørger igen for den musikalske, gode stemning

Tilmelding SENEST onsdag d. 16. marts kl. 23.55 på  
mail: serupborgerforening@gmail.com, mobil: Bernd 4079 5752 eller Facebook (Serup-siden)
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LANDSBYLIV

Siden sidst

Næste års program
Nu begynder vi snart og planlægge næste års program

og sidder du inde med en super ide til et arrangement, må du meget gerne sende det til
landsbyliv@live.dk 

Juletur til København
Årets juletur gik i år til Staden med Sørens rejser.
Vi var 16 fra Landsbyliv der drog af sted, en tidlig lør-
dag morgen, der blev hygget, snakket og grinet i bus-
sen. 

Nogen hyggede på Strøget, andre spiste frokost i Tår-
net på Christiansborg og Tivoli blev besøgt (sammen 
med 5000 andre mennesker.)

Kl. ca. 19 var vi tilbage i bussen og klar til at vende 
snuden mod Jylland igen.

Frokost i Tårnet

Juleudstilling La GlaceJuleudstilling La Glace

Spiseaften på Signesminde kro

Sikke en start på det nye år, lækker mad og hyggelig 
selskab.

Signesminde Kro havde maden klar, da 16 sultne 
Landsbyliv medlemmer ankom til kroen. 

Forretten var lækre tarteletter med høns, til hovedret 
fik vi mør svinekam, flødekartofler, sauce, rodfrugter 
og salat.

For dem der lige kunne klemme lidt mere ned diskede 
kokken op med citronfromage med pinke kys på.

Lækker mad og super hyggelig aften.
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Kommende arrangementer

Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 18.30
Lystspil på Det Nye Teater

Gjessøvej 40C, 8600 Silkeborg

Cocktail - som stykket hedder,
foregår i et borgerligt miljø i New York.
I forbindelse med et dødsfald i familien

frigøres en stor kontant arv.
Arven udløser en række begivenheder,

og i denne cocktail er penge-kærlighed og
småborgerlighed vigtige ingredienser.

Cocktail er et lystspil, hvor latter musklerne bliver 
grundigt rørt.

 
Før stykket skal vi have lidt mad.

Menuen:              
 Fyldt kalkunbryst - ovnbagte kartofler

salat - whisky sovs.

Pris for medlemmer 180 kr. Gæster 200 kr. 
Det er efter princippet - FØRST TIL MØLLE

- da vi kun har 25 billetter.

Tilmelding til Inger senest d. 29.01.16 på
tlf. 6116 6524 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 18.45
Besøg hos Toftegård Textil

Trehøjevej 30, 8882 Fårvang

Vi besøger butikken, der denne aften vil vise os 
deres nye flotte tøj, give gode råd og ideer

til forårets og sommerens tøj mode. 
Der vil være mulighed for at handle

og få nyt tøj til garderoben. 
Vi hygger med kaffe og kage.

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30
Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.

Tilmelding til Trine senest d. 15.03.16 på tlf.
2190 5660 eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Fredag den 15. april 2016 kl. 18.00
Fælles spisning

i Lemming Forsamlingshus
 

I år er der mulighed for
Børnegudstjeneste ”Det forsvundne får”

i Lemming kirke kl. 17.00-17.30

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

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.

Tilmelding til Janni senest d. 05.04.16 på tlf.
2463 0517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.00
Besøg hos Bonderosen

ved Susanne Engebjerg, Illervej 19B, Kjellerup

I mange år har Susanne arbejdet med blomster 
og har selv haft butik både hjemme ved sig selv 

men også inde i Kjellerup. 
De seneste år er butikken flyttet hjem igen

og har åbent i bestemt tidsrum.
Men det er ikke bare blomster hun arbejder med. 

Hun laver også ting i beton og
maler/restaurerer skabe og reoler.

Denne aften skal vi selv prøve kræfter med at 
støbe et fuglebad i beton med form

som et rabarber blad.

Husk tøj der må blive beskidt og kan tåle
det danske vejr og medbring gerne selv

et rabarberblad til og støbe i.

Efter vores hårde arbejde er der kage og kaffe i 
butikken, hvor man også vil kunne købe alt muligt.

Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.40.

Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr.
Tilmelding til Lillian senest d. 11.05.16 på tlf. 8685 

9207 eller på e-mail:landsbyliv@live.dk
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FRISKOLEN I LEMMING

Friskolen i Lemming har en skøn SFO, som trods den 
nye skolereform har budt på mange spændende ak-
tiviteter for børnene det seneste år. Det er SFO leder 
Marie Volf med opbakning fra SFO medhjælper Anni 
Elsborg som gennem det sidste år har støttet, udfor-
dret, aktiveret og draget omsorg for børnene i SFOen, 
hvor hverdagen er hyggelig, tryg, kreativ og fuld af leg.  
Gennem noget som hedder ”fritter samarbejdet” i Sil-
keborg kommune har friskolens SFO deltaget i en del 
arrangementer ude af huset i 2015.

I starten af året blev der afholdt Masterchef, hvor bør-
nene blev opdelt i hold og derefter ved samarbejde 
skulle tilberede et måltid og serverer det for deres 
kammerater i SFOen. Det var et stort hit blandt bør-
nene når der blandt andet, blev serveret spaghetti 
med kødsovs til SFO mad. Alle holdene lavede lækker 
mad og i Masterchef finalen på Vestreskole i Silkeborg 
kæmpede friskolens to finalister en brav kamp og kom 
hjem med en flot 3. plads.

Også et fodboldcup har der været. Der var både træ-
ning mellem SFOens egne spillere og en venskabs-
kamp med et andet lokalt fodboldhold inden selve fod-
boldcuppen.

I september måned blev der bygget løs på en flot rød 
sæbekassebil som skulle præsterer ved det årlige sæ-
bekasseløb på Skægkær 
skole. Da børnene hjulpet 
af Marie og Anni var færdige 
med den røde vogn kunne 
træningen begynde. Der 
var to løb, et for børnehave-
klasse og første klasse og 
et løb dagen derpå for an-
den klasse og tredje klasse. 
Der blev trænet løb, styring 
og heppekor. Det var hårde 

løb med mange engagerede deltagere og med ulykker 
undervejs som blev beskrevet i en artikel i Midtjyllands 
avis. Børn og personales hårde arbejde med at bygge 
bilen betalte sig da også med et fint diplom for sjove-
ste/flotteste vogn! Se billede på forsiden.

Inspireret af programmet ”Den store bage dyst” har 
SFOen afholdt deres egen ”lille” bage dyst hvor børne-
ne har været opdelt i hold og bagt lækre kager, boller 
og andet bagværk gennem både november og decem-
ber. Lige som de har nydt at bage har de også nydt 

SFOen på Friskolen i Lemming

Der heppes på Sæbekasseløbsdeltagerne (øverste billede)

Der bages på livet løs!

at skulle være smagsdommere i søgen efter vinderen 
af Den store SFO bage dyst. Vinderne med en flot og 
lækker lagkage blev hold nr.5 som bestod af elever fra 
børnehaveklassen og kunne tage et fint diplom med 
hjem.

Sidst men ikke mindst har børnene både klippet og 
syet til et stort modeshow. Forældrene på Friskolen 
blev opfordret til at kigge i gemmerne og finde tøj el-
ler stof som børnene kunne være kreative med. Både 
piger og drenge hjalp til med den flotte tøj kollektion, 
kulisser, sminke og meget mere som blev fremvist for 
hele skolen her i januar måned.

SFOen har igen i år givet børnene mulighed for at ud-
vikle sig socialt i forskellige grupper på kryds og tværs 
af alder, køn osv. og derved er der opstået nye ven-
skaber, sammenhold, lege og roller børnene imellem. 
De har deltaget i konkurrencer hvor der både er blevet 
tabt og vundet, men altid givet anerkendelse og ros for 
deres indsats af  både Marie og Anni.  

Mine egne to piger er glade for den tid, leg og omsorg, 
som de oplever i SFOen. Og når de næsten altid gerne 
vil blive ”bare 5 min mere” så er man heller ikke i tvivl 
om, at de har det godt og trygt på Friskolen i Lemming.

Ditte Jensen
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BØRNEHAVEN I LEMMING

... kan man spørge sig selv om, hvad der er det vigtig-
ste i den sidste periode i børnehavelivet?
”Det er, at få en rokketand! Måske to! ” I hvert fald hvis 
vi spørger barnet. INTET kan måle sig med en rok-
ketand! Det skulle da lige være, at mærke den sidste 
blodige trevl af tandkødet slippe grebet om tanden, og 
dermed at miste selve tanden. Hvilket hul der bliver! 
Et hul, der kan få s-lydene til at læspe. Et hul hvor 
tungespidsen konstant kan klemmes igennem. Et hul, 
der fremkalder de største smil hos omgivelserne, osv.
Som fagpersonale har vi altid forkromede tanker, om 
alt det, vi skal nå at forholde børnene, inden de smut-
ter os af hænde. Vores faglige stolthed skal stå sin 
prøve (og vel også forældrenes?), når vi videregiver 
børnene. Kan barnet nu stå på egne ben, kan barnet 
indgå i fællesskaber, kan barnet fremføre sine tanker, 
observationer, sin viden for andre? Er barnet tilstræk-
keligt selvhjulpent, så det klæder sig på efter forhol-
dene i frikvartererne? Sådan melder der sig et utal af 
spørgsmål. I børnehaven har vi nedfældet en række 
kriterier/mål, som vi har stillet os selv i.f.t. arbejdet med 
klargøring af førskolebørn. Herunder ses blot et ud-
pluk:
• Barnet skal opleve succes enten gennem egen eller     
gruppens præstation(er)
• Barnet lærer at stå frem (foran andre)
• Barnet bliver præsenteret for alderssvarende fortæl-
linger/eventyr, og kan selv digte en fortælling (evt. 
vandre-historier)
• Barnet lærer at håndtere både sejr & udfordringer
• Barnet kan indgå i en meningsudveksling, men også 
forstå at tage imod en besked, det skal udføre (uden 
diskussion)
• Barnet lærer at indgå et kompromis (demokratisk 
spilleregel)

På legepladsen ses en gruppe førskole piger nede ved 
gyngerne. De har ”plantet” det halvvisne juletræ i hullet 
af én af dækgyngerne. Træet pyntes med skovle og 
spande, og der danses og synges. De udvikler legen 
til at opbygge et juletræ i sand, tæt på juletræet i gyn-

Når børnehavelivet lakker mod enden, og skolen venter om knapt et halvt års tid…
gen. Der opstår diskussioner pigerne imellem, hvilket 
resulterer i, at ”pynten” pilles af det ene træ og det 
andet bliver sparket omkuld. De hvisker i krogene, og 
gruppen deles i to. Legene fortsætter hver for sig, men 
indenfor samme kvadratmeter. 10 minutter senerne, 
går pigerne i samlet trop ind til frokost, smågrinende.
Inden døre sidder en gruppe drenge med det senest 
indkøbte kortspil. De har siddet der før, og der tales 
ikke så meget, men handles bare. De ´ved hvem, der 
blander kortene, hvem der forklarer reglerne til ham, 
der senest satte sig med ved bordet, og hvem der 
begynder spillet. Om der spilles med eller mod uret, 
har de endnu ikke så stor forståelse for, hvilket også 
er helt uden betydning i denne sammenhæng. Én af 
drengene kravler op på bordet, så han bedre kan nå 
ind over spillet. De klarer det hele selv, og har deres 
eget hierarki. Der spores trivsel og tilpashed hele ve-
jen rundt i kredsen.
I garderoben oplever vi en dag, at et større barn spon-
tant hjælper én af de mindre med ordlyden: ”Du ka` 
bare sige det til mig, hvis du har brug for hjælp! Jeg 
kan godt kravle op, for at nå din kasse og finde dine 
vanter”. 

Tæt på fastelavn, skal førskolegruppen bl.a. lave gibs-
masker. En grænseoverskridende øvelse. For nogle 
går det let, for andre er udfordringen større. ”Du skal 
slet ikke glæde dig; du kan tro masken er svær at få 
af!” udbryder en 6 årig dreng trods det, at huden forin-
den var smurt med et tykt lag vaseline. I dette tilfælde, 
var det svært at omsætte, at `det at rynke med ansig-
tet, når masken skulle af, var en nødvendig hjælp til, at 
masken kunne løsne sig.
Tilbage til de faglige forkromede tanker: Godt at sætte 
sig mål, og opleve at børnene er allerede selv i fuld 
gang med at kopiere, eksperimentere og udvikle rol-
ler, lege og udfordre fællesskaber! Ingen tvivl om, at 
børnene allerede længe har oplevet både udfordringer 
og succes, enten gennem egen eller gruppens præ-
stationer!

Hanna Lund Petersen

”Mon det nogensinde bliver overstået?””Så er  min maske allerede klar til at blive malet!””Det er da ikke så svært at ligge stille…”

AndreasOliver K. Aksel
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
”Joh – der er da sket noget”
Pensioneret landmand og jæger Verner Jensen om 
jagtforeningens 40 års jubilæum.

Lemming- og omegns jagtforening har 40 års jubi-
læum og blandt de som har været med fra starten er 
Verner Jensen.

”Johh, det var Peter Nørreskovs far, Poul Nørreskov, 
som tog initiativ der i foråret 1976.  En små tyve med-
lemmer var der nok tale om” – husker Verner Jensen. 
”Ideen var, at samle de mange små markstykker når vi 
skulle trampe harer og agerhøns – eller på rævejagt”.

”Var det også dengang Præstegårdsskoven, som blev 
drevet af?”

Verner Jensen grubler lidt: ”Næh – vi havde noget 
kommunalt skov et stykke længere ude i dalen, men 
det er jo solgt fra nu. Præstegårdsskoven kom til se-
nere”.

Verner Jensen var med fra starten og har været aktiv 
hver sæson – både ude på jagterne og i bestyrelsen.

”Jagt dengang var jo ikke så pristungt”, forklarer han – 
”jeg kan huske, at min far blev afregnet med en hare. 
Det var årsprisen for at dyrke jagt på hans jord, - den-
gang tilbage i 50’erne.  I dag koster jagt jo mange pen-
ge – og det er synd for de unge, som jo ikke kan betale 
50-100.000 kr. for et stykke jagt”.

”Men det er vel også blevet mere attraktivt at gå på 
jagt – der er mere vildt”?

”Jo” – det vil Verner Jensen godt indrømme: ”Der er jo 
meget mere råvildt i dag, men altså også lidt mindre 
harer og agerhøns”.

Verner Jensen er lokalt respekteret som en erfaren jæ-
ger og en dygtig skytte. Han har været med til de fleste 
af foreningens jagter og har også været solid gæst på 
de gastronomiske arrangementer.

Det gælder også den årlige VILDTMIDDAG – i Lem-
ming forsamlingshus fredag den 19. Februar, hvor 
selvsagt Fru Hanne og andre lokale jagtfruer vil være 
med til at fejre fødselsdagen. Menuen står på vildt – 
ja, hvad ellers – og udvalgte vildtvine i anledning af 
jubilæet.

Verner Lynge

Verner Jensen har været aktivt medlem af jagtforeningen 
siden start i 1976

”Nej – det har jeg ikke tal på”.  Verner Jensen har skudt …. 
mange harer, rådyr, fasaner, ænder og råvildt gennem et 
aktivt jagtliv.  Ja – og en del ræve er det også blevet til.
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Alle arrangementer afvikles i 
Lemming Forsamlingshus

Forårsfest og revy
Lørdag d. 5. marts kl. 18.00

For 180 kr. kan I denne aften få
2 lækre retter mad, revy, musik og dans.

Revyholdet er bl.a. klar med de skønne 
uundværlige havenisser, 

Er I ikke blevet meldt til kan det stadig nås 
hos Tina, på tlf. 2883 2404.

Påskelotterispil
Mandag d. 28. marts kl. 13.30

med skænkede gevinster

Medvirkende: 
Louise Thougaard - ikke på billede

Anita Juncker Mikkelsen
Christian Jacobsen

Casper Due
Sanne Mai Lemming

Gry Fogh Kaae Schultz - ikke på billede
Fnug Daniel Baltzer Lassen

Heidi Svendsen
 

Sufflør: Camilla Kejser - ikke på billede
Musik: Christoffer Olsen

Sminke: Karin Jensen - ikke på billede

Siden sidst ...
To forskellige, men hyggelige arrangementer, der har 
været afholdt, nemlig fællesspisning og juletræsfest.

Snakken går, der spises
og hygges.

Måben, findes han eller
hvad sker der?

- Nå, slikposen er nu god.

20. Januar, blev der afholdt generalforsamling, og den 
gik ikke som håbet, der var ikke nok opstillede, til at vi 
kunne danne en ny bestyrelse, og måtte jo så derfor, af-
holde en ekstraordinær generalforsamling d. 3. februar, 
hvor vi ved hjælp af en vedtægtsændring kunne stille 
med en bestyrelse, nu på 7 medlemmer 2 suppleanter, 
2 revisorer og en revisorsuppleant, og ikke 9, som det 
var før. Bestyrelsen er ikke konstitueret ved deadline, 
men medlemmerne er: Tina Kampp Nørreskov, Jørgen 
Brendstrup, Trine Joensø, Jette Fink, Brian Nielsen, 
Jan Møller, Preben Nygård og to suppleanter, Steffen 
Pedersen 1. sup. Og Karin Hauge 2. sup.

I årets løb har der været mange udlejninger og mange 
større ting er blevet lavet, skiftet ud, loftet har fået nye 
plader og vinduerne ud mod boldbanen er blevet skif-
tet ud. Vinduerne er en gave, ligesom gulvet i gangen 
er det. Salgulvet fik også en tiltrængt overhaling og 
står flot og lyst, på trods af det, kom vi ud med et flot 
regnskab.

7. februar blev der afholdt fastelavnsfest.

Kommende arrangementer ...

Bedst udklædte børn og voksen. Kattekonger og dronninger. 
Fra venstre bagerst: Heidi, Martin, Gustav, Emma, Karoline.
Forest: Laura (mor hjælper),Mark, Emilie, Emma Sofia.
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LOKALRÅDET

Aftenens program er ikke endelig fastlagt, men vi reg-
ner med at der kan orienteres om arbejdet med revi-
sion af kommuneplanen, som skal afsluttes i 2017. Vi 
undersøger også om der er nyt omkring affaldssorte-
ring og trafik. Desuden kunne de spørgsmål, fra Nær-
demokratiudvalget, der er nævnt herunder være værd 
at debattere.

I januar var der borgermøde i Sejling om det nye lo-
kalplanforslag, der overfører hele Sejling by til byzone. 
Fremmødet var stort, over 60, der fik gennemgået pla-
nen og herefter havde mulighed for at stille spørgsmål, 
eller for at kommentere planen.

Der var livlig debat med mange relevante spørgsmål 
og kommentarer. Kommentarer, indsigelser eller pro-
tester, hvad man nu skal kalde det, skal dog indsendes 
til kommunen i skriftlig form senest den 2. marts 2016 
for at komme med i den videre behandling af sagen.
 
Som væsentligt indhold i planen kan nævnes, at fest-
pladsen Arnestedet bliver fastlagt som rekreativt om-
råde. Desuden udpeges arealer, hvor der fremover 
kan ske boligbebyggelse.

Lokalplanen kan ikke ændre nuværende anvendelse, 
men fastlægger, hvad der kan ske på arealer fremover.

I maj 2016 får lokalrådet besøg af byrådets Nærdemo-
kratiudvalg. 

Nyt fra Lokalrådet

Borgermøde 2016
Mandag den 14. marts kl. 19.00

i Hjerterummet på Skægkærskolen

Nærdemokratiudvalget vil gerne deltage i et lokalråds-
møde og de vil gerne drøfte f.eks. disse spørgsmål:

• Hvad er status for nærdemokratiet i lokalområdet? 

• Hvad er forventningerne og oplevelserne af dialogen 
og samarbejdet med kommunen i forbindelse med 
bl.a. høringer?

• Hvordan ser lokalrådet sig selv i fremtiden?

• Kan samarbejdet i lokalområdet (mellem lokalrådet, 
institutioner, foreninger mv.) udvikles og evt. forbed-
res? Hvilken rolle kan Nærdemokratiudvalget have?

• Kan arbejdsbetingelserne for lokalrådet udvikles og 
evt. forbedres? Hvilken rolle kan Nærdemokratiudval-
get have? 

• Hvordan arbejder lokalrådet med at rekruttere med-
lemmer - især yngre medlemmer?

Lokalrådet kommer også til at tage stilling til revisio-
nen af kommuneplanen. Det gælder både i forhold 
til at fremsætte forslag for vores område, som for at 
kommentere de forslag kommunen måtte have vedrø-
rende vores område.

Der er valgt 6 områder, som revisionen kommer til at 
fokusere på. Jeg vil som eksempel nævne friluftsstra-
tegi og skybrudsplanlægning. Det kunne være områ-
der, hvor vi kunne hjælpe kommunen med at have en 
god plan for lokalområdet her.

Lokalrådet håber, at mange af Jer har lyst til at deltage 
i det årlige borgermøde.

Peter Bernth

På de årlige Borgermøder kommer borgerne til orde
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PLADS TIL DIG OG MIG

Den folkevandring, som er i gang, er ikke noget nyt. 
Gennem alle tider har mennesker flyttet sig fra dår-
lige livsvilkår mod drømmen om noget bedre. Vi har 
en del medborgere fra andre lande i vores område. 
Hvordan ser de på deres situation i en lille landsby i 
Midtjylland? Hvordan lykkes integrationen?

Det midaldrende italienske ægtepar, Alessandro Va-
lentini og Fulvia Orrú fra Cagliari på Sardinien, bor 
på Serup Præstemark. De kom til Danmark i decem-
ber 2014, og har boet i Serup siden februar. Først da 
de fulgte invitationen til sommerfesten, følte de at de 
lærte danskere at kende en lille smule. Der gik altså 
næsten ½ år. Danskere er venlige, synes Alessandro, 
men i modsætning til italienere, er vi mere reservere-
de. Vi hilser pænt, men der skal mere til for at komme 
tæt på.  Man inviterer ikke fremmede hjem bare fordi 
man har mødt dem. Tina Englyst og Lise Porsmose 
er de Serupborgere de kender bedst.

Jeg bliver budt på stærk italiensk kaffe i små kopper 
med cantuccini - de små hårde snitter med mandler i. 
De stammer fra Toscana. Danskere kommer for me-
get vand i kaffen, siger Fulvia og griner. Hun bruger 
en lille expressokande til brygningen.

Som EU-borger er der 3 kriterier, der skal være op-
fyldt for at kunne blive her mere end 3 måneder: Man 
skal arbejde eller have penge selv til forsørgelse, 
og man skal lære dansk.  3 gange om ugen går de 
til dansk i 5 timer. Det er hårdt men vigtigt, siger de 
samstemmende.

De angiver både høj arbejdsløshed, korruption og 
mafiastyring samt den politiske situation generelt i 
Italien som grunden til at de flyttede. Berlusconi øde-

Alessandro og Fulvia foran klaveret og et maleri af Lise Por-
smose

Indvandrere i lokalområdet

lagde Italien i de mange år han var ved magten. Sta-
dig er de fleste tv-kanaler og aviser styret af ham, 
og den fordummende popkultur -uden lidt vitaminer 
til hjernen, får folk til at være lige glade. Det er gift 
for de ægte værdier i kunst og kultur. Alessandro er 
oprindelig skuespiller, men har tjent sine penge ved 
arbejdet med AV-udstyr til konferencer o.l.  Fulvia har 
også arbejdet ved teatret, bl.a. med dukker.

På flagstangen i deres lille forhave, hænger der 3 
flag. Dannebrog i form af en vimpel. Sardiniens flag, 
også et korsflag i rødt og hvidt, men omvendt Danne-
bro. I de hvide felter er der en silhuet af en afrikaner/
araber. Det henviser til tiden med slavehandel. Og 
øverst hænger der et piratflag med dødningehover og 
det hele. De griner lidt, det skal symbolisere det krea-
tive og det fanden-i -voldske, for ”vi er kunstnere”, 
understreger de.

Snart åbner de Café ”Cappuccio” på Frederiksberga-
de 1 i Silkeborg. Den åbner så snart spiritusbevilling 
og indretning er på plads. De arbejder på at det kan 
udvikle sig til et kunst, teater og kultursted. Det er dét 
de brænder for. Man kan se nærmere på Facebook-
siden ”Capuccio Kaffe”.

Til høstfesten i Serup havde Fulvia bagt store mæng-
der af kage til kaffen. Det blev revet væk. I det hele 
taget gør Alessandro og Lydia meget for at blive godt 
integreret. Der gik godt nok ½ år før der blev kontakt 
til folk i Serup, men de skal ikke tilbage til Italien. Det 
er de meget enige om.

Klaus Hansen, Tandskov

Her åbner familien Café Cappuccio tæt ved jernbaneover-
skæringen
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PLADS TIL DIG OG MIG

Lemming Å udspringer i Kragelund og har sit udløb i 
Hinge Å. Men for motionister er den interessante del 
stykket mellem Skægkær og Lemming Brovej. Her fik 
Skægkærområdets Lokalråd for knap 10 år siden god-
kendt et projekt med udlægning af asfalt på den gamle 
jernbanelinje, der her netop løber langs med Lemming 
Å gennem et smukt naturområde. Her risikerer man 
alvorligt at se rådyr, fasaner, harer, musvåger, hej-
rer og diverse småfugle og måske en fiskeørn, eller 
blot opleve stilheden eller svag rislen fra åens mange 
slyngninger. 

Og netop slyngningerne har deres egen historie, som 
kan læses på en orienteringstavle ved stiens afslut-
ning ved Lemming Brovej. Men kort fortalt blev slyng-
ningerne rettet ud, da jernbanelinjen blev lavet i 1918-
24, hvor jernbanen blev ført igennem fra Silkeborg til 
Rødkærsbro. Jernbanedriften stoppede i 1968, og i 
1998 genoprettede Århus Amt slyngningerne og er-
klærede åen som muligt gyde- og udklækningssted 
for lakseyngel. Forskellige opstemninger til de davæ-
rende dambrug blev ligeledes fjernet, og dambrugene 
blev nedlagt.

Lemming Å, et oplagt motionsområde

...og mod vest fra Viborgvej

Banestien set mod øst fra Sindingvej

...og mod øst fra Viborgvej ved nr. 106

... og mod vest fra Serup Tinghøjvej

Slyngninger øst for Serup Tinghøjvej

Endestationen på Lemming Brovej med infotavle

Yderligere er der lavet 3 mindre vandhuller, hvor til-
løbende drænvand opsamles i stillestående vand, så 
okker kan bundfældes uden at forurene selve åen. Li-
geledes er ådalen genoprettet til at ligne det oprinde-
lige landskab mest muligt. Hele projektet er primært 
blevet muligt, idet lodsejerne langs åen har været me-
get positive for projektet gennemførelse. For nogle år 
siden oprensede Silkeborg Kommune igen vandløbet, 
så åen nu slynger sig frit og smukt gennem ådalen. 
Og Lokalrådet arbejdet fortsat på, at jernbanelinjen 
fra Lemming Brovej og til Rødkærsbro om muligt kan 
åbnes for offentlig adgang lige som den øvrige jernba-
nelinje.

Så står der vandre-, hundelufte-, motions- eller cykel-
tur på programmet, er her en oplagt mulighed, hvor 
man kan tage turen frem og tilbage eller returnere af 
de nærliggende kommunale veje til sit udgangspunkt. 
Heste er mest velkomne på den del af den gamle jern-
banestrækning, der går mellem Skægkær og Lysbro, 
hvor der ikke er udlagt asfalt. I Lysbro-enden af stien 
er tilmed bordbænkesæt, hvor den medbragte mad 
kan nydes. God tur.  

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

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

IF Centrum Fodbold begynder sæson 2016 med et 
hyggeligt arrangement i Centrumhuset og på banerne, 
når der lørdag den 2. april klokken 10-12 inviteres til 
sæsonopstart for små og store fodboldspillere.

Lige om lidt bliver græsset grønt, og fodboldstøvler og 
benskinner skal findes frem fra skabene. En ny fod-
boldsæson står for døren, og traditionen tro afholder 
IF Centrum et hyggeligt arrangement for at sparke sæ-
sonen godt i gang. Alle unge og gamle, eksisterende 
og nye medlemmer er mere end velkomne til opstarts-
mødet, der afholdes:
Og apropos nye medlemmer – hvis der skulle være 
nogle derude, der måske godt kunne tænke sig at gå 

til fodbold i en rigtig dejlig klub? Jamen, så er IF Cen-
trum Fodbold faktisk en rigtig fin, lille fodboldklub med 
hold i mange aldersklasser – lige fra helt små hvirvel-
vinde til helt gamle cirkusheste. Kom selv og prøv! 
Find hold og træningstider på vores flotte, nye hjem-
meside, www.ifcentrum.dk

Mød gerne omklædt til opstartsmødet – vi skal nemlig 
også på banerne og banke rusten af støvleknopperne. 
Efterfølgende vil der være pølser, saftevand og kaffe 
ved Centrumhuset.

Arrangementet er gratis og uden tilmelding – men husk 
nu også at få dig meldt klar til den nye sæson på www.
ifcentrum.dk. Her kan både nye og gamle fodboldspil-
lere hurtigt og nemt melde sig til den nye sæson.

Vel mødt til fodbold i IF Centrum!
Lørdag den 2. april klokken 10-12

i Centrumhuset bag Skægkærskolen

Kick Off til den nye sæson

Endnu en gymnastiksæson i I.F.Centrum går mod sin 
afslutning. Traditionen tro inviteres alle med andel i el-
ler interesse for gymnastikken i lokalområdet til den 
afsluttende forårsopvisning i Skægkærhallen, hvor der 
igen i år lægges op til en dag med højt humør og sal-
tomortaler i hobetal. Datoen er lørdag den 19. marts 
med start kl.13.00, og du er inviteret!

Opvisningen bliver markeringen af endnu en sæson, 
som har været præget af høj aktivitet og glade børn og 
voksne. Når det er sagt, er det dog heller ikke nogen 
hemmelighed, at vi i gymnastikudvalget fornemmer, at 
nye vinde kommer til at blæse over vores lille forening 
i form af flere udskiftninger på trænerfronten. Der vil 
i kraft af rotationer mellem trænerne på de enkelte 
hold blive brug for nye, ansvarlige kræfter på nogle 
af børneholdene – hold som i øvrigt er kendetegnet 
ved meget dygtige stabile hjælpetrænere. Så derfor vil 
vi opfordre jer alle til at have øjnene rettet mod nye 
emner, som kan blive et aktiv i vores forening, således 

IF Centrum siger tak for i år
at nogle af vores nuværende trænere kan rykke op 
som instruktører på de ældre hold. Det er en naturlig 
proces, som vi i bestyrelsen bakker op om, men som 
kræver nye ansigter omkring de mindste hold. Det har 
vi brug for jeres hjælp til. 

Med disse ord siger vi fra gymnastikudvalget tak for en 
fantastisk sæson og ser frem til at tage hul på endnu 
én senere på året. 

På gymnastikudvalgets vegne
Majbritt Mikkelsen

Lørdag d. 19. marts kl. 13.00
i Skægkærhallen

Forårsopvisning - Gymnastik
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00
______________

Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034 eller 2674 5034

Formand
Niels Kr. Sandgaard, tlf. 2695 7623

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

STAFET FOR LIVET

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

Program

Der er nu opsat hjertestarter
ved Forsamlingshuset.

2. marts kl.13.30
Leo Brøgger

16. marts kl. 13.30
Tur til det nyindrettede

Klosterlund Museum
Fælleskørsel i egne biler.

30. marts kl. 12.30
Spisning
og derefter

Generalforsamling
HUSK tilmelding.

28. april kl. 17.30
Sæsonafslutning

i område Nord
i Sejling Forsamlingshus.

Stafet for Livet 2016
D. 18-19 juni kl. 12.00

Anlægget ved Silkeborg KFUM

Deltag og støt en god sag

Se mere på
www.stafetforlivet.dk/silkeborg

Sidste år var
Team Lemmings
det største hold

med ca. 107 tilmeldt,
i år skulle vi se

om vi ikke kommer op
på endnu flere.

Laura og Marius
på banen
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Program for 
Marts - April - Maj

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

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

Program

Mandag den 7. marts kl. 12.30

Generalforsamling

Vi starter med at spise ”Gule Ærter”
Tilmelding senest d. 29. februar

___

Mandag den 21. marts kl. 12.30

Afslutning med fællesspisning

Mød op og få en lækker middag og et
hyggeligt samvær med gode bekendte.

Tilmelding senest d. 14. marts
___

Torsdag den 28. april kl. 17.30
Sæsonafslutning

I det tidligere område Nord

Det afholdes i år i Sejling Forsamlingshus.
Mød op til en hyggelig aften

med dejlig mad og god musik.

Husk tilmelding i god tid.

___

Vores næste arrangement er
Udflugten i maj

Tak for sæsonen, der er gået
og på gensyn til en ny.

Hilsen Bestyrelsen 

Onsdag den 9. marts kl. 12.30
Sæson afslutning med

fællesspisning og generalforsamling
Vi starter dagen med en middag, hvor menuen ikke er 

bestemt endnu, men den vil helt sikkert smage os.
Efter middagen afholdes ordinær generalforsamling,

med dagsorden iflg. vedtægterne.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på general-
forsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 

dage før.
Efter veloverstået generalforsamling tager vi et spil på 

sekseren, så husk en pakke til 25-30 kr.
Husk tilmelding senest 2. marts

 til Rasmus tlf. 8685 5832 / 2986 5832

Onsdag d. 6. april kl. 13.30    
Så indleder vi petanque sæsonen

Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med at 
spille petanque. Vi tager selv kaffe med. 

Vi er allerede inviteret til Kjellerup for at spille med 
dem.

Der kan sagtens være flere med når vi spiller på 
sportspladsen, så mød bare op, det kræver jo ikke 
særlige forudsætninger for at være med, og vi kan 

godt være flere.

Torsdag d. 28. april
Sæsonafslutning for det ”Gamle Område Nord”
Det er i år Sejling Pensionistforening der skal stå for 
arrangementet, så vi mødes i Sejling Forsamlingshus 

kl. 17.30 til spisning,
efter spisningen bliver der spillet op til dans.
Fyldestgørende program udsendes senere.

Onsdag d. 1. juni
Løvspringstur

Vi har desværre ikke den endelige tur fastlagt endnu,
men vi skal nok finde en god og hyggelig tur

ud i den forårsgrønne natur.
Der bliver udsendt program senere.
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Et spændende år har taget sine første skridt og med 
støvler på. Januar startede ud med det flotteste vin-
tervejr og vi har nydt de dage med fin sne og udnyttet 
at der var mulighed for at kælke. Nu er det allerede 
begyndt at blive lysere og sneen er lige smeltet, men 
det kan jo være at vi får mere vinter endnu.

Børne og Familiehuset December 2015 og Januar 2016

Dagligdagen
Januar har været en god måned for det almindelige 
skolearbejde. Mange er kommet rigtig godt i gang med 
det daglige arbejde og der er god arbejdsro og glæde 
ved det daglige skolefaglige arbejde, når man kommer 
rundt i. Det er en fornøjelse at komme rundt i klasser-
ne og opleve at der er mange der giver den en skalle 
og at det er vigtigt at give arbejdsro til sine klassekam-
merater der gerne vil lære noget. Vi oplever at der over 
en bred kam er god opbakning til vores arbejde fra 
forældre og det smitter af på børnenes indstilling. Tak 
for det.

Julesafslutningen
Vi vil gerne sige tak for det fine fremmøde ved vores 
traditionelle juleafslutning. Det var super dejligt at så 
mange mødte frem og vi nyder en sådan dag, hvor vi 
kan se at børn og forældre hygger sig med hinanden. 
Vi vil også gerne sige tak til Alfred og Ragnhild, der 
hvert år stiller op med hjemmebag og drikkevarer, det 
er virkelig noget der bliver sat pris på.

Vi vil også nævne at der aldrig har været så mange 
børn og voksne, der insisterede på at gå turen både 
frem og tilbage. Og vi skal nok næste år huske at for-
tælle nye forældre og bedsteforældre mere om hvor 
langt der er at gå, så bentøj, der har det svært, kan 
blive skånet.

Fastelavn
Fredag d. 5. februar afholder vi fastelavn kl. 9.00.  I 
Børne og Familiehuset vægter vi traditionerne og fæl-
lesskabet, så derfor er det også ved os med både tøn-
deslagning og udklædning. Vi har alle vores grupper 
med, vi skal synge fastelavnsang, kåre kattekonge og 
kattedronning og mon ikke også vi får en fastelavns-
bolle. Vi fylder tønderne med lidt godt til ganen og sør-
ger for at det ud over at smage godt også er lidt sundt

Skakturnering
Vi er så heldige, at få besøg af 12 elever fra Fussingø-
Egnens Friskole den 12. februar. Vi skal afholde en 
skakturnering og bagefter skal de med os til svømning. 
Det er dejligt, at få besøg og dejligt at få flere relationer 
og rigtig sjovt at udfordre hinanden – så vi glæder os. 
Det er jo ikke bare sådan lige at stille op til en skak-
turnering så der bliver øvet og trænet rundt omkring. 
Vi har måttet investere i flere skakspil og der er også 
gode skak apps til Ipad’en. Sidst men ikke mindst vi-
ser al ny forskning jo, at børn bliver bedre fagligt af at 
spille skak – oveni hatten giver det også mere overblik.

Skitur
I år har vi besluttet at tage på skitur hele huset. Vi tager 
til Hovden for at udfordre og blive udfordret på bak-
kerne. Vi glæder os rigtig meget og der bliver snakket 
om det i hjørner og kroge. 

Vi tager af sted mandag d. 14. marts om morgenen og 
kommer hjem igen fredag d. 18. marts om aftenen ca. 
kl. 22. 
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Aut. kloakmester

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

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

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

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

Kundevenlige
åbningstider:

Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

DIT LOKALE

SUPERMARKED

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Morten Bak A/S
Aut. Kloakmester & Entreprenør 

Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Vi udfører alt fra stort til småt. 
Jord - Kloak

Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

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

Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming

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

Se mere på

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Silkeborg Isenkram
Torvet 1

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647

Container-udlejning

Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

Benthe & Jens Ove Hansen

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

A
p

S

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

mail@boernehavenilemming.dk
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse  i leg og læring

 

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

Denne
annonce
kan blive

DIN


