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Lemming & omegn 

Velkommen til området! 

Denne folder har til formål at give dig et indblik i Lemming & 

omegns tilbud og aktiviteter 

Vi har forsøgt at samle en række relevante oplysninger,  

når man enten er tilflytter eller måske er kommet tilbage efter 

nogle år. 

Denne folder vil løbende blive opdateret,  

og derudover kan du løbende orientere dig via: 

lemmingomegn.dk 

Facebook.dk—søg efter Lemming og Omegn  

og i Lokalbladet.  

Opdateret: september 2020 

God læselyst! 
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Arrangementer 

Vi har en aktiv by med mange arrangementer 

 

Af faste arrangementer tæller bl.a.: 

- Fredagscafé - 1. fredag i måneden (Lemming IF klubhus) 

- Oktoberfest i Forsamlingshuset 

- Ålegilde, Forårsfest inklusiv Revy 

- Fastelavn, Juletræsfest 

- Banko, hver mandag i Forsamlingshuset 

- Byfest - 3. weekend i august 

- Idrætsdag for alle i Lemming IF - 2. weekend i juni 

- Fællesspisning i Forsamlingshuset 

- Markedsdage i Værkeriet 

- Landsbyliv - som arrangerer fælles ture i teatret,  

   på restauranter, virksomheder, m.m. 

- Stafet for livet 

- Stormøde - møde for byen borger, men information om 

 hvordan det går i byen.  

 

Du kan altid holde dig opdateret ved at klikke ind på 

lemmingomegn.dk eller på Facebook. 
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Fakta 
Lemming er en by i Midtjylland med ca. 325 indbyggere.  

Beliggende 5 km nordøst for Skægkær, 11 km sydøst for Kjellerup og 9 km nord 

for Silkeborg.  

Er beliggende i Silkeborg Kommune, Region Midtjylland. 

I 1901 blev Lemming beskrevet således: "Lemming med Kirke, Skole, Forsamlingshus, 

Sparekasse og Købmand. 1800-tallet viser en meget spredt landsbybebyggelse, hvor der 

også var fattighus, to smedjer og en mølle. 1900-tallet er fattighuset og smedjerne væk, 

men der er kommet et bageri. På et tidspunkt var der 17 butikker i Lemming. 

Købmanden i Lemming lukkede i 2009, hvorefter Lemming Pizzeria åbnede i 2010.                           

I bygningen overfor lå Lemming Cafe, og den lukkede i 2011. Som mange andre små by-

er i området, er det svært at få butikker i landområdet til at løbe rundt.  

Men trods det, er sammenhold i Lemming stadig stort, selvom vi handler udenbys.  

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

Postnummeret 8632 Lemming dækker dette område 

https://da.wikipedia.org/wiki/By
https://da.wikipedia.org/wiki/Midtjylland
https://da.wikipedia.org/wiki/Silkeborg
https://da.wikipedia.org/wiki/Silkeborg_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Region_Midtjylland
https://da.wikipedia.org/wiki/1901
https://da.wikipedia.org/wiki/1800-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Fattighus
https://da.wikipedia.org/wiki/Smedje
https://da.wikipedia.org/wiki/Bageri
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Lokalbladet 
for Lemming, Nisset, Serup, Resdal, Sejling, Sinding og Skægkær  

Om Lokalbladet 
  
Email-adresse: lokalblad@gmail.com 
  
Oplag: 1525 stk - Bladet uddeles også på 
Silkeborg Rådhus, biblioteket, 
Medborgerhuset m.m. 
  
Udgivelsesdatoer: 1. marts, 1. juni, 
1. september, 1. december 
 
  
Deadline: d. 1. i måneden før udgivelsesmdr. 
  

Lokalbladets historik 
Lokalbladet udkom første gang den 1. juni 2002 som "erstatning" for Lemming IF´s 
daværende klubblad Tåhyleren, som indtil da blev redigeret af Vagn Snede og Jesper 
Bang. 
  
Det job blev overtaget af Knud Erik Nielsen, Lemming, og Oluf "Luffe" Skjerning, Nis-
set, (nuværende øst-redaktør). De ønskede at skabe et blad med bredere lokal ud-
bredelse til støtte for områdets foreninger m.m. Alle foreninger i Lemming, Serup, 
Sejling, Skægkær og Sinding blev kontaktet, men kun Lemming-Serups foreninger var 
interesseret. 
  
Tilsvarende blev alle erhvervsdrivende kontaktet, og her var tilbagemeldingen kun 
positiv i Lemming-Serup. Og med stor hjælp fra det lignende blad (med samme 
navn!) i Vinderslev-Mausing-området, klippede og klistrede Knud Erik og Luffe det 1. 
nummer sammen, som blev færdigredigeret og trykt af Silkeborg Bogtryk. 
  
Da det 1. nummer var på gaden, gik Serup-Lemming Pastorat med i bladet, ligesom 
de lokale institutioner kom med. Bladets "sætter-nisse" Tina Englyst, Serup, meldte 
sig til bladets opsætning, og hun er stadig teknikeren bag bladet. 
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Kulturlanternen—LemmingHuset 
Tre foreninger i Lemming, Værkeriet, Borgerforeningen og Lemming IF har gang i 
store planer.    

*For det første ønsker vi at skabe et nutidigt og fæl-
les rum for alle aktiviteterne i Lemming og Omegn. 
Alle med fællesskabet som det bærende element.        

Fællesskabet er med til at skabe det gode liv med 
mulighed for både traditioner og nytænkning.  
    

 

Vi ønsker at samle og udvikle den energi, der er i vores lokalområde, og vi ønsker at 
samle og dele de aktiviteter, der er i vores hverdag.   

• Samle fordi vi løfter bedst i flok, og fordi synergien skaber mere og flere.   

• Udvikle og åbne fordi vi ønsker at tænke nyt til lokalområdet og til borgerne. 

• Udvikle og åbne til omegnen, Sejling, Serup, Resdal, Skægkær, Nørskovlund, 
Grauballe og videre mod Silkeborg.   

• Udvikle fordi vi generelt ønsker udvikling og fornyelse i vore landsbyer og der-
med tilflytning og boligudvikling.  

Vi vil mere………..      

 

Det er den selvejende institutions formål at drive og udvikle Kulturlanternen, - Lem-

mingHuset - som et åbent være  - og virkehus for alle aldre med tilhørende sports/

møde/fest/aktivitets  - og værkstedsfaciliteter og udleje dem til sport, mødeaktivitet, 

fester o.l. arrangeret af såvel private som foreninger og kultur - og musiktilbud samt 

ikke- kommercielle husflids og kunsthåndværkere. 

Kulturlanternens, - LemmingHusets - formål er at 

være hjemsted for møder, idræt og almen kulturel 

aktivitet og udvikle disse områder i samarbejde 

med foreninger og brugere af Kulturlanternen, - 

LemmingHuset .  

 



 6 

Lemming Kirke  
 

 

 

 

 

 

Lille Hids pastorat: 

Kirkerne i Kragelund, Funder, Serup, 

Lemming, Sejling og Sinding hører 

under Lille Hids   Pastorat.  

Sammen arbejder de på at være en 

kirke i et åbent fællesskab for alle. 

 

 Mit navn er Henriette Gosvig, og jeg er præst  

 i Lemming og Serup kirker i det, vi kalder Lille Hids  

 pastorat, som udover Lemming og Serup også omfatter  

 Kragelund, Funder, Sinding og Sejling. 

Udover de ugentlige gudstjenester danner kirkerne også rammen for forskellige arrange-

menter og koncerter og ikke sjældent i samarbejde med de øvrige  

foreninger. 

Derudover er præsten en samtalepartner, som man kan komme til, hvis man har brug for 

en at støtte sig til, læsse af på eller bare tale med. 

På vores hjemmeside www.kragelundkirke.dk kan du orientere dig om, hvad der sker i sog-

net, og du er altid velkommen til at kontakte mig på 86855385  

eller hengo@km.dk 

VOX’EN KORET 
Vox’enkoret, som blev oprettet i 2012, er stadig åben for ny tilgang. Der er nu 26 sangere 
fordelt på 4 stemmer. Koret er et glad og seriøst arbejdende kor med et godt socialt sam-
vær. 
Koret medvirker ved gudstjenester og koncerter i Lille Hids pastorat, men giver også kon-
cert udenbys. Koret har ved flere lejligheder haft samarbejde med voksenkoret fra Fun-
der/Kragelund. 
 
Repertoiremæssigt spænder koret bredt- lige fra klassisk musik til sange fra den danske 
sangskat samt rytmiske sange. Musikken er både af kirkelig og verdslig karakter. 
Koret øver hver torsdag i Sejling sognegård fra kl. 19.00 til 21.00. Herefter nydes der kaffe 
og kage med hyggeligt samvær. 
 
For nærmere information kan der ske henvendelse til undertegnede på tlf. 27205378. 
Organist Karen-Minna Nielsen 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kragelundkirke.dk&data=02%7C01%7C%7Cb6ac6a43e34f4c6fd8a808d5ab5997ba%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636603323637612318&sdata=IwF14xW2dw6ur3SVbsLP%2FM5Mg2mhMxyYjPnz9%2FXdPWI%3D&
mailto:hengo@km.dk
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Biblioteket 
Biblioteket er i Værkeriet på Lemming Skolevej 8D. 
 
Bibliotekscafeen i Værkeriet. 
Et tilbud til dig der måske nogle gange synes det er nemt at låne over nettet og så hente i Værkeriet.  
Der er åben i cafeen hver tirsdag for aflevering af lånte bøger.  
Hver onsdag kommer bibliotekets bogmand for at aflevere eller hente bøger i forhallen.  
Hver torsdag er der igen åben for afhentning af lånte/bestilte bøger.  
Det er faktisk ret godt og nemt  
 
Opret en profil inde på Silkeborg Biblioteks hjemmeside og få bøgerne leveret til afhentning i Værkeriet. 
Du kan selvfølgelig også aflevere dem tilbage i bogkassen i Værkeriet. 

Der er åbent i Bibliotekscafeen  på tirsdage kl. 12.00 - 20.00 til aflevering af bøger 
Derudover på torsdage kl. 16.00 - 17.30 for afhentning af bestilte bøger.   

Se mere om værkeriet aktiviteter på værkeriet Facebook.  

Landsbyerne Silkeborg Nord 

Den nystiftede landsbyklynge med navnet “Landsbyerne Silkeborg Nord”, er en landsbyklynge for perle-

rækken af landsbyer nord for Silkeborg. 

Klyngen er det nyeste initiativ mellem otte landsbyer, der gennem flere årtier har haft et mere uformelt 

samarbejde landsbyerne imellem. 

Samarbejdet mellem de otte landsbyer skal nu konkretiseret med fælles visioner og udviklingsplaner for 

hele klyngen, såvel som for de enkelte landsbyer, således at klyngen som helhed får et løft og bliver mere 

attraktiv for både beboere og mulige tilflyttere. 

Formålet med udarbejdelsen af en fælles vision og strategi for klyngen, som alle landsbyerne kan bakke 

op omkring og arbejde sammen om at realisere, er således at danne en fælles identitet på tværs af lands-

byerne. Der skal desuden søsættes nogle konkrete tiltag, som på kortere og lidt længere sigt kan prakti-

seres gennem klyngesamarbejdet. 

Kontakt Tommy Sørensen på mail: tommybfs@gmail.com, hvis du har spørgsmål eller gode ideer. 

Læs mere om os på https://www.landsbyklynger.dk/klynger/landsbyerne-silkeborg-nord/ 

mailto:tommybfs@gmail.com
https://www.landsbyklynger.dk/klynger/landsbyerne-silkeborg-nord/


 8 

Foreninger: 

Lemming IF 

En aktiv idrætsforening med mange muligheder for 

sport , alt fra fodbold, håndbold, gymnastik, løb, 

mountainbike, fitness og meget mere. 

Spørgsmål til Lemming IF 

Formanden Jesper Bang 

Tlf. 3052 1040 Mail: jb@lambang.dk   

Landsbyliv 

Laver arrangementer med det formål at samle bor-
gerne i lokalsamfundet. 

Vi henvender os til både mænd og kvinder 

 i alle aldre. 

Et medlemskab koster 50 kr. eller 100 kr. for en 
husstand. 

Medlemskabet løber fra 1/8 og 1 år frem. 

Indbetaling kan ske til 9266, konto nr. 8157190629  

Kontaktperson: Janni Rasmussen 2463 0517  

 

Lemming Borgerforening 

Borgerforening laver forskellige arrangementer for 

byens borgere. 

Den årlige forårsfest med revy, med gode historie 

og lidt sladder fra byen.  

Juletræsfest, fastelavn og spiseaftener og vores 

årlige ålegilde med ål og stegt flæsk. 

Banko afholdes i forsamlingshuset hver mandag. 

Medlemskab koster 75 kr. pr medlem 

Medlemskabet løber fra 1/4 og 1 år frem. 

Indbetaling kan ske til mobilepay 62096 

Brian Nielsen 2063 2528 

Lemming Byfest 

Afholdes 3 weekend i august måned hver år, og 

afholdes ved legepladsen midt i Lemming. 

Byfesten byder på 

fællesspisning, børnediskotek, gåtur og hygge. 

Kontakt person: Carsten Jensen 2140 6879 

 

Find mere info om den enkelte forening på www.lemmingomegn.dk 
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Foreninger: 
Værkeriet 

Værkeriet holder til på Lemming Gl. Skole, Lemming 

Skolevej 8D. 

Værkeriet laver forskellige arrangementer for store 

og små. Og medlemmer er velkommen til at bruge 

huset, alt kan ske. Strikkeklub, kortspil, musik - kun 

fantasien sætter grænser. 

Medlemskab koster 150 pr person og 100 for unge 

u/16 år. 

Medlemskabet løbet fra 1/4 og 1 år frem indbeta-

ling til mobilepay: 87935 

Kontakt person Christoffer: 61651096 

 

Følg med på facebook  

Jagtforeningen 

Lemming og omegns forening arrangerer jagtture, 

vildt middage, fisketure og  flugtskydning. 

 

Ønsker du at blive medlem sker indmeldelse ved at 

kontakte Jægerforbundet.  

 

Kontakt: Jakob Jensen 2283 8000  

Lemming - Nisset Seniorklub 

Seniorklubben afholder hver måned forskellige akti-

viteter, dette kan være alt fra udflugter, foredrag, 

klubdage til middag arrangementer. 

Medlemskab 50 kr. 

Medlemskab betales til Karen, du skal blot møde op 

til et arrangement.  

Programmet kan ses i lokalbladet. 

Formand Karen Bang 4032 6961  

Lokalhistorisk Forening for Lemming, 
Serup, Sejling og Sinding  

 

Poul Erik Bach, formand 8685 9027 / 2160 9027  

 

Find mere info om den enkelte forening på www.lemmingomegn.dk 
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BØRNEPASNING: Dagplejere                                                   

Der er en række af kompetente kommunale dagplejere  
i Lemming og omegn. 
 
Her får du navne og kontaktoplysninger, 
 
 
LEMMING: 

Henriette Gosvig Larsen 

som bor på Lemmingvej 35 

Kontakt: 20 26 14 75 

Gry Fogh Kaae Schultz,  

som bor på Lemming Vesterbyvej 16. 

Kontakt: 22 50 20 97 

Lone Bidstrup,  

som bor på Høgdalvej 42.  

Kontakt: 30 11 58 18.  
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Billeder af børnehaven og 

Friskolen i Lemming 

Af Lone Kristjansen 
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Børnehaven i Lemming 
Børnehaven i Lemming er en privat børnehave. Vi er 

normeret til 40 børn og har leget, lært og muntret os 

siden august 2007. Børnehaven er lokal forankret, 

men har også børn fra de mange nærliggende lands-

byer og opland.  

Børnehaven ligger sammen med Friskolen & SFOèn i Lemming, som vi har et rigtig godt 

samarbejde med. Vi låner salen 1 x ugentligt, mødes til morgensang, drama og på lege-

pladserne. I børnehaven støtter vi op omkring forældres kommende skolevalg til deres 

børn. 

I Børnehaven i Lemming får barnet mulighed for at føle værdi og udvikle selvværd igen-

nem leg og oplevelser. Dette sker både i et fællesskab med andre og for sig selv. 

I børnehaven har vi: 

• Stort forældreengagement og ejerskab 

• Nærværende, faglige og muntre voksne 

omkring børnene 

• Muligheder for det meste og plads til for-

andring 

• Tid til fordybelse i leg og læring 

• Årlig koloni 

• Nye bygninger (2015) med et godt inde-

klima 

• Velholdt og inspirerende legeplads 

Pt. arbejder vi med selvkontrol, robusthed, fri for mobberi og et kulturprojekt: FACE 

(mangfoldige udtryksformer). 

Det er i øvrigt en god ide, at opskrive sit barn til en børnehaveplads tidligst muligt, da bør-

nehavepladserne hurtigt besættes.  

Kontakt: Hanna Lund Petersen på tlf. 3026 5156 eller mail: bhv8632@gmail.com  

mailto:bhv8632@gmail.com
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Friskolen i Lemming 

Friskolen i Lemming er en Grundtvig-koldsk friskole. Den er en del af en 

150-årig gammel tradition. N.F.S. Grundtvig og Christen Kold startede i 

midten af 1800-tallet med Højskoler, friskoler, forsamlingshuse, andels-

selskaber, brugsforeninger m.m. Den grundtvigske kultur er en indgroet 

del af det danske samfund. Friskolen i Lemming er skabt i den samme 

kulturånd. Forældrene har bygget og driver i fællesskab en skole, der giver deres børn 

alternative muligheder i forhold til folkeskolen. 

Friskolen i Lemming lægger vægt på at have et trygt og hjemligt miljø, hvor børnene mø-

der ansvarlige engagerede lærere. Man ønsker ikke skolen større end cirka 100 elever. To 

årgange samlæses og Børnehaveklassen er for sig selv. 

Børnene skal mødes i respekt af de voksne, og skolen skal være med til at udvikle selv-

værd, selvstændighed og troen på egne evner. Vi tilbyder faglighed, men en friskole er 

meget mere end faglighed. Den er uddannelse til livet. Vi giver børnene sociale, kreative 

og kulturelle færdigheder, der gør dem åbne over for livets muligheder og redskaber til 

at kunne redigere sig i den globale verden. 

Børnene skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at tage ansvar for 

sit eget liv og for hinanden. Skolen skal være et godt sted at være samtidig med, at det 

skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Samarbejdet 

mellem skole og hjem er vigtige og bærende elementer for en 

skoles dagligdag. 

En lokal forankret Grundtvig-koldsk Friskole med ca. 100 børn 

Høj faglighed / godt læringsmiljø 

Morgensang 

Tydelige voksne 

Glade børn 

Velfungerende og aktiv SFO 

Tæt samarbejde mellem hjem og skole 

Gode velholdte bygninger med højt til loftet 

Lejrskole hvert år 

København og udlandstur (hvert andet år) for Ældste gruppen. 

Forpligtende fællesskab 

Stort forældreengagement 

God legeplads 
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Skægkær børnehave 

Vi er en landsby børnehave og ligger i Skægkær. Vi er en 

børnehave med en normering på 60 børn.  Vi er en del 

af daginstitutionen 3.Høje.  

Vores grundlæggende og bærende principper er tryg-

hed, selvværd og nærvær.  

Vi ønsker at samarbejdet mellem forældre og børnehaven skal være præget af gensidig 

åbenhed, tillid, respekt og accept. Dialog og tæt daglig kontakt er med at skabe er udvik-

lende, lærende og trygt miljø for børnene.  

Vi vægter anerkendelse og inklusion af alle børn højt, forskellighed giver styrke. Vi betrag-

ter den gode stemning mellem brugere og medarbejdere, som en forudsætning for et be-

rigende lærings- og trivselsmiljø. 

Vi har et skønt lokalt område med skov, marker, sportsarealer samt den gamle jernbane 

lige inden for rækkevidde. Vi bruger lokalområdet til ture og udflugter. Desuden har vi en 

bus i samarbejde med Skægkær Skole og SFO. Det giver os mulighed for udflugter, teater-

besøg, fødselsdagsbesøg og meget andet. 

Vi arbejder med trivsel på tværs, som handler om barnets 

trivsel og udvikling. I forlængelse af dette, har vi dagplejen i 

huset hver fredag til legestue. Det giver mulighed for de 

kommende børnehavebørn at lære børnehuset og persona-

let at kende inden start. Det giver en god overgang for både 

børn og forældre.  

Vi er beliggende på samme matrikel som skole og SFO. Vi 

samarbejder med skole/SFO med fokus på at skabe sam-

menhæng i barnets liv. Vi bruger skolens lokaler, deltager i 

morgensamlinger for at gøre overgangen til skolen så gli-

dende som muligt.   

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har lyst til at besøge os og se vores børnehave.  

Se også vores hjemmeside www.3-hoejesilkeborg.dk 

Tlf. til børnehuset 3069 7743 

Hilsen os i Skægkær børnehus, daglig leder Gitte Nørskov 

http://www.3-hoejesilkeborg.dk
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Den kommunale skole ligger i Skægkær ca. 5 km fra Lemming  

Vi er den lokale folkeskole i området- og vi er vilde med at lave god skole☺ 

Vi tænker god skole består både af god trivsel for det enkelte barn, at være en del af gode 

fællesskaber- OG at blive rigtig dygtig fagligt. Alle børn skal være en del af gode fællesska-

ber- og gerne møde variationen i livet gennem den gode smeltedigel, som folkeskolen er! 

Fællesskaberne er både små og store i en skole med børnehaveklasse til 9.årgang.  

Vi har også en stor velfungerende fritidsdel med sfo og fritidsklub.  

Et tilbud med stor kvalitet og højt humør. Ellers bryster vi os af gode resultater på f.eks. 

læsning og det naturfaglige område og ikke mindst en unik tradition for undervisning i 

”blæs”. Ca. ½ delen af vores elever fra 4 kl. og op vælger at sige ja tak til muligheden for at 

spille på et blæserinstrument, som del af den af den understøttende undervisning i skolen. 

Vores skole balancerer mellem traditioner (3 lejrskoler, årlige skolefester m.v.) og nyere til-

tag (IT som værktøj fra 3.klasse, ”hold fri fra mobilen”, m.v.).  

Vores målsætning er i samarbejde med forældre at danne livsduelige mennesker. Skolens 

del af livsduelighedsarbejdet forstår vi som stående på to ben: Faglighed og Fællesskab. 

Fællesskabet og den gode trivsel for den enkelte er helt centrale omdrejningspunkter i he-

le skolens virke.  

Vi har et rigtig godt samarbejde med vores nabo - den lokale børnehave.  

Der er f.eks. gensidige besøg med børn og voksne og et stort kommunalt projekt: ”Trivsel 

på tværs”.  

Vores skole er åben- så ring gerne og kom forbi og kig ind- også hvis du bare er nysgerrig☺ 

 

 

Venlig hilsen os alle på Skægkærskolen /  

Peter Mortensen, skoleleder  
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Børne- og Familiehuset har eksisteret siden den 1. november 1994 som en privat, selv-
ejende dagbehandlingsinstitution for børn i alderen 6-16 år og deres familier. Institutio-
nen har intern skole. 
  
Børne- og Familiehuset er et kombineret behandlingstilbud, der består af en skole-, fri-
tids-, behandlingsdel. 
Vi har plads til 25 børn, der har svært ved at være i den almindelige folkeskole, som kan 
komme fra Silkeborg eller en af de omkringliggende kommuner. 
  
Vore fysiske rammer er et dobbelthus, en tidligere lærerbolig med tilhørende have, to 
pavilloner samt en ombygget brobissevogn. Vi er nabo til den tidligere skole i Lemming, 
Værkeriet og Lemming Idrætsforenings boldbaner og har således mulighed for at be-
nytte såvel gymnastiksal som idrætsanlæg. På den anden side af idrætsanlægget har vi 
et stykke jord. Der har vi etableret en crossbane samt en naturlejrplads med mulighed 
for offentlig brug. Noget af området bruges som byggelegeplads. 
Man er altid velkommen til at kontakte os på Tlf 86859325 eller via vores hjemme-
side www.bornefamiliehuset.dk 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bornefamiliehuset.dk&data=02%7C01%7C%7C342fed9f936f44cad20e08d571fa87e1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636540243213504564&sdata=kH%2FZTYpnp65LG1%2BPUjuYigRaN1j92kVM0nRmqwUk%2B%
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LEMMING IF 
    En idrætsforening med energi   

Se mere på Facebook, Lemming if eller www.lemmingif.dk 

Af Lone Kristjansen 
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FIRMAER 

I Lemming har vi flere lokalet virksomheder, som støtter vores lokale område, så hvis vi 

støtter dem, støtter de også os. 

Claus Sørensen 

Lemming Brovej 25 

 

Totalløsninger indenfor entreprenør–  

og kloakeringsfaget. 

L & J byg 
Østerbyvej 32, Lemming 

 

Vi favner bredt, og kan tilbyde alt fra ho-

vedentreprise til lægning af  

et nyt trægulv og klinker 

Helle´s Helseråd 
Holmmøllevej 22, Lemming 

 
Registreret alternativ behandler og FDZ zo-

neterapeut. Jeg kan tilbyde både  
zoneterapi, massage, akupunktur og  

laserbehandling.  
Derudover rådgiver jeg i naturmedicin og 

homøopati.  

Kastanjegården 

Holmmøllevej 22  

Kastanjegården er en lille gårdbutik, belig-

gende i udkanten af Lemming. Den er hele 

tiden under udvikling og vi forsøger kon-

stant at holde hylderne fulde, af spænden-

de specialiteter.  

Lemming Hegn 
Østerbyvej 23, Lemming 

 
Familiedreven virksomhed med alt inden 

for hegn til haven.  
Ring og få et uforpligtende  
tilbud på hegn, til din have.  

TRS Biler 
Lemming Bygade 6 

Familiedrevet virksomhed med 25 års erfa-
ring indenfor køb, salg og  

reparation af biler 
Lokalt værksted midt i byen 

Lemming Bygade 6 

Lemming VVS 
Sortenborgvej 35, Silkeborg 

Er du på udkig efter en professionel samar-

bejdspartner til udførelse af VVS opgaver? 

Hos Lemming VVS har vi mere end 25 års 

erfaring med VVS arbejdet.  

Tikma EL A/S 
Holmgårdvej 14, Serup 

Vælg os til at løse dine elektriker-opgaver,  

hvis du ønsker: 

Professionel vejledning og sparring 

Energioptimerede løsninger 

En pålidelig og engageret samarbejdspartner. 

25 års erfaring  
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FIRMAER 

I Lemming har vi flere lokalet virksomheder, som støtter vores lokale område, så hvis vi 

støtter dem, støtter de også os. 

Lemming pizzeria  
86 81 91 26 

 
Lemming Bygade 67, Lemming 

Pizza til den travle dag eller slap-af-søndag.  

KBN Rustfri 
Priorsvej 32, 8600 Silkeborg  

Hos os kan du få hjælp til stort set alt sme-
dearbejde inden for rustfrit stål –  

fra opbygning af maskiner til reparation og  
vedligehold.   

Rema 1000 Lyngbygade 
Lyngbygade 50 

 
Dagligvare butik, som støtter mange ting i 

Lemming, da indehaveren bor i byen.   

Klinik For Fodterapi 
v/ Statsaut. Fodterapeut Liselotte Linaa 

Nisset Bygade 22 
Velvære og forebyggelse  

Alle kan have glæde af en fod behandling  

Åbent efter aftale på 60124156  

Teeny Tiny Heartbeats by Rosholm Photo  
Nisset Bygade 14 

 
Professionel fotograf, specialiseret i unik  

Gravid, Nyfødt, Baby & Cake Smash  
fotografering.  

Landhandlen i Ebstrup 
Ebstrupvej 60 

 
Her i Landhandlen i Ebstrup, bestræber jeg 
mig på, at have lidt forskelligt foder til kæ-

ledyr og hobbylandbrug og lidt i udstyr,  
eller at kunne skaffe det  

Holmens B&B 
Holmgårdevej 20, 8632 Lemming  

 
Vi tilbyde ophold på vores dejlige landsted i 

smukke og naturskønne omgivelser    

- Se mere på Facebook Holmens B&B 

SDK - Tømrer & Montage 

Ingerslevvej 6 

 

Vi brænder for den gode kundekontakt og 

tømrerarbejde i høj kvalitet  

Klip og fryd 
Lemming Brovej 18 

 
Lokal frisør ved Charlotte Stück 

Fredensgades Fodklinik 

Fredensgade 16, 8600 Silkeborg  

At forebygge/afhjælpe problemer med di-

ne fødder og skabe velvære.  
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 Din nabohjælper  

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid kontakte din nabohjælper. 

 
Sanne Mai Lemming 
Østerbyvej 21 
8632 Lemming 
Mobil: 22120212 
Mail: sanne_mai@hotmail.com 

 

 
 
Christoffer Olsen 
Holmmøllevej 5 
8632 Lemming 
Mobil: 61 65 10 96 
Mail: delongeracer@hotmail.com 

 

 

 

 

Oluf Luffe Skjerning 

Allingvej 3 

8632 Lemming 

Mobil: 29 93 54 75 

Mail: amoskjerning@gmail.com 

Henvendelser vedrørende velkomstfolderen kontakt Christoffer eller Sanne. 
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Lemming og omegn 

Al mulig information om, hvad der sker i by-
en eller til lokale spørgsmål,  

som din nabo måske ikke kan besvare.. 

Lemming IF 

Hvad der sker i den lokale  

idrætsforening 

Skægkær området lokalråd 

Silkeborg kommune, har inddelt kommune i 
forskellige områder, vi hører sammen med 

Sejling, Lemming/Nisset, Sinding, Øster Bor-
ding, Skægkær og Serup/Resdal. Her sidder 
en repræsentant for hver by, de er talerør til 

kommunen. 

 

Lækre laks med læder lapper i Lemming 

En kvindegruppe, hvor du som kvinde 
altid kan deltage. Dette kan være bio-
graftur eller julefrokost. Gruppen er 

hemmelig, og kan være svær at finde. 
Kontakt Sanne Mai Lemming, så lukker 

hun dig ind. 

Lemming Nisset byttebiksen 

Her kan du købe og sælge dine ting 

Mangler / Bortgives Lemming, Serup, 
Sejling, Skægkær, Sinding og opland 

Her kan ting bortgives, alt skal være  

gratis 

Værkeriet - Lemming Gl. Skole 

Den gamle skole drives nu af en forening og 
indholdet er på brugerbestemte tiltag, hvor 

du også kan være med. 
 

Lemming byfest 

Gruppe, hvor information om, hvad der 
sker til vores byfest. Datoen er som regel 

3. weekend i august.  

De få og de rå 
Gruppen for mændene i området, hvor der 

aftales øl i garagen og ture udenfor byskiltet. 

Følg #livetilemming på Instrgram  

Du har også mulighed for at lave en    
Instagram Stories takeover  - altså du få 
profilen og  i et par dage ligger dine op-
levelser op.  
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Tre gode grunde… 

Thomas & Christina, med et barn, flyttede til Lemming i 2018: 

”Husets gode beliggenhed og muligheder. Samtidig med at det ligger tæt på Silke-

borg by og motorvejstilslutning.  

 

Byens gode ry mht sammenhold og fællesskab.  

Hvilket har levet fuldt ud op til vores forventninger.  

 

Muligheden for at bruge byens friskole og den private børnehave”. 

 

  

 

 

 

Merete og Surachet, med tre børn,  

flyttede til Lemming i 2016 

”Vi ville gerne tættere på familien.  

Vi ville gerne have mere plads og et sted med mulighed for at komme ud 

sammen med børnene. Vi elsker vores have men også at kunne gå ture og 

se på køer og fodre heste med børnene eller bare gå ned på legepladsen.  

 

Vi havde hørt gode ting om Lemming fra bekendte. Vi havde hørt, at der 

var et meget aktivt lokalsamfund i byen med en god idrætsforening og at 

der var rigtig mange børnefamilier. Og det må man jo sige er rigtigt. Og vi 

har følt os rigtig godt modtaget af byens folk, som er åbne og rare:)”  
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Billeder fra Lemming Byfest 

Af Lone Kristjansen 
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Lemming Byfest 

 

2 x spisning til lørdag 

 

Fribillet til 1 pizza 

Lemming pizzeria 

 

 

1 års medlemskab af: 

 

 

 

1 billet til et valgfrit arrangement 

i Lemming Sogns borgerforening 

Ålegilde 

Forårsfest 

Fællesspisning 

Landsbyliv 

2 fribillet til mad og 2 øl/vand til  

fællesspisning i Landsbyliv 

Teeny Tiny Heartbeats by Rosholm Photo  
Nisset bygade 14 

Professionel fotograf, specialiseret i unik 
Gravid, Nyfødt, Baby & 

Cake Smash fotografering.  
 

10 % rabat ved  
første fotografering.  

Lemming IF Fodbold 

2 x pølse med brød og øl/

vand på RAVN alu Park i 

Lemming ifm.  

hjemmekampe i fodbold  

Se lemmingif.dk 

Foreningsfitness i Lemming IF 

 

3 måneders gratis træning i  

Fitnessrummet.  

 

Se lemmingif.dk 

Må kun benyttes af tilflytter 


