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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 28 92 15

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

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

MR Sprogservice

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

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
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Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage
Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming
Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.
Se mere på
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Serup Forsamlingshus
Serup Borgerforening
Landsbyliv
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Lemming og Omegns Jagtforening
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Den Politiske Side Af Sagen
Lemming Borgerforening
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LEDER
LANDSBYIDYL - frem mod 2020?
Det flyder med affald langs vejene, der er rigtig
mange huse til salg, busdriften reduceres, bogbussen er sparet væk, der er stort set ingen lokale
arbejdspladser, ingen lokale butikker, ja klagesangen kan blive lang.
Men når man så cykler en tur gennem Serup eller
Lemming, en Påskelørdag i blændende forårsvejr,
så kan man kun glædes over at bo på landet.
Folk er i gang med at gøre haven pæn, der sludres over hækken med naboen, børnene leger i
solen, og ældre mennesker går på visit med eller
uden rolator og nyder aktiviteten.
Men de mange TIL SALG-skilte skæmmer billedet
lidt. Vil motorvejens komme i 2016 påvirke den situation?
I 2013 skal kommuneplanen revideres. Hvilke tanker gør vi os om fremtiden for vores idyl? Kan vi i
fællesskab øve indflydelse på hvordan fremtiden
bliver for landdistrikterne uden for centrene i Silkeborg Storkommune? Også efter 2013, 2016 og
2020…
Klaus Hansen, Tandskov

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:							
Fastnet		
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)
8685 5502
Marianne Eriksen, Gl. Kongevej 19, 8643 Ans By (kasserer)
8685 9272
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst) (menigt medlem)
8685 5385
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig) 8685 9264
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter)
3511 5939
Anna Margrethe Jensen, Narvikvej 153 (Lemming Menighedsråd)
			
Bent Kjeldsen, Ørevadbrovej 18 (Serup Foredragsforening)
8685 5452
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
Jens Folmer, Serup Tinghøjvej 47 (Serup Menighedsråd)
8724 7070
Gyda Betzer, Ørevadbrovej (Serup Forsamlinghus)
			
Karina Bach Mikkelsen, Lemm. Bygade 27 (Landsbyliv)
			
Tina Kampp, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening)
8685 9114
Tommy Sørensen, Serup Tinghøjvej (Serup Borgerforening)
				
Michael Andersen (LGIF)								

Mobil			
4040 4502
omst. til mobil
2993 5475
3023 1613
2464 9363
omst. til mobil
omst. til mobil
2463 0547
5149 0190
2323 3031
2883 2404
4075 0463
2075 1816
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PLADS TIL DIG OG MIG
Endnu et tiltag i ”Lemming Park” på græsarealet ved kirken

Arne Mundbjerg er her i gang med at lægge sidste hånd på bøgehæk og fliser ved bænken.

Efter Lemming Borgerforening sidste sommer donerede 1000 kr. til ”Lemming Park” - og flere privat personer også har betænkt projektet økonomisk, er der
nu opsat en bænk.
Først i april blev der lagt fliser under bænken, og der
blev plantet en bøgehæk rundt om, så man kan sidde
i læ og nyde udsigten.
Mange har udtrykt begejstring over brakmarken nu er
forvandlet til ”Lemming Park”, der flot byder folk velkommen til byen.

Lokalbladets e-mail adresse

Igen i år er der opstartet græsslåningsturnus. Er man
interesseret i at deltage i dette eller har man lyst til
at bidrage med lidt benzinpenge til slåmaskinerne, er
man velkommen til at kontakte Arne Mundbjerg tlf.
86 85 98 75
På vegne af borgerne i Lemming, siger jeg tak for økonomiske bidrag og for hjælp til græsslåning.
Arne Mundbjerg

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
Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
825 stk

- hvis du vil se hele bladet online
Udkommer:
Marts - juni - september - december

GADESPEJLET

Storebror Jeppe sidder
med Emma, datter af Dorthe Bjerge & Kim Strunge
Mikkelsen, Serup Tinghøjvej 39. Hun er født den 24.
januar 2011 kl. 23.36, vejede 3754 gram og var 52
cm lang.

Jeanette Omø Grimstrup
Kjeldsen og Brian Amdi
Kjeldsen, Lemming Bygade 69G blev viet i
Lemming Kirke lørdag d.
16. april 2011. Samtidig
blev deres datter Emilie
Grimstrup Kjeldsen døbt.

Birthe Bredahl, Allingvej
Aase Vestergaard,
9, Nisset, fyldte 60 år den Ørevadbrovej 38, Serup
17. maj
fylder 75 år den 14. juni

Kaare, søn af Christina og
Kurt, Nisset Bygade 33, er
født d. 27. april kl. 15.55.
Han vejede 4142 gram og
var 53 cm lang.
Et stort
TILLYKKE
til jer alle

HUSSTAFETTEN
Ove Jensen, Serup Skovvej 3, Serup, fylder 70 år
den 22. august

Karen Pedersen, Resdal
Bakke 11N, Resdal,fylder
80 år den 29. juni

Tak for opmærksomheden…
Tak for al opmærksomhed i anledning af mit 25 års
jubilæum som graver ved Lemming Kirke.
Tak til menighedsrådet for en meget flot fest, det er
jeg dybt taknemmelig for.
Tak for taler, sang og spil, og til alle jer
som deltog i festen.
Lars Elsborg Jensen
Du kan være med til at gøre Gadespejlet
spændende og aktuelt, ved at underrette
redaktionen om mærkedage, fødselsdage,
huskøb mm.

På Lemmingvej 39, Lemming, bor Susan Hove og
Mogens Dam med deres hund Luffe (ligesom den
”gamle” redaktør) og børnene Anders, Søren og Kristian samt høns, grise, kreaturer, katte m.m. Stuehuset fra 1868 har fået den store tur udvendigt og indvendigt, og resultatet er jo flot.
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LOKAL HOBBY
Motorcykelklubben i Tandskov
Motorcykler, lædertøj, rygmærker, rockere. Associationerne er mange. Og med klubhus bag ved Lossepladsen, er scenen sat til mange dramatiske forestillinger.
Når man så møder forkvinden for Silkeborg MC-klub,
Lone Snede, Sinding, på en drømmeagtig flot lørdag
formiddag i april, på en naturskøn plet med udsigt over
engene ved Resdal Bæk og Hinge sø, storsmilende
i stramme læderbukser, omgivet af hyggesnakkende
klubmedlemmer på vej på udflugt, så kan fordommene
godt pakke sammen.
I 1976 fik en gruppe unge, lokale motorcykelinteresserede kig på det faldefærdige husmandssted bag Lossepladsen i Tandskov. Ved en sammenlægning med 3
lignende grupperinger i nærheden, kunne man mønstre de 30 medlemmer, som kommunen krævede for
at stille huset til rådighed. Renoveringen har stået på
i flere år ved frivillig arbejdskraft og egne midler, og
nu fremstår stedet som et hyggeligt klubhus med bl.a.
køkken og værksted og grillplads.
Der arrangeres to træf i Tandskov om året, et vintertræf
i februar og en sommerfest 1. weekend i juni, med deltagere fra Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Holland
og Østrig, foruden danske venner. På samme måde er
der folk fra Silkeborg MC på ture til ind- og udland. På
diverse småture besøger man andre klubber i Midtjylland til kaffe og hygge.
Det praktiske arbejde, vedligeholdelse og rengøring i
og omkring klubhuset, melder man sig til, og på særlige aktivitetsweekender samles man om større projekter. Der er klubaften med kammeratligt samvær 2
gange om ugen og fællesspisning 1 gang hver måned
i vinterhalvåret.

Klubfoto fra oktober 2008

Ernst, Jan og Morten

Der er ca. 40 medlemmer i Silkeborg MC, heraf er op
mod 1/3 kvinder. Ved starten i 1976 var der tale om en
flok unge mennesker med benzin i blodet og motorolie
på fingrene. I dag er stort set den samme flok blevet
til modne voksne med hang til hygge, som dyrker og
nyder friheden og fællesskabet på to hjul.
Klaus Hansen, Tandskov

Ernst, Per,Kaj, Lone, Dorthe, Lars, Hans Henrik

Klar til afgang
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

SERUP BILLEDSKOLE

Program for juni, juli, august 2011
Mandag den 30. maj kl. 13.00
Løvspringstur
Vi kører en tur ad Østjyllands naturskønne veje,
og ender i Saxild, hvor vi drikker kaffe
i et sommerhus.
Program udsendes.
Onsdag den 10. august kl. 9.00
Sommerudflugt
Turen går til ”Nationalpark Mols”.
Middag på Strandkroen i Ebeltoft.
Derefter får vi en guide ombord i bussen,
som fortæller om området.
Eftermiddagskaffe på Kalø Slotskro.
Program udsendes.

SOMMERBILLEDSKOLE 2011
Drenge og piger ca. 10-16 år
fire dage i uge 27 og uge 32
mandag – torsdag kl. 8.45 – 13.30.
Tilmelding senest den 20. juni.

Torsdag den 9. juni, torsdag den 7. juli
og torsdag den 4. august
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
arrangementet kan aftales med
Ingrid tlf. 86 85 54 11
Sommerbilledskole 2010

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen
konstitueret sig:
Formand
Ingrid Jensen		
tlf. 8685 5411
Næstform
Leif Klejstrup
tlf. 8685 5303
Kasserer
Marie B. Sørensen tlf. 8685 5367
Sekretær
Rasmus Jensen
tlf. 8685 5832
Best. medl.
Kirsten Jensen
tlf. 8685 6608

Karen Enggård, Serup Billedskole
Serup Tinghøjvej 47, 8632 Lemming
Tlf. 87 24 70 70

Se mere på www.serupbilledskole.dk

Fra foreningens tur til TV Midt-Vest i Holstebro i februar måned.
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Resdal Overgård
Annette og Knud-Olaf Thormann Nielsen driver gården som 4. generation på stedet. Og for 3. gang bliver
staldsystemet moderniseret og besætningen og dermed produktionen udvidet. Det kaldes strukturtilpasning i landbruget. Første store modernisering var da
farfar Henning byggede ny bindestald med rørmalkning og gylletank i 1972, da Åse og Henning Nielsen
overtog ejendommen efter Åses far, Kristian Thormann. Knud-Olaf og Annette tog over i 1992, og der
blev bygget løsdriftsstald med malkegrav i 1993.
Den blandede malkekvægsbesætning med sortbrogede og jersey bliver nu separeret, så de mindre jerseyer
får deres egen sengebåsestald og malkerobot. Kalve
og kvier får også forbedrede forhold, og samtidig er det
planen at udvide til 230 malkekøer. I alt bliver der så
over 400 kreaturer på Resdal Overgård. Der er mange
miljøkrav til landbruget i dag, og et tiltag i den retning
er etablering af gylleforsuringsanlæg. Hensynet til dyrevelfærden og arbejdsmiljø spiller en væsentlig rolle i
hele moderniseringen.
Knud Olaf driver ca. 160 ha af egen og lejet jord, samt
gylleaftaler, og eneste medhjælp er Pelle Hansen,
Tandskov, som har været på stedet siden han blev
konfirmeret.
Et årligt tilbagevendende højdepunkt er Landsskuet i
Herning. Døtrene Laura, Astrid, Sofie og Ingeborg træner med kalve, der skal udstilles, mønstres og vurderes. I år er det de tre yngste, som vasker og strigler de
søde kipkalve - og træner ”catwalk”.
Klaus Hansen, Tandskov

Den gamle stald er forlænget, og ved siden af kommer
ungdyrsstalden.

Det er store forandringer, som Far Henning ønsker Søn
Knud-Olaf tillykke med.

Pelle var i dagens anledning grillmester. Der sørges godt
for naboer, kolleger og håndværkere.

En af underentreprenørerne, Morten Bak og fru Charlotte,
ønsker tillykke.

Foderbordet til den nye jersey-afdeling.

Malkerobot nr. 3 i baggrunden er specielt tilpasset de mindre jersyer.

8

SKÆGKÆRSKOLEN
Livsduelighed på Skægkærskolen…
Livsduelighed er mange ting…
Livsduelighed er at kunne planlægge, at kunne komme ud over stepperne - at gøre en forskel og det er at
kunne tænke over det man gjorde og lave en ny plan.
Livsduelighed er at kunne se mulighederne i de rammer man har…
Vi skal nu til at se mulighederne i de ny rammer vi er
ved at få.
Vores store udendørs siddetrappe – ja det er nærmest
en amfi scene… De kommende børnehaveklasses
forældre smugindviede den på vores besøgsdag og
fredag den 13. Maj blev den taget i brug…
Indvielse er jeg blevet spurgt om. I september bliver
det som det ser ud nu. Der holder vi en åben hus dag
hvor vi inviterer.
Vi vil til efteråret gerne invitere ikke private – det må vi
ikke – men lokale foreninger, klubber sammenslutninger, interessegrupper mm. til at benytte vore faciliteter.
– det er til for at bruges…
Livsduelighed er også motion og bevægelse…
Med rod i sit arbejde på Skægkærskolen med emnet
Silkeborg i bevægelse, har lærer Thomas Jørgensen
skabt begrebet ”Power Pause” – et koncept der bruges på skoler og arbejdspladser til at få et lille break
og ny energi i løbet af en arbejdsdag. Det giver glade
børn og god læring…
Asger Skov Nielsen
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KIRKENYT
Lemming Kirke

En yndet bryllupssalme
Når det er forår, sol og sommer er det bryllupssæson i
den danske folkekirke. Og vielserne falder typisk i vore
dage som forårs- og sensommerbryllupper. I forhold
til tidligere er både påske- og pinselørdags bryllupper
blevet sjældne, dem er der f.eks heller ingen af i år.
Sådan ændrer nogle ting sig altså, selv om de fleste
ønsker sig at deres bryllup skal foregå så meget efter
de gamle skikke og traditioner, som muligt. Selve vielsesritualet har jo også været det samme i mange år.
Hvad salmer angår er der også sket noget i årenes løb.
Salmen ’Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund’
(nr. 704), som mange ældre mennesker har sunget til
deres bryllup bliver stort set ikke brugt mere. Det gør
til gengæld den tidligere biskop i Helsingør Johannes
Johansens ’I blev skabt som mand og kvinde (nr. 706).
Den blev skrevet som et lejlighedsdigt til domprovst
Børge Roesens bryllup med Helle Michelsen i Ravsted
kirke den 28. december 1977, men allerede året efter
offentliggjort i let bearbejdet form og er nu er af de meget brugte bryllupssalmer.
Bryllupssalmen over alle bryllupssalmer er dog stadigvæk ’Det er så yndigt at følges ad’ af N.F.S. Grundtvig.
De fleste ved godt, at det oprindeligt er en sølvbryllupssalme, skrevet til præsten Peter Andreas Fengers
og Louise Augusta Fengers sølvbryllup i Slotsbjergby
den 3. juni 1855. Og et af buddene på hvorfor netop
den salme er blevet så populær tager sit afsæt her.
Det er litteraturhistorikeren Hans Brix (1870-1962), der
skriver: ’den henrivende bryllupsvise er folket uendelig dyrebar. Dens ynde beror på, at den bagved sin
lovprisning af det fortrolige samlivs lykke skjuler et billede af et langt og lykkeligt ægteskabs hele forløb … I
bryllupssange tales sædvanligt om hvad man håber af
livet, i sølvbryllupssangen om noget virkelig oplevet.’
Rigtigt er det i hvert fald, at salmen nævner og ganske
smukt beskriver også dèt, som et helt ungt og nyforelsket par næppe tænker allermest på, nemlig alderdommen og døden. Alderdommen med ordene:
’ … det er så herligt at stole på,
vi har en Herre, som alting mægter,
han os ej glemmer, når vi er grå,
hans nåde rækker til tusind slægter…’
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Og døden omtales således:
’Det er vemodigt at skilles ad,
for dem, som gerne vil sammen være,
men, Gud ske lov! i vor Herres stad
for evig samles de hjertenskære…’
Jørgen Kjærgaard, der i 2002 udgav en kommentar
til alle salmerne i salmebogen, hæfter sig i stedet for
ved vendingen: ’ja og amen’, som Grundtvig bruger i
hele tre vers. En meget kort beskrivelse på, hvad et
ægteskab er: brudeparrets ja-ord og Guds velsignede
amen, som betyder ’således skal det da være’.
Der findes imidlertid også en mere anekdotepræget
forklaring på Grundtvigs brug af udtrykket ’ja og amen’.
Den fortæller om dengang sølvbrudeparret blev forlovet, at den unge pige, Louise Augustas far kom hjem
og fandt sin datter opløst af gråd. Han spurgte hende
lige ud: ’Har Fenger været her?’ – ’Ja’ – ’Har han friet?’
– ’Ja!’ – ’Har du sagt nej?’ – ’Ja!’ – Og det har du fortrudt?’ – ’Ja!’ – Så må vi nok hellere få fat på ham igen.’
Salmens sidste vers havde oprindeligt også sølvbryllupspræg. I den første version stod der følgende:
’Det er en liflig sølvbryllups-fest
i Bjergby, mellem de skarpe vinde,
hvor lunt så længe sad Herrens præst
i børne-kreds med sin Dannekvinde,
ja, det er gammen
at sidde sammen
hvor arneflammen
er kærlighed.’
Dette blev senere ændret til:
’Hvert ægtepar, som med kærlighed
sølvbryllup holder i vennekæde
skønt alt i verden går op og ned
skal finde tidlig og finde silde
det er dog gammen
at sidde sammen
hvor arneflammen
er kærlighed.’

KIRKENYT
Serup Kirke

Døbte siden sidst:

Serup kirke:
24. april: Emma Bjerge Mikkelsen,
Serup Tinghøjvej 39

For sluttelig at blive det vers, som vi kender:
’Hvert ægtepar, som med kærlighed
i Jesu navn holder bryllupsgilde,
skønt alt i verden går op og ned,
skal finde tidlig og finde silde;
det er dog gammen
at sidde sammen,
hvor arneflammen
er kærlighed.’

Lemming kirke:
27. februar: Aksel Havemose Stoustrup Kosack,
Lemming Bygade 83
16. april: Emilie Grimstrup Kjeldsen,
Lemming Bygade 69 G

At en salme til et sølvbrudepars kærlighed og samliv
nævner sorgen allerede i sit allerførste vers, kan man
nok også bedre forstå end at en bryllupssalme gør det.
Alligevel tror jeg at mange holder meget af netop den
3 og 4 linie i det første vers:
’Det er så yndigt at følges ad
for to, som gerne vil sammen være;
da er med glæden man dobbelt glad
og halvt om sorgen så tung at bære…’
Formuleringen stammer fra et gammelt ordsprog: ’delt
glæde er dobbelt glæde, delt sorg er halv sorg’. Og det
er nok en erfaring, stort set alle mennesker gør: At det
gør godt at dele sine tanker og følelser med nogen.
Uanset om det er, når livet føles godt, eller svært.
Det er meget få bryllupper, hvor ’Det er så yndigt’ ikke
bliver sunget. Og måske er dèt, der gør den så populær, at den ikke bare beskriver det glædelige i, at
to mennesker har fundet sammen for at få Guds velsignelse over deres kærlighed, men at den har et helt
livsperspektiv med. For det betyder, at salmen ikke kun
har ord for den store lykke, der er lige nu, men også
ord for det, der kommer. At glæden ved at være sammen bliver til noget, der giver styrke til at stå ansigt til
ansigt med alt, hvad livet byder på. Alt dèt, som parret
siger JA til, når vielsesritualets ord lyder: Vil du elske
og ære ham/hende både i medgang og modgang.....
Glædelig sommer til alle!			

Viede siden sidst:

Lemming kirke:
16. april: Jeanette Omø Grimstrup og Brian Amdi
Kjeldsen, Lemming Bygade 69 G

Døde og begravede siden sidst:
Serup:
Edith Nielsen, Lysbrogade 52, Silkeborg
Født 31.08.1921 – død 26.02.2011 – 89 år

Lemming:
Inga Foged Olsen, Sjællandsgade 28, Silkeborg
Født 25.01.1925 – død 10.03.2011 – 86 år
Aksel Elsborg Jensen
Bomholts Plads 2, 2., Silkeborg, tidl. Lemming
Begravelse fra Alderslyst kirke.
Født 21.02.1916 – død 12.03.2011 – 95 år

I.G.

Kirke malet af Jette Schmidt fra Lysbroskolen. Kirken
er brugt til undervisning af de udviklingshæmmede.
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Lemming Kirke

Konfirmerede i Serup Kirke
Den 1. maj kl. 9.30
Malene Pausgaard Andersen, Høgdalvej 22
David Linnebjerg Christensen, Ørevadbrovej 56
Anders Henningsen, Serupvej 22
Morten Guldborg Johnsen, Holmgårdevej 5 C
Anders Juhl Nedergaard, Resdal Bakke 54
Trine Marie Olsen, Høgdalvej 12
Nick Bay Bach Pedersen, Himmelbjergvej 11, Ry
Benjamin Damgaard Pedersen, Resdal Bakke 47
Emilie Bak Sand, Resdal Bakke 58
Bjarke Lysdahl Sørensen, Viborgvej 128
Helle Skjøth Sørensen, Serup Tinghøjvej 4
Søren Peter Frost Vestergaard, Serup Præstemark 4 D

Konfirmand-indskrivning
Søndag den 21.august er der gudstjeneste i Serup
kirke kl.14. Efter gudstjenesten er der kaffebord for
forældre og konfirmander og indskrivning af konfirmanderne i konfirmandstuen , Serup Tinghøjvej 9.
Forældrene bedes medbringe konfirmandens dåbsattest.

Konfirmandundervisning i vinteren
2011-2012:
Undervisningen begynder torsdag den 1.september
kl.8 i konfirmandstuen, Serup Tinghøjvej 9, 8632
Lemming.

Konfirmerede i Lemming Kirke
Den 1. maj kl.11.00

Konfirmation for Friskolens konfirmander 4.maj 2012 i
Lemming kirke.

Jakob Overgaard Jensen, Hyrdemosevej 5
Niels Pilgaard Jensen, Resdal Bakke 3.
Kalle Gisselbæk Kristjansen, Østerbyvej 1
Julie Møllebjerg, Østerbyvej 40
Louise Østergaard Møller, Skægkær Banevej 93
Alexander Østergaard Møller, Østerbyvej 4
Mathias Millgaard, Urhanevej 12, Karup

Konfirmation for sognekonfirmander 5.maj 2012:
I Lemming kirke kl.09.30 og i Serup kirke kl.11.00

Konfirmerede i Serup Kirke
Den 8. maj kl.10.00

Minikonfirmander:
Undervisningen begynder i første uge af september.
Ugedag vil foreligge, når skolens skema er færdigt.
Minikonfirmanderne og deres forældre vil få brev fra
mig først i august.

(elever fra Dybkær Specialskoles Lemming afdeling):

Resdallund:

Megan Elisabeth Bodum Caulfield,
Narvikvej 115, 8600 Silkeborg
Patrick Ballegaard Reher,
Østergårdsvej 21, 8464 Galten
Nikolaj Carøe Thorsager,
Gunilhøjsvej 86, 8600 Silkeborg
Camilla Skov			
Skovbo, Ole Rømers Allè 40, 8464 Galten
Christian Emil Gårn Jensen		
Jernbanevej 25 B, 8600 Silkeborg
Victor Rughave Larsen			
Solbo, Dybdalsvej 13, 8600 Silkeborg
Tanja Julie Wulff 			
Solbo, Dybdalsvej 13, 8600 Silkeborg

Gudstjeneste kl.14.30 torsdag den 16. juni og torsdag den 18. august

(Se billeder på side 16 og 17)
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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.

KIRKENYT
Serup Kirke

Kalender
2. pinsedag: Pinse-Friluftsgudstjeneste
I år i Sejling præstegårdshave, Lemmingvej 2, mandag den 13.juni kl.10.30

Det er nu tredje år, at Serup-Lemming og Sejling-Sinding pastorater samarbejder om en friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Som altid medvirker Skægkærblæserne samt vore børne- og ungdomskor.
Medbring madkurven samt tæppe, stol eller lignende,
så spiser vi frokost sammen.
Vi håber, at vejrguden i år forbarmer sig over os som
for to år siden!
Inge Glibstrup og Unna-Pernille Gjørup

Sogneudflugt til Skivholme kirke

Torsdag den 16.juni.
Kørsel med Ansbusser.
Bussen samler op fra Resdal Bakke kl. 18.15 (ca.ud
for nr.3) – Tandskov 18.20 – Serup Præstegård 18.25
– Lemming kirke 18.40 – Nisset 18.45
Vi skal være i Skivholme kl.19.30, hvor sognepræst
Thomas Frøkjær vil fortælle om kirken.
Kl. ca. 20.30 kører vi fra Skivholme kirke til Truust kro
og får aftenkaffe ( 50,- kr. , egenbetaling).
Derefter hjem.
Bussen betales af menighedsrådene.
Tilmelding senest onsdag den 15. juni kl.18 til præstegården, tlf. 8685 5385 eller email: IKG@KM.DK
Pva Serup og Lemming Menighedsråd
Inge Glibstrup

Menighedsmøde i Serup

Søndag den 19.juni er der menighedsmøde i Serup
konfirmandstue efter gudstjenesten i Serup kirke
kl.14.
Her vil menighedsrådet redegøre for arbejdet i menighedsrådet, samt for planer og visioner.
Ved mødet er menighedsrådet vært ved en kop kaffe.

Kirkehøjskole om Luther og reformationens indførelse i Danmark:

Linden i Sejling præstegårds have

I Luthers fodspor”

Som en opfølgning på kirkehøjskolens tema vil vi
tre landpræster arrangere en studietur til de steder,
som særligt har tilknytning til Luthers liv: Wittenberg,
Erfurt, Wartburg m.fl.
Turen vil finde sted den 29.maj 2012 – 02.juni 2012
og vil foregå med bus.
Prisoverslag p.t.: Ca. 4500,- kr.
Turen er åben for alle fra de seks sogne: Serup,
Lemming, Sejling, Sinding, Kragelund og Funder. Det
er ingen betingelse for at deltage i turen, at man har
deltaget i kirkehøjskole-foredragene.
Mvh
Unna-Pernille Gjørup, Ejnar Stobbe og Inge Glibstrup

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

Som omtalt i sidste nummer har graver Lars Elsborg d.
15. april været ansat ved Lemming Kirke i 25 år.
Det blev fejret af omkring 100 mennesker ved en gudstjeneste med efterfølgende frokost Skærtorsdag.

På billedet ses jubilaren Lars Elsborg sammen med organist
Jakob Hedegaard og formanden for Lemming menighedsråd Gunhild Bach

Kirkemusikalsk legestue

I foråret har der været afholdt kirkemusikalsk legestue
for sognenes dagplejebørn. Her ses de i Serup Kirke.
Som det fremgår havde børnene en stor oplevelse af
mødet med musikpædagogen Lissi Braüner.
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KIRKENYT
Serup Kirke

Serup Kirke

Lemming Kirke

Opskrift på altertavler anno 2011
To landsbykirker og en billedskole.
En præst, som ønsker sig altertavler med påskemotiv.
11 konfirmander fra det ene sogn og 7 fra det andet
(kan variere).
Et par menighedsrødder fra hvert sogn, som vurderer,
hvad der er praktisk muligt – og ønskeligt og som efterfølgende skaffer træplader i de rette størrelser.
Overordnet vurdering af passende farvevalg - med
indlagte valgmuligheder.

Gruppemaling af træpladerne.
Små individuelle acrylmalede lærreder.
Fotos af konfirmander siddende ved et bord.
Overføring af fotos til de formalede træplader.
Opmaling af overført hovedmotiv og supplerende dekorering.
Individuelt fabrikerede korsmotiver af pinde, tråd o.a.
på de små lærreder, der efterfølgende fastgøres på
den store tavle.

Resultat:
To forskellige alterbilleder, begge med nadveren som
hovedmotiv og suppleret med små korsikoner (de to
billeder til højre). I Serup er den gamle tavles felter
fyldt ud med nye. I Lemming er en ny tavle placeret på
alteret foran den gamle tavle.
					
Karen Enggaard
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Konfirmation d. 1. maj 2011

Årets konfirmander i Lemming: Siddende: Louise Østergaard Møller, Julie Møllebjerg, Stående fra venstre: Niels Pilgaard
Jensen, Mathias Millgaard, Kalle Gisselbæk Kristjansen, Jakob Overgaard Jensen, Alexander Østergaard Møller.

Årets konfirmander i Serup: Siddende fra venstre: Malene Pausgaard Andersen, Emilie Bak Sand, Helle Skjøth Sørensen, Trine Marie Olsen. Stående fra venstre: Benjamin Damgaard Pedersen, Bjarke Lysdahl Sørensen, Søren Peter Frost
Vestergaard, Nick Bay Bach Pedersen, Anders Juhl Nedergaard, Morten Guldborg Johnsen, Anders Henningsen, David
Linnebjerg Christensen.
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Serup Kirke

Konfirmation d. 8. maj 2011

Konfirmeret i Serup: (fra Dybkær Specialskoles Lemmingafdeling)
Stående fra venstre: Christian Emil Gårn Jensen, Victor Rughave Larsen, Megan Elisabeth Bodum, Caulfield, Patrick Ballegaard Reher, Nikolaj Carøe Thorsager, Camilla Skov. Siddende til venstre: Tanja Julie Wulff

Tyrkisk besøg
Onsdag 4. maj besøgte en gruppe elever fra Evyap-gymnasiet i Istanbul Serup Kirke.
De blev vist rundt i kirken og fik en introduktion til den kristendom, som for dem var lige så ukendt, som Islam er for
mange danskere.
De unge tyrkere er i landet som led i en udveksling med gymnasielever fra Herning Gymnasium.
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Lemming Kirke

GUDSTJENESTELISTE
Serup

Lemming

Juni

Juni

02.
05.
12.
13.
19.
26.

Kristi Himmelfarts dag		
6.s.e.påske			
Pinsedag				
2.pinsedag			
Trinitatis søndag			
1.s.e.trinitatis			

10.30
ingen2
10.30
ingen3
14.004
ingen2

2.s.e.t.				
3.s.e.t.				
4.s.e.t.				
5.s.e.t.				
6.s.e.t.				

09.005
ingen2
09.005
ingen2
10.30

7.s.e.t.				
8.s.e.t.				
9.s.e.t.				
10.s.e.t.				

Noter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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09.00
10.30
09.00
ingen3
10.30
09.001

03.
10.
17.
24.
31.

2.s.e.t. 				
3.s.e.t.				
4.s.e.t.				
5.s.e.t. 				
6.s.e.t.				

ingen2
09.005
ingen2
10.30
ingen2

August

August
07.
14.
21.
28.

Kristi Himmelfarts dag		
6.s.e.påske			
Pinsedag 				
2.pinsedag			
Trinitatis søndag 			
1.s.e.t.				

Juli

Juli
03.
10.
17.
24.
31.

02.
05.
12.
13.
19.
26.

ingen2
10.30
14.006
10.30

07. 7.s.e.t.				
14. 8.s.e.t.				
21. 9.s.e.t. 				
28. 10.s.e.t.				

10.30
ingen2
10.30
09.00

Kirkekaffe
Der henvises til pastoratets anden kirke, hvor der er fælles gudstjeneste
Friluftsgudstjeneste i Sejling, fælles mellem de fire sogne, se også ”kalender”.
Menighedsmøde i konfirmandstuen i Serup efter gudstjenesten, se også under ”kalender”.
Gudstjeneste ved pastor E. Stobbe, Kragelund.
Gudstjeneste med efterfølgende indskrivning af konfirmanderne i konfirmandstuen.

KIRKENYT
Serup Kirke

Vedrørende fødsel - nyt!

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

Omsorgs- og ansvarserklæringen

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

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.

Vedrørende dødsfald

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

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
Fællesspisning Lemming Klubhus
I forbindelse med det sociale, er der fællesspisning i
Lemming klubhus en gang om ugen.
Alle er velkommen, og tilmeldelse sker til formanden.
Vi har allerede nu fået en del tilmeldinger, og Karen
Bang og Henrik Jensen samt Jannie Rasmussen er de
flittige, der har sagt ja til at hjælpe med maden.

Trænere i Lemming
Træner serie 2 		
Holdleder			
Træner Serie 3		
Holdleder 			
Træner U-17 drenge		
Træne U-15 drenge		
Træner U-14 piger		
Træner U-6 & U7 mix		
Træner Sandkassehold

Brian Johnsen
Egon Bang
Ole Smedegaard
Hugo Moralez
Kenneth Kristoffersen
Bo Smed & Benjamin Hede
Jonas Pedersen & Anders Kristensen
Lars Hansen
Steffen Johnsen

U-15

Hold

et

Her ses et billede af vores U-15 drenge. Bo & Benjamin, som har trænet drenge i et par sæsonen, har stadig en masse at
bidrage med, og vi har endnu et år holdet med i den rigtige ende af tabellen.
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Team Bang
HUSK
Du kan altid følge vore oplevelser
på den nye hjemmeside:

www.lemmingif.dk

To glade drenge…

Følg med i, hvad der sker løbende i klubben.
Klubbens hjemmeside er med til at holde klubben opdateret med de seneste nyheder (stillinger, sponsor,
spillerprofiler).
Har du noget, du gerne vil bidrage med på siden, nyt
indhold eller andet - så send en mail til
kristianhornskov@yahoo.dk

1-holdet 2011

21

PLADS TIL DIG OG MIG
Knallertklubben Aktiv i Nisset
I Nisset samles hver onsdag om vinteren en del af de
ca. 20 lokale medlemmer af veteranknallertklubben
Aktivs afdeling i det nordlige Silkeborg hos Michael
Melsen. Her er der et stort værksted med varme og diverse maskiner, og her skues knallerterne fra hinanden
og samles igen, renses, poleres, snakkes om motorer,
kvinder og blondinevitser og det næste veterantræf,
mens en kølig øl i pausen skyller slibestøvet af ganen.
Når så vejret bliver til opholdsvejr, så skal trofæerne
luftes, og det kan blive op til en 70 km lang tur rundt i
omegnen, hvor de lokale indbyggere kan kende lyden
af de smukke maskiner, når de med dæmpede pluttelyde fra udstødningerne kører forbi med de stolte ejere
på ryggen.

Brødrene Claus og Per er fast inventar...

Billede 1: Mikael checker…

Per Ras fra Nisset’s knallert før...

Michael Melsen sikrer, at der ikke er løse forbindelser...

...og efter en tur i Knallertklubben Aktiv

Det vækker berettiget opsigt overalt, hvor knallertklubben kører hen, idet publikum altid er benovede
over, hvor flotte knallerterne er, og de ældre mænd vil
tit sige: ”Åh, jeg havde sådan en Diesella, da jeg var
ung, og min kæreste, nu kone, sad bag på” eller ”Jeg
drømte altid om den der 3-gears Puck, men det blev
”kun” til en 2-gears Rex i damemodel” uden affjedring
på baghjulet!

Den lokale klub startede for c. 10 år siden, da Michael
inviterede brødrene Per og Claus Rasmussen til at
køre med til træf (i bil), men Claus var heldig og fik
fat i en Express fra 1955 til Per og en SCO fra 1964
til sig selv. Begge var meget ramponerede, og skulle
på ”lossen”. Men efter adskillelse i atomer, flere års
knofedt, stumpemarkedsbesøg, renovering af motorer,
sandblæsning af steldele og efterfølgende opmaling
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og pudsning af de forkromede dele, ændrede skramlet
sig til flotte og brugbare knallerter, som har kørt upåklageligt siden. De var heldige, at der ikke skulle sendes dele til forkromning, for det kan hurtigt løbe op.
Pers søn Martin kunne heller ikke holde sig væk, og
kører nu på en Rex eller en herlig gl. budcykel til de
korte ture. Og efterhånden dukkede flere interesserede op og nød godt af den tekniske og sociale support,
der gives, når man er ved at give op overfor drilagtige eller uløselige problemer, som så løses ved fælles
hjælp!
Alle knallerterne skal være mindst 25 år gamle for at
være veteraner, men så kan der også tegnes fordelagtige forsikringer. Selve hovedforeningen Aktiv har
sin egen hjemmeside på www.vkka.dk, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og arrangementer annonceres. Der er også en liste med eksperthjælp til de
mange forskellige knallertmodeller, så man ikke selv
skal opfinde den dybe tallerken hver gang for at komme ud at køre. 				
Luffe

Ikke alt har motor på...

Martin checker lige støddæmperen...
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Efter generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således:

Siden sidst
29. april 2011 havde støtteforeningen 20 års jubilærium. Det blev fejret med en fest!

Formand
Jens Ove Hansen
Næstformand Gyda Betzer 		
Sekretær
Lene Michaelsen

tlf. 40868647
tlf. 30682330
tlf. 26446025

Kasserer
Peter Henningsen
Best medlem Lars klærke 		

tlf. 40544429

Vi vil i gerne i den anledning takke alle dem der har
hjulpet og støttet op omkring foreningen.

tlf. 86855108
tlf. 86855411
tlf. 86855492
tlf. 86855786

En særlig tak til lotterispil udvalget der egenhændigt
har kørt lotterispillet i alle årene. Bemærk, dem der
startede i lotterispiludvalget for 20 år siden, er dem der
stadig kommer hver tirsdag året rundt. Ingen udskiftning i 20 år. Det samme gælder formanden i støtteforeningen Kirsten Jensen, samt kasseren Jens Chr
Jensen. Fantastisk flot indsats af dem alle - tusind tak.

Støtte foreningen:
Formand
Kasserer
Medlem
Medlem

Kirsten Jensen
Jens Chr Jensen
Vivi Sørensen 		
Benthe Hansen

Loppemarked

i Serup forsamlingshus
Søndag d. 18. september 2011
Hvis I har nogle lopper i gerne vil af med
så modtager vi dem gerne
Aftal eventuel afhentning med
Kirsten tlf. 86855108

Som sædvanlig med masser af god mad og god musik. En god fest som holdt til langt ud på natten.

Da der ikke er plads nok her i bladet til at nævne alle
de ting, som Kirsten og Ove Jensen gør for Serup forsamlingshus, lige fra madlavning til snerydning, må vi
nøjes med at sige en stor tak til jer, for det store arbejde, som I lægger i forsamlingshuset.
En stor tak til Rasmus Jensen for at have lakeret gulvene i Serup forsamlingshus så flot.
Også en stor tak til Børge Simonsen for hjælp til isolering af loftet.
Tusind tak til jer alle fra bestyrelsen
i Serup forsamlingshus.

Høstfest

i Serup forsamlingshus
Lørdag d. 8. oktober 2011
program udsendes senere
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Vi ser frem til et godt samarbejde
i de næste 20 år.

SERUP BORGERFORENING
Ny bestyrelse
Formanden for bestyrelsen i Serup borgerforening,
har pr 1.4.2011, valgt at trække sig fra posten. Derfor
har Serup borgerforening, d. 16.3.2011, afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: 		
Tommy Sørensen
Næstformand:
Steffen johnsen
Kassere: 		
Maria Damkvist
Sekretær: 		
Camilla Brodersen
Bestyrelsesmedlem: Camilla Brix
Supleant: 		
Suzan Haunstrup

Sankt Hans aften
på Serup Sportsplads

Torsdag d. 23. juni kl. 18.00
Vanen tro indbyder Serup Borgerforening til
Skt. Hans på Serup Sportsplads
Bålet tændes ca. 19.30.
Der vil være båltale, salg af pølser, øl og vand
samt gratis snobrød og saft til børnene.
Vi krydser fingre for godt vejr!

Sommerfest i Serup
Torsdag d. 11. august
Tag traveskoene på, køb en kondi-bingo plade og
håb på at du finder dine numre på en dejlig gåtur med
start og slut i festteltet på Serup Sportsplads, hvor de
heldige belønnes.
Fredag d. 12. august
Spilleaften for hele familien i år med ekstra underholdning og så selvfølgelig det hyggelige fakkeloptog
gennem Serup.

Der var et godt fremmøde og mange fantasifulde udklædninger, da katten blev slået af tønden i Serup.

Lørdag d. 13. august
Efter vi har spist og drukket den sidste slurk morgenkaffe tager vi i år igen fat på Tour De Serup, hvor alle
cykelglade folk kan få en dejlig tur rundt om Hinge
Sø. Deltager vil i hold blive stillet overfor spørgsmål
og konkurrencer, så de dygtigste hold kan blive hædret under aftenens fest.
Som sædvanligt vil der dagen igennem være diverse
aktiviteter for store og små, så som gadefodbold,
hoppeborg, børneloppemarked, hønsebingo og salg
af pølser, is vand og øl blot for at nævne nogle. I år vil
der også være en petanque-konkurrence for folk i alle
aldre.
Om aftenen vil der være fællesspisning i teltet efterfulgt af levende musik der spiller op til dans. Bemærk
at der som noget nyt i år vil være tilmelding til aftenens arrangement.
Søndag d. 14. august
Vi håber på god deltagelse, når vi som noget nyt i år
indbyder til børnedyreskue, hvor byens børn fremviser deres dyr. Der vil blive bedømt af dommer, som
uddeler diplomer. Der vil også være pony ridning.

Det var action på scenen til borgerforeningens forårsfest
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LANDSBYLIV
Så kom foråret
Så er påsken veloverstået, vi håber alle har nydt det
dejlig vejr og alle fridagene.
Her i Landsbyliv er vi i fuld gang med at lave aftaler om
næste sæsons arrangementer.
Lige pt. mangler vi lige at få styr på de sidste detaljer,
men kan allerede nu sige, at det bliver et kanon program lige som sidste år med masser af varierede arrangementer.
I løbet af juni vil programmet være færdig og vi vil kikke
forbi for at sælge medlemskort. Igen i år vil det være
muligt at indbetale kontingentet på vores konto:
Reg. Nr. 9266, Konto nr. 8157190629
... eller betale med rede penge.
Prisen er den samme som sidste år: 50 kr. pr. person
og gælder for et år.

Kommende arrangementer…
Tur til Den gamle Smedíe

I samarbejde med Veteranknallertklubben
Onsdag d. 18. maj kl. 19
Vi mødes ved Kirken i Lemming kl. 19
og kører til Ansvej 29, 8620 Kjellerup
hvor vi mødes med Veteranknallertklubben.
Her går vi ind og ser Dan Riemenschneiders butik
med brugskunst.
“Et sted med sjæl”.
Butikken rummer også en del af Dan´s egne ting,
som kan være en kombineret af
metal, glas, sten og beplantning.
Han vil fortælle om stedet.
Se mere på www.dengamlesmedie-gaardbutik.dk
Vi medbringer sandwich, øl, vand, kaffe og kage
(Inkl. i prisen).

OBS OBS OBS

Ny pris
Pris: 40 kr. for alle
Sidste tilmelding 11.5.11 til Janni på 24630517
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Fodbold Golf og Picnic

Store og små hygger til filmen...

Fodboldgolf
Søndag d. 26. Juni
Sepstrupvej 36, 8653 Them, kl. 11
Kom med ud og rør benene og lattermusklerne.
Vi mødes ude ved fodboldgolf banen
til et par hyggelig timer.
I er velkomne til og tage madkurven med,
vi tager kul med til grillen.
Voksne 100 kr.
Børn (Under 15) 50 kr.
(De modtager ikke dankort af nogen art,
så husk penge)
Sidste tilmelding til Dorthe 23.6.11 på 51245664
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Nogle af vores fantastiske hjælpere...
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LANDSBYLIV
Siden sidst…
Ikon fremstilling med frøken Anker
En torsdag i februar var 9 kreative damer samlet til
en hyggelig aften i selskab med frøken Anker. Aftenen
stod på fremstilling af ikoner. Mange havde taget en
masse spændende ting med hjemmefra, bl.a. billeder,
blonder og smykker til at sætte på.
Efter lidt fortælling om ikoner og grundprincipperne var
det vores tur til at prøve kræfter med ikonens kunst.
Der blev hygget med kaffe, småkager og lidt snak. Da
aftenen var omme, kunne alle forlade Friskolen med
deres flotte ikoner.

Der hygges og snakkes...

Teatertur
Fredag d. 10 marts 2011 var 25 personer med landsbyliv i Det Ny Teater. Vi startede med at spise god mad
- fyldt svinemørbrad i baconsvøb med diverse tilbehør.
Stemningen rundt ved bordene var god og kl. 20 var
vi parate til at opleve revyen “ Krisen kradser - kradser
krisen?”
Mange sjove episoder blev vendt på lystig vis, og mange af vore kendte politikere måtte stå for skud. Om
det var en tilfældighed, at Lemming Husmoderforening
blev nævnt i revyen, det vides ikke…. Efter en lille time
var der pause, hvor der var mulighed for at købe kaffe
eller andre drikkevarer inden vi startede på 2. afdeling
af revyen, som fortsatte i den muntre tone, så vi fik
virkelig rørt lattermusklerne denne aften.
De optrædende amatørskuespillere kunne virkelig deres roller enten i syngende form eller med rappe replikker, som ramte plet.

Fælles spisning

Højt humør i køkkenet...

Fredag d. 25 marts, mødte 56 sultne børn og voksne,
op til den årlig fælles spisning. Ved fælles hjælp var
det lykkedes os og få kreeret noget rigtig dejlig mad.
(Stor TAK til Klaus, A-G, Trine Ø, Trine K og Ida K.)
Menuen i år stod på græske bøffer med tilbehør, og
lækker kage med frisk frugtsalat til dessert. Stemningen var høj ved bordene og der blev rigtig snakket.
Efter desserten blev der fremvist film og hygget med
snoller. Til dem der bare “måtte” se X-factor klarede
vi også det med hjælp fra Karen (Tak for lån, Karen).
Os fra bestyrelsen vil gerne sige en kæmpe stor TAK til
alle der hjalp til, med opvask og oprydningen.
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Sommeren har taget over

Ja det må siges, græsset gror og træer og buske grønnes
og børnene modnes og vokser. Efter en lang vinter var det
godt med et forholdsvist kort forår, vi måtte have sommer.
Det kom og huset åbnede sig igen med børn og voksne
med masser af energi. Det har været et par gode måneder
i Børne- og Familiehuset og vi glæder og til det videre arbejde. Jakker og lange bukser er skiftet ud, huer og vanter
er gemt væk og blomsterpotterne er frisket op med masser
af sommerblomster. Det spirer og gror.

Forældredag og emneuge

Forårets forældredag blev afholdt den 5. april. Vi havde en
rigtig hyggelig aften med masser af glade børn og forældre. Som noget nyt havde vi denne gang besluttet at børn
og forældre skulle gennemføre et opgaveløb med indlagte
besværligheder. Det blev klaret i det lidt grå vejr med flotte
besvarelser og Katrine og Benjamin T kunne efterfølgende
kalde sig for det bedste hold, altså lidt bedre end de andre.
Emneugen tog over og gode oplevelser er det altid når vi
har gæster eller besøgende. Denne gang en super mandag med Børnehjælps Dagen som medspiller, hvor nye
opgaver og udfordringer blev løst og nye erfaringer høstet.
Ugen fortsatte med samme melodi. Tirsdag havde vi et
godt besøg på Bruunshaab Gamle Papfabrik med gode
oplevelser i værkstedet. Alle kom hjem med skåle og fade.
Onsdag var vi med Natur og Ungdom på GPS løb i nærheden af Gl. Rye og det var død kedeligt lige indtil vi fandt ud
af, at det kunne vi også klare. Torsdag var med fuld knald
på. Pladsen og haven og oprydning og de fineste snobrød.
Fredag sluttede ugen af med en tur til Troldhøj i Gjern Bakker og flere plukkede og klippede sin helt egen buket med
grene og blomster som var lige ved at springe ud. En fantastisk uge sluttede med en god dukkert i Nordvestbadet.
Vi kunne ønske alle en god påske.

Undervisning

Mange gange kan det være svært at formidle hvad det
lige er der sker når vi har undervisning, at fange børns opmærksomhed, at udfordre deres nysgerrighed, at formidle,
at mestre, at være en del af noget fælles. Vi har fanget
nogle sammenhænge hvor vore elever er i gang med at
lære, se de indsatte fotos. Dette forår har været præget

Så er der pigegruppe
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af flere gode forløb, nogle
har knækket læsekoden
og andre har fundet ud af
- med egne ord - ”hvor kan
jeg da egentlig meget”. Det
handler om forløb i yngste
gruppe omkring forbrug og
affald inspireret af Danmarks Naturfredningsforening. Det handler om et
forløb i Natur og Teknik og
for de ældste, biologi, hvor
der er stillet ind på fuglearter, levevis og kendetegn.
Når undervisning lykkes
og især når eleverne selv
oplever at det lykkes er det
go´ læring.

Camilla arbejder flittigt på
Papfabrikken

Praktik og brobygning

Sideløbende med den daglige undervisning i ældste
gruppe har vi også perioder hvor nogle af vore elever er
i praktik eller brobygning. Det er altid gode oplevelser for
vore elever og denne gang er det især godt at berette om
Kasper, som i dette forår har været på tre forløb. Denne
gang om vellykkede forløb på Teknisk Skole og hos Opel
i Silkeborg, hvor Kasper dannede et rigtig godt par med
Martin på værkstedet. Tak for hjælpen.

Inden sommerferien

Vi læner os jo som altid op af en masse tradition og dertil
også gode oplevelser og det betyder at juni måned også
afsluttes med flere kendte rutiner. Konkret betyder det at
vi skal afvikle klassens dag den 23. juni, kanotur den 24.
juni og inden da skal vi lige have besøg af Ulvedalskolen,
en tradition med gode kampe på fodboldbanen, hvor pokalen vandrer fra hus til hus og nu vil vi ha den tilbage. Vi
har nemlig planlagt en rigtig god dag sammen med DGI
Midtjylland i forbindelse med et spændende samarbejde
omkring et initiativ der hedder idræt for alle.

Yngste gruppe samlede affald ved Vesterhavet

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
En jagtelig forening
Den er ikke kæmpestor – Lemming og omegns jagtforening – og måske godt det samme. De godt 90 medlemmer er for få til at kunne strides og lave fraktioner.
Noget man desværre ser i mange større foreninger.
Men mange nok til at kunne bære et antal velbesøgte
arrangementer over året. Fisketure, vildtmiddage, indskydning, svampesamling – men selvfølgelig mest af
alt: Jagtture i nærområdet.
Foreningen har jagtleje i Præstegårdsskoven ved Serup, og her har vi over efteråret og vinteren en række
fine ture.
Vi har en jagtvogn, som kan bruges til transport rundt
i dalen – de fleste af os har rundet de 50 – men som
også danner kafferammen om forårets bukkepral. I år
den 16. maj tidligt morgen, hvor pürschjagten starter.
Vi afholder ikke storslåede godsjagter og vi måler ikke
vores succes på hvor mange dyr der ligger på paraden. Vi mødes fordi det er hyggeligt og fordi det er
en god måde at gå en tur på. Hundene skal holdes
skarpe og vi andre har godt af røde næser og brændte
kalorier. Det sker at et dyr eller en hare kommer indenfor skudvidde, men det sker også at de grinende

løber forbi. Begge dele giver anledning til en god historie, når vi bagefter åbner en øl og takker dagen af.
Vintersæsonen afrundes gerne med store rævejagt –
hvor lokale jordejere og medlemmer lukker os ind på
deres jorder. Rævene har det til gengæld med at blive
væk, men det er altid en fin tak-for-i-år suppleret med
gule ærter, pølse, flæsk og snak om hvad vi ellers har
oplevet i skoven, dét år.
Skribenten er en af flere, som egentlig ikke bor her
i området men som alligevel gerne vil være medlem
af foreningen. Hvorfor? Fordi Lemming og Omegns
Jagtforening er god for et enkelt program om det jagt
primært handler om. At komme derud. Programmet –
samt lidt billeder på hvad vi laver undervejs – kan du
finde på www.lemmingogomegnsjagtforening.dk og
har du lyst til at være med – så ring til et af bestyrelsesmedlemmerne og aftal et visit eller to.
Til slut et tak til Henrik Jensen som har afleveret blyanten videre til undertegnede. Jeg bor i Ry, men kommer
hyppigt og gerne til Lemming. Især når der er jagt.
Verner Lynge

En kold januardag 2011...
Glade hunde og tilfredse jægere fra
Lemming og Omegns Jagtforening.
Det var småt med ræve,
men humøret var højt.
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FRISKOLEN I LEMMING
Hvad er det der med Grundtvig-Koldsk for noget?
Jeg er mor til Sander, der er elev på Friskolen i Lemming. Da Sander skulle skifte skole var mit fokus ene
og alene, at finde en skole der kunne give ham en glad
og tryg skolehverdag. Nu har han gået på skolen et års
tid og jeg har til fulde fået opfyldt mit behov for at have
en dreng, der er glad for at gå i skole.
Jeg er af natur nysgerrig og har ikke kunnet lade være
med at spekulere over, hvad det er der gør at Sander
trives så godt.
Jeg har derfor sat mig for at undersøge, hvad det der
med at skolen har sit udgangspunkt i Grundtvig og
Kolds tanker, egentlig betyder.
Det har været et omfattende materiale at sætte sig ind
i og jeg har været nødt til at vælge de ting ud, som
vakte størst genklang i mig.
Det jeg fandt frem til er de vigtigste træk ved en Grundtvig Koldsk skole er:
At barndommen anses som betydningsfuld i sig selv.
At skolelivet ikke handler om at gøre sig klar til erhvervslivet, men til at leve sit liv.
At glæden ved det barnet oplever i samværet med de
andre børn og lærerne, anses som den vigtigste forudsætning for, at der kan ske en læring og udvikling.
At barnet skal lære at tage ansvar for både hvad det
gør og hvem det har lyst til at være.
Det jeg fandt allermest interessant var de Grundtvig
Koldske tanker om fællesskabets betydning ikke bare
for mig og min dreng, men generelt for alle der interesserer sig for børns udvikling. Så i det følgende beskrives Grundtvig og Koldts tanker om hvorfor det er
vigtigt at skabe og udvikle fællesskab og hvordan man
som Grundtvig Koldsk skole kan gøre det i praksis.
Christen Kold skrev i sin afhandling om børneskolen:
”Skal det danske folk hæves til at være et i sandhed
frit, selvstændigt og kraftigt folk, der både kan og vil
bruge sin frihed til gavn og glæde for sig selv og samfundet, da må først ånden frigøres for det snæverhjertede, egennyttige og nedtrykkende, der forhindrer udviklingen”
Grundtvig mente at mennesket har et dybtliggende behov for at skabe mening i tilværelsen. Mennesket skal
aldrig stoppe med at stille spørgsmål ved de værdier
og de rammer de lever i.
Det er derfor vigtigt, at børnene lærer, ikke bare at
godtage ugennemtænkte, ensidige og dårlige måder
at forholde sig til livet. I stedet skal de blive i stand til
at skabe sig et billede af hvordan livet er, når det er
bedst.
De skal ikke lade sig nøje, men aktivt kæmpe for et
godt liv. Vel og mærke ikke kun for dem selv. Grundtvig
mente at mennesket er nødt til at komme til sig selv,

30

før det kan komme til andre. Man skal kunne sige jeg,
før man siger vi. Hvert enkelt menneske skal forstå, at
det har en ganske særlig betydning. Samtidigt er det
også vigtigt, at man ikke tror man er den eneste person, der er interessant og betydningsfuld. Alle mennesker er betydningsfulde. Det er både vigtigt at kunne
være sig selv og det er samtidigt vigtigt, ikke at være
sig selv nok.
Ifølge Kold fodrer sand og virkelig undervisning ”det
levende ord” gennem fortælling. For det første skal:
”Lærerens væsen og gemyt være gennemtrængt af
kærlighed til og levende interesse for ypperlig heden
og nødvendigheden af den sag der omhandles, således at elevens væsen, ved det levende ords ubegribelige kraft, ligesom åbner sig for at optage de tanker,
følelser og forestillinger i sig, som det er lærerens hensigt at meddele. For det andet: At den sag der meddeles, er af den beskaffenhed, at eleven på sit åndelige
standpunkt virkelig er i stand til at modtage den på en
sådan måde, at den enten kan vække eller nære hans
åndelige liv.” (Kold)
I dag tænkes ”det levende ord”, som en metode, der
giver børene et grundlag for at forstå, at deres eget liv
ikke er isoleret fra resten af verden og historien, men
at de er en levende og vigtig del af de små og store
fællesskaber de er en del af.
Som mor har jeg oplevet, at Sander er begyndt at interessere sig for og undrer sig over, hvorfor mennesker
han møder, gør som de gør. Han er blevet en glad
dreng, der livligt snakker om, hvad man skal gøre for
at have et godt liv i skolen, i familien og til idræt. Han
har fået lyst til at blande sig og deltage aktivt i sit eget
og andres liv.
Jeg er derfor glad for at der findes et alternativ til den
danske folkeskole.Der er ingen tvivl om, at det valg jeg
har taget, har været det helt rigtige for Sander.
Sanders mor.

DEN POLITISKE SIDE AF SAGEN
Nyt fra Lokalrådet
Foråret har været en lidt stille tid, rent Lokalrådsmæssigt. Det velbesøgte Borgermøde 17.-3. i Centrumhuset, har været fyldigt refereret i dagspressen (23.-3.).
Der var stor interesse for at stille spørgsmål til og diskutere med de to politikere, Steen Vindum (V) og Jørn
Rye Rasmussen (SF). De to embedsmænd, Dorthe
Monrad fra Plan-og Miljø (og byansvarlig for Skægkærområdet) og Gunvor Winther fra Vej-og Trafik, gav
en konkret opdatering for hvert deres område.
De 23 Lokalråd i Silkeborg kommune var indkaldt til
fællesmøde 30.-3. Her var der generelt ros til såvel politikere som embedsmænd for den positive ånd Lokalrådenes samarbejde med kommunen foregår i. Hvert
område har nu fået tilknyttet en byansvarlig, som hele
tiden er opdateret, og som vi kan henvende os til for at
komme videre i systemet.
Fra flere områder blev der forberedt indsigelser mod
den reduktion i lokalbusdækningen, som bliver et resultat af kommunens sparemål på området. Vi indsendte også en højlydt kommentar om planerne for
rute 31 og 32.
Mikkel Lauersen, Midttrafik, oplyser, at der efter et
møde med kommunen og Pan-bus d. 10.-5., vil blive
arbejdet med at løse nogle af de største problemer,
bl.a. ved en bedre sammenhæng mellem ruterne ved
omstigning i Skægkær. Der bliver ikke afsløret nærmere før de nye køreplaner træder i kraft.
Når det overhovedet kommer på tale at reducere busdriften i vores område, hænger det jo sammen med
det forholdsvis lille befolkningsgrundlag, og at der heller ikke er planlagt nævneværdig udbygning af Serup
og Lemming. I følge Kommuneplanen vil udviklingen
i skoledistriktet primært komme til at ske i Sejling,
Skægkær og Øster Bording.
Men er det sådan det skal være?
De mange TIL SALG- skilte langs vejene, tyder jo ikke
just på den store interesse for at bosætte sig hos os
- eller er det bare den almindelige afmatning i boligsalget, der gør sig gældende? Det giver i hvert fald et lidt
trist indtryk, som vi nok ikke kan gøre så meget ved
lokalt.
Men noget vi kan gøre meget ved alle sammen, er
affald langs vejene. Som billederne af høsten fra en
tur langs Tandskovvej viser, bliver der ”tabt” utrolige
mængder af de utroligste ting - ud ad bilvinduet eller
fra traileren på vej til lossepladsen. Men det er jo nok
alle de andre, udensogns bilister. Ikke mig, men min
nabo.

Udsigt fra Tandskov Baunehøj, kompasset rundt

Klaus Hansen, Tandskov
Indsamlet langs Tandskovvej på en enkelt cykeltur
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LEMMING BORGERFORENING
Så er vi klar med en ny sæson i Borgerforeningen
I Januar havde vi den årlige generalforsamling, der var
ikke de store revolutioner, alt foregik i god ro og orden,
det værste, der skete var, at der ikke var købt sky og
karse til den obligatoriske rullepølsemad.
Efter konstituering ser bestyrelsen således ud:
Sanne Mai Lemming
Henning Skov		
Tina K. Nørreskov
Sanne Møllebjerg
Jørgen Brendstrup
Jytte Johansen
Lars Elsborg		
Preben Nygaard
Søren Lue		
Trine Østergaard
Alice Thygesen

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer, borgerforeningen
Kasserer, forsamlingshuset
menigt medlem
menigt medlem
menigt medlem
menigt medlem
suppleant
suppleant

Der var 16 fremmødte inkl. bestyrelsen, så vi må jo
gøre det godt.
I marts havde vi to vidt forskellige arrangementer,
nemlig fastelavn og forårsfest. Fastelavnsfesten var
igen i år i samarbejde med kirken og blev nærmest et
tilløbsstykke, begge steder. Næste år afholder vi igen
et lignende arrangement.
Forårsfesten løb af stabelen lørdag den 12. marts, vi
kunne godt have ønsket os flere tilmeldinger, men de
der mødte op havde en god aften. Revyen var fin og
morsom og som tilflytter er jeg jo også ved at finde ud
af hvem den omhandler.
Næste år kommer der anden musik, som vi håber, er
mere ”venligt” for øregangene.

LOTTERISPIL
MANDAG KL. 19.30
DOG SOMMERLUKKET
HELE JULI MÅNED
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Vi har ikke kunnet undgå at mærke, at nu er sommeren på vej og træerne er eksploderet i skønne nuancer
og næste arrangement er:

Skt. Hans aften

midsommer, og i år foregår det i Nisset,
på byens festplads.
Årets båltaler er Leif Mønsted.
Arrangementet starter kl. 19.00,
og der er båltale kl. 19.30
og umiddelbart derefter tændes bålet.
Som vanligt vil det være muligt at købe
kaffe, kage, pølser, brød, øl og sodavand,
snobrød er gratis.

Tag din gamle sweater på...

...og lad bare skægget stå,
for vi skal sammen med landbyliv ud at fiske
i Resenbro Put and Take, Møllegårdsvej 36,
søndag den 11. september kl. 11,
vi mødes derude, og ser hvor mange
lystfiskerhistorier, der bliver lavet i løbet af dagen.
Tilmelding sker til Sanne Lemming 2212 0212.

Hvis du IKKE vil af med din svigermor
er der mulighed for at komme med på svampetur
og lære lidt om de spiselige svampe,
sammen med jagtforeningen i Velling skov,
hvor naturvejleder Jan Kærgård vil guide os.
Lørdag d. 24. september
Vi mødes ved Lemming Kirke kl. 9.00,
og vi forventer at være hjemme igen kl. 13.00.

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
IF Centrum volleyball

GYMNASTIK-INSTRUKTØR SØGES!

Vi har netop afsluttet en rigtig god sæson i hallen. Hele
sommeren står den på masser af volley i sandet bag
Nordvestbadet i Silkeborg.

Er du vild med gymnastik og har lyst og mod på at
træne nogle gymnastikpiger i rytme/spring?
Så er vi en gymnastikafdeling i idrætsforeningen Centrum, som mangler trænere til den kommende sæson
fra sept. 2011

Indendørs starter vi igen d. 15. august.
Træningstiderne er følgende:
Kids-volley: for alle indtil 13 år.
Mandag kl 17 til 18.15 i Skægkærhallen
Træner: Mogens tlf.nr. 20 87 60 11
Teen-volley: for alle fra 13 til 18 år
Mandag kl 17 til 19 i Skægkærhallen
Trænere: Nicole, Peder og Lene 28 89 68 11
Senior-mix: for øvede volleyspillere
Mandag kl 18.30 til 20 i Skægkærhallen
Træner: Lene 28 89 68 11
Kids og Teens spiller endags-stævner. Teens deltager
i DGI turnering og diverse stævner. Senior deltager i
diverse stævner og DGI turnering.
Ring hvis du har spørgsmål

Vi mangler en træner til hhv. piger 6-8 år og piger 9-12
(14) år. Vi har gode hjælpetrænere, så du kommer ikke
til at ”stå alene”. Vi træner en gang ugentlig i gymnastiksalen på Skægkærskolen.

ZUMBA / LATIN MIX TRÆNER SØGES
Kunne du tænke dig at være træner for et nystartet
zumba / latin mix hold i idrætsforeningen Centrum?
Vi træner en gang ugentlig i gymnastiksalen på Skægkærskolen. Tidspunkt og ugedag kan vi tale om. Vi
regner med at starte i sept. 2011
Hvis du er interesseret, må du meget gerne henvende
dig til: Bodil Byskov på tlf. 86 85 56 78 / 51 89 63 10
(formand for gym.afd.)

Vel mødt i hallen til august
Hilsen IF Centrum Volley

Billederne er fra vores jubilæum d. 9. april. Små hundrede børn og voksne morede sig i hallen og forsynede sig med kage
og saft om eftermiddagen, hvorefter jubilæumsfesten afholdtes i Sinding forsamlingshus og aftenen.

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

www
ifcentrum
dk
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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

Lemming GIF
Lemming Skolevej 10			
Michael Andersen, formand		
Kasper Bech, senior fodbold 		
Betina Jensen, ungdomsfodbold

8685 9095
2075 1816
8685 5019
8685 9219

Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset		
Else Haun, formand			

8685 5255
8685 5643

Serup Borgerforening
Tommy Sørensen, formand		

3511 6934

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

8687 7024
8685 5452

Skægkærområdets Lokalråd
For Serup:
Gitte Grill (formand)
For Lemming: Sanne Mai 		

8685 5985
2212 0212

Lemming Borgerforening
Sanne Mai, formand			

2212 0212

Dagplejere
Kontakt borgerservice			

8970 1010

Serup Foredragsforening
Bent Kjeldsen, formand			

8685 5452

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

3026 5156
3026 5156

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

Serup Forsamlingshus			
Kirsten Jensen, udlejning mm.		
Peter Blom, formand			

8685 5108
8685 6608
8682 6434

8685 5363

Lemming Forsamlingshus		
Henrik Jensen, udlejning		
					

8685 9197
8685 9048
2013 2785

Lemming Vandværk			
Peter Nørreskov, formand		
					

8685 9015
8685 9114
4013 4416

Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand		
					

8685 5687
4086 8647

8688 1843

Serup/Resdal Pensionistforening
Ingrid Jensen, formand			

8685 5411

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen			

2945 3473

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

Landsbyliv
Karina Mikkelsen, formand

		

2323 3031

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

8685 9325

Serup Kirke
Jens Folmer, menighedsrådsformand

8724 7070

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Lemming Kirke
Gunhild Bach, menighedsrådsfmd.

8685 9027

Sognepræst
Inge Glibstrup, Serup Tinghøjvej 9

8685 5385

Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
Skoleleder Asger Skov Nielsen		
Skolebestyrelsen:
Claus Morild, formand			
Ina Andersen, næstformand		

8970 2600
8680 2681

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

8685 9333
5085 1101
8685 9333
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8682 7810
2127 7219

Denne annonce
kan blive
DIN
Tikma EL A/S - Holmgårdevej 14, Serup - 8632 Lemming
Tlf: 8685 5060 - Fax:8685 5069 - mail@tikma.dk
Christians Anlæg &
Løgager Entreprenør A/S
v/ anlægsgartner Chr. Brendstrup

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, 8632 Lemming

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse
i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Pelle Hansen, Skægbjerglund

AUTO

tilbyder presning af halm med
HESSTON 4900 med samler.
Køb af halm på skår.
Nedfældning af gylle med SAMSON PG 20

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175
Reperation og service af alle mærker
Alt til konkurrencedygtige priser

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

Altid ærligt arbejde
- til tiden
-til gode priser

Tandskovvej 9, 4056 9936

Serup Minitransport
Tlf. 8685 5786 - 4086 8647
Container-udlejning

Lavpris benzin

Viborgvej 87

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

Den rullende købmand
Stagehøjvej 19A
8600 Silkeborg

86 80 08 25

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Få leveret dine
købmandsvarer lige til døren.
Jeg handler alle mine varer hos
SuperBedst på Lupinvej i Silkeborg
Ring dagen før du ønsker levering.

V/Kai Deigaard
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil: 61 44 53 51
mail@kobmanden-i-lemming.dk
www.denrullendekoebmand.dk

Levering: 50 kr.
Pensionister: 30 kr.

Silkeborg Isenkram
Torvecentret
Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168
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Deadline til næste blad: 1. august 2011
Mail: lokalblad@gmail.com

Faste arrangementer:
Lotterispil:
Lemm. Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.30
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.30
Gåtur, Landsbyliv:
Søndag kl. 10.00
ved Friskolen
Gudstjenester:
Se kirkesiderne
30. maj kl. 13.00
Løvspringstur, pensionistforeningen, se s. 7

4.-7. juli kl. 8.45-13.30
Sommerbilledskole
se s. 7

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

9. juni
Sang og musik, pensionistforeningen, se s. 7

7. juli
Sang og musik, pensionistforeningen, se s. 7

18. september
Loppemarked, Serup Forsamlingshus, se s. 24

13. juni
Friluftsgudstjeneste,
2. pinsedag, se s. 13

8.-11. august kl. 8.45
Sommerbilledskole
se s. 7

24. september kl. 9.00
Svampetur, Lemm. Borgerf., se s. 32

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

10. august kl. 9.00
Sommerudflugt, Pensionistforeningen, se s. 7

8. oktober
Høstfest i Serup Forsamlingshus, se s. 24

19. juni
Menighedsmøde i Serup,
se s. 13

4. august
Sang og musik, pensionistforeningen, se s. 7

23. juni kl. 18.00
Skt. Hans aften, Serup
Sportsplads, se s. 25

11-14. august
Sommerfest i Serup Borgerforening, se s. 25

23. juni kl. 19.00
Skt. Hans aften i Nisset,
Lemm. Borgerf., se s. 32

15. august
Opstart af indendørs volleyball, Centrum, se s. 33

26. juni kl. 11.00
Fodbold Golf og Picnic,
Landsbyliv, se s. 26

21. august
Konfirmationsindskrivning
se s. 12
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