Nummer 32				

Minikonfirmanderne på Serup Billedskole		

Stald Luther har luksuriøse forhold...

Minikonfirmandernes traditionelle krybbespil

8. Årgang			

Marts 2010

Sne og frost i Nisset - når det er smukkest...

LÆS OM: 2 nye firmaer, motorcykelture,
foredrag og udflugter, fødsler og fødselsdage, den nye redaktør, stormøde i Lokalbladet, kirke-højskole og konfirmationer,
fodboldstjerner til Holland, sangeftermiddage
i sparekassen, løvspringstur i maj, renovering
af legeplads, forårsfest og fællesspisning, ny
udlejer af forsamlingshus, eventyr om kontrolsamfundet, nedlæggelse af bogbussen og
meget, meget mere...
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SHELL/SPAR
Alt under samme tag
Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik
v/Karsten Laursen
Grønbækvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

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

Arbejde med rendegraver
Minigraver

Aut. kloakmester

AKSEL NIELSEN
mobil

2080 8580
Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25
8632 Lemming

TR - AUTOMOBIL ApS
KVALITETSBILER

Aut. kloakmester

IB GRAVERSGAARD
Lemming Bygade 9 - 8632 Lemming
Tlf. 86 85 92 15 - Mobil 20 27 58 39

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

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

Torben Rasmussen
Østerbyvej 13 - Lemming

Tlf. 8685 9196

MR Sprogservice

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer
Storm- og Forsikringsskader
Iso-kærn
4029 1411
8685 9604

Malermester

Oversættelser til og fra
engelsk og tysk.
Renskrivning og korrekturlæsning.

Morten Bidstrup Nielsen

MR Sprogservice v/Mona Roed
Holmmøllevej 18, 8632 Lemming
Tlf. 86 81 61 12

Tlf.: 5132 1922

Nisset Bygade 44 w 8632 Lemming

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

Lemming Hegnsfabrik

Østerbyvej 23 - 8632 Lemming - Tlf. 8685 9113
www.lemming-hegn.dk

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

Aut. Kloakmester & Entrepenør

Morten Bak

Tandskov Grusgrav
Tandskovvej 19 - 8600 Silkeborg
Morten: 21 40 70 94
Grusgrav: 30 86 43 16

Rendegraver
Minigraver
Gravemaskine
Dumper
Miniged
Gummiged
Sortergrab
Mobilt sorteringsanlæg

Kloak-TV
Nedsivning
Udskiller
Separering
Nyanlæg
Reparation
Forsikringsskader

Alt i jord og kloak - kloakmesterens kvalitetskontrol
4

Lemming Cafè
Åben:
Onsdag: 16.20-21.00
Torsdag: 16.20-22.00
Fredag: 15.20-2.00
Lørdag: 14.00-2.00
Søndag: 14.00-21.00

INDHOLD
Side
3
Indhold, leder mm.
4
Lokale Erhvervsdrivende
Annoncer
5
Gadespejlet
6
Lokalbladet
9
Plads Til Dig Og Mig
10 Kirke Nyt
- kalender, gudstjenesteliste,
konfirmation, kirkehøjskole, mm.
20 L-GIF
- Generalforsamling, træningsopstart, U-15 Drenge
22 Lokale Erhvervsdrivende
23 Serup - Resdal Pensionistforening
23 Serup Billedskole
24 Serup Forsamlingshus
25 Serup Borgerforening
26 Lemming Borgerforening
27 Landsbyliv
28 Friskolen i Lemming
30 Børne- og Familiehuset
31 Lemming og Omegns Jagtforening
32 Den Politiske Side af Sagen
- Klaus´ klumme
33 Lokale kontaktpersoner
34 Aktivitetskalenderen

LEDER
”PARTY NOW – APOLOGIZE LATER”
”Gi` den gas nu - sig undskyld bagefter”
Denne opfordring er slogan for en kendt ungdomsdrik, CULTsodavand med 5.6% alkohol.
Kan man ikke kalde det en opfordring til at gøre hvad man vil,
uden tanke for andet end sine egne behov, uden at overveje
hvilke konsekvenser ens handlinger har for andre?
Ja jeg vil kalde det opfordring til ansvarsforflygtigelse.
Er det dèt vi opfordrer vores unge mennesker til i hjem, skole
og kirke? I foreningerne? I vores møde med ungdommen og
med hinanden i de små samfund?
Nej, for virkeligheden (endnu?) er en anden, nemlig at rigtig
mange frivillige ledere og bestyrelsesmedlemmer –se blot i
dette blad- påtager sig et ansvar og holder liv i og udvikler
nogle aktiviteter, ikke blot for børn og unge, men for hinanden.
Vinterens mange arrangementer i foreningerne viser det.
Siden 1864, da den store opblomstring af forsamlingshuse og
skytte-og gymnastikforeninger startede, har Danmark været
et foreningsland: Andelsbevægelse, fagforeninger, brugsforeninger, husmoderforeninger m.m. Meget har ændret sig de
sidste 150 år. Der er sket udvikling. Ikke mindste i landsbysamfund som vores.
Hvis vi ønsker UDVIKLING og ikke AFVIKLING, skal vi fortsætte med at gøre en aktiv indsats i vores nærmiljø. Også nu
hvor foråret står for døren. Start med at ta` en snak med din
nabo når du nu skal til at udbedre skaderne på hus og i have
efter en uvant hård vinter.
Vi skal ikke tænke som i CULT-reklamen. Vi skal fortsætte
med at påtage os et ansvar. Sammen.
Klaus

STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer,
scanner, programmer til fotobehandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers konto i Nordea, konto nr. 1938-5905 254 431, med tydelig afsender på. Ellers kontakt Marianne på tlf. 8685
9272. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.
Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden ansvar for
redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt
materiale skal være navngivet. Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt, uden at disse er orienteret.

Samarbejdsudvalget:							
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)
Marianne Eriksen, Gl. Kongevej 19, 8643 Ans By (kasserer)
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig)
Henrik Jensen, Allingvej 4 (LGIF, Jagtforeningen og freelance-journalist)
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter)
Anna Margrethe Jensen, Narvikvej 153 (Lemming Menighedsråd)
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)
Ingrid Jensen, Ørevadbrovej 68 (Serup Pensionistforening)
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)
Jonna Larsen, Ørevadbrovej 66 (Serup Forsamlinghus)
Karina Bach Mikkelsen, Lemm. Bygade 27 (Landsbyliv)
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)
Tommy Sørensen, Serup Tinghøjvej 41 (Serup Borgerforening)

Fastnet		
8685 5502
8685 9272
8685 5385
8685 9264
8685 9048
3511 5939
ingen fastn
8685 5452
8685 9325
8685 9333
8685 5411
8724 7070
5149 0190
ingen fastn
8685 9114
3511 6934

Mobil			
4040 4502
ingen mobil
omst. til mobil
2993 5475
2013 2785
3023 1613
2464 9363
omst. til mobil
omst. til mobil
2463 0547
5149 0190
2323 3031
2883 2404
3054 0833
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Brødrene Allan og Kasper Due Jakobsen har i september 2009 startet bilværksted i en renoveret længe
af ejendommen Serupvej 4, Serup. De er specialister
i VW, Seat, Skoda og Audi, men de øvrige bilmærker
tager de sig også af.
De udfører alt indenfor almindelig vedligeholdelse og
reparationer, klargøring til syn, opretning og færdiggørelse af trafikskader, pladearbejde og andet forefaldende bilservice.
Man skal lige rundt til højre omkring den gamle lade, så
finder man værkstedet på bagsiden af ejendommen.
Så har du brug for deres tilbud til din bils fortsatte sikre
drift, så ring til mobilnr. 2014 1595 og hør nærmere for
et tilbud på kvalitetsarbejde til en fornuftig pris.

ANNONCER
ER DU MC`er?

Og har du lyst til at køre nogle hyggeture
med andre MC´ er….
Så mød op på Lemming Cafe
Torsdag d. 25/3 kl. 18.30
hvor vi mødes og udveksler navne og tlf. nr.
og aftaler nogle ugentlige ture sammen.
Er du forhindret i at komme denne aften,
men gerne vil være med på turene,
kan du kontakte.
Jørgen Lassen tlf. 21600804 eller
Leif Kristensen tlf. 40419503.
Vel Mødt !!

Lokalhistorisk Forening
AFTENTUR TIL ISGÅRD GODS PÅ MOLS
Torsdag den 6. maj kl. 19.00 på godset
Ejerne Christine og Jakob Ebbesen viser rundt på
godset og i parken, og er efterfølgende vært ved
en lille forfriskning.
Bus afgår fra Skægkærskolens p-plads kl. 17.00,
bussen er tilbage kl. ca. 23.00.
Pris for bustur 100 kr. Man kan også køre selv
Arrangementet slutter ca. 21.00.
Tilmelding til Bent Thor på 8687 7024 eller et bestyrelsesmedlem senest LØRDAG D. 1. MAJ

GALAPAGOS ØERNE

Elin Hoffmann, Silkeborg, tidligere Serup
& Henny Lykke Smith Silkeborg
kommer og viser en fantastisk billedserie
fra disse meget sjældent besøgte øer
Torsdag d. 4. marts kl. 19.30
i Serup Forsamlingshus
Derefter afholdes ordinær generalforsamling
Foreningen er denne aften vært ved en kop kaffe.
Serup Foredragsforening

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

6

Oplag:
825 stk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

GADESPEJLET
Pia Karlsen, Holmgaardevej 18, fyldte 50 år d. 13.
februar
Elin Larsen, Ørevadbrovej
28, Serup, fylder 65 år
den 6. marts
Villy Kristensen, Holmgaardevej 13, fylder 70 år d.
14. marts
Philip Holmgård Pedersen, søn af Olga Korsakova Pedersen og Sten
Holmgård
Pedersen,
Holmmøllevej 15, er født
d. 23. januar 2009. Vejede
3312 g og var 49 cm lang.
Philip blev døbt i Lemming
Kirke den 24. maj 2009.

Sille er datter af Ditte
Baltzer-Lassen og René
Hedehus Jensen. Hun
blev født den 29. november 2009 kl. 02.34, var 52
cm lang og vejede 3290
gram.

Kirsten Petersen, Serupvej 6, fylder 50 år den 28.
februar

Tina Lund, Holmgaardevej 14, fylder 40 år d. 1.
maj
Per Davidsen, Holmgaardevej 12, fylder 50 år d.
7. maj

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

HUSSTAFETTEN
Lasse Skovby Nielsen, søn af Christina Skovby Nielsen og Peter Nielsen, født den 28. sept. 2009. Vejede
4300 gr og 56 cm lang. Ses på billedet sammen med
storebror Esben.
Lokalbladets e-mail adresse

lokalblad@gmail.com
Denne adresse skal benyttes
til alt materiale til Lokalbladet
- ris og ros modtages også gerne på denne mail

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

LOKALE LINKS
Vi har samlet en række links til lokale hjemmesider
Se dem nederst på:
www.serupsiden.dk

På Grandalsgård, Lemming Bygade 77, nu Stald
Luther, bor Helle Wibe
og Søren Luther Christensen sammen med 60 egne
heste og hundene Bamse og Toffi. De har
siden 2006 revet alle de ældre udhuse ned, totalrenoveret stuehuset, forlænget maskinhuset til 100 m
i alt, bygget ny ridehal og meget mere, se under Erhvervssiderne”. Et flot og spændende projekt.
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LOKALBLADET
Lokalbladets nye redaktør
Klaus Hansen, Tandskov

Jeg kæmper mig gennem snemasserne denne flotte
tirsdag formiddag, hvor vejen ind til Resdal Bakke 51
stort set er umulig at se i det hvide snelandskab. Men
bilen finder selv hjulsporene, og jeg lander sikkert i
indkørslen til Anne Bender og Klaus Hansens nedlagte
ejendom.
Og bydes indenfor af Klaus til dejlig tiltrængt varme fra
brændeovnen til frisklavet kaffe og ost- og syltetøjsmadder. Uhm.
Nå, det er jo ikke noget madprogram det her, det er de
barske virkeligheder, der nu skal trævles op omkring
Klaus, der har været så letsindig at overtage redaktørjobbet pr. 1. januar 2010. Klaus er ikke selv særlig vild
med et interview, men hårdt presset af den gl. redaktør
(undertegnede) med kravet om, at den lokale befolkning naturligvis må vide, hvaffor’n starut vi NU har med
at gøre…….
Umiddelbart må jeg sige, at jeg føler mig godt tilpas
sammen med Klaus her i den lavloftede stue med de
gamle møbler, hvor brændeovnen gnækker lidt, Jeg
tror ikke, han generer ret mange med sin rolige og lidt
stille facon, men lur mig, om ikke han er en ulv i fåreklæder. Hvis sagen kræver et godt bid fra hugtænderne, årvågne oprejste ører for at høre en vigtig detalje
eller armkræfter og pandesved til sikring af familiens
bedste og såmænd også os andre i lokalsamfundene
og ikke mindst skolebørnenes ve og vel, SÅ LYDER
ULVEHYLET ….og kalder til handling!
Nu skrev jeg ”lokalsamfundene” ovenover, og der må
jeg nævne, at Klaus jo bor lige på grænsen mellem 4
lokalsamfund, nemlig de 2 dobbelt-sogne Sinding/Sejling og Serup/Lemming. Og det gør, at han (og fruen)
står med benene i begge lejre, for han har bl.a. været
redaktør af L-GIFs klubblad i en årrække, han sidder i
Skægkærområdets Lokalråd for Sinding, og fruen har
været aktiv i Brugs og Forsamlingshus i Sinding, men
også lærer på Lemming Skole i mange år m.m.m.
Klaus lægger ikke skjul på, at han gerne ser et større
samarbejde i de 4 sogne, og dér må Lokalbladet gerne
være budbringeren i området, der kan formidle kontakt
mellem interessegrupper og foreninger i hele området
til gavn for os alle. Det handler om ”Det gode liv på landet”, og det budskab må gerne sprede sig og trække
huskøbere til og skabe aktiviteter, der fastholder og
udvikler nabokendskab og et tryghedsfremmende fællesskab.
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Klaus i stuen på Resdal Bakke

Men hvorfor - hvordan er det sket - han er da vist ikke
jyde, øh, ……svære spørgsmål nærmest vælter frem,
men svaret er let. For Klaus stammer fra Fyn og Møn,
hvor slægten var enten arbejdsmænd, husmænd eller
håndværkere. Klaus ville egentlig være tømrer, mææææn lærergerningen lokkede alligevel, og her var en
studentereksamen jo nødvendig. Så som den første
ud af 25 fætre og kusiner fik han sådan én. På trods af,
at en del af tiden gik med at protestere mod Vietnamkrigen og andre politiske brandsager, hvor Klaus heller ikke lægger skjul på, at hans holdninger klart er, at
de svage og undertrykkte også har rettigheder og krav
på indflydelse og anerkendelse. Men der skulle gå 3
år med ”livs-praktik” som lærervikar, en tur med ”Den
Rejsende Højskole” og et job på SCO-cykelfabrikken,
før Klaus var klar til sit næste projekt.
Med en studentereksamenen og en sund livspraktik
i bagagen gik turen til T.H. Langs Seminarium. Nu er
Klaus jo ingen træmand trods sløjd som linjefag, så
der var mange fristelser hist og pist med flotte runde
og bløde kurver, så skæbnen ville det således, at øjnene faldt, måske tilfældigt på en SAAB 93, 2-takter,
som ikke ville starte….
Jeg mangler lige at fortælle, at Klaus som ung nærmest som en magnet var tiltrukket af defekte knallerter, Nimbusser, skrotbiler til markræs og sågar en bus
på højskolen har han standret og gjort køreklar. I øvrigt noget, der har (for-)fulgt ham resten af livet, ikke
blot som handy-bil-mand, men som gør-det-selv-mand
i meget vid forstand og med stor succes og mange
hus-og bilreparationer på samvittigheden. Hans smittende engagement har også givet deres 5 børn blod
på tand...øh, boremaskinen, murerskeen eller fukssvansen, så de kan alle kalde sig ”Handy-m/k-er”.
Det med markræsene har Klaus finpudset sammen
med den yngste søn Pelle, da de kørte Folkeræs på
Nørlundbanen ved Ikast, og her blev Pelle klubmester,
mens de var tilknyttet Engesvang Ungdomsskole med
Klaus som motorlærer.

Jeg kom vist lidt bort fra bilsporet…..for inde i SAABen sad Anne og havde god brug for en bilkyndig hjælper. Bilen blev startet og det gjorde Amors pileskyderi
også, så inden længe boede de som en lille familie på
Lindevænget her i Silkeborg i et rækkehus. Pladsen
blev nok lidt trang, da Klaus lavede et cykelværksted
i baggangen for områdets børn med cykelproblemer.
Men dette er lige netop et godt billede af Klaus og Annes idealer.
Er der et behov, de kan og vil dække, så gør de det
som tidligere nævnt. Her står børn højt på listen, men
ikke kun deres egne, næ, også venners og skolekammeraters behov bliver let en del af deres interessesfære. Men også de voksnes situation omkring skole,
trafik, lokalplanlægning og andet, der påvirker os alle
i lokalområdet, har deres
bevågenhed og ofte direkte
personlige engagement. Og
her kommer det at tilbyde
at være redaktør af Lokalbladet også med i ikke blot
Klaus’s men deres fælles
engagement.
Klaus’s hilsen til
trailersvinene…

Og her i gang med yndlingshobbyen...

beplantes med træer, som med tiden skulle danne en
skov og bære Tandskov-navnet videre.
Men lige nu, hvor det er koldt og tilfrosset udenfor, så
er det mere Lokalrådsarbejdet og så alle de nye forhold, han skal sætte sig ind i omkring produktionen af
Lokalbladet. Så selv om han måske har haft en enkelt
søvnløs nat, så håber jeg, kære læser, at både han,
du og jeg kan se, at netop dette nummer af Lokalbladet endnu en gang er blevet en realitet og forhåbentlig mange flere numre fremover. Hermed vil jeg ønske
Klaus god vind med planerne for bladets fremtid og
ikke mindst alt det andet også.		
Luffe

TAK

Lokalbladet har med tak for
indsatsen sagt farvel til vores
freelancejournalist i Serup,
Erik Bøjstrup.

HJÆLP
Et af deres fælles ønsker var og er også, at der skal
være plads til børnenes trivsel og udvikling, plads til at
bygge huler, plads til have og dyr, kort sagt, en landejendom måtte være løsningen, når også børneflokken
voksede. Og løsningen var netop Søren ”Iller” Christensens ejendom i Tandskov, som de køber i 1982.
Og så startede den klassiske renovering, hvor hele huset over en årrække sættes i stand efter bæreddygtige
principper. Når der så også er høns, hyggegris, får,
katte og et mindre hundehold, og også tidligere heste,
grise og fedekalv, er der nok at se til. Glemte jeg lige,
at de har 5 børn og et plejebarn, og snart 14 børnebørn, så de keder sig sjældent.
Det fælles kommer også til udtryk i haven, hvor både
prydhave, udfoldelses-muligheder og en økologisk
køkkenhave er begges opgave med plads til egne
idéer. Klaus drømmer om en ægte ”Tandskov”, som
kunne opstå ved, at markstykket vest for ejendommen

Hvis du, kære læser, sidder
med en lille skribent i maven,
så er tiden netop kommet, hvor
den kan springe ud af skabet
(maven) og folde sig ud i fuldt
flor med mange ord…..
Du vælger selv, om du vil kaste dig ud i et stort projekt
eller blot et lille interview i ny og næ. Alle kan være
med, hvis blot du kan lide at snakke med lokalbefolkningen, ung eller ældre, og måske også folk uden for
vores verdensnavle og skrive om dem og/eller spændende aktiviteter i området. Du kan få hjælp med computerskrivning, sende mails og billedbehandling og du
får et kamera til digitalfotos m.m. Ring trygt til redaktøren eller undertegnede og hør nærmere, se tlf-listen
side 3.
Så nu kan du lære nye mennesker at kende og være
med til at gøre Lokalbladet endnu mere interessant
med dit fodaftryk på artiklerne.		
Luffe
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LOKALBLADET
Referat fra Lokalbladets stormøde
19. januar 2010 i Serup Præstegård

Dagsordenen var udsendt 2 uger før mødet, og denne
blev (stort set) fulgt.
Tilstede var: Hanna L. Pedersen (Børnehaven i Lemming), Inge Glibstrup (Redaktionsudvalget, menighedsrådene), Henrik Jensen (Jagt- og Idrætsforeningen), J. C. Jensen (Serup/Resdal Pens. Foren.),
Marianne Eriksen(kasserer), Luffe (afgående redaktør), Jens Folmer (Serup Menighedsråd), Klaus Hansen (redaktørkandidat), Knud Erik Nielsen (Børne- og
Familiehuset), Jannie Rasmussen (Landsbyliv), AnneMargrethe Jensen og Gunhild Bach (begge Lem. Menigfhedsråd)
- Valg til dirigent blev Gunhild Bach og referent blev
Luffe.
- ”Den gl. redakteur” (Luffe) takkede i sin beretning alle
for et godt samarbejde med mange dejlige oplevelser
og hjælp på mange ledder med produktionen startende med det første Lokalblad, hvor Knud Erik Nielsen
hjalp med at klippe og klistre et layout klar til trykkeriet.
Tina Englyst meldte sig derefter på banen, og har siden da været ”sætternissen” med stor indflydelse på
et flot produkt. Anders Sørensen har sat Kirkesiderne
i nogle år, og menighedsrådene, foreningerne, annoncørerne og de mange frivillige hjælpere har alle givet
et væsentlig bidrag til bladets eksistens.
Der har været en del bøvl med at få Lokalbladet omdelt pga. af, at de officielle omdelere skal respektere
”Nej tak til reklamer” og derfor ikke må give ALLE bladet, da det jo indeholder annoncer. Vores omdelere
af Ekstraposten og enkelte andre samt nogle bilejere
deler nu bladet ud til alles tilfredshed.
- Den nye redaktør-kandidat Klaus Hansen, Tandskov,
blev præsenteret og derefter valgt énstemmigt. Han
uddybede derefter hans idéer omkring bladets fremtid,
hvor hans kongstanke er, at de fælles interesser, der
er i de 4 sogne Sinding, Sejling, Serup og Lemming,
kunne formidles gennem et udvidet Lokalblad for dette
område. Da det i det væsentlige er Skægkærskolens
distrikt, vil skolens liv og vejforholdene for skolebørnene være oplagte emner, lige som alle foreningerne,
det nye fælles-menighedsråd m. m. vil blive kontaktet, så interessen for at medvirke til produktion af og
økonomien i et udvidet Lokalblad kunne undersøges.
Klaus’ ønske er, at bladet skal beskrive og medvirke til
”Et godt liv på landet”, og tiltrække nye beboere og påvirke den politiske debat, der vedrører områderne og
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inspirere til øget samarbejde og kommunikation. Det
nye Lokalblad må gerne være et håndgribeligt supplement til eksisterende og kommende hjemmesider
i området, hvor der vil kunne være en hurtigere debat
end bladet kan leve op til.
Den efterfølgende debat belyste såvel positive som
mindre positive vinkler af idéen, og man enedes om,
at de nuværende medlemmer drøfter deres holdning til
de nye tanker, og derefter vender tilbage til Klaus med
disse, så han kan få et grundlag at arbejde videre på.
Men han fik et skulderklap til at forsætte kontakten til
de nye interessenter i Sejling og Sinding.
- Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Interesserede kan få regnskabet til gennemsyn ved henvendelse
til kassereren.
- Der var ikke indsendt forslag til dagsordenspunkter,
men redaktionen fremlagde en række ”Gode råd til
bladskrivere”.
Priserne for annoncører og medlemmer blev vedtaget
uændret til:
- medlemskontingent		
- sidepris A-medlemmer
- // - B
- // (for max. en halv side)
- annoncer i telefonlisten
- 1/8- sideannoncer 		
- Blad-abonnement		

250 kr/år
1000 kr/år
250 kr/gang
1000 kr/år
250 kr/gang
125 kr/år

Med disse priser opretholder bladet retningsliniernes
krav til, at egenkapitalen kan dække et års blade sat
og trykt med hjælp udefra.
- Under eventuelt enedes man om, at skærpe kursen
omkring ”for sent afleverede indlæg”. Dette medfører
ofte, at korrekturtiden bliver meget kort og derfor ikke
effektiv. Så med mindre det klart er aftalt med Tina,
hvad der kommer senere end deadline (1. februar, 1.
maj, 1. august og 1. november), så risikerer man, at det
ikke kommer i bladet. Indsender man ikke et indlæg,
vil sidepladsen gå til andet formål i det aktuelle blad.
Har man brug for hjælp til at skrive på computer, tage
billeder eller andet, er man velkommen til at kontakte
bladets journalister (Henrik, Luffe, Tina eller Klaus,
se side 3 i Lokalbladet). Hvis man beder en ”hjælpeskribent” om at lave et indlæg og sende billeder, må
man meget gerne videregive ”De gode råd……”, så

Man hygger sig på Lokalbladets stormøde

det hele foregår mest gnidningsløst. Ingen skal være
bange for at give sit bidrag, der jo altid vil være med til
at gøre bladet levende og lokalt, så HOLD DIG IKKE
TILBAGE.
Referent Luffe

HUSK

Du kan altid se Lokalbladet i farver på:
www.serupsiden.dk

PLADS TIL DIG OG MIG
Ny udlejer af Lemming Forsamlingshus
Henrik Jensen, Allingvej 4 i Nisset, som vi alle kender
som en flittig skribent i Lokalbladet for både Jagt- og
Idrætsforeningen samt flere spændende artikler, har
påtaget sig opgaven med at udleje Lemming Sogns
Forsamlingshus (som det jo rigtigt hedder!).
Han kan være behjælpelig med at finde en god kok
og personale til serveringen, og han står ligeledes for,
at lokalerne bliver holdt rene og ved lige, så de fremtræder tiltalende og sikrer gode rammer for netop din
store festdag.
Så hvis du har brug for et rummeligt Forsamlingshus
med plads til max. 150 personer til en hyggelig fest,
et pladskrævende arrangement, en scene til de optrædende samt et velegnet køkken eller måske blot
et mindre mødelokale, så er Lemming Sogns Forsamlingshus lige stedet. Ring trygt til Henrik på 8685 9048
eller mobil 2013 2785 og book din aftale i god tid, for
der er rift om lokalerne. Kig også på Forsamlingshu-

Henrik checker kalenderen

sets hjemmeside og se de indbydende billeder af festsalen, den lille sal med plads til ca. 40, toiletforhold og
handicaptoilet samt køkkenet med alt ønskeligt inventar og priser på www.lemmingforsamlingshus.dk.
Luffe
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Vi forsager det onde - eller gør vi?
”Flere børn og unge tvivler på holocaust” – sådan
kunne man læse i en avis i januar i år. Overskriften
dækkede over, at flere og flere lærere oplever, at deres elever i stigende grad påvirkes af holocaust-benægternes hjemmesider. Auschwitz og andre masseudryddelses-lejre har aldrig eksisteret. Anne Frank har
ikke eksisteret, siger en elev f.eks. til sin historielærer.
Det er altså, hvad der kommer ud af, at eleverne støtter sig mere til falske oplysninger på internettet end til
historiebøgerne.
Som modtræk har DIIS (Dansk institut for Internationale Studiers afdeling for holocaust. og folkedrabsstudier) nu oprettet en ny hjemmeside, www.holocaust.dk
Hvorfor er unge menneskers uvidenhed og glemsel da
så forfærdelig?
Det er den, fordi med glemselen forsvinder den gennemgribende forståelse af, og den selvfølgelige kollektive afstandtagen fra de uhyrligheder, der foregik,
de dæmoner, der var på spil, og dermed også vores
mulighed for at undgå fortidens store fejltagelser.
Trosbekendelsens kropssprog
Der er et gammelt ord, der siger, at ”det folk eller den
nation, som mister sin fortid, mister sig selv”.
Det ord gælder også i forhold til vores kristne tro. Og
her tænker jeg på vores store traditionstab.
Lad mig da pege på et træk, hvor vi kan lære lidt om
noget af det grundlæggende i den kristne tro: Når
præsten i gudstjenesten taler Guds ord til menigheden
(læser op af Bibelen, velsigner), så vender præsten
ansigtet MOD MENIGHEDEN.
Anderledes når præsten taler med menigheden (i bønnen) til Gud, så vender præsten sammen med menigheden MOD ALTERET.

Vi fordriver og tager afsked med dæmonerne, med alt,
hvad der er ondt og truer vores liv og livsglæde.
Måske synes een og anden, at det her lyder middelalderligt, men lad mig så minde om, at det får fatale
konsekvenser, når en kultur ikke længere forbinder noget med talen om djævlen og dæmoner. Så bliver det
nemlig mennesket selv, der dæmoniseres. Så er der
jo ikke andre til at tage skylden for livsødelæggelse og
ondskab. Så bliver ondskaben en del af os selv.
Kristendommen ærer mennesket ved ikke at opfatte
ondskaben som en del af mennesket, men som udslag
af uforklarlige, udefrakommende, usynlige kræfter, der
hele tiden truer vores eget og vores fælles liv. Altså: Vi
er nok svage over for ondskaben, men vi er ikke skabt
onde.
Men ondskaben, dæmonerne findes. Derfor ser vi det
onde i øjnene, derfor vender vi os mod det, i modsat
retning af alteret/ Guds sted og siger: Vi forsager det
onde… og så vender vi os mod befrielsens sted, mod
alteret og siger henvendt til Gud: Vi tror på…
Jesus lod sig korsfæste Langfredag for at bryde ondskabens magt over os. Påskemorgen lod Gud ham
opstå for at vise os, at det vitterligt skete: Dæmonerne
tabte.
Vi kan vise vores tro herpå ved at forsage det onde i
ord og måske også i kroppens drejning. Præstens - og
menighedens?
I.G.

Kun eet sted i gudstjenestens liturgi er det anderledes: Nemlig når vi i trosbekendelsen begynder med at
sige: ”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og
alt hans væsen”. Her vender præsten sig VÆK FRA
ALTERET under forsagelsen og vender sig så MOD
alteret, når bekendelsen begynder: Vi tror på....
Og det samme burde menigheden gøre. Måske skulle
vi øve os på det?
Hvorfor? Hvad betyder sådan en lille krops-drejning? –
Jo, den viser tydeligere end blot ordene, at vi siger nej
til det onde. I kristendommen kaldes det excorcisme.
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Foto fra Ausschwitz - portrætter af henrettede børn og
underneden ses deres tøj.

Gudstjenester på Resdallund
Torsdag den 25. marts
Torsdag den 22. april
Torsdag den 27. maj
– alle dage kl.14.30

Dåb siden sidst:

Serup kirke:
10.januar 2010: Ida Marie Svenstrup Dam, Ørevadbrovej 52, Serup
24.januar 2010: Elias Castillo Qvist, Allégade 6,Horsens
Lemming kirke:
22.november 2009: Sofia Laxy Vie, Lemming Bygade
10.

Vielse siden sidst:

Lemming kirke
7.november 2009: Jette Nørgaard Jensen og Peter
Markussen, Skærbæk v. Fredericia.
Serup Kirke
den 16.januar 2010: Pia Mariane Lind Thomsen og
Jan Juhl Nedergaard, Tøndborg, 8620 Kjellerup

Døde og begravede siden sidst:
Aage Christensen, Kjellerup (tidl. Serup).
født 18.09.1919 - død 24.1.2010 - 90 år.

Konfirmation i 2010 – søndag d. 2. maj
Konfirmationerne finder som sædvanlig sted den
første søndag i maj – i år 2. maj.
I Lemming kl.9.30 og i Serup kl.11.00

Konfirmation i 2011 - søndag d. 1. maj
Serup kirke kl.9.30
Lemming kirke kl.11.00

Konfirmandundervisningen vinteren
2010-2011

Undervisningen begynder torsdag den 2.september
kl.8.00 i konfirmandstuen, Serup Tinghøjvej 9, Serup.

KALENDER
7. marts:

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Igen i år samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp den 1.
søndag i marts – den 7. marts.
Sogneindsamling 2010 går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde
Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden 1922.
Daglig, udmarvende sult er et af de mest grundlæggende vilkår i mange fattige lande. Derfor har Folkekirkens Nødhjælp i sit arbejde blandt verdens fattigste
fokus på at bekæmpe sult og nød og støtte de fattige i
deres ret til mad og et værdigt liv.
Klimaforandringer
betyder, at antallet af sultende
stiger. Det rammer fattige
særlig hårdt, fordi de hverken har råd eller teknologi
til at sikre sig mod tørke,
oversvømmelser og stigende vandstand i verdenshavene.
Sult er ødelæggende for menneskers og samfunds
udvikling.
Daglig, udmarvende sult er et af de mest grundlæggende vilkår i mange fattige lande. Mangel på mad og
kronisk underernæring nedsætter menneskers fysiske, mentale og åndelige udvikling og hindrer deltagelse i et aktivt samfundsliv. På sigt betyder det, at et
samfund mister mange menneskelige ressourcer.
1,4 mia. mennesker lever i ekstrem fattigdom (for
under en dollar om dagen)
Mere end 1 milliard mennesker lever i daglig sult
Hver dag dør 25.000 mennesker på grund af sult
Klimaforandringer kan tvinge en kvart milliard mennesker på flugt i løbet af de kommende 30-40 år
Kilder: WFP (FN’s Verdensfødevareprogram), FAO
(FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation)
Årsagerne til sult
Nogle regioner i verden rammes ofte af naturkatastrofer som oversvømmelser og tørke, og klimaforandrin
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gerne forstærker disse naturkatastrofer.
Omkring 70 procent
af verdens fattigste
lever i landområder,
hvor de er dybt afhængige af adgang
til jord, vand, såsæd
og kreditter for at
kunne skaffe sig mad
på bordet.
I områder, der er
særlig hårdt ramt af
klimaforandringer,
har familier også brug for teknologi, der kan hjælpe
dem til at leve med klimaforandringer og skabe bæredygtigt landbrug.
Mange af verdens fattigste sulter, fordi de ikke har adgang til disse ressourcer. Årsager til sult er derfor også
en ulige økonomisk politik og social fordeling
Sådan arbejder Folkekirkens Nødhjælp
Vi tror på en verden uden sult, og at det er muligt at
opfylde FN’s 2015 mål om at bekæmpe sult og fattigdom - men det kræver politisk mod og handling både i
Danmark og globalt.
• Vi arbejder med at forebygge sult og skabe fødevaresikkerhed: Vi støtter sultbekæmpelse lokalt med
blandt andet såsæd, mikrokreditter til kvinder, landbrugsuddannelse, vandopsamling, etablering af køkkenhaver, hønsehold og opbevaring af afgrøder.
• Vi hjælper fattige med at forebygge og tilpasse sig
konsekvenserne af klimaforandringerne ved fx at

indføre ny teknologi til udnyttelse af
vind- og solenergi,
bygge oversvømmelsessikre huse,
anlægge vandingskanaler, dæmninger
og etablere ”kornbanker”, hvor korn
opbevares til dårlige tider og dermed
sikrer
familiernes
overlevelse under
næste katastrofe.
• Vi støtter lokalt og nationalt organisering af de fattigste, så de og vores partnere kan arbejde med at
forebygge katastrofer, og på at ændre de politiske,
strukturelle og sociale barrierer, der hindrer fattige i at
få opfyldt deres ret til mad. I forbindelse med klimaforandringerne arbejder vi på at få de vestlige landes
regeringer til at påtage sig et økonomisk ansvar for
fattige landes klimaregning.
• Vi arbejder nationalt og globalt, gennem vores internationale netværk for at påvirke både den danske
og andre landes regeringer til at fremme opfyldelsen
af FN’s mål om at halvere andelen af mennesker, der
lever i fattigdom og sult i 2015.
Hvis man har et par timer tilovers denne dag , så kontakt venligst indsamlingslederen.
Lemming sogns indsamlingsleder er:
Karen Bang, tlf. 8685 9187
Serup sogns indsamlingsleder er:
Inge Glibstrup, tlf. 8685 5385

Kirkehøjskolen fortsætter ...
Torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.30 i Sejling Præstegårds konfirmandstue med sognepræst Unna-Pernille Gjørup: Den romanske kirkekunst.
Lørdag den 27. februar 2010 i Kragelund Præstegårds konfirmandstue
- kl. 9.30 sognepræst Ejnar Stobbe: Konge og bisp,
magt og tro. Kirkens første tid i Danmark.
- kl.11.00 frokost. Kan bestilles forud.
- kl. 11.30 udflugt med bus til Tamdrup kirke og Jelling
kirke. Vi er hjemme kl. ca. 17.00.
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Her ses billeder fra det første foredrag
i Serup.

11. marts:
Musik i Serup konfirmandstue
Salmedigteren Brorson – liv og musik
Ole Dusgård – guitar og sang og Inger Budde Dusgård
– foredrag
Serup Tinghøjvej 9 - torsdag den 11. marts kl. 19.30
Salmedigteren Brorson kender stort set alle danskere,
for stort set alle synger på et eller andet tidspunkt med
på ”Op, al den ting, som Gud har gjort”, ”Den yndigste
rose er funden” eller en af
de andre, meget kendte salmer, som den sønderjyske,
pietistiske biskop digtede.
Men hvordan var det nu
egentlig med den tid, han
levede i? Hvordan var Brorsons eget liv? Musikken?
Og – hvorfor taler det stadig
til os i dag?
Organist Inger Budde Dusgård vil fortælle om Brorson,
hans liv, samfundets og kirkens udvikling på Brorsons tid, og Serup Kirkes kirkesanger, den klassiske guitarist Ole Dusgård, vil spille
musik fra tiden og synge nogle af Brorsons smukke
sange og salmer. Der vil naturligvis også være fællessange – bl.a. også med teksterne, som de så ud, da
Brorson skrev dem.
Interessen for salmedigtere har ægteparret delt i mange år, og de er glade for at kunne bidrage til dette på
hver sin måde – og sammen.

27. marts:
Påskespil ved minikonfirmanderne i Serup Kirke
kl.11
Påskespillet indgår i en familiegudstjeneste, hvor børn
og voksne på dramatisk vis kan få repeteret påskens
store begivenheder .
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Serup Forsamlingshus. Pris for voksne: 30,- kr. og for børn 20,- kr.
24. maj (2. pinsedag):
Pinse-Friluftsgudstjeneste i ”Paradiset” kl.10.30
Friluftsgudstjenesten sker i et fællesskab mellem Lemming, Serup, Sejling og Sinding sogne, og det foregår i
år i Serup sogn i ”Paradiset” kl.10.30.
Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med,
så vi efter gudstjenesten kan spise vores frokost sammen i det grønne med udsigt til Hinge sø.
Skægkær Blæserne medvirker igen i år.
Gudstjenesten vil blive varetaget i et fællesskab mellem sognepræsterne Unna-Pernille Gjørup og Inge
Glibstrup.
Kørselsvejledning: Kør til Serup kirke. Fra kirken køres
ad Serup Skovvej ud mod Serup Skov. Lige ved kanten af skoven drejer man til højre ind ad en god skovvej, som følges en lille kilometer frem til et stort grønt
skur, hvor man har en lille sø til højre og Hinge Sø lige
frem og lidt til venstre Her er man så på det sted, der
fra gammel tid kaldes ”Paradiset”, formentlig fordi der
er en paradisisk udsigt.
I tilfælde af kraftigt regnvejr flyttes gudstjenesten til
Serup Kirke.

Paradiset ved vintertide
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Takststigninger på gravstedsvedligeholdelse
Som man måske har set i dagspressen, har ledelsen
af Silkeborg Provsti besluttet, at taksterne for vedligeholdelse af gravsteder dels skal forhøjes generelt,
dels skal harmoniseres mellem de enkelte sogne i
provstiet.
Den generelle takststigning er både begrundet i faldende indtægter fra kirkeskatten, og i et ønske om at
en større del af udgiften skal dækkes af indtægterne
fra gravstedsejerne. I 2005 udgjorde den skattefinansierede del af kirkegårdenes indtægter på landsplan
ca. 65%, hvilket man mener er for højt.

Ønsket om harmonisering mellem sognene i provstiet
betyder ret store stigninger for Serup og Lemming
sogne, da taksterne her har været blandt de laveste i
provstiet.
Ifølge pressemeddelelse udsendt af provsten i Silkeborg Provsti kan der forventes yderligere justeringer
af taksterne i 2011.
Kurt Nissen, kirkeværge i Serup
Kirsten Brendstrup, kirkeværge i Lemming

Takster i Serup i 2010

I skemaet er vist taksterne som er gældende for Serup kirkegård fra 1. januar 2010.
Renholdelse af gravsted, pr. år, incl. 25 % moms
						
Renh.		
Gran		
Blomster
Kistegravsted med 1 plads			
512,50		
287,50		
dagspris
Kistegravsted med 2 pladser			
737,50		
412,50		
dagspris
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
225,00		
125,00		
dagspris
Urnegravsted					
375,00		
200,00		
dagspris
							
Vedligeholdelse af gravsted for en brugsperiode på 25 år, incl. 25 % moms
						
Vedl.h.		
Gran		
Blomster
Kistegravsted med 1 plads			
12.812,50
7.187,50
7.187,50
Kistegravsted med 2 pladser			
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
Urnegravsted					
Urnegravplads i fællesgrav 		

Takster i Lemming i 2010

18.437,50
5.625,00
3.750,00
3.125,00

10.312,50
3.125,00
2.000,00

10.312,50
3.125,00
2.000,00

I skemaet er vist taksterne som er gældende for Lemming kirkegård fra 1. januar 2010.
Renholdelse af gravsted, pr. år, incl. 25 % moms
						
Renh.		
Gran		
Blomster
Kistegravsted med 1 plads			
514,00		
257,00		
dagspris
Kistegravsted med 2 pladser			
734,00		
367,00		
dagspris
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
220,00		
110,00		
dagspris
Urnegravsted					
367,00		
183,50		
dagspris
							
Vedligeholdelse af gravsted for en brugsperiode på 25 år, incl. 25 % moms
						
Vedl.h.		
Gran		
Blomster
Kistegravsted med 1 plads			
12.850,00
6.425,00
6.425,00
Kistegravsted med 2 pladser			
18.350,00
9.175,00
9.175,00
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
5.500,00
2.750,00
2.750,00
Urnegravsted					
3.671,00
1.835,00
1.835,00
Urnegravplads i fællesgrav 		
3.670,00
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Minikonfirmanderne på Serup Billedskole
I efteråret var minikonfirmanderne
ude på Serup Billedskole for med
sig selv som modeller at fremstille
alle figurer i juleevangeliet.
Efterfølgende blev de mange figurer hængt op i Serup kirke (øverste billede) og Lemming kirke (nederste billede) til stor glæde for
alle kirkegængere fra 1. søndag i
advent til Helligtrekonger.

Det er Billedskolens leder, Karen Enggård, der har stået for projektet.
Her til venstre kan man se hvordan
minikonformanderne optrådte som levende modeller.
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Den 5. december opførte minikonfirmanderne det traditionelle julekrybbespil og vi havde det største englekor nogensinde.

Lemming Sogns Forsamlingshus:
Hjælp til mindesammenkomst tilbydes
Henrik Jensen tilbyder at stå for kaffebord eller andet
let traktement ved mindesammenkomster efter begravelser og bisættelser.
Henvendelse til:
Henrik Jensen, Allingvej 4, Nisset, 8632 Lemming
Tlf. 2013 2785 eller 8685 9048.
P.S.
Henrik Jensen er ikke forpagter af Lemming Sogns
Forsamlingshus, men han er udlejer af huset fra 1. januar 2010.
Se: www.lemmingforsamlingshus.dk
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Kirkebil
Enhver der har brug for transport, bedes ringe til Erlings
Taxi – tlf. 8684 9211, og man
skal IKKE tage hensyn til, om
den skal køre med én eller flere
personer. Det er menighedsrådenes ønske, at man tager udgangspunkt i sit eget ønske om
at deltage i den pågældende
helligdags gudstjeneste.

Gudstjenesteliste
SERUP

LEMMING

Marts

Marts

7. (3.s. i fasten)			
14. (Midfaste) 				
21. (Mariæ bebudelse) 		
27. Påskespilsgudstjeneste 		
28. (Palmesøndag) 			

ingen5
09.00
10.302
11.003
10.30

April

7. (3.s. i fasten)			
14. (Midfaste)				
21. (Mariæ bebudelsesdag)		
28. ( Palmesøndag)			

10.30
10.30
09.00
09.00

April

1. (Skærtorsdag) 			
2. (Langfredag)			
4. (Påskedag) 				
5. (Anden påskedag)			
11. (1.s. e.påske) 			
18. (2.s.e. påske)			
25. (3.s.e. påske) 			
30. (Bededag)				

19.30
10.30
09.00
10.30
ingen5
10.308
09.001
10.30

Maj

1. (Skærtorsdag)			
2. (Langfredag)			
4. (Påskedag)				
5. (Anden påskedag)			
11. (1.s.e.påske) 			
18. (2.s.e.påske) 			
25. (3.s.e.påske) 			
30. (Bededag) 			

10.30
09.00
10.30
ingen5
09.001+4
09.00
10.302
09.00

Maj

2. (4.s.e.påske) 			
9. (5.s.e.påske)			
13. (Kristi Himmelfartsdag)		
16. (6.s.e.påske) 			
23. (Pinsedag) 			
24. (Anden pinsedag) 		
30. (Trinitatis søndag)			

11.006
ingen5
09.00
10.30
09.00
10.302+7+8
ingen5

2. (4.s.e.påske) 			
9. (5.s.e.påske)			
13. (Kristi Himmelfartsdag) 		
16. (6.s.e.påske) 			
23. (Pinsedag)				
24. (Anden Pinsedag) 		
30. (Trinitatis søndag) 		

09.306
10.302
10.30
ingen5
10.30
ingen7
09.001+4

Noter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kirkekaffe
Ungdomskoret medvirker
Opførelse ved minikonfirmanderne. Frokost bagefter i Serup
Forsamlingshus. Voksne 30,- kr. og børn 20,- kr. 			
(Se under Kalender)
Ved pastor E. Stobbe, Kragelund
Der henvises til pastoratets anden kirke, hvor der er fælles 		
gudstjeneste.
Konfirmation
Friluftsgudstjeneste fælles for Serup, Lemming, Sejling og 		
Sinding sogne, se under Kalender
Børnekoret medvirker
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NY PRIS FOR NAVNEÆNDRING

Prisen for navneændringer er pr 1. januar 2009 sat op
til 440 kr som skal indbetales før sagsbehandlingen
kan finde sted.
Betaling kan ske enten digitalt via www.personregistrering.dk eller ved at betale med girokort på posthuset.
Den originale kvittering skal da vedlægges navneændringsskemaet.
Det er stadig gratis at foretage navneændringer i forbindelse med vielse, såfremt navneændringen medfører fælles navn.
Inge Glibstrup

Vedrørende fødsel

Fødselsanmeldelse skal afleveres
hos sognepræsten sammen med
forældrenes fødsels- og dåbsattester og – for gifte par – vielsesattesten senest 14 dage efter fødslen.
NY BØRNELOV pr. 1. juli 2002
Fra 1.juli 2002 kan ugifte forældre
få registreret faderskabet til deres
barn i forbindelse med anmeldelse
af registrering af barnets fødsel hos
præsten (kirkebogsføreren) – altså
uden om Statsforvaltningen, som
hidtil har behandlet alle faderskabssager.
I praksis sker registreringen af faderskabet hos præsten lettest ved,
at de ugifte forældre - når barnet
er født - skriftligt erklærer, at de
sammen vil varetage omsorgen og
ansvaret for barnet. Erklæringen,
der afgives på en særlig blanket
(omsorgs- og ansvarserklæring,
som udleveres af jordemoderen),
sendes sammen med fødselsanmeldelsen til præsten/kordegnen i
bopælssognet. Bor forældrene ikke
sammen, sker registreringen dér,
hvor moderen bor.
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Hvis omsorgs- og ansvarserklæringen fremkommer senere end
fødselsanmeldelsen, skal faderskabssagen behandles hos Statsforvaltningen som hidtil.
Ansvars- og omsorgserklæringen
skal enten medunderskrives af
1) en advokat eller
2) af to vitterlighedsvidner
(det almindeligste) eller
3) af forældrene i påsyn af præsten,
som så attesterer erklæringen.
Anerkendes faderskabet ved brug
af en omsorgs- og ansvarserklæring, får forældrene automatisk fælles forældremyndighed over barnet.
Selve fødselsanmeldelsen underskrives KUN af moderen.

Vedrørende dødsfald

Dødsfald skal meddeles til sognepræsten i bopælssognet senest 2
hverdage efter hændelsen. Dåbsattest eller navneattest og eventuel
vielsesattest
medbringes.
Tidspunktet for begravelsen aftales
med præsten. Dødsanmeldelsespapirer kan fås og udfyldes (gratis)
hos præsten.

Udsang ved dødsfald

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

Klokkeringning ved dødsfald

Det er gammel skik i vore sogne,
at der ringes med kirkeklokken ved
dødsfald. Såfremt man ønsker denne smukke skik opretholdt, bedes
man henvende sig til sognepræsten
eller graveren. Ringning foretages
mellem solopgang og solnedgang,
dog ikke om søndagen.

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

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

Lemming Kirke
Formand:
Gunhild Bach
Østerbyvej 37
8632 Lemming
Tlf. 8685 9027

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

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

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

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

Kirkeværge:
Kirsten Bjørn Brendstrup
Nisset Sønderhede 3
8632 Lemming
Tlf. 86859025
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Lemming Idrætsforening afholder

Generalforsamling

TRÆNINGSOPSTART FORÅR 2010

Torsdag d. 25 februar kl. 19.30

Sandkasseholdet 3 – 6 år
Onsdag d. 28. april
Træner: Steffen Johnsen

i Lemming klubhus

Vi vil gerne, at så mange som mulig møder op,
og støtter op om klubben og de aktiviteter
og forandringer, vi forsøger at få gang i
her i Lemming Idrætsforening.
Vi vil gerne, at klubben skal vokse,
så vi igen kan få børn og voksne i alle aldre
til at spille fodbold i Lemming.
Det betyder, at vi kommer til at mangle trænere,
holdledere, hjælpere og ikke mindst
opbakning fra forældre og alle borgere
i Lemming og omegn.
Kunne du være interesseret i dette,
så mød endelig op d. 25. februar kl. 19.30
og hør mere.
Vi ses

Børne og ungdomshold

U – 13 Piger
Tirsdag d. 2. marts
Trænere: Gry Andersen & Pernille Nørgaard
U – 15 Drenge
Torsdag d. 11. februar
Trænere: Benjamin Hede & Bo Nielsen
U – 17 Drenge
Torsdag d. 11. februar
Trænere: Michael Andersen & Henrik Gugsi

Venlig hilsen Lemming Idrætsforening.

Lemming GIF sender lokale unge fodboldstjerner til udlandet .....!
I påsken drager vores U15 drenge til den internationale fodboldturnering, ”Hanze Trophy”, Zwolle i
Holland.
I turneringen deltager 32 hold og her får vores spillere
mulighed for at spille mod hold fra England, Skotland,
Belgien og Holland.

Førstehjælp
Den 14. november 2009 afholdt vi et 6-timers kursus
i førstehjælp i Klubhuset.
Vi er derfor stolte af, at kunne præsentere følgende
trænere og holdledere, som nu er blevet indført i /har
fået opfrisket deres førstehjælps-kompetancer:
Pernille Nørgaard, Gry Fogh Kaae Andersen, Vivi Eg
Wincenty, Benjamin Hede, Bo Østergaard Nielsen og
Karin Jensen
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Flokken drager afsted fredag, den 2. april 2010 med
Silkebus, hvor de ankommer til Zwolle i Holland først
på aftenen, efter en køretur på ca. 750 km. Lørdag
og søndag spiller de deres kampe og de forventes
hjemme igen mandag, den 5. april sidst på dagen.
Så drenge! Rigtig god tur og knæk og bræk!

HUSK
I øvrigt kan du altid
følge vore oplevelser
på hjemmesiden

www.lemming.klubif.dk

IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
U-15 Drenge
Det har været en fantastisk sæson, med super flot
spil både for 7 og 11 mands holdet. Begge hold blev
nummer 1 i deres puljer, og uden tabte kampe. Efter
sommerferien startede drengene op med nye trænere
nemlig Benjamin L. Eg Hede og Bo Nielsen.
Her i vinterpausen (som er blevet brugt på indendørs
fodbold) har Benjamin (Bønne) været på trænerkursus, i denne weekend (29.-30.-31 jan.) er han afsted
på sidste del af kurset, dvs. når sæsonen starter igen

er han certificeret DBU B1 træner, så mon ikke han har
nogle nye gode ideer og tricks til træning.
En ny sæson er på trapperne, den byder bl.a. på en
Hollands-tur for drengene.
Tusind tak til spillere og tilskuere i efterårs sæsonen,
der har været flot opbakning til drengenes kampe, og
vi håber på lige så stor opbakning i den kommende
sæson.
Vivi Eg Wincenty
Holdleder

MÅÅÅÅLLL...

Kontra angreb

Jacob sparker ud

Endnu et mål...
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Stald Luther, nyt stutteri i Lemming
Stald Luther er navnet på et nyt stutteri i Lemming, som
er skabt af Søren Luther Christensen på ejendommen
Lemming Bygade 77, den tidligere Grandalsgård. Her
bor han med sin kone Helle Wibe, der er praktiserende
læge i Esbjerg.
Stutteriet har plads til 60 heste i boxe i meget flotte
omgivelser. Boxene er opmuret i røde mursten i den
renoverede stald, hvor låger og døre er lavet af mørkebrunt ædeltræ. Øverst på murpillerne sidder gyldne
kugler og afrunder det smukke indtryk. Her er optimale
forhold for pleje af hestene, og en ny ridehal på godt
1600 m2 giver god plads til uddannelse af hestene. En
speciel ottekantet bygning rummer en skridtmaskine,
hvor hestene kan motioneres under kontrollerede forhold. Alt er flot opbygget, og fremtidsplanerne indeholder cafeteria på 160 m2, plads til overnattende kursister indenfor ridning og et nyt stuehus med udsigt over
Lemming Bakker.

Søren med vallakken Willow i den flotte stald

Pt. har han selv 60 heste af forskellige varmblodsracer,
hvoraf de 20 er under sadel, og de resterende er ungeller avlsdyr. Stutteriet satser på avl og uddannelse
af heste til salg og konkurrencer med høj prioritet på
grundridning efter tyske principper. Det er også muligt
at få opstaldet heste under disse luksuriøse forhold.
Selv stammer Søren fra Bejstrup ved Fjerritslev, hvor
han var landmand på fødegården med grise og heste.
Men nu er det Stald Luther, der lægges kræfter i. Så
har dette skærpet din interesse, så kontakt Søren på
2566 2633 og hør nærmere om de mange muligheder,
der er indtil videre. Man kan se mere på www.staldluther.dk om de smukke heste og deres præstationen
m.m.
Luffe

Så er det spisetid

Skridtmaskinen, til motionering

Den nye flotte ridehal
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Heste og ryttere har optimale forhold

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

SERUP BILLEDSKOLE

PROGRAM

for marts, april, maj 2010
Torsdag den 11. marts 2010 kl. 13.30
Fællesmøde i Balle sognehus
for de 5 foreninger I område nord.
Jytte Drejer taler om livsglædens nødvendighed.
Tilmelding til Ingrid, tlf.: 86 85 54 11
Onsdag den 24. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, fællesspisning
og generalforsamling.
Derefter spil på 6´eren.
Husk en pakke til 20-25 kr.
Tilmelding senest 22. marts
til Kirsten tlf.: 86 85 66 08
Torsdag den 15. april kl. 17.30
Forårsfest i Ø. Bording forsamlingshus
for de 5 foreninger i område nord.
Vi starter med spisning.
Derefter musik og underholdning
ved Anker Svendsen.
Tilmelding til Ingrid, tlf.: 86 85 54 11.

SOMMERBILLEDSKOLE 2010

For piger og drenge ca. 9–16 år
Fire dage; mandag – torsdag kl. 8.45 - 13.30
i uge 27 den 5.-8. juli og uge 31 den 2.-5. august
(-og ikke uge 28 og 32 som nævnt i sidste blad.)
Vi tegner, maler og arbejder med forskellige
materialer med udgangspunkt i dyr.
Vi arbejder inde og ude efter hvordan vejret arter sig.
Pris kr. 855,- pr. uge inkl. materialer.
Tilmelding senest den 21. juni.

Søndag den 30. maj 2010
Løvspringstur
Sejltur på Mariager fjord
med hjuldamperen ”Svanen”.
Program følger senere.
Bemærk datoen: Søndag den 30. maj
Torsdag den 4. marts
Torsdag den 8. april
Torsdag den 6. maj
alle dage kl. 14.30
... er der i ”sparekassen” ved det gamle
Resdallund plejehjem sang og musik for
Beboerne i boligerne.
Pensionister og efterlønnere fra området
er meget velkomne til at deltage.
Evt. kørsel, også til foreningens øvrige
arrangementer kan aftales med
Ingrid tlf.: 86 85 54 11

Der tegnes. Portrættegning forår 2009

TILMELDING kan ske pr. telefon eller mail med oplysninger om navn, alder, adresse og telefonnummer.
Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming
Tlf. 87 24 70 70
Mail: KE@serupbilledskole.dk
www.serupbilleskole.dk
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer i forsamlingshuset
Spiseaften i Serup forsamlingshus

Generalforsamling

Torsdag d.11. marts 2010 kl.18.30

Onsdag d. 24. marts 2010 kl.19.30

Menu: Karbonader m. gemuse.
Hjemmelavet is med jordbærsauce.
Kaffe.

Ordinær generalforsamling afholdes
i Serup Forsamlingshus

Pris kr.50.- pr. person
Børn under 10 år gratis, børn 10 – 14 år halv pris.
Underholdning: Anderledes lotterispil.

Dagsorden ifølge lovene.
Umiddelbart efter forsamlingshusets
generalforsamling, vil der blive afholdt
ordinær generalforsamling
i Støtteforeningen for Serup forsamlingshus.
Dagsorden ifølge lovene.
Eventuelle forslag skal være de respektive
formænd i hænde senest 3 dage før mødet.

Tilmelding senest tirsdag d. 9. marts
til Kirsten på tlf. 8685 5108

Juletræsfest
Lopper
Tænk på os, når du rydder
op i gemmerne. Vi modtager
gerne lopper til loppemarked
hele året. Ring til Kirsten på
tlf. 8685 5108 og aftal afleveringstid.

Der var omkring 40 børn med forældre, bedsteforældre og venner mødt op til juletræesfesten og der blev
danset, sunget og leget. En rigtig hyggelig eftermiddag.

Julemanden
kunne også
finde til Serup.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

26

SERUP BORGERFORENING
Ny bestyrelse

Farlig legeplads

Den nye bestyrelse er nu kommet godt igang med forberedelse af årets aktiviteter, og vi glæder os meget,
til at møde jer borgere i Serup - Resdal området. Vi
håber på stor opbakning til arrangementer, så vi kan
være med til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.
Og vi byder de nye tilflyttere velkomne til vores dejlige
område med et gratis medlemskab af foreningen det
første år. Velkommen.!

Vores legeplads trænger til en renovering. Visse steder er den direkte farlig, fordi der er risiko for at børnene kan komme i klemme, eller for at træværket giver
efter. Det er vi i Serup Borgerforening meget kede af.
Vi ønsker derfor at gøre noget ved situationen. Det vil
jo være forfærdeligt, hvis nogle af byens børn kommer
til skade ved at lege på legepladsen. Men det er dyrt
at vedligeholde og reparere en sådan legeplads. Det
vil koste ca. 20.000 kr. Og det dækker kun det allermest nødvendige for at overholde sikkerhedskravene.
Og de mange penge det vil koste har vi ikke pt. i borgerforeningen. Derfor kære Serup borgere, vil vi bede
om en pengegave eller et sponsorat til projektet. Alle
der ønsker at give et bidrag kan henvende sig til kasserer Camilla Brix.

Ny bestyrelse er:
Formand:
Tommy Sørensen, tlf. 30540833
mail:mfts@tiscali.dk
Næstformand:
Dorthe Træholt, tlf. 40750463
mail: dorthe.traeholt@gmail.com
Kasser:
Camilla Brix, tlf. 35115316
mail: brix22@ofir.dk

Vi forventer at reparere legepladsen i løbet af foråret,
og vil gerne have nogle hjælpende hænder, da vi når
længst med pengene, hvis vi kan udføre arbejdet med
frivillige hænder.
Det der så evt. ikke er penge til at reparere, bliver pillet
ned, af sikkerhedshensyn.

Sekretær:
Camilla Bordersen, tlf. 29602015
mail: Camilla.Brodersen@gmail.com
Medlem:
Steffen Johnsen, tlf. 40447741
mail: tgp@mail.tele.dk
Supleanter:
Bo Sørensen, tlf. 25561297 og
Suzan Haunstrup, tlf. 23607988

Lej udstyr
Medlemmer af Serup Borgerforening
kan leje foreningens ”udstyr”.
Det værende sig
stor grill, kulørte lamper, duge m.m.

Arkivfoto

Forårsfest/dilettant
Vores forårsfest med dilletant er desværre
”gået en tur i skoven”, men vi arbejder på
at få den til at vende tilbage derudefra i
maj, med nye grønne blade.

Det koster et symbolsk beløb på 50,- at leje.
Lejer er erstatningspligtig for evt. skader
på det lejede.
Kontakt bestyrelsen
for yderligere information.

På vegne af Serup Borgerforening
Dorthe Træholt
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LEMMING BORGERFORENING
HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

LEMMING
FORSAMLINGSHUS

Forårsfest
Lørdag den 6. marts kl. 18.00
Revy
Local Voice spiller til dansen
Tilmelding til hele herligheden sker hos
Tina Kampp Nørreskov på tlf 2883 2404 eller
8685 9114, helst efter kl. 19.00
og Sanne Mai Lemming på 2212 0212.
Vi glæder os til at se mange af sognets rare, glade
beboere.

Lej dit lokale
forsamlingshus
Lille sal: 48 personer
Store sal: 150 personer
Se mere på:

www.lemmingforsamlingshus.dk

Nyt fra bestyrelsen

Så blev det 2010, og vi lagde hårdt ud med en generalforsamling. Der var 19 fremmødte inkl. bestyrelse.
Der er ikke plads i bladet til beretningen, men man kan
jo så kun sige MØD OP. Vi har ikke haft konstituerende
møde når bladet udkommer, men jeg kan oplyse om
nye medlemmer i bestyrelsen:
Sanne Møllebjerg, bestyrelsesmedlem
Søren Lue, suppleant
Øvrige ”gamle” medlemmer er:
Sanne Mai Lemming, Jytte Johansen, Lars Elsborg
Jensen, Preben Kristensen, Peter Petersen, Jørgen
Brendstrup, Henning Skov, Tina Kampp Nørreskov,
Knud Erik Nielsen (suppleant).
Lokalrådsrepræsentant er Knud Erik Nielsen og suppleant er Jørgen Brendstrup.
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Vel mødt, Lemming sogns borgerforening

LANDSBYLIV
Torsdag den 25. marts kl. 19
”Påskeinspiration” på Lemming Friskole
Vi finder de kreative evner frem. Helle Rasmussen
fra Alperosen i Sejs vil vise os påskedekorationer og
derefter hjælpe os med, at lave nogle dekorationer til
påskebordet. Medbring et fad/skål og gerne blomster
og grønt fra haven.
Der er kaffe med brød.
Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr.
Tilmelding senest 8. marts til Dorthe 51 24 56 64.
Eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
Fredag d. 23. april Kl. 18.30
Fælles spisning
i Lemming forsamlingshus
Tag naboer, venner og familie med ud til
en hyggelig aften.
Vi laver maden og klarer opvasken,
mens I hygger jer med spil og snak.
Til de mindste sørger vi selvfølgelig for en go´ film
på storskærm og lidt fredags snoller.
Der vil blive solgt øl, vand og vin.
Alt dette til rimelige priser.
Sidste tilmelding 12. april
til Janni 24 63 05 17/ 86 85 92 09
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
HUSK SPIL OG GODT HUMØR
Tirsdag d. 18. maj kl. 19.00
TV2 Østjylland
Traditionen tro har vi et virksomhedsbesøg
på programmet.
Denne gang besøger vi TV2 Østjylland i Skejby,
hvor vi får en rundvisning og ser regionalprogrammet
blive til. Bagefter er der kaffe og kage.
Fælleskørsel fra Lemming Kirke kl. 18.00
Pris for medlemmer 50 kr. / Gæster 70 kr.
Tilmelding til Karina senest 9. Maj på tlf. 23 23 30 31
eller på e-mail landsbyliv@live.dk
Onsdag d. 26. maj
Familie & Samfund Forårsstævne
Program: 9.30 Lyngå Kirke
Formiddagskaffe, samt foredrag med
Provst Anders Bonde.
12.30 Frokostbuffet (drikkevarer betaler man selv)
Underholdning med operasanger Jesper Brun-Jensen, samt organist og sanger Anne Lise Quorning.
Vi slutter af med eftermiddagskaffe. Pris: 275 kr.
Tilmelding inden 16. maj til Gunhild 86 85 90 27

Fredag d. 4. juni kl.16.00
Friskolen i Lemming.
Vi tænder grillen og smager på vin fra Chile.
Kim Birkelund kommer og giver gode råd til sommerens grill mad, og giver råd og ”fif” til hvordan man
laver lækker grill mad.
Fernando Corvalan kommer med vine fra Chile. De
medbragte vine har han personligt udvalgt fra små
vingårde i Chile. Han vil fortælle om vinen og vi får lov
at smage på nogle stykker. Der vil også være mulighed for at købe og bestille vin hos ham.
Medbring selv grill og kul, vi kommer med kød og
tilbehør. Hvis du eller dine børn også ønsker at spise
pølser, bedes du selv medbringe det.
Øl og vand kan købes.
Vi håber på godt vejr og at I medbringer det gode
humør.
Pris 100 kr. for medlemmer / 120 kr. for ikke medlemmer, børn under 12 år gratis.
Tilmelding til Ingrid tlf. 21 93 85 56 senest den 1. juni
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
-----------------------------

Landsbylivs første søndagsgåtur d. 24. januar.

Søndagsgåtur

Søndag d. 24. januar havde vi vores opstart på vores ugentlige gåtur. På trods af det “meget” kolde vejr
mødte 15 isbjørne op til start. Vi startede med lidt kaffe
og brød og en lille en til at få varmen på. Så gik det ellers derud af med både barnevogn og hunde.
En rigtig hyggelig tur som vi håber flere får lyst til at
komme med på.
Vi starter hver søndag kl. 10 ved Friskolen i Lemming
og så går vi mod Nisset. Man behøver ikke dukke op
ved Friskolen hvis man bor i Nisset, men kan bare gå
med fra hvor man bor.
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FRISKOLEN I LEMMING
ET EVENTYR FRA NUTIDEN
Der var engang et lillebitte kongerige, som tænkte, at
det netop på grund af sin lidenhed var udvalgt til noget
meget stort. I dette rige, sagde man henrykt til hinanden, skulle endelig alle modsætninger og misforståelser ryddes af vejen og en lysende fremtid beredes. For
alle. En gang for alle.
Rigets overordentligt vise konge uddelte rundhåndet
guldstykker til alle, som kunne bidrage til virkeliggørelsen af de kongelige tanker. Og snart vrimlede det med
forslag til rigets forbedring, og det lige fra behjertede
forslag til børstning af barnets første tand til den rette
måde at tilberede en gulerod.
En hærskare af uendeligt begavede videnskabsmænd
og kvinder arbejdede dag og nat på det storslåede
projekt, og kongen kunne efter kort tid med stolthed
konstatere, at verden praktisk talt var kortlagt ned til
mindste detalje. ”Enhver, der ikke er lykkelig i denne
den bedste af alle verdener,” sagde han, ”må vi betragte med den dybeste foragt. Men dette forhindrer
os ikke i at anstrenge os til det yderste for at hjælpe
disse ulykkelige med at finde den rette vej. Det er vor
kæreste pligt at få dem til at forstå, at de ikke kender
deres eget bedste; det gør vi.”
Kongen lod snart forordninger udgå til det ganske rige,
at ingen undersåt måtte være mere end 4,2 år om at
lære at læse, ingen 30-årig mandsperson måtte veje
mere end 72,8 kg, intet barn vokse op med underbid,
intet sindsforvirret fattiglem fare vild i dunkle nætter,
ingen olding dø tidligere end gennemsnittet af alle omkringliggende rigers middellevetid.
Alle undersåtter arbejdede underdanigt med på denne
store plan, thi ingen ville jo afsløre sig som ulykkelig og
altså gøre sig fortjent til den dybeste foragt; og således
blev alt, som kongen havde bestemt.
Efter få år havde landets ry bredt sig til de fjerneste
egne af verden, og det lykkelige kongerige blev udråbt
som det lykkeligste blandt alle lykkelige.
Og dermed var det eventyr slut.
Stephen Mønsted
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Sneen kom

For mange af vore elever er det en ny erfaring at vi kan
bygge snehuler og kælke, at isen kan bære og at det
er rigtig godt med både hue og vanter.
Det gav nye muligheder og nye oplevelser. Muligheder
for i fællesskab at skulle bygge en snehule, at skulle
dele kælke og dertil en læring omkring kulde, sne og
is. Vi har indsat et par fotos som gerne skulle give lidt
fornemmelse af vores hverdag i denne vinter, en hverdag med nye aktiviteter men også en hverdag som er
præget af stille stunder og den gode fornemmelse når
varmen igen finder ind i kroppen.

Nikki og Josef bygger snehule

Det har også været en vinter med gode oplevelser
sammen med forældre til vores juleafslutning med den
traditionelle gåtur ”helt” ud til Alfred og Ragnhild som i
den grad er med til at lægge fundamentet i vores program for juleafslutning, juletræet skal fældes og slæbes, samling og servering i laden, tak for det.

Jespers fødselsdag fejres i ældste gruppe

Fødselsdage
Louisas fødselsdag fejres med lækkert mad

Ja dem har vi jo nogle stykker af og denne gang er
det Louisa og Jesper som skal have sin dag i medierne. Det var dels et besøg hos Louisa, dels en fredag,
hvor vi desværre måtte aflyse vores fysik på ungdomsskolen, heldigt nok. Det gav os nemlig mulighed for i
ældste gruppe at have fokus på fællesskabet omkring
fødselsdag, spil og den gode snak. Ældste gruppe har
været igennem flere markante oplevelser den sidste
tid.

Trafikinformator

Julehistorien læses op
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Hvor kedeligt kan det lyde, men nej. Vi havde en onsdag besøg af en ung mand som skulle fortælle lidt om
trafik og det at være sej i ungdommen, fart og udfordringer. Et godt og flot besøg som kan anbefales og
tak til Richard for den reelle og kontante beretning
med oplevelsen på egen krop.

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Efterårets 3 jagter i Præstegårds skoven gav ikke det
store udbytte, men nogle gode oplevelser for dem der
deltog. Første jagt den 25. oktober var der 10 mand
med, Svenne skød en hare, der ud over blev der set
råvildt og en enkelt fasan. Den 22. november mødte
6 mand frem i et rigtigt efterårs møgvejr med regn og
rusk, her blev der ikke set noget vildt i skoven. Traditionen tro holdtes den 3 jagt i skoven den 30 december,
14 mand var med på jagt i flot, klart frostvejr og en
snedækket skov, Kurt Hornskov skød et bukkelam.
Lørdag den 30. januar var der fælles rævejagt i Lemming bakker, 26 mand trodsede kulde og sne. Trods
det store antal jægere lykkedes det for 2 ræve at undslippe med livet i behold.
Efter jagten var der tid til hygge i Bo Enemarks værksted hvor jagtforeningen var vært til en god gang gule
ærter med div. tilbehør.		
Henrik Jensen

Kolde tæer, fingre og ører var hurtig glemt, da de gule ærter
kom på bordet.

Af kommende arrangementer i forår og sommer
kan nævnes:
21. april
startes der op på skydebanen i Grønbæk.
1. maj
er der indskydning samt lodtrækning til bukkejagter,
det sker på Grauballe skydebane.
16. maj
er der traditionen tro bukkekaffe i jagtvognen,
som igen vil stå ved Trommelhuset.
Den er åben fra kl. 8.00
11. juni
er der fisketur for hele familien ved Svennes sø,
det starter kl. 18.30
29. juni
er der aften udflugt, turen i år går til
Aunsbjerg Gods ved Demstrup.
Der er afgang fra Lemming Kirke kl. 18.30
Husk selv at medbringe en kaffekurv.

Snakken går, selv om rævene vandt i dag hygges der efter
jagten.

INDKALDELSE TIL

GENERALFORSAMLING
Lemming og Omegns Jagtforening indkalder
hermed til generalforsamling
Torsdag den 25. marts kl. 19.30
i Lemming Sogns Forsamlingshus
Forslag til behandling på genreralforsamlingen skal
være formanden i hænde senest 8 dage før.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

FASANSUPPE
Hurtigt og nemt, og rigtig lækker.

Husk at tage bukketrofæet fra 2009 med og
deltag i lodtrækningen om vandrepokalen.

Suppen tilberedes som en almindelig klar suppe, 1-2
flåede fasaner sammen med en suppevisk koges i
ca. 2 timer, pil kødet fra skroget og lav tartelet fyld af
dette, tilsæt små asparges eller svampe, suppen sies
og koges op med grøntsager efter eget valg, kød og
melboller kan også anvendes.

Ligeledes er der en pokal til den,
der kan levere flest krage ben.
Efter generalforsamlingen vil foreningen
være vært ved et let traktement.
Øl og vand kan købes.
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DEN POLITISKE SIDE AF SAGEN
Klaus´ klumme...
Det kunne ligne et billigt tricks for at tiltrække læsere
- sådan at sætte et par billeder ind med tydelige seksuelle undertoner. Det er det ikke. Den slags billeder
oversvømmer jo vores hverdag efterhånden, de færreste forarges over dem mere (det i sig selv er vel tankevækkende).
Nej, det er teksten, der er interessant. Det er opfordring
til ansvarsforflygtigelse, som jeg skriver om i lederen.
“Gør hvad du vil, du kan altid bare sige undskyld.”
Nu vil jeg komme med et eksempel på det modsatte
- en historie om at tage ansvar. Den handler om nedskæringen af bogbusbetjeningen i landsbyerne.
• Silkeborg kommunes økonomi er underlagt rammeaftaler, indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (med større eller mindre accept).
• Byrådet sætter embedsmændene til at lave et katalog over mulige besparelser.
• Økonomiudvalget pålægger Kulturudvalget at spare
3.6 mill.
• Kulturudvalget beslutter at de 600.000 af disse skal
spares på bibliotekskontoen.
• Bibliotekschefen peger på, at en nedgang fra 2 til 1
bogbus vil kunne spare de 600.000.
• I henhold til Samarbejdsaftalen med Lokalrådene
sendes forslaget i høring. Èt med ugedrift på nogle
få, større steder og lukning af de mindre, og èt med
14-dages drift de mindre steder og lukning af enkelte.
• Forslaget indebærer at Serup, Lemming, Sejling og
Sinding går fra ugedrift til 14-dages betjening, og
Skægkær mister sin bogbus helt.
• Skægkærområdets Lokalråd beklager i sit forslag til
høringssvar nedgangen i biblioteksbetjening af lokalsamfundene i landdistrikterne, men vil foretrække
14-dages betjening frem for slet ingen bogbus.
• Denne indstilling bliver bekræftet på et møde mellem Lokalrådet og repræsentanter for foreninger i
Sejling.
• I Sinding tager en kreds af borgere initiativ til et møde
om bogbussen, hvor Lokalrådet deltager. Her udarbejdes et høringssvar hvor nedskæringen beklages,
men med forslag til en dialog med Kulturudvalget om
udvidelse af “Bogen kommer”-ordningen og etablering af et udleveringssted i Sinding med besøg af en
bibliotekar.
• I Lokalrådets endelige høringssvar peger man på
14-dages driften og støtter op om høringssvaret fra
Sinding.
• Kulturudvalget behandler høringssvarene, men kan
ikke blive enige.
• Byrådet træffer derfor beslutningen om at vores område går ned til 14-dages bogbusbetjening.
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Resultatet er, at vi i landsbyerne har fået forringet vores kulturtilbud, men det er foregået i en åben, demokratisk proces hvor alle parter har kunnet komme til
orde.
Så kan vi tage den derfra, som det hedder med et
forslidt udtryk. For vi kan nemlig også selv arrangere
kulturtilbud i vores landsbyer. Lokalbladet vrimler med
dem: foredrag, kunst, teater, gudstjeneste og meget
andet i kirkeregi, sport, udflugter, sammenkomster, dilettant, revy, musik, fester og meget mere. Og alt sammen muliggjort fordi nogen iblandt os tager ansvar for
at muliggøre det. Det blev nævnt som et slags motto
på Lokalrådets møde med foreningerne i Lemming:
IKKE MERE KLYNK, vi gør det selv…

BORGERMØDE
I SKÆGKÆROMRÅDETS LOKALRÅD

Onsdag d. 24. marts 2010 på Skægkærskolen
Detaljerne for mødet er ikke fastlagt endnu, men
iflg. vedtægterne skal det årlige orienterende
møde indeholde:
1. Redegørelse for rådets arbejde.
2. Fremlæggelse af regnskab.
3. Forslag til behandling. Vi kunne tænke os nogle
arbejds/idè-grupper nedsat, fx om trafik, om den
bæredygtige landsby (energi, co2, affald m.m.),
om plads til alle generationer, om erhverv, om kultur, om natur, om…,
4. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Vi forsøger at få en politiker fra et relevant fagudvalg til at deltage i en debat.
Den endelige indkaldelse med dagsorden vil tilgå
alle foreninger og blive offentliggjort på diverse,
lokale hjemmesider, også på Lokalrådets egen:
www.skaekaerområdets-lokalraad.silkeborgkommune.dk
Formand Erik Bæhrenz, Skægkær
8685 6584 / 2440 9951

LOKALE KONTAKTPERSONER
Lægerne Papirfabrikken 		
Akut hjælp efter kl. 13 (hverdage)
Efter kl. 16: Lægevagten 		
					
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8685 9200
4037 7000
7011 3131
8722 4820

Lokalhistorisk Forening
for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Bent Thor, Grauballevej 11		
Bent Kjeldsen				

8687 7024
8685 5452

Skægkærområdets Lokalråd
Erik Bæhrenz, formand 			
For Serup:
Gitte Grill		
For Lemming: Knud Erik Nielsen

8685 6584
8685 5985
8685 9124

Lemming GIF
Lemming Skolevej 10			
Karina Nørskov, formand		
Kasper Bech, senior fodbold 		
Betina Jensen, ungdomsfodbold

8685 9095
3114 2552
8685 5019
8685 9219

Centrum IF
Sindingvej 17				
Else Haun, kontaktperson		

8685 5255
8685 5643

Serup Borgerforening
Tommy Sørensen, formand		

3511 6934

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand			

2212 0212

Serup Foredragsforening
Bent Kjeldsen, formand			

8685 5452

Lemming Legestue
Lemming Skolevej 8C
Karina Johnsen				
Linette Mundberg			

8724 7641
8685 9875

Dagplejere
Kontakt borgerservice			

Serup Forsamlingshus			
Kirsten Jensen, udlejning mm.		
Anne Jokumsen, formand		

8685 5108
8685 6608
8688 8050

8970 1010

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

3026 5156
3026 5156

Lemming Forsamlingshus		
Henrik Jensen, udlejning		
					

8685 9197
8685 9048
2013 2785

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

Lemming Vandværk			
Poul Erik Bach, formand			

8685 9015
8685 9027

8685 5363

Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand		
					

8685 5687
4086 8647

Baunehøj Vandværk, Tandskov
Klaus Hansen, formand			

8685 5502

Serup/Resdal Pensionistforening
Ingrid Jensen, formand			

8685 5411

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

Lemming Jagtforening
Peter Nørreskov, formand		

8685 9114

Serup Kirke
Jens Folmer, menighedsrådsformand

8724 7070

Lemming Kirke
Gunhild Bach, menighedsrådsfmd.

8685 9027

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9

8685 5385

Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
Skoleleder Arne Juhler			
Skolebestyrelsen:
Claus Morild, formand			
Ina Andersen, næstformand		

8685 5600
8685 5839

Friskolen i Lemming (0.-9. kl.)		
Mobil					
Lene og Ole Kamp, skoleledere,		
Lemming Bygade 69 A, Sejling
Anne Marie Christensen, formand

8685 9333
5085 1101
8685 9333

8682 7810
2127 7219

8688 8452

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen			

2945 3473

Landsbyliv
Karina Mikkelsen, formand

		

2323 3031

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505
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AKTIVITETSKALENDER
Faste arrangementer:
Lotterispil:
Lemm. Forsamlingshus hver mandag kl. 19.30
Serup Forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30
Gåtur med Landsbyliv: Hver søndag kl. 10 - se s. 27
Gudstjenester: Se kirkesiderne

Deadline til næste nummer: 1. maj 2010
Mail: lokalblad@gmail.com
Lokalbladet udkommer ca.:
1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december
Få dine forenings- og gruppeaktiviteter med
i næste udgave af Aktivitetskalenderen

25. februar kl. 19.30
Generalforsamling i LGIF,
Lemm. Forsm., se s. 20

24. marts
Borgermøde i Skægkærområdets Lokalråd, se s. 32

27. februar kl. 19.30
Kirkehøjskole i Sejling,
se s. 12

24. marts
24. maj kl. 10.30
Sæsonafslutning, pensionistfor- Pinsefriluftsgudstjeneste i ”Paeningen, se s. 23
radiset”, se s. 13

11. juni kl. 18.30
Fisketur ved Svennes Sø, Jagtforeningen, se s. 31

27. februar kl. 9.30
Kirkehøjskole i Kragelund,
se s. 12

24. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Serup
Forsamlingshus, se s. 24

1. maj
Indskydning på skydebanen i
Grauballe, Jagtfore., se s. 31

29. juni kl. 18.30
Aftentur til Aunsbjerg Gods,
Jagtforeningen, se s. 31

2. marts
Træningsstart for U-13 piger,
LGIF, se s. 20

25. marts kl. 18.30
MC-møde på Lemming Café,
se s. 4

2. maj kl. 9.30
Konfirmation i Lemming Kirke,
se s. 11

5. - 8. juli kl. 8.45 - 13.30
Sommerbilledskole for 9-16
årige, se s. 23

4. marts kl. 19.30
Galapagos Øerne, Serup Foredragsforening, se s. 4

25. marts kl. 19.00
Påskeinspiration på Friskolen,
Landsbyliv, se s. 27

2. maj kl. 11.00
Konfirmation i Serup Kirke,
se s. 11

2. - 5. august kl. 8.45 - 13.30
Sommerbilledskole for 9-16
årige, se s. 23

4. marts kl. 14.30
Sang og musik i ”Sparekassen”, se s. 23

25. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Jagtforeningen, se s. 31

6. maj kl. 19.00
Aftentur til Isgård Gods med
Lokalhist. forening, se s. 4

6. marts kl. 18.30
Forårsfest, Lemming Borgerforening, se s. 26

27. marts
Påskespil v. minikonfirmanderne, se s. 13

6. maj kl. 14.30
Sang og musik i ”Sparekassen”, se s. 23

7. marts
Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, se s. 11

8. april kl. 14.30
Sang og musik i ”Sparekassen”, se s. 23

16. maj kl. 8.00
Bukkekaffe ved Trommelhuset,
Jagtforeningen, se s. 31

11. marts kl. 13.30
Fællesmøde i Balle Sognehus,
Pensionistfore., se s. 23

15. april kl. 17.30
Forårsfest i Ø. Bording Forsm.,
pensionistforeningen, se s. 23

18. maj kl. 19.00
Besøg på TV2 Østjylland med
Landsbyliv, se s. 27

11. marts kl. 18.30
Spiseaften i Serup Forsamlingshus, se s. 24

21. april
Opstart på skydebanen i Grauballe, Jagtforeningen, se s. 31

26. maj kl. 9.30
Forårsstævne, Landsbyliv,
se s. 27

11. marts kl. 19.30
Brorson-aften med kirkesangere, se s. 13

23. april kl 18.30
Fællesspisning i Lemm.
Forsm., Landsbyliv, se s. 27

30. maj kl. 19.00
Løvspringstur, pensionistforeningen, se s. 23
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28. april
Træningsstart for sandkasseholdet, se s. 21

4. juni kl. 16.00
Landsbyliv holder grillfest på
Friskolen, se s. 27

Christians Anlæg &
Løgager Entreprenør A/S
v/ anlægsgartner Chr. Brendstrup
- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Silkeborg Isenkram
Torvecentret

Denne annonce
kan blive
DIN

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Zoneterapi, massage
og øreakupunktur giver velvære.

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175
Reperation og service af alle mærker

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647
Container-udlejning

Stagehøjvej 19A
8600 Silkeborg

Helle Jensen, Holmmøllevej 22, Lemming
Mobil 29 44 43 03
www.helleshelseraad.dk

UNO-X
Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

ApS

Alt til konkurrencedygtige priser

v/ Brian Hansen Tlf. 2090 0856
KØR SIKKERT UD - KOM GODT HJEM

Tlf. 86 85 50 71 Mobil 22 50 21 23

Benthe & Jens Ove Hansen

Denne annonce
kan blive
DIN

86 80 08 25

Denne annonce
kan blive
DIN
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Fastelavn ...

Mange flotte udklædte til Fastelavnsfest i
Serup Borgerforening. Til højre ses vinderne
af ”Bedste Udklædning” og Katte-konger og
-dronninger
Nederst ses nogle af de hårdtslående tøndeslagere fra Lemming Forsamlingshus

... er mit navn
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