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Nummer 45              11. Årgang      

Arbejdsdag på Friskolen

Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de 
snakker og hygger sig.

Læs om Lemming Byfest            U8 Pigerne fra Lemming IF

Juni 2013

Dilettant i Serup
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Aut. kloakmester

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

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

 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

Din pizza bliver
lavet af de bedste rå-

varer og i original stenovn
Ovnstegt kylling og döner kebab

Lemming Byggade 67

ÅBEN: Tirs.-sønd. kl. 16-21

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær
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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 foto-
behandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers konto i Nordea, med tydelig afsender på.
Ellers kontakt Karina på tlf. 6127 7299. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.
Lokalbladets konto nr.: 1938-5905 254 431 - Lokalbladets CVR-nr.: 3353 7506

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
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)                        6127 7299 
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) (Serup Borgerforening)                    3023 1613
Erik Nielsen, Østerbyvej 46 (Serup-Lemming sognes Menighedsråd)   8685 9110 2565 0320 
Kaj Larsen, Holmgårdevej 9 (Serup Foredragsforening)                     3511 6628
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333
Hanna Lund Pedersen, Lem. Vesterbyvej 36 (Børnehaven i Lemming)      3026 5156
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)                  8685 5832 
Gyda Betzer, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)                             3068 2330
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)                          2463 0517
Tina K. Nørreskov, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)   8685 9114 2883 2404
Jesper Bang (Lemming IF)      8685 9111 3052 1040

LEDER
Udvikling ...

Når husmanden i 50’erne gik i marken med sine 2 
Norskere og sæddækkerharven, stoppede han op ved 
diget når han mødte naboen. De satte sig i solen på 
diget, stoppede piben og fik en snak mens lærkerne 
sang.

Da han fik traktor i 60’erne, hilste naboerne når de 
kørte forbi hinanden på deres grå Ferguson uden fø-
rerhus.

Da han kom hjem fra arbejdet på fabrikken i 70’erne, 
kunne han køre i marken med den nyindkøbte 3 cyl. 
diesel, og gennem de støvede vinduer i førerhuset, 
kunne han se at naboen havde hyret en maskinstation 
til tilsåningen i år.

I dag er han måske millionær, for storbonden har købt 
hans jord. For lånte penge.

Den moderne landmand kører på sin 6 cyl. 350 HK 
traktor med aircondition, computer og GPS i marken 
med sit 6-meters rotor-såsæt om natten, mens han 
spekulerer på om konjunkturerne snart vil bedre sig, 
og om banken fortsat vil være venligt stemt.
Der er ikke nogen at hilse på.

Klaus Hansen,
Tandskov
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Oplag:
850 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

HUSSTAFETTEN

GADESPEJLET

På Nisset Bygade 14, Nisset, bor Kurt og Jonas Wiuff 
i den tidl. købmandsbutik, hvor Sneftrup havde butik 
i mindst 35 år. Låsby-Svendsen køber derefter ejen-
dommen og driver butik, bordel og lejer ud til skydegal 
kriminel m.m.

Nu har Kurt købt huset og bragt ro i området (og tak for 
det!) og totalrenoveret både de 300 m2 beboelse med 
udnyttet tagetage samt den tidl. butik og lagerrum, og 
resultatet er jo blevet rigtig flot.

Lokalbladets e-mail adresse
lokalblad@gmail.com 

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

Det er ikke til at se det...
Men jeg runder 60 år d. 1. september

I den anledning vil det glæde mig at se
familie, venner og bekendte til åbent hus

Lørdag d. 6. september kl. 17.00
i Lemming Forsamlingshus

Med venlig hilsen
Ellen Schultz

Af hensyn til køkkenet: 
SU senest d. 26. august til Lasse Schultz 25136775

eller pr. mail til e-schultz@live.dk

Afskedsreception
for

Sognepræst Inge Kaae Glibstrup

Søndag d. 16. juni fra kl. 12.00 indbydes til
et let traktement og hyggeligt og festligt samvær

i Serup Forsamlingshus
i anledning af Inges afsked.

Alle er hjerteligt velkomne.
Serup og Lemming sognes menighedsråd

HJÆLP...
Vi er to tyskere, der søger nogen, som har lyst til at 
være en aktiv del af vores søns og vores familieliv. Vi 
synes, at det er vigtigt, at der er nogen, som kan støtte 
vores søn omkring den danske kultur, historie, sange 
osv og gerne ind i mellem kan hjælpe med at passe 
Jannik. Familien består af Lydia, 34, sygeplejerske, 
arbejder i Århus og Michael, 38, salgskonsulent, 
arbejder i Sunds, er stille og rolig. Er gerne i naturen, 
elsker strandture og er glad for dyr (vi har 2 katte). 
Allerhøjst elsker vi vores søn Jannik Paul, 10 uger 
gammel.

Ring venligst på 5276 3154 og besøg os på Lemming 
Bygade 69H. Vi glæder os til at høre fra dig/jer.

Med venlig hilsen
Lydia Wintergruen
og Michael Adam

LÆSERNES SPALTE

Redaktionen ønsker alle

en rigtig god sommer!
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GADESPEJLET

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Hvis du hører om nyfødte,
runde fødselsdage

eller bryllupper af enhver art,
så giv Lokalbladet et tip om det,

så vi kan bevare Gadespejlet

Vi indhenter ALTID godkendelse hos de 
involverede, inden vi bringer noget i bladet

Send en mail til
lokalblad@gmail.com
... så klarer vi resten!

Poul ”Bager” Jespersen, 
Grønland (tidl. Serup),
fylder 60 år den 30. juli

Jens Jørgen Leth, Ørevad-
brovej 65, Serup, fyldte 60 
år den 19. maj

Jens Nielsen, Resdal Bak-
ke 24, Resdal, fylder 80 år 
den 14. juni

Ulf Nielsen, tidl. Resdal 
Bakke 24, nu Sandvejen 
50, fyldte 50 år den 4. april

Jannik Paul, søn af Lydia 
Wintergruen og Michael 
Adam, Lemming Bygade 
69h, kom til verden den 
26. februar kl. 8.45, vejede 
4090 gram og var 55 cm 
lang.

Lea, datter af Helle Dani-
elsen og Christian Kous-
gaard, Østerbyvej 37, 
Lemming. Hun blev født 
den 21.12.2012 kl 22.44 
og vejede 3860g og var 52 
lang. Hendes storesøstre 
hedder Emma på 5 og Ra-
chel på 3 år.

Grethe og Hans Gavnholt, Padborgvej 202, Hvinning-
dal, tidl. Brovej 9, Lemming, fejrede guldbryllup den 11. 
maj.

Noah, søn af Heidi Hau-
berg Bloch Lang og Rune 
Lang. De bor på Nisset 
Bygade 5, Nisset, og han 
blev født den 21. novem-
ber 2012. Billedet er fra 
hans dåb den 12. maj 
2013.

Thor, søn af Sif R. Gjedde 
og Bjørn B. Bajlum, Lem-
ming Bygade 69, er født 
d. 14 november 2012 kl 
16:23. Han vejede 3638 gr 
og var 52 cm lang.
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PLADS TIL DIG OG MIG

Inge Kaae Glibstrup har været præst i Serup og 
Lemming sogne siden 1980.
Sammen med sin mand, Anders Sørensen, og deres 
3 børn har Inge gennem årene været med til at sætte 
et positivt og personligt præg på sognene.

Der er vist ikke nogen af dette blads læsere, der er 
i tvivl om, hvem Inge er. Inge har nu valgt at gå på 
pension og overlade embedet til en ny præst. Sammen 
med Anders flytter hun til sommer til et nyt livsafsnit i 
Århus.

Inge er utroligt afholdt for sin måde at være på og for 
den indsats, hun har ydet for rigtigt mange sognebørn. 
Altid møder Inge folk med et åbent og venligt sind, 
og hun kender så at sige alle i sognene. De fleste 
af os har haft kontakt med Inge i en eller anden 
anledning, hvis ikke ved de ugentlige gudstjenester 
så i forbindelse med fødsel, dåb, mini-konfirmand, 
konfirmation, bryllup, begravelse eller jul. Ud over 
søndagsgudstjenesterne i kirkerne har Inge været 
parat til at holde gudstjenester på plejehjem og andre 
steder, og hun er altid klar til at tage på sygebesøg, når 
der er behov derfor. Desuden er Inge en velkommen 
gæst hos ældre som yngre mennesker, som hun kan 
glæde med et besøg.

Selv om vi alle kender Inge som en person, der gerne 
snakker og fortæller meget, er hun altid god til at lytte 
og til at møde mennesker lige der, hvor de befinder 
sig. Hun er en rigtig god præst for alle – uanset om 
de kommer i kirken eller ej. Inge er fordomsfri klar til 
at tage imod, når nogen har brug for hende. Hun er 
nærværende og omsorgsfuld i både glæde og sorg.

Inge har altid involveret sig meget i mange ting. Hun 
har bl.a. ydet en stor indsats for sognenes børn og 
unge i forbindelse med børneklub (det ligger nogle år 
tilbage), mini-konfirmand- og konfirmandundervisning, 
og også for elever fra specialskolen i Lemming har 
Inge gjort en betydelig forskel. Der har været udflugter 
for konfirmander, minikonfirmander og sognene. Der 
har været afholdt specialgudstjenester med spaghetti, 
friluftsgudstjenester og andre tiltag. Der har været 
arrangeret mange interessante foredrag, sogneaftner 
og kirkehøjskoler. Der har i det hele taget været rigtigt 
meget, som har vist, at Inge brænder for sin gerning 
og sine sognebørn.

De ugentlige prædikener er ofte med en indbygget 
historie, der understreger dagens evangelium, og 
som knytter evangeliet til vores dagligdag, og Inges 

ligefremme sprogbrug får alle til at føle gudstjenesten 
nærværende, og at man får  noget med sig hjem derfra.

I lokalbladet har Inge også været til stor gavn. Hun har 
støttet fint op om bladet fra starten og har flittigt udfyldt 
kirkesiderne med relevant indhold.

Inge stråler altid af humor og godt humør, og aldrig er 
hun gået af vejen for et godt grin og en god historie. Vi 
vil komme til at savne Inges hjertelige latter.

Inge har altid tid til at hilse på folk, også med et vink 
og glade smil, når hun suser gennem sognene fra 
gudstjeneste til gudstjeneste, eller hvad hun nu er på 
vej til. 

I menighedsrådssammenhæng er Inge en ihærdig 
medspiller, og vi i menighedsrådet vil gerne på 
sognenes vegne sige dig en kæmpestor tak for 
samarbejdet gennem alle årene. Tak fordi du har været 
med til at sprede glæde og godt humør. Tak for nærvær, 
omsorg, indlevelse og forkyndelse igennem de mange 
år. Tak fordi du er den, du er, og aldrig har lagt skjul på 
det. Vi ønsker dig alt godt i din nye tilværelse og håber, 
du kommer på besøg, når du har lyst og tid.

Menighedsrådet

Avisudklip: Provst Halvor Bundgaard indsatte Inge Glibstrup
som sognepræst i Serup og Lemming Sogne d. 16. marts
1980. Billedet er taget foran Serup Kirke.

Tak til sognepræst Inge Kaae Glibstrup
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SERUP BILLEDSKOLESERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming

Tlf. 87 24 70 70 

SOMMERBILLEDSKOLE 2013

Fire dage i uge 32:
Den 5. til 8. august kl. 9-14.
Drenge og piger 10-16 år

Vi tegner, maler og arbejder med 
forskellige materialer og teknikker med 

udgangspunkt i et overordnet tema.

Tilmelding senest mandag d. 24. juni
www.serupbilledskole.dk

Der spises gule ærter ved den forsinkede 
fastelavnsfest

Program for juni, juli, august 2013 

Det er jo sommerferie, men ...

Onsdag den 21. august kl. 8.00
laver vi en heldags sommerudflugt til:

”Den Fynske Landsby”

Vi tager en kande kaffe med i bussen, og
serverer den et sted på vejen mod Odense, den gode 

frokost er også bragt med hjemmefra, og vil blive 
serveret i ”Den Fynske Landsby” hvor der er steder 

man må nyde den medbragte mad.
Da det jo er en heldagstur, finder vi en hyggelig kro 
på vejen hjem, og lader dem stå for aftensmaden. 

Der kommer et program senere.

_____________

Evt. kørsel til foreningens arrangementer
kan aftales med Rasmus på tlf. 8685 5832

_____________

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
konstitueret sig med følgende resultat:

Formand:
Næstformand:

Kasserer:
Sekretær

Best. medl.:

Rasmus Jensen       Tlf. 8685 5832
Leif Klejstrup            Tlf. 8685 5303 
Kirsten Jensen         Tlf. 8685 6608 
Marie B. Sørensen   Tlf. 8685 5411
Ingrid Jensen           Tlf. 2369 2099
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PLADS TIL DIG OG MIG

Bagermester Poul Jespersen, tidligere Serup og nu 
Nuuk i Grønland, fylder 60 år den 30. juli. Og hvis nogen 
lige kommer forbi Nuuk denne dag, er man velkommen 
til at kigge ind til en kop kaffe og en friskbagt snegl!

Men hvordan er han nu blevet bagermester dér? Efter 
en personlig svær tid efter lukning af bageriet i Serup, 
blev han en dag kontaktet af en tidligere medarbejder, 
der via sit arbejde havde hørt, at man manglede en 
erfaren bagermester til et mindre bageri i Nuuk, som 
hører ind under supermarkedskæden Pisiffik. Og da 
Poul aldrig har været bange for udfordringer, skulle der 
lige nogle aftaler på plads, før han pakkede kufferten 
og rejste derop den 15. juni 2012.

Poul fortæller, at han var spændt på at lære et nyt land 
og en ny kultur at kende, men han har ikke fortrudt et 
øjeblik. Blandt andet arbejdsformen for medarbejderne 
krævede tilvænning, for som han siger med glimt i 
øjet: ”Jeg har endnu ikke taget én af medarbejderne 
i at møde til tiden….”. Så at lede et bageri på de 
betingelser kræver tålmodighed, forståelse og mange 
”husk-nu-dit-og-dat”. Og en god dag er på kun 12 
timers arbejde, men ofte bliver dagen længere. Men 
Poul kan lide sit håndværk, som han nu har udført i ca. 
45 år, idet han gik i bagerlære efter 8. klasse!

Indkøb og planlægning er heller ikke let, når alt skal 
sejles derop med flere måneders ventetid, hvis altså 
skibet overhovedet kan komme frem og lægge til, og 

Poul ”Bager” Jespersen fylder 60 år
så bliver det måske heller ikke losset lige med det 
samme! SÅ er det ikke nemt at sikre, at der ikke er 
noget, der slipper op!

Poul var på ferie her nede i Danmark, hvor vi mødtes i 
Sejling, men glæder sig til at komme tilbage og levere 
frisk brød og kager til Nuuks 16.000 indbyggere. 
Lokalbladet ønsker ham stort tillykke med fødselsdagen 
og pøjpøj i fremtiden.           Luffe

Grønlands smukke natur

Pouls nuværende hjem i Nuuk

Dagligstuen
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LEMMING BYFEST
Program Lemming Byfest 2013

Fredag d. 16.08.2013:
18.00   Festpladsen åbner
18.00-21.00 Guldgravning for de mindste
19.00  Dameaften m/sprutbanko 80’er-tema
21.00-24.00 Live musik ved ”Teddys Helte”
02.00  Pladsen lukker

Lørdag d. 17.08.2013:
10.00  Festpladsen åbner
10.00  Guldgravning for de mindste
10.30  Tour de Lemming
13.00  Stort ta’ selv bord
  50 kr. pr. person
  15 kr. pr. barn under 12 år
13.30  Live musik ved ”Malte Expressen”
14.00  Rundbold for alle
19.00  Fællesspisning i teltet
  Menu: Grillbuffet m/tilbehør
20.00  Kåring af Årets Lemming Projekt 2013
21.00-01.00  Vores lokale DJ Brian Kjeldsen spiller
02.00  Pladsen lukker

Søndag d. 18.08.2013:
10.00  Kaffe og rudstykker
  20 kr. pr. person
11.00  Volleyball
  Husk at tilmelde dit hold
13.00  Oprydning

Husk tilmelding til:
 - Tour de Lemming
 - Fælles spisning lørdag aften
 - Volleyball
Skal ske senest d. 8. august 2013 til Carsten på 
21406879 eller pr. mail Lemmingbyfest@gmail.com

Forslag til Årets Lemming Projekt 2013 skal sendes 
senest d. 1. august på mail Lemmingbyfest@gmail.
com, på brev til en i bestyrelsen eller via Facebook: 
Lemming Byfest
Vigtigt: Der er fri entré hele weekenden, MEN vi 
modtager ikke Dankort på pladsen!!

Lemming Byfest er en succes!!!
Igen i 2012 kom Lemming byfest ud med et positivt 
resultat. Derfor vil Byfestudvalget gerne donere kr. 5.000 
til et formål, der kommer Lemming by og borgere til gode. 
Kom med jeres forslag til hvor disse mange penge kan 
gøre godt. Forslag skal være modtaget senest 1. august 
på brev til en i bestyrelsen, pr. mail: lemmingbyfest@
gmail.com eller på Facebook: Lemming Byfest
Det bedste forslag vil blive offentliggjort lørdag aften.
Vi er i fuld gang med at arrangere Byfesten 2013, hvor 
vi gerne vil ramme et bredere publikum.  Fredag aften i 
2012 havde vi de lokale ”Teddys Helte” til at spille Bamse 
kopinumre, og den succes gentager vi i 2013. Vi fik rigtig 
mange henvendelser fra folk der ærgrede sig over at de 
ikke kom, for det rygtes nemlig hurtigt, at det var rigtig 
godt spillet af ”Teddys Helte”. Så gå ikke glip af det denne 
gang…! 
Fredag aften vil også igen i år byde på dameaften. Sidste 
år havde vi ”hatte-tema”. I år har vi valgt ”80’er-tema”, så 
find de neongule benvarmere frem fra skabet, ta’ veninden 
og naboen under armen og kom til en hyggelig aften.
Tour de Lemming er blevet en fast tradition som vi ikke 
piller ved. Der vil igen i år være frokost og live musik efter 
turen. Her er plads til alle og på turen vil der være en 
følgevogn med friske forsyninger. Turen er ca. 6 km. Kom 
og få en god snak med andre Lemming borgere, som du 
måske ikke ellers render ind i så tit. Har man ikke kræfter 
til at cykle, løbe eller gå turen, er der mulighed for at møde 
op til frokosten kl. 13. Husk tilmelding for alle senest d. 8. 
august! Så er vi sikre på, at der er mad til alle.
Lørdag aften er der fællesspisning i teltet. Menuen vil igen 
i år være Grillbuffet til billige penge. Husk tilmelding!! Den 
der tilmelder flest til spisning vil få en flaske Gajol til bordet!
Kl. 20.00 vil vi kåre vinderen af Årets Lemming Projekt 
2013. Herefter vil den lokale DJ Brian Kjeldsen spille op 
til dans.
Søndag er hyggedag. Her kan man komme kl. 10.00 til 
rundstykker. Kl. 11.00 vil den årlige volleyball turnering 
foregå. Lav et hold og dyst med om trofæet.
Der vil hele weekenden være pølser på grillen, slik, is, 
kolde øl og vand og meget mere. Husk vi ikke modtager 
Dankort på pladsen.                                                       
Vi mangler altid flittige, stærke og idérige mennesker i 
byfestudvalget, så hvis du har lyst til at være en del af 
udformningen af de fremtidige Byfester så kontakt os.
Har du ris eller ros, forslag til et indslag til næste års 
byfest, tema til dameaften, eller andet så må du meget 
gerne kontakte os. Under selve Byfesten kan vi altid bruge 
et ekstra sæt hænder til opstilling og nedtagning af telt, 
barvagter, dækning af borde og meget andet. Giv os et 
praj, hvis du har lyst til at hjælpe.
Er du lokal erhvervsdrivende og har du lyst til at give et lille 
beløb til f.eks. musik eller Årets Lemming Projekt, så kan 
kassereren kontaktes.

Mange Festlige Hilsner
Lemming Byfestudvalg

Formand: Carsten Jensen - 21406879
Kasserer: Gry Fogh Kaae Schultz - 22502097

Jørgen Bruun
Kenni Rasmussen

Berit Halkjær Nielsen
Helle Rasmussen

Per Elsborg



10

KIRKENYT
Lemming Kirke

En blæsende og kølig martsdag i 1980 kom min mand, 
Anders, og jeg kørende her til Serup og Lemming sogne 
med vort lille flyttelæs fra vores lejlighed i Århus. Vi med-
bragte også vores dengang 4-årige søn, Rasmus og fa-
milien blev snart efter forøget med to småpiger, Anne i 
1981 og Line i 1982. Det var dog en stor mundfuld for 
menighedsrådene, tror jeg, at de fik en præst, der skulle 
have barselsorlov og så endda to år i træk. Det gav jo en 
del ekstra arbejde med at finde afløsning, men alle tog 
det i stiv arm og med et smil. 
Min familie og jeg har fra dag eet følt os utrolig godt 
modtaget her i sognene. Mange fulgte med i børnenes 
gøren og laden, på den gode måde. Og personlig har 
jeg altid oplevet at alle døre stod åbne, når jeg kom, 
og det er en stor og hjertevarm ting at møde en sådan 
gæstfrihed og imødekommenhed. Min mand og jeg har 
også sammen været inviteret til at fejre manges mær-
kedage og vi har nydt at være med til alle festligheder.

33 år i et pastorat er mange år og igennem alle disse år 
er der sket en stor forandring i Serup og Lemming sog-
ne. Aldersmæssigt boede der rigtig mange ældre, men 
ikke mange børnefamilier, i hvert fald ikke her i Serup. 
Jeg husker, der kun var to drenge og ingen piger på vor 
søns alder, da vi kom, men det har jo alt sammen foran-
dret sig rigtig meget: Nu er det familier med børn , der 
tegner bybilledet. 
Det har så også betydet at de kirkelige aktiviteter for-
andrede sig: I begyndelsen havde vi en del aktiviteter 
målrettet de ældre, men i dag er det i stedet børnefami-
lierne, der præger tilbuddene. Ikke at børnene var glemt 
de første mange år. Vi havde en ”Fællesklub” hver fre-
dag for børnene og dèr mange gode oplevelser sammen 
bl.a. med udflugter og teaterture.

I 1994 holdt mini-konfirmanderne deres indtog i præste-
gården og det har i alle årene været en stor glæde for 
mig at undervise dem. Glade og forventningsfulde børn 
er hvert efterår kommet og har siddet og hørt bibelhisto-
rie med opladt sind, og sluttet af med det en julekryb-
bespil i kirken, med stolte forældre, bedsteforældre, fad-
dere m.fl. som tilskuere og deltagere. 
I år 2000 blev jeg spurgt, om jeg ville tage et hold udvik-
lingshæmmede konfirmander fra Dybkær Specialskoles 
Lemming-afdeling og undervise dem. Det sagde jeg ja til 
med nogen tøven, for hvad forstand havde jeg på det? 
– Det blev til tolv vintre og det var utrolig givende for mig 
og da jeg altid har fået positive tilkendegivelser fra både 
børn, pædagoger og forældre, ja, så tror og håber jeg, 
at netop disse konfirmander også fik noget med sig her-

fra. Det var derfor med 
stort vemod jeg sidste 
efterår gav dem til-
bage til Gødvad sogn, 
men sognegården dèr 
kan tilbyde meget fine 
faciliteter, som i højere 
grad end her tilgode-
ser konfirmandernes 
behov.
Gennem alle årene 
har jeg som en del af 
mit arbejde undervist 
sognenes konfirman-
der, og også dèt har 
været en stor glæde og sommetider også en stor ud-
fordring! – som det må være med op til 25 teenagere 
på én gang. Men teenagere er jo ikke så forskellige fra 
vi andre. De har deres sorger og glæder, og i konfir-
mandsammenhæng, ja, så har de bedste timer jo været 
dem, hvor de glemte deres generthed overfor hinanden 
og har stillet deres eksistentielle spørgsmål og er gået 
i diskussion med hinanden og med mig. De gange, det 
sker, da er man helt ”høj” som præst efter en time. 

Det hænder, jeg hører fra mine tidligere konfirmander på 
mail og det glæder mig selvfølgelig, når jeg hører, det 
går dem godt. Man får jo ligesom en slags forældrefor-
hold til dem og tænker, når man på konfirmationsdagen 
sender dem af sted: Må Gud velsigne dig og forbavse 
dig! Bare det må gå dig godt! Bare du må bruge alle de 
talenter og evner du har, på bedste vis! – Og det gør de 
allerfleste af dem heldigvis og det er dejligt at erfare.

En anden stor glæde i ens liv som præst er de mange 
glade og forventningsfulde brudepar, som man også 
får en god snak med, når man taler om den kommende 
store dag. Der er mange praktiske ting, der skal aftales, 
men det bedste er, når vi taler sammen om deres liv. Da 
føler jeg mig utrolig privilegeret, når de unge mennesker 
vil dele deres tanker med mig og dermed også giver mig 
mulighed for at vide, hvem jeg skal rette min tale til.

Og så er der jo de mange begravelser, der har været 
henover årene: Også her har jeg oplevet det som et 
stort privilegium at være gæst i andre menneskers liv, 
sådan som det har været i den gode samtale, der gik 
forud for begravelsen. I disse samtaler males der oftest 
et dejligt billede for mig af afdødes liv på godt og ondt, 
og man forstår hver gang, hvor unikt et menneskeliv er, 

Afsked – et tilbageblik og en stor tak
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og hvor vigtigt det er at 
få dette med i den tale, 
der skal holdes i kirken, 
hvor netop dette liv og 
disse menneskers sorg 
og glæde skal gennem-
lyses af evangeliets lys. 

Søndagsgudstjenester-
ne har naturligvis fyldt 
rigtig meget i mit liv 
som præst. Og det er 
selvfølgelig festligt, når 
kirken er fuld af men-
nesker ved dåb eller 

særlige lejligheder som juleaften etc., men tro det eller 
ej: Der har også været mange gudstjenester med ret få 
deltagere, hvor man alligevel fik en fin gudstjeneste ud 
af det og gik beriget hjem. Og det er jo det, der sker, tror 
jeg, når vi mennesker glemmer os selv og lader være 
med (for præstens vedkommende: forfængeligt) at se 
og tælle de få, der er, men i stedet hører Ordet fra Gud 
og lader det tiltale os, sådan som det er meningen med 
en gudstjeneste. En gudstjeneste er, som ordet siger, et 
sted og en tid, hvor Gud ønsker at tjene os, at sige os 
noget ind i vort fortravlede liv, noget, der kan bære os 
gennem de dage, der kommer, med alt hvad de rummer 
af opgaver, byrder og glæder.

Kære Menighed i Serup og Lemming sogne: Som I nok 
kan se af ovenstående, så er det en dybt taknemmelig 
præst, der nu siger farvel. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg 
gik ind til, da jeg svingede ind ad indkørslen til præste-
gården den forblæste marts dag i 1980. Jeg var ung og 
nervøs for alt dèt, der lå foran mig, og havde jeg ikke 
haft den tro, at jeg havde Gud i ryggen, ja, så havde jeg 
ikke turdet. Men den tro havde jeg, og den viste sig jo 
bæredygtig i både sorg og glæde.  

Tak for jeres trofasthed, udholdenhed, tillid og krav - og 
overbærenhed med mig, når jeg fejlede. Tak for den for-
bøn, jeg ved, nogle bad for mit virke, og som betød rigtig 
meget for mig.           
          Inge Glibstrup

P.S. Jeg håber at få lov til at sige personligt farvel til så 
mange af jer som muligt søndag den 16. juni, hvor jeg 
holder afskedsgudstjeneste i Lemming kirke kl. 9 og i 
Serup kirke kl.10.30. 

Døbte siden sidst:

Serup kirke:  
12. maj: Oliver Aakjær-Jars, Nisset Bygade 7b

Lemming kirke:
24. februar: Thor  Gjedde Bajlum, Lemming Bygade 69 L
3. marts: Emma-Sofia Golczyk Pedersen, Allingvej 6, 
Nisset
10. marts: Laura Bang, Østerbyvej  8, Lemming
7. april: Lea Kousgaard Danielsen, Østerbyvej 37, 
Lemming
7. april: Bella Gottliebsen Papsø, Holmmøllevej 21, 
Lemming
21. april: Gustav Bach Rasmussen, Lemming Bygade 
27
09. maj: Theodor Andersen Olesen, Grauballevej 20

Viede siden sidst: 
Serup kirke:
2. marts: Pernille Leth Jørgensen og Anders Skov, 
Skærbækvænget 4, Silkeborg

Døde og begravede fra vore sogne si-
den sidst:

Serup:
16. februar: Hanne Brun Knudsen, Frank Jægersvej 
12, Silkeborg
Født 270228 – død 110213 – 84 år

27. marts: Preben Strøm Mikkelsen, Ørevadbrovej 66, 
Serup
Født 231265 – død 190313 – 47 år

Lemming:
Niels Christian Lundorff Møller, Borgergade 54 A, 
Silkeborg
Født 240930 – død 190213 -  82 år

Vera Marie Hansen, Ballelund Pl.hjem, 
H.C.Brannersvej 1, Silkeborg
Født 100125 – død 030313 – 88 år

Harry Madsen, Allingvej 11, Nisset
Født 100531 – død 240313 – 81 år
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Kalender

6. juni:  Sogneudflugt
Traditionen tro indbyder menighedsrådet for Serup og 
Lemming sogne til en aftenudflugt torsdag den 6.juni.
Turen går i år til Frederiks kirke, hvor Maja Lisa En-
gelhardt har lavet en ny og meget smuk altertavle. 
Her vil vi få en rundvisning kl.19.30.
Derefter tager vi på Grønhøj Kro og drikker aftenkaffe. 
Her vil krofatter Gregers Laigaard fortælle om kroens 
historie. Menighedsrådet betaler Ans-bussen. Kaffen 
betaler man selv for.   
Opsamling med bussen begynder ved Nisset Forsam-
lingshus kl.18.30, derefter Lemming kirkes parkerings-
plads kl.18.35 - Serup Præstegård kl.18.45 -  Resdal 
Bakke 18.50 – Tandskovvej 18.55.
Tilmelding til præstegården – tlf. 8685 5385 – senest 
onsdag den 5.juni kl.12.

6. oktober 2013 kl.15 i Serup Kirke
”Nils Holgersen flyver igen” 
– en gendigtning af Selma Lagerløfs store fortælling, 
fortalt og sunget af Torben Wahlstrøm.
En familieforestilling om forvandling. 
Vi følger drengen Nils, der kommer ud på en lang rej-
se med vildgæssene. Han er blevet forvandlet til en 
lile fyr, ikke større end en tommelfinger. Vi lever med i 
Nils` sorger og glæder og oplever hans længsel efter 
at blive menneske igen. 
Forestillingen veksler mellem fortælling og sange.
Cellist (Jonas Mai) og pianist (Jakob Hedegaard, vor 
tidl. organist) medvirker. 

2014:   
”Da spidsborgeren gik fra snøvsen” 
- et musikalsk foredrag om Søren Kierkegaards og 
Benny Andersen menneskesyn. 
ved Helle Erdmann Frantzen og Steen Jørgensen.
Et arrangement fælles for Serup, Lemming, Sejling og 
Sinding sogne.  
Afholdes i Sinding forsamlingshus torsdag d. 16 januar 
2014 kl. 19.30

Konfirmation i 2014:
Konfirmander fra Friskolen i Lemming: 26.april 2014 i 
Lemming Kirke
Konfirmander fra Serup og Lemming sogne (Skæg-
kærskolen og andre skoler): Søndag den 4.maj 2014 
i Lemming og Serup kirker. Tidspunkterne aftales med 
den kommende præst.

Konfirmationsforberedelsen i vinteren 2013-2014 vil 
blive varetaget af den kommende præst. Han/hun for-
ventes ansat september/oktober 2013. Undervisnin-
gen vil forventeligt begynde, når præsten er tiltrådt. 
Da det ser ud til at der vil være rigtig mange konfirman-
der i den kommende vinter, skal man forvente både et 
morgenhold (formentlig Friskolens konfirmander + den 
ene klasse fra Skægkærskolen) og et eftermiddags-
hold (den anden klasse fra Skægkærskolen).

Mini-konfirmander i vinteren 2013-2014:
Indbydelse hertil vil forventeligt blive udsendt af den 
kommende præst.

Vakance-perioden
- praktiske oplysninger for juni, juli og 
august måneder:

Gudstjenester i vakance-perioden:
Efter min afskedsgudstjeneste den 16. juni passes 
søndagsgudstjenesterne af præsterne fra Balle sogn, 
se gudstjenestelisten. Dog er der ingen gudstjeneste 
den 23.juni, 30.juni og 7.juli. På disse søndage henvi-
ses til nabo-pastoraternes gudstjenester.

Kirkelige handlinger i vakance-perioden:
Dåb, bryllup og begravelse/bisættelse aftales med pa-
stor Stobbe i Kragelund.
I pastor Stobbes ferie (uge 30 + 31 + 32 +34 + 35) og 
den 22.-23.juni passes sognene af præsterne i Balle 
sogn. Henvendelse til Balle kirkekontor, Balle Bygade 
3, 8600 Silkeborg – tlf. 8681 2755

Dåb i vakance-perioden:
Man kan aftale at få dåb ved den ordinære søndags-
gudstjeneste (se gudstjenestelisten) eller man kan få 
det ved en særskilt handling i sognets kirke.
Henvendelse: Se under ”Kirkelige handlinger i vakan-
ce-perioden”.

Post i vakance-perioden: 
Posten kan sendes til præstegårdens adresse eller 
lægges i postkassen ved præstegården som sædvan-
ligt. Postkassen vil blive tømt et par gange om ugen af 
kordegnene ved Gødvad kirke, som indberetter føds-
ler, dødsfald, og laver navneændringer m.m.
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Konfirmandernes altertavler
Som de sidste mange år har konfirmanderne i samar-
bejde med Karen Enggård, Serup Billedskole, udfor-
met deres egne altertavler. 
Motivet i år er opstandelsen. Øverst ses tavlen i Se-
rup - og til venstre ses tavlen i Lemming Kirke.

Tavlerne blev sat op til påske og tages ned igen  efter  
pinse.

Også i år er det et meget flot resultat, som pynter kir-
kerne på fineste vis. En stor tak til Karen for hendes 
engagement og idérigdom.

De dygtige ”kunstnere” samlet foran konfirmandstuen i 
Serup.
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Konfirmander i Lemming fra venstre:

Mikkel Raben Refsgaard 
Line Lundtoft Kristensen
Daniel Alexander Halkjær Nielsen
Kirstine Bjerrum Andreasen
Henrik Tornbjerg Carøe
Nicklas Hassel Harbøll
Emma Sólja Bertelsen
Thomas Mølgaard Kølkjær Jensen
Theis Gisselbæk Kristjansen
Emilia Prause
Mikkel Møller Mundbjerg Madsen
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Konfirmander i Serup fra venstre:

Amanda Damgaard Pedersen 
Ann-Sofie Nørgaard Gissel
Magnus Blom Chemnitz
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Forårskoncert
I Lemming kirke afholdtes 11.4 forårskoncert med deltagelse af A Capella-koret fra Skanderborg og vort eget 
voksenkor. 
På billedet herunder ses dirigenten Karen-Minna Nielsen byde velkommen til den velbesøgte koncert.
Ud over de to kor deltog også Ole Duusgård med guitarspil og sang.
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Siden sidst...

Påskespil
Påskens drama blev spillet af årets 

minikonfirmander ved en familie-
gudstjeneste i Serup Kirke Palme-

søndag.
Efterfølgende var der påskefrokost i 

forsamlingshuset.
Her fik minikonfirmanderne et på-
skeæg som påskønnelse af deres 

indsats.

Øveaften. De sidste par år har der været mulighed for at deltage i en øveaften for konfirmander og foræl-
dre. Her indøves salmer og gudstjenesteforløb.
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Gudstjenesteliste

SERUP

JUNI
02. juni (1.s.e.t.)   09.001

09. juni (2.s.e.t.)    10.30
16. juni (3.s.e.t.)    10.302

23. juni (4.s.e.t.)   ingen
30. juni (5.s.e.t.)    ingen

JULI
07. juli (6.s.e.t.)    ingen
14. juli (7.s.e.t.)    09.003

21. juli (8.s.e.t.)    ingen
28. juli (9.s.e.t.)    10.304

AUGUST
04. august (10.s.e.t.)   Ingen
11. august (11.s.e.t.)   10.305

18. august (12.s.e.t.)   Ingen
25. (13.s.e.t.)     09.006

LEMMING

JUNI
02. juni (1.s.e.t.)    10.30
09. juni (2.s.e.t.)    09.00
16. juni (3.s.e.t.)    09.002

23. juni (4.s.e.t.)   ingen
30. juni (5.s.e.t.)   ingen

JULI
07. juli (6.s.e.t.)    ingen
14. juli (7.s.e.t.)    ingen
21. juli (8.s.e.t.)   10.305

28. juli (9.s.e.t.)    ingen

AUGUST
04. august (10.s.e.t.)    10.304

11. august (11.s.e.t.)   ingen
18. august (12.s.e.t.)    10.303

25. august (13.s.e.t.)    Ingen

Noter:
Note 1: Kirkekaffe
Note 2: Afskedsgudstjeneste for sp. Inge Glibstrup. 
  Efter gudstjenesten i Serup kl.10.30 er menighedsrådet vært ved en reception/let frokost for begge
  sogne i Serup Forsamlingshus.
Note 3: Ved pastor Martin Ishøy, Balle sogn
Note 4: Ved pastor Helle Kampmann, Balle sogn
Note 5: ved pastor Lars Kirkeby, Balle sogn
Note 6: Ved pastor Lone Skaaning Rasmussen, Balle sogn
 

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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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. 

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Præstegård, 
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
E-mail: ikg@km.dk Tlf.: 86 85 53 85

Under ferier passes embedet af
pastor E. Stobbe, Kragelund,
Tlf.: 86 86 70 64 E-mail: eks@km.dk

Menighedsrådet:
Formand: Arne Mundbjerg
Lemming Vesterbyvej  2, 8632 Lemming
Arne.mundbjerg@silkeborg.dk  -  tlf. 86859875

Kirkeværge for Serup sogn:
Kurt Nissen, Viborgvej 123, 8600 Silkeborg
mail@kmknissen.dk – tlf. 86 85 58 78

Graver i Serup:
Poul Jensen, Holmgårdevej 6, Serup, 8632 Lemming
tlf.: 86 85 57 67 Mobil: 21 77 28 67

Kirkeværge for Lemming sogn:
Tina Søby Lysthauge Enemark,
Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
enemark@post.tele.dk  - Tlf.  86 85 93 10

Graver i Lemming:
Lars Elsborg Jensen, Holmmøllevej 31,
8632 Lemming, 
Tlf.: 86 85 90 21, Mobil 20 27 90 21

Adresser
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Knallertklubben var inviteret til grillpølser og håndbajer ved 
klubhuset, som tak for hjælpen med uddeling af telefonbø-
ger sidste år.

Efter mange måneder med frost og bidende kulde, er det 
endelig blevet forår og græsset er grønt og indbydende 
til at blive brugt til forskellige idrætsaktiviteter. Udendørs 
håndbold for kvinder er kommet i gang igen efter mange 
års pause. Ligeledes kører alt fodbold på højtryk. Vi skal 
flere år tilbage, for at se så mange børn til træning om 
tirsdagen. 

Det helt store der er sket siden sidste nummer af 
lokalbladet er, at vi i Lemming G&IF har haft ekstraordinær 
generalforsamling, hvor det enstemmigt blev vedtaget at 
ændre klubbens navn til Lemming IF. Ligeledes har vi 
sideløbende været i gang med, at lave et nyt klublogo i 
samarbejde med Christina Skovby Nielsen fra Lemming. 
Det er blevet et flot logo og der skal lyde en stor tak til 
Christina for arbejdet.

Vi er i fuld gang med at sætte klubhuset i stand. De nye 
vinduer er kommet i og kantinen er blevet malet og har 
fået nyt loft og skabe fra Designa i Ry. Resultatet skulle 
gerne være nået når dette blad er udkommet og vores 
nye lyse kantinelokale i brug uden at det trækker ind af 
vinduerne.

Lemming IF skal igen i 2013 stå for omdelingen af 40.000 
telefonbøger i hele Silkeborg Kommune, fra den 2. 
august til og med den 18. august hvor arbejdet skal være 
færdigt. Behovet for telefonbøger bliver mindre som tiden 
går, så denne indtjenings mulighed varer nok ikke ved. 
I Lemming IF har vi haft stor glæde ved at have denne 
mulighed og pengene er blevet brugt til mange gode 
formål. Har du lyst til at hjælpe, så husk at sætte kryds i 
kalenderen lørdag d. 3. august, for da starter vi op kl. 9.00 
med morgenbrød i klubhuset og derefter skal vi ud med 
telefonbøgerne.

Vi er i gang med at søge fondsmidler til en multibane og 
nogle udendørs træningsfaciliteter ved Lemming Klubhus, 
som både løb & motions afdelingen og fodboldafdelingen 
i Lemming IF kan få glæde af. I dagtimerne er det 
meningen at både Børne- & Familiehuset, Friskolen 
og Børnehaven i Lemming og Dybkær Specialskole 
skal kunne bruge faciliteterne. Ligeledes står det til fri 
afbenyttelse for lokalbefolkningen og vi håber dermed at 
kunne skabe noget mere liv i og omkring klubhuset. Vi 
har på nuværende tidspunkt 150.000,- kr. indsamlet til 
projektet, men vi mangler stadig 450.000,- kr. for at det 
kan lykkedes til fulde.

For at samle flere penge ind til disse træningsfaciliteter, 
har vi sagt ja til en kampagne der hedder ”SPAR PÅ 
ELREGNINGEN”. Dette er et tilbud fra EnergiMidt, hvor de 
tilbyder billigere el til deres kunder. Samtidig får Lemming 

Nyt fra formanden

IF et engangsbeløb på 50,- kr. pr. kunde der melder sig til 
gennem klubben, samt 75,- kr. årligt i den periode kunden 
ønsker at være tilmeldt gennem Lemming IF. Læs mere 
på www.klub-support.dk/lemming og støt Lemming IF.

Til sidst vil jeg opfordre alle til at komme og deltage i 
Idrætsdag for alle søndag d. 9. juni fra kl. 10.00 -15.00 
på Lemming Stadion. Der vil være aktiviteter for hele 
familien, ung som gammel, og I behøver ikke at have 
tilknytning eller være medlem af Lemming IF for at kunne 
deltage. Arrangementet er gratis og der kan købes mad 
og drikke.                     Jesper Bang

Skift til en bedre elaftale og vær med 

til at skaffe kr. 

Vi har i samarbejde med EnergiMidt udviklet et 

nyt koncept, som giver os mulighed for at samle 

penge ind. 

Brug to minutter på at skifte til en billigere 

elregning og bliv klubsupporter. 

Jo flere der tilmelder sig EnergiMidts nye 

produkt Sparpåelregningen, jo mere støtte 

får vi. Se her, hvor nemt det er: 

klub-support.dk/

I samarbejde 
med EnergiMidt

Klub
support

Spar på elregningen og

støt Lemming IF

30.000

lemming
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 ·
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LEMMING IF

EnergiMidt Cup 
Børnefodboldstævne

Lørdag d. 8. juni 2013

Oktoberfest
der bliver afholdt for 3. gang

Lørdag d. 26. oktober 2013

SÆT KRYDS
I

KALENDEREN:

Så er der kommet gang i fodboldstøvlerne for alle 
vores børnehold. Det er dejligt at se, at så mange børn 
og forældre trofast møder op hver tirsdag.
Vi er efterhånden ved at være rigtig mange spillere, 
hvilket også har betydet, at endnu et par frivillige 
hjælpere har meldt sig på banen, så tak til Dennis 
og Torsten Nielsen fordi I har lyst til at hjælpe på 
sandkasseholdet.
U8 drengene havde fodboldopstart lørdag d. 16. marts, 
dette var en dag fyldt med både sne og slud, så det var 
en kold fornøjelse, for både spillere og trænere.
Tirsdag d. 2. april var der opstart for resten af 
børneholdene. Her blev banerne fyldt ud, da rigtig 
mange spillere mødte op til træning, det er dejligt at 
se, så mange af de ”gamle” ansigter, men også rigtig 
skønt, at se så mange nye. 
U-holdene var til Kom I Form stævne lørdag d. 4. maj 
og turneringskampene gik i gang mandag og tirsdag 
d. 6. og 7. maj. Dette betyder også, at der igen er 
brug for, at I som forældre hjælper til med at dømme 
kampe mm. Vi ser frem til en masse timer sammen på 
fodboldbanerne i den kommende sæson.

Kom i form stævne U7 mix - Det 
blev til 1 sejr og et lille nederlag

Kom i form stævne

Lørdag den 4. maj var 
der Kom i form stævne i 
Hvinningdal for børnehold. 
Et stævne som ligger 
lige før turneringsstart. 
Lemming IF havde 3 hold 
med - U8 drenge og piger 
og U7 drenge. Det blev 
ikke til så mange sejre, 
men der blev kæmpet og 
hygget. 

Fodboldopstart for børneholdene Kom i form stævne 

U8 Drenge

Idrætsdag for alle
på Lemming Stadion

Søndag d. 9. juni fra kl. 10.00 - 15.00

Uddeling af telefonbøger
i Silkeborg Kommune fra

Fredag d. 2. august t.o.m. søndag d. 18. august

Opstart med morgenbrød 
i klubhuset

Lørdag d. 3. august kl. 9.00
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Skønt det stadig her først i maj er lidt koldt og blæsende, 
kan vi nu endelig begynde at mærke foråret nærme 
sig. Det har været en lang vinter, men vi har løbet 
os igennem den. Når jeg tænker tilbage på vinteren, 
husker jeg en del mørke og kolde træningsaftner i 
snevejr og med huen trukket godt ned om ørene. Vi, 
der var ude at løbe den 23. december, husker nok 
også især denne dag og taler stadig om den hårde 
vind og iskrystallerne, som skar i øjnene. Men folk har 
været standhaftige - det skal de have ros for! Vi har 
været en 8 - 12 stykker til løb hver søndag. Løbeturen 
har kun været aflyst én gang hen over vinteren, og 
ikke engang den dag, lykkedes det at holde de mest 
stædige hjemme. Jeg var ellers taget ud til klubhuset 
for at aflyse dagens løb, men en hård kerne insisterede 
på at ville afsted.
Til at holde humøret oppe, har vi ind i mellem efter 
løbeturen hygget os i klubhuset med suppe, kakao eller 
glögg og æbleskiver. Til suppen havde vi inviteret Gå-
holdet fra Lemming-Nisset med ind. Det var hyggeligt 
at se andre, så hvis de har lyst til det igen engang, vil 
vi gerne gentage successen.
Alle de mørke aftner og det dårlige vejr er dog glemt 
nu, hvor græsset igen er grønt og solen står højt på 
himlen. Antallet af løbere vokser stødt søndag for 
søndag, og det er dejligt. Vi har glædet os meget til 
at se alle sommerløberne igen :-) I skrivende stund 
har vi netop haft opstart af et nyt løbehold. Her sagde 
vi velkommen til 6 nye medlemmer, som gerne ville i 
gang med at løbe. I løbet af foråret har vi derudover 
fået selskab af to habile løbere, som gerne vil løbe 
med os. Det er meget positivt og motiverende for os, at 
der stadig kommer nye løbere til, og ikke mindst at de 
eksisterende er vedholdende. Vi har siden opstarten 
sidste år i juni kun tabt 4-5 løbere, hvilket jeg synes 
er flot, da man ikke kan forvente, at løb er noget, der 
passer alle.
Torsdag d. 2. maj deltog vi 15 løbere fra løbeklubben 
i Silkeborgløbet. Det var en rigtig god oplevelse for os 
alle, skønt det var noget kold i vejret, og det derfor 
ikke blev til så meget hygge bagefter. Jeg vil i denne 
anledning gerne takke alle dem, der trods kulden, 
ventede på at jeg kom i mål - som sidste mand fra 
Lemming IF på 17 km ruten :-). Det er en speciel 
oplevelse at deltage i et officielt løb. Der er en god 
stemning og en energi i løbefeltet, skabt af de flere 
hundrede løbere, der er samlet fra start. Især for dem, 
der var med for første gang, har jeg hørt, at det var en 
fed oplevelse. 
Planerne for de næste måneder indeholder udover 
søndagsløb, også at vi deltager i Idræt-for-alle-dagen, 
der afholdes søndagen efter EnergiMidt Cup (søndag 
d. 9. juni). Denne dag vil der være forskellige aktiviteter 

Løb i Lemming

på Lemming stadion, og alle er velkomne, uanset om 
de er medlem af Lemming IF eller ej. Vi vil sammen med 
de andre afdelinger af Lemming IF forsøge at skabe en 
hyggelig idrætsdag for hele familien på banerne bag 
klubben. Konkret påtænker vi, at løbeklubben skal stå 
for en stafet og evt. et stjerneløb med udgangspunkt i 
Lemming stadion. Vi har også aftalt at fejre vores 1-års 
fødselsdag den dag, så der bliver sikkert noget med 
en lagkage eller to.

Længere ude i fremtiden kommer Lemming Byfest, 
hvor vi gerne vil lave et arrangement omkring løb, men 
vi er ikke så langt med detaljerne endnu.

Vi løber HVER søndag kl. 10 fra Lemming Klubhus.

Torsten Nielsen
Lemming IF

Løb og Motion
Idræt for alle

Stemningsbilleder fra Silkeborgløbet.

Nye og rutinerede løbere mødes til opstarten d. 5. maj.

Intet vejr er for dårligt til at løbe en tur.

LEMMING IF
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Efter en god sæsonopstart, hvor der har været god 
opbakning til de to ugentlige træningspas, og hvor 
humøret har været i top, så vi frem til at påbegynde 
sæsonen i starten af april. Trænerteamet har haft 
mange muligheder grundet de mange spillere, der har 
meldt sig klar til træning. Særligt har klubben været 
gode til at tiltrække og fastholde nye unge spillere fra 
Silkeborg og omegn. På baggrund af spillermaterialet 
var målsætningen før sæsonstarten at kæmpe med i 
toppen af serie 2 og få andetholdet til igen at spille 
serie 4. Her i starten af maj, kan vi nu se tilbage på 
de første fem runder, hvor vi tilfredsstillende har levet 
op til forventningerne. Serie 2 ligger p.t. nummer ét, 
og onsdag d. 8. maj spilles der en vigtig topkamp 
imod formstærke SB på Søholt. Denne kamp kan 
give et praj om, hvilket hold der til efteråret skal prøve 
kræfter med niveauet i serie 1. Sæsonen har indtil 
nu budt på flotte sejre imod flere af puljens stærke 
mandskaber med overbevisende cifre. Desværre har 
de flotte takter imod topholdene ikke været at finde 
imod bundholdene, hvor den ellers sikre hjemmebane 
i Lemming har været vidne til to svidende nederlag 
på 1-2. Andetholdet har buldret frem med tre sikre 
sejre og ligger nu lunt i svinget til at skulle afholde 
oprykningsfest i klubbens hyggelige lokaler. Slutteligt 
vil vi takke de mange, der er at finde på lægterne uge 
efter uge for at støtte Lemmings friske drenge, og som 
alle er med til at skabe en god stemning og ramme 
omkring vores kampe, der tydeligt kan mærkes på 
banen.                  Søren Bak

–– KOM TIL  ––

ÅRETS STORE
IDRÆTSDAG
FOR ALLE!
SØN. D. 9. JUNI - KL 10-15
––––––

Ta’ hele familien med på 
Lemming Stadion søndag d. 9. juni, 
der vil være masser af aktiviteter, 
sjov og spas... Rundbold, stikbold, 

stafet, fodbold, gymnastik, DGI 
skudmåling og meget mere.

Hoppeborg til børnene og gratis 
slush ice. Der kan købes masser af  

mexikansk mad og pølser fra grillen.

Kom og vær med!

Seniorfodbold

Sæsonen er ikke helt slut for os endnu, da vi i år 
forsøger os med udendørs håndbold, dette er meget 
nyt for en del af os, men vi glæder os til at kaste 
os ud i det, og satser på at det giver en hel del grin 
og sammenhold hen over sommeren. Ikke mindst 
er det dejligt, at Egon Bang har sørget for, at vores 
hjemmekampe kan spilles på banerne i Lemming, så 
tak for det.
Har du lyst til at spille håndbold, så kontakt Louise 
Thougaard Kristensen på tlf.: 40729975

Håndbold

HUSK
Du kan altid finde oplysninger

om trænings- & kamptidspunkter, samt in-
formationer om klubbens

kommende arrangementer
på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk

LEMMING IF



24

LOKALRÅDET

NABO-NYT fra Sejling, Skægkær og Sinding

Sinding går foråret i møde. Vi har 
afsluttet Generalforsamlinger i alle 
vores forening og er godt igang 

med et nyt år.
- Sindingcafen (åben hver fredag fra. 15-17) kan bruges 
til afhentning af bøger samt afholdelse af arrangementer. 
Hvad med at få cyklen klargjort den 24 maj, eller høre om 
hvordan man kan få udgivet en bog for små penge den 
7 juni? Vi håber at også borger i nabobyerne vil benytte 
sig af disse tilbud. Aktiviteter fremgår af Sindingweb.dk
- Forsamlinghuset køre fortsat godt. Såvel med 
udlejninger som økonomien. Og med forårets kommen 
må vi se at tage os sammen så vi kan  få installeret vores 
indkøbte solceller. Udover at gøre os lidt grønnere, kan 
det forhåbentlig hjælpe økonomien også på lang sigt. 
- Teltudlejning startede vi jo på for flere år siden. Så 
står I eller jeres forening og mangler et stort telt til 60-
140 personer, så kontakt os. Vi står for opstilling og 
nedtagning.  I kan også leje gulv til jeres egen telt. 

Siden sidst: 
Har vi haft en sjov dilettant, kåret årets øl-brygger, haft 
fastelavn efter traditionerne og så har kulturforeningen 
afholdt en amerikansk inspireret musik aften med 
lokale kræfter. Foreningen Tøser, Koner , Kællinger og 
Madammer har kæmpet lidt for overlevelsen, men alt 
tyder på at de nu har fået godt gang i det igen... 
Ellers ser vi frem til vores sommerfest den 21-23 juni. 
Vi er ikke færdig med planlægningen, men det skal nu 
nok blive hyggeligt.

Det årlige Borgermøde blev afholdt på Skægkærskolen 
d. 21. marts. Der var over 40 borgere fra hele 
skoledistriktet / Lokalrådets område mødt frem.
Borgermødet er samtidig generalforsamling med 
fremlæggelse af beretning og godkendelse af 
regnskab m.v. Dog er der ikke personvalg som på 
andre generalforsamlinger, da de enkelte medlemmer 
i Lokalrådet er udpeget af hver enkelt landsby/sogns 
Borgerforening. Fra Serup er det Gitte Grill, fra 
Lemming Henning Skov, mens Sejling, Skægkær og 
Sinding er repræsenteret ved hhv. Peter Bernth, Ole 
Miller og Klaus Hansen. Fra Øster Bording kommer 
Torben Jørgensen.
På mødet var kommunen repræsenteret ved såvel 
politiker som embedsmænd. Ole Rye Rasmussen fra 
vej-og trafikudvalget, mens teknik- og miljøafdelingen 
og planafdelingen blev dækket af planchef Sven 
Jacobsen, foruden Gry Hansen, Carsten Møller 

og Dorte Monrad, som desuden er byansvarlig for 
Skægkærområdet og Lokalrådets direkte kontakt til 
hele det kommunale system.
Den fremlagte Kommuneplan for 2013-21 blev grundigt 
gennemgået med fokus på vores del af kommunen. 
Som bekendt er den fremtidige udvikling planlagt til 
at foregå i Sejling og Skægkær, mens de udprægede 
landsbytræk vil blive bevaret for så vidt angår Serup, 
Lemming og Sinding.
Ud over disse hovedpunkter, blev der som sædvanlig 
fremført spørgsmål og kritiske kommentarer til 
trafikken i Skægkær og krydset Serupvej-Tandskovvej / 
Viborgvej, ligesom den megen tunge, gennemkørende 
trafik på de små veje i landsbyerne blev kritiseret. Både 
politikere og embedsmænd i kommunen er meget 
opmærksomme på problemet, og de lovede fortsat at 
arbejde med løsninger.
 Klaus Hansen, Tandskov

SKÆGKÆROMRÅDETS LOKALRÅD

Der var rigtig god tilslutning til en 
morsom aften med dilettanterne i 
Sejling.

Borgerforeningen har igen i år fået opgaven med 
madteltet på Bindslevs Plads til Riverboat.
Ellers følger vi jo spændt arbejdet med den nye vej til 
Sejling og alle de andre aktiviteter med motorvejen. 
Arbejdet med tunnelen under Viborgvej og forbindelsen 
dertil fra Skægkærvej påbegyndes snart.
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PLADS TIL DIG OG MIG

I de gode gamle dage, d.v.s. før 1968, havde man 
i Lemming og Nisset hver sit forsamlingshus. I 
Nisset var det ikke ret stort, men i Lemming var det 
større, men kunne godt være større. Så i Lemming 
Kommune (incl. Nisset) vedtog man at projektere et 
fælles forsamlingshus i 1967, og i projektet indgik 
omklædningsrum og toilet i kælderen til Lemming 
GIF. Der blev derfor købt en grund mellem Nisset og 
Lemming.

Det påbegyndte man så i ca. 1969, og alt tegnede 
godt. Men da soklen var støbt og forsamlingshuset var 
i rejsehøjde, skulle første rate falde til murermesteren. 
Det viste sig, at Silkeborg Kommune ikke vidste, at de 
havde et forsamlingshus under opførelse på dette sted. 
Da der ingen penge var, så forsvandt håndværkerne. 
Efter ca. et år kom der så gang i byggeriet igen, med 
de samme tilbudsgivne håndværkere. 

I mellemtiden blev Lemming Kommune lagt ind under 
Silkeborg Kommune i 1970, og da forsamlingshuset 
var færdigt, overdrog man forsamlingshusene i 
Lemming og Nisset til en selvejende institution som 
bestod af en bestyrelse, bestående af medlemmer 
fra Nisset og Lemming samt en repræsentant fra 
Silkeborg Kommune. Der blev optaget et lån med 
rente- og afdragsfrihed så længe forsamlingshuset 
eksisterede. Til driften af forsamlingshuset besluttede 
man at ansætte en forpagter/vært. Fra kommunen kom 
Juditte Bock som den første, og sådan fungerede det 
i ca. 6 år. Så skulle der ikke længere være kommunal 
deltagelse, og frem til ca. 1992 var der vært i huset. 

Efter en del bøvl valgte den daværende bestyrelse 
af huset at droppe værts-systemet, og i stedet ”køre” 
huset med en udlejer, der så skulle stå for alt det 
praktiske med udlejning, rengøring, vedligeholdelse 
m.m. sammen med bestyrelsen. Den første udlejer 
var købmand Orla Skyum, og siden har flere stået for 
udlejningen. 

Lemming Sogns Forsamlingshus

I dag står Lemming Sogns Forsamlingshus som et 
attraktivt sted at holde en fest, konfirmation, (sølv-guld-)
bryllup, en ”rund” dag, musikaften, fællesspisning eller 
dilettant m.m., hvor der med 2 sale og mulighed for 
deling af den største sal kan være fra få personer og 
op til max. 150 personer. Køkkenet er tip-top indrettet 
med god bordplads, dampovn, fryse-køleskabe, alt 
til storkøkkendrift med gasblus, bestik og service, 
lynopvasker og stor kaffemaskine.

Borgerforeningens formand fremviser det flot istandsatte 
festlokale med scenen i baggrunden

Det veludstyrede køkken med dampovne, lynopvasker og 
god bordplads

Handicaptoilettet er let til-
gængeligt

Baren og døren til køkkenet

Der er handicaptoilet og pæne toiletter samt 
sceneopbygning med god plads. Alt er lyst og venligt 
og velholdt, så besøgende får et positivt indtryk af 
lokalerne, og der bliver udvidet parkering på bagsiden 
af huset, så der er plads til alle, der måtte komme i bil. 

Ring til udlejeren på 8685 9048 for at høre nærmere 
om div. priser og mulighed for reservering af datoen for 
din fest. Men ring i god tid, der er tit reserveret længe 
før.

Luffe
med hjælp fra Karen og Egon Bang

Per Rasmussen
Egon Pedersen

og Niels J. Nielsen
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst
Siden sidst har vi haft store rengørings dag. Det var 
den gamle garde, der mødte op. Desværre ingen nye 
ansigter. Men vi fik gjort rent og havde en hyggelig dag.
Der har været generalforsamling, hvor vi fik et par nye 
mennesker ind i bestyrelsen. Velkommen til dem. Vi 
har også fået lavet noget reparationsarbejde i den 
store sal og dér var Rasmus og Jens en stor hjælp, tak 
skal I ha´ for det.

Den nye bestyrelse i forsamlingshuset er:
Jens Ove Hansen
Peter Henningsen
Lars Klærke
Jens Dam
Henny Jensen
Gyda Betzer

I støtteforeningen:
Kirsten Jensen
Lene Klejstrup
Vivi Sørensen

Vores loppemarked aflyser vi i år da vi ikke rigtig har 
lopper nok. Men vi modtager gerne lopper alligevel.
Så får vi måske samlet lopper nok til at afholde 
loppemarked til næste år.

Høstfest

Lørdag d. 5. oktober kl.18.00
Program udsendes senere

Grillaften

Fredag d. 6. september kl.18.00
Pris: 125,00

børn under 10 år gratis 
10 til 14 år halv pris

                                               
Underholdning: De små synger.

Kommende arrangementer

Der pudses sølvtøj... ... på Store Rengøringsdag

... som nydes... med efterfølgende brød til kaffen

Generalforsamling i Forsamlingshuset...
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SERUP BORGERFORENING

”For Fuld Musik” holdt dansegulvet varmt!Der varmes op til den store aften - både på scenen og bag 
baren

Sankt Hans Fest
Søndag d. 23. juni

16.00 Børne Skt. Hans bålet bliver tændt
16.45 Rundboldturneringen starter
17.30 Gratis snobrød til børnene
18.00 Pølsesalget starter
20.00 Det store Skt. Hans bål tændes
         Båltale og midsommervisen synges

Der vil naturligvis være salg af drikkevarer 
hele eftermiddagen/aftenen.

Siden sidst

Efter flere års pause lykkedes det i år at få stablet 
Dilettanten på benene igen. Det var ikke uden 
udfordringer, men den opbakning, der var til begge 
forestillinger, var det hele værd! Onsdag aften mødte 
ca. 65 op, og til Gallapremieren om lørdagen var vi 
83 til spisning. Vi har forsøgt at holde priserne på 
et niveau, hvor alle kan være med. Dilettanten har 
derfor ikke givet økonomisk overskud, men med det 
store fremmøde begge dage, samt alle de hjælpende 
hænder (ingen nævnt - ingen glemt), vil vi forsøge at 
gentage succes´en næste år.

Sæt             i kalenderen

Serup Sommerfest
16., 17. og 18. august 2013
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LANDSBYLIV
Kommende arrangementer

Torsdag d. 6. juni kl. 19.15
Tur til haven i Abildå
Grønbjervej 31, 6973 Ørnhøj

Vi besøger Ester og Peter Mosekær i deres 
dejlige have.

I haven pynter Peters mange stenfigurer blandt 
træer og blomster.

I laden er der udstilling af både Esters malerier 
og flere af Peters stenfigurer.

Der kan købes sandwich, øl og sodavand til 
rimelige penge.

Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.00
Pris for medlemmer 30 kr. Gæster 55 kr.

Tilmelding til Lillian senest den 28.05.13 på tlf. 
86859207 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Siden sidst…

Påsketur til Passi Flora i Kjellerup
Tirsdag d. 12. marts

Vi havde regnet med at skulle besøge Lisbeth 
Abildskov,  men hun måtte desværre melde fra.
I sidste øjeblik, fik vi en aftale i hus med Passi Flora 
i Kjellerup og det viste sige at blive en hyggelig og 
lærerig aften.
21 tøzer/kvinder mødte op, og blev underholdt af de 
3 blomsterbindere, der med en blanding af spydige 
bemærkninger, fif og godt humør lavede den ene 
buket/krans/dekoration efter den anden.
Inden aftenen var omme, var hele lokalet pyntet i stor 
stil. 
Derefter, var der mulighed for, at kikke på alle tingene 
og få en franskbrød og lidt og drikke.

Som en bonus, blev der trukket lod om nogle af 
kreationer, som de heldige kunne få med hjem.
Til sidst, kunne man komme et smut i butikken og bruge 
lidt penge, hvis der lige var noget man manglede.

Den flotte udstilling

Pynt til påskebordetFlot væg dekoration

Møllevang gårdbutik & ismejeri
Tirsdag d. 14 maj

Solen skinnede da vi gjorde klar til afgang 
fra kirken i Lemming. Destination var 
is, lækker, lækker is og en hyggelig 
gårdbutik i nærheden af Tange. På 
en lille hyggelig firelænget gård stod 
Asta og Sidsel klar til at fortælle om 
gården og isproduktionen.
Vi så hvordan de lavede en banan 
is med rigtige bananer og en 
nougat is. Al isen er med friske 
råvarer og mælk fra deres egne 
køer. Ude i gårdbutikken var 
der dækket op til os alle 20, på 
menuen var oksespegepølse 
og masser af oste. Til dessert 
selvfølgelig is.
Derefter var der tid til at kigge 
på alle de andre spændende 
ting, olier, krydderier, glas 
figurer osv. 
Hvis I nogensinde kommer 
forbi Møllevang, så kig ind og 
få styret jeres is-lyst.
Der er åbent fra onsdag til søndag.
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LANDSBYLIV
Fællesspisning
i Lemming Forsamlingshus
Fredag d. 19 april

51 sultne mænd, damer, drenge, piger var mødt op til 
årets fællesspisning… 
På menuen var der, kylling i cola med ris, halve bagte 
kartofler og bagte rodfrugter.
Til dessert var der lune æble og rabarber tærter.
Der blev vist film og hygget med fredagssnoller, 
snakket og hygget.
Vi i bestyrelsen er super glade for alle dem der mødte 
op, SUPER FLOT fremmøde.

Opskrifter fra fællesspisning…

Kylling i cola (4 pers)
680 gr. Kyllingefilet
4 dl. Ketchup
4 dl. Cola (Der kan bruges alm eller light)
4 tsk. Frisk revet ingefær (Hvis man kan lige det)
Salt 
Peber
Tabasco
Serveres med ris og grønt tilbehør.

Sådan gør du: Kyllingefileterne lægges i et ildfast fad.
Bland cola, ketchup, ingefær, tabasco, salt og peber til 
en tynd sovs. Hæld det over kyllingen.
Sættes i en 200˚ varm ovn i ca. 30 min.

Rabarbertærte (5-6 pers)
Fyld:
600 gr. Snittede rabarber
100 gr. Sukker
Dej:
75 gr. Smør
75 gr. Rørsukker
100 gr. Revet marcipan
50 gr. Havregryn
50 gr. Mandelflager

Tilbehør:
Cremefraiche, rørt vaniljeis eller flødeskum.

Sådan gør du: Bland rabarber og sukker i et ovnfast 
fad, der er smurt med lidt smør eller margarine.
Smuldr smør, rørsukker, marcipan og havregryn 
sammen. Kom blandingen over rabarberne og drys 
med mandelflager. Sættes i en 200˚ varm ovn i ca. 25 
min. Til dejen er gylden og sprød.

Æbletærte (8 pers)
Fyld:
6 stk. Æbler
1 spsk. Kanel, stødt
3 spsk. Sukker

Sådan gør du: Bland sukker og kanel. Skær æblerne i 
både og vend dem i kanelsukkeret. Smuldr havregryn, 
sukker og smør hurtigt med fingrene. Smør en tærteform 
og kom æblerne i. Smuldr dejen over æblerne.
Sættes i en 210˚ varm ovn i ca. 30 min.

Tilbehør:
Cremefraiche, rørt vaniljeis eller flødeskum.

Dej:
90 gr. Havregryn
100 gr. Smør
100 gr. Sukker

Kogekonerne i fuld sving

Snakken går i baren

Louise hygger med Laura og Laura
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BØRNEHAVEN I LEMMING

Allerede flere dage op til arbejdslørdagen i Børnehaven 
i Lemming, lød det fra forældrene: ”Vi glæder os til 
lørdag; sig nu endelig til, hvis vi skal medbringe noget 
eller hjælpe til forinden”. 
Lørdag morgen oprandt, med sol og stille vejr efter  
dagens kraftige blæst. 98 børn og voksne troppede 
op til rundstykker/kaffe, inden arbejdet (som i forvejen 
var fordelt mellem forældre i følgeskab med deres 
børn) skulle udføres. Mangeartede opgaver fordelt 
inden som udendørs tog fart & form, og fremkaldte 
både sved, latter og spekulationer! Arbejdsiver overalt, 
børn der vidste præcist, hvad netop ´de skulle udrette 
sammen med deres forældre og strålede over hele 
ansigtet derved! Blev der ventetid mellem opgaverne, 
blev børnene fragtet rundt på skolens grund, over 
volde, rundt i sving og med fart der fik børnene til at 
gyse af fryd, rundt i vognen bag en forældre-ført ATV.
For et år siden udvidede børnehaven med 2 pavilloner, 
og fik derved totalrenoveret indendøre. Alligevel satte 
fingeraftryk, dagligt slid og muntert leg sit præg på 
vægge, paneler, møbler, madrasser m.m.; så grundigt 
afrens & vask var tiltrængt og blev udført til det ypperste! 
Derudover en væg tapetseret, en anden malet med 
tal, en tredje dekoreret med børnemalet plade m. 
fingeraftryk til brug v/dart-spil, mens et Danmarkskort 
blev ophængt på en fjerde, en reol savet til og flyttet 
længere op (over en behagelig gammel sofa) på en 
femte væg o.s.v.! Bondegård og ridderborg malet på 
ny, et bord renoveret og dukkekrogen pyntet med 
flyvende sommerfugle og russiske babuskadukker, 
mens en sækkepude fik nyt betræk. Lampe, knager, 
wirer ophængt, mens 3 højgravide mødre ind i mellem 
lå henslængt. Øl knappet op, små-søskende måtte 
sige stop og blev i barnevogne lagt; frokost tilberedt & 
skønne kager smagt! 

Begejstringen vil ingen ende ta`; bi ba ba lu la…        
(synger Steffen Brandt fra TV2, og vi synger det samme!)

På legepladsen trængte alt til en ”ansigtsløftning” eller 
snarere ”et kirurgisk indgreb”. Vores legeplads, som 
primært har bestået af naturmaterialer, var gennem 
de eksisterende knapt 6 år slidt op! Helt overraskende 
meldte frivillige Lemming/Nisset-borgere sig, for at 
yde børnehaven hjælp i form af fremskaffelse af 
materialer til os forud arb. lørdagen. Flotte gedigne 
lærkestammer til at forny sandkassekanten, træ til 
at skabe en slange-balancebom, 2 livagtige heste 
og en solid vinkelbænk ved vores bålsted, blev 
skovet og kørt ind til os. Gode bildæk til udformning 
af en anden type legeredskab på ”Byggeren” blev os 
foræret. Gratis levering af fliser/ udgravning og kørsel 
af jord til udvidet fliseområde, sand til sandkassen, 
udlån af barkafskrabnings redskaber til fremme af 
træstammernes langtidsholdbarhed, udlån af pælebor 
og en hel del mere! Gamle højbede blev fjernet og 
hindbærplanter gravet ned langs hegnet; pilehegnet 
fik en overligger påsat, borde/bænkesættene & 
gyngestativet renset og oliebehandlet, ny bænk 
samlet, stolperne omkring koldbøttestængerne fuget, 
købmandsdisken renoveret, en trappe slebet og 
basketnet ophængt, alt imens hegnet mod friskolen blev 
fornyet og pyntet med farvestrålende blomstertavler! Vi 
siger det igen: Begejstringen vil ingen ende ta`; bi ba ba 
lu la… Hvilken dag! Vi mærker i den grad, at udover de 
engagerede familier, der leverer børn til børnehaven, 
bakker byen og det omgivende samfund op omkring 
børnehaven på en fantastisk måde; og vi er jer alle 
dybt taknemmelige! Vi håber, at legepladsen og livet i/
omkring børnehaven, fortsat må blive benyttet af rigtig 
mange børn (i og udenfor åbningstiden). Må børn i alle 
aldre finde glæde ved udforskning og bevægelse!

Hanna Lund Petersen

Lærkestammer skovet i Lemming, af frivillige  lokale ar-
bejdskræfter!

Medhjælperne får tur i ATVèn i en velfortjent øl pause! 
(Drengene der løber efter, ser frem mod voksenlivet...)
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FRISKOLEN I LEMMING
Du er helt ok Johan - Af Gurli Klitgaard, mor til Johan i 5. klasse

Det er nu et år siden, Johan begyndte på Friskolen i 
Lemming – det blev starten til en skolehverdag med 
nærvær og tryghed i overskuelige rammer. Her er han 
ikke altid forkert – her oplever han at blive anerkendt 
for den, han er – en anerkendelse der gir ham ro til at 
lære. Her er de voksne tæt på, og der lægges vægt på, 
at han tager ansvar for sin skole. Som eksempelvis, 
når han er på fejeholdet – så skal der fejes, inden han 
går hjem. 
Johan har i dag en skolehverdag med store venner 
og små venner – små venner, der ser op til ham - små 
venner, der kommer løbende i møde, når han kommer 
i skole, for at give et kram – et kram, der virker som et 
klap på skulderen – du er ok.
Johan har fået ro i sin hverdag, en ro der giver ham 
mulighed for at lære og udvikle sig som menneske. 
Der er klasseundervisning, hvor han skal arbejde 
individuelt. Der er projektarbejde, hvor han skal 
bidrage til fællesskabet og efterfølgende skal formidle 
den viden, han har opnået, ved en fremlæggelse for 
os forældre oppe på skolen. Et af de projekter, der har 
gjort størst indtryk på ham, var et projekt om fugle i 
samarbejde med Blicheregnens Museum. Her blev 

han bjergtaget af isfuglens liv og fandt ro til at fordybe 
sig i emnet. Det er som forældre dejligt at opleve en 
glad dreng, der hviler mere i sig selv, og som er glad 
for at komme i skole. Som Johan selv siger ” Her er der 
nye kammerater der tager godt i mod én”.
For os forældre på Friskolen i Lemming oplever vi et 
forpligtgende samvær. Et forpligtende samvær, hvor vi 
har mulighed for at bidrage til vores barns skolegang 
med de evner, vi nu engang har. Et godt eksempel 
herpå er de årlige arbejdsdage – her mødes vi for 
at vedligeholde og udbedre forholdene på skolen til 
gavn for vores børn. Således mødte forældre fra nær 
og fjern samt eleverne op en skøn solskinslørdag i 
april. Dagen startede med morgenkaffe og fordeling 
af diverse opgaver. Nogle skulle lægge fliser, andre 
skulle male og andre igen renovere legepladsen – der 
var en tjans til alle, der var mødt op.  
Midt på dagen holdt vi siesta, hvor vi havde tid til at 
hygge os og snakke, inden vi atter tog fat på diverse 
opgaver. Efter en dejlig dag i højt solskin og med 
hyggeligt samvær var børnehave og skole atter shinet 
op – klar til brug.- og så havde vi tillige lært de andre 
forældre bedre at kende. Skønt.

En skoledag med tryghed og nærvær i overskuelige rammer.

Johans klassekammerat Sol Harbo Borch har fotograferet Johan sammen med tre andre klassekammerater
Rasmus (tv), Johan, Magnus og Christoffer (th)

Alle hjælper til Et nyt legehus er på vej Velfortjent eftermiddagskaffe i solen
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Et af højdepunkterne når jagtforeningen holder årlig 
generalforsamling ca. i marts måned, er de historier 
som følger med når ”årets buk” er kåret. De kyndige 
skytter har taget bukkeopsatsen med og til et flot trofæ 
hører en god historie.  I år var det Verner Jensen som 
kunne score pokalen for den flotteste opsats.

Udenfor jagtkredse kan disse historier virke 
skuldertrækkende.  Det handler om at gå ud tidlig 
morgen om forsommeren. Sidde stille – sidde 
længe – sidde helt stille og sidde længe endnu. Og 
pludselig er den der, bukken. Enten er den der ”bare” 
ud af ingenting, eller også ved man hvilket krat eller 
skovtykning den kommer ud fra. Ventetiden, såvel 
oplevelsen med at fange bukken ind i kikkerten og – 
måske – løsne skud er intens og mange har forsøgt 
at sætte ord på. Det er noget med nærvær, intensitet, 
koncentration, selvkontrol. Er man til det spirituelle er 
der noget ZEN over tilstanden. Man er afslappet – men 
koncentreret. Grænsen mellem ”væren” og ”gøren”  

Kunsten at sidde stille
forsvinder – og ifølge zenbuddhister skulle det være et 
slags meditativt højdepunkt. Man er der ”bare”. Tømt 
for alle andre tanker end den der buk.

Verner Jensen er, såvidt vides, ikke zen-buddhist, 
og det er der i øvrigt ikke mange af foreningens 
medlemmer som er.

Men alle sidder stille og genkender tilstanden som de 
heldige skytter fortæller om. Bukkejagten om foråret – 
hvor man er alene derude – anses af mange jægere 
for at være blandt de allerbedste oplevelser. Skoven er 
mere ”ren” end om efteråret og luften er ligesom mere 
spændstig og klar.

Fra den 16. Maj – altså inden bladet her udkommer 
– sidder vi igen derude. Tidligt morgen lige efter 
solopgang – eller først på aftenen, inden solnedgang. 
Vi sidder stille, helt stille og det er noget af en kunst.

Verner Lynge

Verner Jensen modtager pokalen og håndtryk af formand Alfred, for flotteste bukkeopsats sæson 2012
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LEMMING BORGERFORENING

Sankt Hans d. 23 juni

Vi har i mange år holdt Sankt Hans skiftevis i 
Lemming og Nisset. 

Men da Sankt Hans i år falder på en søndag
vil vi prøve noget ny.

Så derfor NYT NYT

Sankt Hans ved forsamlingshuset
med helstegt pattegris

Begynder kl. 13.00 med pattegris
tilmelding er nødvendig

Forskellige aktiviteter for børn og voksne
i løbet af eftermiddagen

Slut tid omkring kl 17.00
mulighed for at købe pølser på vejen hjem

Tilmelding til Tina 28832404 eller Sanne 22120212 

Forårsfest?

Vi var i borgerforeningen desværre nød til at aflyse 
vores årlige forårsfest pga. for få tilmeldte. Det er 
vi meget kede af. En af grunde til at vi ikke var flere 
tilmeldte var at det ikke lykkes os at få en revy på 
benene i år – men vi gør et forsøg igen næste år.

Så kunne du tænke dig at hjælpe, med alt fra scenen, 
sminke, skuespil m.m. så sig endelig til – kontakt 
Sanne Lemming 22120212

Vi håber meget på jeres opbakning med tilmedling til 
forårsfesten d. 15. marts 2014.

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset har fået et nyt frisk pust, de gule 
murstens mure er blevet pudset og malet hvide. En 
stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, der har lagt et 
stort arbejde.  (se flere billeder og artikel på side 25)

Så flot er forsamlingshuset blevet!!!

LOTTERISPIL ALLE MANDAGE KL. 19.15
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SKÆGKÆRSKOLEN

Udvikling af undervisning handler også om at anvende 
vores nye medier. Det har i det forløbne år været en 
indsats på Skægkærskolen. Og vil også være det 
fremadrettet.

Et eksempel handler - som overskriften antyder - om 
arbejdet med den ældre danske litteratur. Det er et af de 
obligatoriske områder for danskfaget, og ikke sjældent 
en stor udfordring for engagerede dansklærere, at 
få elevernes interesse vækket/fastholdt omkring 
dette fremmede univers.  To lærere har i samarbejde 
med deres (daværende) 8.klasser, arbejdet noget 
anderledes end vanligt med perioden. 

Efter en introduktion til den litterære periode – også 
med indlagte små opgaver - gik grundarbejdet i 
gang. Den fælles ”digitale læringsplatform”- en wiki, 
var omdrejningspunktet. (En wiki kan beskrives som 
en digital åben bog, hvor alle inviterede kan bidrage 
og lægge tekst, lyd og billeder ind). Her blev der 
arbejdet med opgaver om enkelt personer og værker 
ud fra de biografier, billeder, artikler, radiomontager 
mv. som lærerne havde lagt på siden. Alle opgaver 
var hele tiden tilgængelige for alle - og man kan på 
denne vis ”stå på hinandens skuldre” – og sammen 
blive klogere. Vejledningen fra lærernes side foregik 
både digitalt –og ansigt til ansigt med grupperne i 
undervisningen. Afsluttende kom en periode hvor 
eleverne valgte personer fra perioden, som blev 
brugt som udgangspunkt for et biografisk rollespil på 
Facebook. Der blev studeret grundigt i biografier og 
opgaverne fra det indledende arbejde, for at lave så 
troværdige opdateringer på Facebook, som muligt. 

Eleverne skulle forsøge at ramme 1800-tallets 
sprogbrug - og tone. Et andet af kravene var også, 
at der i opdateringerne skulle fremgå små referencer 
til centrale værker fra de profiler, som eleverne var 
”fører” af. Det kom der en legende, motiverende og 
indsigtsfuld læring ud af. Som ”spil-styrer” havde 
lærerne en profil som Johanne Luise Heiberg, - der gik 
i rette med evt. ukorrekt sprogbrug og som igangsatte 
kulturelle og samfundsmæssige debatter på Facebook. 

Som afslutning slog Johanne Luise Heiberg følgende 
op på sin væg:
Kjære Alle Kunstnersjæle. Dette har været en yderst 
interessant Rejse udi Udveksling af sotre og klejne 
tanker om vore Liv og vor Kunst. En stor Tak skal dette 
Medium have, thi jeg fornemmer, det har viet megen 
Fornøjelse, Indsigt og Inspiration i vore lille Kreds. Jeg 
vil bede jer allle om at tage en lille Dannelsrejse rundt i 

hinandens Profiler med disse Hensigter for Øje:
Hvorledes ere det lykkedes at give indblik i den 
enkeltes Liv og Levned?. Fornemmer man klart Livets 
røde Traad? Er Sproget blomstrende og passende 
for vor Tid? Faar vi andre et Kig ind i den enkeltes 
Kunstneriske Sjæl -Inspirationer og Værker? Forfat en 
Kommentar til alle om disse punkter- men vælg kun  én, 
som De vil præmiere, som den der i alle Henseender 
lever op til disse Krav...

(Er man mere interesseret kan jeg henvise til artiklen” 
Romatikken 2.0” fra bladet: Liv i skolen, januar 2013, 
skrevet af Anita Fried, lærer på Skægkærskolen)

På Skægkærskolen har vi fokus på såvel de traditionelle 
fagligheder – og også at leve op til kravene om at ruste 
vores børn til livet med de medier og muligheder der 
er nye.

Peter Mortensen
Skoleleder på

Skægkærskolen

Oenhlenschläger, Grundtvig og Blicher på Facebook?
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Formand: Thomas Højer, Resdal Bakke 2, tlf.: 3123 5463
Fodbold: Thomas Højer, tlf.: 3123 5463 - mail: t_hojer@msn.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 4057 2445 - mail: goetzsche@oncable.dk
Håndbold: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 3070 3414 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 2889 6811 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com

www
ifcentrum

dk

Lørdag d. 6 april tog IF. CENTRUM fodbold hul på 
den nye sæson med fælles opstart for klubbens 
ungdomshold.

Der var lige under 100 glade og livlige børn som havde 
glædet sig til at komme på græs igen.

Silkeborg kommune havde endnu ikke frigivet banerne 
i kommunen, så vi måtte rykke lidt sammen på vores 
vinterbane. Men med stationer fordelt rundt omkring 
på banen, fik vi plads til alle og alle fik prøvet alle 
øvelserne og spillet lidt kamp.

Efter en tur på banen, gik turen ned i klubhuset 
(CentrumHuset) hvor klubben var vært med saftevand 
og pølser. Karen Marie var klar til de stor ryk ind og fik 
hurtig smækket 120 pølser over disken.

Fredag d. 19 april blev banerne så frigivet af kommunen 
og allerede lørdag d. 20 hvade vi de første kampe på 
”Skægkær Stadion” hvor vores U11 fik besøg af 5 hold 
til et lille stævne.

Alle hold er i fuld gang med træning og kampe. Har 
du lyst til at være med så tjek www.ifcentrum.dk for 
træningstider og kontaktpersoner.

Mvh.
If. Centrum

Flot fællesopstart i IF. CENTRUM

De mindste var også klar på at spille fodbold. Her under 
kyndig opsyn af Michael Boesgaard.

Anders Nedergaard, stod for dagens fælles opvarmning, 
inden spillerne blev fordelt ud på de forskellige øvelses sta-
tioner.

Selvfølgelig var en af stationerne kamp på 2 mål. Det er det 
de unge vil ha’

Det gode vejr havde også lokket nogle forældre med til fod-
bold.

REGIONS FINAL I SKÆGKÆR
Søndag d. 23 juni kl. 11-15

If. Centrum skal være vært for regions finalerne 
i 7-mands U15 drenge.

Der kommer 6 hold, hvor af If. Centrum gerne 
skulle være det ene. :-)

De indeles i 2 puljer og der spilles puljekampe 
og finalekampe.

Så kom ud på banerne i Skægkær og se noget 
godt fodbold.

Vi håber på godt vejr og masser af tilskuere.
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PLADS TIL DIG OG MIG

Kaffe i Forsamlingshuset efter byvandringen

Pensionistforeningen har taget den over ti år gamle pe-
tanquebane i brug.

Petanque i Serup
For mere end 10 år siden, fik Serup Borgerforening 
etableret en petanquebane på Sportspladsen, i 
forbindelse med, at legepladsen blev opført.

Det kan nok tælles på en enkelt hånd, hvor mange gange 
den har været i brug siden, men for et par uger siden 
skete der noget! Serup/Resdal Pensionistforening tog 
initiativ til at få lidt gang i kuglerne. De fjernede selv 
de uønskede mælkebøtter og spiller nu petanque hver 
onsdag kl. 13.30. Det er rigtig dejligt, at banen med det 
specielle underlag endelig er kommet i brug,

Det går ikke altid så hurtigt her ude på landet, men det 
går som regel RIGTIG GODT!
   Tina

Historisk byvandring i Serup
Onsdag d. 15. maj havde Serup Foredragsforening 
arrangeret en byvandring i Serup, hvor Bent Frits 
fortalte om de gamle huse og hvem der havde beboet 
dem i tidligere tider.

Der var ca. 50 deltagere, både nuværende og tidligere 
serupgensere. Turen blev dog afbrudt af heftig regn, 
men arrangementet fortsatte så i Forsamlingshuset, 
hvor Foredragsforeningen bød på kaffe og brød.

Der mangler derfor stadigt at blive fremvist en del af 
byen, men med den store tilslutning, vil et lignende 
arrangement i fremtiden forhåbentligt blive en realitet.

 

Billeder fra Lemming Byfest 2013
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Nu kan man igen få sig en hurtig hotdog, en 
Jumboburger eller Dagens ret i Skægkær.
I det indbydende lokale med duge på bordene er 
der igen kommet liv. Berndt Kiilerich er rykket ind i 
de nyistandsatte lokaler, som i en periode har stået 
tomme.
Berndt er udlært butiksslagter, og som sådan ved han 
alt om kvalitetskød og tilberedning af mad. Han har 
valgt det gode fastfood-sortimentet fra Langelænder, 
men bøfferne til burgerne fastholder han at fremstille 
fra grunden selv. 
Is, slik og chips supplerer det klassiske udbud i 
en grillbar. I øvrigt er det mere fornemmelsen af 
restaurant end af grill, der møder gæsterne i Skægkær. 
Udsugningen er effektiv, og fritureolien skiftes ofte, da 
Berndt gerne vil lave ordentlig mad.
Dagens ret bliver fremstillet i køkkenet på stedet, på 
samme måde som hjemme hos en selv. Der er fastlagt 
menu 1 md. frem, og der er både klassiske danske 
retter, som fx karbonade eller flæskesteg, og det mere 
eksotisk inspirerede, som Tortillas, Lasagne eller 
Cannelloni, på programmet.

Skægkærgrillen

Berndt Kiilerich er den nye grillmester i Skægkær

Skægkær Grillen får besøg af såvel den sultne 
chauffør på langfart, den travle håndværker, som den 
lokale familie med børn, der lige vil slippe for besværet 
i køkkenet derhjemme. 
Berndt Kiilerich synes den første tid efter åbningen 
er gået rigtig godt, og han ser frem til en fortsat 
konsolidering af det lokale spisested i Skægkær.

Klaus Hansen, Tandskov

Mathias, Mikkel og Mathilde, de snakker om den blå 
krokodille, som er ved at blive lavet.

Fredag den 15. marts var det vores tur til at komme i 
legestue igen, - til stor glæde for både børn og voksne. 
Vi havde besluttet at tage hjemmelavet modellervoks 
med, i tre forskellige farver, i lyserød, i blå og i hvid og 
derudover havde vi små kageruller og redskaber med. 
Mens vi gjorde klar ved det store bord med 
voksdug, redskaber og stole, kom dagplejebørn og 
børnehavebørn hen til bordet  for at hjælpe til. Herefter 
satte børnene sig til rette ved bordet og bad om 
modellervoks i forskellige farver, - og så gik de i gang 
med at forme, fortælle og udveksle ideer. 

Der blev arbejdet koncentreret, snakket og grinet, og 
inden længe måtte vi gøre endnu et bord klar med dug 
og redskaber. Det var dejligt at se og høre dagplejebørn 
og børnehavebørn snakke med hinanden og hjælpe 
hinanden. De store børn hjalp de yngre børn med at 
rulle modellervoks ud samt at trykke forme. Børnene 
var gode til at vente på tur, når de manglede et redskab, 
de var også gode til at give redskaber videre når et 
barn ikke selv kunne nå redskabet, og de var gode til 

at dele modellervoksen, når et barn manglede en lille 
smule til en form. Der blev lavet krokodiller, snemænd 
og pandekager og mange fantasi dyr. Mange børn sad 
længe ved bordet og legede. Det var en rigtig god og 
lærerig formiddag for såvel børn som voksne.

                                                              Forårshilsner 
fra Mette, Anita, Heidi, Tina og Karina

Dagplejebørn og børnehavebørn leger sammen med modellervoks

DAGPLEJERNE
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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
Poul Erik Bach, formand   8685 9027
     2160 9027

Skægkærområdets Lokalråd
For Serup:  Gitte Grill (formand)  8685 5985
For Lemming:  Henning Skov      2485 6957

Dagplejere
Kontakt borgerservice   8970 1010

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

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

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Mobil     2170 4815
Skolebestyrelsen:
Ole Rabjerg, formand   8685 6680
Tim Baldwin, næstformand  8724 7007

Friskolen i Lemming (0.-9. kl.)  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
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Thomas Højer, formand   3123 5463

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

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

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

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Tina Englyst, formand   3023 1613

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand   3511 6628

Serup Forsamlingshus  8685 5108
Kirsten Jensen, udlejning mm.  8685 6608
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647
Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385

Menighedsråd
Arne Mundbjerg, formand  8685 9875

For foreninger
Abonnement (pr. år): 250,00  
Sidepris (pr. år): 1000,00

For erhvervsdrivende
Annonce i farver
6,1x4,3 cm
Pr. år: 1250,00

Èngangsannoncer
1/8-dels annonce i farver
6,5x9,25 cm
Pr. gang: 250,00
(gratis for B-medlemmer og private)

Lokalbladets priser
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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

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

A
p

S

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, 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

Denne annonce 
kan blive

DIN

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

Denne annonce 
kan blive

DIN

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær

Østergade 8
8620 Kjellerup

Tlf. 2177 2169
www.kjellerupkøreskole.dk
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Faste arrangementer:

Lotterispil:
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.30

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne

6. juni
Sogneudflugt til Frede-
riks kirke, se side 12 
 
6. juni kl. 19.15
Tur til haven i Abildå, 
Landsbyliv, se s. 28

7. juni
Udgiv din egen bog bil-
ligt, se s. 24

8. juni
EnergiMidt Cup, Lem-
ming IF, se s. 21

9. juni kl. 10.00
Idrætsdag for Alle, Lem-
ming IF, se s. 23

16. juni
Afskedsgudstjeneste i 
begge kirker

21.-23. juni
Sommerfest i Sinding,  
se s. 24

23. juni kl. 11.00
Regions Finale i Skæg-
kær. IF Centrum, se s. 35

23. juni kl. 13.00
Skt. Hans, Lemming Bor-
gerforening, se s. 33

23. juni kl. 16.00
Skt. Hans Fest, Serup 
Borgerforening, se s. 27

2.-18. august
Uddeling af telefonbøger, 
Lemming IF, se s. 21

3. august kl. 9.00
Opstart m. morgenbrød, 
Lemming IF, se s. 21

5.-8. august
Sommerbilledskole, Se-
rup Billedskole, se s. 7

16.-18. august
Serup Sommerfest,  
program udsendes

16.-18. august
Byfest i Lemming,  
se side 9

21. august kl. 8.00
Sommerudflugt, Pensio-
nistforeningen, se s. 7

6. september kl. 18.00
Grillaften i Serup For-
samlingshus, se s. 26

5. oktober kl. 18.00
Høstfest, Serup Forsam-
lingshus, se s. 26

26. oktober
Oktoberfest, Lemming 
IF, se s. 21

Deadline til næste blad: 1. august 2013
Mail: lokalblad@gmail.com


