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Nummer 61          15. Årgang Juni 2017

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

Emneuge i Børnehuset

LIF Fodbold: Jyllandsserie 1 - Godt klaret, allesammen!

Revy i Lemming Dilettant i Serup

Dilettant i Sejling
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 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647

Container-udlejning

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

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

mail@boernehavenilemming.dk
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse i leg og læring

 

• El- installationer
• Industri-installationer
• EDB- & Teleinst.
• Hårde hvidevarer
• Klimaanlæg

• Ventilation
• Centralstøvsuger
• Solcelleanlæg
• Energivejleder
• El-eftersyn

Aut. el-installatør  8685 5060
Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.tikma.dk

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

Denne
annonce
kan blive

DIN

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.dk



3

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

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

uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:         
Redaktør (vest):  Klaus Hansen, Resdal Bakke 51   4040 4502
Redaktør (øst):  	 	 Oluf	„Luffe”	Skjerning,	Allingvej	3		 	 2993	5475
Kasserer:   Karina Birch, Viborgvej 129    6127 7299 
Sognepræst:   Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9   2383 3055 
Sognepræst:   Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 
Bladsætter:   Tina Englyst, Serupvej 16    3023 1613

Mail:     lokalblad@gmail.com 
Hjemmeside:   www.lokalblad.com

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

Tryk:    Skabertrang
Oplag:    1525 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december

LEDER
Genbrug er godt
-	og	det	er	”in”.	For	et	par	generationer	siden	var	det	af	simpel	
nød	blandt	store	dele	af	befolkningen.	Lillesøster	blev	konfir-
meret i storesøsters kjole, som var syet af mors brudekjole.
Det bugner med genbrugsforretninger, bagagerumsmarke-
der,	blå	aviser	og	gule	sider.	Salg-køb-bytte-sider	på	Face-
book.	Gruppen	”Mangler/bortgives	 i	Lemming,	Serup,	Sej-
ling,	Skægkær,	Sinding	og	opland”	har	nye	tilbud	hver	dag.
Både sommermarkeder som fx Mausing og permanente in-
dendørs markeder, fx Byens Bazar, er meget besøgt. Mange 
i	vores	område	gør	en	del	i	”kræmmer-geschäften”.	Og	der	
byttes, foræres, købes og sælges som aldrig før. TV-pro-
grammer	om	”genbrugsguld”,	handel	på	auktioner	og	loppe-
fund er populære.
I	dag	er	det	for	de	fleste	ikke	økonomisk	nød,	der	driver	gen-
brugs-lysten.	Fx	viser	undersøgelser,	at	10%	af	alt	indkøbt	tøj	
hænger	ubrugt	i	skabet.	Og	op	mod	1/3	af	vores	mad	ryger	
i skraldespanden. Vi har åbenbart penge nok, men alligevel 
blomstrer genbrugsideen.
Affald,	incl.	brugbare	ting	og	sager,	er	ikke	mere	noget,	der	
læsses	af	på	”Tippen”	i	Tandskov	som	i	80’erne.	Affald	skal	
sorteres og genbruges. Og genbrugsting er så det, der ikke 
helt	er	affald	endnu.	At	vores	klodes	resurser	er	begrænsede	
-alt fra ferskvand til sjældne metaller- er efterhånden almin-
delig kendt og anerkendt. Og vi ved vi påvirker klimaet med 
vores forbrug. Vi har kun denne klode, men forbruger som 
om vi havde 2. Om 20 år er indlandsisen på Grønland væk. 
Det påvirker Golfstrømmen, og det bliver bidende koldt i Dan-
mark (Politiken 30.-4.)

God sommer.                                            Klaus H. Tandskov
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SKÆGKÆR BØRNEHUS

GADESPEJLET

Skægkær Børnehus sprudler af liv, leg og eventyr. Der 
øves og opføres i øjeblikket skuespil hver uge. Mange 
forskellige eventyr er blevet fortalt og opført. Det er 
en stor succes og børnene står i kø for at være med i 
”skuespiller	gruppen”.
 
I forbindelse med fastelavn, lavede alle børn faste-
lavnsris	og	vi	holdt	 fastelavnsfest	med	flotte	udklæd-
ninger, tøndeslagning, bollespisning og sang.

Påskepynt er det også blevet til. Som det ses på bil-
lederne, blev der lavet søde påskekyllinger og malet 
æg.
 

Vi	har	i	år	lavet	en	”mini-spir-gruppe”,	for	de	børn	der	
efter sommerferien skal være spire (vores før-skole-
gruppe).	For	mini-spirene	arrangeres	der	ture	og	akti-
viteter, der handler om at ryste gruppen godt sammen 
socialt, inden de for alvor bliver spire. Børnene trives 
i	at	være	”blevet	større	og	snart	rigtige	spire”,	som	et	
af børnene udtrykte det. Ved at være sammen i denne 
gruppe, bliver de mere opmærksomme på, hvem de 
skal følges med og der knyttes stærke venskaber. 
 

Med venlig hilsen 
Daglig leder, Gitte Kjærgaard Nielsen

Søndag d. 18. juni
mødes vi ved Kvickly på Søtorvet kl. 8.30,
hvorefter vi vandrer en tur til Svostrup Kro

via den nyrenoverede træksti.
Undervejs	indtager	vi	den	medbragte	kaffe	og	et	
rundstykke, for at afslutte dagen med frokost på 

kroen, når vi når frem.

Og husk også
Serup Sommerfest

på Sportspladsen
30. juni + 1. juli

Alle mænd fra hele området er velkomne!
Besøg Facebook-Gruppen

”Serups Tøffelhelte”
eller kontakt Erling Juul

på 2845 7757
for mere info

SERUPs TØFFELHELTE

Lene og Michael Melsen, Lemming Skolevej 6, Lem-
ming, fejrede sølvbryllup den 16. maj.
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GADESPEJLET

Du kan være med til at gøre
Gadespejlet spændende og aktuelt,

ved at underrette redaktionen om mærkedage,
fødselsdage, nyfødte mm.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

På Høgdalvej 18, Resdal, bor Jane S. Olsen (Blomsterhu-
set, Nygade) og Hans Jørgen Olsen (Møbelhuset Silke-
borg) og deres datter Trine. De købte ejendommen i 1989, 
og har løbende (ca. 5 gange) gennemrenoveret såvel stue-
huset som udhusene. Der er bl. a. lavet flot ovenlys i køk-
ken/stuen. Den tidl. hestestald har fået tegltag som stue-
huset og er blevet til dobbeltgarage. De har tidl. haft både 
ponyer og fedekvæg, men det er slut pga. tidsmangel. Men 
rigtig flot er ejendommen blevet.

HUSSTAFETTEN

Ask Gjedde Bajlum, søn af 
Bjørn Bajlum og Sif Gjed-
de, kom til verden d. 14. 
december kl. 11:04. Han 
vejede 3862 og målte 51 
cm. 

Isak bor sammen med 
sine forældre på Nisset 
Overhede 5. Han blev født 
d. 8. September 2016 kl. 
8.05, var 50 cm lang og 
vejede 3342 gr. 

Noah Erbou Hensel, søn 
af Heidi Erbou og Ronni 
Hensel, Serup Tinghøjvej 
8, blev født d.15. februar. 
Han vejede 3290 gram, og 
var 52 cm lang.

Lykke	Sofie	Bang	Brofelde,	
datter	af	Ditte	og	Flemming	
Brofelde, Lemming Byga-
de 69L, blev født d. 28. fe-
bruar kl. 9.42. Hun vejede 
2410g og var 46,5 cm lang

Lisbet Thor, tidl. lærer og in-
spektørfrue på Lemming Sko-
le, fyldte 75 år den 2. marts.

Vega	Friis	Møller,	datter	af	
Marianne	 Friis	 Møller	 og	
Jan Møller, Nisset Bygade 
41, er født den 11. april 
kl. 17.25, og vejede 3832 
gram og var 56 cm lang.

Bent	”Kårle”	Møller,	Øster-
byvej 7A, Lemming, fyldte 
60 år den 14. april.

Thor Bjerre Godskesen, søn 
af Marianne Poulsen og Pa-
trick Godskesen, Holmgår-
devej 2, blev født d. 1. marts 
2016. Han vejede 2760 gr. 
og var 50 cm lang.

I anledningen af mit 
25 års jubilæum med TIKMA

vil det glæde os at se forretningsforbindelser og 
samarbejdspartnere til reception

Fredag d. 2. juni kl. 13.00 - 17.00
i teltet på Holmgårdevej 14

Venlig hilsen Kim Friis Lund

• El- installationer
• Industri-installationer
• EDB- & Teleinst.
• Hårde hvidevarer
• Klimaanlæg

• Ventilation
• Centralstøvsuger
• Solcelleanlæg
• Energivejleder
• El-eftersyn

Aut. el-installatør  8685 5060
Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.tikma.dk

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...
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• Industri-installationer
• EDB- & Teleinst.
• Hårde hvidevarer
• Klimaanlæg
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• Centralstøvsuger
• Solcelleanlæg
• Energivejleder
• El-eftersyn

Aut. el-installatør  8685 5060
Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.tikma.dk

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
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– en sikker forbindelse ...
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PLADS TIL DIG OG MIG

I tema-serien om indvandrere (Michael og Lydia, Ales-
sandro	og	Fulvia,	Stewart	Grant),	kommer	der	her	en	
anderledes indvandrerberetning om en Schweizer i 
Sejling. Astrid Bernth siger med et smil, at hun kom til 
Danmark som souvenir. Hendes mand, Peter, arbej-
dede under sin uddannelse en periode i Schweiz, og 
Astrid fulgte med ham hjem til Århus, hvor han færdig-
gjorde sin økonomuddannelse.

Astrid var uddannet på kunsthåndværkerskolen i Ba-
sel,	bl.a.	i	keramik	og	grafisk	design	(plakater),	så	hun	
fik	arbejde	på	et	reklamebureau	i	starten.	Hun	havde	
sat sig for at lære dansk hurtigt, og det foregik ved 
sandkassen sammen med danske børn. 

Også i 1971 skulle man som udenlandsk statsborger 
melde sig hos politiet med mellemrum for at få for-
længet	opholdstilladelsen.	De	giftede	sig,	men	hun	fik	
først varig opholds- og arbejdstilladelse efter nogle år.
Astrid	er	et	meget	kreativt	menneske,	”og	så	kan	man	
slet ikke lade være med at afprøve nye muligheder og 
prøve	sig	selv	af”.	Da	deres	4	børn	var	små,	og	Astrid	
passede dem hjemme, lavede hun selv dukker til dem 
med	hoved	og	hænder	i	 ler,	men	fingrene	knækkede	
for let. Så fandt hun frem til et mere velegnet materiale 
baseret på savsmuld, kridt og rugmel Det blev starten 
på et aktivt og spændende liv med dukker. Hun un-
derviste lærere og pædagoger på seminarier, og hun 
udviklede modeller, som egnede sig, også til kortere 
forløb i håndarbejde og på fritidshjem. Det blev nød-
vendigt	for	Astrid	at	tage	kørekort	og	anskaffe	bil!

Da	Astrid	 og	 Peter	 købte	 ”Nørtoft”	 i	 Sejling	 i	 1988,	
omdøbte	de	den	til	”Dukkemagergården”,	og	gennem	
årene er der afholdt utallige kurser, ofte også med 
udenlandske deltagere. På et kursus om snitning af 
hoved og hænder i træ til marionetter, var en af ver-
dens bedste træsnittere, AntoninMüller, hidkaldt helt 
fra Prag, og der var deltagere der var rejst fra Umeå i 
Nordsverige og Bergen i Norge.

Gårdens ombyggede stald og lade dannede rammen 
om værksteder og undervisning, og stuehuset, med 2 
toiletter og bad og et almindeligt køkken, fungerede 
fint	som	”kursuscenter”	for	op	til	50	deltagere.	Indkvar-
teringen foregik i telte og campingvogne i haven.

Siden	1986	har	der	været	 ”Dukketeater-festival	 i	Sil-
keborg frem til 1999 hvert år og herefter hvert 2. år, et 
stort arrangement, kendt og med deltagere fra mange 
lande. Her har Astrid været en drivende kraft i dukke-
værkstedet gennem næsten alle årene. 

Indvandrere i lokalområdet
I år er der dukketeater-
festival i Silkeborg fra 9. 
til 12. november. Astrids 
kreative evner og interes-
se kommer ikke fra frem-
mede. Hendes far snittede 
bl.a. Og det hænger sam-
men med en ganske sær-
lig familiehistorie, også om 
indvandring	og	at	flytte	ef-
ter nye muligheder.

Astrids	 oldefar	 flyttede	 omkring	 1900	 fra	 Schweiz	 til	
Tyskland og slog sig ned i Erzgebirge, et område i det 
sydøstlige Tyskland med bjerge og skove, og en me-
get udbredt minedrift. Både jern, sølv, kobber og zink. 
Om vinteren, når frost og sne gjorde minearbejderne 
arbejdsløse,	snittede	de	figurer,	brugs-	og	pyntegen-
stande til salg. Traditionen eksisterer stadig, og på et 
museum	i	Seifen,	findes	snittearbejder	tilbage	til	1600	
-tallet. Dette håndværk holdt hendes far i hævd, da 
familien	flygtede	tilbage	til	Schweiz	i	1949.

Far	og	farbror,	begge	ingeniører,	havde	overtaget	far-
farens papir- og kartonfabrik i det, der efter krigen nu 
var blevet til DDR. Det statskontrollerede, kommuni-
stiske regime accepterede ikke privat foretagsomhed. 
Men da familien var schweiziske statsborgere, kunne 
myndighederne ikke umiddelbart nationalisere fabrik-
ken. I stedet chikanerede myndighederne foretagen-
det, fx blev et vandløb, hvis vand var nødvendigt i 
produktionen, pludselig omdirigeret. I 1949 blev der i 
hemmelighed	arrangeret	bustransport	for	flere	schwei-
ziske	 familier	 ud	 af	Østtyskland,	 og	Astrid	 kom	 som	
2-årig hjem til Schweiz.

Hjemmet på Lemmingvej emmer af ro og stabilitet, 
eftertænksomhed	og	 nysgerrighed.	 Fyldt	 som	det	 er	
med kunst, antikviteter og rariteter. Alt har en histo-
rie, som Astrid og Peter gerne fortæller om. I stalden 
er	der	legetøjs-	og	dukkemuseum	med	sager	fra	flere	
generationers barndom. Der er fri entré og åbent om 
sommeren når de er hjemme.

Som	 tilflyttere	 til	Sejling	oplevede	de	en	stor	 imøde-
kommenhed. Naboerne kom med blomster og bød 
dem velkommen. Astrid kom hurtigt i Borgerforenin-
gens	bestyrelse,	hvor	hun	var	med	i	flere	år	og	Peter	
var 4 perioder i menighedsrådet.

Det er en vellykket integration.
Klaus Hansen Tandskov.

Astrid med en flot dukke
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

SÅ kom der atter liv i DLGs bygninger i Ebstrup, fordi 
Kim Them starter LANDHANDLEN I EBSTRUP, hvor 
Frank	 Munksø	 tidligere	 drev	 tilsvarende	 forretning.	
Kim Them er godt kendt med handel med dyrefoder og 
udstyr til kæledyr, idet han fra 2007 til 2016 har drevet 
butikken	CK-Foder	&	Tilbehør	 fra	 sin	 bopæl	 på	Nis-
set	Bygade	12,	kun	200	meter	fra	den	nye	butik.	For-
retningen drev han sideløbende med fuldtidsjob som 
hundevægter hos G4S, som han nu forlader og satser 
100%	på	den	nye	butik.	

Frank	Munksø	havde	gennem	3	år	etableret	en	god	
forretning, som uheldigvis blev ramt af brand lige før 
jul	 2016.	 Dette	 skabte	 så	 store	 problemer,	 at	 Frank	
valgte at lukke butikken, men Kim ønsker at videreføre 
den gode kundeservice og cirka samme varesortiment 
med produkter til haven, husdyr og landbruget. Har 
kunderne specielle ønsker, vil han gerne forsøge at 
skaffe	dem	også.	Kim	vil	bl.a.	have	meget	træningsud-
styr til hunde, som han selv kender fra sine 15 år som 
hundefører i Silkeborg Politihundeforening.

Landhandlen, som Kim håber på bliver det daglige 
navn for butikken, åbnede den 1. maj med mange inte-

resserede besøgende, selv 
om der stadig var lidt tomme 
pladser på hylderne. Men 
som	Kim	siger:	”Rom	blev	jo	
ikke bygget på 1 dag, så jeg 
er fortrøstningsfuld, fordi 
jeg har fået rigtig meget op-
bakning fra lokalområdet og 
de	tidligere	kunder.”	Der	er	
også igen blevet GLS-cen-
tral med mulighed for ind- 
og udlevering af pakker.

Åbningstiderne i Landhandlen i Ebstrup bliver mandag 
til fredag klokken 10-17 og lørdag klokken 10-13. Kim 
kan	 både	 tage	 dan/visakort	 og	mobilepay,	 og	 vil	 du	
vide mere, så ring på mobil 23421517 og hør mere 
om, hvad Kim kan tilbyde dig til en konkurrencedygtig 
pris og i høj kvalitet.

Lokalbladet ønsker Kim held og lykke med projektet.

Luffe

Landhandlen i Ebstrup

Kim Them i den nye Land-
handel

Jørgen Bidstrup bor på Høgdalvej 42, Serup, og han 
har	genopstartet	sit	firma	Bidstrup	Allround,	som	han	
drev fra 2007 til -10. Her blev han ansat som afde-
lingsleder hos Uniscrap på Tietgensvej, hvilket han var 
frem til 2017, hvor ledelsen valgte at lukke afdelingen 
i Silkeborg. 

Så var valget ikke svært for Jørgen, der som han siger: 
”Jeg	 var	 rigtig	 glad	 for	 den	 kundekontakt,	 jeg	havde	
både lokalt men også længere væk, hvor jeg har set, 
at der var brug for en person, der kan ordne mange 
forskellige	ting	på	en	enkelt	dag	eller	et	kortere	besøg”.

Bidstrup Allround tilbyder som navnet indikerer en 
bred vifte af tilbud indenfor hus- og haveservice, hvor 
han	 kan	 lave	 rigtig	mange	 af	 de	 ”hverdagssmåting”,	
som	kan	irritere	de	fleste,	når	man	IKKE	får	dem	lavet.	
Det kan være køkkenlågerne hænger, døre der binder, 
fliser	der	trænger	til	at	blive	lagt	om,	en	vindskede,	der	
skal skiftes, et par mursten, der skal mures fast igen, 
et havehegn med låge, der er blev skævt, et skur, der 
trænger til fornyelse o.s.v....Jørgen har også fungeret 
som bygherrens repræsentant med håndværkersty-
ring ved renovering af et hus efter brand med referen-
ce til forsikringsselskabet, og han deltager gerne som 
medhjælp til andre håndværkere efter behov.

I fritiden har Jørgen 
også travlt som guitarist 
i	 bandet	 ”Swot	 Blu’s”,	
roder med gamle ve-
teranbiler, passer sin 
landejendom med 7 tdl. 
”baghave”,	 hvor	 fruen	
Lone også boltrer sig 
med sine dagplejebørn. 

Han	 har	 tidligere	 fløjet	
en	del	svævefly	og	har	
Light-fly-certifikat,	 men	
den seneste tid har det 
knebet med tid til de 
flyvske	aktiviteter.

Så	står	du	lige	og	mangler	en	flittig	mand	med	hæn-
derne ude for enderne af armene, så ring til Bidstrup 
Allround på mobil 3048 6730 og hør nærmere om dine 
muligheder, pris og tid, hvornår du kan få lavet alle 
de små hængepartier, der trænger til Jørgens dygtige 
hænder!	 	 	
         Luffe

Bidstrup Allround er startet igen...

Jørgen og firmabilen
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SKÆGKÆRSKOLEN

SKÆGKÆRSKOLENS	FRITIDSDEL	GENBESØGER	
DE	GAMLE	DAGE!
Meget vand er løbet i åen i skoleverdenen de senere 
år. Det samme gør sig gældende for dem, som vi tidli-
gere	kendte	som	”Fritidshjem”	og	Klubber.

De	 længere	 skoledage	 har	 haft	 stor	 indflydelse	 på	
fritidsarbejdet,	og	ud	over	at	 ”fritidshjem”	er	blevet	 til	
SFO,	så	er	eftermiddage	med	leg	og	fællesskab	blevet	
indsnævret til en sparsom åbningstid. I Skægkærsko-
lens fritidsdel har dette dog ikke sat sit præg som en 
begrænsning, men snarere som en optimering af de 
timer der er åbent. Det har været vinklen fra start.

I den forbindelse har vi i år besluttet, at imødekomme 
medarbejdernes brændende ønske om at genrejse en 
gammel kæmpe i fritidspædagogik. SOMMER-LEJR. 
Tilrettelæggelsen har været stor, og resultatet er ble-
vet,	at	vi	i	år	kan	invitere	både	SFO	og	klub	på	lejr	i	uge	
26.	Klubben	i	starten	af	ugen,	og	SFO	overtager	stedet	
sidst på ugen. Turen går til en hyggelig gammel lejr i 
Vinderup, hvor vi skal spille bold, lave bål, have sure 
tæer og i vandkamp. Derudover skal vi prøve at sove 

FORÅRSNYT FRA SKÆGKÆRSKOLEN
langt væk fra vores forældre sammen med vores ven-
ner og klassekammerater. Alt sammen i samvær med 
de voksne, som børnene kender fra eftermiddagene 
på skolen.

Der har været stor spænding omkring konceptet, da 
sommer-lejr ikke er noget, som ret mange børn ken-
der til i 2017. Mange forældre kan selv huske det, og 
forbinder	det	med	en	god	tid.	Flere	kollegaer	fra	andre	
skoler kan heller ikke forstå, hvordan det kan lade sig 
gøre, hvilket det faktisk heller ikke burde kunne. Det 
kunne det faktisk heller ikke uden fantastiske passio-
nerede medarbejdere og en aldeles fantastisk foræl-
dreopbakning til det koncept, som fritidsdelen i år står 
bag på Skægkærskolen.

Enden på vores initiativ er blevet, at vi inden ugen er 
omme,	runder	100	tilmeldte	SFO	børn,	og	40	tilmeldte	
klubbørn. Langt over forventning.

Nu afventer vi bare at sneen smelter, og solen får plads 
til at varme sovesalene op så vi kan komme afsted på 
lejr-tur som i gamle dage.

Peter Green.
pædagogisk leder

FORÅR PÅ SKÆGKÆRSKOLEN
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DAGPLEJERNE

Dagplejere  By  Telefon
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Henriette Larsen Lemming 8685 5672
Joan Nielsen  Lemming 8685 9103
Gry	Fogh	Schultz	 Lemming	 2250	2097
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Karina Johnsen Serup  2156 6073
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Anita Pedersen Resdal  2766 1044
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 46

Kunst i børnehøjde
- dagplejens kunstudstilling på Skægkærskolen d. 29. april
Vi er 11 dagplejere og ca. 40 børn i 
alderen 8 mdr. – 3 år, fra Lemming, 
Serup, Sejling, Resdal og Skæg-
kær som i foråret har arbejdet med 
”kunst	i	børnehøjde”.
Børnene har lavet forskellige for-
mer	for	”kunst”	og	vi	har	holdt	ferni-
sering	lørdag	d.	29/4	på	Skægkær	
skole.

Børnene har været meget engage-
rede og meget koncentrerede. De 
har	malet	med	fingrene,	fødderne,	
toiletruller og pensler, - og der er 
blevet malet på støvler, sten, papir, 
lærred og glas.
Børnene har lavet skovbund, frøer, 
ugler, iskunst og monstre. Kreativi-
teten har været stor, og mange ma-
terialer er blevet brugt.

Vi åbnede udstillingen kl 9, med 
velkomst, lidt mundgodt og den 
røde snor blev klippet.

De glade og stolte små kunstnere 
fandt, fortalte og viste deres kunst 
frem til forældrene.

Det var en rigtig hyggelig formid-
dag,- tusind tak for den store op-
bakning. 

På vegne af små og store kunstnere
Karina
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022

Værkeriet er en forening, skabt på baggrund af det 
forenings-, erhvervs-, institutions-, idræts- og kulturliv 
som er i Lemming og omegn. Værkeriet holder til på 
Lemming Gl. Skole, som siden sommeren 2016 har 
stået tom, og som vi ser en masse potentiale i at be-
vare, indtil en evt. ny bygning vil stå klar (følg med 
under navnet LemmingHuset). Herunder kan du læse 
den seneste opdatering fra et hus, som bliver mere og 
mere brugt. 

Følg	 desuden	 med	 på	 lemmingomegn.dk/vaerkeriet	
og	på	Facebook	ved	at	søge	efter	”Værkeriet	–	Lem-
ming	Gl.	Skole”.

Siden sidst...
Der	 er	 godt	 med	 liv	 i,	 og	 omkring,	 Værkeriet.	 Flere	
medlemmer kommer til og vi fornemmer en god op-
bakning til stedet og idéen i at bruge de udmærkede 
lokaler.	Folk	er	generelt	gode	til	at	tænke	i	muligheder	
frem for begrænsninger. Det giver altså også et mindre 
kick, når folk henvender sig på baggrund af at de har 
hørt om Værkeriet igennem en anden. Det er vigtigt, 
især når dét der med hvordan vi bedst får kommuni-
keret til folk, altid vil være et emne herude på landet.

Tilbage i april, afholdt vi, hvad der efterhånden er ved 
at være en tradition for Værkeriet, en markedsdag, 
hvor	flere	lokale	stillede	op	med	en	stand.	Tak	til	alle	
jer	som	var	med	på	dagen!

De unge i området, har også længe været en målgrup-
pe, som vi i Værkeriet gerne ville i kontakt med. Vi har 
afholdt to bonus-fredage, hvor unge fra 4.-7. klasse, 
troppede op. Ved første møde var alle døre slået op, 
således at de unge selv kunne snuse rundt og danne 
sig et indtryk. Herefter blev de delt op i grupper, hvor 
de så på skrift, skulle formulere deres ønsker og idéer 
til stedet. Det kom der meget godt ud af – alt lige fra 
computerrum	til	et	”sted,	hvor	man	kan	slappe	af”.	Det	
var	 et	 rigtig	 fint	 udgangspunkt	 og	 selvom	 alt	måske	
ikke kan lade sig gøre (én havde skrevet luftballon og 
jetfly),	så	var	det	rigtig	skønt	at	opleve	den	frihed,	som	
de unge følte ved at være i Værkeriet. Vi glæder os til 
mere	af	den	slags!

Når du læser dette blad, har Værkeriet desuden haft 
besøg	af	cykelholdet	”Team	Giv	Håb”	som	lagde	vejen	
forbi, på deres tur rundt for at samle penge ind til fordel 
for	udsatte	børn	og	unge.	”Team	Giv	Håb”	er	et	dansk	
velgørenhedscykelhold, der samler penge ind til fordel 
for de børn og unge, der hvert år oplever deres foræl-
der eller søskende bliver alvorligt syge eller dør.

Hvad er Værkeriet lige for noget?
Forfatter,	Thomas	Korsgaard,	har	også	lagt	vejen	forbi	
Lemming	Forsamlingshus,	for	at	fortælle	om	hans	se-
neste	bog	”Hvis	der	skulle	komme	et	menneske	forbi”.	
Dette arrangement står Lemming Sogns Borgerfor-
ening, Menighedsrådet, Landsbyliv og Værkeriet for.

Sidst, men ikke mindst, så har designer, Søren Vester, 
også været forbi Værkeriet. Alt dette vil blive omtalt i 
næste udgave af lokalbladet.

Nye initiativer i Værkeriet er tilbuddet om ølbrygger lav 
eller laug og tøjindsamling til Blå Kors.

Medlemsskaber
Du kan støtte og være medlem i Værkeriet for 150,- 
årligt. Dit medlemskab giver dig adgang til Værkeriets 
lokaler, dog er der en tillægspris ved brug af køkken. 
Betaler du derimod 300,-, er du sikret dig en nogen-
lunde fast plads med mulighed for at opbevare, hvad 
du måtte arbejde med. Indbetal enten via Mobilepay 
på 41578153 eller på konto: 9570 12210507

Har du spørgsmål eller bare gerne vil høre mere, så 
kontakt Værkeriet på vaerkeriet@gmail.com eller på 
tlf.: 61 65 10 96.

30. juni
BONUS FREDAG

- familiehygge, leg og grill i gården.

Team Giv Håb får en pause i solen



11

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Anny Dahl sidder på kontoret på Høgdalvej 18, Serup, 
da jeg kigger ind for - lidt forsinket - at lave et interview 
i anledning af Serup Maskinstations 40 års jubilæum 
den 1. august 2016. Jørn Dahl er som ofte i gang med 
markarbejdet, der denne dag bl. a. er at tilså marker 
m.m. Men Anny er også klar med scrapbøgerne, som 
rummer rigtig mange spændende billeder og historier 
fra et driftigt liv.

På ejendommen drev Kresten Elkjær maskinstation i 
ca. 10 år, inden Jørn overtager maskinerne om som-
meren 1976, og ved årsskiftet overgår også bygnin-
gerne til ham i en alder af kun 23 år. Dér er han netop 
blevet færdig som landbrugsuddannet, men ville hel-
lere	 drive	maskinstation	 end	at	 være	 landmand.	Fra	
start var der arbejde til 3 fastansatte, men i høst og 
travle tider har der været op til 14 medarbejdere.  Og 
10-års jubilæet blev lige som en milepæl, da Anny og 
Jørn nu syntes, de havde fået styr på det hele.

I 1988 overtager Anny og Jørn Jørgen Marquarts land-
brugsafdeling i Serup, hvilket giver næsten en fordob-
ling	af	maskinparken,	se	billede	med	8	mejetærskere!	
Så nu skulle der udvides også bygningsmæssigt, men 
Jørn kunne ikke vente på kommunens godkendelse, 
så han starter byggeriet af 400 m2 maskinhus på for-
ventet efterbevilling. Og den kom et halv år efter fær-
diggørelsen,	heldigvis!

Serup Maskinstation har eksisteret i 40 år

Anny og Jørn sammen i kontoret

I 1992 står Anny og Jørn på dyrskuet i Silkeborg og 
viser som de første her i området deres nyindkøbte 
WRAP-hø-presse til stor interesse for mange. Og si-
den har den haft travlt. Anny viser et udklip med deres 
annonce	 i	Midtjyllands	Avis:”Balle-Ensilering	 o.s.v....”	
og det er både første og sidste gang, de har annonce-
ret. Ellers går det fra mund til mund.

Mange unge medhjælpere, som Jørn har udlært, har 
senere kunne låne en traktor til traktortræk eller pløje-
konkurrencer, og med stolthed fortæller Jørn, at én af 
dem deltog i DM i pløjning i 1989. I den mere kedelige 
afdeling er branden i maskinhuset i 2005, hvor ild i no-

8 mejetærskere på stribe - sådan!

Sneen lå tungt i Gågaden i 1996

get brændbart materiale efter brug af vinkelsliber to-
talskade	værkstedbygningen	og	flere	maskiner	gik	til.

I privatlivet har deres datter Gitte haft stor succes med 
ridning og vundet mange medaljer, hvilket er beskrevet i 
Lokalblad nr. 50, som kan læses på www.lokalblad.com.

25-års jubilæet blev holdt med 2 dages festligheder 
for forretningsforbindelser, venner, familie m.m. med 
et	 flot	 rødt/hvidt	 telt	 på	 gårdspladsen	 og	mange	 be-
søgende.	40-års	”jubilæet”	derimod	var	ikke	offentlig-
gjort,	kun	Lokalbladet	har	fået	snuset	det	op!
   
Lokalbladet siger hermed tillykke til Anny og Jørn med 
de 40 år, og pøjpøj med de næste......                  Luffe

Traktortræk med løftede hjul og fuld gas
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Nogen gange kommer vi i stormvejr i vores liv. Tingene 
går ikke, som vi havde håbet eller ønsket. Der sker fejl, 
vi kommer ud for sygdom eller ulykker – eller vi kom-
mer til at såre nogen eller bliver såret. 

Nogen gange knækker noget ligesom i et menneske, 
hvis man bliver ramt af alvorlig sygdom, eller der sker 
ulykker i ens liv, og ofte søger mennesker i sådanne 
situationer til bønnen, også selv om man måske ikke 
i det daglige er vant til at bede. Nu får man tanken at 
henvende sig til Gud og beder ham passe på én eller 
beskytte én. Mange mennesker oplever, at de gennem 
bønnen får ro, at de i bønnen oplever et nærvær, som 
kan hjælpe med at være i det vanskelige, som livet 
byder én. 

Sygehuspræsten Preben Kok har skrevet og fortalt 
om dette med at henvende sig til Gud gennem bøn 
og	 navnlig	 i	 hans	 bog	 ”Skæld	 ud	 på	Gud,”	 har	 han	
beskrevet menneskets dialog med Gud, når livet ikke 
går, som den enkelte ønskede sig.

Preben Kok gør her opmærksom på betydningen af at 
henvende sig til Gud som et lille barn henvender sig 
til sine forældre. Som han siger, så ligger et 1½ årigt 
barn ikke stille i sin seng og er tørstig om natten, for så 
at	sige:	”Kære	forældre,	hvis	en	af	jer	skal	på	toilettet	
her om natten, vil vedkommende så lige komme forbi 
min	seng	med	et	glas	vand.”	Nej	barnet	skriger.

Sådan opfordrer han os til at være overfor Gud: hen-
vende os med vores klage. Skrige ud, at der er noget, 
vi ikke magter. Når vi er i en alvorlig krise, hvor vi ikke 
selv kan klare skærene, har vi mulighed for at overlade 
os til Gud. Ikke ved at acceptere tingene som de er, 
men ved at få placeret den del af ansvaret, der ikke er 
vores eget, det sted, hvor det hører hjemme. 

Preben Kok siger, at hans erfaring er: at når situatio-
nen er alvorlig nok, og vi skriger ærligt nok, så svarer 
Gud med et nærvær.

Vi har jo ofte styr på mange ting. Vi oplever, at vi har 
en form for kontrol over vores liv, og alligevel ved vi 
godt, at der er mange ting, vi ikke har magt over. Der 
er mange ting i livet, som vi ikke selv bestemmer over. 
Og det er netop, når vi er kommet ud i forhold, hvor 
vores	egen	magtgrænse	er	nået,	at	vi	må	sige:	 ”Det	
ansvar, som jeg kan magte, det skal jeg nok tage mig 
af, men det er ikke mig, der bestemmer over livet. Det 
er	dit	ansvar	Gud.	Der	må	du	tage	over.	Og	jeg	er	flin-
trende	vred	over,	at	livet	er	sådan	her	skruet	sammen.”	

Vi har barneret hos Gud - Noget om bøn

For	når	vi	kommer	til	det	sted,	hvor	vi	ikke	længere	har	
magt over tingene, hvor vi er magtesløse – så bliver 
vi ofte enten meget tavse og bange eller råbende og 
vrede.

Opfordringen er at prøve gå med vreden og beklagel-
sen,	når	det	er	det,	der	opstår:	 ”Når	man	oplever	de	
voldsomste ting i livet, så opstår der helt instinktivt en 
vrede i én over, at livet er, som det er. Og det er godt, 
for det primitive i os kan bruge vreden som brændstof 
til	at	være	i	de	værste	ting,”	siger	Preben	Kok.

Det handler nemlig ikke først og fremmest om at kom-
me videre. Det har vi ofte travlt med i vores tid, hvor 
forandring og omstillingsparathed er så moderne. Den 
svenske forfatter Håkan Nesser siger et sted: at når 
man ikke ved, hvilken vej man skal gå, så er det ind-
lysende, at man må blive stående. Det er en nærmest 
provokerende melding i vores tid, men der er brug for 
at blive stående ind i mellem. 

Preben	Kok	formulerer	det	sådan	her:	”hvis	man	ha-
ster for hurtigt af sted, er der en fare for, at man i virke-
ligheden bare kører endnu mere fast. Hvis man i virke-
lighedens verden kører fast i en snedrive og gerne vil 
videre, hjælper det heller ikke at speede op. Man må 
først	bakke,	hvis	man	vil	fri.”

Det samme gør sig gældende, hvis man er knuget af 
tab, vrede, angst eller sorg – nogle gange er man nødt 
til at bakke. Det kan man gøre ved at indoptage vre-
den og bruge den dynamik, der ligger i den til at bakke 
ud af sit voksenansvar og tilbage til sin barneret hos 
Gud. Man kan henvende sig til Gud i bønnen og op-
leve nærvær og ro. 

Anders Fuglsang
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Døbte og Begravede

Siden sidst
Sogneindsamling
Årets	 landsindsamling	 for	Folkekirkens	Nødhjælp	gik	
til	verdens	fattigste	under	mottoet:	”hjælp	til	selvhjælp”.	
Nødhjælpsorganisationen arbejder i 24 lande med ka-
tastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og 
bæredygtig udvikling.

I	de	fire	sogne	nåede	frivillige
at samle følgende beløb ind:

  Serup:  1668 kr. 
  Lemming: 4470,50 kr.
  Sejling:  1305 kr.
  Sinding:  3230 kr. 

Tak til alle, som gav en hjælpende hånd og til alle, 
som	gav	et	bidrag	til	årets	indsamling!

Konfirmand Event
”Det handler om at blive til nogen”
Omkring	900	konfirmander	i	Silkeborg	Provsti	deltog	i	
Konfirmand	Event	 i	Jysk	Arena.	Dagen	handlede	om	
afgørende møder, der hjælper en med at blive til no-
gen i stedet for at stræbe efter at blive til noget. Kon-
firmand	Event’en	er	en	fast	tradition,	som	kommende	
konfirmander	også	kommer	til	at	opleve.

Vores seks sogne bidrog med en post om det vigtige 
møde, som den lamme mand havde, da han blev båret 
hen til Jesus af sine venner. 

Båre af træ

Skibby Krøniken
Teateroplevelse i Sinding kirke for konfirmanderne

Den	 5.	 april	 ankom	 konfirmander	 fra	 hele	 Lille	 Hids	
Pastorat til Sinding Kirke, hvor de troede, de skulle 
høre noget om kirken. I stedet blev de udsat for en to-
mands	 teaterforestilling	 om	 reformationsfiguren	 Poul	
Helgesen og tiden omkring reformationens indførelse i 
Danmark	i	1536.	Forestillingen	gav	et	godt	billede	af	et	
historisk møde mellem en munk fra 1500-tallet og en 
nutidig præst. 

Ask Gjedde Bajlum
Døbt i Lemming kirke søndag den 9. april.

Noah Erbou Hensel
Døbt i Serup kirke søndag den 7. maj.
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

KalenderDøde i Serup-Lemming sogne

Mattis Johan Adam.
- Begravet fredag den 10. marts i Lemming kirke. 

Alex Persson, 73 år.                 - 
Bisat onsdag den 22. marts i Vestre Kapel.

Johannes Knudsen, 64 år.     
- Begravet fredag den 7. april i Serup kirke.

Elna Kirstine Jeppesen, 92 år.    
- Begravet onsdag den 19. april i Serup kirke.

Lissi	Anna	Fahnøe,	81	år.	 	 	
- Bisat tirsdag den 25. april i Sejs-Svejbæk kirke.

Bodil Ingefred Kristensen, 85 år.                                
- Bisat onsdag den 10. maj i Lemming kirke

Døbte i Sejling-Sinding sogne

Emma Domino Bugge Pedersen
- Døbt søndag den 12. marts i Sejling Kirke

Lauge	Christian	Frølund
- Døbt lørdag den 1. april i Sinding Kirke

Døde i Sejling-Sinding sogne

Svend Erik Jensen, 79 år 
- Bisat fredag den 17. februar i Sejling Kirke

Arne Andersen, 92 år
- Begravet fredag den 24. februar i Sejling Kirke

Knud	Fisker,	76	år.
- Bisat tirsdag den 21. marts i Sejling kirke. 

Pinse-friluftsgudstjeneste ved Krebsesøerne
Mandag den 5. juni kl. 14.00
2. Pinsedag fejrer vi traditionen tro friluftsgudstjeneste 
for alle i Sejling, Sinding, Serup og Lemming sogne. 
I	år	finder	gudstjenesten	sted	ved	Krebsesøerne.

Vox´enkoret, Børnekoret og Skægkærblæserne delta-
ger og skaber en festlig stemning i det grønne.

Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med, 
så	 vi	 efter	 gudstjenesten	 kan	drikke	 kaffe	 sammen	 i	
det grønne. I tilfælde af kraftigt regnvejr rykker vi guds-
tjenesten indenfor i Sinding Kirke.

Gudstjenesten vil blive varetaget af
Bo Bergholt Grymer.

Sommercykeltur ud i det grønne
På 2 hjul gennem tre sogne

Søndag den 11. juni kl. 10-13
Vi cykler ud i vores naturskønne område med besøg 
i kirker og natur. Alle kan være med, store og små. Vi 
håber	at	kunne	samle	et	cykelhold	og	krydser	fingre	
for, at den danske sommer viser sig fra sin bedste side. 

Kl. 10.00  Gudstjeneste i Sinding kirke.

Kl. 10.50 ca. Afgang fra Sinding kirke.
	 	 Madpakker	og	kaffe	nydes	i	Mausing		
  dal eller ved Mausing mølle. 

Kl. 13.00 Vi får en rundvisning i Vinderslev kirke  
  med de berømte kalkmalerier 

Vel mødt – på cykel eller i følgebil!
Anne-Marie Dolmer, Anders Fuglsang,

Bo Grymer, Kresten Andersen.
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Buchholtz Stensgaard TANGO 
Sinding Kirke Sankthansaften kl. 19.00
 
Argentinsk tango og sydamerikansk musik er på pro-
grammet, når duoen BuchholtzStensgaardTANGO gi-
ver koncert i Sinding Kirke den 23. juni kl. 19.00. Her 
spiller de den smukke klassiske tangomusik af Carlos 
Gardel, som man ofte forbinder med tangomusik, men 
de spiller også den nyere tangomusik af Astor Piazolla. 
Her kan nævnes klassikere som Libertango og Adios 
Nonino, som begge er både energifyldte og inderligt 
smukke. Koncerten byder også på musik af Ariel Ra-
mirez og andre berømte sydamerikanske kompositio-
ner, arrangeret for harmonika og marimba. Bl.a. musik 
af den brasilianske harmonikavirtuos Sivuca.

Harmonikavirtuos Ib Buchholtz har gennem mange år 
været en ledende skikkelse og underviser ved Nord-
jysk Musikkonservatorium, hvor han har ledet AM 
uddannelsen. Han er kendt fra mange musikalske 
sammenhænge lige fra De Gyldne Løver til Aalborg 
Symfoniorkester.

Kai Stensgaard, international kendt marimbasolist, har 
indspillet seks CD´er og komponeret mange stykker for 
solomarimba, som spilles af marimbaister verden over. 
Kai Stensgaard har turneret i USA, Mexico, Argentina, 
Chile, Taiwan, Japan og EU hvor han har givet koncert 
og masterclasses. Han er kendt for at have udviklet en 
speciel spilleteknik, hvor han spiller med seks køller. 

Der er gratis adgang til koncerten, som varer knap en 
times tid.

Musikalsk legestue
I Serup og Lemming kirker

I Serup og Lemming tilbydes der nu musikalsk lege-
stue. Legestuen er for børn i alderen fra ½ til 3 år sam-
men med deres mødre, fædre og dagplejemødre.

Legestuen	 finder	 sted	 på	 skift	 i	 Serup	 og	 Lemming	
kirke. Vi synger, leger, laver rytmik og lytter til musik. 

Næste seance foregår i Serup kirke 4 gange med start 
onsdag d. 31. maj fra kl. 9.30 til ca. 10.15.

For	nærmere	information	kan	man	henvende	sig	til	un-
dertegnede på tlf. 27205378.

Nedenfor ses billeder af musikalsk legestue i Serup 
kirke i juni måned.

Organist Karen-Minna Nielsen 
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Menighedsmøde i Serup konfirmandstue
Onsdag den 14. juni kl 19

Er du interesseret i at vide mere om, hvad dit loka-
le menighedsråd laver, og hvad din kirkeskat bruges 
til, skal du komme til menighedsmødet. Her vil vi for-
tælle om det forgangne års arbejde i Serup-Lemming 
sogne. De vigtigste beslutninger, begivenheder, samt 
regnskabet vil blive gennemgået og der bliver også 
mulighed for at stille spørgsmål.

”Det nye bud – I skal elske hinanden”
Lone Hertz læser Johannesevangeliet

Onsdag 27. september kl. 19.30
i	Serup	kirke	og	efterfølgende	i	Serup	Forsamlingshus

”På	Jesu	tid	var	ordet	ikke	henvist	til	oplæsning	i	kir-
ken.	Ordene	blev	 sagt.	Fortalt	 på	gader	 og	 stræder,	
hvor folk mødtes. Vi har brug for Testamentet i en tid, 
hvor	mennesker	søger	efter	åndeligt	liv.”		
 
Sådan skriver Lone Hertz om baggrunden for, at hun 
rejser landet rundt med sin oplæsning af Johanne-
sevangeliet. 

Arrangementet begynder i Serup kirke og fortsætter 
i	Serup	Forsamlingshus,	hvor	Lone	Hertz	inviterer	os	
alle til en debat om det nye bud, der lyder i Johan-
nesevangeliet, om hvad Bibelen har at give os i vores 
fortravlede hverdag, og om hvad det vil sige at tro.

Vel mødt til en berigende aften med en inspirerende 
og	livsklog	skuespiller!

Der	er	gratis	entré	-	Kaffen	koster	25	kr.
Hvad der derudover lægges,
går til julehjælp mm. i sognet.

 Sommersalme

1. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

2. Hør fugletungers tusindfryd
fra	morgen	og	til	aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

3.	Se,	blomsterflorets	farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt	må	blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når	vissentørt	står	floret,
da blomstrer evigt Ordet.

5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
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Lemming Kirke - Friskolen: Rebecca Millgaard, Oliver Falbe Hansen og Rasmus Birkhøy Petersen.

Serup kirke. Skægkærskolen: Stående fra venstre: Ditte Fisker Jokumsen, Maria Weibel Christensen, Simon Rubæk Juhl 
Jensen, Oskar Guldborg Johnsen, Thomas Overgaard Gosvig, Oliver Kristensen, Johanne Berg Jørgensen, Andreas Hyl-
lested, Julie Hedeboe Kjær Larsen, Frederik Skjøth Sørensen og Mathilde Daugaard Juhl Nedergaard.
Siddende fra venstre: Jacqueline Ulnits Møller og Cille Højbjerg Christensen.
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Lemming kirke. Skægkærskole: Line Pørtner Lyskjær, Chalina Grauholm Dalsgaard, Britt Bendix Keller Klitgaard, Emilie 
Gammelgaard Lindhøj, Esben Rechnagel Andreasen, Oliver Lucas Clausen, Elisabeth Mundbjerg og Gabriel Esteban Lund 
Jønsson.

Sejling kirke: Siddende fra venstre: Karoline Grønlund Mikkelsen, Isabella Fuglsang Sandgaard, Zenia Ågård, Sofie Guld-
borg Zargari. Stående fra venstre Michelle Bredahl Sørensen, Lasse Kornum, Benjamin Bremer Tranborg, Thomas Juhl 
Nedergaard, Dicte Greis Andersen.
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Sinding kirke: Siddende fra venstre: Maja Elisabeth Hagner, Alberte Møller Berntsen, Emilie Rosenkrantz Fuglsang, Kia 
Keller. Stående fra venstre: Oliver Krüger, Johan Lind Voetmand, Max Emil Larsen, Joakim Schlajkjer Eiersted, Johannes 
Gjøde Mikkelsen, Rex Vejby Jensen, Aleksander Jensen.

Konfirmationsforberedelse 2017-2018
På grund af ændringerne i præstesituationen i Serup-
Lemming og Sejling-Sinding er der endnu ikke klarhed 
over,	 hvornår	 næste	 års	 konfirmandforberedelse	 på-
begyndes.

Planen	er,	at	Sejling-Sinding-konfirmanderne	skal	be-
gynde	 i	 sensommeren,	mens	Serup-Lemming-konfir-
manderne venter med opstarten til der er kommet en 
ny fast præst omkring 1. oktober. De præcise oplysnin-
ger og tid og sted kommer i det næste lokalblad.
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Kort nyt
Børnekor
Koret er primært for børn i 2 og 3. klasse og foregår 
i Sejling sognegård hver tirsdag fra ca. kl. 14.45 til 
15.45. 

Børnekoret medvirker ved gudstjenester og koncerter i 
Serup, Lemming, Sejling og Sinding kirker. Derudover 
deltager vi i korstævne ca. 1 gang om året.

Formålet	med	børnekoret	er	primært	at	skabe	en	so-
cial aktivitet omkring musik - gøre børnene glade for 
at synge og give dem den fantastiske oplevelse af at 
synge sammen med andre børn. Derudover får bør-
nene trænet og udviklet deres sangstemmer.

For	nærmere	information	kan	ske	henvendelse
til undertegnede på tlf. 27205378 

Cykelpræsten siger tak for denne gang!
Efter	 fire	 år	 som	 sognepræst	 i	 Serup,	 Lemming	 og	
Funder	har	jeg	valgt	at	søge	nye	udfordringer.	Beslut-
ningen er ikke udtryk for et fravalg af de tre sogne, 
men er snarere udtryk for, at jeg ønsker at skifte bran-
che. Jeg må erkende, at engagementet og lidenska-
ben for arbejdet som præst ikke længere er til stede. 
Det har jeg valgt at tage konsekvensen af. Ikke mindst 
af hensyn til jer, som bor i sognene, der fortjener en 
præst, som brænder for sagen. Det betyder dog ikke, 
at mine år i sognene har været forgæves, da jeg har 
lært en masse igennem de ugentlige møder med folk i 
alle	aldre	og	med	meget	forskellige	baggrunde.	Forhå-
bentlig har nogle af jer også fået noget med den anden 
vej, hvad enten vi har mødtes ved gudstjenester eller 
samtaler, ved vielser eller begravelser, ved undervis-
ning, møder, foredrag eller i andre sammenhænge.

”Lille	Hids	Pastorat”	med	de	seks	sogne	er	et	sted	med	
store muligheder for - i Grundtvigs ånd - at lave kirke-
ligt arbejde, der er funderet i det folkelige. Selvom søn-
dagens kernemenighed kunne værre større, så har jeg 
oplevet stor imødekommenhed fra det væld af forenin-
ger,	der	findes	i	sognene.	Til	gudstjenester	eller	akti-
viteter lavet i samarbejde med lokale aktører møder 
mange	op.	Måske	fordi	man	her	lettere	kan	finde	sine	
ben at stå på i gudstjenesten, som mange ellers kan 
være fremmed overfor. Jeg håber og tror på, at I vil 
finde	en	god	afløser,	som	brænder	for	præstearbejdet	
og for at samarbejde med de mange lokalpatriotiske 

VOX’ENKORET
Vox’enkoret,	som	blev	oprettet	i	2012,	er	stadig	åben	
for ny tilgang. Der er nu 25 sangere fordelt på 4 stem-
mer. Koret er et glad og seriøst arbejdende kor med et 
godt socialt samvær. Koret medvirker ved gudstjene-
ster og koncerter i Lille Hids pastorat, men giver også 
koncert	 udenbys.	Koret	har	 ved	flere	 lejligheder	haft	
samarbejde	med	voksenkoret	fra	Funder/Kragelund.	

Repertoiremæssigt spænder koret bredt- lige fra klas-
sisk musik til sange fra den danske sangskat samt ryt-
miske sange. Musikken er både af kirkelig og verdslig 
karakter.

Koret øver hver torsdag i Sejling sognegård fra kl. 
19.00	til	21.00.	Herefter	nydes	der	kaffe	og	kage	med	
hyggeligt samvær.

For	nærmere	information	kan	der	ske	henvendelse	til	
undertegnede på tlf. 27205378.

Organist Karen-Minna Nielsen 

ildsjæle. Det, tror jeg, er den mest frugtbare vej frem 
for folkekirken i de seks sogne. 

Midt	 i	 juli	 flytter	 hele	 familien	 ind	 i	 vores	 nyindkøbte	
hus i den sydlige del af Vejle. Nær Signes arbejde på 
Rosborg Gymnasium, nær drengenes nye skole og 
deres mormor, ikke mindst. Det glæder vi os meget til. 

Jeg har ikke nogen færdig plan for, hvad jeg nu skal i 
gang med. Mit ønske er dog at kunne bruge min aka-
demiske faglighed i andre sammenhænge på en ar-
bejdsplads	med	flere	kolleger.

Jeg	vil	gerne	sige	tak	for	denne	gang	til	 jer	alle!	Den	
næste halvanden måned vil jeg dog endnu virke som 
præst	 i	 ”Lille	 Hids	 Pastorat”,	 hvor	 I	 kan	møde	mig	 i	
lokalområdet 

Med venlige hilsner Bo Bergholt Grymer
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Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 2383 3055 - E-mail: bobg@km.dk

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

Anders	Fuglsang	(vikar for Mette), Sejling
Gyvelvej 10, 8620 Kjellerup.
Tlf. 2814 9533 - E-mail: andersfuglsang@live.dk.

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

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

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

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

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

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 5190 1244
E-mail:	kirstenjuul@fiberfart.dk

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

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

Kirkeværge:
Serup sogn:
Kurt Nissen, tlf: 3013 4490

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

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

Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058

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 ved dødsfald rette 
henvendelse til sognepræsten eller grave-
ren. Ringning foretages mellem solopgang 

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Adresser

Litteraturkreds

Litteraturkredsen, som omfat-
ter medlemmer fra de 6 nord-
lige kirkesogne er åben for 
flere	 medlemmer.	 Møderne	
holdes en onsdag aften hver 
måned i sæsonen.

Der kan ske tilmelding
hele sæsonen

Henvendelse til
Grethe Ankersen
tlf. 86 85 53 99.
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved	Friskolen

Løb i Lemming, LIF
Hver søndag kl. 9.00
fra Lemming Klubhuset

Faste arrangementer:

5. juni kl. 14.00
Pinse-Friluftsgudstjene-
ste, Sinding, se s. 18

6. juni kl. 13.00.
Skibelund Gartneri.
Sinding Pensionistfore.

10. juni kl. 9.30 - 17.00
Strikkefestival i Sinding 
Forsamlingshus,	se	s.	31

10. juni 
eniig Cup i Lemming, 
se s. 27

11. juni kl. 10.00
Reparation af Legepladsen 
i Serup, se s. 33

11. juni kl. 10.00 - 13.00
Cykeltur i det grønne, fra 
Sinding, se s. 14

11. juni kl. 10.00 - 14.00
Årets Store Idrætsdag for 
Alle,	LIF,	se	s.	29

13. juni
Tur til Moesgård Museum, 
Sejl. Pens., se s. 44

14. juni kl. 19.00
Menighedsmøde i Serup 
Konfirmadstue,	se	s.	16

17. juni kl. 12.00
Stafet	For	Livet,	Team	Lem-
ming, se s. 35

18. juni kl. 8.30
Gåtur og frokost, Serups 
Tøffelhelte,	se	s.	4

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

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans fest i Lemming, 
se s. 39

23. juni
Buchholtz Stensgaard 
Tango,  se s. 15

23. juni kl. 18.00
Skt. Hans i Serup m. børne-
bål og snobrød, se s. 33

23. juni kl. 18.00
Sommerfest i Sindng, 
se s. 31

23.-24. juni
Sejling Borgerforening v. 
Riverboat, se s. 30

24. juni
Sommerfest i Sinding, 
se s. 31

26. juni
Skægkær	Klub	og	SFO	på	
Sommerlejr, se s. 8

30. juni
Bonus	Fredag	i	værkeriet,	 
se s. 10

30. juni
Serup Sommerfest, pro-
gram udsendes, se s. 33

1. juli
Serup Sommerfest, pro-
gram udsendes, se s. 33

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Juni  Juli
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. augustlokalblad@gmail.com

Løb i Serup (Forsm.)
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Bibliotekscafé i Værke-
riet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Gudstjenester: 
Se kirkesiderne,
s. 22-23

8. august
Tur	til	Fur,	Sejl.	Pens.	og	
Sinding, se s. 44

9. august kl. 7. 15
Tur til Jammerbugten, 
Serup Pens., se s. 45

11. - 13. august
Lemming Byfest,  
se lokale opslag

15.-19. august
LIF	v.	Silkeborg	Ildregatta-
fest, se s. 26

17. august kl. 17.00
Fodboldstart	i	LIF,	Børne-	
og Ungeholdene, se s. 27

22. august kl. 7.00
Tur til Skagen, Lemm. 
Pens., se s. 45

30. august kl. 18.30
Lerdueskydning, Landsby-
liv, se s. 35

13. september kl. 19.00
Generalforsamling i Lands-
byliv, se s. 35

18. september kl 13.00
Asmildkloster Landsbrugs-
skole, Lemm., se s. 45

27. september kl. 19.30
Lone Hertz læser Johan-
nesevangeliet, se s. 16

29. september
Ålegilde i Lemming, 
se s. 39

KALENDER

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups	Tøffelhelte

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 18.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i	Fårvang,	LIF

 August September
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LEMMING IF
Introdag i Lemming IF
D.	8.	april	inviterede	Lemming	IF	til	Introdag,	hvor	alle	
idrætsgrenene under motionsafdelingen blev præsen-
teret. Det var en dag, hvor interesserede kunne kom-
me at se, hvad vi har at byde på. Samtidig var det en 
rigtig hyggelig dag, hvor medlemmerne af de forskel-
lige hold mødtes. På programmet i år havde vi: Rå mo-
tion, Mountainbike, landevejscykling og løbeklubben.

Rå motion 
Det nyeste skud på stammen i motionsafdelingen hedder: 
Rå motion, og har fra starten været et stor deltagersuc-
ces. Vi mødes hver onsdag og under kompetent og ener-
gisk ledelse af Marie Volf får vi en god alsidig træning. Det 
foregår	udendørs	på	fitnessområdet	ved	klubhuset	og	på	
fodboldbanen ved siden af. Træningen er opbygget som 
cirkeltræning mellem forskellige øvelser og sørger for at 
man kommer hele kroppen igennem. Det er hårdt, men 
sjovt.	Og	det	virker!	–	det	kan	man	mærke	dagen	efter.

Kunne du tænke dig at være med på et af holdene, så 
bare	mød	op!	Vi	tager	os	godt	af	nye	medlemmer.

Landevejscykling: 
Cykelholdene cykler tirsdag og torsdag kl. 18.30 
Kaffeholdet	cykler	tirsdag	kl.	18.00	fra	klubhuset

Rå motion: 
Onsdag kl. 19.30 - Ved klubhuset

Mountainbike:
Lørdag	kl.	10.00	-	Fra	parkeringspladsen	ved	Vestre	Søbad

Løbeklubben: 
Søndag	kl.	9.00	-	Fra	klubhuset

Motionsrum:
Åbent	24/7	-	På	værkeriet	(Lemming	gl.	skole).
Se	mere	på	www.lemmingif.dk/motionsrum

Torsten Nielsen
torstenbjerrenielsen@gmail.com

Silkeborg Ildfestregatta
den 15.-19. august 2017

Lemming	IF	har	i	forbindelse	med	årets	Regatta	indgå-
et et samarbejde med Rema 1000 butikkerne i Silke-
borg,	som	har	købt	9	salgssteder	primært	i	Østergade.	
Vi skal i den forbindelse bruge rigtig mange frivillige til 
at hjælpe med mange forskellige opgaver så som be-
tjening af salgssteder, klargøring af madvarer, vagter 
om natten og lign.

ALT overskud i boderne går direkte til de foreninger 
der	hjælper.	Jo	flere	vi	er	jo	mere	får	vi	ud	af	det.	
Har du lyst til at hjælpe os under årets Regatta så kon-
takt Louise Thougaard Kristensen på tlf.: 4072 9975. 

Fodbold Serie 3
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CUP 2017
 LØRDAG D. 10. JUNI

En super hyggelig fodbolddag  
for både spillere, familien og  
hele klubben, så kig forbi. 

HUSK: Lemming Skolevej  
er spærret for gennem- 
kørsel denne dag.

 Kig forbi

“Frivilling”
Janni Rasmussen
Navn og alder: Janni Rasmussen, 33 år
Udannelse: Køkkenassistent 
Arbejde: Køkkenassistent på Teknisk skole Silkeborg.
Livret: Peberrod! Og i øvrigt alt mad, som hun ikke selv skal lave.
Hobby: Herrefodbold i Lemming IF. Bage og pynte kage. BSV 
håndbold.
Yndlingsfarve: Lilla
Medlem i klubben: Siden 5 års alderen. Husker første  
gymnastikopvisning til Sportsfesten, da Ali Hamann optrådte.
Frivillig i klubben: I snart 20 år
Hvorfor frivillig?: “For at holde gang i lokalsamfundet og for 
sammenholdet. Hvis der ikke er nogen frivillig, så dør vores 
lokalsamfund. Også fordi jeg godt kan lide det. Jeg er grøn 
i hjertet! Og så har jeg tid fordi, jeg er single. Hvis alle bare 
byder ind med lidt af det, de er gode til, så kan vi nå langt.”
Idol inden for Lemming IF: Karen Bang
Arbejdsopgaver i klubben: Holdleder for Damesenior, kantine- 
dame, arrangerer Fredagscafe, sjakbajs sammen med Louise 
for køkkenet til Lemming Cup. Kogekone samme med Karen – 
sammen laver de mad til opstart og afslutninger m.m. Smører 
sandwich til fodboldholdet på busturene. Initiativtager til  
gymnastikafslutninger. Og meget, meget mere.

        for hjælpen, Janni!

En frivilling er en frivillig i Lemming IF. Og en forening som Lemming IF lever på hjælpen fra vores mange frivillinge.  
Uden deres indsats kunne klubben ikke eksistere. Derfor vil vi fremover præsentere en frivilling fra klubben her i bladet.

Tak

Lemming IF
   –  ungdom  –

Efter sommerferien er der fælles opstart  
for alle børn og unge-holdene hvor vi  
slutter med grillpølser+tilbehør

   Klar igen (efter sommerferien) 
fodboldstart!
 Torsdag d. 17. aug. kl. 17

  OBS:
Med spisning!
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LEMMING IF

Lemming IF
   –  ungdom  –

  Stemningsbilleder fra

U7-U10’s fodbold lejr

                  M
aj-vejret viste sig fra sin bedste side og stemningen var i top  

                   
     da der var mini fodbold lejr for klubben U7-U10 hold 

                   
                   

  lørdag d. 6. maj til søndag d. 7. maj

Tak
     Tak til alle de

forældrer der kom med 

  lækre kager og specielt 

    for hjælp i køkkenet
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–– KOM TIL  ––

ÅRETS STORE
IDRÆTSDAG
FOR ALLE!
SØN. D. 11. JUNI - KL 10-14
––––––

Ta’ hele familien med på  
Lemming Stadion søndag d. 11. juni.  

Det bliver en dag fyldt med aktiviteter,  
sjov og hygge.

Program for idrætsdagen:
––––

10.00: Velkomst og fælles opvarmning
10.30: Stjerneløb og cykeltur
 For børn m. fl.: Stikbold, høvdingebold, rundbold
11.30: Styrketræning
12.00: Frokost
12.30: Gadefodbold
14.00: Tak for i dag

––––

Kom og vær med! 

Hoppeborg  
til børnene og  

gratis slush ice

Der kan købes 
masser af mexikansk 

mad og pølser 
fra grillen

Tilmelding til  
gadefobold pr mail til:
torstenbjerrenielsen 

@gmail.com

–– KOM TIL  ––

ÅRETS STORE
IDRÆTSDAG
FOR ALLE!
SØN. D. 11. JUNI - KL 10-14
––––––

Ta’ hele familien med på  
Lemming Stadion søndag d. 11. juni.  

Det bliver en dag fyldt med aktiviteter,  
sjov og hygge.

Program for idrætsdagen:
––––

10.00: Velkomst og fælles opvarmning
10.30: Stjerneløb og cykeltur
 For børn m. fl.: Stikbold, høvdingebold, rundbold
11.30: Styrketræning
12.00: Frokost
12.30: Gadefodbold
14.00: Tak for i dag

––––

Kom og vær med! 

Hoppeborg  
til børnene og  

gratis slush ice

Der kan købes 
masser af mexikansk 

mad og pølser 
fra grillen

Tilmelding til  
gadefobold pr mail til:
torstenbjerrenielsen 

@gmail.com

   Det var godt endeligt 

 at komme på græs igen...

Hyggelig fodbold

 opstart d. 2. april
                  Der var flot fremmøde søndag d. 2. april kl. 14

        da der var fælles fodboldoptart for alle børn og unge spillerne. 

Lemming IF
   –  ungdom  –
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SEJLING BORGERFORENING

Kontaktpersoner i Sejling:
Borgerforening     Jakob Kudsk 4084 2337
Forsamlingshus   Olaf Leth  2562 2034
Børnegruppe      Kristine Krogsgaard  3063 8954
Pensionistf.      Rosa Leth  2562 2034

Generalforsamling 2017
Årets	generalforsamling	blev	afholdt	d.	28/2	 i	Sejling	
forsamlingshus. På baggrund af tidligere års deltager 
antal, var diverse tiltag som vinsmagning m.m. drop-
pet, men på trods af det, var det i år den bedst besøgte 
i	flere	år.	Tak	for	det.

Udskiftninger og dermed valg til bestyrelsen, er også 
en normal del af generalforsamlingen, men glædelig 
var	det	i	år,	at	der	faktisk	var	flere	kandidater	end	plad-
ser,	så	for	første	gang	i	flere	år	var	et	valg	nødvendig.

Efter valget ser den kommende bestyrelse således ud:
Formand:		 Jakob	Kudsk
Kasserer: Heidi Eriksen
Øvrige:		 Carsten	Kofoed
  Michael Andersen
  Mikkel Mortensen
  Anders Mark
  Ole Mastrup
Suppleanter: Mads Greis
	 	 Mick	Froberg	

Dilettant 2017
Dilettant 2017 blev afholdt weekenden d. 7-8. april, det 
var lidt senere på året end håbet på, men booking af 
forsamlingshuset samt andre planer for de involvere-
de, gjorde desværre at det ikke var muligt at holde før.
Skuespillerne	 leverede	 igen	 i	 år	 et	 flot	 professionelt	
stykke arbejde, stort tak til alle medvirkende.

Skt. Hans aften.
Afholdes selvfølgelig igen i år, så mød op på Arneste-
det	d.	23/6.	Grillen	er	klar	kl.	17.30	og	bålet	tændes	kl.	
19.00.

RiverBoat Jazzfestival
Under festivalen d. 23-24. juni har Sejling borgerfor-
ening, i lighed med tidligere år, telt med mad udsalg.
Dette	har	i	de	seneste	år	finansieret	de	tiltag,	som	der	
er udført på Arnestedet og vil forventelig også være 
det i de kommende år. Dette kræver dog mange hjæl-
pere, så hold jer endelig ikke tilbage med at give en 
hånd med. 

Kontaktperson er: Kurt Hedegaard tlf. 30 82 51 80

Siden sidst

Kommende arrangementer

Dilettant-holdet

Besøgstallet var ca. på samme niveau som de sene-
ste år og selv om der i år blev gjort diverse tiltag for at 
minimere udgifterne, må vi nok forvente et underskud 
igen. Men Dilettant er en integreret del af Sejling og er 
fortsat det værd, uagtet at det koster penge og tid.

Arbejdsdag & Knokkelfest
D.	22/4	var	der	kaldt	ind	til	arbejdsdag	på	Arnestedet,	
opgaverne var mange, men det primære var etable-
ring af halvtag på Arnestedet samt samling af nyt køk-
ken til sommerfesten.

Begge ting blev udfærdiget på bedste vis, derudover 
blev der ryddet grundig op både udenfor som indenfor. 
Tak til alle, både børn som voksne.

Efter en god og produktiv dag, var der inviteret til 
Knokkelfest med biksemad. Også det blev en hyggelig 
aften, selv om vejret nok reducerede lidt i fremmødet.

Det nye halvtag
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SINDING FORSAMLINGSHUS

Fredag d. 23. juni: 
Sct Hans aften og sommerfesten starter!
Kl. 18-19:  Mulighed for køb af aftensmad i teltet på sportspladsen.
Kl. 19-20:  Sommerkoncert i Sinding kirke.
Kl.	20-20.30:		 Fakkeloptog	gennem	byen	til	sportspladsen.
Kl. 20.30:  Båltale v. Højskolelærer og Sindingborger Maren Gadegaard.
      Bålet tændes.
Kl.	21.00:		 Kaffe	og	lagkage	sælges	i	teltet.
Kl.	21.30:		 ”Soul	of	Sinding”	spiller	live	musik	i	teltet.

Lørdag d. 24. juni:
Fælles morgenmad og fuld program hele dagen for både børn og voksne
med	bl.a.	brandbil	fra	Jysk	Brandbilsmuseum,	og	besøg	af	danseren	”Jon	Stage”,
som vil lære børn og unge at danse breakdance.
Dagen slutter med fællespisning og livemusik
fra	”Den	Glade	Duo”	med	Steen	og	Mads.
(se detaljeret program på www.sindingweb.dk).

Kig	ned	på	sportspladsen,	alle	er	velkomne!

Er du vild med at strikke eller har lyst til at blive inspireret så kom til Sinding

Lørdag d. 10. juni 2017
 

Sinding Strikker ´17  

Kl.  9.30 – 12.30   Workshops med tidligere deltagere og dommer fra Den Store Strikkedyst.
   Pris 150 kr.   Tilmelding nødvendig.
Kl.	12.30	-		13.30			 Frokost	i	Sinding	forsamlingshus.	Pris	50kr.	Tilmelding	nødvendig.	
Kl.	13.30	–	14.15		 Foredrag	v.	Ulla	Madsen	om	strik	og	garn/inspiration
   ved bl.a. Gitte fra Gadestrik.
Kl.	14.30	–	16.00			 Strik	og	vrik	på	Baubjergstien	eller	strikkecafé	i	Forsamlingshuset.

Se nærmere på Sindingweb.dk
Sinding8600 på facebook.dk
eller kontakt Bodil 51896310

Vi strikkes ved…. 

Sommerfest i Sinding 2017
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Udlejningspriser 2017

Hele huset: 2.500,-
Store sal, toilet og køkken: 1.750,-
Lille sal, toilet og køkken: 1.000,-

Hele huset i to dage: 3.000,-
Depositum: 500,-

Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring

 
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 8685 5108

LOTTERISPIL
HVER TIRSDAG KL. 19.00

Kyllingebryst a la Michael

Hygge ved de lange borde

Der blev næsten spist op

Fællesspise
Søndag	d.	5.	marts	havde	vi	 igen	Fællesspise	 i	For-
samlingshuset. Denne gang med så mange tilmeldte, 
at vi måtte rykke ind i den store sal. Super-hyggelig 
aften	-	dét	gør	vi	snart	igen!

Bestyrelsen og Støtteforeningen
ønsker alle en

RIGTIG GOD SOMMER!
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SERUP BORGERFORENING

OBS   >  OBS  <   OBS

Serup Sommerfest 2017

I år afholder vi festen:

30. juni & 1. juli
Program husstandsomdeles 

i Serup og nærmeste omegn

Hold dig opdateret og find programmet på:

Facebook: Serup-siden
eller

www.serupsiden.dk”Et meget morsomt skuespil, der virkelig har været en 
udfordring for skuespillerne. Udover at kæmpe med 
replikkerne, har de måttet kæmpe med at lade være 

med at grine af replikkerne.”

Flotte kostumer og super-godt skuespil

STOR TAK til Pia Karlsen 
for det flotte kagebord

Scene-udfordring..

Hold Serup Ren
Igen i år var vi tilmeldt Naturfredningensforeningens 
landsdækkende	 affaldsindsamling.	 Vi	 fik	 samlet	 ca.	
200 kg skrald, da vi nåede lidt længere ud ad bl. a. 
Serup Tinghøjvej. Så hjælp os alle: Hold Serup Ren 
hele året ;)

Dilettant 2017
Årets dilettant var igen en stor succes. Der var ikke 
sparet på kunstneriske ord og vendinger i stykket, hvil-
ket gav god næring til lattermusklerne. 

De traditionelle, frisksmurte og højtbelagte smørre-
brød gled hurtig ned, og så var der disket op med det 
helt	store	kagebord!	Tusind	tak	til	Pia	Karlsen,	der	på	
helt eget initiativ havde bagt, kreeret, pyntet og spon-
soreret de smukkeste kager til anledningen. Trods lidt 
musikalske udfordringer, blev der danset og festet i 
god	Serup-stil...!	

Søndag d. 11. juni kl. 10.00
Reparation af Legepladsen

Vi mangler stadig at få skiftet en del træværk
og få renset sandet for ukrudt
og har brug for jeres hjælp!

Så kom og gi´ en hånd med,
så	vi	kan	nyde	en	flot	legeplads
til de kommende arrangementer:

Fredag d. 23. juni
Skt. Hans Fest

på Serup Sportsplads

Kl. 18.00 Børnebålet tændes
Salg af pølser, øl, vand, mm.,

til familievenlige priser

Gratis snobrød til alle børn

Kl. 19.30 Bålet tændes
Vi synger Midsommervisen og lytter til båltalen 

Bål-leverandør: Jette og Michael Lautrup

Vi ses!
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...

Revy på Det Nye Teater
23	 teaterglade	 ”landsbyliver”	 hyggede	 med	 lækker	
mad, og en super revy. Der blev grinet så tårerne tril-
lede ned af kinderne, om alt fra den nye motorvej til 
udkants Lemming. Sikke fantastiske skuespiller der 
gang på gang skifter roller, kostumer og setup.

Landmand på scenen Der sælges stoffer!

Fælles spisning
Igen i år var der fuld knald 
på fælles spisningen. 21 
børn og 80 voksne mødte 
op og hyggede sig med 
lækker	mad	og	kaffe.	Efter	
spisningen	 fortalte	 ”Luffe”	
hvordan man brygger sit 
eget øl, og der var mulig-
hed	for	at	smage	”Luffe’s”	
hjemmebryg. Mange TAK til alle der gav en hånd med 
bøf	stegning,	at	skælle	kartofler,	bord	afrydning.	Det	er	
en kæmpe hjælp.

Luffe fortæller om ølbrygning

Fuldt hus! Godt gang i kaffen

Kaffe hygge

Brandstationen
En super spændende aften på Silkeborg Brandstation.
27 unge og gamle besøgte denne onsdag aften Silke-
borgs nye brandstation. Vi blev vist rundt på stationen 
og	fik	et	 indblik	 i	 hvad	brandmændene	 laver,	når	de	
ikke slukker brand og redder mennesker ud af forulyk-
kede biler. Der er masser af opgaver og klare, kom-
munens biler, el cykler, el barnevogne bliver repareret 

og vasket. De får skiftet hjul og tjekket så de er i tip top 
stand. Der undervises i førstehjælp og andre uddan-
nelser. Vi så garagen med alle brandbilerne, bådene 
og deres udstyr. 

Vi	fik	også	et	kik	ind	i	døgnvagternes	verden,	hvor	de	
bor på stationen i et døgn af gangen. Vi hilste også 
på manden, der sender brandbilerne af sted når der 
sker	ulykker	og	fik	et	lille	indblik	i	hvor	mange	forskel-
lige skærme og opgaver han har. Til sidst sluttede vi af 
med	et	stort	kage	bord	og	kaffe,	inden	vi	takkede	af	for	
en spændende aften.

Røg dykkerudstyret afprøves

El cykel værkstedet
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Kommende arrangementer ...

Lørdag d. 17. juni kl. 12.00
Stafet for Livet
Funder	Skolevej	3.

Alle er velkommen på Team Lemmings,
se	mere	på	stafetforlivet.dk/silkeborg

Har man lyst til at donere, sponsore noget, 
tager vi imod med kyshånd.

Mere	info	løbende	på	Facebook.

Hygge i Team Lemmings området 2016

Onsdag d. 13. september kl. 19.00
Generalforsamling
i	Lemming	Forsamlingshus

Generalforsamling ifølge dagsorden:

• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse
• Indkomne forslag
  Sendes til landsbyliv@live.dk
  senest d. 01.09.16)
• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er
  Anna-Grethe Rasmussen og
  Lillian Rasmussen
• Valg af suppleant
• Valg af revisor og revisorsuppleant

Efter generalforsamlingen kommer
Sofia	Skafsgaard	fra	Shangri-La

og viser os alle deres lækre produkter. 

I løbet af aftenen,
vil vi gerne servere lidt lækkert,

så derfor vil vi gerne vide lidt om,
hvor mange der kommer, så husk tilmelding.

Tilmelding til Janni senest d. 06.09.16
på tlf. 2463 0517

eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 30. august 2017 kl. 18.30
Lerdue skydning 

Ruskærvej 21a, 7441 Bording

Så skal der skydes duer. 
Vi	besøger	igen	flugtskydningsbanen	i	Ruskær.
Vi får undervisning og instruering i håndtering
af geværet og måden at ramme duerne på. 

Derefter går vi ud på banen og smadrer duer. 

I	løbet	af	aftenen	hygger	vi	med	kaffe	og	kage.
 

Pris for medlemmer 125 kr. Gæster 175 kr. 

Tilmelding til Janni senest d. 20.08.17
på tlf. 2463 0517

eller e-mail: landsbyliv@live.dk
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         BØRNEHAVEN I LEMMING

Det er snart sommerferie og 4 store piger skal nu rykke 
fra børnehave til børnehaveklasse. Store piger er vilde 
med fester, så hvad er mere oplagt, end at få lov til at 
arrangere en fest for de yngre piger i børnehaven? 

Planlægningen	startede	flere	uger	før	festen	og	de	4	
piger Andrea, Emilie, Sarah og Emma tog bussen til 
Silkeborg på tophemmelig indkøbstur, sammen med 
Pernille. Her blev der købt balloner, servietter, lys, su-
gerør, slikkepinde og dekoration til kagerne, men der 
var også plads til at ose i andre butikker og f.eks. prøve 
briller i Søstrene Grene og spise is. Det er lang tid at 
holde på en hemmelighed for et barn, men det klarede 
de	rigtig	fint,	og	de	var	stolte	over,	at	kunne	have	en	
hemmelighed sammen med de voksne.

Festen	begyndte	at	tage	form,	og	de	store	piger	fik	lov	
at tage ansvar. De forberedte bordkort og invitationer. 
Pigerne	kom	selv	med	flere	ideer	til	festen.	De	lavede	
penge og forberedte en kagebod, hvor de yngre piger 
kunne komme og købe deres kager med valgfri krym-
mel i krymmelbaren. Dette skulle vise sig at være én 
af de allerstørste oplevelser for de yngre piger, da vi 
spurgte dem, hvad der havde været det bedste ved 
festen.

Pigerne	mødte	 op	 i	 deres	 fineste	 kjoler	 og	med	 de-
res	yndlingsbamse	eller	dukke.	Flere	havde	også	duk-
kevogne og andet udstyr med sig. Selv de voksne, 
Hanna	og	Pernille,	var	i	fine	kjoler	og	havde	også	duk-
ker	med!	Formiddagen	gik	med	at	 lege	med	alle	 de	
medbragte ting, spise kager, lægge neglelak i mange 
farver og hygge. 

DRENGE	LARMER!	Og	derfor	var	festen	strengt	for-
budt for drenge, som denne dag var henvist til deres 
egen	leg	på	legepladsen	og	i	salen	på	Friskolen,	sam-
men med et par voksne. Det forhindrede dem dog ikke 
i, at tage et smugkik ind af vinduerne – det var jo vig-
tigt	at	vide,	hvad	sådan	en	flok	piger	 lavede,	når	de	
var	alene!	Drengene	er	allerede	nu	begyndt	at	komme	
med forslag til Jonas om, hvad de gerne vil lave, når 
der	bliver	en	”drengedag”.

De	store	piger	er	vokset	–	de	fik	 lov	at	arrangere	og	
stå for boderne. Det er stort at få lov at mærke noget 
ansvar, når man næsten er klar til at starte i skole.
På	vegne	af	Forældrerådet	i	Børnehaven	i	Lemming
Jeanette og Louisa.

Louisa og Jeanette
Forældrerådsrepræsentanter

Pigefest i dukkevognshøjde

Arrangørerne på indkøbstur: Andrea, Emilie K., Sarah og 
Emma

Smilla med dukke Lise ved festbordet

Dicte, Bella og Liva S. rydder serveringsbordet for krymmel
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FRISKOLEN I LEMMING

Hver morgen når skoleklokken bimler, mødes alle børn 
og voksne i salen til morgensang. Ofte er der en del 
forældre/bedsteforældre	der	også	gerne	vil	være	med.	
Vores skole er jo en Grundtvig-Koldsk friskole, og helt 
fra den første friskole så dagens lys i 1852, har det 
været en af kongstankerne at børn og voksne skal 
starte dagen med fælles sang og fortælling.

Her i Lemming betyder morgensangen bl.a. at vi får 
hilst på hinanden og kommer i gang med den nye dag. 
Vi	 får	bekræftet	at	vi	er	en	flok,	der	er	afhængige	af	
hinanden, vi har et fællesskab og et ansvar for hinan-
den.

Til morgensang synger vi både salmer og sange. Bør-
nene synger ikke altid lige meget med, men senere på 
dagen kan vi høre strofer fra morgenes sange Hver 
sang/salme	 sin	 historie.	 Hver	 sang/salme	 sin	 anled-
ning til spørgsmål, undren og oplevelse.

Når vores elever kommer på efterskole fortæller de os 
ofte,	at	de	kender	mange	flere	sange,	end	mange	af	
de andre elever på efterskolen. 

Den voksne, der står for dagens morgensang beder 
Fadervor,	mens	børnene	er	stille.	Det	er	et	øjeblik	 til	
stilhed og eftertænksomhed. Børnene lærer bønnen 
og kan bruge den senere, hvis de vil.

Børnenes	 fødselsdage	 fejres	 til	 morgensang.	 Fød-
selsdagsbarnet vælger en sang og vi råber alle 
HØØØJJJTT	HHHUUUURRRRAAAAAHHHH.

Hver dag har vi ca 20 minutter, hvor dagens morgen-
sangsholder fortæller for børn og voksne. Vi fortæller 
mytologi, bibelhistorie, om egne oplevelser, genfortæl-
ler romaner, nye og gamle noveller, fabler – ja kort sagt 
alt hvad der kan give gode oplevelser, viden, skabe 
interesse, undre og udfordre børnene.

Morgensangen afsluttes med fælles meddelelser, 
organisering af dagens rengøring og sidst men ikke 
mindst	”valg	til	sal”	hvor	et	barn	vælger,	hvilket	boldspil	
der skal spilles i salen i dagens frikvarterer.

Vi	slutter	med	et	”Godmorgen”,	holder	et	lille	frikvarter	
og går så i gang med første time.

                                            Bodil Bak Kejser

LIDT OM MORGENSANG

Der synges morgensang

Morgenfriske friskolebørn
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“Ifølge Danmarks Statistik  
bor der 325 mennesker i Lemming.  

Set i det lys er det mere end  
usædvanligt, at landsbyen har et  

hold i Jyllandsserien 1, hvor  
der spilles om oprykning  

til danmarksserien”

“SUCCES. 
Lemming vandt igen  
og er med i toppen  
af jyllandsserien”

“Lemming  
nærmer sig toppen  

efter ny sejr i  
jyllandsserien 1”

“Vi er ikke så mange  
herude i Lemming,  
men vi har et godt  

sammenhold, og vi står 
stærkt på banen.”

Allan Nielsen

“Alt andet end at gå  
efter en top-4-placering  

vil være uambitiøst.  
Så selvfølgelig spiller  

vi efter det”
Steffen Gammelgaard

Lemming IF i pressen:

LEMMING IF
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LEMMING BORGERFORENING

LOTTERISPIL 
MANDAGE KL. 19.15

Det vides ikke med sikkerhed, men skulle der være 
nogen, der har lyst til at hjælpe med lotterispillet om 
mandagen, kan man enten tage derud, eller kontakte 
Karin Jensen på 3070 9048. Der spilles hver mandag 
fra kl. 19.15, mød op, måske er det dig, der løber med 
en af de gode præmier.

Vel mødt til alle vore arrangementer.

Lige før deadline 1. maj, der er rim på græsset, men 
solen skinner, vi håber på en dejlig sommer til alle.

Siden sidst har der været forårsfest i forsamlingshuset, 
god mad, god revy, god stemning. Vi satser på at gen-
tage succesen fra i år og holder forårsfest næste år, 
dog senere end det plejer, nemlig lørdag d. 17. marts.

Fredag d. 23. juni
Skt. Hans

på Festpladsen i Lemming

Vi starter med børnebålet kl. 17.30,
da det jo er en fredag kan I jo blive længere

og høre båltalen kl. 20.00
og se det store bål,

som vil blive tændt umiddelbart efter. 

Vi håber på godt vejr og sørger for,
at	der	er	masser	af	øl,	vand,	kaffe,

juice, pølser, brød,

så aftensmaden kunne være nem
denne fredag. 

Årets påskespil var velbesøgt, ca. 150 besøgte huset 
den	dag,	overskuddet	var	flot,	Lotteripigerne	var	vist	
trætte og glade. Jeg vil tro der også er påskespil næ-
ste år. 

Revy billedkavalkade

Ålegildet
afholder vi

Fredag d. 29. september
Mere om det i næste blad.
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LOKALRÅDET
Årets Borgermøde 
Årets Borgermøde blev afholdt den 14. marts i Værke-
riet i Lemming. Tak til Værkeriet for værtsskabet.

Kommunen var godt repræsenteret, der var 3 byråds-
medlemmer suppleret af teknikere. Der var også ca. 
50 deltagere fra lokalrådets område. Der var livlig de-
bat i en god stemning om hovedpunktet på mødet, 
som var Kommuneplanen for de næste 4 år. Og så 
som	altid	om	trafik.

Forslaget	 til	 Kommuneplan	 blev	 offentliggjort	 den	 1.	
februar 2017, herefter var der 8 uger til indsendelse af 
bemærkninger til planen. Den endelige plan skal være 
godkendt af Byrådet inden udgangen af året. Der er 
masser af information om planen på Silkeborg Kom-
munes hjemmeside. Det er muligt at gå ned i detaljer 
også	om	vores	område.	Fristen	til	indsendelse	af	be-
mærkninger	er	overskredet	nu.	Men	flere	borgere	fra	
området har bidraget.

Lokalrådet har sendt følgende bemærkninger til 
kommuneplanen:
A.: Udlæg af areal til boligbebyggelse:
I Kommuneplan 2013 var dele af området mellem 
Skægkærvej, Sejlingvej, Sejling Hedevej og Viborg-
vej udlagt til boligbebyggelse. I det foreliggende for-
slag til Kommuneplan 2017 er dette trukket tilbage. 
Skægkærområdets Lokalråd foreslår, at udlæg af 
arealer til boligbebyggelse på ny aktiveres i Kommu-
neplan  2017. Udlægget af arealer i 2013 har allerede 
haft konsekvenser, dels i form af at Sejling er kommet 
i byzone for at muliggøre udarbejdelse af lokalplan for 
området, dels i form af planlægning for området hos 
en ejer af jord. 

Lokalrådet	 finder,	 at	 det	 pågældende	 område	 indby-
der til et spændende boligområde, f.eks. med vægt på 
vedvarende energi, i et smukt skrånende landskab og 
med	let	adgang	til	motorvej.	For	området	er	det	des-
uden vigtigt at få en øget bosætning, der kan under-
støtte lokalområdet, herunder skole og erhverv.

B.: Forlægning af Viborgvej:
Skægkærområdets Lokalråd har i hele den tid rådet 
har eksisteret ved enhver mulig lejlighed peget på, at 
trafikken	på	Viborgvej	gennem	Skægkær	er	problema-
tisk	både	for	byen	og	for	trafikanterne.	Tidligere	endnu	
har borgere i Skægkær indsendt et gennemarbejdet 
og detaljeret forslag til Silkeborg kommune om forlæg-
ning	af	vejen	vest	om	Skægkær.	Trafikken	på	Viborg-
vej	er	nu	øget	betragteligt,	samtidig	er	trafikken	på	Sin-
dingvej forbi skolen blevet belastet med endnu mere 
tung	trafik	efter	genåbningen	af	Sinding	Grusgrav.

Da Lokalrådet er klar over, at det er et projekt af så sto-
re dimensioner, at det ikke kan gennemføres på kort 
tid, mener Lokalrådet, at det er på høje tid, nærmest 
sidste øjeblik, at en forlægning indgår i planlægningen.

Trafik.
Debatten	om	trafik	vedrørte	områder	som	lokalrådet	er	
i debat med kommunen om. I sidste nummer af Lokal-
bladet blev informeret om lokalrådetsbemærkninger til 
revisionen	af	Silkeborg	Kommunes	Trafiksikkerheds-
plan: Om  Kjellerupvej ved Signesminde Kro og det 
skæve	 kryds	 Viborgvej/Resdal	 Bakke/Høgdalvej.	 Og	
om det forslag en gruppe borgere i Lemming, har ud-
arbejdet	omkring	forbedringer	i	trafiksikkerheden	i	og	
omkring Lemming. 

Disse	 forslag	 kommer	 til	 at	 indgå	 i	 trafiksikkerheds-
planen og indgår dermed i kommunens prioritering. 
Kommunen er aktivt i gang med aktiviteter omkring 
bump(er i nabohøring) og fartbegrænsning i Sinding, 
lastbiltrafikken	på	Sindingvej	og	hastighedsbegræns-
ning i svinget på Skægkærvej.

Biogasanlæg ved Lemming.
Den 18. april var der borgermøde i  Lemming om pla-
nerne for opførelse af et biogasanlæg på hjørnet ved 
Østerbyvej	 og	Allingvej.	Mødet	 var	 besøgt	 af	 ca.	 80	
borgere fra området. Projektet blev gennemgået og 
der	var	spørgsmål	og	debat.	Specielt	trafikken	ved	et	
anlæg i drift gav anledning til bekymringer blandt de 
nærmeste naboer. Der skal nu gennemføres en så-
kaldt VVM undersøgelse, der skal klarlægge alle mil-
jøpåvirkninger	f.eks.	støj,	lugt,	trafik	osv.

Lemmings repræsentant i lokalrådet og jeg deltog i 
mødet i Lemming. Lokalrådet har i forbindelse med 
kommentarer til planer altid peget på, at vi gerne ser 
projekter	og	planer	med	vedvarende/grøn	energi	i	om-
rådet. Vi synes derfor som udgangspunkt, at det er et 
spændende projekt.

Vi har som lokalråd ikke konkrete forslag og ideer i 
denne	fase,	 idet	vi	finder	oplægget	 til	VVM	undersø-
gelse meget grundigt omkring evt. problemer. Des-
uden så vi jo ved mødet, at de mest berørte var til 
stede og har fået grundig opfordring til at komme med 
deres bemærkninger.

Lokalrådet har allerede opnået meget omkring at gøre 
Lemmings	trafik	synlig	i	den	nye	trafikplan,	så	må	det	
jo	i	næste	høringsfase	vise	sig,	om	vi	finder	behov	for	
tilpasninger i forbindelse med dette projekt. Så derfor 
vil vi afvente næste høringsfase før vi kommer med 
kommentarer.                                    Peter Bernth
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Kom, maj, du søde, milde!
gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.

Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære maj, o kom!
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men fremfor alt du mange
violer tage med
og nattergalesange
og kukkeren tag med

Nu er det maj og inden vi får set os om er endnu et 
skoleår forbi. Vi har i tiden der er gået siden sidst haft 
en masse hverdag med faglighed og sociale udfordrin-
ger, emneuger, forældredag, påske, pædagogisk dag, 
konfirmationer	og	ikke	mindst	jubilæum
Arnes jubilæum:
Mandag den 3. april fejrede vi, at Arne havde været i 
Børne	og	Familiehuset	i	20	år.	Det	blev	fejret	med	gæ-
ster fra morgenstunden af med rundstykker og kage. 
Men måske vigtigst af alt – børnene havde forberedt 
fejringen med taler, sange, tegninger og gaver. Det 
var en dejlig dejlig oplevelse og omkvædet i sangen til 
Arne siger vist alt:

Melodi: Ridder Lykke
”Arne du er mega sej
Åh hvor er vi heldig´
For vi holder af dig
Aha – aha
Du er hjælpsom og skør
Ka´ være skrap og kærlig
For du er herlig – ka´ dig li”

Forældredag:
I marts havde vi også en 
forældredag. Det var dagen 
hvor vi havde bestemt at 
forældrene skulle ha lov til 
at udfordres på nogle af de 
ting børnene bliver udfordret 
med til daglig SÅ der var 
fodbold, stille stik, træ værk-
sted og e- sport. Det var en 
præsentation til forældrene, 
af det vi laver tirsdag eftermiddag hvor vi har valgfag 
i	Børne	og	Familiehuset.	Når	børnene	har	det	har	vi	
også ridning på programmet, men det udsatte vi dog 
ikke forældrene for ;-). Det var en rigtig dejlig efter-
middag/aften	–	der	sluttede	af	med	 fælles	spisning	 i	
forsamlingshuset. 

Emneuger:
Vi	har	2	gange	om	året	emneuger	i	Børne	og	Familie-
huset. Den ene er i foråret. I år havde vi valgt at starte 
fælles med at tage til Hvolris Jernalderlandsby. Det var 
en super god oplevelse, hvor vi i to dage var taget med 
en tidsmaskine tilbage til jernalderen og lavede mad 
på bål, lavede smør, malede mel,  var i klædt noget 
meget anderledes tøj, legede gamle lege, skød med 
bue, snittede knive, smedede spisespyd i jern og la-
vede armbånd med rundstokke og i læder. Det var en 
rigtig dejlig og lærerig oplevelse og vi var så heldige 
med vejret. De sidste tre dage i emneugen foregik 
i vores faste grupper og var fyldt af oplevelse både 
hjemme på matriklen og ude af huset. Det er altid en 
udfordring, at skulle arbejde på en anderledes struktu-
reret måde – derfor er det så dejligt når det bliver en 
god oplevelse for alle ;-)

Arnes jubilæum

Forældreaften

Nu venter den sidste del af året med masser af hellig-
dage,	heldagstur,	de	sidste	konfirmationer,	eksamen,	
klassens dag og ikke mindst kanotur og is i indelukket.
Det bliver også et goddag til nogle nye børn og et far-
vel	til	nogle	”gamle	børn”

Alting har sin tid og der er altid noget godt i vente…
lige nu venter vi på sommer og varme til alle de spæn-
dende	oplevelser	der	venter	i	Børne	og	Famileihuset.
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Badmintonsæsonen afsluttet på fin vis
Så er badmintonsæsonen slut for denne sæson. Klub-
ben har oplevet tilgang for både senior- og motions-
spillere, mens antallet af ungdomsspillere desværre 
har været i tilbagegang. Bestyrelsen vil igen forsøge 
at vende tendensen på ungdomssiden i kommende år, 
mens vi håber at bevare den positive status hos de 
voksne spillere.

Klubmesterskab og turneringsresultater
IFC	Badminton	har	haft	to	seniorhold	med	i	DGIs	serie	
1.	Førsteholdet	blev	nummer	to	i	rækken,	mens	andet-
holdet blev nummer 8. Der er desuden blevet afviklet 
klubmesterskab i både ungdoms- og seniorrækkerne. 

Her blev resultaterne:
Ungdom: 
Herresingle: Klubmester: 
Oliver Klausen, nr. 2: Mikkel Bredahl
Pigesingle: Klubmester: 
Isabella	Fuglsang	Sandgaard,	
nr. 2: Elisabeth Mundbjerg
Senior: 
Herresingle: Klubmester: 
Christian Touborg, nr. 2: Troels Bendtsen
Damesingle: Ikke afviklet
Herredouble: Klubmestre: 
Thomas	Hestbech/Claus	Bredahl,	
nr.2:	Troels	Bendtsen/Karsten	Lang
Damedouble: Klubmestre: 
Lene	Baun/Hanne	Pihl,	
nr.	2:	Helle	Johansen/Lise	Pedersen
Mixdouble: Klubmestre: 
Lene	Baun/Kasper	Larsen,	
nr.	2:	Lise	Pedersen/Claus	Bredahl

Farvel og tak til formand gennem 4 år
Efter 4 år som formand for bestyrelsen, valgte Troels 
Bendtsen at stoppe som formand efter denne her sæ-
son. Badmintonafdelingen skylder Troels en kæmpe 
tak for en meget engageret indsats, der blandt andet 
også	førte	til,	at	han	i	år	modtog	IFCs	idrætspris	–	me-
get fortjent og stort tillykke til Troels. Nyvalgt formand 
for badminton er Hanne Pihl – et stort velkommen til 
Hanne i bestyrelsen og som formand for klubben. 

Velkommen til ny sæson
IFC	badminton	byder	alle	nye	som	gamle	spillere	vel-
kommen til den nye sæson. Den starter for seniorerne 
i slutningen af august, mens ungdom og motion star-
ter i første uge af september. Se mere i Ugeavisen 
samt på hjemmesiden omkring tider for opstart i løbet 
af sommeren. 

På bestyrelsens vegne
Claus Bredahl

Klubben har i år fået nyt spillertøj, som dele af seniorafdelin-
gen ses i her. Tak til alle sponsorer for bidrag

Nyt fra IF Centrum – Fodbold
If	 Centrums	 Fodboldafdeling	 er	 på	 nuværende	 tids-
punkt i hastig udvikling. Bestyrelsen har fået nye kræf-
ter til, nye hold blomstrer op, fantastiske initiativer bliver 
sat i søen og trænerne gør et kæmpe stykke arbejde 
for at skabe gode og lærerige stunder for børnene på 
banerne.

Et af de nye initiativer fra bestyrelsen er, at der er sat 
fokus på sponsorarbejde. Allerede nu, har vi indgået af-
taler	med	Murermester	Flemming	Faarup,	Wils	A/S,	PT	
Construction Aps, Dues Auto, Midtjysk Rustfri, Sport 24 
og Søren Jakobsen Transport. En kæmpe tak til jer. Vi 
håber	på	at	 kunne	 lande	endnu	flere	 sponsoraftaler	 i	
den kommende tid. Er der nogen, der leger med tanken 
om at støtte vores fantastiske klub, så kontakt Martin el-
ler Sandra fra bestyrelsen. Kontaktoplysninger kan ses 
på	IF	Centrums	hjemmeside:	www.ifcentrum.dk

I	år	har	vi	i	alt	16	hold	i	vores	lille	klub.	Vi	tager	ud	til	flere	
stævner, så børnene får nogle gode oplevelser med i 
bagagen.	Eksempelvis	har	vores	U15/U16	drenge	i	på-
sken været på en fantastisk tur til Holland.

Vil du eller dit barn være en del af fællesskabet, så er 
trænerne klar til at tage godt imod jer. Hold samt træ-
ningstider kan ses på foreningens hjemmeside.

Sandra Jørgensen, Formand for Fodboldudvalget
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Formand: Claus Bredahl, tlf.: 3057 8578 - mail: claus.bredahl@skolekom.dk
Fodbold: Sandra Jørgensen, tlf. 5178 7002 - mail: sandrajorgensen82@gmail.com
Gymnastik: Cecilie Iversen, tlf.: 6171 7608 - mail: cviversen84@gmail.com
Badminton: Troels D. Bendtsen, tlf.: 2428 9827 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Svømning: mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

U15-16	drengene	fra	IF	Centrum	og	FK73	tog	til	Sas-
senheim i Holland for at spille turnering og for at vide-
reudvikle samarbejdet imellem de to klubber.

For	de	mindre	 fodboldklubber	er	det	helt	nødvendigt	
at søge samarbejdet, hvis det skal lykkes at fastholde 
de unge i lokalklubben og samtidig ramme alle på et 
realistisk niveau. Det giver desuden mulighed for at 
få oplevelser fra øverste hylde i fodboldbutikken. I på-
sken tog et fusionshold, der rummer to klubber og to 
årgange på tur til Holland, for at være sammen og for 
at møde hold fra Holland og England i den internatio-
nale turnering Eastern Open West i Sassenheim. 

På det sportslige plan blev det lidt af en elevatortur 
med alt fra et 9-0 nederlag til en 1-0 sejr. Vi mødte 
blandt andre Oxford United fra England. Det er et 
hold	af	spillere,	der	for	de	flestes	vedkommende	er	på	
ungdomskontrakt i klubben, og det blev en alt for stor 
mundfuld	for	os.	Fem	kampe	på	to	dage	med	halvlege	
på 18 minutter lyder ikke af meget, men spillerne var 
færdige efter sidste kamp. Det er nogle meget intense 
minutter på 11-mands-banen og diverse småskader 
og skrammer er uundgåelige.

Mens det sportslige blev en blandet 
affære,	så	var	rejsen	og	det	sociale	
liv een lang succes. Drengene stor-
trivedes med samværet og livet på 
rejsen	og	på	vandrehjemmet.	Fre-
dagen gik med en tur til Amsterdam, 
hvor højdepunktet blev besøget på 
Amsterdam ArenA, der er hjemme-
bane	for	Ajax.	Vi	fik	rundvisning	på	
banen og omkring banen og kom 
med bag kulisserne. Besøg i klub-
museet og shopping i fanbutikken 
kan	få	de	fleste	fodboldelskere	til	at	
savle.

I tiden op til turen havde holdet samlet penge ind ved 
forskellige aktiviteter. Blandt andet blev der lavet en 
aftale om at samle juletræer sammen i en plantage. 

Murermester	 Flemming	 Faarup	 blev	 sponsor	 for	 en	
unik turtrøje med klubbernes logoer og med lidt hjælp 
fra Murer og Entreprenør Wils kunne der også komme 
spillernavn på trøjen. En souvenir der vækker de bed-
ste minder, hver gang den trækkes over hovedet. Beg-
ge klubber gav også en betydelig økonomisk hånds-
rækning, for at det lille projekt skulle blive en realitet.

Det tog tretten timer at køre fra Skægkær til Haarlem, 
hvor vi skulle bo under vores stævnetur til Holland. 
Starten gik en mørk aprilmorgen kl. 5.00. Men vejen 
dertil var i virkeligheden betydeligt længere og brolagt 
med to års samarbejde, engagement, kammeratskab, 
opbakning, vilje og kreativitet. Det er samtidig fortæl-
lingen om to hold, der startede som U6 i henholdsvis 
IF	Centrum	og	FK73	og	som	nu	kunne	krone	mange	
års træning og kampe med den ultimative kombination 
af socialt samvær og bold med et internationalt snit.  

Per Kristjansen

Fodboldhold fra Skægkær og Kragelund i international turnering

Holdet i de unikke kamptrøjer samlet på Amsterdam Arena.

Mascotten og 
vimplerne var med 

hele turen rundt
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling	Forsamlingshus	afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

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

Udlejningspriser 2017

Hele huset   2.000,-
- for 2 dage  2.500,-
Store sal     1.650,-
Lille sal       1.250,-

Alle priser er
inkl. forbrug og slutrengøring.

Begravelser og små møder
er halv pris.

Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034

eller 2674 5034

Moesgård Museum

Tirsdag d. 13. juni
Vi mødes på

forsamlingshusets parkeringsplads,
hvor vi kører i egne biler til Moesgård museum.

Vi fylder bilerne op og håber
vi får en hyggelig dag.

Heldagsudflugt
sammen med Sinding

Tirsdag d. 8. august
Vi	kører	til	Fur

hvor vi spiser middag på færgekroen
Derefter køre vi rundt på øen med guide,

slutter	af	med	kaffe	på	færgekroen

D.	22.	marts	fik	vi	en	ny	borger	i	Sejling,
Karina Nørskov fødte en lille pige,

som skal døbes 28. maj i Sejling kirke

Sejling Pensionistforeningen
ønsker alle en rigtig god sommer
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

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

Program for Juni - Juli - August Program for Juni - Juli - August

Tirsdag d. 22. august
Udflugt til Skagen.

Vi starter fra Lemming Kirke kl. 7.00.
Turen går via Aalborg til Gl. Skagen

med	en	kaffepause	undervejs.

Vi	ser	”Solnedgangspladsen”,	før	vi	kører
med Sandormen ud på Grenen.

Derefter	frokostbuffet	på	Foldens	Hotel.
Vi skal på en guidet rundtur i byen,

og vi får lidt tid på egen hånd.
Vi forlader Skagen kl. 16.30 og forventer

at være hjemme ca. kl. 19.00.

Tilmelding senest d. 14. august

_____

Mandag d. 18. september
Besøg på Asmildkloster Landbrugsskole

Vi mødes ved Lemming Kirke kl. 13.00.
Tilmelding senest d. 10. september.

Bestyrelsen:

Formand: Karen Bang
8685 9187 - 4032 6961

Næstformand: Anny Timmermann
8685 9220 - 5192 8685

Kasserer: Pia Majken Fisker
4021 9500

Sekretær: Henny Vig
2342 7596

Best.medlem: Per Rasmussen
4036 7594

Onsdag d. 9. august 
Sommerudflugt til Jammerbugten

med	besøg	ved	”Gutterne	på	kutterne.
kl. 7.15 fra Mølledamsgade

kl.	7.30	fra	Serup	Forsamlingshus,	og	så	går	turen	
nordpå,	finder	et	godt	sted	til	kaffe	og	rundstykker.	Så	
krydser vi Limfjorden og kører gennem Store Vildmo-
se til Blokhus, hvor vi besøger Blokhus Lys og deres 
permanente	juleudstilling.	Vores	frokostbuffet	indtager	

vi ved Blokhus Kulturhus og Skulpturpark.

Turen	videre	går	gennem	Fosdalen	og	Lerup	Kirke	
til Svinkløv strand, videre af strandvejen til Thorup 
Strand,	hvor	vi	måske	møder	”Gutterne	på	kutterne”	
og omkring røgeriet, hvor der er mulighed for at købe 

lidt	kold-	og	varmrøget	fisk	med	hjem.	

Mens	der	handles	serverer	chaufføren	en	kop	kaffe	
ved	bænkene	foran	butikken.	Efter	kaffen	går	turen	

hjemad igen.

Tilmelding senest 2. august Rasmus
på tlf. 2986 5832 eller 8685 5832

______

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen
konstitueret sig med følgende resultat:

Formand					 Rasmus	Jensen						 Tlf.	8685	5832
Næstformand Leif Klejstrup            Tlf. 8685 5303 
Kasserer      Bodil Elkjær      Tlf. 2158 2521 
Sekretær      Ingrid Jensen           Tlf. 2369 2099
Best. medl.    Jens Winther           Tlf. 8685 5391

______

Der	kan	godt	være	flere	til	at	spille	petanque,	så	mød	
op onsdag eftermiddag kl. 13,30 på sportspladsen, 
det kræver jo ikke specielle forudsætninger for at 

være med, kun medlemskab af pensionistforeningen.
Så	mød	bare	op	med	godt	humør	og	lidt	kaffe	og	

brød	til	eget	forbrug!!
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

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

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Peter Bernth (formand) 6029 5577
Serup:   Jens Jørgen Leth 2174 3244
Lemming:  Henning Skov      2485 6957
Skægkær: Ole Miller  6130 5728
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

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

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

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

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

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17    3069 7743

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

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

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

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

LOKALE KONTAKTPERSONER
Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9 2383 3055
Mette Skårup Glowienka (barsel) 2114 9590
Anders	Juul	Fuglsang	(barselsvikar)	 2814	9533
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2  8686 7064

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

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
John Lehmann Bøgh, formand  4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Marianne Mortensen, udlejning      4129 0322

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan Klinkby, formand      2217 5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand   8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand   4079 5752

Serup Forsamlingshus
Helle Suaning, udlejning   8685 5108

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen   4029 4629

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard   2947 4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen   2178 2388

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard   2695 7623

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard   8724 3011
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Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

LIVREM UDEN HULLER

www.speedlockbelts.dk

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

KUN 385 kr.
fragtfrit

Nem check-in
på flyrejsen.

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

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

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

8685 5186

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

SALG & SERVICE

AF KOPI, PRINT, PC,

SERVER & NETVÆRK

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

WWW.FIMO.DK

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

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

www.erik-s.dk 

Erik Sørensen Aps 

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion 
Entreprenørarbejde - Belægning 

Snerydning - Maskinstation 

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83 

Lemmingvej 10  
8600 Silkeborg 
es@erik-s.dk 

www.loutina.dk

Negletekniker
Tina Englyst

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

Mobil: 3023 1613

... nu med ægte stenovn

Frank Hansen Ap
s

TØMRERMESTER

Mobil
40 10 34 64
51 88 90 03

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

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg 
     4020 8440

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080

Pension Holm Mølle
Bed & Breakfast

 
- et lille stykke væk fra hverdagen

8688 6600

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN
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Aut. kloakmester

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

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

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

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

Kundevenlige
åbningstider:

Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

DIT LOKALE

SUPERMARKED

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming

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

Se mere på

Leverer gratis

   ti
l alle kirk

er

 i o
mrådet!

Silkeborg Isenkram
Torvet 1

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

Mobil 21 68 03 60
Fax	86	85	57	43	-	www.claussorensen.dk

E-mail: aut.claus@gmail.com
Lemming Brovej 25 - 8632 Lemming

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk

Tandskov Grusgrav A/S


