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Nummer 38               9. Årgang           September 2011

Nyt tag på Præstegården i Serup

Besøg det spændende brandmuseum i Sejling.         Klar til Tour de Serup ...

Skt. Hans i Nisset

Sø-studier fra Serup Billedskole

... men vinderne blev: Team FysioFlex Fysioterapi

Gøglervognen på plakaten i 1952
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Aut. kloakmester

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

Arbejde med rendegraver
Minigraver

Aut. kloakmester
IB GRAVERSGAARD

Lemming Bygade 9 - 8632 Lemming
Tlf. 86 85 92 15 - Mobil 20 28 92 15

TR - AUTOMOBIL ApS
KVALITETSBILER

Torben Rasmussen
Østerbyvej 13 - Lemming

Tlf. 8685 9196

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer

Storm- og Forsikringsskader
Iso-kærn

4029 1411                        8685 9604

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:
Man.-fre.    6.30-20.00 
Weekend   7.00-20.00

Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25 

8632 Lemming

MR Sprogservice
Oversættelser til og fra

engelsk og tysk.
Renskrivning og korrekturlæsning.

MR Sprogservice v/Mona Roed
Holmmøllevej 18, 8632 Lemming

Tlf. 86 81 61 12

Malermester

Morten Bidstrup Nielsen

Nisset Bygade 44 w 8632 Lemming
Tlf.: 5132 1922

 Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik

SHELL/SPAR
Alt under samme tag AKSEL NIELSEN

mobil
2080 8580

... 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.

Forkæl dig selv

Se mere på

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
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STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer, scanner, programmer til fo-
tobehandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers konto i Nordea, konto nr. 1938-5905 254 431, 
med tydelig afsender på. Ellers kontakt Marianne på tlf. 8685 9272. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden ansvar for 
redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt 
materiale skal være navngivet. Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt, uden at disse er orienteret.

Samarbejdsudvalget:       Fastnet  Mobil   
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)                         8685 5502 4040 4502
Marianne Eriksen, Gl. Kongevej 19, 8643 Ans By (kasserer)                    8685 9272 
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)          8685 5385 omst. til mobil
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig)    8685 9264 2993 5475
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter)                                                      3511 5939 3023 1613
Anna Margrethe Jensen, Narvikvej 153 (Lemming Menighedsråd)             2464 9363
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)                     8685 5452 omst. til mobil
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333  
Ingrid Jensen, Ørevadbrovej 68 (Serup Pensionistforening)                  8685 5411 omst. til mobil
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)                      8724 7070 2463 0547
Gyda Betzer, Ørevadbrovej (Serup Forsamlinghus)                             5149 0190
Karina Bach Mikkelsen, Lemm. Bygade 27 (Landsbyliv)                          2323 3031
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)                    8685 9114 2883 2404
Tommy Sørensen, Serup Tinghøjvej (Serup Borgerforening)            4075 0463
Michael Andersen (LGIF)        2075 1816

LEDER
SÅ GIK DEN SOMMER
Det har været en våd juli, men der har da også været 
gode halve og hele dage. Afgrøder og havesager har 
haft det godt. Nu i august vil vi gerne have høstvejr 
med mange solskinstimer til både bønder og borgere. 
Når børnene skal i skole plejer det jo at blive sommer. 
På DR´s hjemmeside er der en opdatering af de vigtig-
ste overskrifter til hjemvendte feriedanskere: dødsfald 
på Roskildefestival - skybrud i København - bankkrak 
på Mors  - Gaddafi vakler -  aflytningsskandale i en-
gelsk sladrepresse - plejefamilieanklage i Mern -  hun-
gersnød i Nordøstafrika - terroranslag i Oslo fra indfødt 
højreekstremist - statsbankerot afværget i USA - store 
kursfald kloden rundt - utilpassede unge hærger en-
gelske byer - kan kloden klare mere vækst? - indsam-
ling til Afrika 27. august.
Jo, der er nok at snakke om - ud over vejret. 
Og iflg. Hendes Majestæt, som besøgte en smeltende 
bræ på Grønland, kan vi ikke gøre noget ved vejret. 
(Vi kunne have begyndt at gøre noget for 50 år siden, 
men det er en anden snak.)
Men vi kan gøre noget ved den måde vi tar’ det på, 
også i vores hårdt tiltrængte ferier fra en travl hverdag. 
Om du bliver hjemme eller tager til Malling eller Malta, 
i regn eller sol, er det vel det samme du søger:
LYKKEN.
Du leder og længes efter paradis på jord.
Men kig og mærk efter: Det’ der hvor du bor.
Det ligger i hjertet hos dem du holder af.
Ik’ i går, ik’ i morgen, men netop i dag.

God sensommer til alle 
Klaus Hansen, Tandskov
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  22 Plads Til Dig Og Mig
 - Gøglervognen i Lemming og Nisset
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  25 Serup Borgerforening
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  28 Børne- og Familiehuset
  29 Lemming og Omegns Jagtforening
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Oplag:
825 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

Lokalbladets e-mail adresse
lokalblad@gmail.com

www.serupsiden.dk/lokalbladet 
- hvis du vil se hele bladet online

Lemming, Serup, Sejling & Sindings forårstur til Grau-
ballemandens fundsted d. 4. maj.
Vi var 57 deltagere i bus fra Silkeborg Museums p-
plads. Museumsdirektør Chr. Fischer var med som 
guide ved fundstedet v. Nebelgård mose, hvor han for-
talte om det makabre fund for mange år siden.
Derefter kørte vi til Silkeborg Museum, hvor vi så Tol-
lundmanden med påfølgende kaffe, et fantstisk flot 
solskinsvejr og en rigtig dejlig aftentur.         Bent

LOKAL- OG SLÆGTSHISTORISK
FORENING

Mandag d. 5. september kl. 19.00
inviteres til den sidste byvandring på rundturen i 
de 4 sogne. Det er i Ebstrup og Nisset, så har vi 

været hele området rundt.
Vi mødes på P-pladsen ved Sejling Forsamlings-
hus, hvor vi også slutter turen med en kop kaffe 

og en times hyggeligt samvær.
På selve turen vil Niels Vad fortælle om både 

geografiske forhold, mennesker og huse/gårde i 
Ebstrupområdet. I Nisset vil et par lokale repræ-
sentanter på lignende vis fortælle om huse, næ-

ringsliv m.m.
Deltagerne er som sædvanlig velkomne til at bi-

drage med viden og historier.

Bent Kjeldsen

Marie Fruelund Damkvist og Thomas Nielsen, Ørevad-
brovej 29, blev viet i Serup Kirke lørdag d. 6. august 

Torben Toft Vester & Louisa Toft Vester (tidl. Nielsen) 
gift på Silkeborg Rådhus d. 5. Februar 2011

Elly og Niels Erik Drejer, Højmarken 57, Silkeborg, fej-
rer diamantbryllup d. 9. september
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GADESPEJLET

HUSSTAFETTEN

På Ørevadbrovej 55, Serup, bor Diana og Karsten 
med børnene Mascha og Marcus og Cain Terrien 
Lucky (se billedet). De har i høj grad selv givet huset 
den store tur med renovering af vinduerne, udgrav-
ning til gulve med varme, nye lofter og pudsning af 
væggene samt nyt tag på udhuset og flot terrasse.

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet
spændende og aktuelt, ved at underrette

redaktionen om mærkedage, fødselsdage,
huskøb mm.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Andrea Harbo Jensen, 
datter af Carsten Jensen 
og Janni Harbo, Lemming 
Bygade 49, er født den 
30. marts kl. 01.04, vejede 
3824 gram og var 55 cm 
lang.

Kathrine Elise Mini Mo-
gensen, datter af Heidi 
Mogensen og Kim Niel-
sen, Lemming Bygade 47, 
er født den 21. marts kl. 
00.36, vejede 3000 gr. og 
var 52 cm lang.

Verner Møller, Lemming 
Skolevej 7, fylder 80 år 
den 13. september

Inga Jørgensen, Resdal 
Bakke 35, Resdal, fylder 
75 år den 6. september

< Sarah Toft Vester, dat-
ter af Louisa og Torben 
Toft Vester, Vesterbyvej 
22, er født d. 25. februar 
kl 15.08, vejede 3280 g og 
var 51 cm lang. 

Henning Nielsen, Æbleha-
ven 1, Kjellerup, fylder 85 
år den 9. november

Elly Drejer, Højmarken 57, 
Silkeborg, fylder 80 år den 
3. september

< Villy Nedergaard, Lu-
cernevænget 2, Kjellerup, 
fylder 80 år den 12. sep-
tember

Kirsten Jensen, Serup 
Skovvej 3, fylder 65 år 
den 19. november
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Grauballe er lige uden for Lokalbladets område, men i 
Grauballe driver Karsten Laursen købmandsbutik, og 
som gammel Lemming-dreng har han trofast annon-
ceret hos os siden nr. 8 i marts 2004. 
Karsten er opvokset i Nisset, og har været en kendt 
og skattet profil på alle fodboldholdene i L-GIF fra mi-
kroput til senior. Ja han har endda trænet seniorholdet 
en kort periode. Nu spiller han på Grauballes 1. hold 
og træner de mindste drenge, hvor hans ældste søn 
er med.
Allerede som handelsskoleelev  arbejde Karsten i kio-
sken på Shell-tanken i Grauballe, og efter uddannelse 
i Brugsen i Kjellerup og en kort tid i supermarked i Sil-
keborg, kunne han i 2002 sætte sig i chefstolen som 
kun 22 årig. Benzinkiosken har så efter 4 udvidelser og 
ombygninger, udviklet sig fra 60 m2 og en omsætning 
på 5 mill, til en rigtig pæn SPAR-butik på 500 m2 og 23 
mill i omsætning. Og til september skal der moderni-
seres igen i forbindelse med butikkens opgradering til 
en SUPER-SPAR.
Fru Carina tager også sin tørn, nu hvor børnene Jes-
per og Lasse er 5 og 3 år, i den 100 timer lange, ugent-
lige åbningstid. Desuden er der ansat 2 uddannede 
butiksassistenter, 2 elever og et par håndfulde ungar-
bejdere på deltid.
Grauballe er et lokalområde i vækst, så mens brugser 

og købmænd er lukket på stribe, har Karsten udvidet. 
Handel fra en tæt gennemkørselstrafik mellem Ans og 
Silkeborg, tilflytning og flere planlagte udstykninger, gi-
ver handel ved landsbykøbmanden. Men lur’ mig: Det 
er heller ikke uden betydning, hvem der står bag di-
sken, og hvem der med indsigt og visioner lægger sin 
energi i at drive biksen. 
Og det er bevisligt ikke dyrere at gøre sine dagligvare-
indkøb hos Karsten i Grauballe end i de store butikker 
i Silkeborg. Og det er mindre stressende.  Prøv det. . .

Klaus Hansen, Tandskov

Karstens butik er ikke blot en tankstationskiosk mere.

Supermarked og benzinsalg er centralt placeret i Grauballe

Spar i Grauballe
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SERUP BILLEDSKOLESERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

BILLEDVÆRKSTED I EFTERÅRET
Drenge og piger ca. 8-12 år

Seks onsdage kl. 15.35 -17.30.
Start d. 5. oktober (- uge 42)
Tilmelding senest d. 26. sept.

foto fra sommerbilledskole 2011

Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming

Tlf. 87 24 70 70 

Se mere på www.serupbilledskole.dk

Program for
September, oktober, november

Torsdag den 22. september, kl. 9.30 - 16.00
Højskoledag i Balle Sognegård

Talere: Kristian Massey Møller og Helle Juul.
Program senere.

Onsdag den 5. oktober kl. 13.00
Løvfaldstur til Frisenborg-Skovene,

Kaffe på Pøt Mølle.
Program senere.

Tirsdag den 11. oktober kl. 13.30
Fællesarrangement i Sinding forsamlingshus

Underholdn.: Humlebierne
Tilmelding til bestyrelsen

Onsdag den 19. oktober kl. 13.30
Musik – sang. Underholdn.: Sinding trioen + Kaj

Onsdag den 2. november kl. 13.30
Bodil S. Jørgensen, Lyby v. Skive

Fortæller og viser billeder fra 2 rejser til
Uganda og Kenya, bl.a. besøg på et børnehjem

Titel: Forever på farten.
Mulighed for køb af Aloe Vera Produkter

Onsdag den 16. november
Besøg på Brandmuseet i Sejling

Vi mødes v. Forsamlingshuset kl. 13.30
og kører i egne biler, Bestyrelsen sørger for kaffe, 

som drikkes på brandmuseet
Tilm. senest 15. nov. til: Rasmus,tlf.: 86 85 58 32

Tirsdag den 24. november kl. 11.30
Fælles julefrokost i Ø. Bording forsamlingshus.

Underholdn.: Rosenorkesteret
Program senere

Onsdag den 30. november kl. 13.30
Abildskovs blomster i Kjellerup laver advents-

og juledekorationer. Amk. Lotteri

Torsdagene d. 1/9, 6/10, 3/11 kl. 14.30
er der i ”Sparekassen” ved det gamle
Resdallund plejehjem sang og musik

for beboerne i boligerne.
Pensionister og efterlønnere fra området

er meget velkomne til at deltage.

Evt. kørsel, også til foreningens øvrige
Arrangementer kan aftales med

Ingrid tlf.: 86 85 54 11
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PLADS TIL DIG OG MIG

På Lemmingvej 11 i Sejling ligger det spændende Sil-
keborg Brandmuseum, hvor en 6-8 mænd (og deres 
koner) med tilknytning til Silkeborg Brand og Redning 
med tidl. brandmand Ib Thomsen i spidsen startede 
museet op den 10. maj 2009.

Museet har flotte gamle og nyere klenodier fra brand-
slukningens historie helt tilbage til 1880. Perlerne i 
samlingen er nok de hestetrukne brandsprøjter, hvor 
den ene er håndbetjent og fra ca. 1880, og den an-
den er motordrevet fra 1910. Begge har man selv sat i 
rigtig fornem stand. I det hele taget lægger de medvir-
kende masser af timer i renovering og istandsættelse 
af alle de udstillede effekter.

Silkeborg Brandmuseum - www.silkeborgbrandmuseum.dk

Af andre klenodier kan nævnes mange flotte brandbi-
ler, bl. a. en Chrevrolet fra 1934, samt mange andre og 
stigevogne, slange- og vandvogne og meget, meget 
mere. Nogle af bilerne har kørt i kommunale brand-
væsener eller andelsbrandværn og andre kommer fra 
fabriksbrandværn. 

Museet har for nylig modtaget 2 brandbiler mere, bl. a. 
en meget pudsigt udseende Commer M1 fra Hadsten 
Andelsbrandvæsen samt en Scania Vabis S 1 fra Hor-
sens. De skal også sættes i tiptop stand, så der er nok 
at se til for alle museets medarbejdere. Vedr. Scania-
en er historien den, at der var bestilt 4 stk. i England, 
og de blev sejlet af sted som dækslast. Men det blev 
stormvejr, og var nok ikke surret godt nok fast, så de 3 
af dem ligger på bunden af Nordsøen. Kun denne kom 
sikkert frem til Horsens Brandvæsen!

Blandt de udstillede effekter er der også sluknings-
spande, røgdykkerudstyr, efterløbsstiger, mobile pum-
per, uniformer, brandøkser og -tæpper og alt, hvad der 
hører til brandslukningsfaget til gennem de sidste 170 

Herlig håndbetjent sprøjte fra 1880

år. Som et meget specielt kuriosum findes der et sæt 
luftforsynet åndedrætsværn til en røgdykker. Han skul-
le gå frem med 2 slanger koblet til en ansigtsmaske, 
og så skulle hjælpere udenfor pumpe frisk luft ind til 
ham med en overstørrelse luftmadraspumpe gennem 
den ene slange, mens han kunne ånde ud gennem 
den anden. 

Bygningerne er stillet til rådighed for museet af De-
signa Køkkener, der ejer dem. Entreen er billig og ko-
ster 20 kr. for voksne, det halve for børn over 6 år.  
Åbningstiderne er mandag og onsdag kl. 9-12, tirsdag 
kl. 19-21 og lørdag kl. 10-12, hvor der også er loppe-

Hestetrukken motorsprøjte fra 1910

Scaniaen med klokke i stedet for horn
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marked. Her er det muligt at gøre et godt loppekøb, og 
indtægterne fra loppesalget supplerer indtægten fra 
billetsalget, og der er god brug for pengene, da man 
ikke modtager offentligt tilskud. 

Så mangler du lige et sjovt, interessant og anderle-
des arrangement (hvor baggrunden jo i den virkelige 
verden er vigtig, hvis det skulle gå galt, hvor menne-
skeliv og fast ejendom er på spil og ofte går tabt)….
til familiefesten, en hyggeudflugt eller en polterabend, 
så kan du booke dig ind på 24498090, hvor der endda 
er rabat, hvis I er mere end 10 personer. Og så støtter 
du/I et spændende og godt privat initiativ.            Luffe 

Motoren med håndsving på den hestetrukne sprøjte

På Scaniaen er der telefon til spidsen af stigen 30 meter oppe

Lige før...               ... og lige efter renovering
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KIRKENYT
Lemming Kirke

I dåben fik vi det løfte at høre, at ”Jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende”. De ord følger os livet igen-
nem. Somme tider får vi slet ikke det svar på vore bøn-
ner, som vi helst vil have, for vores vilje er ikke altid 
Guds vilje. Mens Guds udsyn rækker længere end vo-
res og vi må tro på, at hans omsorg og kærlighed til 
os kan bære, også dèr hvor vores bønner ikke får det 
svar, vi ønsker allermest.

Kender I udtrykket: ”Jeg krydser fingre for dig”? Prøv 
at se på de foldede hænders to tommelfingre. De er 
krydsede, de danner et kors. Når vi krydser fingre for 
nogen, så beder vi for dem. Og når vi beder med folde-
de hænder, så er det med kristendommens stærkeste 
symbol, korset, foran os. Det kors fortæller os, at når 
vi overhovedet kan bede til Gud som til en Far, så er 
det fordi Jesus døde på korset og opstod for os. Jesus 
er her ikke mere, men i bønnen har vi adgang til at tale 
frit med Gud. I bønnen fortsætter vi det samvær med 
Gud, som disciplene havde med Jesus. 

Og bøn er samvær under korsets tegn også i den for-
stand, at i dåben blev korsets tegn tegnet for vores 
ansigt og bryst til et vidnesbyrd om, et pant på, et tegn 
på, at vi tilhører den korsfæstede og opstandne Herre, 
Jesus Kristus. Vi hører Gud til. Og Gud ved det. Han 
kender os bedre, end vi kender os selv, han ved, hvad 
vi har brug for, endnu før bønnens ord er tænkt i vore 
tanker eller har sluppet vore læber. Og han vil give os, 
hvad vi trænger til. Sådan bønhører han os.

Nordmanden Svein Ørnulf Ellingsen har formuleret det 
sådan her i en salme, som er kommet med i den nye 
salmebog (den har nr. 367). 

Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv! 

Alt godt, til vort og andres vel,
er dine gaver.
I svaghed fremmer du dit værk,
vor nøgne kvist skal sætte knop!

Vi løfter vore hænder op
i bøn for verden.
Lad dem, som lider, finde værn
mod kolde hjerters is og sne!

Flettede fingre og foldede hænder.

”Mormor, skal vi ikke lige flette fingre?”  - Sådan lød 
det fra min lille nevø, engang han var på ferie hos mine 
forældre og skulle puttes af Mormor. Og det han mente 
var selvfølgelig, at han og Mormor skulle bede Fader-
vor sammen, og til det hørte at ”flette sine fingre” eller 
folde sine hænder, som vi siger,  når vi bliver lidt større.

Måske lærte du det også som barn. Derhjemme eller i 
skolen. At folde hænderne og bede dit Fadervor. Må-
ske har du gjort det hele livet. Prøv at gøre det igen. 
Prøv at folde hænderne og se på dem. Hvad ser du?

Vores hænder kan så meget: De kan knyttes og løf-
tes truende mod et andet menneske. De kan skubbe, 
men de kan også gribe ud efter. De kan hilse på andre 
hænder. De kan stryge og ae kærligt. Og så kan de 
foldes. Og når vi folder hænderne, så passer den ene 
hånd på den anden, så de begge to er optaget af at 
være foldet. Foldede hænder kan ikke andet end være 
foldede, de kan ikke være i gang med alt muligt andet. 
Når vi folder hænderne, så samler vi os, koncentrerer 
os, for nu skal vi tale med Gud. Nu skal vi bede.
Sådan bringer bønnen os i et helt tæt forhold til Gud. 
Selvom vi ikke kan se Gud, så er vi uløseligt forbundet 
med ham og han er så tæt på os som den ene hånd, 
der er foldet, er på den anden. 

Hvis man vipper de foldede hænder lidt og åbner dem 
fra hinanden, så kan man se noget mere om, hvad det 
vil sige at bede til Gud. For de foldede hænder danner 
ligesom en skål. En tom skål, der venter på at blive 
fyldt af Gud.

Med de foldede hænder siger vi til Gud: Se, her er jeg. 
Du kender mig, Gud, du ved hvem jeg er både udenpå 
og indeni. Du ved også, hvordan jeg har det, om jeg er 
glad og vil bede en takkebøn, sige tak for alt det gode 
du giver mig, eller om jeg er bekymret og vil bede dig 
passe på mine kære, eller om jeg er ked af det og be-
der om din trøst. 
Jeg rækker dig mine hænders tomme skål, Gud, og 
beder dig om at fylde den. Med de foldede hænder 
åbner vi os for Gud og Guds vilje. Og Gud fylder vores 
skål. 
Det er ikke sikkert, at vi altid får lige præcis det, vi be-
der om, men én ting følger os og er altid svaret på vore 
bønner: Guds følgeskab. 
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Lad vore hænders nøgne træ
få blomst og blade!
Lad vore liv her bære frugt
til lægedom for andres sår!

Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glæde blir til vækst
med frugt, vi ikke selv kan se.

Din nådes skaberværk skal ske
i tomme hænder.
O Gud, al godheds giver: Kom,
tag bolig i vor fattigdom!

Svein Ellingsen 1975. 

IG

Et farvel til vores organist
Jakob Hedegaard Andersen

Jakob bliver  her i august måned færdig som konserva-
torie-uddannet organist og har søgt og fået nyt arbejde 
som fuldtidsorganist -  mod nuværende 70 procent -  
fra 1.oktober ved Ollerup og Kirkeby kirker på Sydfyn. 
Vi ønsker naturligvis Jakob tillykke med de nye udfor-
dringer, men vi gør det med stort vemod. For vi har jo i 
Jakob haft en meget dygtig organist, der har glædet os 
alle med sit virtuose spil og sin smukke sangstemme. 
Sent vil vi glemme de gange, hvor folk har rejst sig 
efter postludium og spontant klappet og sagt tak til Ja-
kob for smukt og indlevende spil. Mange mange er de 
gange, hvor Jakob har rørt os dybt med sin fortolkning 
af dette eller hint musikstykke. 
Og så har Jakob vist fremragende evner som korleder 
og dirigent. Takket være hans store indsats har vi jo i 
dag et velsyngende børne- og ungdomskor, som Ja-
kob har givet mange gode oplevelser, som f.eks. da 
han med hele flokken drog til Finland på kortur i 2009.
Og sidst, men ikke mindst, så har Jakob været en dej-
lig medarbejder, som har beriget os alle med sit rare 
væsen og sin fine humor.
Tak, Jakob, for alt, hvad du har givet os i de få år, vi fik 
lov til at have dig som vor organist ved Serup og Lem-
ming kirker. Vi ønsker alt godt for dig fremover!
På vegne af Serup og Lemming Menighedsråd

Inge Glibstrup

  KALENDER

Familie-Høstgudstjeneste i Lemming 25.septem-
ber kl.10.30 
med efterfølgende kirkefrokost i Lemming Sogns For-
samlingshus.
Børnene bedes medbringe blomster, frugt, grønt m.v. 
til at pynte kirken med. De medbragte gaver vil blive 
solgt ved auktion efter frokosten i Forsamlingshuset. 
Pengene vil gå til vore fadderskabsbørn i Afrika til 
dækning af mad og skolegang.
Børne- og ungdomskor og saxofonist Johannes Nils-
son medvirker.

Høstgudstjeneste 25.september kl.19.30 i Serup 
med efterfølgende kaffebord og fællessang i Serup 
Forsamlingshus.
Saxofonist Johannes Nilsson medvirker.

2.oktober: Forklaringsgudstjeneste i Lemming 
kirke kl.19.30
Her vil jeg sige lidt om de enkelte led i gudstjenesten 
og noget om, hvorfor vi gør, som vi gør i en gudstjene-
ste. Jeg har mest tænkt på de nye konfirmander, som 
jeg håber I alle vil støtte godt op om, når de kommer 
til gudstjeneste i løbet af vinteren. Gudstjenesten er 
dog ikke kun for konfirmanderne og deres forældre. 
Den er for alle, og måske kan en og anden få svar på 
nogle af de spørgsmål, der rejser sig ved en gudstje-
neste: Hvorfor vender præsten som hun gør, enten 
mod menigheden eller mod alteret, hvordan udvæl-
ges prædiketeksten, hvorfor står vi op på nogle tids-
punkter og sidder ned på andre tidspunkter etc....

Torsdag den 6.oktober: Spaghetti-gudstjeneste i 
Lemming kirke kl.17. 
Gudstjeneste for småbørnsfamilier i Lemming og Se-
rup sogne med efterfølgende spisning af spaghetti og 
kødsovs i Lemming sogns Forsamlingshus + fælles-
sang. Vi slutter ca. kl.18.45.

Gudstjeneste på Resdallund
Torsdag den 27.oktober kl.14.30



12

KIRKENYT
Lemming Kirke

PÅ HERRENS MARK  - KK44 festivalen 
fra 30.10. til 6.11.

”Jeg hviler mit hoved på min tro,” siger kongelig skue-
spiller Bodil Jørgensen i et interview til Kristeligt Dag-
blad dette forår, hvor hun fortæller om sit liv og om tro-
ens betydning. Bodil Jørgensen kommer til Silkeborg i 
KK44 festivalen, hvor hun vil læse af Selma Lagerlöfs 
Kristuslegender og samtalemed de tilstedeværende 
om troens betydning i hverdagen. Dette arrangement 
er kun ét ud af en lang række, der alle er udsprunget 
af årets tema På Herrens Mark. Og der er som sæd-
vanlig mange, nogle vil sige for mange tilbud i uge 44, 
for det er helt umuligt at nå 
rundt til dem alle. Det kan 
man ikke på en festival, så 
der må vælges.

Og udtrykket Herrens mark 
dækker over mangt og 
meget, og den mark lig-
ger bogstaveligt talt mange 
steder. I Shakespeares 
Stormen er Herrens mark 
en øde ø i Middelhavet, 
hvor kunstneren og trold-
manden, Prospero, med 
stor humor tryller retfær-
digheden frem af magtbegær og forræderi . Herrens 
mark kan være Auschwitz, de aktuelle slagmarker i 
Afghanistan eller permanente konflikter som den mel-
lem Israel og Palæstina. Men det kan også være en 
tilstand som sorgen over at have mistet, usikkerheden 
når man er flygtning og ingen tryghed kan finde, og 
den kan være helt ad helvede til og meget  langt fra 
paradisets have.

Men så er der også marker med muligheder, som f.eks. 
dem mellem Silkeborg og Linå længe inden byen Sil-
keborg blev til, eller dem, hvor ”den gode hyrde” opsø-
ger de fortabte får. Højt oppe i Himalaya har man skabt 
en højskole efter dansk mønster, og Van Gogh van-
drede rundt på sine både ydre og indre marker med sit 
staffeli, fandt nåde og skabte skønhed af dem begge.

På Torvet i Silkeborg kan man møde 3 transformator-
tårne og en ko – og sådan er der så meget at opleve 
i denne festival. Programmet udsendes i begyndelsen 
af oktober.

Ingrid Mejer Jensen

Sogneaften i KK44-ugen 
I år er temaet i KK44-uegen altså ”På Herrens mark” 
og vi opfordres alle til at overveje hvordan ”Herrens 
Mark” ser ud for os og give et bud på det. 

Det er Serup, Lemming, Sejling og Sinding sogne gået 
sammen om. Vi laver i økonomisk fællesskab en sog-
neaften, som i år arrangeres af Sejling og Sinding. Der 
er taget kontakt til Brenderup Højskole på Fyn, som 
har et samarbejde med en nepalesisk landsby, hvilket 

vi skal høre om i fore-
draget mandag den 31. 
oktober 2011  kl.19.00  
i Sejling præstegårds 
konfirmandstue , Lem-
mingvej 2, Sejling. 

Foredragets titel er:
”Verdens højest be-
liggende højskole – 
venskab med mening 
ved Himalayas fod” 
– og herom skriver fore-
dragsholderen:
I 2700 m højde ligger 

den nepalesiske landsby Sermathang. Her bor nogle 
hårdføre mennesker, som i deres kultur bærer en stolt-
hed, vi som besøgende nemt bliver draget af. Folk i 
området er buddhister, og den tradition er en åben-
lys del af deres hverdag og højtider. Naturen er beta-
gende, og værdigheden blandt de materielt set fattige 
mennesker i landsbyen gør bestemt indtryk, når man 
er på besøg.

Alligevel har familier knyttet til området haft det udsyn 
og den økonomiske formåen, så de har kunnet sende 
unge på højskoleophold i Brenderup. Med afsæt i de 
erfaringer er der opstået en idé om at oprette noget 
lignende i landsbyen, hvor der nu på 3. år foregår un-
dervisning i Sermathang Folk High School. Det er især 
landsbyens kvinder der bruger dette tilbud, og der fo-
kuseres på at lære engelsk, så de kan kommunikere 
med de trekkere, der passerer eller overnatter i lands-
byen.

Udover inspirationen fra Brenderup Højskole har vi 
etableret en forening i Danmark, hvis mål er at udvikle 
venskaber og tæt samarbejde med den nepalesiske 
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komité bag Sermathang Folk High School, samt at for-
midle viden om vores respektive kulturer.  Et igangvæ-
rende projekt er byggeriet af et ”Venskabshus” i lands-
byen – idéen er at bruge huset til udlejning for danske 
medlemmer af foreningen og lejeindtægten skal så 
bruges til at betale lærerløn og materialer til Serma-
thang Folk High School. Erfaringerne med første del 
af byggeprocessen har givet os danskere en værdifuld 
læring i at bringe vores kultur i praktisk samspil med 
den nepalesiske kultur.

I foredraget vil jeg fortælle yderligere om de spæn-
dende møder der opstår, når danskere opholder sig i 
og samarbejder med beboerne fra Sermathang, samt 
vise billeder fra dette smukke område tæt ved Hima-
layas tinder.

Peter Mogensen, lærer på Brenderup Højskole

Julekoncert i Lemming Kirke

Cantus: ”Julens kroning”
Lemming kirke tirsdag den 6. december kl. 19.30
Kom og hør julens smukke toner med en ny og lo-
vende kvartet ”Cantus”. Ved aftenens koncert vil der 
blive lejlighed til både at høre nyt og ukendt musik og 
julemusik som vi alle kender. Udover vokalmusikken, 
bliver der også fremført musik for orgel og messing. 
Musik af bl.a. Carl Nielsen, Bach, Scattolin, Poulenc, 
Händel og Rutter. 
Cantus er en forholdsvis ung vokalkvartet stiftet af di-
rigent Jakob Hedegaard Andersen. Kvartetten består 
af dygtige sangere, alle studerende eller netop dimite-
rede fra Det Jyske Musikkonservatorium. 
Fri entré

De ni læsninger i Serup Kirke
4.s. i advent - søndag den 18.december – er der De 
ni læsninger afvekslende med sang og musik i Serup 
kirke kl.16.30.
Vores organist Jakob Hedegaard, samt børnekor og 
ungdomskor medvirker.

Sogneaften
Torsdag den 19.januar 2012 kl.19.30 i konfirmandstu-
en: 
Tak for’ed! 
- En hyldest til originalerne

I efteråret 2008 udgav sogne-
præst Thomas Frøkjær, Skiv-
holme, bogen ”Tak for’ed!” på 
forlaget Knakken. Bogen, som 
foreløbig er udkommet i to op-
lag, rummer historier og ople-
velser fra forfatterens barndom i 
1960’erne i landsbyen Heltborg 
i Thy – bl.a. møder med en ræk-
ke mennesker, som vi nok i dag 
vil betegne som originaler. 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden 
til forfatterens barndomsland – til noget af alt det, han 
har oplevet. Men selv om det naturligvis i første om-
gang er hans land, så vil det også et eller andet sted 
være tilhørernes. Historierne vil kalde minder frem for 
dem af noget tilsvarende. 

Af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og 
af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra den-
gang før verden fik fart på.
Historierne fortælles med begejstring, frimodighed 
og ud af stor taknemmelighed. – Og ikke mindst med 
glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at 
oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt 
også at der skal være noget at grine af og smile af.

Se evt. under www.takfored.dk 

Arr.: Serup og Lemming Menighedsråd
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Døbte siden sidst
Serup Kirke:
20.maj: Signe Vinther, Hermelinvej 16, Ans, 
20.maj: Silas Skovby Due Jakobsen, Serupvej 4 
12.juni: Noah Sheerzad Mathiesen, Resdal Bakke 31
03.juli: Andrea Harbo Jensen, Lemming Bygade 49

Lemming kirke:
29.maj: Jonas Dall Knudsen, Ingerslevvej 6
29.maj: Kaare Bødskov Simonsen, Nisset Bygade 33
05.juni: Sarah Toft Vester, Lemming Vesterbyvej 22
19.juni : Alma Brendstrup, Hingevej 5
24.juli: Kathrine Elise Mini Mogensen, Lemming By-
gade 47

Viet siden sidst
Serup Kirke
21.maj 2011: Louise Brønnum Birkebæk og Christian 
Brønnum Birkebæk, Serupvej 4 C (Kirkelig velsignel-
se)
06.august 2011: Marie Fruelund Damkvist og Thomas 
Nielsen, Ørevadbrovej 29

Lemming kirke
13.august: Lykke Halskov og Morten Stefan Pedersen 
– Lemming Bygade 65

Døde og begravede siden sidst
Serup sogn
10.maj: Bisat fra Kapellet i Silkeborg: Tove Paulsen, 
Resdallund.
Født 301135 – død 060511 – 75 år

20.juli: Bisat fra Serup kirke: Jørn Malte Jørgensen, 
Resenbro, tidligere Resdal Bakke 23
Født 300348 – død 150711 – 63 år

Lemming sogn
19.maj: Bisat fra Lemming kirke: Johannes Henry 
Hansen, Ballelund, tidl. Østerbyvej 
Født 100518 – død 160511 – 93 år

16.juli: Begravet i Lemming: Ejnar Christian Larsen, 
Ballelund, tidligere Allingvej 14
Født 230815 – død 120711 – 95 år

Ny ordning ved præstens frisøndage
Det er blevet vedtaget i Serup, Lemming, Kragelund 
og Funder menighedsråd – og godkendt af biskoppen 
- at præsterne (Ejnar Stobbe og jeg) ikke mere skal 
afløse hinanden, når vi har frisøndag i forbindelse med 
ferier og fri-weekender. 
Det betyder at når Ejnar Stobbe holder fri, tager jeg 
begge gudstjenester herhjemme i pastoratet, i stedet 
for som hidtil at holde een gudstjeneste her i pastoratet 
og een gudstjeneste i enten Kragelund eller Funder. 
Og når jeg holder fri, kommer Ejnar Stobbe ikke mere 
herover og holder gudstjeneste. På mine frisøndage 
vil der altså ikke være gudstjeneste i vore to kirker.
Vi to præster ”dækker” dog stadig for hinanden ved 
kirkelige handlinger som bryllupper og begravelser, li-
gesom ønske om dåb kan aftales med vikarierende 
præst.
Ordningen træder i kraft pr. 1.september 2011.
I.G.

Kirkehøjskole om Luther og reformatio-
nens indførelse i Danmark:

Datoerne er for vinteren 2012:
Torsdag den 9.februar  i Serup  kl 19.30
Torsdag den 23.februar i Sejling   kl 19.30
Lørdag den 25.februar i Kragelund  kl 9.30

”I Luthers fodspor”
Som en opfølgning på kirkehøjskolens tema vil vi tre 
landpræster arrangere en studietur til de steder, som 
særligt har tilknytning til Luthers liv: Wittenberg, Erfurt, 
Wartburg m.fl.

Turen vil finde sted den 29.maj 2012 – 02.juni 2012 og 
vil foregå med bus. 
Prisoverslag p.t.: Ca. 4500,- kr. 

Luther og hans kone Katharina
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Trods det ind imellem regnede let var der små 100 
mennesker til den traditionelle friluftsgudstjeneste. 
Gudstjenesten afholdes i et samarbejde mellem me-
nighederne i Serup, Lemming, Sejling og Sinding.
I år foregik den i Sejling i præstens have. 
Som det kan ses af de mange blå jakker medvirkede 
Skægkærblæserne.
Ved gudstjenestenen medvirkede endvidere de fire 
sognes præster og kirkekor. På billedet herved synges 
under ledelse af  Jacob Hedegaard, mens kirkesanger 
Ole Dusgaard spiller til på guitar.

Konfirmandundervisning
i vinteren 2011-2012

Undervisningen begynder torsdag den 1.september 
kl.8 i konfirmandstuen, Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lem-
ming.

Konfirmation for Friskolens konfirmander lørdag d. 
5.maj 2012 i Lemming kirke.
Konfirmation for sognekonfirmander søndag d. 6.maj  
2012:
I Lemming kirke kl.09.30 og i Serup kirke kl.11.00

Minikonfirmander:
Undervisningen begynder i første uge af september. 
Ugedag vil foreligge, når skolens skema er færdigt. 

Turen er åben for alle fra de seks sogne: Serup, Lem-
ming, Sejling, Sinding, Kragelund og Funder. Det er 
ingen betingelse for at deltage i turen, at man har del-
taget i kirkehøjskole-foredragene. 

Med venlig hilsen

Unna-Pernille Gjørup,
Ejnar Stobbe

og Inge Glibstrup

Billeder fra friluftsgudstjenesten i Sejling
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Menighedsrådene i både Lemming og Serup har i for-
året afholdt menighedsmøder.
Møderne er åbne for alle, for det er her, rådene kan 
fortælle om deres arbejde og diskutere det med de 
fremmødte.
Emnerne på møderne var forskellige - i Lemming drøf-
tedes et forslag om at sammenlægge de to menig-

Igen i år tog Ungdomskoret fra Serup-Lemming-Sin-
ding-Sejling kirker på Folkekirkens Ungdoms kors 
sommerskole i Løgumkloster. Her får unge i alle aldre 
undervisning og lærer forskellige musikalske færdig-
heder. 

Søndag eftermiddag står der syv piger fra Ung-
domskoret i gårdspladsen, ved Serup sammen korle-
der Jakob Hedegaard, der skal køre den lange tur mod 
Løgumkloster Højskole, hvor Folkekirkens Ungdoms 
Kor i år holder sommer korskole. Da pigerne og ba-
gagen er pakket i bilen, bliver kursen sat med humø-
ret i top. Korleden måtte desværre ikke være med på 
selve sommerskolen, så der var sat god til af til hygge 
på turen, bl.a. med stop i Christiansfeld og i Rødekro 
hvor koret spiste aftensmad. Da de mange kilometer 
var tilbagelagt blev koret modtaget med åbne arme og 
blev delegeret ind til resten af koristerne hvor de blev 
præsenteret og sat ind i korskolens daglige rutine og 
andre praktiske ting.

Dagsrutine
Mandag morgen startede  korskolens undervisning. 
Kl. 8.00 spiste alle morgenmad i højskolens spisesal 
og fandt energien inden den fælles opvarmning kl. 
8.30. Herefter har hvert hold individuelt undervisning. 

De 84 unge korsangere, er fordelt på hold fra A til H, 
hvor H er bedst. Holdene blev delt ind efter alder og 
musikalsk niveau. De mange hold bliver undervist ef-
ter forskellige sværhedsgrader, men i de samme fag. 

Fag
De fem fag er ensemble, øvekor, sang, bodyworks og 
hørelære. Et ensemble betyder en gruppe, mindre end 
et orkester der laver musik sammen. I ensembletimer-
ne øvede hvert hold forskellige små sange og mote-
ter, her bliver man trænet i at synge sammen og lytte 
til hinanden mens man prøver nye indlæringsmåder. 
Da sommerkorskolen rummer et kursus for korledere 
bliver de forskellige hold også brugt som ”forsøgska-
niner” i lederes undervisning. Det sker i faget øvekor, 
hvor en dirigent på skift får ti minutter til at indlære en 
sang med koret, hvorefter den næste overtager. 
Individuel sangundervisning 
I sangundervisningen bliver der lagt vægt på det in-
dividuelle individ og her er mulighed for at få solou-
ndervisning, desuden lærer man også sangteknik og 
lærer at bruge sin stemme korrekt. Som sanger er det 
vigtigt at bruge kroppen, som skal være i form, lige så 
vel som stemmen, og det er derfor at faget bodyworks 
er på skemaet. Her er der tradition for at korsangerne 
lærer den samme dans, som bliver opført den sidste 

FUK Sommerskole 2011

Menighedsmøde

hedsråd til et pastoratsråd, mens man i Serup i højere 
grad diskuterede især den pt. dårlige økonomi og dens 
konsekvenser.
For bordenden ses formanden for Serup Menigheds-
råd Jens Folmer og kasserer Sven Riis. De to frem-
lagde rådets beretning sammen med formanden for 
præstegårdsudvalget Lene Sørensen.
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aften. Her bliver der også dyrket thaiboksning og svedt 
blandt alle. I hørelære bliver musik- og nodeteori ter-
pet, bl.a. ved sang, opgaver og forklaringer. Mellem 
timerne er der pauser og måltider, hvor der bliver hyg-
get og snakket inden timerne starter igen.

Aftensang og fælleskor
Efter aftensmaden er der aftensang i Løgumkloster 
Kirke inden fælleskoret begynder. Til fælleskor medvir-
ker alle korsangere, hvor de to erfarne dirigenter Lotte 
Smith Pedersen og Carsten Seyer lærer koret to sat-
ser, der skal fremføres fredag aften til aftensang. Her-
efter skal der være ro på værelserne, så alle er friske 
og veloplagte til næste dag.

Udflugt
Onsdag har FUK arrangeret en udflugt til Ribe for alle 
korsangere. Efter formiddagstimerne og frokost kom-
mer to busser og kører de glade sangere til Ribe. Her 
har alle fri mulighed for at gå på byvandring i Ribe. 
Mange besøgte domkirken, mens andre så Riberhus 
eller shoppede i Ribe midtby. Fridagen var tiltrængt 
efter to dage med sang og snak, og det velfortjente 
pusterum blev nydt. 

”FUK-Star”! 
Hele ugen bliver der lagt op til fredag aften hvor årets 
store ”FUK Star” show bliver afholdt. Her skal alle hold 
og andre frivillige komme med et indslag, så den sid-
ste aften bliver en fest. Aftenen starter med aftensang i 
kirken hvor alle fælleskoret fremfører de øvede satser. 
Kl. 20.00 begynder det store show. De mange hold vi-
ser både selvlavede sange og ensemble sange, mens 
andre korsangere stiller op med parodier og nomine-
ringer. Korlederne underholder også, både med sang 
og dans mens stemningen er helt i top. Midt i showet 
myldre kordeltagere ud og viser den dans der er ble-
vet øvet på gennem hele ugen. Herefter fortsætter 
showet, som slutter i et brag af en fest med diskotek 
og natmad.

Farvel og tak for i år!
Mens nogle danser videre står andre grædende og si-
ger farvel til de nye venner, som efter en fantastisk uge, 
nu skal hjem. Nogle tager hjem fredag aften, mens an-
dre bliver til lørdag morgen. Pigerne fra Serup-Lem-
ming-Sinding-Sejling kirkers ungdomskor bliver hentet 
lørdag morgen, der med et smil på læben og en brugt 
sangstemme kan sige farvel til en vidunderlig uge med 
sang, grin og nye venskaber. 

Laura Thormann Nielsen 

Hele ungdomskoret i Rødekro. Fra Venstre Annika Han-
sen, Signe Hornum og TheaHornum,Jakob Hedegaard, 
Maja Dolmer, Astrid Thormann, Karen Dolmer og Laura 
Thormann 

Koret øver i Løgumkloster
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KIRKENYT
Lemming Kirke

GUDSTJENESTELISTE 

SERUP

September

04. - 11.s.e.t.     19.30
11. – 12.s.e.t.    ingen
18. – 13.s.e.t.    10.30
25. – 14.s.e.t.    19.302, 6

Oktober

02. – 15.s.e.t.     10.30
09. – 16.s.e.t.    09.001
16. – 17.s.e.t.    ingen
23. – 18.s.e.t.    ingen
30. – 19.s.e.t.    10.30

November

06. – Alle helgens dag  09.00  
13. – 21.s.e.t.    ingen
20. – Sidste s. i kirkeåret  ingen
27. – 1.s. i advent   10.30

LEMMING

September

04. – 11.s.e.t.    10.30
11. – 12.s.e.t.     ingen
18. – 13.s.e.t.    09.001
25. – 14.s.e.t.     10.303, 5, 6

Oktober

02. – 15.s.e.t.     19.304
06. –  Spaghettigudstjeneste  17.007
09. – 16.s.e.t.    10.30
16. – 17.s.e.t.     ingen
23. – 18.s.e.t.    ingen
30. – 19.s.e.t.    09.00

November

06. – Alle helgens dag  10.30
13. – 21.s.e.t.    ingen
20. – Sidste s. i kirkeåret  ingen
27. – 1.s. i advent   09.001 

Noter
Note 1 - Kirkekaffe
Note 2 – Høstgudstjeneste i Serup og kaffe bagefter i Forsamlingshuset
Note 3 – Familie-Høstgudstjeneste i Lemming med efterfølgende kirkefrokost i Lemming Sogns Forsamlings-
hus.
Børnene bedes medbringe blomster, frugt, grønt m.v. til at pynte kirken med. De medbragte gaver vil blive 
solgt ved auktion efter frokosten i Forsamlingshuset. Pengene vil gå til vore fadderskabsbørn i Afrika til dæk-
ning af mad og skolegang.
Note 4 – Forklaringsgudstjeneste, hvor jeg vil sige lidt om de enkelte led i gudstjenesten: Hvorfor gør man som 
man gør i en gudstjeneste. Se kalender.
Note 5 - Børne- og ungdomskoret medvirker
Note 6 - Saxofonist Johannes Nilsson medvirker
Note 7 - Spaghettigudstjeneste for begge sognes børn, med efterfølgende spisning i forsamlingshuset - se 
kalender

Kirkebil
Enhver der har brug for transport, bedes ringe til Erlings Taxi – tlf. 8684 9211, og man skal 

IKKE tage hensyn til, om den skal køre med én eller flere personer. Det er menighedsrådenes 
ønske, at man tager udgangspunkt i sit eget ønske om at deltage i den pågældende helligdags 

gudstjeneste.
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Sognepræst 
Inge Glibstrup
Serup Præstegård
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
Tlf: 8685 5385
E-mail: ikg@km.dk 
FRIDAG: mandag.

Under ferier passes embedet af
pastor E. Stobbe, Kragelund, 
Tlf. 8686 7064
fax  86867564
E-mail: eks@km.dk 

Serup Kirke
Formand:
Jens Folmer
Serup Tinghøjvej 47
8632 Lemming
Tlf. 8724 7070

Graver:
Poul Jensen
Holmgårdevej 6, Serup
8632 Lemming
Tlf. 8685 5767, mobil 2177 2867

Kirkeværge:
Kurt Nissen
Viborgvej 123 
8600 Silkeborg
Tlf. 8685 5878

Lemming Kirke
Formand:
Gunhild Bach
Kaj Munks Vej 8  
8620  Kjellerup
Tlf. 8685 9027

Graver:
Lars Elsborg Jensen
Holmmøllevej 31
8632 Lemming
Tlf. 8685 9021, mobil 2027 9021

Kirkeværge:
Kirsten Bjørn Brendstrup
Nisset Sønderhede 3
8632 Lemming
Tlf. 86859025

Adresser

KIRKENYT
Serup Kirke

Vedrørende fødsel
Fødselsregistering efter 1. oktober 2010: Forældrene 
behøver ikke længere at anmelde barnets fødsel, 
medmindre barnet er født uden at en jordemoder har 
medvirket. En fødsel registreres nu alene på bag-
grund af jordemoderanmeldelsen af fødslen til sogne-
præsten,

Omsorgs- og ansvarserklæringen
Ugifte forældre skal stadig indgive en ”omsorgs- og 
ansvarserklæring” (fælles forældremyndighed) til sog-
nepræsten senest 14 dage efter barnet er født.

Vedrørende dødsfald
Dødsfald skal meddeles til sogne-præsten i bopæls-
sognet senest 2 hverdage efter hændelsen. Dåbs-
attest eller navneattest og eventuel vielsesattest 
medbringes. Tidspunktet for begravelsen aftales med 
præsten. Dødsanmeldelses-papirer kan fås og udfyl-
des (gratis) hos præsten.

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

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 foreta-
ges mellem solopgang og solnedgang, dog ikke om 
søndagen. 

Nyt tag på præstegården
Præstegårdens tag har i længere tid været utæt og 
derfor har et nyt tag været påkrævet. Det kom i juni 
måned. Det er blevet til en smuk forbedring - et tag 
med tagpap i stedet for det gamle asbestskiffer-tag.
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

HUSK

Du kan altid følge vore oplevelser
på den nye hjemmeside:

www.lemmingif.dk
Har du noget du gerne vil have på,

så send mail til
kristianhornskov@yahoo.dk

Ny sæson I Lemming G & IF

Så er vi klar til den nye sæson, og vi kan kun være 
tilfreds med at vi igen i denne sæson har et serie 2 og 
serie 3 hold, det er rigtig godt gået af en lille by som 
Lemming.. Ikke mange senior klubber kan præsente-
rer det samme, i lokal området og af en størrelse by 
som Lemming.
Det skal også med at vi for første gang I Lemmings hi-
storie fik et mester række hold, da vores U-15 hold ryk-
ker op i rækken… Vores U-17 drenge fik også en rigtig 
god placering i turneringen. Så med hårdt arbejde fra 
vores ungdomsafdeling, og nogle rigtig dygtige træner, 
har vi en masse at byde på i vores ungdomsafdeling, 
til den kommende sæson.

Dana Cup U-17

Her i slutningen af juli måned, har vi sendt vores U-17 
hold af sted til Dana Cup, det er et af de største stæv-
ner, og har i mange år været et stævne, hvor hold 
kommer fra hele verden.
Kenneth Ø. Kristoffersen som står for vores U-17 hold, 
har i alt 16 drenge med, det bliver helt sikkert en stor 
oplevelse for dem der er med, og vi håber på nogle 
gode dage der oppe.

Hede Rytmer 2011

I forbindelse med Hede Rytmer I år, skal der lyde en 
stor tak til alle der har hjulpet. Vi har, skulle bruge mere 
end 60 mand til P- vagt, scene nedtagning og meget 
mere. Det er vigtig for klubben at vi alle bidrager med 
disse opgaver, ellers ville vi ikke kunne kører vores 
idrætsforening på samme vilkår som vi gør i dag, det 
er utrolig ressource krævende, men ikke desto mindre 
rigtig vigtig. Og dette takker vi for i bestyrelsen.

Nyt fra Bestyrelsen

Vi er lige nu i gang med at planlægge social hygge for 
alle omkring idrætsforeningen, og også for borgere I 
Lemming og omegn. Da mange er gode til at hjælpe 
i klubben, vil vi gerne bidrage med lidt ekstra til dette. 
Kenneth Bjerregaard har stadig fuld fokus på vores 
tjans på Silkeborg stadion, hvor vi hjælper til med salg 
af pølser og vand. Derudover får vi også flere og flere 
jobs til scene opbygning, og det skal lige med til dette, 
at sidst vi tog scene ned… til Hede Rytmer, ville de 
gerne hyre os til næste år, fordi vi gør arbejdet så godt 
som vi gør.

Scene-arbejdet ved Hede Rytmer
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF

Så er min første sæson som holdleder for U 15 dren-
gene vel overstået…
Da jeg i foråret sagde ja til at blive holdleder, vidste jeg 
ikke helt hvad jeg gik ind til.
Men hvad kan man ønske sig mere end en flok dejlige, 
glade, seriøse spillere, en fantastisk træner duo og 
ikke at forglemme den evigt vigtige støtte fra forældre 
og søskende…

Målet var sat da vi i det tidlige forår gik i gang.
En plads i top 3 når sæsonen var omme.
Og sikke en sæson vi fik.
Vi løb ind i øretæver og unfair spil, optur og nedtur, 
men på trods af alt dette klarede drengene det til UG.

Jeg tror ikke lige jeg sådan glemmer den sidste kamp 
i turneringen på hjemmebane mod Ikast.
Vi havde tabt (helt uretfærdigt) i Ikast så spillere, træ-
nere og forældre var noget nervøse for om drengen 
kunne stå distancen og give Ikast baghjul i denne vig-
tig kamp om første pladsen i vores gruppe.
Jeg glemmer ikke jubelen da drengene kommer foran 
1-0, sikke en fantastisk følelse.

Sikke en kamp som vi sikkert vandt med 5-2.
Det gav os mulighed for at spille videre i Jysk mester-
skabet.
Jeg var desværre ikke selv på banen den dag (UND-
SKYLD drenge)
Men af hvad jeg har hørt fra folk på sidelinien kæm-
pede de en brav kamp.
Og da jeg i de sidst minutter blev ringet op, så jeg kun-
ne høre straffesparks konkurrencen var jeg nær gået 
til i spænding.
På trods af nederlaget, ser jeg ingen grund til ikke og 
være stolt holdleder, for et hold der i den afgørende 
kamp, leverer en fantastisk spændene kamp men må 
se sig slået af et lidt bedre hold.

Jeg vil gerne som holdleder sige tak for en dejlig sæ-
son, og jeg glæder mig til næste sæson når det hedder 
U 17 

Janni Rasmussen

En stor tak til bestyrelsen, trænere og kantinen - uden jer ville vi ikke kunne holde disse hygge-stunder, som på billedet. 
Vi glæder os allerede til ny fest, til oktober.

U 15 Drenge
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PLADS TIL DIG OG MIG

Gøglervognen er navnet på en underholdsgruppe pri-
mært med unge mennesker fra Lemming og Nisset, 
som i 1952 blev samlet af daværende mejerist Holger 
Skov Jensen, Ebstrup Mejeri. Der skulle samles penge 
ind til trøjer til fodbolddrengene i den nystartede klub 
FREM (senere LGIF), fordi de skulle spille i Hvidovre 
som en slags udveksling med klubben derovre, og så 
måtte man jo have ens trøjer til alle. Løsningen skul-
le være at samle penge ind ved at lave en revy i det 
første Lemming Forsamlingshus, der lå dér, hvor fæl-
lesarealet er nu. Navnet Gøglervognen var ”lånt” fra 
en populær sangudsendelse i radioen med Svend Pe-
tersen. Skov Jensen (senere impresario Skov) havde 
hørt om flere unge og nogle ældre talenter, der turde 
stå på en scene og kunne underholde ved at synge og 
spille både de landskendte viser som ”Gå med i Lun-
den” og lignende til hjemmedigtede viser med lokalt 
islæt, gerne med en lidt fræk kant som jo også kender 
fra viser som ”Hun misted’ den i nat på D’Angleterre” 
og ”Ska’ vi sove eller hva’”.

De unge var bl. a. med deres daværende navne Verner 
(fortælleren), Ruth Rasmussen (nu Kjeldsen, Østerby-
vej), Elva Nedergaard (nu Jensen, bor i Silkeborg), Es-
ther Lassen (nu Torp, bor i Sejling), tvillingerne Boye 
og deres lillesøster fra Sinding med mange flere, mens 
de ældre bl. a. var Niels Nedergaard (Elvas far), Edith 
og Viggo Møller Pedersen (fra Lemming Hegn) og Hel-
ga og Ingeborg Pedersen, Lemming. Når jeg skriver 
mange flere, så deltog der i alt 33 amatører den første 
gang i 1952 (se plakat-billedet på forsiden). Det blev 
en bragende succes og fodbolddrengene fik trøjer og 
tur til hovedstaden, og der var også lidt penge tilovers.

Gøglervognen i Lemming og Nisset 1952 - Fortalt af Verner Møller, Elva Jensen og Ruth Kjeldsen. 

Det var ikke kun de lokale forsamlingshuse, der nød 
godt af Gøglervognen, for de optrådte også på Søn-
derport i Silkeborg, i Balle, Hauge, Thorning og Sin-
ding og mange andre steder i omegnen. Musikken 
blev næsten altid leveret af Tage Skovborgs orkester 
Alsia, som ofte spillede til gymnastikforeningernes bal-
ler. Tage boede i Nisset og spillede klaver, men der 
var også violin, trommer, trækbasun m.m. i orkeste-
ret, som så spillede til dans efter ”revyen”. Når Gøg-
lervognen optrådte længere væk, så kom der måske 
4-5 stykker fra Lemming/Nisset, og så skulle de lokale 
foreninger stille med deres amatører. Det var tit Elvas 
far, der kørte med de lokale aktører i privatbilen, som 
var et VW-rugbrød, så det var nemt at komme rundt til 
forsamlingshusene længere væk.

De fik ikke betaling for deres optræden, men fik mad 
og drikke og gratis bal bagefter. Men der kunne godt 
komme lidt penge på bordet (eller nærmere scenen), 
for når publikum var rigtig begejstrede, så kastede de 
mønter op på scenen.

Her fortæller Verner, at når han sang ”Spildemandens 
vise”, (altså renovationsmandens vise), så stod han 
med en spand i hånden (billedet). En gang, da de op-
trådte på Sønderport, kom Otto ”Mose” Nedergaard 
lidt vand i spanden, og så opdagede børnene foran 
scenen, at det sprøjtede, når de ramte ned i spanden 
med deres mønter, så Verner blev noget våd på buk-
sebenene. Men det gav nok et par mønter ekstra.

Spildemandens vise lyder sådan og synges på Santa 
Lucia:

Fra venstre Niels Nedergaard, Edith og Viggo og Rudolf Nedergaard på de skrå brædder
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Mange af sangene er ved senere 
lejligheder blevet optaget på kas-
settebånd, og dem viser Verner 
stolt frem som kære minder fra 
en længst svunden tid. Og sjovt 
er det at høre når Verner fortæl-
ler, idet han næsten ikke kan lade 
være med lige at synge et par 
strofer af de forskellige sange og 
viser, han kommer i tanke om. Og 
trods det, at han fylder 80 år i sep-
tember, så opfordres han stadig-
væk til at give et nummer i festligt 
lag, og han kan stadig huske næ-
sten alle teksterne og melodierne 
uden ad.

Som et kuriosum nævner Elva, at Holger Skov Jensen 
efterhånden kunne leve af at arrangere underholdning 
og droppede da ”Jensen”. Som impresario havde han 
bl. a. en stor opgave ved Linie-3’s første TV-optræ-
den med Niels Hovgaard som konferencier, hvor Skov 
stod for teltet og de fysiske rammer til forestillingen, 
lige som Lis og Per blev faste kunstnere i hans shows. 
Arne Worsøe (gift med designer Isabell Kristensen) 
har på et senere tidspunkt også haft fingrene i Gøgler-
vognens optræden i Funderområdet, men som da iflg. 
internettet havde skiftet navn til Gøglerbåden.        Luffe

PLADS TIL DIG OG MIG

- Her kommer jeg med min spand, for jeg er en spilde-
mand, vandrer fra dør til dør og alle vegne spør’:
- Har fruen skidt i dag, så vil jeg gerne ha’, hvad der 
siden sidst er faldet fra - -til spildemanden!

Ruth, Elva, Esther og de andre piger sang sange som 
”Gå med i Lunden”, ”Sår’n var det ikke i 90-erne”, ”So-
litudevej”, ”Sidste sporvogn” og andre. Også duetter 
fandt plads i revyerne, og her kan nævnes ”Mig og 
Maggeduddi” og ”Tidsmaskinen”, hvor sidstnævnte 
altid vakte lykke, idet en aktør klædt ud som en gam-
mel person gik ind i et medbragt skab under sangen, 
og ud kom en ung model i stedet! (Der var nok ingen 
bagklædning i skabet!!!) 

Verner i fin stil med spand og hat

Elva klædt ud som 
mand gav også bonus

Holger Skov kom som impressario bl. a. i 
kontakt med Gustav Winckler, her med en 
sangstjerne fra Skive
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Loppemarked
i Serup forsamlingshus

Søndag d. 18. september kl. 10-13

Hvis I har nogle lopper I gerne vil af med
så modtager vi dem gerne

Aftal eventuel afhentning med
Kirsten  tlf. 86855108

Høstfest
i Serup forsamlingshus

Lørdag d. 8. oktober 2011

Mortens Aften 
i Serup forsamlingshus

Torsdag d. 10 november kl.18.30

Menu:
Andesteg, Ris á l´amande, kaffe m. småkager

Pris: 100,00 kr. 
Børn 10 til 14 år: Halv pris.
Børn under 10 år: Gratis

Amerikansk lotteri
”One-Man-Show” med Poul Jespersen

Tilmelding senest d. 7. september
til Kirsten på tlf. 8685 5108

Juletræsfest
i Serup Forsamlingshus

Søndag d. 11. december

Kl.12.00: Gammeldags julefrokost. Pris 100,00 kr
Kl.14.00: Dans om juletræ. Pris 35,00 kr.

(uden spisning)

Jens Kristian Sørensen spiller til dans

...og så skulle JULEMANDEN også komme forbi!

Vi vil gerne ønske Benthe tillykke
med de 50 år d. 20 juli

Fra bestyrelsen
og forsamlingshusets støtteforening

Vi har fået fældet de store træer bag forsamlingshuset  
og det er så vores plan, at der skal lægges fliser og la-
ves stakit, samt sættes bord og bænke op, så der kan 
være et hyggeligt sted, hvor dem der lejer forsamlings-
huset kan have børn til at lege, i stedet for nu, hvor de 
leger på gaden.

Kommende arrangementer

Siden sidst

Program udsendes senere

Området bag forsamlingshuset
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SERUP BORGERFORENING
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling
i Serup Borgerforening 

Onsdag d. 19. januar 2012 kl. 19.30
i Serup Forsamlingshus 

Bemærk at der på generalforsamlingen også
skal vælges en repræsentant for Serup området

til Lokalrådet.
Interesserede kan henvende sig til

Gitte Grill på tlf. 8685 5985 

Dagsorden vil være ifølge vedtægter.

Der skal også lige falde en bemærkning om,
at alle er velkommende - også til at stille op

som bestyrelsesmedlem.

Vel mødt!

På vegne af Serup Borgerforening
Tommy Sørensen

Sommerfest i Serup
Se flere billeder på www.serupsiden.dk

Vinderne af Gadefodbold

Lækker buffet

Hoppeborgen var livligt besøgt

Gratis morgenbord til medlemmerne - i år med lækkert hjemmebag

Borgerne sørgede selv for underholdningen - karaoke...

Kreativ brobygning! Én af opgaverne på Tour´en
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LANDSBYLIV

Nyt Landsbyliv på gaden

Så kom det nye Landsbyliv program på gaden. Igen 
i år har vi prøvet og lave et varierende program og 
håber det falder i alles smag. Vi er igen i år glade for 
den store opbakning og glæder os til endnu en sæson.

Allerede nu, ved vi, at vi desværre må tage afsked 
med to af vores trofaste bestyrelsesmedlemmer. Så 
hvis der er nogen, der kunne tænke sig og prøve kræf-
ter med en post i bestyrelsen hører vi gerne fra jer.

Tirsdag d. 27. september kl. 18.30 
General forsamling i Lemming Forsamlingshus 

Vi starter med generalforsamling ifølge dagsorden. 
 - Valg af dirigent og stemmetæller.
 - Formandens beretning 
 - Regnskabsaflæggelse
 - Indkomne forslag 
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   På valg er Dorthe og Karina 
 - Valg af suppleant 
 - Valg af revisor og revisorsuppleant 
 - Eventuelt 

Efter Generalforsamlingen byder foreningen
 på et stykke smørrebrød/kaffe og kage.

Senere vil der være mulighed for at
købe tøj og smykker, når 

Anni Andersen dukker op og viser tøj fra
Friendtex, Greenhouse og 

smykker fra Pilgrim.

Kommende arrangementer

Torsdag d. 6 oktober kl. 17.30 
Virksomhedsbesøg på Gartnergården, Silkeborg

 
Vi mødes på Gartnergården, hvor der fra start vil 
være mulighed for at købe frugt, grønt, chokolade 

osv. 
Derefter viser Peter os rundt i virksomheden og for-

tæller om hvordan dagligdagen forløber. 
Efter rundturen byder Det rullende køkken

på lidt lækkert til kaffen.
 

Gratis for medlemmer. Gæster 25 kr. 
Tilmelding til Inger senest d. 1.10.11 på tlf. 61166524 

eller på e-mail: landsbyliv@live.dk 

Torsdag d. 24. november kl. 19.00 
Besøg hos Den blå trold, Sorringvej 60, Voel 

En tur for de kreative sjæle. 
Bag butikken står Gulla Sørensen og en kreds af 

kreative mennesker, som sælger deres kunst, hånd-
værk og brugskunst. 

I butikken findes der bl.a. trolde, stentøj, filt, unikke 
smykker, silkemaling, håndlavede jagtknive, deko-

rationer, strømpenisser, ovn formet glas, patchwork, 
akvarel - billeder, håndstøbte lys og ikoner. 

Lidt for en hver smag. 
Vi er så heldige, at denne aften vil der være gang i 
nogle af værkstederne, og hvis man har lyst, vil der 

være mulighed for at prøve kræfter med
en juledekoration eller man kan bare kigge på

hvad stedet ellers tilbyder. 
Der vil blive serveret kaffe og kage. 

Vi kører sammen fra Lemming kirke kl.18.30 
Pris for medlemmer 70 kr. Gæster 90 kr. 

Tilmelding til Grete senest d. 14.11.11 på tlf. 
60937601 eller e-mail: landsbyliv@live.dk 

Den gamle smedje
I samarbejde med Veteran knallerterne.

Onsdag d. 18 maj gik turen til Den gamle Smedje ved 
Levring. Kl. 18.30 drog 17 veteran knallerter af sted på 
en lille smut tur inden besøget hos Dan. Kl. 19 mødtes 
de sidste 12 ved kirken i Lemming  og drog af sted. 
Da alle var vel ankommet, uden de store punkteringer, 
fortalte Dan om hans butik og værksted.
Der var masser af brugskunst i mange farve, og i værk-
stedet ved siden af tryllede Dan med sine egne ting, 
både havelåger, rosen buer, flotte sten på pedistaler 
og bestillings arbejde. Der blev hygget med øl, soda-
vand, sandwich, kaffe og kage. Der blev købt vaser, 
lanterner og sommerfugle. En rigtig hyggelig butik og 
jeg tror ikke det er sidste gang vi kikker ind derude.  

Siden sidst

November:
Teatertur til Det ny teater

Gjessøvej 40 c, 8600 Silkeborg 

Vi fortsætter succesen fra de forrige år. 
Hvad vi skal se og evt. spise vides ikke endnu, 
da teater programmet først udgives i september 
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LANDSBYLIV
Året der gik - i billeder

Jane´s tiramisu

Jane fortæller

Knallert klubben ankommer

Dan Riemenschneider fortæller Gâteau Marcel

Dan´s kunst

Chokolade fra Mølleskovly 

Nikolai ligger an til at skyde Lerdue skydning i Munklinde

Spiseaften på Zorba Spiseaften på Zorba
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Et forrygende forår
Et forår og en sommer som var spækket med aktivi-
teter og gode oplevelser. Vi var her og der og næsten 
alle vegne. På opdagelse, i undervisningen, på ople-
velse og i aktivitet. Vi oplevede nogle aktive og delta-
gende børn og unge som tog imod og gav. Vi oplevede 
en flok forældre som spillede med både i hverdagen 
og i fodboldkampen. Tak for det. 

Fokus på krop og bevægelse
Vi har en ide og den forsøger vi at efterleve i praksis. Vi 
har fokus på de forskellige læringsstile og vi har fokus 
på at sunde børn der er aktive og oplever fællesskabet 
bliver glade børn som får lyst til mere fællesskab. 
Det betød at foråret og sommeren var en lang og god 
række af positive oplevelser omkring fællesskab i et 
aktivt fritidsliv. Vi afviklede sammen med Ulvedalsko-
len og DGI Midtjylland vores traditionsrige fodbold-
kamp som i år var udvidet til en idrætsdag med fokus 
på begrebet Idræt for alle. Vi havde i år god hjælp af 
DGI´s Idrætskaravane som gav et godt og alsidigt ind-
hold i dagen. Fodboldkampen har vi valgt at nedpriori-
tere i artiklen, tillykke til Ulvedalskolen. 
Forældredagen var ingen undtagelse, godt fremmøde 
og endnu en fodboldkamp blev afviklet, der var lidt 
uklarhed over resultatet, men vi mener at børnene var 
vinderne så vi kunne alle med  god samvittighed møde 
frem til den bestilte servering fra Trosborgs Pølsevogn 
som i dagens anledning havde taget opstilling ved 
Børne- og Familiehuset. 

Samarbejdet med DGI 
Som I måske har bemærket har vi i flere sammen-
hænge refereret til DGI og samarbejdet med dem. Det 
handler om at vi har søsat et projekt som har fokus på 
et aktivt fritidsliv for vore elever med det klare formål 
at integrere dem og vore familier i lokale fritidstilbud 
som dels har det formål at skabe en lokal forankring til 
et lokalt foreningsliv dels at skabe et netværk omkring 
vore familier i nærmiljøet. Vi håber at alle vi tage godt 
imod projektet som søsættes efter sommerferien og 
som præsenteres på næste forældredag i september. 
Det betyder at vi samarbejder dels med DGI Midtjyl-
land i det projekt der hedder ”Idræt for alle” dels sam-
arbejder med Silkeborg kommune omkring opbakning 
i nærmiljøet og foreningerne og herunder en kontakt 
til f.eks. Huset i Alderslyst – Ung trivsel. Vi glæder os 
meget til det videre forløb. 
I samme omgang vil vi gerne sige tak for støtten til 
vores idrætsdag med Ulvedalskolen og den lille men 
super gode gave vi efterfølgende har modtaget. En 
moderne udgave af stangtennis. 

Når det lykkes
Mange gange oplever vi at det lykkes det fællesskab 
vi har fået etableret med vore elever og vore foræl-
dre. Konkret betyder det også at vi er glade når vore 
tidligere elever kommer tilbage for at fortælle. Nu har 
jeg afsluttet grundforløbet på Teknisk skole og nu er 
jeg altså blevet HF student. Denne sommer var ingen 
undtagelse, Årgang 2008 her i huset vendte tilbage og 
denne gang var det Daniel, Michael og Sille. Vi siger 
tak for besøgene og tillykke. 

Da vi var på tur ”sammen med ” Margrethe II

Man må kravle før man kan gå - en simpel men go leg. 

Der gives fælles besked - hvem griber den?
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Når man i foråret læser avisernes dækning af bukke-
jagtens start 16. maj, kunne især jagtskeptikere  få den 
opfattelse, at på denne morgen tager alle raske mænd 
clickclock ladegreb på riflen og haster ud i skoven for 
at opføre sig som en åbningssekvens i den nyeste 
James Bond film.
Det er forkert - for nu at sige det meget mildt.  Vist 
bliver der nedlagt mange bukke netop denne morgen - 
og flere kommer til henover forsommerens to måneder 
bukkejagt, men spørg bare råbukkene i Præstegårds-
skoven om de har mistet en bror eller en fætter.
Det har de ikke - ikke i år i hvert fald. Da bukkejægerne 
fra Lemming og Omegns jaftforening holdt bukkepral 
en smuk majmorgen blev der pralet af den gode kaffe 
og det indkøbte morgenbrød.  Bukkene har måske stå-
et inde i skovtykningen og pralet indbyrdes, - ”ja - jeg 
snød osse min jæger i år”. 
Det gjorde de - snød os - faktisk resten af sæsonen. 
Ingen bukke blev nedlagt i præstegårdsskoven denne 
sæson, selvom der blev siddet stille en del morgener.
 
Men ingen riffelskud i Præstegårdsskoven er ikke det 
samme som en dårlig sæson. At gå på riffeljagt, alene, 
omfatter også glæden ved at se solen stå op, se ræ-
ven gå hjem og høre fuglene starte dagens overkom-
melige støj.  Det er ikke usædvanligt at en bukkejæger 
skal bruge 10 eller 15 morgenvisitter i skoven inden 
den lige pludselig er der - bukken.
 
Heldigvis har jagtforeningen andet på programmet. 
For eksempel noget så fredeligt som en svampetur 
med naturvejleder Jan Kjærgård - lørdag den 24. sep-
tember kl. 09.00 ved Lemming Kirke.  Til dette arran-
gement medbringer vi hverken riffel eller haglbøsse 

Salig ro i Præstegårdsskoven
- men til gengæld en fornuftig svampekurv og 50,- kro-
ner til betaling.  Hjemkomst kl. ca. 13.00
 
Jo - og så starter vi jo foreningens fælles efterårsjagter 
med en tur i netop Præstegårdsskoven lørdag den 22. 
Oktober.  James Bond kommer som sagt ikke med - 
men det gør de første 15 deltagere som dukker op kl. 
10.00 ved Serupvej, iført jagttegn og haglbøsse.  Buk-
kene burde være derude endnu.
    Verner Lynge

Fotos af Jørn Andersen
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BØRNEHAVEN I LEMMING

Kolonien Afrika…

Trommernes lyd trængte igennem, mens Jappa-Jap-
pa kom dansende ind, brun i hovedet og med kulsort 
hår. Afrikanske toner brød med ét hverdagen og hen-
satte børn og voksne til 2 dage ”i Afrika”. Børnehaven 
var forvandlet; der hvor der tidligere stod legetøj, var 
nu erstattet af stortrommer, krokodiller, flotte billeder, 
som børnene i forvejen havde dekoreret, glaskugler 
og et hjul der kunne trille… Vi spiste insekter (på nær 
dem, der var fløjet i moskitonettene), hentede vand 
ved brønden, når tørsten meldte sig og drak/spiste af 
kokosskaller dagene igennem.           Malet i ansig-
tet, iklædt hjemmegjorte batikfarvede kangaer og med 
smykker af afrikanske perler; samledes vi ved bålste-
det. Snart duftede det af pandebrød, slangekød og ris 
til de underernærede maver. ”Sorte” Marie kom forbi 
og viste lysbilleder, mens hun fortalte om virkelige op-
levelser fra Kenya for de ældste børn, inden saften fra 
zebrakødet sås i mundvigene og kartoffelmos blev ind-
taget med fingrene. Traditionen tro, blev årets bedste 
og måske største is guffet indenbords, før sengetid! 
Følgende dag blev Nilen under sin udformning ændret 
til Victoriasøen og trak som magnetisk kraft vandet og 
børnene til sig! Andre fik hårfletninger med perler og 
andre igen byggede, med de bare næver, sumphytter 
med ko-lort og halmtag.

Udvider Børnehaven?

Det håber vi så inderligt vil ske, og der bliver konstant 
arbejdet på sagen! Vi er desværre oppe imod finanskri-
sen som alle andre, og er afhængige af, at der findes 
”udlånere”, som tror på vores berettigelse. Det gør vi 
tydeligvis selv og ventelisten vidner om det samme! 
Silkeborg Kommune og lokalsamfundet bakker meget 
flot op omkring vores eksistens som privat børnehave.                   
Denne sommer kunne vi have optaget 13 flere børn, 
end vi havde plads til. Det er helt klart en frustration for 
både de familier der får afslag, men også for os (Bør-
nehave og Friskole), der har et ønske om at udvide 
med endnu 12 pladser, så børnehaven i alt kan rumme 
40 børn.

BYGGEREN

På arbejdslørdagen i foråret blev legepladsen bl.a. 
udvidet med 75 m2! Et område, hvor børnene alene 
råder over brugen af det, til betonstøberi/asfaltering/
byggeri/gravearbejde/kloakering m.m. Indhegningen 
skal til efteråret beplantes med vindrueplanter. Selvom 
pladsen ser rodet ud med sten, brokker, paller, pæle, 
tømmer og jord, er fantasien i frit spil. Børnene kopie-
rer alt de har set og hørt fra lokale arbejdspladser og 
her bliver kimen til kommende håndværkere muligvis 
lagt? Samspil, diskussioner, sjakbajs, forandring, brug 
af kræfter og appetit på rugbrød og livet; så kan ”Byg-
geren” i al sit rod, da udelukkende være et smukt sted!

Hanna Lund Petersen
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LOKALRÅDETS SIDE
Juni, juli og august er -som på mange andre ”konto-
rer”- en stille tid for Lokalrådet. Men da en stor del af 
arbejdet foregår via mailkontakt med diverse kommu-
nale instanser, er der lidt nyt at berette alligevel.
Den meget benyttede Kjellerupsti, som jo giver cy-
kel, gå-og ride-forbindelse fra Lysbroskoven gennem 
Øster Bording og Skægkær, slutter som bekendt ved 
Lemming Brovej.  Men nu ser det ud til der kan komme 
skub i etableringen, foreløbig 3 km til Hinge. I hvert 
fald er der et møde på vej mellem Lokalrådet og Poul 
Erik Thystrup, Teknik og Miljø. Natur- og Miljøsektio-
nen har ønsket et beløb afsat på det kommende an-
lægsbudget for 2012-15, som behandles til november. 
Det oprindelige banelegeme er desværre væk visse 
steder, og visse (kun få) lodsejere modsætter sig indtil 
videre etablering af den ønskede natursti. 
Nu får vi se. Lokalrådet arbejder for sagen.

Der har været afholdt sommerfester o.l. rundt omkring 
på de offentlige fællesarealer i landsbyerne. Lokalrå-
det er kommet under vejr med, at disse arealer, som 
typisk er et resultat af lokal donation tilbage i sogne-
rådenes tid, behandles og vurderes forskelligt af kom-
munen. Det er især til ugunst for Skægkær, som har et 
lille område med grill- og bålplads og et lille hus, som 
beboerne selv har etableret, langs Kjellerupstien for 
enden af den gamle stationsbygning.
Lokalrådet arbejder for at der skal være gode og gratis 
fællesarealer i alle landsbyer.

Et tredje punkt på vores dagsorden, er stadig at presse 
på for at få en cykelsti under motorvejen, der hvor Sin-
ding Hovvej bliver lukket. Vi ser en lille åbning i sagen, 
da det forlyder, at gasstationen alligevel skal flyttes.

Klaus Hansen, Tandskov

Her ses vores festpladser i hhv. Sinding, Skægkær og Serup (tv.) og Sejling, Nisset og Lemming (th.)

De 4 verdenshjørner set fra Baunshøw
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Hvis du ikke
vil af med

din svigermor...
...er der mulighed for at komme med på

Svampetur i Velling skov
og lære lidt om de spiselige svampe,

af naturvejleder Jan Kærgård.

Det foregår
Lørdag den 24. september

og er i samarbejde med
Lemming og Omegns Jagtforeningen

Vi mødes ved Lemming kirke kl. 9.00
og vi forventer at være hjemme igen kl. 13.00

LEMMING BORGERFORENING

Lotterispillet er i gang igen efter en velfortjent sommerferie
MANDAG KL. 19.30

EFTERÅRET I BORGERFORENINGEN

Det er sommer, i skrivende stund, 2 dage til vi har fe-
rie……..og det regner, det gjorde det også Skt. Hans 
aften, lige akkurat da båltalen skulle holdes. Stephen 
Mønsted, (kært barn har mange navne, nu håber jeg 
det er rigtigt denne gang) holdt en rigtig god en af slag-
sen. Det er jo tankevækkende så farligt livet i grun-
den er…..man kan jo dø af det. Der kom gang i bålet, 
snobrødene blev så sorte, som sådan nogle skal.  Det 
var en hyggelig aften, selvom det var rigelig fugtigt fra 
oven.

Søndag den 11. september
har I mulighed for at tage på fisketur i

Resenbro Put´n`Take,
Skellerupvej 73.

Arrangementet starter kl. 11.00 ved søen,
og er i samarbejde med Landsbyliv.

Tilmelding skal ske hos
Sanne Lemming 2212 0212.

Stephen Mønsted holdt en morsom båltale om nuti-
dens hekse og andet utøj

Lidt regn holder ikke folk væk....
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Formand: Else Haun tlf.: 86 85 56 43 - mail: else.haun@privat.dk
Fodbold: Thomas Højer tlf.: 31 23 54 63 - mail: t_hojer@msn.com
Gymnastik: Bodil Byskov tlf.: 86 85 56 78 - mail: p.byskov@mail.dk
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 40 57 24 45 - mail: goetzsche@oncable.dk
Håndbold: Christopher Engslev tlf.: 60 19 33 11 - mail: Engslev@yahoo.com
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 30 70 34 14 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 28 89 68 11 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com

www
ifcentrum

dk

www.if
ce

nt
ru

m
.d

k

Aqua jogging
Hader du at løbe på land jord? 
Har du en skade, der holder 
dig fra at løbe? Vil du gerne 
have de gode egenskaber som 
løb kan give? Så kunne Aqua 
jogging være en god mulighed 
for dig.

Aqua jogging er moderne motion for mennesker i alle 
aldre. Det foregår med hele kroppen under vand og blot 
hovedet er over vandlinjen. Det kræver ingen svømme 
færdigheder, da det ikke har noget med svømning at 
gøre. Du løber i vandet. Opdriften fra hjælpemidlerne, 
gør at du kan ’løbe’ i en form for svævende, vægtløs 
tilstand. Aqua jogging kommer meget tæt på alm. løb.

Uanset hvad formålet er – Optræning efter idrætsska-
der – ryg problemer – overflødige kilo, fitness træning, 
eller motion på en sjov og hyggelig måde. Det hele er 
indeholdt i Aqua jogging.
Aqua jogging er træning på dybt vand, og det væsent-
lige ved træningen er, at når tyngdekraften frigøres i 
vandet, belastes udøverens led kun med et minimum 
af den belastning, leddene udsættes for på landjorden. 
Vandet giver en blød, god modstand når øvelserne ud-
føres og pulsen presses automatisk op. 

De øvelser der laves i forbindelse med Aqua Joggin-
gen, kræver på den ene side større muskelkraft på 
grund af vandets modstand, på den anden side dæm-
pes de enkelte begvægelser af vandet, så skader und-
gås. Øvelserne vil veksle mellem kalorieforbrænding 
og muskel opbygning.

Øvelserne kan foregå til musik eller uden. Fra gang til 
gang vil der være forskellige redskaber, som alle hjæl-
per med opdriften i vandet, såsom bælter, slanger o.a, 
som støtter ryggen og sikrer stabilitet i vandet, men så 
man frit kan bevæge hele kroppen og alle led.

Efter få lektioner med aqua jogging kan resultatet 
mærkes: Muskelkraften er forøget, kroppens fornem-
melse for balance er skærpet, konditionen er blevet 
forbedret og alt dette betyder større velvære.

Aqua jogging er et nyt tiltag i IF Centrums svømmeaf-
deling. Vi har stadig de øvrige kendte svømme hold. 
Er du blevet interesseret så check vores hjemmeside. 
www.IFCentrum.dk for hold og tilmelding.

Sæsonstart
IF Centrum byder velkommen til en ny sæson 
2011/2012 og glæder os til at se både nye og tidligere 
medlemmer. Vi arbejder på, at kunne tilbyde neden-
stående hold, dog med forudsætning for, at vi har in-
struktører og hjælpere til alle hold. Tilmelding er startet 
online via www.ifcentrum.dk under svømning, der er 
ledige plader. Optagelse på holdene foregår efter først 
til mølle princippet. Opstart uge 36 - Se træningsti-
der og holdbeskrivelser på www.ifcentrum.dk

Endelig serie fodbold i If Centrum
Det er lykkes Thomas Dam, en af klubbens ”gamle” 
ungdomsspillere at samle et stort hold af unge spillere 
i alderen 17-25.

Thomas havde lidt problemer med at få tid til at være 
træner i If. Centrum, samt selv at spille i Sejs, så han 
syntes at det var på tide at If. Centrum igen fik et serie 
hold.

Det nye hold må starte i serie 6, men det er planen at 
man hurtigst muligt skal rykke op og gerne op i serie 4, 
da man har mange spillere med erfaring fra serie 3-5 
sågar en som har spillet jyllandsserien.
Men der er altid plads til flere. Vi træner torsdag kl. 
19.30-21.00
 
Vi har selvfølgelig stadig old boys og veteran hold til de 
mere ”rutinerede” herrer samt en stærk ungdomsafde-
ling med fodbold for de 5-15 årige.
 
I kan altid tjekke www.ifcentrum.dk for at se, hvornår 
vi træner og spiller kamp.
 

Sportslige hilsner
IF Centrum fodbold
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Lægerne Papirfabrikken   8685 9200
Akut hjælp efter kl. 13 (hverdage)  4037 7000
Efter kl. 16: Lægevagten   7011 3131
     
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

Lokalhistorisk Forening
for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Bent Thor, Grauballevej 11  8687 7024
Bent Kjeldsen    8685 5452

Skægkærområdets Lokalråd
For Serup:  Gitte Grill (formand)  8685 5985
For Lemming:  Sanne Mai       2212 0212

Dagplejere
Kontakt borgerservice   8970 1010

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

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

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Asger Skov Nielsen  8680 2681
Skolebestyrelsen:
Claus Morild, formand   8682 7810
Ina Andersen, næstformand  2127 7219

Friskolen i Lemming (0.-9. kl.)  8685 9333
Mobil     5085 1101
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  8685 9333
Lemming Bygade 69 A, Sejling
Charlotte Lajgaard, formand   8688 1843 

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen   2945 3473

Landsbyliv
Karina Mikkelsen, formand        2323 3031

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

LOKALE KONTAKTPERSONER
Lemming GIF
Lemming Skolevej 10   8685 9095
Michael Andersen, formand  2075 1816
Kasper Bech, senior fodbold     8685 5019
Betina Jensen, ungdomsfodbold   8685 9219

Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Else Haun, formand   8685 5643

Serup Borgerforening
Tommy Sørensen, formand  3511 6934

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand   2212 0212

Serup Foredragsforening
Bent Kjeldsen, formand   8685 5452

Serup Forsamlingshus  8685 5108
Kirsten Jensen, udlejning mm.  8685 6608
Peter Blom, formand   8682 6434

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Henrik Jensen, udlejning  8685 9048
     2013 2785

Lemming Vandværk   8685 9015
Peter Nørreskov, formand  8685 9114
     4013 4416

Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

Serup/Resdal Pensionistforening
Ingrid Jensen, formand   8685 5411

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Kirke
Jens Folmer, menighedsrådsformand 8724 7070

Lemming Kirke
Gunhild Bach, menighedsrådsfmd. 8685 9027

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
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v/ Brian Hansen Tlf. 2090 0856
KØR SIKKERT UD - KOM GODT HJEM

Silkeborg Isenkram
Torvecentret

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

Stagehøjvej 19A
8600 Silkeborg

86 80 08 25

Pelle Hansen, Skægbjerglund 
tilbyder presning af halm med
HESSTON 4900 med samler.

Køb af halm på skår.
Nedfældning af gylle med SAMSON PG 20

Altid ærligt arbejde
- til tiden

-til gode priser
Tandskovvej 9, 4056 9936

V/Kai Deigaard
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil: 61 44 53 51

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

mail@kobmanden-i-lemming.dk
www.denrullendekoebmand.dk

Den rullende købmand  Få leveret dine
købmandsvarer lige til døren.

Jeg handler alle mine varer hos
SuperBedst på Lupinvej i Silkeborg
Ring dagen før du ønsker levering.

Levering: 50 kr.
Pensionister: 30 kr.
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Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, 8632 Lemming
www.boernehavenilemming.dk

Tid til fordybelse
 i leg og læring

Tikma EL A/S - Holmgårdevej 14, Serup - 8632 Lemming 
Tlf: 8685 5060 - Fax:8685 5069 - mail@tikma.dk
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Faste arrangementer:

Lotterispil:
Lemm. Forsamlingshus 
hver mandag kl. 19.30
Serup Forsamlingshus 
hver tirsdag kl. 19.30

Gåtur, Landsbyliv:
Søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Gudstjenester:
Se kirkesiderne

1. september kl. 14.30
Fællessang i ”Sparekas-
sen”, Pensionistf., se s. 7

5. september kl. 19.00
Byvandring med Lokal- og 
Slægtshist. Fore., se s. 4

11. september kl. 11.00
Put`n`Take, Lemm. Borgerf. 
og Landsbyliv, se s. 32

18. september kl. 10.00
Loppemarked, Serup For-
samlingshus, se s. 24

22. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle, 
Pensionistf., se s. 7

24. september kl. 9.00
Svampetur, Lemm. Bor-
gerf. og Jagtf., se s. 29/32

25. september kl.10.30
Høst-Familie-gudstjene-
ste, Lem. kirke, se side 11

25. september kl.19.30 
Høstgudstjeneste i Serup 
kirke, se side 11

27. september kl.18.30 
Generalforsamling i 
Landsbyliv, se s. 26

1. oktober
Indvielse af Skægkær-
skolen, se dagspressen

2. oktober kl. 19.30 
Forklaringsgudstjeneste i 
Lemming kirke, se side 11

5. oktober kl. 13.00
Løvfaldstur til Frisenborg-
skov, Pensionistf., se s. 7

5. oktober kl. 15.35
Billedværksted - opstart, 
Billedskolen, se s. 7

6. oktober kl. 14.30
Fællessang i ”Sparekas-
sen”, Pensionistf., se s. 7

6. oktober kl. 17.00
Spaghetti-gudstjeneste i 
Lemming, se side 11

6. oktober kl. 17.30
Besøg på Gartnergården, 
Landsbyliv, se s. 26

8. oktober
Høstfest i Serup Forsam-
lingshus, se s. 24

11. oktober kl. 13.30
Fællesarr. i Sinding Sogne-
gård, Pensionistf., se s. 7

19. oktober kl. 13.30
Musik og Sang i Forsm., 
Pensionistfore., se s. 7

31. oktober kl.19.00 
KK44-sogneaften i Sejling 
konfirmandstue, se s. 12

2. november kl. 13.30
Foredrag: Uganda og Ken-
ya, Pensionistf., se s. 7

3. november kl. 14.30
Fællessang i ”Sparekas-
sen”, Pensionistf., se s. 7

10. november kl. 18.30
Mortens Aften i Serup 
Forsamlingshus, se s. 24

16. november kl. 13.30
Besøg på Brandmuseet, 
Pensionistf., se s. 7

24. november kl. 11.30
Julefrokost i Ø. Bording, 
Pensionistf., se s. 7

24. november kl. 19.00
Besøg hos Den Blå Trold, 
Landsbyliv, se s. 26

30. november kl. 13.30
Juledekorationer mm., 
Pensionistf., se s. 7

6. december kl.19.30
Julekoncert i Lemming 
kirke, se side 13

11. december kl. 12.00
Juletræsfest i Serup For-
samlingshus, se s. 24

18. december kl. 16.30
”De ni læsninger” i Serup 
kirke, se side 13

19. januar kl.19.30
Generalforsamling i Se-
rup Borgerfore., se s. 25

Deadline til næste blad: 1. november
Mail: lokalblad@gmail.com

Folkene bag Silkeborg Brandmuseum - se mere på side 8


