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Nummer 33               8. Årgang                      Juni 2010

LÆS OM: Rejsebrev fra Australien, Kirkenyt, U15-drenge i Holland, LGIF-
trænere, PigeRaketten, ølbryggeren, sommerbilledskole, korstævne, årets 
konfirmander, sogneudflugt, sommerfest, loppemarked, høstfest, Skt. Hans 
fester, kirkesyn i Lemming, jagt- og fisketure, pensionist-udflugter, mange 
sommertilbud fra foreninger i nærmiljøet, den politiske side af sagen og me-
get, meget mere spændende lokalstof...

Konfirmanderne fra Lemming Kirke

Konfirmanderne fra Serup Kirke

Lukas, konfirmeret i 
Lemming Kirke
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Aut. kloakmester

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

Arbejde med rendegraver
Minigraver

Aut. kloakmester
IB GRAVERSGAARD

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

TR - AUTOMOBIL ApS
KVALITETSBILER

Torben Rasmussen
Østerbyvej 13 - Lemming

Tlf. 8685 9196

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

Alt murerarbejde udføres
Nybygninger - Tilbygninger - Reparationer

Storm- og Forsikringsskader
Iso-kærn

4029 1411                        8685 9604

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

Lemming Hegnsfabrik

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

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

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

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

Kranvogn m/grab, rækkevidde 15 m
Lemming Bygade 25 

8632 Lemming

MR Sprogservice
Oversættelser til og fra

engelsk og tysk.
Renskrivning og korrekturlæsning.

MR Sprogservice v/Mona Roed
Holmmøllevej 18, 8632 Lemming

Tlf. 86 81 61 12

Aut. Kloakmester & Entrepenør

Morten Bak
Tandskov Grusgrav

Rendegraver
Minigraver
Gravemaskine
Dumper
Miniged
Gummiged
Sortergrab
Mobilt sorteringsanlæg

Kloak-TV
Nedsivning
Udskiller
Separering
Nyanlæg
Reparation
Forsikringsskader

Alt i jord og kloak - kloakmesterens kvalitetskontrol

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

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

Malermester

Morten Bidstrup Nielsen

Nisset Bygade 44 w 8632 Lemming
Tlf.: 5132 1922

 Apotekudsalg, Brændstofsalg
Købmandsbutik

SHELL/SPAR
Alt under samme tag AKSEL NIELSEN

mobil
2080 8580
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STØT LOKALBLADET
Lokalbladets økonomi er blevet bedre, men hvis vi skal have mulighed for at indkøbe og vedligeholde kameraer, scanner, programmer til fo-
tobehandling m.m., vil ethvert bidrag være velkommen. Penge kan indsættes på Lokalbladers konto i Nordea, konto nr. 1938-5905 254 431, 
med tydelig afsender på. Ellers kontakt Marianne på tlf. 8685 9272. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.

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

Samarbejdsudvalget:       Fastnet  Mobil   
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)                         8685 5502 4040 4502
Marianne Eriksen, Gl. Kongevej 19, 8643 Ans By (kasserer)                    8685 9272 ingen mobil
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)          8685 5385 omst. til mobil
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig)    8685 9264 2993 5475
Henrik Jensen, Allingvej 4 (LGIF, Jagtforeningen og freelance-journalist)  8685 9048 2013 2785
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter)                                                      3511 5939 3023 1613
Anna Margrethe Jensen, Narvikvej 153 (Lemming Menighedsråd)           ingen fastn 2464 9363
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)                     8685 5452 omst. til mobil
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b                                          8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)            8685 9333  
Ingrid Jensen, Ørevadbrovej 68 (Serup Pensionistforening)                  8685 5411 omst. til mobil
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)                      8724 7070 2463 0547
Jonna Larsen, Ørevadbrovej 66 (Serup Forsamlinghus)                           5149 0190 5149 0190
Karina Bach Mikkelsen, Lemm. Bygade 27 (Landsbyliv)                        ingen fastn 2323 3031
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)                    8685 9114 2883 2404
Tommy Sørensen, Serup Tinghøjvej 41 (Serup Borgerforening)             3511 6934 3054 0833

LEDER
Sur, gammel mand
Der er både fordele og ulemper forbundet med at være født før 
verden gik af lave. Man har mulighed for at holde et spejl op, sætte 
det lange lys på, kigge både tilbage og frem, og med en stor er-
faringsbaggrund tillade sig at give sit bud på det der sker lige nu. 
Ulempen er at det er svært at lade være.
I forrige blad kommenterede jeg visse reklamers undertrykkende 
syn på forholdet mellem kønnene. Reklamer, som har vores unge 
som målgruppe.
På TV er der også mange tilbud til vores unge. I Paradise Hotel 
tager men en flok kønne, kvikke, unge mennesker, lukker dem inde 
på et hotel i Bountyland, drikker dem fulde, tager tøjet af dem, og 
laver TV-underholdning ud af det.
Så sidder vores teenagere (og voksne unge) og sluger det råt. 
Nårh, er det sådan man skal opføre sig for at være med på noder-
ne? Og det påvirker dem, kan jeg hilse og sige. Deres opfattelse af 
hvad et godt liv er, deres syn på hvad kærester er. Jeg oplever det 
dagligt i min 8. klasse. 
Der skal en god ballast fra en kærlig og tryg barndom til, for at 
kunne forblive upåvirket af den ”virkelighed”, de præsenteres for.
Hvorfor nu igen sure opstød i Lokalbladet? Jo, for Lokalbladet er 
jo netop et af mange udtryk for, at selvom man som 60 årig kan 
synes ”verden er af lave”, så er der rigtig mange ting, også i vores 
lokalområde, som virker som et anker på det oprørte hav. Rigtig 
mange initiativer og tilbud om aktiviteter, som vi kan være aktive 
omkring – sammen med vores unge. Men vi skal have lært dem, 
og os selv, at finde slukknappen på fjernsynet.
Og vi kan glæde os over, sammen, at det hele atter er blevet grønt, 
at hele systemet fungerer, naturens kredsløb, skaberværket. På 
trods af den lange vinter. Og på trods af den måde, vi i den rige 
del af verden har behandlet vores livsgrundlag på, især de sidste 
50 år.
Så, nu hopper stæremutter rundt på plænen efter gåsebillelarver til 
de sultne unger i kassen. Og fatter hjælper til.
Så slipper jeg for at sprøjte. 

Klaus Hansen, Tandskov

INDHOLD
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ANNONCER

Oplag:
825 stk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

Pelle Hansen, Skægbjerglund 
tilbyder presning af halm med HESSTON 4900

med samler. Køb af halm på skår.
Nu også udbringning af gylle med SAMSON PG 20

Altid ærligt arbejde til tiden til gode priser.
Tandskovvej 9, 4056 9936

Marie og Johan Sørensen, Høgdalvej 17, Serup, 
fylder hhv den 18. juli 60 år og 19. juni 65 år.

GADESPEJLET

Vivi Sørensen, Ørevadbro-
vej 57, fylder 65 år d. 19. 
juli.

Klaus Hansen, Tandskov
fylder 60 år d. 11. juli

Bodil og Poul Henning Elkjær, Ørevadbrovej 42, Serup, 
fylder begge 65 år hhv. den 9. juni og den 30. juni
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GADESPEJLET

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

HUSSTAFETTEN

Jens Kr. Sørensen, Serup 
Tinghøjvej 43, fylder 50 år 
den 25. august

 Helga og Ingeborg Pedersen, Lemming Vesterbyvej 
3, hhv. fylder 85 år den 5. juli og fyldte 90 år den 3. 
marts.

Nicklas Greifenstein Holst, 
søn af Mette Holst Bredahl 
og Mik Greifenstein Morten-
sen er født 30. november 
2009, 3900 g og 53 cm

Ida Marie Svenstrup Dam 
er datter af Jane og Jens, 
Ørevadbrovej 52, Serup. 
Hun blev døbt den 10. 
januar..

På Resdal Bakke 53, Tandskov, bor Charlotte Mo-
lin og Morten Bak. De har revet det tidligere stue-
hus ned og bygget et flot nyt hus. Tilbygningerne 
er også under renovering/nedrivning, så resultatet 
bliver rigtig godt.

Opmærksomhed på min fødselsdag 
frabedes venligst

Jens Chr. Jensen, SerupCharlotte Molin Johansen 
og Morten Bak blev viet d. 
20. juni 2009, i Grønbæk 
kirke.

Ingrid & Aksel Elsborg Jensen, tidl. Lemming, fejrede 
Krondiamantbryllup d. 14. april 2010. Her ses de sam-
men med oldebarnet, Line.

Inga Bøjstrup, Serup Ting-
højvej 12, fyldte 40 år d. 
18. marts

Jens Chr. Jensen, 
Ørevadbrovej 68, fylder 
80 år d. 17. juni
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

”Hjemmebryggeren” på sit lager med et af de lidt større 
anlæg til hjemmebrygning af specialøl.

Ken har lige fået ny kværn, hvor det spirede, tørrede og 
ristede byg kværnes før pakning til hjemmebryggere.

”Hjemmebryggeren”, Ken Thøgersen, som slår sine 
folder på (og med) Børge Olesens tidligere ejendom, 
Tandskovvej 23, har gennem de sidste 4 år gjort sin 
hobby til sin levevej.
Med en baggrund som landmand med grønt bevis, og 
senere pædagog, driver han firmaet ”Hjemmebrygge-
ren”, som leverer alle råvarer og udstyr til hjemmebryg-
ning af special-øl. Han har selv udviklet 22 forskellige 
opskrifter, hvoraf de 10 er i produktion på professio-
nelle mikrobryggerier i hele landet. Han leverer alt fra 
malt, humle og gær i mange varianter, til små anlæg til 
køkkenbordet til 25 liter hjemmebryg, samt bryggeud-

”Hjemmebryggeren”
styr, som han selv har udviklet og producerer, og han 
sælger større anlæg som på billedet. Salget foregår 
primært via hjemmesiden www.hjemmebryggeren.dk.
Desuden deltager han i nyetablering af mikrobryg-
gerier og øllaug som rådgiver, senest er Engesvang 
Bryghus kommet i gang.
I samarbejde med bl.a. AOF og FOF underviser Ken 
i ølbrygningens ædle kunst, det er blevet ca. 3000 
kursister og 25000 l øl indtil nu. Når den sidste stald-
længe er renoveret, får Hjemmebryggeren eget under-
visningslokale med bryggefaciliteter til kursusvirksom-
hed.

Her følger et eksempel på Kens kurser i ølbrygning:

”Bryg din egen SOMMERØL
Efter påsken kommer sommeren, så nu har du mulighed for at brygge dit eget SOMMERØL, så din 
pilsner blegner i solen. Du vil lære at brygget øllet på et microbryganlæg, samtidig med at du lærer 

principperne og nogle af de kemiske processer, der forgår under brygningen. Du vil komme til at brygge 
din egen Ale, og dit eget SOMMERØL. Der vil blive fortalt gode historier om øllets tilblivelse. Desuden vil 

der blive serveret en let anretning til de forskellige smagsprøver der vil blive serveret. Du vil få mellem 
ca. 15 – 23 liter SOMMERØL MED HJEM.

Materialer: kr. 275,-
Kurset afholdes uden om folkeoplysningsloven.”
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SERUP BILLEDSKOLESERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

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

 
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.

TILMELDING kan ske pr. telefon eller mail med op-
lysninger 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

Program for sommeren 2010
 

Søndag den 30. maj 
Løvspringstur.

Sejltur på Mariager fjord
med hjuldamperen ”Svanen”

 

Onsdag den 11. august 
Sommerudflugt til Vestjylland.

Middagsmad i Thorsminde.
Besøg på Strandingsmuseet

Eftermiddagskaffe i Grethe og Erling Pedersens 
Sommerhus i Thorsminde.
Program udsendes senere.

 

Onsdag den 8. september 
I vores program står der Sensommerkur.

Vi planlægger at markere foreningens
40 års jubilæum denne dag.
Program udsendes senere.

 

Onsdag den 29. september 
Løvfaldstur

til Brunkulslejerne i Søby
Reserver datoen.

Program udsendes senere
 

**********************************************

Torsdag den  3. juni
Torsdag den 1. juli
Torsdag den 29. juli

 
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

Med venlig hilsen

Serup-Resdal Pensionistforening
Ingrid Jensen, tlf. 8685 5411
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REJSEBREV FRA AUSTRALIEN
Dingelingeling…..klokken er 4.30….har alligevel ikke 
rigtig kunne sove, for i dag er det dagen, hvor vi skal 
på vores livs tur til Australien. Mange års drømme er 
ved at tage form, så vi er spændte. Kufferterne har 
været pakket i flere dage, hunden er i pleje hos gode 
venner, der også er chauffører her til morgen, hvor Ka-
rup er første station. 

Vi vinker farvel til vennerne og flyver til København i 
godt vejr. I flyveren falder blodtrykket nok lidt, for de 
seneste måneder har hvert ledigt minut været brugt 
til at læse om alle de muligheder, der måtte være på 
sådan en tur. Vi har været på internettet, besøgt rejse-
arrangører, ringet til bl. a. folk i Resdal, som har gjort 
noget lignende, og fået mange værdifulde råd. Tak for 
det.

Godt landet i Kastrup i lidt frostvejr stiger vi på flyveren 
til Singapore, hvor servicen hos Singapore Airlines er 
rigtig god, selv om det er lidt koldt i flyveren, men der 
er tæpper til alle. Det tager laaaaaaaang tid, inden vi 
lander om morgenen i 27 graders varme og regn, og 
luftfugtigheden er trykkende. Noget af et klimaskifte, 
som vi har svært ved at klare, men ved lige at skifte til 
shorts og tynd, kortærmet skjorte bag ved en søjle, så 
går det bedre.

Hotellets minibus tilkaldes, og for 38 kr køres vi de 20 
km ind til hotellet. Og selv om luften er regntung kan vi 
se, at byen er flot med store palmer, kæmpeskyskra-
bere, dyre butikker og masser af nyere biler. Vi får lov 
at stille bagagen i hotellets foyere og tager bussen ind 
til hovedgaden, hvor vi finder en rundtursbus og ser 
byens seværdigheder, mens regnen stilner af og solen 
titter frem. Og nu viser byen sig fra sin bedste side, 
mens temperaturen stiger til ca. 30 grader. Pyh…..Nå, 
men højhusene er ENORMT høje og der er ikke sparet 
på ret meget inden for arkitekturen. Det virker også 
til, at byen er meget velhavende. Alle, både mænd og 
kvinder, går i meget pænt forretningsmæssigt tøj, og 
børn og hunde er meget sjældne i gadebilledet.

Vi spiser og går hjem for at sove en time for at und-
gå jet-lag. Vågner lidt omtumlede, men en kop kaffe 
hjælper. Klokken er knap 17 om eftermiddagen, da vi 
beslutter at gå til Chinatown. Vejret er lækkert som en 
dejlig varm sommerdag og vi nyder varmen, passerer 
et mærkeligt tempel og hører et par kvækkende frøer i 
regnvandskloakkerne, mens mørket sænker sig. Chin-
atown har masser af spisesteder, og vi finder et hyg-
geligt sted, hvor man sidder godt og maden er utrolig 
billig og velsmagende. Hjem med bussen, det koster 
10 kr. for 2 personer.

Vågner til høj sol, og der er morgenmad på hotellet. 
Aldrig har vi set så varieret et tilbud med 7-8 varme 
retter, heruden 3 kinesiske, vi ikke tør binde an med, 
mange slags frugt, en mand laver friske spejleæg og 
omelet, og meget andet, så vi lægger en solid bund før 
dagens udflugt.

Så med bus til havneområdet, hvor der bygges et ”ho-
tel- og restaurations-skib” oven på 3 skyskrabere i ca. 
60 meters højde, og så krummer skibet lidt! 130.000 
indiske arbejdere er ansat til projektet, og når det er 
færdigt, så er det UD AF LANDET. Har du ikke arbej-
de, så er det UD!

De er ret høje…uha!

Det fantastiske og tossede skib
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Vi går videre iført solcreme faktor 30 og temperaturen 
er ca. 33 grader. Alt er meget velholdt, ingen affald fly-
der og hvis man cykler gennem en fodgængertunnel, 
står der på et skilt, at man får en bøde på ca. 6000 kr, 
sådan. Vi så ingen, der gjorde det!!!

Hurtigt videre til Australien næste dag…..via en knap 
så lang flyvetur lander vi om aftenen i Sydney. Snup-
per en taxa, men nu ligner priserne de danske. Chauf-
føren smiler, da vi siger hotellets navn….”Ved I godt, 
det er midt i bøssekvarteret”. Næ, men det gør os nu 
heller ikke noget. MEN kvarteret er også et værtshus-
område, så da vi går ud og køber ind kl. 23 denne fre-
dag aften, er der 1000-vis af feststemte let berusede 
folk af begge køn på gaden i meget afslappet tøj, og vi 
hører 3 udrykninger på et kvarter. Noget af en kontrast 
til Singapore, hvor vi ikke så én eneste beruset (man-
ge er muslimer), og kun hørte 1 udrykning på 2 dage!  

Næste dag går vi rundt til alle de klassiske seværdig-
heder omkring havnen i højt solskin og små 30 grader. 
Victoria Market i en gl. bygning med kluns i kælderen 
og superbutikker på 1. sal, smukke og spændende 
huse og pladser med palmer, monorail, boder med 
lækkerier, musik i telte, flotte skibe og masser af glade 
mennesker. 

En model af kaptajn Cooks skib

Men vi SKAL ud til Operahuset, og vi tager den til fods 
hen ad eftermiddagen, selv om det begynder at små-
regne, men det er lunt og regnen frisker kun luften op. 
Og bygningen er storslået med sine skaller, der er be-
klædt med lyse svenske kakler og mørkt australsk træ. 
Og det er super kvalitet, ikke en kakkel er faldet af eller 
en fuge faldet ud.  

Vi må se det igen dagen efter, og vi vælger en sejltur 
forbi Operahuset til den skønne strand Manly Beach, 
som bl. a. er berømt blandt surfere. Og ikke uden 
grund, for denne dag uden synderlig vind er de bed-
ste bølger knap 2 meter høje, og giver et fantastisk 
”løft” ind mod stranden, når jeg kaster mig i brændin-

gen. Herligt, især når vandet er 26 grader! Men under-
strømmen er ekstrem stærk, og de mange livreddere 
er i gang hele tiden med at kalde folk ind, som er dum-
dristige.

Blege Manly-strandløve Luffe….

Så kommer dagen, hvor vi skal hente vores nye hjem, 
en Mercedes kassevogn bygget som autocamper. 
Øj, den er lækker, automatgear, køkken, toilet, kæm-
peseng med gode madrasser, køleskab, masser af 
skabsplads, så ind med bagagen og af sted mod even-
tyr de næste 25 dage I DEN FORKERTE SIDE AF VE-
JEN. Læs mere om, hvordan det går i et kommende 
nr. af lokalbladet.                                     
          Anne-Mette og Luffe

Bag ved os et mystisk tempel af ukendt trosretning
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En mand kom fra ørkenen. Han havde i dagevis flak-
ket rundt. Han var faret vild og havde mistet alt, hvad 
han havde med sig. Manden var ved at omkomme af 
tørst og hede. Og nu stod han foran havet, foran det 
endeløse salte vand. 
Manden kastede sin udtørrede krop ud i vandet, men 
i hans mund med de iturevne læber og den tykke og 
tørre tunge brændte den tørst, som saltvandet ikke 
kunne slukke. 
Da blev han grebet af en rasende vrede. ”Jeg kræver 
vand”, skreg han, ”jeg vil leve, det har jeg ret til”.
Han greb efter en stor sten. Hans vrede gav ham kræf-
ter, men ikke nok til at kaste stenen op mod solen el-
ler mod palmekronerne. Han stod bare og truede og 
skreg, mens kræfterne forlod ham.

Da så han ved siden af de store palmer, mellem løse 
sten og sand, et lille ungt palmetræ stå dér, lysegrønt 
og fuldt af håb.
” Hvorfor lever du?”, skreg manden, ”hvorfor finder du 
næring og vand, mens jeg går til af tørst? Hvorfor er 
du ung og smuk? Hvorfor har du alt og jeg intet? Du 
skal ikke leve!” 
Og med alle de kræfter, han endnu havde, pressede 
han da den store røde sten ned i det unge træs krone 
for at knuse det. Der lød en knasen og brækken af 
grene. Og så blev der stille.
Manden faldt sammen ved siden af den lille palme. 
Nogle kameldrivere fandt ham, og det fortælles, at han 
overlevede.

Men det for det lille palmetræ, det var næsten knust 
og begravet under stenens last, syntes døden uund-
gåelig. Dets lysegrønne bladvifter var brækket af, og 
solens varme glød fik det hurtigt til at visne. Dets lille, 
sirlige stamme truede med at brække sammen ved det 
mindste vindstød.
Dog havde manden ikke kunnet dræbe den lille palme. 
Han kunne såre og kvæste den, men ikke slå den ihjel. 
For da smerten havde snøret sig sammen, og det i 
tavsheden skreg i den lille palme, da gik der samtidig 
en første lille bølge af kraft igennem den. Og sådan 
vekslede det da imellem smerte og kraft, ind til kraften 
blev større end smerten. 
Træet forsøgte da at ryste stenen af sig. Det bad vin-
den om at hjælpe sig, men der var ingen hjælp at få. 
Stenen blev i kronen, i hjertet af den lille palme, og den 
rørte sig ikke.
” Opgiv det”, sagde palmen til sig selv, ”det er for tungt. 
Det er din skæbne at dø så ung.”

Men da var der en anden stemme, som sagde: ”Nej, 
intet er for svært. Du må dog forsøge det. Du må gøre 
noget!”
”Hvordan skal jeg gøre det?” spurgte palmen. ”Vinden 
kan ikke hjælpe mig, jeg står alene i min svaghed. Jeg 
kan ikke kaste stenen af mig.”
”Jamen, du skal ikke kaste stenen af dig eller fra dig,” 
sagde den anden stemme igen. ”Du må tage stenens 
byrde på dig. Da vil du opleve, hvordan dine kræfter 
vokser.”
Og det unge træ tog i sin nød sin byrde på sig og satte 
ikke længere sine kræfter over styr ved at blive ved 
med at forsøge at kaste stenen af sig . Det tog den ind 
i sin krones midte. Samtidig strakte det sine lange rød-
der som nu blev kraftigere og stærkere, ned i jorden 
for at holde fast.

Da skete det en dag, at rødderne var nået så dybt, at 
de stødte på en vandåre. Befriet skød en kilde opad og 
gjorde det til et frugtbart sted at være.
Og da træet nu havde rødder , som strakte sig langt 
ned i jorden og dér fandt vedvarende næring, begynd-
te det at vokse opad. Det lagde brede kraftige vifte-
grene omkring stenen. Man kunne få den tanke at det 
ligesom beskyttede stenen.
Træets stamme blev tykkere og tykkere. Og selv om 
de andre palmer på stranden måtte være højere og 
mere yndefulde, så var dette palmetræ dog ubestridt 
det mægtigste og det mest bemærkelsesværdige.

******
Denne smukke afrikanske fabel handler jo om sorg. 
Den sorg som altid er kærlighedens pris. Den sorg 
som mangt et menneske kan opleve som en følelse, 
der knuser al lyst og evne til at leve. Den sorg, som 
også vækker vreden  over den skæbne, der blev min. 
Hvor uretfærdigt! råber den fortvivlede og raser mod 
alt og alle.
Men fablen handler jo også om at man kan komme 
derhen, hvor man kan leve med sin sorg. Ja, endda 
blive så stærk af alt det, man gik igennem, at man en-
der som det lille palmetræ: ikke med at være det høje-
ste og mest yndefulde træ, men ubestridt det mægtig-
ste og det mest bemærkelsesværdige.

Vi har lige fejret Pinse. Mellem påske og pinse sad 
Jesu disciple  bag lukkede døre i Jerusalem og sør-
gede over tabet af deres Mester og Herre. Og Jesus 
selv viste sig for dem adskillige gange og Han trøstede 
dem og sagde, at snart skulle de få en Talsmand, Hel-

En fabel om sorg:  ”Palmen og byrden”
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ligånden, som skulle vejlede dem i alt. 
Helligånden kom til pinse, og fra da af fik disciplene 
atter mod til at leve og gå ud og forkynde evangeliet. 
Også vi har fået Helligånden i vor dåb, og derfor kan vi  
- når sorgen truer med at tage livsmodet fra os - med 
digteren bede og sige og vide, vi vil blive hørt:

O Talsmand! lad os finde trøst,
som barnet finder den ved moders bryst,
i din søde stemme, 
så al vor elende
smilende vi glemme
over salig ende!
Herre, hør vor bøn!
(Den danske salmebog nr. 289 vers 4)            I.G.

søndag d. 29.august kl.14
Vi begynder med gudstjeneste i Serup Kirke kl.14.  
Gudstjenesten er for alle, men i særlig grad tilrettelagt 
for de kommende konfirmander og deres forældre. Ef-
ter gudstjenesten er der kaffebord i konfirmandstuen 
og indskrivning til konfirmationsforberedelse af konfir-
manderne .  
Ved mødet vil jeg give forældre og konfirmander en 
kort orientering om vinterens undervisning.
Dåbsattest bedes medbragt.

Konfirmandundervisningen begynder torsdag den 
2.september kl.08.00 i konfirmandstuen, Serup Ting-
højvej 9.

Mvh Inge Glibstrup

Lørdag d. 6.marts deltog børnekoret i et stort korstæv-
ne  i Sejs- Svejbæk kirke, som var arrangeret af Folke-
kirkens ungdomskor - FUK. Sammen med 120 andre 
sangglade børn øvede børnene korsang hele dagen, 
og under dirigent Thomas Lennerts kyndige hænder 
nåede de frem til et fint resultat.

Thomas Lennert 
havde kompo-
neret et liturgisk 
værk for kor, so-
losang og orgel. 
Værket bestod 
af 11 sange om 
påskens tema 
fra indtoget i Je-
rusalem til Jesu 
kors fæste lse , 
død og opstan-
delse. 

Solistpartierne blev sunget af 2 operasangere, og mel-
lem sangene var der oplæsning af præsten.
Dagen sluttede med en gudstjeneste, hvor mange for-
ældre og pårørende var mødt op. 130 børnestemmer 
iblandet 2 voksne operasangstemmer og med akkom-
pagnement af et brusende orgel var en stor musikalsk 
oplevelse, både for børnene, som sang og for os, som 

sad i kirken og lyt-
tede til den smuk-
ke musik. Efter en 
dag med masser af 
sang, musik og dej-
ligt samvær kunne 
vi tage hjem med 
fornyet energi og in-
spiration til det vide-
re arbejde hjemme i 
de lokale børnekor. 
 
Karen-Minna Niel-
sen (organistvikar)

Korstævne i Sejs-Svejbæk kirke

Indskrivning af konfirmander

Undervisningen begynder i uge 34 – den første uge i 
september . Brev herom vil tilgå forældre og børn først 
i august, når jeg kender børnenes skemaer.

I.G.

Minikonfirmander
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Døbte siden sidst:
Serup kirke
21.marts: 
Mille Daugaard Juhl Nedergaard, Tandskovvej 32
30.april: 
Frederik Sigvard Døssing, Lundmosevej 4, 8620 Kjel-
lerup

Lemming Kirke
07.marts: 
Casper Hornskov Bergsang Nielsen, Lundsgade 26 
B, Silkeborg
7.marts: 
Lasse Skovby Nielsen, Lemming Vesterbyvej 26
04.april: 
Nicklas Greifenstein Holst, Allingvej 9 B
09.maj: 
Pelle Mejer Mortensen, Lemming Bygade 33
14.maj:
Andreas Kaagaard Nielsen, Lemming Bygade 8a

Konfirmerede i 2010:

Lemming Kirke
11.april kl.11: 
Lukas Alexander Flørnæss Brandenborg, Lemming 
Bygade  36.
Konfirmeret af døvepræst Erik Lundager, Århus.

02.maj kl.9.30:
Fra Skægkærskolen
Jakob Overgaard Jensen, Allingvej 4   
Jeanne Desiree Halkjær Nielsen, Nisset Bygade 1 
Line Clausen Nielsen, Lemming Brovej 4  
Niels Bjørn Christensen, Lemming Bygade 39 
Josephine Prause, Østerbyvej 44, Lemming
Mathias Mundbjerg, Lemming Vesterbyvej 2
Thomas Lægaard Madsen, Ingerslevvej 21  
Jacob Amdi Grewy, Lemming Brovej 18 
 
Fra  Friskolen
Steffen Kronborg, Skægkær Banevej 26
Malene Bay Bach Pedersen, Aldersrovej 3, Silkeborg      
Marlene Hald Mikkelsen, Lysbrogade 27, Silkeborg
Jasmin Stjernholm Eggersgaard Kristoffersen, Vi-
borgvej 106, Skægkær, 
Signe Marie Græsbøl Stück, Mausing Skolevej 3, 
Kjellerup   

Serup Kirke
2.maj kl.11.00
Fra Skægkærskolen
Ida Maj Vang Petersen     Resdal Bakke 39  
Kasper Guldborg Johnsen     Holmgårdevej 5 C  
Kristine Mejlby Kjær Larsen     Høgdalvej 14 
Mitzi Ann Rye Puggaard     Resedavej 51, 1. th. 
Sofie Bak Andersen      Resdal Bakke 41  
Jakob Vistisen Baldwin     Ørevadbrovej 24  
Sophie Jane Kristensen     Holmgårdevej 20  
Astrid Thormann Nielsen     Viborgvej 157  
Lasse Bjørn Kongsdorf     Serupvej 4 G  
Marie Louise Isager      Serupvej 4 E

Viede siden sidst:
Lemming Kirke
fredag 14. maj: Anne Flyckt Christiansen og Allan 
Kaagaard Nielsen, Lemming Bygade 8a

Døde og begravede siden sidst

Serup:
Bodil Maria Jørgensen, Resdal Bakke 23
Født  120345 – død 240210  - 64 år

Vita Elisa Iversen, Resdal Bakke 11 K
Født  200450 – død 120310 - 59 år

Signe Marie Nedergaard,  Ballelund Plejehjem, H.C. 
Brannersvej 1 P, tidl. Resdal.
Født  040511 – død 160310 -  98 år

Lilly Laursen, ”Birkebo” , Hovedgade 60, Bryrup, tidl. 
Serup
Født 181014 – død 180310 – 95 år 

03.april: Elly Sørensen Pedersen, Gødvad Plejecen-
ter, Kongsbergvej 5, st.2, tidl. Serup.
Født 020922 – død 290310 – 87 år

Lemming:
Ellen Hornskov,  Vestergade 16 A, Kjellerup, tidl. 
Lemming.
Født  240132 – død 220310 -  78 år
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Sogneudflugt onsdag den 16.juni 2010:
Traditionen tro indbyder vi til aftenudflugt og kirketur. 
Denne gang til den lille nyrestaurerede  Alling Kirke 
ved Ry.
Her vil fmd. for menighedsrådet, Bente Klarskov Lar-
sen,  og  kirkeværge Søren Sørensen vise rundt og 
fortælle om kirken.
Efter rundvisningen kører vi til Knudhule vandrerhjem 
og kursuscenter og drikker aftenkaffe.
Menighedsrådet betaler bussen. Man betaler selv for 
kaffen (65,- kr.).

Kørsel: Ans-bussen samler op fra Resdal Bakke nr.3 
kl.18.30 – derefter køres op ad Resdal Bakke og ned 
ad Tandskovvej til Serup, hvor der er opsamling ved 
præstegården. 
Herefter til Lemming kirke  - opsamling ca. kl.18.45 og 
over Nisset til Alling Kirke, hvor rundvisningen begyn-
der kl.19.30

Tilmelding til præstegården – tlf. 8685 5385  eller på 
mail:  IKG@km.dk – senest tirsdag den 15.juni kl.12

Sogneaftener:
Onsdag den 13.oktober:
Foredrag ved journalist og forfatter Frede Farmand: 
”Om at ofre sig for menneskeheden og ofre den. 
Fra ideologier til religiøs intolerance.”

Frede Farmand er 64 år, forfatter, fotograf, arkivar og 
aktiv foredragsholder.
Han er den person, der står bag en række Tv-udsen-
delser; ”De skjulte bånd”, ”Den hemmelige tjeneste” 
og ”Tvind Imperiet”.

Hans virke er karakteriseret ved den afdækkende og 
dybdeborende journalistik, hvilket i rigt mål har skabt 
ham både venner og fjender.
Frede Farmand har udgivet en række bøger, eksem-
pelvis ”Løgneren fra Auschwitz” og ”Mesteren fra 
Tvind”.
Sted: Konfirmandstuen , Serup Tinghøjvej 9  -  kl.19.30

Hærværk på kirkegården i Lemming
I tidspunktet 26. marts kl. 17.30 og 27. marts kl. 
10 har der været hærværk på Lemming kirkegård. 
Der er knust nogle duer fra gravsten og ødelagt 2 
lanterner. Der er også fjernet sæbebeholder med 
påskriften ”Lemming kirke”. 
Vi er meget kede af det på de pårørendes vegne 
og vil gerne opfordre til at forældre evt. tager en 
snak med deres børn om, hvordan man opfører sig 
på en kirkegård!!!
Venlig hilsen fra menighedsrådet. 

2011:
Torsdag den 27.januar:
Foredrag ved Ruth Brik Christensen:
”Ruth, krudt og kugler”
Hvordan kan Ruth skabe dansk hygge med duft af 
hjemmebag i Afghanistan? Hvordan kombinere krig og 
kager?
Ruth Brik Christensen: Den vestjyske pædagog, der 
blev soldaterhjemsleder af KFUMs Soldaterhjem i Irak  
( august 2006-februar 2007) og Afghanistan (maj 2008 
til februar 2009). Een af hendes vigtigste opgaver som 
leder var at bære med på soldaternes byrder. Hun har 
ofte været til stede med ører, der havde tid til at lytte. 
Desuden bagte hun tonsvis af brød, bryggede span-
devis af kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne altid 
følte sig velkomne. 
Om aftenen holdt hun andagt for soldaterne. Forkyn-
delsen af det kristne budskab er et af formålene med 
KFUMs Soldatermissions arbejde.
Soldaterhjemmet, eller ”Kuffen” i daglig tale, er et til-
bud til soldaterne. Et hjem, hvor de kan slappe af og 
bare ”være”. Et fristed midt i en hård dagligdag.
Foredraget vil blive ledsaget af billeder på power point.
Sted: Konfirmandstuen, Serup Tinghøjvej 9 kl.19.30

Gudstjenester på Resdallund:
Torsdagene:  17.juni – 22.juli – 26.august
Alle dage kl.14.30. Alle – også udefra - er velkomne.
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Årets konfirmander i Serup 2. maj kl 11.00: Bagerste række fra venstre: Mitzi Ann Rye Puggaard, Kasper Guldborg John-
sen, Ida Maj Vang Petersen, Lasse Bjørn Kongsdorf, Sofie Bak Andersen, Jakob Vistisen Baldwin,
Forreste række fra venstre: Kristine Mejlby Kjær Larsen, Astrid Thormann Nielsen, Sophie Jane Kristensen, Marie Louise 
Isager.

Konfirmation i Lemming 10. 
april kl 11.00:
Lukas Alexander Flørnæss 
Brandenborg blev konfirmeret 
af døvepræst Erik Lundager, 
som han her ses sammen 
med.

Årets konfirmander
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Kirkesyn i Lemming 

Hvert år skal kirkerne efterses. Sammen med en sag-
kyndig  - her i Lemming er det tømmermester Niels 
Jakob Nielsen - gennemgår menighedsrådet kirken 
og dens omgivelser, for at se efter om der er noget 
der skal repareres eller fornyes.
Dette arbejde blev i år forstået af Karen Bang, Lars 
Elsborg (graver), Kirsten Brendstrup (kirkeværge), 
Gunhild Bach (formand), Nis Petersen og Inge Glib-
strup
Der blev i år ikke fundet større mangler. 

Årets konfirmander i Lemming 2. maj kl 09.30: Bagerste række fra venstre: Marlene Hald Mikkelsen, Jacob Amdi Grewy, 
Steffen Kronborg, Signe Marie Græsbøl Stück. Jakob Overgaard Jensen, Thomas Lægaard Madsen, Jasmin Stjernholm 
Eggersgaard Kristoffersen, Mathias Mundbjerg, Niels Bjørn Christensen, 
Forreste række fra venstre: Malene Bay Bach Pedersen, Josephine Prause, Line Clausen Nielsen,   Jeanne Desiree 
Halkjær Nielsen. 
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Kirkebil
Enhver der har brug for trans-
port, 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 menighedsrå-
denes ønske, at man tager ud-
gangspunkt i sit eget ønske om 
at deltage i den pågældende 
helligdags gudstjeneste.

Lemming Sogns Forsamlingshus:

Hjælp til mindesammenkomst tilbydes

Henrik Jensen tilbyder at stå for kaffebord eller andet 
let traktement ved mindesammenkomster efter begra-
velser 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 den 
1. januar 2010.
Se: www.lemmingforsamlingshus.dk

Påskeikoner
Konfirmander har i år lavet ikoner på Serup Billedskole.
Ikonerne viser påskemotiver og kunne beses fra påske til 
pinse, således at det var konfirmandernes egne billeder, der 
hang på kirkernes vægge ved deres konfirmation.
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Gudstjenesteliste

Serup

Juni

06. (1.s.e. trin.)    10.30
13. (2.s.e.trin.)    09.001
20. (3.s.e.trin.)    ingen2
27. (4.s.e.trin.)    09.005

Juli

04. (5.s.e.trin.)    ingen2
11. (6.s.e.t.)     09.005
18. (7.s.e.trin.)    ingen2
25. (8.s.e.trin.)    10.30

August

01.(9.s.e.trin.)    ingen2
08. (10.s.e.trin.)    10.30
15. (11.s.e.trin.)    09.001
22. (12.s.e.trin.)    10.30
29. (13.s.e.trin.)    14.006

Lemming

Juni

06. (1.s.e.trin.)    ingen2
13. (2.s.e.trin.)    10.30 
20. (3.s.e.trin.)    10.303-4
27. (4.s.e.trin.)    ingen2

Juli

04. (5.s.e.trin.)    09.005
11. (6.s.e.trin.)    ingen2
18. (7.s.e.trin.)    09.005
25. (8.s.e.trin.)    ingen2

August

01.(9.s.e.trin.)     10.30
08. (10.s.e.trin.)    ingen2
15. (11.s.e.trin.)   10.30
22. (12.s.e.trin.)    09.001
29. (13.s.e.trin.)    10.30

Noter:
Note 1: Kirkekaffe
Note 2: Der henvises til pastoratets anden kirke, hvor der er fælles gudstjeneste.
Note 3: Børnekoret medvirker
Note 4: Ungdomskoret medvirker
Note 5: Gudstjeneste ved pastor Stobbe i Kragelund
Note 6: Gudstjenesten er for alle, men i særlig grad tilrettelagt for de kommende konfirmander og deres for-
ældre. Efter gudstjenesten er der kaffebord i konfirmandstuen og indskrivning til konfirmationsforberedelse af 
konfirmanderne.  
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Påskespilsgudstjeneste

Minikonfirmanderne medvirkede 27. marts med en dramatisering af påskens begivenheder.
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Sognepræst 
Inge Glibstrup
Serup Præstegård
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
Tlf: 8685 5385
E-mail: ikg@km.dk 
FRIDAG: mandag.

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

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

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

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

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

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

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

Adresser

Vedrørende fødsel
Fødselsanmeldelse skal afleveres hos sognepræsten 
sammen med forældrenes fødsels- og dåbsattester og 
– for gifte par – vielsesattesten senest 14 dage efter 
fødslen.

Vedrørende dødsfald
Dødsfald skal meddeles til sogne-præsten i bopæls-
sognet senest 2 hverdage efter hændelsen. Dåbsat-
test eller navneattest og eventuel vielsesattest med-
bringes. Tidspunktet for begravelsen aftales med præ-
sten. Dødsanmeldelses-papirer 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 kir-
keklokken ved dødsfald. Såfremt man ønsker denne 
smukke skik opretholdt, bedes man henvende sig til 
sognepræsten eller graveren. Ringning foretages mel-
lem solopgang og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Konfirmandundervisning for elever fra 
Dybkær Specialskoles Lemming-afde-
ling
Undervisningen begynder i uge 40. 

IG

Fra Lemming Kirkes indgangsportal
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IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Bestyrelse og udvalgsformænd.
Lemming G & IF

Formand                   Michael Andersen
Næstformand            Lasse Schultzs
Seniorformand          Kasper Bech
Ungdomsformand     Trine Graversgaard
Kassere                      Bente Sørensen
Sekretær                    Tanja Lyskjær
Sponser ansvarlig    Jesper Bang
Hjemmesiden          Kristian Hornskov

Mere info om ovenstående kan ses på
www.lemming.klubif.dk

Ny formand for idrætsforeningen

Ved sidste general-
forsamling valgte 
daværende formand 
og bestyrelsesmed-
lem Karina Nørskov 
at trække sig pga. 
manglende tid som 
det nu engang kræ-
ver at være formand 
for en idrætsfor-
ening.
En ny skulle ind, og 
her faldt valget på 
Michael Andersen.
Michael er født og opvokset i Lemming og havde sin 
daglige gang her indtil konfirmationsalderen, hvor han 
lige var omkring Haderslev 4-5 år. Herefter var det så 
tilbage til Lemming Idrætsforening hvor han siden har 
slået sine folder.
Michael bor i dag i Them-området, hvor han deler hver-
dagen sammen sin kæreste – Anne. Når han ikke lige 
er ude og sælge profilbeklædning for sit firma – J.A.K 
Work Wear, som har til huse i Esbjerg.

Michael er da også stadig aktiv på banen, og har her 
i foråret været en af stamspillerne på serie 2, derfor 
uden er han også sammen med ”Gugsi” alias Henrik 
Jensen træner for Lemmings U – 17 hold.
Er der noget, han brænder for, er det helt klart børne, 
ungdoms samt junior holdene i klubben. Her er hans 
klare mål, der skal udvises stor interesse og fokus på 
de årgange således klubben har et godt fundament til 
kommende seniorspillere, og i dette er han ikke i tvivl 
om andet, end at han bakkes godt og seriøst op af 
trænere og hjælpere.

U15 Drengeholdet til Zvolle-Cup i Holland

Fredag den 2. april var en længe ventet dag for rigtig 
mange – det var afrejsedag for drengene på U-15 hol-
det, og rejsen gik til Zvolle i Holland hvor et  rigtig stort 
International fodboldstævne skulle afvikles.
22 spillere og 4 ledere hoppede i bussen, der starte-
de ud fra klubhuset kl. 07.00 om morgenen, tidligt for 
mange – dog ikke for tidligt til at der straks var en rigtig 
god stemning.

Første stop var planlagt til lige efter grænsen, først skulle 
der tankes diesel på bussen og derefter skulle der shoppes 
hos Fleegaard, der var bare lige det ”men”, at fredag den 2. 
april var altså Langfredag, og en af de få dage om året hvor 
forretningen er lukket, surt – men ikke noget at gøre ved så 
turen forsatte ned gennem Tyskland og næste stop var lige 
syd for Hamburg, hvor frokosten skulle indtages.
Nicolajs mor – Bente havde bagt pølsehorn til alle, andre 
havde madpakker med, så alle var mætte, og klar til sidste 
del af køreturen.
Efter en tur på 9½  time ankom holdet til Zvolle, her blev der 
straks delt turneringsregler ud, og hele truppen blev præ-
senteret for en kontaktperson, der ville stå til rådighed under 
hele opholdet. Efter alt det formelle var det tid for endnu en 
lille tur i bussen på 15 km. Under hele turen skulle holdet bo 
på Sommercamp Heino, en rigtig fin hytteby med rigtig gode 
forhold.
Det havde nu været en lang dag, så efter aftensmaden var 
alle klar til at gå tidlig i seng, og det ikke mindst for og være 
friske til næste dag hvor de første kampe skulle spilles.

Michael Andersen,
formand for Lemming G-IF

På vej til et International fodboldstævne - både humør og 
forventninger er store.

Lemmings U-15 hold i nye spilledragter, her i før-
ste kamp, som var et Italiensk hold.
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Lørdag morgen efter morgenmaden hoppede alle så 
i bussen for at køre til Zvolle  hvor turneringen skul-
le spilles. Lidt nervøse og spændte var alle (også de 
voksne) for ingen kendte jo niveauet på de andre hold, 
men et var klart, der skulle spilles bold og alle havde 
meldt sig klar.
Første kamp var mod et Italiensk hold, der blev startet 
lidt nervøst, men som kampen skred frem fik drengene 
styr på det, og vandt den første kamp med 1 – 0. Så 
var de i gang og havde gjort det rigtigt flot.
Næste kamp – et par timer senere skulle spilles mod 
et lokalt hold fra Zvolle, igen blev der spillet rigtig flot 
fodbold og efter en fortrinlig kamp kom endnu en sejr 
hjem, denne gang vandt Lemming med 3 – 1.
Der var ikke flere kampe  til holdet denne dag, så nu 
var der tid til at slappe lidt af, og se på de andre hold.
Tilbage i hyttebyen skulle aftensmaden indtages, der 
blev evalueret over dagens begivenheder og endnu en 
gang var holdet klar til og gå til køjs tidligt.
Søndag morgen skulle sidste kamp i indledende runde 
spilles, skulle den ende med en sejr ville holdet kom-
me med i spurten om en placering i top 4. Desværre 
var det et meget nervøst hold der løb på banen og 
måtte inkassere et træls nederlag på 0 – 1 til et dog 
godt spillende Hollansk hold.
Men det var ok, der skulle nu spilles om placeringen 
5 – 8. Første modstander her var et Hollansk A hold, 
spændingen var stor, men vigtigst af alt – nerverne var 
væk.
Det var en beundringsværdig flot spillet fodboldkamp 
hvor Lemming spillerne vandt fortjent med 3 – 0. Så 
da sidste kamp skulle spilles mod et Belgisk A hold 
var selvtilliden stor og igen leverede hele holdet en ka-
non flot indsats som igen gav en fortjent sejr, endnu en 
gang med 3 – 0.
5. pladsen var hjemme og flot er det, når man ser på 
hvor hård konkurrencen har været.
Der er spillet 5 kampe, 4 er vundet og 1 tabt, har en 
målscore på + 10 – 2. jo, så må man gerne være både 
stolt og glad for en 5´ plads.

Medaljer og en pokal til hele holdet.

Tidligt mandag morgen, eller natten til mandag kl. var 
ikke mere end 03.00 da alle blev læsset i bussen og 
kursen blev sat tilbage mod Danmark, der var da heller 
ikke kørt mange km. før der blev meget meget stille i 
bussen, kun nogle enkelte snorke lyde hørtes hist og 
pist..
Ved grænsen havde alle butikker nu igen åbnet, og 
denne gang blev Fleegaard ribbet for sodavand, snol-
der og meget andet, sådan så det i hvert fald ud da 
bussen hen på mandag eftermiddag ankom til klubhu-
set, hvor forældre stod klar til at modtage en flok godt 
trætte knægte.
Fra lederne skal der her lyde en rigtig stor tak, for at 
vi måtte låne jeres drenge hele påsken, i skal vide i 
har nogle fantastiske knægte der tog opgaven meget 
seriøst og udadtil var nogle rigtig flotte ambassadører 
for klubben. 
Tusind Tak.
Sidst men ikke mindst, tusind tak til Silkebus ved Brian 
Hansen. Han stillede sig selv samt bus til rådighed un-
der hele turen med absolut minimale udgifter.

Brian Hansen Silkebus, sørgede for sikker transport under 
hele turen.

HUSK

I øvrigt kan du altid
følge vore oplevelser

på hjemmesiden

www.lemming.klubif.dk
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Ny træner for serie 5

Som nok de fleste ved har Ole Smedegård  i længere 
tid været træner for 2 hold i Lemming, meget forståelig 
begyndte det og knibe med både tid og energi så for 
at give Ole mere tid til at fokusere på serie 4, har Ken-
neth overtaget trænergerningen for serie 5.

Kenneth, der er 22 år, bor 
i Sinding sammen med sin 
kæreste. Han har job som 
vvs montør og bruger gerne 
sin sparsomme fritid, når det 
ikke lige drejer sig om fodbold 
– med et spil badminton.
Da Casper Bech og Ole Sme-
degård henvendte sig om 
trænerjobbet, var Kenneth 
ikke i tvivl om udfaldet, han 
ville gerne og så en udfordring i det. Han syntes sta-
digt godt om trænerjobbet, men mener dog at flere af 
spillerne burde tage det lidt mere seriøst og komme til 
lidt flere træningsaftner.
Hans holdning er helt klart at de spiller en turnering for 
og vinde, men må også sande at der også skal spilles 
for at forblive i serie 5.
Klubben, venskabet og sammenholdet gør dog at det 
stadigt er sjov, også selvom man taber en gang imel-
lem.

Træner duoen for U – 15

Benjamin Hede og Bo ”smed” Nielsen har gjort et godt 
stykke arbejde med en god flok knægte.

Glemme må vi heller ikke kiosken i klubhuset eller de 
piger som bruger tid på at servicere alle øvrige der har 
deres gang i klubben, på fotoet herover er det Karen 
der langer over disken...

Men det kunne såmænd ligeså godt have været, Gre-
the-Janni-Henriette-Karin-Louise eller Marianne, alle 
hjælper de til her både på kampdage og ved trænings-
aftner

Energi–Midt Cup, også kendt som Lemming Cup, er 
nært forestående her i skrivende stund,
Og nu, kære læsere, hvor i sidder med bladet er det 
sandsynligvis veloverstået.
Alligevel skal der her lyde en bøn, eller måske burde 
det være en kraftig opfordring til at støtte lidt mere op 
omkring de arrangementer der følger i kølvandet  på 
Lemming Cup.
Stævnet afholdes altid på Kristi Himmelfartsdag samt 
den efterfølgende week-end, hvor der om lørdagen er 
fællesspisning i festteltet. Der har i de senere år været 
rimelig ringe tilmelding til denne aften, rigtig synd er 
det da der fra bestyrelsen samt de rigtig mange frivil-
lige hjælpere her bliver udført et stort og flot stykke 
arbejde. Der serveres 2 retter mad til meget rimelige 
penge, og i baren kan du købe ”næsten” lige hvad du 
har lyst til.
En sådan aften, hvor du først og fremmest kan sidde 
og hygge sammen med dine børn, og/eller dine ven-
ner, samt måske lære nye hoveder at kende vil også 
være med til og støtte børne og ungdomsafdelingerne 
i klubben, da et evt. overskud går til disse.
Tænk over det, om ikke andet så til næste år, og så 
skulle jeg lige huske og sige – ALLE – er velkomne til 
denne aften, også alle jer der måske ikke kommer så 
meget i klubben i dagligdagen.

Trænerparret her 
fanget inden en 
træningsaften.
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De alleryngste startede deres legespilleboldhygge-
samværs program onsdag den 28 april. Ikke færre 
end 12 er nu tilmeldt hvor Chefhyggetræner Steffen 
Johnsen har fået en assistenthyggeonkel til hjælp for 
at holde styr på hele flokken.
På grund af den flotte tilmelding var det den første dag 
nødvendig og dele holdet op i 2, de alleryngste i Sand-
kasseholdet, og de lidt mere garvede på U – 6 holdet.
Men husk også her, selvom der er rigtig pæn tilmelding 
ved de alleryngste er der altid plads til en mere, så er 
der nogle forældre der har et lille fodbold glad barn 
gående, pige eller dreng, vil der altid være plads til en 
mere. De mødes på træningsbanerne hver onsdag  fra 
kl. 17.00 til 17.30

Hele holdet (tror jeg nok. Red.) samlet for at få vigtige in-
strukser før træningsstart.

De lidt mere garvede spillere på U6 træner her høje indlæg, 
hovedstød mm.

Ole og Hugo, vi har et godt hold hvor det har været meget 
lige kampe i opstart af turnering. Hvor det nok er heldet der 
har svigtet mest, i afgørende situationer.

Serie 4 trænes af Ole Smedegaard der nu ”kun” har 
det ene hold og tage vare på.
Han har Hugo Morales til at hjælpe sig og selv om de 
måske ikke lige har fået den bedste start på turnerin-
gen kan de dog glæde sig over en bred og god trup.

Da vi jo også er holdet nærmest på serie 2, forsætter 
Ole, er vi også dem der skal erstatte evt. skadede spil-
lere der, og desværre lagde serie 2 ud med og få flere 
af deres spillere skadet så vi har måttet undvære flere 
af vore stamspillere, men som han også fortsætter – 
sådan er reglerne bare, vi kender dem og indordner os 
under dem, så længere er den ikke.

Henrik Jensen

Hjælpetræner Lars Hansen med nogle U6-stjerner
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Lopper
Hvis I har nogle ”lopper” 
I gerne vil af med i som-
merens løb modtager vi 

dem gerne.
Overskuddet går til ved-

ligeholdelsen af vores 
lokale forsamlingshus.

Kontakt Kirsten
på tlf. 86 85 51 08

og aftal tid for levering. 

Loppemarked

Søndag d.12. september
kl. 10-13

Høstfest
Lørdag d. 9. oktober.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Tema: 80érne.

Program udsendes senere.

Efter generalforsamlingen sidder følgende i bestyrel-
sen for forsamlingshuset:

Formand  Peter Blom   tlf. 40 58 64 34
Næstformand Karsten Ingvardsen  tlf. 60 85 21 37
Kasserer Peter Henningsen
Sekretær Christina Hyllested  tlf. 86 85 50 45
               tlf. 40 56 71 92
Medlem Jonna Larsen  tlf. 86 85 59 90
      tlf. 51 49 01 90

Bestyrelsen Støtteforeningen:

Formand Kirsten Jensen tlf. 86 85 66 08
Kasserer Jens Chr. Jensen tlf. 86 85 54 11
Medlem Vivi Sørensen  tlf. 86 85 54 92
Medlem Bente Hansen  tlf. 86 85 57 86

Vi ønsker alle en god sommer.

Arkivbilleder fra sidste års
70´er Høstfest

Gilbert Korsbakke har efter 18 år i støtteforeningen 
valgt at trække sig. En stor tak til Gilbert
for indsatsen og det gode samarbejde. 

  Kirsten
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Fredag d. 20. august

Kl. 19.00: Spille aften for hele familien.  Tombola med 
skænkede gevinster. Kom og vær med til en hyggelig 
aften med diverse spil og lege. Det vil være muligt at 
dyste i rundbold, petanque og kroket m.m.  Der kan 
købes pølser og brød fra grillen, samt øl, vand og is.

Kl. 21.00 går vi en tur rundt i byen med faklerne tænd-
te, og nyder aftenskumringen. Husk at medbringe  krus 
og  kaffe. Borgerforeningen byder på kage, når vi igen 
er tilbage på sportspladsen.
Fakler kan købes på pladsen.
 

Legeplads reparation 
Vi forventer at reparere legepladsen i den sidste weekend i 
maj eller første weekend i juni.  Der er pt. ca. 5000 kr. til at 
reparere for. Vi vil forsøge at få sponseret nogle materialer, 
så vi kan nå lidt længere for pengene. Vi takker for alle bi-
dragene vi har fået.  Men vi kunne selvfølgelig sagtens bruge 
flere penge til materialer, hvis nogen skulle have lyst til at 
bidrage, og ikke lige var hjemme, da vi var rundt. Det er langt 
fra sikkert at vi kan udbedre alle manglerne for de indsamle-
de midler. Og som skrevet i sidste nr. vil der blive reduceret i 
antallet af lege redskaber, hvis vi ikke kan reparere det hele. 

Sankt Hans
 - i år med legepladsindvielse

Onsdag d. 23 juni kl. 18.00

Vi mødes på pladsen kl. 18.00, hvor grillen er tændt.  
Der kan købes pølser, øl, vand.  Legepladsen indvies, 

og indtages af byens børn.  Derefter båltale og bål-
tænding ca. kl. 19.30  Der vil være snobrødsbagning 

for de børn der har lyst.

SOMMERFEST

Søndag d.22 august

Kl. 13.00 - ca. 15.30
Som noget nyt vil vi i år lave et søndags arrange-
ment for legeglade og eventyrlystne børn (voks-
ne tilladt)
Der kommer nogle udklædte rollespillere fra Sil-
keborg og laver et rollespil for og med os.
Medbring rollespilsvåben og udklædning hvis du 
har noget.  Mød op og få en sjov eftermiddag. 
Det koster 20 kr.pr. pers. at være med. 

Lørdag d. 21. august 

Kl. 9.00: Morgenkaffe med rundstykker, og en lille 
dram til halsen.             

Kl. 10.00: Tur de Serup
Cykeltur rundt om Hinge sø. Tilmeld dig et hold i god 
tid, så du er sikker på at få plads på dit favorit team. 
Hvert hold er sponceret af en lokal virksomhed. Men 
det er dig der skal cykle for virksomhederne, og der-
med støtte borgerforeningens aktiviteter. Hygge og so-
cialt samvær er det vigtigste, og det er ikke det hurtig-
ste hold der vinder. Men det hold der er bedst til at løse 
de opgaver og spørgsmål der er undervejs. Som noget 
nyt vil vi i år, lægge særlig vægt på opfindsomhed med 
hensyn til pyntning af køretøjer, og udklædning af pe-
daltramperne. Vinderholdet kåres om aftenen under 
spisningen. Tilmelding er nødvendigt for deltalgelse  - 
kontakt  Borgerforeningen. Et hold kan maksimalt be-
stå af 10 voksne ( børn tælles ikke med ). Det koster 
500 kr. at stille et hold. Og man er velkommen til selv 
at skaffe en sponsor, som betaler.
 
kl. 12.00: Børneloppe marked, Hønsebingo, og  Tom-
bola ( indtil alle præmier er udloddet )
Der er mulighed for at købe pølser, brød, øl, vand, og 
is resten af dagen.
 
kl. 13.00 - 15.30:  ”Al stars”   Gadefodbold
Traditionen tro kæmpes der hårdt for den fornemme 
tittel  ” Byen bedste fodboldhold ”
Vi vil forsøge at lave en kamp :  Team Serup Bold mod 
et udefra kommende fodboldhold.
Husk tilmelding nødvendig. 

kl. 18.00: Fællesspisning
Tilmelding til spisning foregår i teltet løbende hele da-
gen.  Pris 150 kr. pr. voksen.  Børn under 12 år halv 
pris. OBS. Betaling ved tilmelding.
Der spilles op til dans, og der vil være lokal underhol-
dening  undervejs.  Baren er åben til kl. 24.00

NYT - NYT - NYT
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Vi er glade for at kunne præsentere det bedste pro-
gram nogensinde i Landsbylivs historie. 
Glæd jer til det kommer på gaden, der er noget for alle! 
Både for de kreative, de sultne, slikmundende, de ak-
tive og de kulturelle. I kan her i bladet se en smagsprø-
ve på det udvalg af arrangementer der er. Som altid 
henvender vores aktiviteter sig til alle, uanset køn og 
alder. Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer.
I Juni kommer vi rundt og sælger medlemskaber og 
fortæller om vores forening. Vores program for året 
2010-2011 vil ved samme anledning også blive om-
delt. 
Hvis I ikke er hjemme når vi kommer forbi, kan det sta-
dig lade sig gøre at blive medlem hvis I ønsker det. Det 
kan ske ved henvendelse til et af vores bestyrelses-
medlemmer. Det koster 50 kr. for et års medlemskab 
pr. person. Som medlem får du reducerede priser til 
vores arrangementer. 

Bestyrelsen i Landsbyliv
Formand:  Karina B. Mikkelsen  tlf. 23 23 30 31
Næstform.:  Janni Rasmussen  tlf. 24 63 05 17
Sekretær:  Dorthe Bjerge   lf. 51 24 56 64
Kasserer:  Grete Dahl   tlf. 60 93 76 01
Medlem:  Ingrid Kristensen  tlf. 21 93 85 56

LANDSBYLIV
NYT PROGRAM! 

Tirsdag d. 24. august kl. 18.30
Lerdueskydning

Vestermoselundsvej 8, 7441 Bording

I aften finder vi årets lerdue skytte i Landsbyliv.
Er du nybegynder eller erfaren ræv?

Det betyder ikke så meget, der vil stå uddannet 
personale til rådighed og hjælpe med såvel duer som 

gevær.
Hvis man som erfaren ræv helst vil skyde med eget 

gevær må det gerne medbringes.
Der er borde og bænke hvis man har lyst til at nyde 

sin medbragte aftensmad i det grønne.
Vi slutter af med medalje overrækkelse og en øl eller 

sodavand.

Pris for medlemmer 100 kr. / Gæster 125 kr.
Tilmelding efter først til mølle princippet.

Sidste tilmelding d. 15.08.10 til Janni 
24630517/86859209

Eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag d. 22. september kl. 19.00
Generalforsamling i Lemming Forsamlingshus

Vi starter med generalforsamlingen ifølge dagsorden
 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
     På valg er Janni, Grete og Ingrid.
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen kommer Jette Laursen fra 
”Østergård Struds” og fortæller om hudprodukter af 
strudseolie. ”Ostrich Oil” er udvundet af fedt fra den 
afrikanske struds og fremstillet i Danmark. Produk-

terne er bl.a. sæbe, creme, lotion og shampoo.
Der er mulighed for at købe produkterne denne aften.  

Jette Lauersen har også strudsefjer og skaller af 
strudseæg til dekorative formål med,

som også kan købes.

Se mere på www.strudsen.dk

Tirsdag d. 5. oktober kl. 19
Mølle Skovly chokoladefabrik

Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel

Vores virksomhedsbesøg går i år til Mølle Skovly 
chokoladefabrik, som producerer økologisk slik og 

chokolade. Ud fra filosofien om, at ”livet er for kort til 
dårlig chokolade” begyndte Woodshade Organics - 
Mølle Skovly som de første i Danmark at fremstille 

økologisk konfekt baseret på marcipan, blød nougat, 
frugt og chokolade. I dag har de et fristende udvalg af 

chokolade, slik og snacks.
Woodshade Organics sælger også råvarerne, så du 

selv kan lave skøn konfekt.
Vi får en rundvisning, smager på produkterne

og får kaffe.
Pris for medlemmer 50 kr. / Gæster 75 kr.

Fælleskørsel fra Lemming Kirke kl. 18.
Tilmelding til Karina senest d. 30.09.10,

på tlf. 23 23 30 31 eller på landsbyliv@live.dk
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Lørdag d. 6. november kl. 10-16
Bytte-tøj-dag

i Lemming forsamlingshus

I samarbejde med Lemming Borgerforening
har vi et bytte-tøj-arrangement.

Har du tøj, du ikke længere bruger? Måske noget du 
aldrig har fået brugt? Lad andre gå ”på opdagelse” i 

dine gemmer, og byt eller sælg dine varer.
Arrangementet er gratis og der sælges kaffe, kage 

samt sandwich.

Tilmelding af bod til Karina senest d. 31.10.10
på tlf. 23 23 30 31

eller på landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 30. november kl. 19.
Besøg i gårdbutikken ”Star me”
Stenløkkevej 4, 8740 Brædstrup

Butikken ligger i Tyrsting og er en gårdbutik
med masser af brugskunst. Den rummer også systue, 

hvor der syes dåbs-, konfirmations- og brudekjoler.
Annette Smed Brusgaard der ejer butikken vil fortælle 

om denne, før vi får mulighed for selv at kigge og 
handle.

Der vil blive serveret kaffe og kage.
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.00
Tilmelding til Dorthe senest d. 22.11.10

på tlf. 51 24 56 64 eller på landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 7. december kl. 19
Dessert/chokolade aften med Jane Papsø

På Friskolen i Lemming

Kom og smag Jane´s lækkerier.
En aften til dem der har en lille konditor/bager gemt i 

maven.
Jane vil vise sine færdigheder med kager, desserter 

og chokolade.
Hun medbringer opskrifter, gode ideer til kreativ pynt-

ning og dejlige smagsprøver til kaffen.
Derudover fortæller hun om “ægte chokolade” og 

brugen af den.

Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr.
Sidste tilmelding 1. december

til Janni på 24 63 05 17 / 86 85 92 09
eller på landsbyliv@live.dk

Påskeinspiration
I marts måned fik vi besøg af Helle Rasmussen fra 
Alperosen. Lokalet var flot pyntet med hendes krea-
tive påskedekorationer. Vi havde en rigtig god aften, 
og dem som ville fik lov at prøve kræfter med deres 
kreative evner. Det var meget spændende. 4 heldige 
vindere gik hjem med hver deres flotte kreation.

Fællesspisning
I april havde 40 madglade og sultne gæster indfundet 
sig til fællesspisning. Der blev spist og hygget til den 
store guldmedalje. Der var lidt for enhver smag, fyldt 
svinekam, kartofler og en rigtig god sovs. Lige som 
landsbyfolk kan lide det! Der var stor efterspørgsel på 
vores dessertbord, og især ostelagkagen blev revet 
væk. Tak til alle de fremmødte der var med til at gøre 
aftenen til en stor succes.

Makeup aften i Esthetique
I Februar skulle Landsbyliv ha været på besøg hos Es-
thetique i Silkeborg, men dette blev desværre aflyst 
pga. snestorm. For at rette op på dette var vi af sted d. 
5. maj for at lære om sommerens tendenser indenfor 
makeup og andre lækkerier. Der var vist stor interesse 
for arrangementet, så vi havde mulighed for at holde to 
aftener, den anden bliver afholdt d. 20. maj. 

En flok lokale piger blev smukkeseret hos Esthetique i 
Silkeborg

Søndags gå tur
Søndags gåtur er stadig et hit, og der er efterhånden 
blevet travet mange kilometer. Du kan også komme 
med, det foregår hver søndag på eget initiativ fra fri-
skolen kl. 10. Deltagerne er i øjeblikket i gang med at 
finde nye og spændende ruter i området, så hold øje 
med vores plakater. 

Siden sidst…
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Et aktivt forår
Kalenderen siger det, idræt udenfor, natur og teknik 
faget er flyttet ud igen, det er lyst om morgenen når vi 
mødes og vores planlægning fortæller os at foråret er 
her eller har været på vej nogen tid. Græsset forsøger, 
buskene står på spring og den lille stær er åh så for-
nøjet. Vi har haft emne- og projektuge og forældredag. 
Jo den skulle være god nok. 

Emne og projektugen er overstået, vore afgangselever 
fremlagde i uge 16 og 17 deres projektopgave som en 
del af deres afslutning i 9. klasse og begynder derefter 
straks at forberede sig til den skriftlige eksamen som 
begyndte mandag den 3. maj. Vi ønsker held og lykke 
til Christian og Patrick.

Endnu engang er det lykkedes os i en god kombina-
tion af undervisning, fællesskab og aktivitet at afvik-
le et par uger med god stemning og masser af gode 
oplevelser. Lidt farve på legepladsen og mere er på 
vej, Himmelbjerget bestiges og rolle-legen øves i et 
godt og positiv fællesskab. Med overskriften, ”sund og 
aktiv”, tog vi hul på vores emneuge. Vi havde tilmeldt 
os Dansk Skoleidræt og deres fokus på ”sæt skolen 
i bevægelse” og vi har over vinteren og foråret haft 
et samarbejde med Sundhedshuset i Silkeborg som 
også i denne uge gav et bidrag til indholdet og ikke 
mindst satte sig præg på vores forældredag.
Vi havde besøg af ikke mindre end tre medarbejdere. 
Deres arbejdende værksteder fyldte Lemming For-

Patrick i praktik hos Flemmings Auto

Sanne Mai og børnene bliver rigtig kloge på mad

Patrick fremlægger en flot projektopgave Yngste gruppe er klar til kamp

samlingshus og udenfor stod bussen med mulighed 
for samtale og måling af alder og sundhed. Tak for 
samarbejdet og takt for hjælpen til Sundhedshuset. 

Praktik
Vi har altid gode erfaringer når vi sammen med UU Sil-
keborg sender vore elever i praktik og det vil vi gerne 
takke vore praktikværter for. Denne gang er det pri-
mært Silkeborg Rideskole og Flemmings Auto der skal 
omtales og snart står Børnehaven i Lemming for tur. 
Tak for samarbejdet til jer og I skal bare vide at I er 
med til at gøre en forskel. Dette skoleår er det især 
Patrick og Christian som har nydt godt at introforløb og 
praktik forskellige steder. 

”Det er sundt at kede sig”
Dette begreb eller konstateringen er vi vist alle stødt 
på. Forleden fik det nyt indhold og løftede stemningen 
omkring frokostbordet med flere grader. En af de dage 
hvor det er befriende at være i det umiddelbare og det 
frisættende, hvor der er tillid og plads til at ytre sig med 
det der bare skal ud. 
Emma konstaterede ”Så må det jo være sundt at gå i 
skole” – ”hørte du den Jesper”? Dvælende fulgte han 
efter med et nyt spørgsmål ”Hvorfor er jeg så ikke ble-
vet tyndere”
Ja svaret er ikke altid givet men eftertanken var befri-
ende og opløftende. 

Vi ønsker alle et fortsat godt forår og god sommer 
og held og lykke med de forskellige opgaver. 
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

20 mand var mødt op til generalforsamling i jagtfor-
eningen, der jo sædvanen tro afholdes sidste torsdag 
i marts.
Formand for jagtforeningen, Peter Nørskov  fremlagde 
en fin beretning for aktiviteterne i 2009, samt hvad der 
venter af kommende aktiviteter. Afslutningsvis takkede 
han også af som formand for foreningen, Peter har på 
det seneste ikke kunnet finde overskud eller energi til 
og forsætte på posten, og har derfor besluttet at der 
skal nye kræfter til.

Kasseren fremlagde et regnskab for 2009 der stort set 
balancerede i sig selv.

Som nævnt tidligere har Peter Nørskov valgt og trække 
sig fra bestyrelsen, så en ny skulle vælges ind, hvilket 
skulle vise sig og være en større opgave, idet ingen af 
de 20 fremmødte mente at der var tid eller energi til og 
træde ind i bestyrelsen.
Efter flere ture rundt om bordet trådte Kurt Hornskov til 
og blev valgt ind.
Alfred gik ind som fungerende formand frem til næste 
generalforsamling, hvor der så skal vælges en ny for-
mand.

Jagtforeningen har et par vandrepokaler der hvert år 
overdrages på generalforsamlingen.
En for den der har reguleret flest krager, samt en for 
den der kan fremvise det flotteste bukketrofæ – (sidst-
nævnte findes ved afstemning).
Poul Erik Laursen havde været både ihærdig og dygtig 
i 2009 da han suverænt vandt krage-pokalen, lige så 
sikker var han på bukkepokalen hvor han kunne frem-
vise en rigtig flot seksender han havde nedlagt i 2009.

Ser vi lidt ud i fremtiden af kommende arrangementer 
skal vi huske den årlige fisketur som igen i år afholdes 
hos Svenne.
Fredag den 11 juni kl. 18.30 er der igen mulighed for 
og få fisk på krogen ved den årlige fiskekonkurrence.
Som vanlig vil der være mulighed for og købe kolde øl 
og vand.
Grillen vil være tændt så de lækkersultne kan købe en 
grill-pølse, men husk selv og medbringe kaffekurven.

Sommerudflugten er i år planlagt med en tur til Auns-
bjerg Gods ved Demstrup.
Her vil godsejerparret fremvise og fortælle historien 
om godset bla. med H. C. Andersens og Steen Sten-
sens Blickers færden på godset.
Der vil blive fortalt om driften af godset hvor der jo 
både er land og skovbrug, samt jagt og vildt.
Under fremvisningen vil der også være mulighed for 

en gåtur i Godsets park som bla. prydes af en Rhodon-
drendon have hvor der er planter fra flere århundreder.
Afslutningsvis drikkes den medbragte kaffe i en hyg-
gelig jagtstue, hvor der vil være mulighed for og stille 
yderligere relevante spørgsmål.
Der vil være fælleskørsel fra Lemming kirke kl. 18.30 
eller hvis man ønsker selv og køre derud er der sam-
ling på Aunsbjerg Gods kl. 19.00

Husk også, at der hver onsdag aften er flugtskydning 
på banerne i Längawten.
Samme sted er der hundetræning både for hvalpe, 
unghunde samt de lidt ældre.
Der trænes både i lydighed, apportering m.m.

Sidst men ikke mindst, det er lige nu vi skal  tænke 
frem på den kommende sæson  hvad angår fodermar-
ker, foderpladser og øvrigt vildtpleje.
Er man i tvivl om hvad man kan gøre sidder der nogle 
udmærkede konsulenter ved Jæger- 
Forbundet  som kun har til opgave at hjælpe og råd-
give. Brug dem, det er bla. noget af det vores kontin-
gent går til.
        Henrik Jensen

Fisketur
hos Svenne

Fredag d. 11. juni kl. 18.30

Så er der igen mulighed for og få 
fisk på krogen ved den årlige fiske-

konkurrence.

Som vanlig vil der være mulighed 
for og købe kolde øl og vand.

Grillen vil være tændt så de læk-
kersultne kan købe en grill-pølse,

men husk selv at
medbringe

kaffekurven.
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FRISKOLEN I LEMMING

Fremlagt ved Skolens generalforsamling i april 2010
Jeg fører tilsyn med, at undervisningen på Friskolen 
i Lemming står mål med, hvad der almindeligvis kræ-
ves i folkeskolen. Tilsynet omfatter dansk, matematik, 
engelsk og historie, samt en vurdering af, om skolens 
samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurde-
ring står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. 
Det omfatter en drøftelse af indholdet af undervis-
ningsplaner med skolens leder og lærere. 

Tilsynserklæring for Friskolen i Lemming 2009 – 2010

Jeg får tilsendt skolens ugebrev, som giver et bredt 
indblik i tilrettelæggelsen af skolens hverdag. De prak-
tiske aftaler i samarbejdet mellem skole og hjem. Det 
giver indblik dels i arbejdet i på de forskellige klasse-
trin, stamgrupper og dels på skolen som helhed. Det 
giver mig mulighed for at få et godt blik for variatio-
nerne mellem forskellige undervisningsmåder, projekt, 
ekskursioner, teater, skolens arbejde med forældrene, 
men også i gruppernes arbejde i de enkelte fag, og 
dermed i skolens daglige træning med færdigheder, 
men også med rum for fordybelse og oplevelse.
Samtale med leder og lærere
Efter aftale med skolens lærere foregår tilsynet med 
den daglige undervisning gennem uanmeldte besøg. 
Lærerne har fortalt om arbejdet med elevplaner, det at 
målsætte undervisning og evaluering. Jeg har talt med 
skolens leder om skolens dagligdag og kan se, hvor-
ledes udformningen af arven fra et Grundtvig-koldsk 
skolesyn, bliver udfoldet i en aktuel sammenhæng. 
Værdierne ikke er forblevet abstrakte, men omformet 
til konkrete handlinger, der er med til at sikre en al-
sidig skole og dermed også en ramme for en alsidig 
personlig udvikling for det enkelte barn, der fremmer 
selvværd, faglighed. Det er et tydeligt træk ved Frisko-
len i Lemming at begrebet ’ramme’, ikke er et tomt ord. 
Skolen udgør et fællesskab og en livsform, som er der 
som en forudsætning for at være og lære. 
Besøg i den daglige undervisning:
Jeg har i løbet af året aflagt skolen besøg og erfaret 
skoledagens gang. Jeg har været med til morgensang, 
og overværet hvorledes skolen i fællessalen mødes 
for at synge og for at høre, når der fortælles om noget 
alment menneskeligt historisk eller fra andre lande, så 
det appellerer til fantasi, viden og indlevelse. Jeg har 
iagttaget, hvordan lærer og børn spiser sammen, at 
døren er åben til lærerværelset i pauserne. Køkkenet 
har en funktion, der giver skolen et hjemligt præg. 

Jeg har overværet undervisning i de forskellige stam-
grupper og i forskellige fag. I forbindelse med besøg 
på skolen har jeg erfaret, at børn med meget forskel-
lige evner og forudsætninger frimodigt viser bøger og 
eget arbejde, jeg har således fået indblik i skolens so-
ciale liv og i arbejde med færdigheder i de forskellige 
fag. Undervisningen tilrettelægges således, at den en-
kelte elev har mulighed for at blive udfordret personligt 
og fagligt. 

Vurdering:
     På Friskolen i Lemming har jeg iagttaget, at:

Det gælder undervisningens gennemførelse, samt en 
vurdering af materialernes faglige og pædagogiske 
kvalitet. 
Desuden skal jeg påse, at undervisningssproget er 
dansk, samt at skolen forbereder eleverne til at leve i 
et samfund med frihed og folkestyre.
I tilsynet kan også indgå forhold, som forældrekredsen 
har gjort opmærksom på, eller af forhold som har væ-
ret påtalt i den sidste tilsynserklæring. Ingen af delene 
har været tilfældet i det forgangne år.

Ugebrev:

*

*

*

*

*

*

Skolens hverdagsliv er rammen for et fællesskab, 
hvor ansvar prioriteres, samtidig med at den enkel-
te elev tilgodeses og udfordres.
Undervisningen veksler mellem perioder med 
”stamgruppearbejde” og perioder med projekter og 
emner for hele skolen.          
Undervisningen er præget af forskellige arbejdsfor-
mer, både det emneprægede og et traditionelt træ-
ningsarbejde med færdigheder.
Skolen vægter både oplevelse og fordybelse, det 
boglige, det fysiske og musisk kreative
Undervisningsmaterialerne er de samme, som 
mange folkeskoler anvender
Trinmål og slutmål er udformet, så de kan evalu-
eres og medmedvirke til at sætte konkrete mål, der 
er i god overensstemmelse med skolens grundlag 
og virke.

Jeg vil derfor konkludere, at skolens undervisningstil-
bud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen, og at 
skolen fører en god undervisning i overensstemmelse 
med undervisningsministeriets krav. 

Kirsten M. Andersen
Tilsynsførende
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LEMMING BORGERFORENING

2010 startede med en fin kombination af gudstjeneste 
og tøndeslagning i forsamlingshuset, der var fine ud-
klædninger, næste år skulle vi måske have de voksne 
klædt ud også, Inge Glibstrup nævnte at det ikke var 
forbudt at komme udklædt i kirken den dag. Vi betrag-
tede dagen som en succes og gentager den næste år.
Årets forårsfest forløb efter planen, indtrykket var at 
alle hyggede sig, (hvordan søndagen så gik, har vi 
ikke fået meldinger på). Sanne og co., havde fået lavet 
en super revy, (efter 3 år i Lemming, ved jeg, efterhån-
den, hvem og hvad, der snakkes om).
Vi kan kun opfordre til, at I deltager i arrangementerne, 
også de kommende, som I nu får en breefing om.

LIDT AF HVERT FRA LEMMING SOGNS BORGERFORENING

23. Juni
Skt. Hans i Lemming

Steen Vindum er årets båltaler.
Som sædvanlig kan der købes lidt til livets opret-
holdelse, og man kan bage snobrød til sig selv, 
sine børn, måske kan bedsteforældrene lokkes til 
at sidde med pinden, til denne fortræffelige bålret 
kan indtages, men det er nu forbeholdt børnene. 
Vi kan jo håbe at vejret er bedre end sidst, der var 

Skt. Hans i Lemming.

29. Juni
Aunsbjerg Gods

Jagtforeningen har arrangeret en tur til Aunsbjerg 
gods, og de har i den anledning spurgt, om vi ville 
være med dér. Har det interesse, så mød op ved 
Lemming Kirke, med kaffekurven. Vi fylder bilerne 
og køre til Aunsbjerg. Se nærmere info på jagtfor-

eningens side, her i bladet.

6. September kl. 19.00
Virksomhedsbesøg

Denne aften har vi arrangeret virksomhedsbesøg 
i industriområdet i Nisset/Ebstrup. Vi mødes i Nis-
set ved DLG – kommende Land og Fritid og går 

videre til virksomhederne i Ebstrup.

13. Oktober
Løvfaldsaften

Som noget nyt har vi valgt at droppe Ålegildet i år, 
vi kan ikke indkøbe ål, så I kan få det til en fair pris. 
Arrangementet er endnu på tegne brættet, men vi 
lover, at der vil blive serveret anden velsmagende 

mad, og håber, at I alligevel vil deltage.

Der vil, som altid, blive sat plakater op, 
rundt om i sognet, så hold øje med det.

Jeg vil på bestyrelsens vegne rose lotteri M/K´erne for 
deres store arbejde, HVER MANDAG, i mange timer, 
ikke kun i det tidsrum spillet foregår. Var til stede for at 
hjælpe ved årets påskelotterispil, og kunne forstå på 
dem, at flere hjælpende hænder ville være at foretræk-
ke, da de stort set aldrig har en ledig mandag, så har 
I lyst og tid, er jeg sikker på, at lotteri´erne vil tage vel 
imod jer, det er jo bare, at møde op i forsamlingshuset 
og tage en snak med dem, men lad være med at stå i 
vejen, for de løber stærkt.
Husk at lotterispillet er med til at holde gang i sognets 
samlingssted.
    
LOTTERISPILLET ER HVER MANDAG KL. 19.30

Kommende arrangementerTidligere arrangementer

Lotterispil

Betingelser for
leje af Lemming Sogns Forsamlingshus

Leje af hele huset  Kr. 1700.-  Rengøring Kr. 500.-
Leje af lille sal          Kr.  850.-   Rengøring Kr. 300.-
Reservation af hele huset dagen før  Kr.   850.-
Reservation af lille sal dagen før       Kr.   425.-    
Depositum                                         Kr.  1000.-
Evt. tillæg for rengøring af køkken  Kr.    300.-   
Depositum betales iflg. aftale med udlejer
Betaling for leje af huset samt rengøring betales når 
lejer får udleveret nøgle til huset

Ungdomsfester
Depositum ved ungdomsfester   Kr.  2000.-
Rengøring ved ungdomsfester       Kr.    800.-

Bestyrelsen
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DEN POLITISKE SIDE AF SAGEN

Min barndom, inklusiv min undfangelse og fødsel, kør-
te på skinner. Det knirkede lidt da min far og mor blev 
skilt, men min papfar tjente mere end den gamle, så 
mor og jeg var godt tilfreds. Vi flyttede i større hus med 
et bedre postnummer. Udlandsferie mindst to gange 
hvert år. Jeg har gået til alt det der er værd at prøve 
som barn, ikke så længe af gangen, det blev kedeligt. 
Men nu som voksen holder jeg mig til fitness og golf, 
tror jeg. 
Jeg var jo blandt de 80%, der fik en god ungdoms-
uddannelse, som førte til en god karriere og god løn. 
Med min baggrund havde jeg gode kort på hånden 
på kærlighedsmarkedet, så min kone er både køn og 
klog, og svigerfar har kontanter på kistebunden. Vi har 
ikke planlagt børn endnu, og skulle det blive for sent, 
rent biologisk, kan biokemikere og fertiletslæger nok 
hjælpe. Lige nu er det vigtigste at få firmaet op i gear, 
så vi kan være sikret i vores alderdom. De kommende 
generationer er jo for små til at kunne sikre os når vi 
trapper ned.
Og så har der bare været så mange irriterende for-
hindringer den sidste tid. Det startede med oversvøm-
melse og stormskade på vores sommerhus. De siger 
det skyldes klimaforandringer og at hyppigheden af 
ekstremt vejr vil tiltage. Så kom vintervejret, tre måne-
der med bøvl. Og om kommunen kunne overkomme 
at rydde sne på vores villavej? Eller tømme skralde-
spand? Vi måtte hyre en privat entreprenør til at rydde 
vejen så vi kunne invitere gæster. Vi betaler da ellers 
rigeligt i skat, selv om skattelettelserne gav os en del.
Den nye ejendomsvurdering er katastrofal lav. Jeg 
havde regnet med at tage endnu en bid af friværdien til 
en ny bil, og nu er friværdien væk. Det var galt nok da 
aktiekurserne faldt i 2008, bare fordi nogle finansdren-
ge ikke magtede at få os til at bevare optimismen, om 
den så var reel eller ej. Men vi kom da ovenpå igen.
Og nu kom så den askesky. Min tekniske direktør sad 
fast i Frankfurt i flere døgn, så den kontrakt, han skulle 
til Shanghai og forhandle på plads, gik fløjten. Skal så-
dan en undermåler af en konkursramt vulkan på Island 
virkelig have lov til sætte hele Europa i stå?
Og for det ikke skal være løgn, så ligger jeg med ten-
dinøs panaritium på sygehuset: en aggressiv betæn-
delse i seneskederne i højre hånd, som er blevet skå-
ret helt op. Bare på grund af en lille splint fra et stykke 
bøgebrænde. Det betyder mindst en måneds genop-
træning. Og min tilstedeværelse og indsats i firmaet 
er afgørende for fortsat succes. Ellers ender det vist 
med jeg må spørge svigerfar om han vil åbne lidt for 
pengeposen.

Den eneste opmuntring er min stuekammerat her på 
K2, Johnny. Det er længe siden jeg har mødt så posi-
tivt og tilfredst et menneske. Her kommer lidt af hans 
livshistorie:
Opvokset i blokkvarter ved ringvejen, smidt ud af sko-
len midt i 8, arbejdsmand på busfabrik til den lukkede, 
ufaglært på autolakkeri gennem 15 år, fyret med tre 
flasker rødvin i fratrædelsesgodtgørelse da krisen top-
pede, arbejdsløs gennem to år. Havde været 1 uge på 
sit nye arbejde med at klargøre både ved en lystbåds-
forhandler, da han gennem en lille rift i tommelen fra 
en spartel får tendinøs panaritium, værre end mit, fordi 
han havde gået længere med det inden han søgte 
skadestue. Var ræd for at blive fyret.
Johnnys kone er plejehjemsassistent og de har tre 
herlige unger. Den ældste pige i 1. klasse kan allerede 
læse. ”Hun ender sgu nok med at blive student,” griner 
Johnny. Jeg har set billeder fra deres familiefester og 
ferier og af deres hus. Det er ikke noget at råbe hurra 
for i sammenligning med vores, men de købte det bil-
ligt, tæt på den kommende motorvej. ”Jeg er sgu godt 
tilfreds. Og ved du hvad Klaus, det bedste er at vi ikke 
har sat os hårdere end vi kan klare os på to understøt-
telser, hvis nu Lotte bliver fyret på grund af de der kom-
munale nedskæringer. Og ved du hvad det allerbedste 
er? Det er at Mads på 2 er en rigtig krudtugle ligesom 
Farmand, selv om han blev hjerteopereret som spæd 
og var lagt i pumper og slanger i 6 uger. De er sgu 
dygtige de læger.  Jeg er ikke træt af at betale skat.”
-Nå, nu kommer svigerfar på besøg. Så vil jeg se om 
jeg kan få ham til at lukke lidt op for godteposen.
P.S.
Johnny hedder ikke Johnny, men hans historie er rig-
tig. Og at jeg sidder med højre hånd over hjertehøjde 
pga høvelser og skriver med venstre hånd, er også 
rigtigt.
Resten har jo ikke noget med virkeligheden at gøre…

Klaus Hansen, Tandskov

Det perfekte projekt - Mit liv SKAL være en succes
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Lægerne Papirfabrikken   8685 9200
Akut hjælp efter kl. 13 (hverdage)  4037 7000
Efter kl. 16: Lægevagten   7011 3131
     
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

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

Skægkærområdets Lokalråd
Erik Bæhrenz, formand    8685 6584
For Serup:  Gitte Grill  8685 5985
For Lemming:  Knud Erik Nielsen      8685 9124

Lemming Legestue
Lemming Skolevej 8C
Karina Johnsen    8724 7641
Linette Mundberg   8685 9875

Dagplejere
Kontakt borgerservice   8970 1010

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

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

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8685 5600
Skoleleder Arne Juhler   8685 5839
Skolebestyrelsen:
Claus Morild, formand   8682 7810
Ina Andersen, næstformand  2127 7219

Friskolen i Lemming (0.-9. kl.)  8685 9333
Mobil     5085 1101
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  8685 9333
Lemming Bygade 69 A, Sejling
Anne Marie Christensen, formand  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

LOKALE KONTAKTPERSONER
Lemming GIF
Lemming Skolevej 10   8685 9095
Karina Nørskov, formand  3114 2552
Kasper Bech, senior fodbold     8685 5019
Betina Jensen, ungdomsfodbold   8685 9219

Centrum IF
Sindingvej 17    8685 5255
Else Haun, kontaktperson  8685 5643

Serup Borgerforening
Tommy Sørensen, formand  3511 6934 

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand   2212 0212

Serup Foredragsforening
Bent Kjeldsen, formand   8685 5452

Serup Forsamlingshus   8685 5108
Kirsten Jensen, udlejning mm.  8685 6608
Anne Jokumsen, formand  8688 8050

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

Lemming Vandværk   8685 9015
Poul Erik Bach, formand   8685 9027

Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand  8685 5687
     4086 8647

Serup/Resdal Pensionistforening
Ingrid Jensen, formand   8685 5411

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand   8685 9227

Lemming Jagtforening
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
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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. august 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

30. maj kl. 19.00
Løvspringstur, pensionistfor-
eningen, se s. 7

3. juni
Sang og musik i ”Sparekassen”
Pensionistfore., se s. 7

4. juni kl. 16.00
Landsbyliv holder grillfest på 
Friskolen, se blad 32

11. juni kl. 18.30
Fisketur ved Svennes Sø, Jagt-
foreningen, se s. 29

16. juni
Sogneudflugt til Alling Kirke,
se s. 13

23. juni kl. 18.00
Skt. Hans fest, Serup Borger-
forening, se s. 25

23. juni
Skt. Hans i Lemming Borgerfor-
ening, se s. 31

23. juni kl. 17.00
Pigeraketten besøger LGIF,
se s. 4

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

1. juli
Sang og musik i ”Sparekassen”
Pensionistfore., se s. 7

5. - 8. juli kl. 8.45 - 13.30
Sommerbilledskole for 9-16 
årige, se s. 7

29. juli
Sang og musik i ”Sparekassen”
Pensionistfore., se s. 7

2. - 5. august kl. 8.45 - 13.30
Sommerbilledskole for 9-16 
årige, se s. 7

11. august
Sommerudflugt til Vestjylland, 
Pensionistfore., se s. 7

20. august kl. 19.00
Sommerfest i Serup, spil og 
fakkeloptog, se s. 25

21. august
Sommerfest i Serup, Sports-
pladsen, se s. 25

22. august kl. 13.00
Sommerfest i Serup, rollespil 
på Sportspladsen. se s. 25

24. august kl. 18.30
Lerdueskydning, Landsbyliv, 
se s. 26

29. august
Indskrivning af konfirmander, 
se s. 11

6. september kl. 19.00
Virksomhedsbesøg i Nisset/
Ebstrup, se s. 31

8. september
Sensommerkur, Pensionistfor-
eningen, se s. 7

12. september kl. 10.00
Loppemarked i Serup Forsam-
lingshus, se s. 24

22. september kl. 19.00
Generalforsamling, Landsbyliv, 
se s. 26

29. september
Løvfaldstur, Pensionistforenin-
gen, se s. 7

26. september kl. 10.30
Familie-Høstgudstjeneste i 
Serup, se næste nummer

26. september kl. 19.30
Høstgudstjeneste i Lemming, 
se næste nummer

5. oktober kl. 19.00
Besøg på Mølle Skovly Choko-
ladefabrik, Landsbyliv, se s. 26

9. oktober
Høstfest i Serup Forsamlings-
hus, se næste nummer

13. oktober
Løvfaldsaften i Lemming Bor-
gerforening, se s. 31

6. november kl. 10.00
Bytte-tøj-dag, Landsbyliv, 
se s. 27 

30. november kl. 19.00
Besøg i gårdbutikken ”Star 
me”, Landsbyliv, se s. 27

7. december kl. 19.00
Dessert/chokolade-aften, 
Landsbyliv, se s. 27
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v/ Brian Hansen Tlf. 2090 0856
KØR SIKKERT UD - KOM GODT HJEM

Silkeborg Isenkram
Torvecentret

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647

Container-udlejning

UNO-X
Lavpris benzin

Viborgvej 87
Skægkær

Benthe & Jens Ove Hansen

Zoneterapi, massage 
og øreakupunktur giver velvære.

Helle Jensen, Holmmøllevej 22, Lemming
Mobil 29 44 43 03  

www.helleshelseraad.dk

Tlf. 86 85 50 71   Mobil 22 50 21 23

A
p

S

Stagehøjvej 19A
8600 Silkeborg

86 80 08 25

Denne annonce 
kan blive

DIN

Denne annonce 
kan blive

DIN

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
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Ex-redaktør med frue - i Australien    Der knyttes og fastholdes venskaber i Børne- og
        Familiehuset

Øverst: Kreativitet på Serup Billedskole

Til højre:Træning i L-GIF

Nederst: U15 Drengeholdet i Holland


