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I Børne- og Familiehuset deles en is i sommervarmen

Lemming IF Senior fodbold
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SHELL/SPAR
Alt under samme tag

Aut. kloakmester

AKSEL NIELSEN
mobil

2080 8580

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

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

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

Murermester
KAJ JØRGENSEN

Mariehøj Murerforretning
Allingvej 12, 8632 Lemming

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Din pizza bliver
lavet af de bedste råvarer og i original stenovn
Ovnstegt kylling og döner kebab

Lemming Byggade 67
ÅBEN: Tirs.-sønd. kl. 16-21

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

Morten Bak A/S

Aut. Kloakmester & Entreprenør
Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Vi udfører alt fra stort til småt.
Jord - Kloak
Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

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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LEDER
I MANDS MINDE . . .
”Ikke i mands minde har vi haft så tør en sommer,” et
udsagn, som kan be-eller afkræftes rent videnskabeligt, ud fra meteorologiske data gennem 139 år. I år var
juli kun den 4. tørreste men den næstsolrigeste - i godt
og vel mands minde.
Har man ønsket sig en god ferie-sommer, kan man
være godt tilfreds. Men hvis man er afhængig af økonomien i sit landbrug, ser det anderledes ud. Og haven? Ja, vi kan jo vande, eller købe os fra misvækst. Vi
har da sparet mange penge til osende plæneklipperbenzin. Til glæde for freden og roen i landsbyhaven.
”I min barndom var der altid hvid jul.” Den skrøne er
modbevist, men i vores erindring spiller vores forventninger og ønsker ind.
Nu ønsker vi et smukt og farverigt efterår, med sol til
solcellerne og de mentale batterier. Og rigeligt med
vind til vindmøllerne - men ikke for meget, helst ingen
ødelæggende storme. Det er rigeligt at skulle se orkaner og tsunamier og skovbrænde og oversvømmelser
og tørke i fjernsynet fra ”de varme lande.”
”Alle snakker om vejret, men ingen gør noget ved det.”
Jo, det har vi gjort så rigeligt gennem vores levevis i
den rige verden gennem 139 år.
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, med tydelig afsender på.
Ellers kontakt Karina på tlf. 6127 7299. Bidrag-givere kan få deres navn i bladet, men uden beløbets størrelse.
Lokalbladets konto nr.: 1938-5905 254 431 - Lokalbladets CVR-nr.: 3353 7506
Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden ansvar for
redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen.
Alt materiale skal være navngivet. Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt, uden at disse er orienteret.

Samarbejdsudvalget:							Fastnet		Mobil			
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (redaktør)
8685 5502
4040 4502
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)
					
6127 7299
NN Præst Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)
			
8685 5385
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (freelance-journalist og trykansvarlig) 8685 9264
2993 5475
Tina Englyst, Serupvej 16 (Bladsætter) (Serup Borgerforening)
			
3023 1613
Erik Nielsen, Østerbyvej 46 (Serup-Lemming sognes Menighedsråd)
8685 9110
2565 0320
Kaj Larsen, Holmgårdevej 9 (Serup Foredragsforening)
3511 6628
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b
8685 9325
Lene og Ole Kamp, Lemming Bygade 69 A (Friskolen i Lemming)
8685 9333
Hanna Lund Pedersen, Lem. Vesterbyvej 36 (Børnehaven i Lemming) 			
3026 5156
Rasmus Jensen, Serupvej 18 (Serup Pensionistforening)
8685 5832
Gyda Betzer, Serup Skovvej 1 (Serup Forsamlinghus)
			
3068 2330
Janni Rasmussen, Lemming Bygade 69F (Landsbyliv)
			
2463 0517
Tina K. Nørreskov, Holmmøllevej 30 (Lemming Borgerforening) 		
8685 9114
2883 2404
Jesper Bang (Lemming IF)						
8685 9111
3052 1040
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ANNONCER

GADESPEJLET

Vi lukker dørene op på

Redaktionen ønsker alle

Friskolen

Torsdag d. 26. september kl. 16.00-17.00
hvor man kan få en rundvisning og en snak
om Børnehaveklassen, og hvor man kan få
svar på mange af de spørgsmål, man har, når
skolestart er næste trin...
Det er uforpligtende at møde op!

en rigtig god sensommer!

Med venlig hilsen
Friskolen i Lemming

lokalblad@gmail.com

Lokalbladets e-mail adresse

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

Det er ikke til at se det...

Men jeg runder 60 år d. 1. september

HUSSTAFETTEN

I den anledning vil det glæde mig at se
familie, venner og bekendte til åbent hus
Lørdag d. 6. september kl. 17.00
i Lemming Forsamlingshus
Med venlig hilsen
Ellen Schultz
Af hensyn til køkkenet:
SU senest d. 26. august til Lasse Schultz 25136775
eller pr. mail til e-schultz@live.dk

Skægkærgrillen

Grillen skal have ny forpagter igen
(3. gang er lykkens gang!)
Der arbejdes på at finde en ny,
så grillen kan åbne igen inden årsskiftet

Rettelse:

I husstafetten nr. 45 har vi fejlagtigt skrevet at
Sneftrup drev købmandsforretning i Nisset. Det
gjorde han ikke, det var i Lemming på Østerbyvej,
hvor Tove Sneftrup stadig bor. Det rigtige navn er
Skouborg. Vi beklager!
Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
850 stk

På Holmmøllevej 26 bor Mona og Leif Kristensen
samt Leifs far Anders, som havde den tidligere landejendom på stedet. Den er totalt fjernet, og der er bygget nyt stuehus og et stort værksted. Ved hoveddøren
til huset står 2 ioniske søjler og 2 løver passer på ejendommen. Og det endelige resultat er rigtig fornemt.
På adressen drives firmaet DMS, der forhandler surringsgrej primært til fastgørelse af vindmøller under
sejlads til deres opstillingssted på havet.

Udkommer:
Marts - juni - september - december

GADESPEJLET

Susanne og Peter Johansen, Serupvej 4E, fyldte beg- Malte Due Volf, søn af Marie Volf og Casper Due,
ge 60 år, hhv. d. 25. og d. 12. april
Lemming Bygade 32, er
født d. 26. september
2012 kl 11.56. Han vejede
3580 gram og var 52 cm
lang.

Smilla, datter af Jeanette
Grimstrup Kjeldsen & Brian Amdi Kjeldsen, Lemming Vesterbyvej 10, født
d. 20.04.2013 klokken
8.08. Hun vejede 3896
gram og var 53 cm. lang

Bent Frits, Serup Skovvej
7, fylder 80 år
d. 26. september.

I anledningen af min 80 års fødselsdag
inviterer jeg på dagen til

Åbent hus på Gl. Skovriddergård kl. 13.00
Bent Frits

Marianne og Jan Møller, Nisset Bygade 41, Nisset, blev viet
på Silkeborg Rådhus den 16. maj 2013.

Hans Vestergaard, Øre- Poul Jensen, Holmgaar- Leif Klejstrup, Serupvej Jens Mønster, Serup Tingvadbrovej 38, fylder 85 år devej 6, fylder 60 år
19, fylder 70 år
højvej 49, fylder 70 år
d. 2. september
d. 19. september
d. 22. september
d. 25. november
Et stort
TILLYKKE
til jer alle
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PLADS TIL DIG OG MIG
På billedet ses fhv. sognepræst Inge Glibstrup med
menighedsrådets officielle afskedsgave. Det er to
billeder af kunstneren Simon Aaen, og billederne
hedder ”Julenat” og ”Golgatha”. Jeg er meget meget
glad for dem og de vil få en hædersplads i vores nye
hjem.
Simon Aaen maler ofte billeder inspireret af bibelens
fortællinger eller billeder inspireret af naturen. Han har
lavet altertavle til Ilskov kirke og til Haverslev kirke og
har ligeledes udsmykket en lang række sognegårde,
menighedslokaler, Holstebro kaserne, Dronninglund
efterskole m.m. Omdrejningspunktet i hans malerier er
lyset, farverne og stemningen.
Mvh Inge G.

DAGPLEJERNE
Naturens dag
Torsdag den 20/6 fejrede alle naturdagplejerne fra
Skægkær, Sinding, Serup, Resdal og Sejling naturens
dag på Arnestedet i Sejling.
Vejret var godt og humøret fejlede ingenting, da alle
vi dagplejere og vores børn mødte ind på stedet. Vi
startede med en bolle og lidt frugt, derefter kunne
børnene lege og hygge sig. Heidi, som er dagplejer,
fortalte at hun havde haft besøg af trolden Hugo.
Hugo er en meget sød og venlig trold, som passer på
alle skovens træer og dyr. Hugo ville gerne vise alle
børnene hans hule og være med til at fejre denne dag.
Alle børn og voksne tog af sted ud over marken og
ind i Hugo’s skov, hvor de fandt Hugos hule. Her
havde Hugo stillet frugt frem, for at vise sin gæstfrihed
og børnene fik lov at komme ind i hans hule. Da vi
havde leget lidt, gik vi tilbage til Arnestedet. Her havde
Hugo lavet et diplom til alle børn og voksne, fordi de
nu var medlem af troldeklubben og kunne kalde sig
skovtroldene.

Middagslur i teltene, børnene sover to og to
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Det var en dejlig dag og
børnene var meget glade, de
spiste deres medbragte frokost
og de store børn snakkede
om, at de skulle sove i telte,
det havde de glædet sig til hele
ugen. Da alle teltene var stillet
op, lå børnene og hyggede sig
inden de faldt i søvn og de sov
næsten lige til de blev hentet.
Hvem ved, måske drømte de
om Hugo og alle skovens dyr.
Nova med trolden Hugo

Med venlig hilsen
Naturdagplejerne
Skovtroldene

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

SERUP BILLEDSKOLE

Program for
september, oktober og november 2013
Tirsdag d. 17. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård
Foredrag med Jeppe Søe om emnet ”Godmorgen
soveby”
Hugo Mortensen med et foredrag som kunne have
den lange titel, ”hvordan man kommer gennem livet
på trods af usportslig kropsbygning, manglende
kvindetække og stærkt begrænsede ressourser”
Tilmelding til Rasmus senest d. 10. september
Onsdag d. 2. oktober kl. 13.30
Forever Living forhandlerne
Karina Mortensen og Tina Fregerslev vil vise deres
Aloe Vera Produkter, og der mulighed for at købe de
forskellige ting. Der vil også være mulighed for at få
nakke – ansigts og fod massage.
Onsdag d. 16. oktober kl. 10.00
Løvfaldstur
som i år skal gå til Fur, med middag på Fur Færgekro
inden vi kommer på en guidet tur rundt på øen,
efter den vender vi tilbage til Færgekroen for at få
eftermiddagskaffe, inden turen igen går tilbage til
Serup.
Onsdag d. 30. oktober kl. 13.30
Vi får igen besøg af ”Seniorshoppen”,
som vil vise os Deres udvalg af konfektion, og der vil
være mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie – venner og naboer med så vi kan få
forsamlingshuset fyldt op, der er noget for både
damer og herrer, så mød bare op, men for at der er
kage nok til kaffen, så tilmeld jer til Ingrid på tlf. 2369
2099 senest mandag d. 28. oktober.
Onsdag d. 13. november kl. 18.30
Virksomhedsbesøg ved Designa Køkken,
Vi vil blive vist rundt og få fortalt om virksomheden.
Efter rundvisningen vil Designa være vært
ved en kop kaffe.
Da vi skal være der kl. 19,00 samles vi
ved Serup Forsamlingshus kl. 18,30.
Tilmelding og aftale klares med Leif senest
d. 10. november på tlf. 8685 5303.
Torsdag d. 21. november kl. 11.30
Fælles julefrokost
for foreningerne i det ”Gamle Område Nord”, af
Balle Pensionistforening, og det er i Øster Bording
Forsamlingshus.
Program udsendes senere.

FARVEL OG TAK
Huset er solgt og den sidste sommerbilledskole
forløb den første uge i august.
Det har været en fornøjelse for mig, så lidt vemod
er der. Men tiden er til noget andet nu.

Tak for opbakning og interesse i de otte år
billedskolen har eksisteret.

Billederne er fra sommerbilledskole 2013

Venlig hilsen Karen Enggård
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PLADS TIL DIG OG MIG
Til kaffe hos Teddy og Inger Nybo, Resdal
Solen skinner, men det er halvkoldt. Påskeliljerne står
strunke i de allerede ordnede bede. Ja det har været
en lang vinter. Men Teddy husker i 1968-69, der såede
vi ikke før 1. uge i maj. Vinteren var streng med meget
sne. Serup kommune havde investeret i en ny sneplov,
og Teddy fik stillet den gamle til rådighed, mod at rydde
grusvejen fra Viborgvej tilTandskovvej. Men først efter
forhandling i Sognerådet. Åge Hedegaard var formand.
Sammen med Gunnar Andersen blev der makket
og svejset så den kunne bruges på den røde 3-cyl.
Ferguson. Børge Bak hjalp med de efterhånden høje
kanter med bagtipskovlen på den store Ford 5000.
Maskiner og mekanik har altid været Teddys
store interesse. Som barn drømte han om at blive
lokomotivfører eller smed, men det kunne der ikke blive
tale om, sagde Fatter. Som 5 årig var han og mor med
tog fra Skægkær til Vrads. Det var en hel dagsrejse.
Teddy kunne stå længe ved baneoverskæringen i
Skægkær og vente på der kom tog forbi. Eller han
cyklede til Silkeborg og studerede lokomotiver. I
1950 var han med Far i Tange og se på en Samsung
gummivogn. Oplevelsen i smedjen, hvor svenden
slog for, og med den lille hammer slog to gange på
ambolten når lærlingen skulle holde inde med den
store, glemmer han aldrig. Teddy ville være smed.
På hans værksted er der rent og ordentligt som på en
tandklinik. Og hans samling af landbrugsmaskiner er
et museum værdigt, alt er pudset og funktionsdygtigt.
Den unge og rørige pensionist på 73, har hænderne
sat rigtigt på.
Som barn havde de hverken indlagt vand, toilet eller
telefon. Når der skulle ringes efter dyrlæge, blev Teddy
sendt til købmand Nørskov i Skægkær, som så ringede
hvis der fx var brug for hjælp til en kælvning.
Teddys far var i en årrække formand for Serup Mejeri,
og han lå inde med pengekassen. Det kunne ske at en
leverandør kom og bad om forskud på mælkepengene,
og det kunne tage lang tid, både at få sådan en sag
snakket igennem og få vendt verdenssituationen.
Så måtte lille Teddy holde hestene med roevognen
i marken imens. Det kunne nemt tage et par timer,
og bl.a. derfor har Teddy aldrig sagt ja til at gå ind i
bestyrelser af nogen slags.
Engang da han var med i Skægkær Mose for at lave
tørv, tog arbejdet med æltemaskinen så lang tid, at
hesten, som gik og græssede ved grøften, gik hjem.
Hos tørvefabrikant Hedegaard i Sejling stod der en
Zetor-traktor og trak ælteværket nede i hullet. Den var
Teddy meget interesseret i, men det var forbudt at gå
ned til den.
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Avisen er lige kommet, så det er tid til en gang formiddagskaffe.

Det var en stor oplevelse som 9 årig at komme med
lastbilen med Mølleren Åge Petersen fra Resdal
Korn til Århus havn, hvor der skulle udskibes korn til
Rusland. Hele vejen derud rystede Teddy i bukserne,
for Åge havde sagt, at nu skulle Teddy sendes med til
Rusland.
Skoletiden i Resdal sluttede med eksamen, hvor Pastor
Berntsen og skolekommissionen var eksaminator
og skulle rette diktaterne. Det var nu mest far, der
lærte Teddy at regne, og mor stod for læsningen og
salmevers. Hvis man havde brug for at spørge læreren
om noget, der tidligere var forklaret, vankede der en
lussing, eller bogen blev kylet ned gennem klassen.
På den lokale central i Serup sad Gudrun og Oskar
Vognmand. De havde styr på mange ting, også
telefonnumre. Hvis man skulle have forbindelse med
tyrestationen, sagde man bare at man havde en ko,
der var tyregal. Så vidste Gudrun besked.
Da det blev tid til session, var Teddy den eneste fra
Serup sogn, så han og sognefogeden, mejeribestyrer
Niels Nielsen måtte til Silkeborg alene.
Teddy kan også en historie om den gang de tog en so
til orne hos Åge Kjeldsen. Men den egner sig ikke til at
komme i et anstændigt blad!
Teddy er rigtig god til at fortælle historier, og oftest med
en god twist af humor. Den lidt vovede del af slagsen
er også på lager. Også når det kommer til historie,
forstået som erindringer med udgangspunkt i fakta, er
Teddys hukommelse en tilsyneladende uudtømmelig
skatkiste. Fru Inger er god til at supplere og evt.
korrigere.
Teddy overtog ejendommen fra sine forældre, da
han og Inger blev gift i 61 og forældrene købte hus
i Skægkær. Inger kommer fra den ejendom på

Charlottenlundvej, hvor nu Åse Overgaard bor.
Den driftsmæssige udvikling på ejendommen er meget
lig den, der er foregået på de fleste mindre landbrug
de sidste 50 år. Hver gang, der blev investeret i noget
nyt, fx en 4-radet radrenser i 1962, var Teddys mor
sikker på de kom til at gå fra gården. Teddys Far, som
levede til 1975, var med til at bestemme hvilken traktor,
der skulle indkøbes som den første. Det var i 1958.
Teddy var sikker på at en IH Farmal var det rigtige køb,
men da den aldrende far bedre kunne komme op på
en Ferguson 35, så blev det sådan. Da den stod på
gårdspladsen, var hans mor igen ved at gå ud af sit
gode skind.
Teddy fik en mælketur, og den ekstraindtægt blev brugt
til indkøb af en JF bugseret mejetærsker i 1966. Det
var jo usædvanligt med kun 18 tdl., og kommentaren
fra leverandøren, Jens Husted i Sinding var klar:
”Hwa faen vil do mæ den- til de par tønderland.” Men
sammen med en grønthøster, indkøbt i 64, kunne der
drives en mindre maskinstation.
Da Inger og Teddy satte køerne ud 79, tog Teddy
arbejde som arbejdsmand. Først hos Børge Bak,
derefter ved Villy Sørensen, Serup. Derefter hos
Husted i Sinding, senere ved VM-industri i Fårup og
hos Tvilum Møbler. Det håndværksmæssige falder let
for Teddy, hvilket de fine miniatureplove i rustfrit stål er
et fornemt bevis på.

Der er mange hyggekroge omkring huset og i haven.

Inger har, bortset fra lidt rengøring, arbejdet hjemme
og stået for det huslige og for haven, og det bærer det
velholdte hjem i høj grad præg af. Nu kan hun godt
lide at tage med på nogle af pensionistforeningens
udflugter, uden Teddy, men et par rejser sammen til
Østrig og Prag er det også blevet til.
På en af ejendommens marker græsser Knud Olafs
kvier. Som en ansvarlig opsynsmand konstaterer
Teddy, at ”det er nu nogle pæne kreaturer. Der var
ikke noget lårmøg at pege fingre af da de kom. Det
skal han ha’. Men de er nu ellers blevet alt for store
og gældstyngede, de moderne bedrifter,” konkluderer
den pensionerede husmand.
Klaus Hansen, Tandskov

Det er her på værkstedet Teddy holder af at makke med sine sager.
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KIRKENYT
Lemming Kirke

KORNYT
SANGGLADE BØRN OG UNGE SØGES
KOM OG SYNG MED I
Børne-og ungdomskoret, som er fælles for
Sejling/Sinding/Serup/Lemming kirker
DU FÅR TRÆNET DIN STEMME
DU MÆRKET SUSET VED AT SYNGE
SAMMEN MED ANDRE
DU FÅR NYE VENNER
OG SÅ FÅR DU OVEN I KØBET LØN
Børnekoret er for børn fra ca. 3. klasse til 6. klasse
og øver hver tirsdag fra kl. 14.15 til 15.30 i Sejling
sognehus. Ungdomskoret er fra 7. klasse og op og
øver her tirsdag fra kl. 15.30 til 16.30. Korene starter
op efter sommerferien tirsdag d. 20. august.
Korene medvirker ved almindelige gudstjenester
og særlige gudstjenester som de ni læsninger og
friluftsgudstjenesten. Derudover tager korene til
korstævner, hvor man synger sammen med mange
andre kor. Korundervisningen er helt gratis.
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Der er stadig plads til flere sangere i voksenkoret.
Voksenkoret har nu været i gang i knap et år og er
blevet døbt VOX’en koret.
Selv om koret er forholdsvis nyt har koret haft et travlt
år med en del gudstjenester og koncerter.
Her kan nævnes de ni læsninger, friluftsgudstjenesten,
forårskoncert i Lemming kirke og sommerkoncert
i Funder kirke. Sidst medvirkede koret ved Inge
Glibstrups afskedsgudstjeneste i Serup og Lemming
kirker. Koret øver hver torsdag fra kl. 19.00 til 20.30.
Efter korprøven er der altid kaffe og hjemmebagt kage.
I koret bliver der lagt vægt på sangglæde og hyggeligt
samvær. Det er ikke nødvendigt at have nogen form
for korerfaring for at deltage- og alle uanset alder er
velkomne. Koret starter op efter sommerferien torsdag
d. 12 september kl. 19.00
For yderligere information kontakt undertegnede på tlf.
8681 5378 eller mobil 2720 5378
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til børne- og
ungdomskoret og VOX’en koret for fin sang ved
gudstjenester og koncerter i kirkerne.
Organist Karen-Minna Nielsen

KIRKENYT
Serup Kirke

KALENDER
Invitation til

Indsættelse af vores nye præst
Serup-Lemming sognes menighedsråd
inviterer hermed alle der har lyst,
til indsættelse af den nye præst.
Indsættelserne vil foregå

Søndag d. 29. september
hhv. kl. 9.00 i Lemming Kirke
og kl. 11.00 i Serup Kirke.

Efter begge indsættelser vil der være
en forfriskning i våbenhuset
og mulighed for at hilse på vores nye præst.
Vi håber rigtig mange vil være med til at
festligholde dagen.
Vel mødt.

Under Vakance-perioden
Gudstjenester: Se gudstjenestelisten.
Kirkelige handlinger. Kontakt det fælles
kirkekontor eller Gødvad Kirkekontor
Post sendes til de 2 kirkekontorer.
6. oktober 2013 kl.15 i Serup Kirke
”Nils Holgersen flyver igen”
– en gendigtning af Selma Lagerløfs store fortælling,
fortalt og sunget af Torben Wahlstrøm.
En familieforestilling om forvandling.
Vi følger drengen Nils, der kommer ud på en lang rejse med vildgæssene. Han er blevet forvandlet til en
lile fyr, ikke større end en tommelfinger. Vi lever med i
Nils` sorger og glæder og oplever hans længsel efter
at blive menneske igen.
Forestillingen veksler mellem fortælling og sange.
Cellist (Jonas Mai) og pianist (Jakob Hedegaard, vor
tidl. organist) medvirker.

6. november kl. 19.30 i Lemming Forsamlingshus
Ord og sprog der kan ændre virkeligheden
Foredragsaften med Ole Hartling og Knud Lindholm Lau
Sproget og dets magt til at ændre virkeligheden, der
kan ligge i et tilsyneladende forholdsvis uskyldigt
sprogbrug, er emnet, når Ole Hartling og Knud
Lindholm Lau.
I 1946 skrev Victor Klemperer en bog LTi (Lingua Tertii
imperii) om det sprog, der udvikledes i Det tredje Rige.
Uden på bogen står: ”Ord kan virke som bitte små
doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at
have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens
virkning sig alligevel”. Med udgangspunkt i bogen og i
Grundtvigcitatet ”Ordet skaber, hvad det nævner” vil de
to foredragsholdere fortælle om, hvordan sproget kan
forandre vores opfattelse af virkeligheden. Det sprog,
der under 2. verdenskrig blev brugt af nazisterne i
forbindelse med jøder, var med til at ændre synet på
jøderne og legitimere forfølgelsen af dem. De ord vi
vælger at bruge er ikke ligegyldige og kan manipulere
os - og andre - til en bestemt opfattelse af noget.
10. december kl. 19.30
Julekoncert i Lemming Kirke
Vi får besøg af et meget velsyngende kor fra Århus
under ledelse af Anders Gaden. Koret blev stiftet i
2000 under navnet Det ny Kammerkor og består af 30
sangere. Se billede næste side.
Koret har bl.a medvirket ved 11 optagelser til DR’s
Før søndagen samt ved støttekoncerter til fordel
for den internationale hospice dag i Vor Frue kirke i
Århus- sammen med eksempelvis Basix, Den danske
Salmeduo og Kaare Norge. Derudover deltager koret
i internationale korkonkurrencer og vandt en 3. plads
ved Danmarks 3. Internationale Korfestival i 2009.
Koret vil denne aften overvejende synge sange og
salmer fra det kendte julerepertoire.
Gratis entré
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KIRKENYT
Lemming Kirke

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

Det Nye Kammerkor

Konfirmation i 2014
Konfirmander fra Friskolen i Lemming:
26. april i Lemming Kirke

Konfirmander fra Serup og Lemming sogne
(Skægkærskolen og andre skoler):
4.maj i Lemming og Serup kirker.

Tidspunkterne aftales med den kommende præst.
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KIRKENYT
Serup Kirke

Ny præst og ny struktur
Vi har i længere tid vidst at vores præst gennem 33
år, Inge Glibstrup ville stoppe 1. august og Ejner
Stoppe i Kragelund og Funder lidt senere. Derfor tog
menighedsrådet allerede efter nytår fat på at diskutere,
hvad ønsker vi havde til en ny præst, og hvad vore to
sogne kunne tilbyde, da man ikke bare kan ansætte en
ny præst på samme vilkår som den afgående. Præster
er ikke ansat af de enkelte menighedsråd, men af
Ministeriet og har Provst og Biskop som arbejdsgiver.
Det betyder, at de to sidstnævnte går ind og vurderer
hvordan en ny stilling skal sættes sammen, når en
præst siger op. Herunder også om præstegården skal
bevares.
I vores tilfælde, hvor nabopræsten også stopper,
ønskede Provsten og Biskoppen at høre, hvad vi tænkte
om at indgå i et større samarbejde med flere sogne.
Derfor blev vi i februar, på et stormøde, præsenteret
for tanken om et storpastorat bestående af Sejling,
Sinding, Kragelund, Funder, Serup og Lemming. Efter
en del møder og hørringssvar, blev der enighed om
følgende:
Stilling 1 (100 %) Præsten med bopæl i Kragelund har
sit primære område i Kragelund og Funder.
Stilling 2 (100 %) Præsten med bopæl i Serup har sit
primære arbejdsområde i Serup, Lemming og Funder.
Stilling 3 (60+40 %) Præsten med bopæl i Sejling med
sit primære arbejdsområde i Sejling og Sinding. (De
40 % lægges på Hammel Neurocenter.)
I menighedsrådet var vi fortaler for denne model, da
det ville sikre en præst i Serup Præstegård. Samtidig
kunne vi se fordele i at de 3 præster kunne få kollegaer
til at inspirere og supplere hinanden.
Modellen indebærer dog at vores præst skal bruge ca.
25 % af sin tid i Funder. Det betyder at vi i fremtiden
vil få lidt færre søndagsgudstjenester, ca. hver anden
søndag. Vi kunne i menighedsrådet godt se det
rimelige i at Funder bliver tilført lidt ekstra, da det er
her befolkningstilvæksten er. I Sejling-Sinding har de
måtte leve med samme frekvens i flere år, så det kan
vi også.

De to stillinger i Kragelund og Funder og SerupLemming blev slået op samtidig i juni måned. I
Serup-Lemming fik vi mange gode ansøgninger
at vælge mellem. I Kragelund og Funder kom der
ingen ansøgninger som opfyldte det stillede krav om
efteruddannelse, så den stilling skal genopslås med
indsættelse til 1. søndag i advent.
Lokalbladet har deadline 1. august så det kommende
er hvad der skal ske efter denne dato:
Den 13. august er der stormøde for menighedsrådsmedlemmer fra alle 6 kirker, hvor biskoppen
kommer og præsentere alle ansøgningerne til stillingen
i Serup-Lemming. Fordi vi nu er et stort pastorat, er
medlemmerne fra de andre råd med til at vælge vores
præst, og omvendt er vi med til at vælge præsten i
Kragelund. Rent juridisk skal det foregå ved afstemning
hvor hvert medlem har 1 stemme. Det kan i teorien
betyde at Sejling-Sinding og Kragelund-Funder kan
bestemme hvilken præst vi skal have.
Derfor har vi lavet en aftale om at vi kommer med en
anbefaling som de andre så følger. Vi skal i første
omgang udvælge 3-5 ansøgere, som i uge 34 skal
holde en såkaldt prøveprædiken. Det er en lille kort
gudstjeneste som består af et par salmer, nogle
læsninger og en prædiken. Bagefter er der en samtale
med hver enkelt.
Sidst på ugen skal vi så vælge den som vi vil indstille
til ministeriet at de ansætter. Derefter skal ministeriet
godkende valget, og der skal indhentes børneattest.
Det betyder, at vi er henne midt i september, inden vi
kan melde endeligt ud hvem den nye præst bliver. Den
29. september vil der være indsættelsesgudstjenester
i begge kirker, hvis alt går som vi forventer.
Når vores præst er på plads, skal vi gennem hele
turen igen med præsten i Kragelund og Funder med
indsættelse 1. søndag i advent. Og når vi er i gang,
skal der findes en ny præst til Sejling-Sinding, da den
nuværende har taget sin afsked fra 1. sep.
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Nye tider - Nye skikke - Nyt kirkekontor
I forbindelse med sognepræst Inge Glibstrups
fratrædelse og oprettelse af den nye 6-sogns pastorat
bliver det ikke længere sognepræsten for Serup og
Lemming, der fører civilregistrering (fødsler, dødsfald
og navneændringer) og kirkebog (alle kirkelige
handlinger).
Dette overgår fra 1. september til det nye fælles
kirkekontor for sognene: Funder, Kragelund, Serup,
Lemming, Sejling og Sinding Sogne.
Det fælles kirkekontor får hjemsted i Kragelund i
forbindelse med konfirmandlokalerne og kirkegårdskontoret og ikke som nu på kontoret i Præstegården.
Ombygningen af et eksisterende lokale til kirkekontor
påbegyndes sidst i august. Derfor ved vi ikke lige nu,
hvornår kontoret åbner.
Allerede i sommer har vi dog overtaget forpligtelserne
fra Inge Glibstrup og varetager nu alle opgaver for
Lemming, Nisset, Serup og Resdal.
Vi vil være tilstede på det nuværende kontor i
præstegården i Kragelund frem til ombygningen går i
gang i det omfang, det er muligt.
Kordegnene på Gødvad Kirkekontor har siden 2008
varetaget opgaverne inkl. andre opgaver for både
Gødvad og Kragelund Kirkekontor. Dette vil fortsætte
med øget bemanding.

Kordegnene, Jørgen Lundholm og Kirsten Medom
Jensen, træffes på
Det fælles kirkekontor i Kragelund
Sinding Hedevej 2
Tlf. 86 86 70 64		
Nuværende åbningstid:
Tirsdag og fredag kl. 9-13
Gødvad Kirkekontor
Arendalsvej 1-9
8600 Silkeborg
Tlf. 86 800 200
Åbningstid: Mandag – fredag kl. 9 -13
Samt torsdag tillige 16-17
		
- og vi træffes altid på e-mail:
kordegn@kragelundkirke.dk
Alle papirer, der tidligere blev afleveret i præstgårdens
postkasse i Serup skal fremover afleveres i kirkekontorets
postkasse i Kragelund. I ombygningsfasen og hvis
der er tvivl, så ring til kordegnene. Vi besvarer gerne
spørgsmål. Vi ser frem til at betjene jer på bedste vis.
I næste nummer af Lokalbladet vil vi oplyse endelig
åbningstid for det nye fælles kirkekontor.

Billeder fra Inge Glipstrups afskedsreception
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Kirsten Medom Jensen
kordegn

KIRKENYT
Serup Kirke
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Gudstjenesteliste
Serup				Lemming

					
SEPTEMBER
1. september (14. s. e. t.)			
8. september (15. s. e. t.)			
15. september(16. s. e. t.)			
22. september (17. s. e. t.)			
29. september(18. s. e. t.)			

Kl. 9.00			
Kl. 10.30			
Ingen				
Ingen				
Kl. 11.00			

Ingen
Ingen
Kl. 10.30
Kl. 9.00
Kl. 9.00

OKTOBER
6. oktober(19. s. e. t.)				
13. oktober(20. s. e. t.)			
20. oktober(21. s. e. t.)			
27. oktober(22. s. e. t.)			

Kl. 9.00			
Ingen				
Kl. 10.30			
Ingen				

Kl. 10.30
Ingen
Kl. 9.00
Ingen

NOVEMBER
Gudstjenestetider for november er endnu ikke fastlagt. Se venligst tiderne i Ekstraposten.

NOTER:
Gudstjenester fra 1. til 22. september varetages af Bent Jørgensen
Gudstjenester fra 29. september og hele oktober varetages af den nye præst.

Kirkebil

Enhver der har brug for transport, bedes ringe til
Erlings Taxi – tlf. 8684 9211, og man skal IKKE tage hensyn til,
om den skal køre med én eller flere personer.
Det er menighedsrådenes ønske, at man tager udgangspunkt i sit eget
ønske om at deltage i den pågældende helligdags gudstjeneste.
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Serup Kirke

Vedrørende fødsel

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

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.

Omsorgs- og ansvarserklæringen

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

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.

Udsang ved dødsfald

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

Adresser
Sognepræst
NN, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
Tlf.: 86 85 53 85
Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2, tlf. 86867064
åbningstider Tirsdag og Fredag kl 9-13
Menighedsrådet:
Formand: Arne Mundbjerg
Lemming Vesterbyvej 2, 8632 Lemming
Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Tlf. 86859875 - 40345782
Kirkeværge for Serup sogn:
Kurt Nissen, Viborgvej 123, 8600 Silkeborg

mail@kmknissen.dk – tlf. 86 85 58 78
Graver i Serup:
Poul Jensen, Holmgårdevej 6, Serup, 8632 Lemming
tlf.: 86 85 57 67 Mobil: 21 77 28 67
Kirkeværge for Lemming sogn:
Tina Søby Lysthauge Enemark,
Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
enemark@post.tele.dk - Tlf. 86 85 93 10
Graver i Lemming:
Lars Elsborg Jensen, Holmmøllevej 31,
8632 Lemming,
Tlf.: 86 85 90 21, Mobil 20 27 90 21
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NABO-NYT fra Sejling, Skægkær og Sinding
Den 21. til 23. juni afholdt vi den
traditionsrige Sommerfest.
Byfesten er en vigtig social begivenhed med et flot fremmøde, men også vigtig for økonomien i vores forsamlingshus.
Og det økonomisk var pludselig meget vigtigt for os. I
forbindelse med at der skulle lægges solceller på forsamlingshuset, opdagede vi at tagkonstruktionen var
pilrådden. Iflg. tømreren har vi været utroligt heldige
med at taget ikke er brast ned i forbindelse med den
megen sne de sidste vintre. Trods frivilligt arbejde har
det kostet os en del penge, så overskuddet fra Sommerfesten falder på et tørt sted. Med nyt tag er vi nu klar
til at lægge solcellerne op.
Som noget nyt startede vi fredag med en irsk aften,
hvor det lokale ”Irish Slice” spillede op. Aftenen sluttede
af med bandet ”Funktion”, hvilket kunne trække en del
unge til. En rigtig hyggelig aften med et flot fremmøde.
Lørdag startede med fælles morgengymnastik og derefter velfortjent morgenmad. Der var mange aktiviteter
for børn og børnefamilier i løbet af dagen.
Hvert år i forbindelses med sommerfesten uddeles
Årets Miljøpris. Den gives til en Sinding-borger, der har
gjort en særlig indsats for byen. I år gik den til Egon Kylling og Kaj Dalsgaard, fordi de har sponseret en hjertestarter.
Lørdag aften var der fællesspisning med underholdning
ved ”Sinding Trioen”, og ”Polecats” spillede op til dans.
Søndag holdt vi Sankt Hans iflg. traditionerne, startende med sommerkoncert i kirken. Herefter fakkeloptog
igennem byen (med sækkepibe), og til sidst båltale ved
Johan Brødsgaard og fælles sang.
John Gammelgaard

Lokalplanen for boligområdet øst
for Sejling har været i offentlig
høring hen over sommeren. Der
bliver udstykket 23 grunde.
Den nye køreplan for buslinie 31 har betydet en meget
bedre busbetjening. Hvor der før kun var et par busser
mod Silkeborg pr. hverdag, er der nu elleve. Desuden
er køretiden halveret, fordi bussen ikke kører omveje
på vejen ind.
Arbejdet med cykelsti og tunnel under Viborgvej er
påbegyndt.
Sejlingvej har været lukket i 3 uger hen over sommeren
fordi der er arbejdet med at rette vejen ud i forbindelse
med tilslutningen til den nye vej. Der er også lavet
forberedelser til en rundkørsel.
Peter Bernth
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2 huse, som har været til salg,
har fået nye ejere, så der sker lidt
tilflytning.
Borgerforeningen har nu fået formand. Han hedder
Michael og bor på Sindingvej.
Ole Miller

Bullerup Hobby har nu åbnet for salg til private. Se
åbningstider herunder.

LOKALRÅDET
Skægkærområdets Lokalråd dækker jo hele
Skægkærskolens distrikt. Derfor giver vi plads til lidt
nyheder fra vores naboer i Sinding, Skægkær og
Sejling.
Lokalrådet starter op igen efter ferie med møde d. 22.
august. For øvrigt mangler der en repræsentant fra
Serup, da Gitte Grill er udtrådt efter eget ønske.

LOKALHISTORISK FORENING
for Serup, Lemming, Sejling og Sinding

Mandag den 2. september 2013.
Besøg på

Klosterlund Museum og Naturcenter
Vi mødes kl. 19.00 på ”Klosterlund Museum og
Naturcenter”, der ligger på Kragelundvej 6A,
7442 Engesvang.
Kør til Kragelund og kør ca. 3 km mod vest ad
Engesvangvej, hvor Klostelund ligger på venstre
hånd med en flot udsigt over Bølling Sø.
Klosterlund dækker primært tre perioder:
Nogle af de ældste stenalderbopladser i Danmark
Udtørring af Bølling Sø
og tørvegravning 1870 til 1960erne.
Genopretning af Bølling Sø

På Klosterlund, hvor Hedeselskabet i mange år havde
maskinstation, udstilles nu især om tørveindustrien,
der har været meget stor i Bølling Sø området
med Moselund Station, i perioder, som landets
største godsbanegård. Gården blev testamenteret
af den tidligere ejer og der er udstillet flere af de
store dybdeplove, der brød allaget for at gøre
hedeopdyrkningen mulig.
Desuden er der udstilling om Bølling Sø, udtørret
ca. 1870, og dens nylige genopretning. I området er
fundet nogle af de ældste bopladser fra stenalderen.
Fund derfra er vist i en lille museumsbygning ca 1 km
mod Klode Mølle.
Der er også en udstilling af Leif Ragn-Jensens naturog dyrebilleder. Derudover er er børnehave i stuehuset,
så det er et alsidigt sted.
Vi har aftalt en rundvisning, og derefter er der eget
medbragt kaffe. Turen er gratis.
Mød op til en spændende aften.
Alle er velkomne!

TOUR de SERUP 2013

Team BAK

er:

Der er desværre
ikke plads til alle
hold, men se flere
billeder på
www.serupsiden.dk

Årets vind

Bedste ud

klædning

Team Due
´s

:

Auto

Team FysioFlex - "Serup Børnehave"
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LEMMING IF
Nyt fra formanden
Inden vi gik på sommerferie lykkedes det vores 3
seniorhold i fodbold at skrive historie i Lemming IF ved
at sikre oprykning for alle 3 hold, en fantastisk indsats
og bedrift af alle på og omkring holdene.
I det første halve år af 2013 har der været godt gang
i alle idrætter i Lemming IF. Der er igen kommet gang
i damefodbold. Efter flere års søgen efter potentielle
spillere, er det lykkedes damerne at samle et hold. De
træner hver torsdag kl. 19-20, så hvis du har lyst til at
være med, er du meget velkommen.
Vi vil igen i år tilbyde gymnastik på Lemming gamle
skole ved instruktør Dorthe Vasegaard. Se artikel i
bladet.
Der bliver fortsat arbejdet på projektet med en
multibane og nogle udendørs træningsfaciliteter ved
Lemming Klubhus.
For at samle flere penge ind til disse træningsfaciliteter,
har vi sagt ja til en kampagne der hedder ”SPAR PÅ
ELREGNINGEN”. Dette er et tilbud fra EnergiMidt,
hvor de tilbyder billigere el til deres kunder. Samtidig
får Lemming IF et engangsbeløb på 50,- kr. pr. kunde,
der melder sig til gennem klubben, samt 75,- kr. årligt
i den periode kunden ønsker at være tilmeldt gennem
Lemming IF. Læs mere på www.klub-support.dk/
lemming og støt Lemming IF.
Desværre har det gode sommervejr været overskygget
af mange indbrud i Lemming Klubhus. Det er rigtig
ærgerligt at vi ikke kan have vores klubhus i fred, og at
de nye vinduer og døre bliver smadret gang på gang.
Ligeledes kommer det også i sidste ende til at koste
klubben nogle penge, samt der bliver brugt en masse
tid på at få rettet tingene op igen.
Jeg vil til sidst opfordre alle til, at vi hjælper hinanden
med at holde lidt ekstra øje, for der har været mange
indbrud i området på det sidste. I er velkomne til at
kontakte mig, da jeg er i dialog med politiet.
Jesper Bang
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Lørdag d. 26. okt. kl 18.00-02.00
i Lemming Forsamlingshus

ØL, VAND OG VIN
I LANGE BANER TIL
FORDELAGTIGE PRISER

Skål
AMERIKANSK
LOTTERI MED
FINE PRÆMIER

TILMELD
10 PERS. OG
FÅ 2 ØLKANDER
GRATIS!

ALLE ER VELKOMNE!

Vi glæder os til at se spillere, forældre, trænere, holdledere,
naboer, venner, familie, sponsorer og andre til en festlig aften.

PRIS: 150,- kr. pr. person for en 3 retters menu.
TILMELDING: Senest d. 12. okt. 2013 til:
Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 / mail: jb@lambang.dk eller
Lasse Schultz på tlf. 2513 6775 / mail: logjbyg@hotmail.com
Da der kun er plads til 150 personer, er det først til mølle...

Hattrick oprykningsfest
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LEMMING IF
Energimidt Cup i Lemming 2013

Traditionen tro blev børnefodboldstævnet Energimidt
Cup afholdt i Lemming lørdag den 8. juni 2013.
I år var 60 hold tilmeldt arrangementet, så klubberne i
og omkring Silkeborg var godt repræsenteret. Der var
tilmeldinger i rækkerne U6 – U12 for både piger og
drenge.
Stævnet startede kl. 10.00 og der blev kæmpet og
spillet godt på alle 5 og 7-mands baner.
Under stævnet var der mulighed for at forsyne sig med
slush ice, is og grill pølser.
De sidste finalekampe blev spillet kl. 16.00.
Lemming IF stillede op med 2 hold U8 piger, 1 hold U6
drenge, 1 hold U7 drenge og 1 hold U8 drenge.
Tak til alle, som gav en hjælpende hånd – vi ses igen
næste år.

EnergiMidt Cup - Lemming IF´s seje piger

Fodbold
Fodboldopstart efter ferien betyder også
en ændring i træningstiden for enkelte hold.
• U8 Piger træner fortsat om tirsdagen fra kl. 17-18
• Sandkasseholdet torsdag fra kl. 17- 17.30 (17.45)
• U7 og U8 torsdag fra kl. 17.00 – 18.00
• U9 Drenge torsdag fra kl. 17.00 – 18.30
Vi glæder os til at se jer på banerne ved Lemming
Klubhus.

Håndbold

Efter en enkelt sæson med udendørs håndbold, hvor
det ikke blev til så mange point på kontoen, men til
gengæld mange smil og grin, er vi igen klar til at starte
op indendørs.
Der er træning om tirsdagen fra kl. 20 – 21.30 i Fårvang
Hallen, alle er velkomne. Vi er en meget blandet flok
spillere - der er nybegyndere, der kun har spillet en
enkelt sæson og andre der har spillet de sidste 20
år. Vi håber at I har lyst til at prøve håndboldspillet
sammen med os, for jo flere vi er, jo sjovere er det.
Vi er flere der kører fra Lemming og omegn, så det er
muligt at få et lift
Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte
Louise Thougaard på 40729975.

Nyt fra Lemming senior afdeling

Jubel år i Lemming senior fodbold.
Efter et fantastisk forår lykkedes det Lemmings senior
at lave et vaskeægte Hattrick, hvor alle klubbens tre
senior hold kunne lade sig hylde som vindere af deres
respektive serie 2, 5 og 6 puljer. Hvilket betyder, at
klubben til det kommende forår skal spille serie 1, 4
og 5 fodbold.
Det er imponerende at se hvordan en by af Lemmings
størrelse kan stille 3 senior hold, til og med hold i serie
1. I betragtning af, at rigtig mange andre mindre byer
har store problemer med overhovedet at kunne stille
et serie hold. Med det in mente er det sgu fedt at se,
at hver gang der trænes møder der 30-40 unge mænd
op. Mange af spillerne er ganske unge men har et godt
gå på mod.
I klubben er vi rigtig stolte af, at vi på tværs af alle
hold har et rigtig godt sammenhold, hvor der bliver
taget godt imod nye spillere. På træningsbanen er
der igennem god og hård træning blevet opbygget
en vinderkultur i klubben. Sammen med nogle gode
resultater og et godt kammeratskab gør det, at det er
sjovt at gå til fodbold i Lemming. Det er fantastisk at
se, at der igen til den kommende sæson er kommet
nye folk, velkommen til. At der bliver ved med at
komme nye spillere, viser vel bare at der er noget om
påstanden; det er sjovt at spille fodbold i Lemming!
Træningen er skudt i gang og der trænes hver tirsdag
og torsdag kl. 19. Alle er velkomne både gamle og nye
spillere. Der er altid plads til en mere.
Fra os spillere lyder en stor tak til vores tre trænere
Søren, Ole og Lasse der altid møder op velforberedte
og i højt humør. En evig stor tak skal der lyde til Egon
og Karen og alle andre der hjælper til i klubben. Det er
en fornøjelse at komme til træning og kamp med de
rammer som I sætter for os.
Den sidste tak skal lyde til alle de herlige mennesker
som bakker op om holdene til vores kampe, både på
hjemme og udebane. I gør det sgu lidt sjovere at spille
kamp. Vi glæder os til at nyde godt af jeres opbakning
og tilråb i den forestående sæson.
(se billede på forsiden)

Mads Balle Pedersen
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LEMMING IF
Store Idrætsdag på Lemming Stadion
Dagen efter EnergiMidt Cup - søndag d. 9. juni - afholdt
Lemming IF som noget nyt "Store Idrætsdag for alle".
Rammerne var på plads fra dagen i forvejen med telte,
hoppeborg, grill og tombola.
Formålet var at skabe en hyggelig dag for alle i
lokalsamfundet. Og så gjorde det jo ikke noget, at man
fik rørt sig lidt samtidigt. Fra bestyrelsens side var vi
meget spændte på, hvor mange der ville møde op til
idrætsdagen. Men med omkring 100 deltagere, som så
ud til at have en god dag på den gamle boldbane, så
er vi godt tilfredse og vil kalde dagen en succes. Vi var
dog også godt hjulpet af vejret. Selv om det startede
overskyet, så kom solen hurtigt frem, så det var nemt
at få sved på panden.
Dagen startede kl. 10, hvor Dorthe Vasegaard fra
Nisset, gav os en grundig opvarmning. At hun gjorde
det godt var vi mange, som kunne mærke i dagene
derefter. Efter vi var blevet godt varme, løb de, der
havde lyst, 1, 2 eller 3 små ture rundt på vejene
omkring sportspladsen. Løbet var udformet som
et stjerneløb, hvor man efter hver tur kommer forbi
sportspladsen, så man lige kan hilse på "tilskuerne"
og måske få en tår vand. Nogle af dem, der ikke var
med på løbeturen, bedrev i stedet tiden med rundbold
tilbage på sportspladsen.
Til middag fik vi nogle lækre mexicanske tortillas, som
Helle Nielsen havde lavet til os - de var rigtig gode!
Således atter påfyldte med energi var vi klar til at spille
lidt stikbold. Det var et stort tilløbsstykke, hvor mange
gav den gas længe og blev meget trætte.
Om eftermiddagen havde vi også arrangeret en stafet,
hvor der både skulle løbes 4 mand på samme ski,
hoppes i sæk, løbes med benene bundet sammen
og en disciplin, hvor man havde en tragt for øjnene.
Der blev kæmpet hårdt i disse discipliner, med både

Er det ikke Mia?
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De stive lemmer varmes grundigt op.

Stikbold var det helt store hit.

semifinale og finale. Til sidste kunne vi dog kåre
vinderne: Claus, Jacob, Lau og Lasse. Et stor tillykke
til dem.
Et vigtigt punkt på dagsordnen var også fejringen af
Løbeklubbens 1 års fødselsdag. Alle trænerne havde
bagt kage, så der var rigeligt til alle. I forbindelse med
fødselsdagen uddelte vi også pokalen til årets løber.
Den titel tilfaldt Janni Rasmussen, pga. hendes store
engagement og vedholdenhed, der i løbet af et år har
gjort hende til en habil løber.
Omkring ved 16-tiden kunne vi hverken løbe eller spise
mere. Børnene havde slidt en halv hoppeborg op og
drukket adskillige liter slushice. Folk begyndte lige så
stille at tage hjem og vi begyndte at pakke sammen.
Der er dog ingen tvivl om, at dagen bliver gentaget til
næste år anden søndag i juni.
Torsten Nielsen, Lemming IF
Løb og Motion - Idræt for alle

Stafetten i fuld gang.

Pokal til årets løber: Janni

LEMMING IF
Nyt fra løbeholdet
Det har været en dejlig sommer med masser af godt
vejr og gode løbeture. Vi har på skift holdt gang i
løbeklubben mens andre havde ferie. Sommerferien
taget i betragtning har der faktisk været et flot
fremmøde hver søndag. Vi ser også stadig at nye folk
kommer og løber med os. Det er rigtig dejligt.
Mandag d. 10. juni var løbeklubben inviteret ind til
Senzone på Nørreskov Bakke. Brian Skaarup og hans
kone Jonna tog godt imod os med lidt forfriskninger
i sommervarmen. Brian fortalte os både om løb og
løbestil samt om sit arbejde med at skabe Senzone,
som et "Sundhedshus", der kan tage sig af alle type
skader og behandle folk helt færdige, før de slippes
igen. Han gav billedet af, at man kommer ind med en
skade i den ene ende og ud 100 % i den anden. Der er
mange forskellige specialister tilknyttet huset, og det er
helt tydeligt, at der er samlet en enorm viden om bla.
løbestil, skadesforebyggelse og kurrering af skader.
Efter snakken tog han os med udenfor og kiggede
vores løbestil efter samt rettede lidt på nogen af os.
Der var meget at huske: "Ikke for lange skridt. Højere
op med knæene. Læn dig mere fremover, osv." Det er
noget, der skal arbejdes videre med, før det sidder helt
på rygraden. Det var godt, at få løbestilen kigget efter
og vigtigt for at undgå skader. Jeg kan kun anbefale,
at man som løber får gjort det en gang i mellem, indtil
den er helt på plads.
Planerne for fremtiden er at vi d. 17. august deltager
i Tour de Lemming, som bliver afholdt i forbindelse
med Lemming Byfest. Hvert år er en stor flok ude at
gå lørdag formiddag i byfestweekenden, og i år vil vi
så møde op og løbe sammen med dem. Vi regner med
at starte lidt senere og så indhente de spadserende
ved den første vandpost. Derfra løber vi til det næste
hvilested og laver nogen øvelser indtil gå-folket når
frem, og vi får en tår vand, inden løbeturen går tilbage
til Lægehuspladsen i Lemming, hvor der serveres
frokost kl. 13.00.
Allerede onsdagen efter - d. 21. august - har vi et
arrangement igen. 5 hold (20 personer) er meldt til
årets Almindsøstafet i Silkeborg. Sidste år havde vi 4
hold med, og det var en både sjov og hyggelig aften
ved søen. I alt deltager næsten 3.000 løbere, så der
er lidt trængt ved Østre Søbad, men man møder også
mange man kender. Resultaterne af løbet må I vente
med til næste udgave.
Husk som altid, at der er løb hver søndag kl. 10.00 fra
Lemming Klubhus. 			
Torsten Nielsen

Vi øver os i at løbe rigtigt.

Lemming IF - indendørs motion!
Til efteråret er der igen mulighed for at få kroppen
rørt i gymnastiksalen på Lemming gamle skole!
Træningsopstart tirsdag d. 1. oktober 2013
(Sidste træning tirsdag d. 18. marts 2014)
Pris: 300 kr. for 20 gange eller 20 kr. pr. gang,
hvilket giver mulighed for, at deltage i det omfang
man kan. Tilmelding ikke nødvendig!
Træner: Dorthe V. ( 86844187)
”Motionsdamer”
Holdet hvor alle kan være med!
Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Regulær motionsgymnastik med stræk,
sving og gang.
Hele kroppen arbejdes igennem, dog med fokus på
skuldre og ryg.
Styrkeøvelser for mave, baller og lår.
”Styrketræning mm.”
Udfordringer for alle!
Tirsdag kl. 18.00 – 19.00
Efter en grundig opvarmning arbejdes der med
styrkeøvelser for hele kroppen.
Der indgår små puls-sekvenser i løbet af timen.
Der veksles mellem individuelle øvelser,
par-øvelser og cirkeltræning.

HUSK

Du kan altid finde oplysninger
om trænings- & kamptidspunkter, samt
informationer om klubbens
arrangementer på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk
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SKÆGKÆRSKOLEN
Et uddrag af årets tale til vores afgangselever tog sit udgangspunkt i Kierkegaards 200 års dag.:

”I vil blive udfordret i livet fremover. Der vil være så
mange ting, der skal overvejes. Det vil kunne fylde
jeres tanker og tid. Evaluering af de forløb I har været
igennem,- hvad kan der nu læres af den erfaring, I
har gjort jer? Hvorfor skete dette, og hvad lå der bag
ved at tingene udviklede sig som de gjorde? ”Hvorfor
sagde jeg nu også ”–og ”hvorfor gjorde de nu ikke..”
Fortid vil fylde på denne vis.. Fremtid vil også fylde:
”hvordan vil det her mon gå, hvor længe skal dette
blive ved, hvornår og hvordan skal jeg gøre det næstehvordan tager jeg det næste skridt?” Overvejelser
omkring fremtid kan også fylde rigtig meget af jeres
tankevirksomhed. Jeres tanker vil kunne fyldes af
både fortid- og af fremtid.
Imellem fortiden og fremtiden ligger der noget merenoget helt centralt. Søren Kierkegaard var optaget
at Øjeblikket. Har man for travlt med at håbe på de
bedre tider, eller kigger man hele tiden nostalgisk
tilbage på det, der engang var, -ja så glemmer man det
betydningsfulde nu og her.
Kirkegaard skrev under mange pseudonymer,- udgav
sig for en anden. På denne måde kunne han sætte
tingene på spidsen og helt bevidst provokere os læsere.
Et af de ret morsomme er den groteske såkaldte levevisdom, som han lader én af sine pseudonymer sige:
Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa
fortryde det; gift Dig eller gift Dig ikke, Du vil fortryde
begge Dele; enten Du gifter Dig, eller Du ikke gifter
Dig, Du fortryder begge Dele.
Troe en Pige, Du vil fortryde det; troe hende ikke, Du
vil ogsaa fortryde det; troe en Pige eller troe hende
ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du troer en
Pige eller Du ikke troer hende, Du vil fortryde begge
Dele. (uddrag)
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Det er ikke svært at forstille sig hvordan en person
med denne indstilling, vil have svært ved at håndtere
øjeblikket, - ja måske hele sit liv? Hvordan kan man få
lavet de mange valg, der skal tages i livet? Hvordan
kan man gå aktivt og positivt ind for de valg, man selv
har truffet, hvis man hele tiden er i gang med at ærge
sig over noget ,- eller bekymre sig om noget andet.
Som med historien om styrmanden- også fra
Kierkegaard: Styrmanden sejler af sted i sit skib og
der kommer en forhindring lige foran. Han vil måske
kunne overveje, ”jeg kan svinge denne vej eller den
anden vej”,- men hvis han ikke er en meget dårlig
styrmand, så ved han også, at skibet altså sejler med
en vis fart,- og derfor skal der træffes et valg. Det er
kun kort, at det er ligegyldigt, om han enten vælger det
ene eller det andet. Der skal vælges, ellers er det også
et valg,- men hvor man har tabt sig selv!
At undlade at vælge er også et valg!
En af de mest citerede Kierkegår sætninger lyder: ”Det
store er ikke at være dette eller hint,- men at være sig
selv. Dette kan ethvert menneske, når han vil det”.
Så kære 9.klasser jeg håber I vil gå herfra og stå ved
de valg I tager. Spil aktivt og positivt med udfra de valg
I har truffet. Vær gode til at lade Øjeblikket også få sin
plads! Og husk at livet ganske vist forståes baglænsmen det skal leves forlæns! Ja så fik han alligevel lov
at fylde lidt den gamle knark- på 200 år..”
Peter Mortensen

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Vårbukke og sommerfisk
Det blev en fin sommer for jagtforeningen. Som vi
tidligere har fortalt, er der bukkejagt fra primo maj
til primo juli. Især førstedagen – i år den 16. maj –
er bundet op på traditioner. Nogle er ude på egen
mark og andre har lodtrukket sig heldige til en plads
i foreningens skovstykke. Efter endt morgenpürsch
mødes både de heldige og de som bare havde en
smuk morgentur til bukkepral (ja det hedder det) og
en kop kaffe i foreningens jagtvogn. I år var der hele
tre bukke – og tilsvarende pralende og morgenduelige
jægere.
At skyde en buk med riffel er altid en oplevelse –
ligegyldigt hvor mange man tidligere har skudt. Og
oplevelsen er altid en historie værd.
Senere på sommeren holdt foreningen en anden
tradition i hævd. Fisketuren til Svennes sø. På denne
tur deltager også koner, børn, fætre og kusiner. Alle der
gerne vil have en hyggelig eftermiddag, en kop kaffe
med blødt og en snak med vennerne og vennernes
venner. Verner Jensen – som ellers havde brugt sin
sommerkvote af pral på bukkemorgenen – kunne også
prale af flest fangede fisk. Respekt til Verner og hans
fryser.
Jagtriflerne er nu rengjorte og står i deres aflåste
skabe. Vigtigste jagtvåben i efteråret bliver bøssen,
jagtgeværet, haglsprederen, kanonen! Kært barn har
mange navne og den skal i hvert fald være smurt og
klar til efterårets jagter som starter i begyndelsen og
midten af oktober.
Verner Lynge

Tre jægere kunne lægge en buk på paraden den 16. Maj.
Fra venstre er det Bo Enemark, Kim Mikkelsen og Verner
Jensen. Godt skudt, drenge!

Årets fisketur fandt sted samtidig med sommerens debat om
hestekød i det pizzahak hvor der ellers stod okse på. Rygterne om andre blandingsprodukter svirrede. Kunne man
nu risikere søheste i fiskefrikadellerne og hvor galt kan det
egentlig gå hvis en orne slår sig løs i dammen med Svennes gydeklare ørredhunner, eller som her med en velvoksen
Grisk, lige klar til griskadeller!

Og lige straks er det tiden for løvfald, bjæffende hunde og grønklædte rødmossede mænd i skoven. Jagtsæsonen står for
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Ny udlejer

Kommende arrangementer

Vi har med vedmod taget imod Kirsten og Oves
meddelse om, at de ikke længere ønsker at stå for
udlejning af forsamlings huset, og hvad dertil følger.
Det bliver svært at gøre jer kunsten efter og allerede
her efter den første måned, er det ved at gå op for os,
hvor mange ting I har styret og gjort, som vi fra side
linjen, bare har taget som en selvfølge. Og i tiden frem
er der flere ting, som vi skal til at finde ud af, f.eks hvor
skifter man sikringer, hvordan er det nu ovn og komfur
virker, hvem holder området omkring huset, græs, der
skal slåes, sne der skal ryddes, ting der skal være i
huset, for at det kan fungere. Alle de ting og mange
flere har I bare gjort.
Vi siger jer en stor tak for alt sliden, og ved med os selv
vi får noget at leve op til. Men vi ønsker og håber, at
I med den fritid I nu får, må få mange nye oplevelser
uden for forsamlingshuset.
Vi vil gøre vores bedste for at passe på Huset.
TAK for al jeres arbejde.
Ny udlejer af huset er Gyda Betzer Serupskovvej 1.
Telefonnummeret er det samme: 8685 5108
Bestyrelsen
Runde fødselsdage
Ove Hedegård 80 år
Jens Nielsen 80 år
Ingrid Nielsen 75 år
Stort TILLYKKE fra Lotterispilsudvalget
Vores Handymand Lars, har lavet nyt kørestols venlig
indgangsparti, og til det mødte to aktive unge frivillige,
Maja og Magnus.
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Grillaften
Fredag d. 6. september kl.18.00
Pris: 125,00
10 til 14 år halv pris
børn under 10 år gratis
Underholdning: De små synger.
Tilmelding senest d. 2. september
til Kirsten på tlf. 8685 6608

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

Mortensaften
Søndag d. 10. november kl. 18.00
Andesteg, RIs a`làmande, kaffe m.
småkager
Pris 150 kr - børn 10 til 14 år halv pris
børn under 10 år gratis
Amerikansk lotteri
Tilmelding senest d. 6. november.
til Kirsten på tlf. 8685 6608
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand:
Næst formand:
Sekretær:
Kasser:
Best.medlem:

Jens Ove Hansen
Gyda Betzer
Jens Dam
Peter Henningsen
Lars Klærke 		

40868647
30682330
40544429

SERUP BORGERFORENING
Nye tiltag på Sportspladsen

Vi har længe snakket om, at de to brændenældebefængte jordhøje på sportspladsen var sørgelige
af se på og de skyggede for udsynet over pladsen.
Efter adskillige brainstorms besluttede vi, at de skulle
væk og erstattes af et fliseareal og en udvidelse af
petanquebanen. Et større projekt, der ville kræve
ekspertice og fagfolk. Og dem har vi jo heldigvis rigtig
mange af i lokalområdet. En lille snak med Morten
Bak og Jens Ove, og så skete der lige pludselig

mirakler! Jorden blev fjernet, der blev fyldt stabilgrus
i hullerne, stenmel på petanquebanen og fliserne
blev lagt med millimeters præcision. Eneste udgift for
borgerforeningen, blev indkøb af fliser - og naturligvis
forplejning efter bedste evne.

Det er jo ingen sag, med fagfolk og de rigtige maskiner! De
har sparet os for mange ture med trillebøren :-)

Cebrina, Claus, Kennet, Bernd (flise-formand), Erling, Jens
Kristian og Danny. Se flere billeder på Facebooksiden Serup-siden

En KÆMPE TAK til sponsorerne Morten Bak og Jens
Ove, og naturligvis også en KÆMPE TAK til de frivillige
hjælpere, der var med til at gøre dette muligt!

Serup Sommerfest 2013 - se flere billeder på www.serupsiden.dk
Vi har igen i år haft et brag af en sommerfest! Fantastisk
opbakning både fredag, lørdag og søndag...

Kæmpe-kagebord fredag aften! Tak til alle bagerne!

Kaffe og rundstykker til de morgenfriske

God opbakning til gadefodbold - trods det lidt fugtige vejr

Spisning og fest med dans, røgkanoner og kulørte lamper

Brand og Redning var et hit for alle aldre
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LANDSBYLIV
Siden sidst…
Tur til haven i Abildå
Torsdag d. 6 juni
20 haveinteresserede mennesker havde fundet vej til
Haven i Abildå.
Vi besøgte Ester og Peter, der bor et skønt sted, med
en dejlig have, hvor der var masser af stenfigurer, som
Peter havde lavet.
Vi blev også vist rundt i huset, hvor vi så alle de møbler
Peter havde skåret ud i træ.
Ester laver også mange flotte ting i glas, og hun maler
på lærred.
Efter rundvisningen fik vi sandwich, øl og sodavand i
Peter`s værksted.
Alt i alt en rigtig god tur.

Kommende arrangementer…
Tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00
Generalforsamling i Lemming Forsamlingshus
Generalforsamling ifølge dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Trine og Lillian
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen fortæller Jette Mejdahl
om den Pilgrimsfærd, hun gennemførte i 2010.
Fortællingen krydres med billeder fra turen.
I løbet af aftenen, vil vi gerne servere smørrebrød,
så derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor mange der
kommer, så husk tilmelding.
Tilmelding til Grete senest den 20.09.13
på tlf. 86877123/60937601 eller på e-mail:
landsbyliv@live.dk

Alle gir en hånd med opdækningen til generalforsamlingen

Der hygges til generalforsamling 2011
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LANDSBYLIV
Onsdag d. 23. oktober 2013 kl. 19.00

Torsdag d. 28. november 2013 kl. 19.30

Vattrupvej 28, 8620 Kjellerup

Helstupvej 70, Snejbjerg, 7400 Herning

Kom med ud at se den flot renoverede Neder
Kjærsholm Hovedgård.

Dette års juletur går til den familie ejede
Østerskovgård.
Der finder man ALT til jul. Juletræer, stearinlys,
dekorationsmaterialer, julepynt glaskugler osv.
Rundt om gården, har familien bygget en Nissesti,
hvor man om dagen kan konkurrere i alt fra nisse
bowling til nissehuer på stribe. 6500 har allerede
besøgt stien siden 2002.

Besøg på Neder Kjærsholm

Her er selskabslokaler, som kan lejes til festlige
lejligheder, og der forhandles meget forskelligt
brugskunst, gaveartikler, dekorationsmaterialer m.m.
Stedet er pyntet op til jul, når vi kommer på besøg.
Markerne omkring gården er plantet til med vin planter, m.h.p. vinproduktion.
Efter rundvisning på stedet, og når vi har fået
klaret vores købelyst serveres der kaffe og brød,
og ejerne fortæller om stedet.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.30
Pris for medlemmer kr. 70. Gæster kr. 95
Tilmelding senest den 17.10.13 til Grete
på tlf. 86877123 eller 60937601
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Juletur til Østerskovgård

I 2008, åbnede familien Kaffeladen, hvor de langer
æbleskiver, gløgg og varm kakao over disken til den
store guldmedalje.
Denne aften har Landsbyliv, bedt en blomsterbinder,
om at lave dekorationer og give fif til dem der er
interesseret.
Se mere på www.alttiljul.dk
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.30
Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.
Tilmelding til Janni senest d. 23.11.13 på tlf.
24630517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Sidste års juletur til Tønder
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FRISKOLEN I LEMMING
Forældrenes skole

Friskolen i Lemming er forældrenes skole og
derigennem børnenes skole. Den er en del af en
160-årig gammel tradition som N.F.S. Grundtvig
og Christen Kold startede i midten af 1800-tallet,
en bevægelse der resulterede i, at det daværende
samfund igennem forståelsen af fællesskabets
kraft skabte højskoler, friskoler, forsamlingshuse,
andelsselskaber, brugsforeninger, idrætsforeninger
m.m.. Friskolen i Lemming er bygget i denne ånd og er
oprettet af og drives af forældre, hvorved den adskiller
sig fra folkeskolen, der drives af kommunen.
En skolekreds er baggrunden for en friskoles virke.
Skolekredsen består af forældrekredsen (forældre til
børn på skolen), forældre til børn i børnehaven og andre
personer med interesse for skolen. En skolekreds er
almindelige familier og enkeltpersoner, der sammen
står for en skole. Det er skolens eksistensgrundlag
- ikke staten, kommunen, samfundet eller anden
øvrighed. Myndigheden ligger hos skolekredsen, der
ikke har andre kvalifikationer end deres fælles interesse
for skolen samt deres mere eller mindre forskellige syn
på skolen. I Børnehaven og Friskolen i Lemming, som
på andre friskoler, er forældrene naturligt valgt ind i
skolekredsen i og med at de har børn på skolen og i
børnehaven.
Har man ikke børn på skolen eller i børnehaven, men
alligevel en interesse i at støtte Friskolen i Lemming,
er man meget velkommen til at melde sig ind i
skolekredsen.
Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lemming har
fælles øverste myndighed, bestyrelsen, der består
af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre
til elever på skolen og i børnehaven, de resterende
3 må gerne være fra skolekredsen. Alle er valgt på
generalforsamling af skolekredsens medlemmer.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen
og børnehaven, og er ansvarlig for, at skolens samt
børnehavens økonomi og drift er i overensstemmelse
med vedtægter, lovgivning og andre retsregler.
Skolelederne og Børnehavelederen har det
overordnede ansvar for den daglige pædagogiske
ledelse af skolen og børnehaven i henhold til gældende
love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
At sidde i bestyrelsen på en friskole:
Ja, hvad indebærer det egentlig at sidde i bestyrelsen
for en friskole og en børnehave? Rent praktisk
indebærer det at komme til bestyrelsesmøder én
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hverdagsaften i hver måned samt diverse papirarbejde
eller små praktiske opgaver der skal ordnes inden
næste bestyrelsesmøde.
Enkelte bestyrelsesmedlemmer har nedenfor sat ord
på hvad det betyder for dem at sidde i bestyrelsen:
”Bestyrelsesarbejdet på Friskolen i Lemming giver mig
direkte indflydelse på min datters skolegang, og en
unik chance for at blive hørt. Den giver mig også viden
om hvordan hverdagen fungerer og et fint indblik i de
lærer-faglige aspekter. Ikke mindst er det fantastisk
at opleve hvordan man ved fælles indsats af børn,
forældre, lærere, pædagoger og ledelse kan skabe
og udvikle en platform, hvor børn bliver "den bedste
udgave" af sig selv, både menneskeligt og fagligt.”
”Jeg har valgt at være med i bestyrelsen, for at kunne
følge så meget som muligt med i skolens hverdag. Jeg
holder meget af stedet, både som forældre og som
tidligere ansat. På denne måde har jeg ikke skulle
slippe stedet helt og kan fortsat deltage i skolens
udvikling.”
”Som medlem af bestyrelsen i Friskolen i Lemming er
man en del af et vigtigt, lærerigt og yderst spændende
arbejde. Desuden får man stort indblik i dagligdagen
på friskolen og det har virkelig bekræftet vores valg,
at netop vores børn skal gå i Friskolen i Lemming. Her
ånder af sammenhold og fællesskab og det er dejligt
at være en del af dette. Hver dag mødes man af glade
børn og sådan skal det også være at gå i skole. Ved
at være med i bestyrelsen har man medindflydelse på
mange forskellige emner og man har mulighed for at
være med til at præge den skole, hvor ens børn skal
gå.
En anden stor fordel er, at man møder mange nye
mennesker såvel personale som skolebørnene og
deres forældre. Det er rart at møde andre mennesker,
der også synes sammenhold og fællesskab er vigtige
brikker i børnenes dagligdag. Derudover er man som
bestyrelsesmedlem med til at planlægge og arrangere
de sociale arrangementer på skolen og det er både
sjovt og spændende, særligt når begivenhederne
lykkes og det vrimler med glade børn og forældre.
Som medlem af en friskole bestyrelse er man også
med til at kæmpe for sine børns skolegang og at der
ud over det faglige skal være plads til spontane og
uforglemmelige oplevelser for børnene – der oven
i købet giver stor læring. Det skal være sjovt at gå i
skole og have gode skolekammerater. For som vi siger
”Glade børn lærer bedst”.”

FRISKOLEN I LEMMING
”At komme i bestyrelsen for Friskolen i Lemming,
har for mig været en øjenåbner. At vi har en yderst
velfungerende skole her i vores lille lokalsamfund, med
ansatte, der med rigtig mange års erfaring, brænder for,
ikke blot at uddanne men også være med til at danne
vores børn, må være noget enhver forælder ønsker for
sit barn. Det er en skole, der formår både at være en
lille og nærværende skole for de små og samtidig en
stor og udfordrende skole for de store og som netop
fokuserer på det enkelte barn i det store fællesskab,
hvilket, jeg mener, er nogle af grundstenene i et barns
opvækst og udvikling. Tilmed er det en skole, der ligger
så tæt på hvor vi bor - det er da i sig selv en gave at
få serveret.

i fællesskab af ansatte, forældre, bestyrelsen og
skolekredsmedlemmerne. Derved kan vi sidde med
alt fra den overordnede økonomi som til hvem slår
græsset eller bager en kage. Det indebærer ligeledes,
at sidde som den øverste myndighed og skulle tage
afgørende beslutninger både om ting som man ikke
tidligere havde nogen viden om eller emner hvor man
skal lytte til ens egne værdier og holdninger og beslutte
derudfra. Desuden skal vi lytte og samarbejde med de
tre yderst kompetente ledere der har deres daglige
gang i henholdsvis skolen og børnehaven, hvor man
som bestyrelsesmedlem ikke har sin daglige gang
samt daglige info. Alt sammen lærerige udfordringer
for en flok voksne engagerede mennesker.”

Bestyrelsesarbejdet indebærer også, at vi er med
til at tage beslutninger der omhandler skolens
eksistensgrundlag og overlevelse, idet det er en
skole som ikke er drevet af kommunen men i stedet

Dette
var
nogle
tanker
fra
enkelte
af
bestyrelsesmedlemmerne fra Friskolen og Børnehaven
i Lemming – vores lokale skole og børnehave.
Mvh Bestyrelsen

Bestyrelsen der blev valgt i Marts 2013: Stående fra venstre Maria Fredberg (Serup), Dennis Nielsen (Lemming),
Diana Dam (Serup) og Michael Stück (Grauballe). Siddende fra venstre Lisbeth Lausten Bang (Lemming), Peter
Grimm (Serup) og Dorthe Leth (Grauballe).
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Hvad kan Børnehaven i Lemming??
Sørøvere i Lemming? Hvor kommer de fra?
Jo ganske rigtig gættet, det er Lemmings Børnehaves
små pirater, som måske virker bekendte, hvilket kunne
skyldes det postkort, som lå i din postkasse for nylig!
Måske fangede det din interesse? Måske skal din lille
purk snart starte i børnehave?
Der kommer et tidspunkt i enhver småbørnsfamilies
liv, hvor forældrene skal tage et valg, der kommer til
at præge deres børns liv i de næste mange år, nemlig;
Hvor skal mit barn gå i børnehave???

Der er først og fremmest mange praktiske tanker
såsom, hvilke børnehave ligger tæt på, og hvordan
får man nemmest logistikken til at flyde – specielt hvis
der er flere børn i hjemmet. Derudover kommer der
mere følsomme og individuelle tanker omkring hvilke
ting, der skal til for at danne den bedste ramme om mit
barns dagligdag. Økonomisk set er der ikke de store
overvejelser, for forældre betaler stort set det samme
for at have deres børn i private- såvel som i kommunale
institutioner.
Allerede ved det første besøg i Lemming Børnehave
fandt vi et utroligt nærvær og engagement fra personalet.
I en lille børnehave som denne er det fantastisk at
møde ildsjæle, der brænder for at engagere sig og ikke
mindst se personalet møde børnene i øjenhøjde!
Med et børneantal på 38 børn er Børnehaven i Lemming
en lille børnehave, hvor der er en stærk tradition for at
små og store lærer at tage sig godt af hinanden. Den
slags nærvær er vigtigt, specielt ift. hvad der ellers kan
være en stressende hverdag med travle forældre, hvor
tiden med børnene kan være knap.
Børnene tilbringer mange timer udendørs og trives
i al slags vejr med leg på den fine legeplads, der
til den årlige arbejdsdag blev renoveret, fik et nyt
edderkoppeklatrestativ til Spiderman leg, og heste til de
små prinsesser. Legepladsen er også et godt mødested
i weekenderne, står til fri afbenyttelse til de lokale, og
der er altid ryddet pænt op igen til børnehaven åbner
mandag morgen.
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Som forældre har vi fået mulighed for at fordybe os
yderligere i børnenes dagligdag ved at melde os ind
i Forældrerådet. Her mødes vi 3-4 gange årligt med
Hanna (leder af Børnehaven i Lemming) og bliver
opdateret om de store linjer for børnehaven. Som
valgte repræsentanter for forældrene bruges vi til
sparring og bekræftelse af den vej, der vælges/udleves
for vore børn i dagligdagen. Ydermere er kommet
en god forbindelse og gennemsigtighed til Friskolen,
således der sikres en nem overgang, hvis man vælger
den skoleretning efter børnehaven.
I Lemming og det øvrige opland har der altid været stor
interesse i at støtte op omkring det lokale, og det er
fantastisk at se, hvor mange børn der kommer til fra
lokalsamfundet. En privat børnehave overlever kun så
længe, der er folk som bakker op om den. Lemming og
omegn ville være et fattigere sted, hvis ikke vores børn
havde børnehaven til at give mulighed for at fremme
den gode leg, hvor børnene på
tværs af aldersgrupper lærer at
gebærde sig og ikke mindst danne
venskaber, som forhåbentlig kan
vare ved.
9 børn forlod børnehaven før
sommerferien og var flyveklare til
den første skoledag på forskellige
skoler – vi er helt sikre på, at de
i deres rygsæk har en ballast
og selvtillid, der vil sikre dem en
god start på livet i skolen! Vi kan
derfor varmt anbefale børnehaven
til forældre, der søger nærvær
og samhørighed i deres barns
børnehaveliv.
På vegne af
Forældrerådet i Lemming Børnehave
Hanne & Louisa

LEMMING BORGERFORENING
Ålegilde
i Lemming Forsamlingshus
Kom til ålegilde i Lemming
Fredag d. 27. september kl. 18.30
Ål 200,- Stegt flæsk 100,Børn halv pris

Billeder fra Sankt Hans
Det er Torsten Nielsen
der gemmer sig under Elefanten

Tilmelding til Tina 28832404 eller
Sanne 22120212
Tag naboen under armen
og få en hyggelig aften.

HUSK

sæt kryds i kalenderen
d. 8. december kl 14.00
til juletræsfest.

LOTTERISPIL ALLE MANDAGE KL. 19.15
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Svømning

VOLLEY i IF CENTRUM

IF. Centrum byder velkommen til en ny sæson
2013/2014 i Nordvest Svømmecenter i Silkeborg og
glæder os til at se både nye og tidligere medlemmer.

Kunne du tænke dig at spille volley?
Børn, unge og voksne spiller volleyball i Skægkærhallen
mandage kl. 17.00-20.00.

Vi arbejder på, at kunne tilbyde nedenstående hold,
dog med forudsætning for, at vi har instruktører og
hjælpere til alle hold.

Der er liv og glade dage, når der spilles kidsvolley,
teenvolley og senior-mix i hallen til den ugentlige
træning.

Tilmelding er startet online via www.ifcentrum.dk under
svømning, der er ledige pladser optagelse på holdene
foregår efter først til mølle princippet.

I løbet af vinteren deltager de der har lyst
i turnering og stævner, hvor kampformen prøves af.
Mere info herom på holdene.

Opstart mandag den 16. september 2013

Vi glæder os til at se dig ;0)

Mandag kl. 16.00 – 16.25
Hold 1 Plask og Leg
Hold 5 Børn Nybegynder
Hold 9 Børn begynder
Hold 13 Børn øvede
Hold 17 Aqua Jogging

Mix volley for øvede spillere:
Mandage kl. 18.00 - 20.00 i Skægkærhallen
Kontakt: Lene Kaalund tlf.nr. 28 89 68 11
For den voksne øvede spiller

Mandag kl. 16.30 – 16.55
Hold 2 Plask og leg
Hold 6 Børn Nybegynder
Hold 10 Børn begynder (optaget)
Hold 14 Børn øvede
Hold 18 Aqua Jogging
Mandag kl. 17.00 – 17.25
Hold 3 Plask og Leg
Hold 7 Børn Nybegynder
Hold 11 Børn begynder
Hold 15 Børn øvede
Hold 19 Aqua Jogging
Mandag kl. 17.30 – 17.55
Hold 4 Plask og Leg
Hold 8 Børn Nybegynder
Hold 12 Børn Begynder
Hold 16 Børn øvede
Hold 20 Aqua Jogging
Torsdag – varmt vands bassin
Hold 21 – vandgymnastik 17.50 - 18.30
Hold 22 – vandgymnastik 18.35 - 19.15
Hold 23 – vandgymnastik 19.20 - 20.00
På vegne af I. F. Centrums svømmeafdeling.
Susanne Christiansen, 30703414
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NYT NYT
Mix volley motion (for sjov):
Mandage kl. 18.30-20.00 i Skægkærhallen
Kontakt: Lene Kaalund tlf.nr. 28 89 68 11
For den voksne spiller, som bare vil spille for sjov.
Kidsvolley:
Mandage kl. 17.00 - 18.15 i Skægkærhallen
Kontakt: Mogens Kjeldsen tlf.nr. 86 81 60 22
For dig mellem 6 - 12/13 år
Teenvolley:
Mandage kl. 17.00 - 19.30 i Skægkærhallen
Kontakt: Lene Kaalund tlf.nr. 28 89 68 11
For dig fra ca. 13-19 år

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Badminton

Ungdomsafdelingen
Sæsonstart: Fredag den 30. august kl. 16.00-19.45
i Skægkærhallen
Træningstider: Fredage 16.00-17.20: 6-9 år
		
Fredage 17.20-18.40: 10-12 år
		
Fredage 18.40-20.00: 13-17 år
Tilmelding: Mød op i hallen og få en snak med trænerne
Seniorafdelingen (turnering)
Sæsonstart: Onsdag den 28. august
Træning: Onsdage fra 20.00-22.00 i Skægkærhallen
Tilmelding: Mød op i hallen og få en snak med træneren
eller på www.ifcentrum.dk

Håndbold

Det skal være sjovt at spille håndbold – det skal være
sejt at spille håndbold.
Håndboldspillerne har flere gange været med til indløb
sammen med BSV
Vores trænere prøver at lave forskellige tiltag, for at
det ikke skal blive for kedeligt at træne – sidst år fik
vores U10/U12 tilbud om at lære faldteknik – det skete
i samarbejde med Silkeborg Judo klub.
U12/U14 snakkes i år om ”nathåndbold”, ” udendørs
træning”, ”faldteknik”, ”træningsweekend” og mange
andre tiltag.

Motionsafdelingen
Sæsonstart: Mandag den 2. september
Tilmelding: Tjek på www.ifcentrum.dk for ledige tider.

U6/U8 – leger, hygger og øver sig både i håndbold og
med motoriske øvelser – de deltager i nogle stævner,
hvor de møder andre hold for sjov.

Ved tilmelding skal en ”baneformand” registrere sig
under den valgte bane og betale hele beløbet og må
selv efterfølgende opkræve ved sine spillemakkere.

Skulle du have lyst til at prøve kræfter med
håndbolden, så skal du ikke holde dig tilbage…… Alle
er velkommen.

Andre spillere på samme banen skal også registre
sig under ”Registrering motionister” (0 kr) og noterer
hvilke banetid og hvilke makker man spiller med.

Skulle du som forældre have lyst til at investere i noget
tid sammen med dit barn – så er hjælpende hænder
altid noget som kan bruges. Som holdleder, praktisk
”gris” eller hjælpetræner.

Flg. timer er til rådighed, men kan være solgte!!
Skægkærhallen (6 baner):
Mandag
Kl. 20.00 - 21.00 + Kl. 21.00 - 22.00
Onsdag
Kl. 18.00 - 19.00 + Kl. 19.00 - 20.00
Skægkærskolens Gymnastiksal (1 bane):
Mandag
Kl. 18.00 - 19.00 + Kl. 19.00 - 20.00
		
Kl. 20.00 - 21.00 + Kl. 21.00 - 22.00
Onsdag
Kl. 20.00 - 21.00 + Kl. 21.00 - 22.00
Torsdag
Kl. 21.00 - 22.00
Fredag		
Kl. 17.00 - 18.00 + Kl. 18.00 - 19.00
		
Kl. 19.00 - 20.00
Mere information på hjemmesiden:
www.ifcentrum.dk

Ved spørgsmål omkring håndbolden i IF Centrum, så
kontakt de enkelte trænere, eller undertegnede
U6/U8 (alle under 9 år)
Træningstid onsdag 16.15-17.15
Opstart 4. september 2013
Træner Camilla Brix tlf. 60 63 31 40
U12/U14 (mellem 10 og 15 år)
Træningstid Tirsdag + Torsdag 16.15-18.00
Opstart: 23. august 2013 - I starten kun om tirsdagen…
Træner Jan Larsen Mobil 40 70 58 24
Vi ses forhåbentligt i håndboldhallen til opstart …
På Håndbold afdelingens vegne
Anne Mejlby tlf. 27 11 68 36

Formand: Thomas Højer, Resdal Bakke 2, tlf.: 3123 5463
Fodbold: Thomas Højer, tlf.: 3123 5463 - mail: t_hojer@msn.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Troels D. Bendtsen tlf. 23717007 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Håndbold: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Svømning: Karen Andresen tlf: 40 17 49 66 - mail: ka@kmarevision.dk
Volleyball: Berit Rasmussen tlf. 2628 3208 - mail: miateamax@privat.dk

www
ifcentrum
dk
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Sommeren 2013
Det er altid noget specielt at afslutte et skoleår med alle
opgaver og traditioner der nu hører til. Dette forløber
hen over maj og juni og i samme periode forsøger vi
også at få styr på næste skoleår, ny elever, ændringer,
klassernes sammensætning og de voksnes opgaver.
Jo, maj og juni er både for børn og voksne, forældre og
ansatte et par spændende måneder. 2013 var ingen
undtagelse og dette forår havde mange gode historier.

”Børnebanden” og et par søm der skal i bund

Louise overækker eksamensbeviset til Roma

Lad os starte med vore to ældste piger Katrine og
Roma som vi med en god fornemmelse har sendt
videre til nye og spændende opgaver. Katrine drager
på efterskole og vi glæder os til at høre de mange gode
fortællinger fra hende. Det samme gælder Roma, en
kurdisk pige som havde haft et par turbulente år kom
til os i august og var lidt i vildrede. Hvad skal der ske
og hvordan er det nu lige med Børne- og Familiehuset.
Resultatet blev bare godt og flot og hun er selv tilfreds
og klar til næste skridt på VUC hvor der lige skal klares
en 10. klasse og en HF eksamen. Roma fortjener stor
ros, slidt og slæbt og slutter så med en eksamen som
fortjener anerkendelse. ”Jeg er klar” var hendes eget
udtryk og vi tror på dig.
Held og lykke til både Katrine og Roma.

Forældredagen krævede samarbejde og koncentration.
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Derudover var der alt det daglige med fortsat fokus
på læring og krop og bevægelse i hverdagen hos os
men også med fokus på fritiden som for mange kan
være uoverskuelig. Flere og flere af vore elever er
nu tilknyttet den lokale idrætsforening, ride klub eller
fritidsklub, aktive brugere af skater hallen o.s.v.
Udgangspunktet har været kommunens og DGI´s
satsning på ”Idræt for alle” – det er et kommunalt
projekt der lykkes for små midler og hvor er det godt
at opleve når børn glædes over at være en del af
fællesskabet.

Rundt om bordet og syv elever i fælles leg.

Sommeren bød derudover på klassens dag med
deltagelse i Oust Mølle Rock, kanotur og for nogen et
besøg hos Yerst Glas i Nygade, lejre med Blå Kors og
så vores fælles tur til Djurs Sommerland hvor vi måtte
indløse ikke mindre end 58 billetter til børn, søskende
og forældre. Godt vi havde fået et tilskud fra Knaps
Minde fonden til dagens formål. Forinden havde vi
tidligere i juni haft endnu et forældrearrangement med
stor opbakning. Vi siger hver gang at det er af stor
betydning for både os i huset og eleverne at forældre,
familier og andre voksne bakker op. Nu er det så
skrevet igen og med god grund.
Det nye skoleår er på vej og vi er så småt i gang. Uge
32 har været SFO uge for vore yngste elever og uge
33 er lejrskole og jeg glæder mig sådan helt personligt.
Vi skal nemlig til Thy og besøger f.eks. Bunker Museet
i Hanstholm og Limfjordscentret i Doverodde.
Jo der er nok at glæde sig til i 2013.
K.E.

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
To lokale unge starter webbureau i Silkeborg
SimonSimon er et webbureau med fokus på
firmahjemmesider og grafisk arbejde. Bag firmaet
finder man Simon Bak Andersen på 19 år og Simon
Kristiansen på 23 år, der begge stammer fra Resdal.
De to lokale fik ideen til SimonSimon en aften, hvor
de sad og drømte om at være virksomhedsejere.
Drømmen blev hurtigt til virkelighed, da de besluttede
sig for at slå deres kompetencer sammen og starte op.
Hvad er Jeres kerneydelse?
”Vores kerneydelse er uden tvivl udvikling af
hjemmesider. Især hjemmesider til forretningsdrivende
har været en stor succes. Vi har bl.a. udviklet en
hjemmeside for Sands Murerforretning ApS. Allerede
efter en måned var Sands Murerforretning begyndt at
få kunder via hjemmesiden. Og det understreger jo
den guldåre af kunder, der findes på internettet – tro
det eller ej.”
Hvorfor er det så vigtigt med en firmahjemmeside?
”Internettet bliver en mere og mere integreret del
af vores hverdag. Når den almindelige dansker
eksempelvis er på udkig efter en håndværker i
lokalområdet, så er det typisk Google man tyr til. Og
hvis man som forretningsdrivende ikke er at finde på
Google/internettet, så har du faktisk mistet en potentiel
kunde.
Heldigvis er folk så småt begyndt at forstå vigtigheden
af at være synlig på internettet. Og det er også det,
vi kan fornemme på vores kunder. Den typiske kunde
hos os er nemlig en forretningsdrivende af den ene
eller anden slags, der ønsker at blive eksponeret
på internettet. Det er altså en kunde, der tager sin
forretning seriøst.”

Simon Kristiansen og Simon Bak Andersen

BedreByg.dk
Udover at udvikle hjemmesider for kunder, så har
SimonSimon også deres egne projekter kørende. De
to unge herrer har bl.a. startet hjemmesiden BedreByg.
dk, hvis formål er at formidle viden om byggeri, anlæg,
vedvarende energi m.m. samt at give de besøgende
mulighed for at få 3 gratis og uforpligtende byggetilbud.
Hjemmesiden henvender sig især til personer, der
eksempelvis har problemer med kloakken og gerne vil
have løst det hurtigst muligt. Gå ind på www.BedreByg.
dk og bliv klædt godt på til dit næste byggeprojekt.
Hvad bringer fremtiden?
”Som det ser ud nu, driver vi vores virksomhed videre
på hobbyplan, da vi begge har planer om at bruge tid
på uddannelse. Vi regner med at starte nogle flere
interne projekter op samt øge mængden af kunder.
Vi har nogle mål vi arbejder hen mod, og når de er
nået, så er det ikke til at sige, hvad der sker – det må
fremtiden vise.”			
SimonSimon

Som tak for, at SimonSimon måtte komme med i Lokalbladet, giver de 10% rabat på deres
ydelser til alle Lokalbladets læsere, hvis de bestiller inden d. 29. december 2013.
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LOKALE KONTAKTPERSONER
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

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
Jesper Bang, formand
		
					

8685 9095
8685 9111
3052 1040

Centrum IF
Sindingvej 17, Klubhuset		
Thomas Højer, formand			

8685 5255
3123 5463

8685 9027
2160 9027

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

Skægkærområdets Lokalråd
For Serup:
- mangler pt.
For Lemming: Henning Skov

2485 6957

Lemming Forsamlingshus		
Henrik Jensen, udlejning		
					

8685 9197
8685 9048
2013 2785

Dagplejere
Kontakt borgerservice			

8970 1010

Lemming Vandværk			
Peter Nørreskov, formand		
					

8685 9015
8685 9114
4013 4416

Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Tina Englyst, formand			

3023 1613

Serup Foredragsforening
Kaj Larsen, formand			

3511 6628

Lokalhistorisk Forening
for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand			
					

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a			
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156
Børnehave, SFO,
Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17		
Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
Skoleleder Peter Mortensen		
Mobil					
Skolebestyrelsen:
Ole Rabjerg, formand			
Tim Baldwin, næstformand		

8685 5363
8970 2600
8970 2603
2170 4815
8685 6680
8724 7007

Serup Forsamlingshus		
Gyda Betzer, udlejning			
Jens Ove Hansen, formand		
					
Serup Vandværk
Jens Ove Hansen, formand		
					

8685 5108
8685 5108
8685 5687
4086 8647

Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)		
Lene og Ole Kamp, skoleledere,		
Lemming Bygade 69 A, Lemming
Lisbeth Lausten Bang			

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Silkeborg Ungdomsskole
Jesper Bennetsen			

2945 3473

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

		

2463 0517

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

8685 9325

Sognepræst
NN, Serup Tinghøjvej 9			
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

8685 5385
8686 7064

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Menighedsråd
Arne Mundbjerg, formand		
					

8685 9875
4034 5782

8685 5687
4086 8647

Lokalbladets priser
For foreninger
Abonnement (pr. år): 250,00
Sidepris (pr. år): 1000,00
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For erhvervsdrivende
Annonce i farver
6,1x4,3 cm
Pr. år: 1250,00

Èngangsannoncer
1/8-dels annonce i farver
6,5x9,25 cm
Pr. gang: 250,00

(gratis for B-medlemmer og private)

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

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

Kjellerup Køreskole
v/ Trine Mølkjær
Østergade 8
8620 Kjellerup

Reperation og service af alle mærker

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

4224 4223

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

Tlf. 2177 2169

Alt til konkurrencedygtige priser

www.kjellerupkøreskole.dk

Solceller Privat Erhverv Industri

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

Lavpris benzin

Viborgvej 87

ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Skægkær
Benthe & Jens Ove Hansen

Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17
Torsdag kl. 12 - 20

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

Tlf. 8681 6168
39

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

Faste arrangementer:
Lotterispil:
Lemming Forsamlingshus
Hver mandag kl. 19.15
Serup Forsamlingshus
Hver tirsdag kl. 19.30
Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen
Løb i Lemming, LGIF
Hver søndag kl. 10.00
fra Lemming Klubhuset
Gudstjenester:
Se kirkesiderne
2. september kl. 19.00
Besøg på Klosterlund,
Lokalhist. fore., se s. 19

29. september kl. 9/11
Indsættelse af ny præst,
Kirkenyt, se s. 11

30. oktober kl. 13.30
Seniorshoppen, Pensionistfore., se s. 7

10. december kl. 19.30
Julekoncert i Lemming,
Kirkenyt, se s. 11

6. september kl. 18.00
Grillaften i Serup Forsamlingshus, se s. 26

2. oktober kl. 13.30
Aloe Vera fremvisning,
Pensionistfore., se s. 7

6. november kl. 19.30
Foredragsaften, Kirkenyt, se s. 11

16. januar kl. 19.30
”Da spidsborgeren gik
fra snøvsen”, se s. 12

12. september kl. 19
Voksenkorets opstart,
Kirkenyt, se s. 10

5. oktober kl. 18.00
Høstfest, Serup Forsamlingshus, se s. 26

10. november kl. 18.00
Mortens Aften, Serup
Forsm., se s. 26

26. april
Konfirmation, Lemm.
Friskole, se s. 12

17. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle,
Pensionistfore., se s. 7

6. oktober kl. 15
”Nils Holgersen flyver
igen”, Kirkenyt, se s. 11

13. november kl. 18.30
Besøg på Designa, Pensionistfore., se s. 7

4. maj
Konfirmation i Lemming
og Serup, se s. 12

24. september kl. 19.00
Generalforsamling,
Landsbyliv, se s. 28

16. oktober kl. 10
Løvfaldstur, Pensionistfore., se s. 7

21. november kl. 11.30
Fælles Julefrokost, Pensionistfore., se s. 7

For diverse
træningsopstart i

26. september kl. 16
Åbent hus på Friskolen i
Lemming, se s. 4

23. oktober kl. 19
Besøg Ndr. Kjærsholm,
Landsbyliv, se s. 29

28. november kl. 19.30
Juletur, Østerskovgård,
Landsbyliv, se s. 29

Lemming IF
og
Centrum IF

27. september kl. 18.30
Ålegilde i Lemming
Forsm. hus, se s. 33

26. oktober
Oktoberfest, Lemming
IF, se s. 20

8. december kl. 14
Juletræsfest i Lemming
Borgerfore., se s. 33

se inde i bladet
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