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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, tlf.: 3026 5156
mail@boernehavenilemming.dk

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

Denne
annonce
kan blive
DIN

Silkeborg Isenkram
Torvet 1
Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168
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Redaktionsgruppen har efter stormødet i januar ændret konstituering, idet Klaus Hansen nu primært tager
sig af udvidelsen af bladet til også at dække Sejling
og Sinding Sogne samt div. indlæg herfra, mens Luffe
(Oluf Skjerning) tager sig af indlæg fra Lemming og
Serup Sogne og dermed tager den gl. redakteurkasket
på igen.
Tina er som altid det samlende led, der holder os andre i ørerne (vi har allerede lange ører!!!) og får bladet
lavet til tiden, så trykkeriet kan få det trykt og omdelerne få det bragt ud i tide.
Rent teknisk er planen den, at Sejling og Sinding samt
Lokalrådet deler side et stykke tid endnu, og når diverse aftaler om tilslutning til et udvidet blad er på
plads og økonomien (foreningskøb af sider, annoncører m.m.) hænger sammen, SÅ kommer det første
fælles LOKALBLADET for Skægkærskolens distrikt på
gaden.
Det bliver spændende!
						

Luffe

Samarbejdsudvalget:							Fastnet		Mobil			
Klaus Hansen, Tandskov, Resdal Bakke 51 (red. for Sejling-Sinding)
8685 5502
4040 4502
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 (red. for Lemm.-Serup, trykansvarlig) 8685 9264
2993 5475
Karina Birch, Viborgvej 129 (kasserer)
					
6127 7299
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 (Sognepræst)
		
8685 5385
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
Karen Bang (Lemming-Nisser Seniorklub)				
8685 9187
Børne- og Familiehuset, Lemming Skolevej 8b
8685 9325
Peter Mortensen (Skægkærskolen)					8970 2600
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
Anne Mejlby (Centrum IF)								2111 6836
Jesper Bang (Lemming IF)						
8685 9111
3052 1040
Verner Lynge (Lemming & Omegns Jagtforening)					
3029 3456
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.
Lokalbladets konto nr.: 1938-5905 254 431 - Lokalbladets CVR-nr.: 3353 7506
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DAGPLEJERNE
Dagpleje-gruppe 171

Anita, Resdal

Heidi, Sejling

Karina, Serup Lone, Høgdalvej Mette, Sinding Søs, Serup

Vi er 7 kommunalt ansatte dagplejere i Serup, Resdal,
Sejling og Sinding.
I området Lemming, Serup, Resdal, Sejling, Skægkær
og Sinding er vi to grupper på henholdsvis 6 og 7
dagplejere, og vi samarbejder om pasningen af de 0-3
årige børn i landsbyerne og deres opland.
Dit barns hverdag i dagplejen:
Vi har blik for det, der betyder noget for dit barn, og det
er vigtig for os, at dit barn har en tryg, rolig og harmonisk
hverdag i dagplejen i vante og hjemlige omgivelser.
Hverdagen i dagplejen er præ-get af anerkendelse,
tid til nærvær, lyst til at lære, forpligtende samvær og
demokrati.
Om formiddagen kan vi lege inde og ude, synge, lege
med hjemmelavet modellervoks eller ek-sempelvis
male. Når dit barn er tryg ved den nye hverdag i
dagplejen går vi ind imellem på besøg hos hinanden,
for at styrke børnenes alsidige personlig udvikling
samt deres sociale kompetencer, og når vi er mange
sammen kan vi lave mad til frokost eller tage på skovtur.
Naturen og udeliv i haven er en del af vores hverdag,
og derfor har mange valgt at være natur-dagplejere.
Det betyder, at vi er meget ude i naturen, hvor dit
barn lærer om årstidernes skiften, krible krable dyr
som edderkopper og mariehøns, samt glæden ved
at så og høste grønsager i haven. Naturen er en unik
tumleplads for dit barn:-)
Årstidernes skiften og de forskellige højtider har en
naturlig indflydelse på aktiviteterne i hverda-gen, og
vi fejrer eksempelvis fastelavn og jul i legestuen samt
kører i stor bus til julegudstjeneste i kirken.
Vi mødes i heldagslegestue hver 3. fredag i børnehaven
i Skægkær, hvorved børnehaven og dens miljø
bliver genkendelig for dit barn, og jer som forældre.
Vi samarbejder med børnehavens pædagoger om
tryghed, leg, samvær og omsorg i løbet af dagen. Vi
ønsker at heldagslegestuen giver dit barn mulighed for
at skabe nye legerelationer med andre børn.
Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
850 stk

Tina, Resdal

Vi tager cirka 4 gange om året til musikalsk salmesang
i kirken i samarbejde med børnehaverne i området, og
vi holder fælles julegudstjeneste.
Dit barns trivsel og læring i dagplejen.
Hvert år udvælges et af de 6 læreplanstemaer til at være
kommunens indsatsområde, og i 2014 er det sprog.
Det betyder at vi i 2014 er særligt opmærksomme på
et udviklende sprogmiljø i hverda-gen. For dit barn
betyder det, at vi alle har været på kursus i "sproget
kommer, vil du med?", og derudover har vi modtaget
en sprogkuffert som inspirer til dialogisk læsning.
Dialogisk læsning stimulerer dit barns ordforråd og
sprogforståelse.
Vi understøtter dit barns sprogudvikling i hverdagen
ved at prioritere tid og nærvær når vi læser, synger,
siger rim og remser samt spiller spil/puslespil.
Vi arbejder ud fra værdigrundlaget i ”Det gode
børneliv”. Det betyder at dit barn er med i fællesskaber der er båret af forpligtende samvær, demokrati,
nysgerrighed, lyst til at lære og anerken-delse.
Vi arbejder med læreplaner i overenstemmelse med
dagtilbudsloven og deltager i udvalgte kurser for at
vedligeholde og udvikle vores pædagogiske viden.
I vores daglig faglige arbejde anvender vi ICDP,
SMTTE model, LP model samt kollegial vejled-ning.
Vi har et tæt samarbejde med vores pædagogiske
ledere, talepædagog, sundhedsplejerske, fysioterapeut, Marta meo konsulent, motorikpædagog og
sprogvejledere.
Vi glæder os til at se jer i dagplejen ☺
Pædagogiske ledere i området.
Bodil Lauge Jakobsen: 30664316
Janne Hummelshøj: 20354135
Yderligere information om dagplejen findes på
www.silkeborgkommune.dk
Udkommer:
Marts - juni - september - december

GADESPEJLET

Jeanette
Grimstrup
Kjeldsen, Lemming Vesterbyvej 10, Lemming,
fylder 40 år d. 22. juni

Emma Djurslev Eskerod,
datter af Cebrina Djurslev og Claus Eskerod,
Ørevadbrovej 62, er født
d.12. april, vejede 2763 g
og var 48 cm lang

Malthe Brønnum Birkebæk, søn af Louise og
Christian Brønnum Birkebæk, Serupvej 4C, blev
født d. 31. januar, vejede
3130 g og var 49 cm lang

Ida Halskov, datter af Morten og Lykke Halskov,
Lemming bygade 65,
er født d. 15. februar kl.
13.44. Hun vejede 3914 g
og målte 51 cm

Lene Kleistrup, Serupvej
19, Serup, fylder 70 år den
15. juli.
Et stort
TILLYKKE
til jer alle
... fortsættes på næste side...
Du kan være med til at gøre
Jørgen Bidstrup, Høgdal- Jack Sparrow alias Jørgen
vej, fyldte 50 år den 21. Bidstrup
april.

Gadespejlet

spændende og aktuelt, ved at underrette
redaktionen om mærkedage, fødselsdage,
huskøb mm.

HUSSTAFETTEN

Elna Jeppesen, Serup Svend
P.
Svensen,
Præstemark 2, Serup, fyl- Ørevadbrovej 43, Serup
der 90 år den 26. juli. Evt. fyldte 80 år den 19. maj
opmærksomhed frabedes.
Lokalbladets e-mail adresse

lokalblad@gmail.com
www.serupsiden.dk/lokalbladet

På Nisset Bygade 18, Nisset, bor Anne-Lise og Egon
Pedersen på 36. år. Her har både stuehuset og udhusene i den 4-længede ejendom fået den helt store tur
med udnyttet tagetage, totalrenoveret underetage og
nyt tag og gulve i udhusene, og så er prydhaven og
køkkenhaven usædvanlig veltrimmet. Rigtig flot er det
blevet.
				
Luffe
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GADESPEJLET

Sejling og Sindings nye præst, Mette Skaarup Glowienka, ved indsættelsen den 4. maj

Tove og Per Jokumsen, Holmgårdevej 11, Serup fylder
hhv 60 og 65 år hhv den 14. august og 25. juni.

SERUP VANDVÆRK
40 og 20 års jubilæer i Serup Vandværk
For godt 40 år siden
kom
Jens
Winther,
Holmgårdevej 4, Serup,
til at sige ”ja” under
generalforsamlingen
i
Vandværket i Serup, en
by, han netop nogle år
før var flyttet til sammen
med sin kone Gitte. Han
var tømrer, så vand var
nok nærmest noget, man
drak og vaskede sig i, Jens Winther
men han ville gerne være med ”lokalt” og være en del
af sammenholdet i byen. Og han er absolut blevet en
stor del af sammenholdet, for selv om han har trukket
sig ud af bestyrelsen i vandværket (men fortsat passer
det….), har han også være aktiv i idrætsforeningen,
forsamlingshuset og pensionistforeningen. Og fruen
har som dagplejemor også været et kendt ansigt i
byen.
Jens nyder tilværelsen som pensionist, hvor der ud
over tilsynet med vandværket og havepasning er
blevet bedre tid til hygge med fruen og vennerne, og
lidt støvsugning bliver det også til. Men de savner at
kunne købe ind lokalt og få den sludder, der ofte fulgte
med et indkøb i Brugsen eller hos bageren. Men så
går indkøbsturen i stedet til Kjellerup, hvor sønnen og
svigerdatteren bor, og det giver mulighed for en visit
eller hos datteren og hendes mand, der bor i Thorning.
Så det var ingen vand-vittig idé at købe hus i Serup
dengang, selv om han og fruen ikke anede, hvor det
lå. Dét ved de nu og mindes mange gode år denne
lille, hyggelige by.
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Jens Ove Hansen, Serup
Tinghøjvej 23, Serup (se
artikel om 25-jubilæet),
forlader
også
Serup
Vandværks
bestyrelse,
som han har været medlem
af i KUN 20 år, her af de
sidste 6 år som formand.
Han kom ind i bestyrelse,
selv om han ikke deltog
i
generalforsamlingen,
for han blev ringet op Jens Ove Hansen
derhjemme og spurgt” Vil du ikke være suppleant i
Serup Vandværk”, og efter lidt ”tjo, tjah, det kan der vel
ikke ske noget ved” tolkede stemmen i den anden ende
af linien det som et ”ja”. Men det blev hurtigt aktuelt, da
kassereren Ole Torkesen døde alt for ung kort tid efter.
Og så blev Jens Ove hængende i 20 år i alt, dog som
menigt medlem de første mange år. Brugsuddeler Jens
Chr. Jensen tilbød midlertidigt at overtage kassererens
arbejde, og så blev han hængende i 18 år, indtil han
flyttede til Silkeborg og fik EnergiMidt til at overtage
regningsarbejdet. (”De må have et godt sammenhold i
den bestyrelse”… Luffe).
I Jens Oves regeringstid er der lagt nye plastic-vandrør
i det meste af byen samtidig med, at der var gravet
op til nye kloakker, så det var nemt og både pengeog bøvlbesparende, selv om byen dengang så ud,
som om vejene var bombet. Men Jens Ove overlader
nu posten til nye kræfter og gør dette trygt, idet han
mindes bestyrelsesarbejdet og formandstiden med
glæde uden søvnløse nætter desangående.
Luffe

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING-NISSET
SENIORKLUB

Program for

Program for

Juni, juli og august

Juni, juli og august

Det er jo sommerferie, men ...

Torsdag d. 14. august kl. 8.00
Udflugt

Onsdag den 20. august kl. 7.45
Heldags sommerudflugt til:
Samsø
Vi skal starte tidligt for at nå færgen i Hou,
Under overfarten, som tager 1 time, får vi en
morgencomplet for at have lidt at stå imod med. Når
vi kommer til Samsø, får vi en guide med i bussen til
at vise rundt, og fortælle om øen. Middagen spiser
vi på ”Flinchs Hotel” i Tranebjerg, hvorefter turen går
videre rundt på øen. Hjemturen starter kl.15.45 og vi
får eftermiddagskaffe på færgen.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.
Der kommer et program senere.

Til Jeppe Aakjærs Jenle og Fur.
Afgang fra Lemming Kirke kl. 8.00.
Formiddagskaffe ved Jenle.
Derefter rundvisning med guide.
På Fur spiser vi middag på
Hotel Regitzesminde.
Rundtur på øen med lokal guide.
Eftermiddagskaffe ved bussen før hjemturen.
Vi er hjemme ca. 17.45.
Pris pr. person: 350 kr. alt incl.
Tilmelding senest d. 6. august
til Verner Jensen på tlf : 8685 9227

LOKALE LINKS
Der er masser af lokal info på nettet!
Evt. kørsel til foreningens arrangementer kan aftales
med Rasmus Tlf. 8685 5832

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret
sig med følgende resultat:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best. medl.

Rasmus Jensen
Leif Klejstrup
Kirsten Jensen
Ingrid Jensen
Bodil Elkjær

Tlf. 8685 5832
Tlf. 8685 5303
Tlf. 8685 6608
Tlf. 2369 2099
Tlf. 8685 5604

Der har jo været en lille udskiftning i bestyrelsen, så
vi siger farvel og tak for godt samarbejde til Marie Bay
Sørensen, og velkommen til Bodil Elkjær som nu vil
hjælpe os med at få det hele til at køre.

Se fx:
www.lemmingomegn.dk
eller blot "Lemming" eller
"Lemming og omegn 2022" på Facebook
www.serupsiden.dk
eller "Serupsiden" på Facebook
www.lemmingif.dk
www.ifcentrum.dk
www.serupvand.dk
skaegkaer.skoleporten.dk
boernehavenilemming.dk
friskolenilemming.dk
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LEMMING OG OMEGN 2022
- sæt igang! - Fælles fremtid og perspektiv
Knap 40 personer havde valgt at bruge en tirsdag aften
til debat i Lemming Forsamlingshus vedr. Lemming og
omegn 2022. Spændende og inspirerende at opleve
den energi der var omkring de centrale emner og tak
for det.
På dette første stormøde vedrørende Lemming og
omegn 2022, var formålet helt overordnet at få sat ord
på nogle af de temaer, som vil være gennemgående
for de nærmeste år. Hvor er det vi bl.a. skal lægge den
fælles energi, som det summer så dejligt af for tiden.
Aftenen blev skudt i gang på baggrund af et oplæg
fra Knud Erik Nielsen og Christoffer Olsen. Oplægget
skulle blot sætte rammen for aftenens videre forløb,
som for alvor kom i gang ude ved ”arbejdsbordene”
som hver havde et tema som de fremmødte frit kunne
vælge imellem, for så at debattere.
De fem temaer var: Lokal energi, Kulturliv - Lemming
Gl. Skole – Social økonomisk virksomhed, fælles
arealer og legeområder og ride klub.
Med en tovholder ud for hvert et tema, gik det i al
sin enkelhed ud på at få nogle ideer på bordet. Med
Kulturliv som overskrift, i forhold til Lemming Gl. Skole,
fik vi en bred vifte af ideer til hvad denne institution evt.
kan benyttes til når Dybkær Specialskole rykker til nye
lokaler pr. 15. juni 2015.
Med et oplæg fra Christoffer Olsen og Sophie
Rasmussen, hvor Lemming Gl. Skole drives som
en social økonomisk virksomhed, kom debatten
godt i gang. Deres præsentation tog udgangspunkt
i at få skabt et miljø, hvor kreative sjæle, unge,
amatørkunstneren, iværksættere på erhverv og kultur.
Dels for at bidrage til et sted, hvor man kan skabe sig
et netværk og dels for at have et sted med kulturelle
og lokale arrangementer med det sigte at rumme et
bredt aktivitetstilbud og et mødested for generationer
på tværs.
”Helt enkelt, handler det om at få musikeren som sidder
hjemme og klimter på guitaren, billedkunstneren som
mangler et kreativt indspark, bogentusiasten som kunne
se det interessante i at anmelde en bog i fællesskab
med andre, knallertfolket og BMX folket eller tilflytteren
som vil møde lokalbefolkningen, om at komme ud af
døren for at lade sig inspirere, ganske uforpligtende”,
fortæller Christoffer Olsen. Stedet kunne også løbende
danne ramme for koncertarrangementer, det rullende
bibliotek, kunstudstillinger, osv.
Ud fra dette eksempel, kunne folk byde ind med
deres umiddelbare tanker og eventuelle bekymringer.
Efter et par skeptiske kommentarer, vedrørende drift,
vedligeholdelse af en ældre bygning, økonomien, kom
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Knud Erik Nielsen introducerede mødets idé

Christoffer Olsen foran lystavlen med dagens punkter

vi tilbage til udgangspunktet for aftenen, som havde til
hensigt at tænke i brede ideer.
De fremmødte tog opgaven alvorligt og mange
interessante ideer kom på tegnebrættet. Her blev bl.a.
nævnt: lokalmarked med lokalt producerede varer,
café (til aktiviteter for forskellige arrangementer),
kunsthåndværk – med mulighed for kursusafvikling og
marked, udlejning af musiklokale/indspilning, biograf,
hundetræning, legeland for børn, landsbymesse –
erhvervsnetværk – salg af varer fra lokale.
Og så mangler vi lidt omkring at skabe en iværksætter
hus med fokus på opstart og små virksomheder,
f.eks. indenfor socialøkonomisk virksomhed og/
eller den kreative industri samt alle ideerne omkring
den lokale energigruppe og idrætsforeningens flotte
sundhedssats for hele familien.
Dette og andet kan du høre nærmere om på det næste
stormøde som er fastlagt til den 17. september kl.
19.00 i Lemming Forsamlingshus.
Altså en bred vifte af ideer og noget af det særlig
interessante ved ovennævnte, er, at folk lod sig inspirere
som snakken skred frem og at man gennemgående
godt kunne se flere aktiviteter under samme tag. "
Vi vil lige henvise til Facebookgruppen ”Lemming og
omegn 2022” og hjemmesiden af næsten samme navn
www.lemmingomegn.dk
Christoffer Olsen og Knud Erik Nielsen

LEMMING OG OMEGN 2022

SERUP
FOREDRAGSFORENING
Historisk byvandring
Torsdag den 19. juni kl. 19.00
Mødested Lindegården, Serup Skovvej 7
Bent Frits Nielsen vil føre os rindt til de steder,
vi ikke nåede sidste år, da regn brat stoppede
turen.
Efter turen samles vi i forsamlingshuset til en
kop kaffe, og en snak om hvad vi har set og hørt.

Ca. 40 personer var mødt op...

Derefter debat:
Genopretning af Serup Sø
Hvordan kan vi påvirke trafiksikkerheden
krydset Serupvej-Viborgvej
Svingbaner ikke nok, trafiklys eller rundkørsell.
Hvordan kan vi få nedsat farten på bilerne
på de 5 indfaldsveje til Serup by.
Mød op og lær din by at kende
Giv din mening til kende om fremtiden
for Serup By.
Alle er velkomne.
Serup Foredragsforening.

Knud Erik lytter til spørgsmålene...

Grupperne arbejder med idéerne...
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Siden sidst
Fastelavnsgudstjeneste
Den 2. februar fejrede vi fastelavn i Serup. Dagen
begyndte med en gudstjeneste i kirken. Her
kunne alle høre om, hvor meget Jesus og Pippi
Langstrømpe i grunden har til fælles. Bagefter
fortsatte dagen i forsamlingshuset med tøndeslagning,
fastelavnsbollespisning og kåring af de flotteste
udklædte.
Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 9. februar var der landsindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlingen gik i år til
bekæmpelse af sult i Etiopien. Et land, der har oplevet
fremskridt siden den voldsomme hungersnød for 30 år
siden, hvor 1. mio. mennesker døde af sult. Andelen af
ekstremt fattige er dog stadig stor, hvorfor Folkekirkens
Nødhjælp endnu engang satte fokus på Etiopien i
deres landsindsamling.
I Serup og Lemming deltog vi også i indsamlingen.
Trods det gode vejr, der betød, at mange ikke var
hjemme, nåede vi et flot resultat. Et resultat, der betød,
at Serup kom ind på en landsdækkende top 100 over
de sogne, som samlede flest penge ind pr. indbygger.
Menighedsmøde
Onsdag d. 2. marts blev der afholdt et menighedsmøde,
hvor alle interesserede havde mulighed for at komme
og høre nærmere om menighedens arbejde i SerupLemming sogn. De enkelte, der var mødt op i Serup
præstegård denne onsdag aften, fik ud over en
gennemgang af sognets økonomi også et indblik i
visionerne for det kommende års arbejde. Et år, der bl.a.
omfatter nytænkning af konfirmandundervisningen i
lyset af den nye skolereform, samt et ønske om at nye
ideer til, hvordan vi kan fejre gudstjeneste sammen (se
mere herom andetsteds i dette blad).

Børnekorstævne
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Børnekorstævne
Lørdag d. 8. marts drog børnekoret sammen med Erik
og mig til korstævne i Randers.
Korstævnet blev afholdt i Skt. Andreas kirke, hvor 90
sangglade børn fra hele Århus stift var mødt op.
Børnene sang hele dagen under kyndig vejledning af
Christine Toft Kristensen. Den dygtige dirigent havde
børnene i sin hule hånd og formåede at inspirere og
engagere børnene. Ikke mindst var det spændende for
børnene, at ledsage sangene med tegn og fagter fra
døvesprogets verden.
Dagen sluttede med en åben korprøve/koncert, hvor
børnenes familier mødte op. Som en af forældrene
udtrykte bagefter, var det en ”TV 2 værdig performance”.
Efter en vellykket dag kunne vi alle tage hjem med
fornyet energi og inspiration. Børnekoret har siden
hen kunnet anvende nogle af sangene, idet koret
medvirkede palmesøndag i Serup kirke og leverede
fin sang. 		
Organist Karen-Minna Nielsen
Konfirmandgudstjeneste
I flere uger havde årets konfirmander brugt timerne
i præstegården til at forberede en gudstjeneste. De
havde selv lavet programmer, skrevet bønner, valgt
salmer og indøvet skuespil, som skulle vises for de
fremmødte den 19. marts. Gudstjenesten blev en stor
succes med fuldt hus i Lemming kirke. Konfirmanderne
lærte en masse om, hvordan en gudstjeneste er
bygget op, og fik vist, at de sagtens selv kan stå for at
planlægge og gennemføre en gudstjeneste.
Nordens Tone
Onsdag den 26. marts havde vi besøg af kvartetten
”Nordens Tone” i Lemming kirke. Kvartetten, der
musikalsk bevæger sig i krydsfeltet mellem jazz og
folkemusik, gav en levende koncert, som faldt i god
jord hos de mange besøgende.

KIRKENYT
Serup Kirke

Minikonfirmandafslutning
Afslutningen for årets minikonfirmand blev markeret
med en familiegudstjeneste Palmesøndag. Her opførte
minikonfirmanderne et skuespil over påskedagene
fra Palmesøndag til Påskemorgen. Kirken var
desuden udsmykket med minikonfirmandernes flotte
påskemalerier.
Kirkens børnekor deltog også i gudstjenesten med en
række festlige sange om det store påskedrama.

Ordination og indsættelse af den nye præst i
Sejling-Sinding
Efter dette blads deadline,
er Mette Skaarup Glowienka
blevet indsat som sognepræst
i Sejling og Sinding. Da Mette
er nyuddannet skulle hun
først ordineres. Ordinationen
fandt sted ved en festlig
gudstjeneste
i
Århus
Domkirke sidst i april. Alle
menighedsrådsmedlemmer
fra hele storpastoratet var
inviteret til begivenheden, hvor der ud over Mette,
også blev ordineret to andre teologiske kandidater.
Vi byder alle Mette hjerteligt velkommen til vores
storpastorat og ser frem til et godt og inspirerende
samarbejde mange år frem!

Minikonfirmandernes afslutning

Kalender
Friluftsgudstjeneste i ”Paradiset”
Mandag den 9. juni kl. 14.00
Selvom der er kommet nye ansigter både i SerupLemming og i Sejling-Sinding, så ønsker vi at holde
traditionen med en årlig fælles friluftsgudstjeneste i
hævd. I år fejrer vi 2. pinsedag sammen i Serup sogn
i ”Paradiset” kl. 14.
Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med, så
vi efter gudstjenesten kan drikke vores kaffe sammen
i det grønne med udsigt til Hinge sø.
Gudstjenesten bliver også en mulighed for at møde
den nye sognepræst i Sejling-Sinding, Mette Skaarup
Glowienka, som vil stå for prædikenen.
Kørselsvejledning: Kør til Serup kirke. Fra kirken køres
ad Serup Skovvej ud mod Serup Skov. Lige ved kanten
af skoven drejer man til højre ind ad en god skovvej,
som følges en lille kilometer frem til et stort grønt skur,
hvor man har en lille sø til højre og Hinge Sø lige frem
og lidt til venstre Her er man så på det sted, der fra
gammel tid kaldes ”Paradiset”, formentlig fordi der
er en paradisisk udsigt. I tilfælde af kraftigt regnvejr
flyttes gudstjenesten til Serup Kirke.

Koncert og fællessang
med Duoen Anne Odgaard og Peter Just
Skt. Hans aften kl. 19.30
i Sinding kirke
Som optakt til Skt. Hans
festen i Sinding byder kirken i
år velkommen til intim koncert
med
sanger/sangskriver
Anne Odgård Eyermann og
pianisten Peter Just.
Duoen har et mangeårigt
musikalsk samarbejde bag
sig - primært med Annes
kompositioner på repertoiret.
Aftenen vil byde på en række af disse dansksprogede
pop/jazz-sange, i et lyst tonesprog og et tekstunivers,
der kredser om temaer som erindring, fællesskab, tro
og kærlighed.
Ind i mellem inviteres publikum til at synge med på
udvalgte sange fra højskolesangbogen.
Peter Just Rasmussen: Pianist og lektor ved
Musikvidenskabelig afdeling, Aarhus Universitet.
Anne Odgård Eyermann: Sanger, sangskriver og
musiklærer på Silkeborg Højskole. Uddannet v. Det
Jyske Musikkonservatorium. Gratis entré
Organist Karen-Minna Nielsen
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Sogneudflugt
Årets sogneudflugt finder sted onsdag den 20. august
og går til Danmarks ældste kalkminer. Vi kører herfra
ca. kl. 18 og er fremme ved Daugbjerg Kalkgruber
ved 19-tiden. Her skal vi høre de både drabelige og
underholdende fortællinger om Jens Langkniv, der holdt
til nede i kalkminernes mørke gange. For mere end
300 år siden huserede han og hans landevejsrøvere i
området omkring Viborg, hvor de sammen med utallige
flagermus kunne gemme sig i kalkgruberne i sikkerhed
for myndighederne.
Efter rundvisningen kører vi hen på en nærliggende
kro og nyder aftenkaffen. Vi forventer at være hjemme
igen omkring kl. 21.30.
Busturen og rundvisningen er på menighedsrådets
regning, mens man selv skal betale for aftenkaffen.
Tilmelding til årets sogneudflugt skal ske til Bo Grymer
senest den 27. juni (bobg@km.dk, tlf.: 23833055).

Konfirmandindskrivning
Onsdag den 27. august kl. 19.30 er der
indskrivningsaften i Lemming Forsamlingshus for de
kommende konfirmander. Her vil jeg fortælle lidt om,
hvorfor man skal konfirmeres, og hvad man skal lære
som konfirmand. Desuden er der mulighed for at få
prøvet og pudset sin viden om kristendommen af.
Forældrene bedes medbringe en kopi af konfirmandens
dåbsattest.
Konfirmationsforberedelse i efteråret
Torsdag
den
11.
september
er
første
undervisningsgang for det nye hold konfirmander.
Konfirmationsforberedelsen finder sted i Serup
præstegård (Serup Tinghøjvej 9) fra kl. 8.15 til 9.45.
Pga. den nye skolereform vil konfirmationsforberedelsen fremover tage sig lidt anderledes ud.
Om efteråret vil der fortsat primært være undervisning
om morgenen. Forårshalvåret kommer derimod til at
bestå af en blanding af eftermiddagstimer og blokdage,
hvoraf nogle bliver i samarbejde med skolens lærere.
Så snart vi ved, hvordan forårshalvåret kommer til at
forløbe, vil I høre mere herom.

Konfirmerede i Lemming kirke den 26. april kl. 10.00
Mathilde Fjendbo Laursen, Line Houborg Jepsen, Ane Bendix Keller Klitgaard, Marika Lundbak Hyttel, Cecilie
Lundbak Hyttel, Rebekka Harlev Skarving, Nicklas Andreas Hansen
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Konfirmerede i Lemming kirke den 4. maj kl. 9.30
Mia Langballe Nielsen, Cecilie Kobberøe Fink, Julie Amdi Kjeldsen, Maja Clausen Nielsen, Miriam Mundbjerg,
Therese Bjørg Bertelsen, Mia Rasmussen, Cecilie Marie Clausen, Danny Haslund, Emil Overgaard Jensen,
Silas Hjortborg Hansen, Nicolei Falbe Hansen

Konfirmerede i Serup kirke den 4. maj kl. 11.00
Signe Bak Andersen, Ane Bendix Keller Klitgaard, Louise Erhardsen Reese, Camilla Erhardsen Reese, Nanna
Mia Vang Petersen, Viktor Guldborg Johnsen, Rasmus Linnebjerg Christensen, Asger Lautrup, Patrick Robert
Kristensen, Alex Henning Schöler Østergaard, Cristoffer Damgaard Pedersen, Dennis Sørensen
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Gudstjeneste til tiden?
I denne udgave af Lokalbladet sætter vi på kirkesiderne kun hører fortiden til. Sådan mente man både før 1. og
gudstjenesten til debat. Jeg har bedt tre personer 2. verdenskrig, og sådan er der også mange, der mener
overveje, hvordan man laver en god gudstjeneste. Og i dag. Derfor vil der altid være brug for en kirke, der
jeg beder hermed jer læsere om at gøre det samme! taler tiden imod ved at minde os om de begrænsninger
Hvornår synes I, at en gudstjeneste er vellykket? Hvad og blinde vinkler, som vi helst vil glemme, at vi har. For
skal der til, for at gudstjenesten bliver vedkommende? at minde os om, at det er menneskeligt at fejle, og at vi
Hvornår synes I, at gudstjenesten har noget at sige jer, i derfor aldrig kommer til at leve i en perfekt verden, uanset
jeres liv?							
hvor hårdt vi prøver. Men at vi gang på gang har brug for
at bede om tilgivelse og for at kunne tilgive hinanden.
De spørgsmål, som Therese, Ole og Per besvarer i Det er ikke et budskab, vi nødvendigvis bryder os om at
dagens Lokalblad, angår nemlig alle i Serup-Lemming høre, og netop derfor er det vigtigt, at det er et budskab,
sogn. I hvert fald alle, der er medlemmer af folkekirken. der lyder igen og igen. Så vi ikke endnu engang bilder
For kirken er jeres, og det er derfor også op til jer at os ind, at fortidens fejltagelser kun hører fortiden til. At vi
bestemme, hvordan den lokale folkekirke skal se ud. står på visdommens tinde, og at det kun er de andre, der
Det er derfor, vi har et menighedsråd, som i samarbejde er snævertsynede og begår fejl. For en befolkning, der
med det fastansatte personale, står for kirkens daglige mener sådan, bliver folkeforførernes første offer.
drift. Præsten deltager i menighedsrådet på lige fod
med alle andre. For i den lutherske kirke er ingen over Når det er sagt, har jeg også et ønske om, at kirken taler
andre, og alle der har noget på hjerte kan komme med i til os i 2014, selvom – eller netop fordi – den har mange
menighedsrådet og give deres besyv med.
år på bagen. Hovedformålet med en gudstjeneste må
være at forkynde evangeliet på en måde, der vækker til
Men spørgsmålet om, hvordan man laver en god tro. For Luther er tro, det der sker, når Bibelen går fra at
gudstjeneste, angår ikke kun dem, der lige nu sidder i være en fremmed historisk tekst til pludseligt at blive et
menighedsrådet. Mit spørgsmål om, hvordan man laver personligt anliggende for os hver især.
en god gudstjeneste, er rettet mod alle medlemmer af
folkekirken i Serup-Lemming sogn. Både jer, der er aktive Forudsætningen for at nå derhen er, at hver gudstjeneste
kirkegængere, og jer, der føler jer lidt fremmede over for har et klart anliggende. At den formidler et budskab, som
det der med kirke og kristendom. Og spørgsmålet er også træder klart frem for menigheden. Det er derfor, at jeg
til jer, der ikke er en del af folkekirken, men som måske indleder hver gudstjeneste med at byde velkommen
overvejer at blive det, hvis I oplevede, at kirken talte i et og sige et par ord om dagens tekst. Men måske kunne
lidt mere forståeligt sprog og ind i jeres virkelighed.
man nå endnu længere, hvis man også forenklede
gudstjenesten.
Jeg er selv meget åben over for nye tiltag i kirken. Det
er vigtigt, at kirken og dens gudstjeneste ikke kun peger Jeg kunne godt tænke mig, at gøre tærsklen til kirken
bagud mod en svunden tid, der ikke er mere. Kirken lavere. Er man kirkefremmed, kan det være svært at
skal også kunne lave gudstjenester, der peger ind i forstå, hvad der egentlig foregår til en gudstjeneste. En
den tid, vi lever i her og nu. Men dermed også sagt, at traditionel gudstjeneste kan være meget ’ord-tung’ på
kirken ikke kun skal være en kirke til tiden. For det, der grund af de mange læsninger og salmer, hvoraf flere
gør kirken til en kristen kirke er netop, at den også altid er skrevet i et indforstået og svært tilgængeligt sprog.
taler tiden midt imod. At den går imod strømmen. At den Ved at skære lidt ned på antallet af læsninger og salmer
er en modkultur til alt det, der fylder og synes vigtigt i kan budskabet i søndagens evangelie-tekst stå endnu
tidens kulturstrømninger. Det forkætrede ord ”synd”, som klarere frem. Fordi det bliver lettere at holde en rød tråd
mange med rette har fået galt i halsen, handler jo om, igennem hele gudstjenesten. Her tror jeg det gælder, at
at vi mennesker er begrænsede. Og om, at vi ofte er ”less is more”. Kan man som menighed fornemme en
blinde over for denne begrænsning. Går man tilbage i rød tråd gennem alle salmer, bønner og læsninger, så er
tiden støder man på utallige mennesker, der mener, at de der en meget større chance for, at alle husker søndagens
netop nu står på visdommens tinde. At menneskeheden budskab.
med dets fremskridt inden for naturvidenskab, teknologi,
lægevidenskab mm. nu er nået længere end nogen Derudover kunne jeg godt tænke mig at bryde
mennesker før dem. Og at fortidens fejltagelser derfor modstillingen mellem præst og menighed lidt op. En
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Interviews
gudstjeneste må ikke være noget, som præsten afholder
for en menighed, der blot er reduceret til publikum.
Jeg vil gerne understrege, at gudstjeneste er noget, vi
holder sammen, i fællesskab. Dette kunne man bl.a.
gøre ved at lade en fra menigheden læse enten den
gammeltestamentlige eller den nytestamentlige tekst op
fra alteret. Gudstjenesten bliver også mindre ensformig,
når man bryder præstens monopol på taletid. Desuden
får man som oplæser et andet forhold til gudstjenesten,
når man bidrager aktivt og kan føle et medejerskab af
den.
Dette var nogle af minde ideer til at lave en gudstjeneste,
der både taler ind i og imod tiden. Men, som sagt, er jeg
meget interesseret i at høre jeres meninger. Med denne
udgave af Lokalbladet sparkes debatten i gang. En
debat, I kan deltage i. Ved at fortælle om og komme med
gode ideer til, hvordan vi sammen kan lave en god og
vedkommende gudstjeneste. Ideerne kan I enten maile
eller ringe ind til mig eller til en fra menighedsrådet.
I sensommeren vil vi i menighedsrådet samle op på alle
ideerne, inden vi går i gang med at lave en prøveordning
med de nye tiltag. Falder prøveordningen i god jord hos
flertallet, kan den efterfølgende blive gjort permanent. På
den måde kan vi alle være med til at sikre, at kirken er et
sted, der kommer os ved. Fordi det stadig har noget at
sige os i dag, og fordi det fortsat tør modsige os. Også
når ingen andre tør.
Bo Grymer

Musikalsk-samarbejde mellem sognene
Ved oprettelsen af det nye storpastorat
åbnes der på mange måder op for samarbejde på
tværs mellem sognene.
Kirkernes to voksenkor har blandt andet haft fælles
koncertarrangementer. Og på det musikalske
område ligger der flere gode idéer til nye
arrangementer, som vi glæder os til at få op at stå i
fællesskab.
Det er vores håb, at der vil blive taget godt imod de
nye musik tiltag. Vi håber også, at nogle vil få lyst til
at tage rundt i flere af pastoratets kirker, og opleve
de fine musik arrangementer, som finder sted der.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Organisterne Bo Kirkegaard, Erik Sanggaard og
Karen-Minna Nielsen

Jeg har bedt tre personer i sognet med forskellig
baggrund, alder og køn, besvare en række spørgsmål
om gudstjenesten. Om, hvad de kan lide ved
gudstjenesten, og hvad, de mener, skal laves om, for
at gudstjenesten bliver mere vedkommende. Her kan I
læse, hvad de svarede.
Ole Dusgaard
Hvad kan du allerbedst lide ved
gudstjenesten?
Jeg holder meget af vores
gudstjeneste som den er. Den er
stort set det eneste sted i vores
nutidige samfund, hvor man kan
komme uden at skulle forklare
hvem man er, eller hvorfor
man kommer. Hvor det ikke betyder noget, hvilken
social status, man har, eller om man er medlem eller
ej. Man kan komme med sin sorg eller glæde, være
social eller gemme sig i et hjørne, modtage og passivt
alligevel være en del af fællesskabet. Det er ligesom
med evangeliet, hvor der bliver ikke stillet krav til mig,
samtidig med, at de krav der stilles er uopnåeligt høje.
Jeg har derfor brug for den nåde der gives mig. Jeg
holder af at høre evangeliet – de ord der bærer vores
liv. Jeg holder af salmerne. Af de nye salmer kun dem,
hvor der er højt til himlen. Hvor digterne kan bruge de
ord om Gud og mit liv, der er for store til, at jeg selv
kan sige dem. Hvor salmerne formulerer et fællesskab
mellem Gud og mennesker, og mennesker imellem,
der hæver sig over hverdagen.
Jeg holder af genkendeligheden. Jeg kan komme
i forskellige kirker, og være med alle vegne. Når jeg
kender gudstjenestens form, kan jeg hvile i den og
skal ikke hele tiden bruge kræfter og tage stilling til,
hvad der nu skal ske, fordi det er nyt og nyt og nyt.
Det betyder ikke, at man ikke kan eksperimentere med
gudstjenesteformen, men Højmessen er universel i sin
rigtige form, da den er ens de steder man følger den.
Større velkomst end ”Herren være med dig” findes
ikke.
Hvad siger dig mindst i en gudstjeneste?
Hvis præster, organister eller andre stiller sig i vejen
for gudstjenesten og fylder for meget med deres
velmenenhed. Jeg kan ikke lide pædagogisering og
unødvendige regibemærkninger. Man kan føle sig
fremmedgjort og talt ned til.
... fortsættes på næste side
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Det gør ikke noget, at der er ting, man ikke forstår.
Man må ikke gøre gudstjenesten til kedelig hverdag
og tage højtiden af den. Jeg er ikke vild med at synge
de fleste af de nye salmer.. Jo, ”Hør himmelsus”, den
kan noget. Og også Simon Grotrian skriver salmer der
hæver sig op. Det er ikke vigtigt, om det er nyt eller
gammelt - det skal være godt. Dårlig popmusik er ikke
mig.
Hvad er en god/vellykket gudstjeneste for dig?
At man føler, at alle har gjort sig umage, har ydet sit
bedste og brænder for det, de gør. Og at præsten i
sin prædiken ud fra evangeliet siger noget, der er
vigtigt om det at være menneske. Ikke bare anstrenger
sig, for at det skal virke 2014-agtigt, for menneskets
grundvilkår er ens til enhver tid, og på denne måde
kan han tale ind i mit og andres liv. Præsten skal holde
en prædiken og ikke en tale.
Hvad, synes du, er den vigtigste del i en gudstjeneste
(ex. musikken, læsningerne, bønnerne, nadveren,
prædikenen, stilheden…)?
Sådan kan man ikke spørge. Gudstjenesten er et
sammenhængende hele.
Er den traditionelle gudstjenesten helt, som du kunne
tænke dig en gudstjeneste skal være?
Ja. Dog savner jeg enkelte ting i mine to kirker.
Feks. Lovprisningen og bøn for kongehuset og lovlig
øvrighed.
Er der noget i gudstjenesten, som du ikke forstår?
Ja, heldigvis.
Hvis du fik muligheden for at lave 3 ting om ved en
gudstjeneste, hvad ville du så ændre på?
Ikke noget.
Hvad er den traditionelle gudstjenestes største
problem, ifølge dig?
Hvis man vil lave gudstjeneste for de kirkefremmede
og derved mister kernemenigheden, så er det en
forkert prioritering. Jeg tror, man skal lære at holde af
sin gudstjeneste, for at den giver god mening.
Hvad er den traditionelle gudstjenestes største kvalitet,
ifølge dig?
At den har fungeret i århundreder. Når det går højt,
kan man næsten føle sig i fællesskab med de gamle
kirkefædre. Man kan genkende gudstjenesten fra den
gamle messe, hvor den jo stammer fra, selvom vi er
protestanter.
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Therese Bjørg Bertelsen
Hvad kan du allerbedst lide ved
gudstjenesten?
Jeg kan nok bedst lide nadveren,
fordi det er en måde at komme
nærmere Jesus, netop fordi
man jo spiser hans "kød og
blod" som et symbol på, at man
tager imod troen på, at han
ofrede sig for at andre kunne
leve. På samme tid samles man på en anden måde
end at sidde på bænkene og høre præsten tale, og det
er en god anledning til at få strukket benene. Jeg kan
også godt lide når man beder, fordi at man kan bede
om så meget, der så kan medføre en ny "styrke", eller
om tilgivelse.
Hvad siger dig mindst i en gudstjeneste?
Præludium, fordi at det ikke har den samme tilknytning
til Gud som det andet har, og fordi jeg ikke bryder mig
så meget om orglets klang.
Hvad er en god/vellykket gudstjeneste for dig?
En hvor der måske har været et emne inde over hele
gudstjenesten, og/eller en der giver anledning til at
man kan gå der fra med noget nyt at forundre over, og
man også kan lære noget.
Hvad, synes du, er den vigtigste del i en gudstjeneste
(ex. musikken, læsningerne, bønnerne, nadveren,
prædikenen, stilheden…)?
Jeg vil sige bønnerne, fordi det er der man kommer
tættest på Gud, og det er nok der hvor de enkelte ord
har størst betydning/kraft, og det er dem jeg personligt
får mest ud af.
Er den traditionelle gudstjenesten helt, som du kunne
tænke dig en gudstjeneste skal være?
Jeg kunne ikke forestille mig en anden gudstjeneste,
og det er ikke noget jeg har tænkt over, så jeg ville
mene, at det er helt fint.
Er der noget i gudstjenesten, som du ikke forstår?
Jeg har ikke tænkt over at der skulle være noget
uforståeligt, men der er ting jeg finder mere relevante
end andre.
Er der noget i gudstjenesten, som du gerne vil have
mere af, og noget, som du gerne vil have mindre af?
Jeg kunne godt tænke mig at der var nadver i flere af
gudstjenesterne, men ellers ikke noget.

KIRKENYT
Serup Kirke

Hvis du fik muligheden for at lave 3 ting om ved en
gudstjeneste, hvad ville du så ændre på?
1) Oftere nadver 2) Et andet instrument end et orgel
3) Mere, hvor menigheden også deltog på en anden
måde end ved kun at lytte.
Hvad er den traditionelle gudstjenestes største
problem, ifølge dig?
At der bliver meget lang tid, der kun går med at lytte
og sidde stille.
Hvad er den traditionelle gudstjenestes største kvalitet,
ifølge dig?
Den måde alle bliver samlet på.
Per Davidsen
Hvad kan du allerbedst lide ved
gudstjenesten?
Indgangsbønnen med ordene
”Jeg er kommet ind i dit hus,
for at hører hvad Du vil tale til
mig” er en god kickstarter, for
derefter kan man slappe af
og lytte. Så kommer resten af
paletten jo, som man frit kan sorterere i. Og så holder
jeg meget af en god vedkommende prædiken, og når
der vælges gode salmer. Og en overraskelse, som
f.eks. et musikalsk eller vokalt indslag i gudstjenesten,
er altid velkommen.
Hvad siger dig mindst i en gudstjeneste?
For mig er det ikke vigtigt, at alle punkter i de fastlagte
rituelle rammer for gudstjenester bliver overholdt fra
start til slut. Der må meget gerne være variationer, så
for mit vedkommende, vil det ikke ødelægge noget, at
der fraviges fra det faste program.
Hvad er en god/vellykket gudstjeneste for dig?
Det må være en sammenblanding af en god,
livsbekræftende prædiken, salmer med nutidigt og
sigende indhold, akkompagneret med noget godt
musik.
Hvad, synes du, er den vigtigste del i en gudstjeneste
(ex. musikken, læsningerne, bønnerne, nadveren,
prædikenen, stilheden…)?
Det er en god oplevelse, hvis prædiken indeholder
aktuelle elementer taget fra vor dagligdag, og at den
dermed kan afspejles i menighedens gøren og laden.
Og så er det vigtigt, at salmer og musik ligeledes er
nutidige og tidsvarende.

Er den traditionelle gudstjenesten helt, som du kunne
tænke dig en gudstjeneste skal være?
Så vidt som de nuværende rammer tillader, er jeg
ganske godt tilfreds med afviklingsformen, som det
udføres af det herlige og dygtige kirkelige personale,
vi har i sognene.
Er der noget i gudstjenesten, som du ikke forstår?
Nej, ikke udpræget, jeg synes efterhånden, at jeg kan
følge helt godt med i fortællingen.
Er der noget i gudstjenesten, som du gerne vil have
mere af, og noget, som du gerne vil have mindre af?
Pyh, det er ikke nemt at skulle fjerne noget. Men måske
m.h.t. salmer, at dem der synges med et svært og ikke
tydeligt sprog kunne mindskes, så vi i stedet kunne
synge nogle flere salmer, med et klart nutidigt indhold.
Naturligvis skrevet sammen med gode melodier.
Hvis du fik muligheden for at lave 3 ting om ved en
gudstjeneste, hvad ville du så ændre på?
Nu har jeg jo ikke en så altomsiggribende beføjelse,
men mere nutidigt sprog, nogle indslag der eventuelt
kunne inddrage nogle personer fra menigheden til at
stå frem og sige: et digt, synge en sang eller læse
en for vedkommende vigtig tekst/ historie. Det kunne
være en mulighed for at få mere nærvær i kirken. Man
kunne henvende sig til præsten, som så har en liste
med interesserede personer. Det kunne være indslag
på blot få sekunder eller nogle minutter. En 3. ting, som
naturligvis ville komme fra mig ville være forslag om at
få børne-, ungdoms- og voksenkor til at medvirke ved
flere lejligheder.
Hvad er den traditionelle gudstjenestes største
problem, ifølge dig?
Tjo, måske er det et problem, at der ikke altid er så
mange deltagere til den almindelige gudstjeneste mig selv inklusiv. Jeg ved ikke rigtigt, hvor og hvad
man kan gøre for at ændre ved denne status.
Hvad er den traditionelle gudstjenestes største kvalitet,
ifølge dig?
Det må være det, at der stadig – uanset høj eller lav
deltagelse, stadig vil være 2 til 3 gudstjenester hver
måned i vore sogne.
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Gudstjenesteliste
Serup

Lemming

Præst

Kirkeåret

Juni
Søndag den 1.

Ingen

Ingen

Søndag den 8.

10.30

Ingen

Bo Bergholt Grymer Pinsedag

Mandag den 9.

Fælles friluftsgudstjeneste for
Serup-Lemming og
Sejling-Sinding kl.
14.00

Fælles friluftsgudstjeneste for
Serup-Lemming og
Sejling-Sinding kl.
14.00

Mette Skaarup
Glowienka og Bo
Bergholt Grymer

2. Pinsedag

Søndag den 15.

Ingen

9.00

Kresten Thue
Andersen

Trinitatis Søndag

Søndag den 22.

9.00

10.30

Bo Bergholt Grymer 1. Søndag efter
Trinitatis

Søndag den 29.

Ingen

Ingen

2. Søndag efter
Trinitatis

Søndag den 6.

10.30

9.00

Søndag den 13.

Ingen

Ingen

Søndag den 20.

9.00

10.30

Søndag den 27.

Ingen

Ingen

6. Søndag efter
Trinitatis

Søndag den 3.

10.30

Ingen

Bo Bergholt Grymer 7. Søndag efter
Trinitatis

Søndag den 10.

9.00

10.30

Bo Bergholt Grymer 8. Søndag efter
Trinitatis

Søndag den 17.

Ingen

10.30

Bo Bergholt Grymer 9. Søndag efter
Trinitatis

Søndag den 24.

10.30

9.00

Bo Bergholt Grymer 10. Søndag efter
Trinitatis

Søndag den 31.

Ingen

Ingen

Juli
Bo Bergholt Grymer 3. Søndag efter
Trinitatis
4. Søndag efter
Trinitatis
Mette Skaarup
Glowienka

5. Søndag efter
Trinitatis

August

11. Søndag efter
Trinitatis

For detaljer om de enkelte arrangementer - se under Kalender
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KIRKENYT
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
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård,
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385
Mail: bobg@km.dk
Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2, tlf. 8686 7064
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl 9-13
Menighedsrådet:
Formand: Arne Mundbjerg
Lemming Vesterbyvej 2, 8632 Lemming
Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Tlf. 8685 9875 - 4034 5782

Kirkeværge for Serup sogn:
Kurt Nissen, Viborgvej 123, 8600 Silkeborg
mail@kmknissen.dk – tlf. 8685 5878
Graver i Serup:
Poul Jensen, Holmgårdevej 6, Serup, 8632 Lemming
tlf.: 8685 5767 Mobil: 2177 2867
Kirkeværge for Lemming sogn:
Tina Søby Lysthauge Enemark,
Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
enemark@post.tele.dk - Tlf. 2075 9310
Graver i Lemming:
Lars Elsborg Jensen, Holmmøllevej 31,
8632 Lemming,
Tlf.: 8685 9021, Mobil 2027 9021
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LEMMING IF
Nyt fra formanden

Der er kommet godt gang i alle udendørs aktiviteter
og vi oplever stadig fremgang for børnefodbolden, så
vi på nuværende tidspunkt tæller over 80 børn. Det
er rigtig dejligt, at vi er på vej til tidligere tiders store
tilslutning, men der er stadig et stykke vej til, at vi har
et drenge- og et pige hold i alle rækker.
Vi har i Lemming IF igen lavet et nyt tiltag og en ny
sportsgren. Denne gang er det cykling. Her oplever vi
at en ny gruppe personer, der ikke tidligere har været
tilknyttet Lemming IF, har lyst til at dyrke idræt. Dette
er en stor bekræftelse i, at vi i Lemming IF fortsat lever
op til vores motto "idræt for alle".
I forhold til vores multibane-projekt, fik vi desværre
endnu engang afslag fra DBU/Nordea fonden. Denne
gang var begrundelsen at vi ingen DBU børnehold
har. Dette gør, at vi på nuværende tidspunkt mangler
200.000,- kr. for at både multibane- og frilufts fitness
projekterne kan realiseres. Derfor er det nu besluttet,
at vi vil til at spørge private personer og firmaer i
Lemming og omegn om bidrag til projekterne.
Vi havde til en af årets første hjemmekampe, besøg
af en højtstående person på Lemming stadion,
efterfølgende blev han inviteret ind i klubhuset til en
varm kop kaffe. Kan du gætte hvem på billedet det er?

Seriefodbolden længe leve

Det har været en sandhed længe. Seriefodbolden,
der snart går i gang igen, har slet ikke den interesse
som tidligere, og niveauet er heller ikke som
tidligere. Tidligere valfartede tilskuere til de mange
seriefodboldkampe, og der blev snakket og væddet
på arbejdspladser og bodegaer. Der var prestige og
points, der betød noget for klubberne, spillerne. Enhver
landsby havde sit hold, der var byens stolthed, og som
blev bakket op af alle.
I de senere år oplever man seriekampe, hvor der kun
står 12- 15 tilskuere på sidelinjen.
Der var engang, da trænerne i serieklubberne
var tidligere divisionsspillere, der tog en årrække
i serieklubberne for at bevare tilknytningen til
fodbold, og de brændte for det. I dag er det ganske
få divisionsspillere, der vælger at blive serietrænere
efter karrieren. Begrundelsen er, at niveauet er for lavt,
og der er alt for mange useriøse afbud, og her ser vi
bort fra de butiksansatte, der er underlagt lukkelovens
luner.
Tidligere meldte man ikke afbud, men planlagde fester
og andre ting efter fodboldkampene, ikke omvendt,
som det er nu. Skanderborg-festival, polterabends,
fødselsdage og andre fester bliver brugt som afbud.
I min tid nåede vi også altid festerne – men efter
kampene.
Jeg har lidt ondt af, at spillerne i dag ikke helt oplever
det sammenhold, vi hade dengang. Selvfølgelig
er der stadigvæk klubber, der lever og har et godt
sammenhold, men det skyldes fodboldtossede (i den
gode betydning) ledere, og jeg slutter gerne med et:
Seriefodbolden længe leve!
Kilde: MJA af Jens Rasmussen

Afslutningsvis fandt jeg en artikel i MJA:
”Seriefodbolden længe leve”, som jeg synes skal
bringes her i Lokalbladet. Vi oplever ikke tilbagegang
for seniorfodbolden i Lemming IF, det er tværtimod
det modsatte vi oplever, men det skyldes nok alle
”fodboldtosserne” (Se næste artikel).
God sommer - Jesper Bang

HUSK

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

www.lemmingif.dk
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LEMMING IF

––

Kom til

––

Årets store

idrætsdag

For alle!
søn. d. 15. juni - Kl 10-15
–
––
––
–

ta’ hele familien med på
lemming stadion søndag d. 15. juni,
der vil være masser af aktiviteter,
sjov og spas... rundbold, stikbold,
stafet, fodbold, gymnastik, dgi
skudmåling og meget mere.
Hoppeborg til børnene og gratis
slush ice. der kan købes masser af
mexikansk mad og pølser fra grillen.
Kom og vær med!
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LEMMING IF
Børnefodbold

Mangel på parkeringspladser, mangel på bolde,
mangel på trøjer og til tider mangel på plads! Det er jo
heldigvis et luksus problem vi oplever på børneholdene
lige pt. Det er simpelthen en fornøjelse at komme på
Lemming Stadion torsdag eftermiddag fra kl. 17. Der
er fyldt rigtig flot op på alle banerne og lige pt. tæller vi
næsten 80 børn fra sandkasseholdet til og med U10.
DET ER ALTSÅ RIGTIG FLOT, (og længe siden vi har
været oppe på så mange børn i børnerækkerne). Det er
dejligt at vi bliver ved med at se så mange nye ansigter
og som de to ældre rutinerede trænere kommenterede
en dag (Gamle og Søren Bak), ”Det er da utroligt som
de bliver ved med at avle herude.” Så mange tak for
den flotte opbakning og fordi I er klar til at give en hånd
med når vi har brug for det.
Alle holdene har nu haft træningsopstart og turnering
starter op i uge 19 for vores U8 og U9 drenge og for
vores U9 piger.

Kom I Form stævne

Lørdag d. 26/4 var der Kom I Form stævne i HA85.
Lemming IF havde i år 5 hold med – 2 U5 hold, 2
U6 hold og et hold U8 drenge. Det blev til en dejlig
formiddag, hvor især U5 og U6 fik prøvet hvad det
vil sige at spille ”rigtig” fodboldkamp. Det er første
gang at sandkasseholdet er med til fodbold på
oppustelige baner. Dette var en stor succes og både
børn og forældre havde en hyggelig og underholdende
formiddag.

Håndbold

Vi har været i den heldige situation, at vi i den sidste
halvdel af sæsonen, har oplevet en fremgang i
antallet af spillere, det er jo altid dejligt og giver flere
muligheder når vi mødes til træning om tirsdagen. Vi
har også været så heldige, at vi I denne sæson har
haft et par meget engagerede trænere, der har sørget
for, at vi har haft en dejlig alsidig træning. Så mange
tak til Anja Nørskov og Helle Juhl for det store arbejde
I har gjort (Vi håber jo at I kan overtales til endnu en
sæson). Hallen er bestilt til indendørs håndbold, så
vi er klar til endnu en sæson når træningen starter i
august måned.
Igen i år har vi tilmeldt os sommerhåndbold, det
betyder at vi også får lov til, at betræde de grønne
baner i Lemming nogle enkelte tirsdage, i perioden fra
uge 19 til uge 26.

Louise Thougaard Kristensen
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LEMMING IF
Nyt fra Herre Senior

Forårssæsonens første 5 kampe er i skrivende stund
spillet. Resultaterne har været svingende, og det er
både blevet til nederlag og sejre. Gældende for alle 3
hold er, at kommer vi godt igennem de næste par kampe
og får et par sejre, kan vi se frem til at spille med i den
sjove ende af tabellen og være med helt fremme når
tingene skal afgøres. Omvendt, med et par nederlag
kan vi heller ikke se os fri af nedrykningsspillet. Så for
alle trænere og spillere går vi en række spændene
kampe i møde.
Der skal stadig lyde en stor ros til alle spillere for det
gode fremmøde til træningen. Det er en fornøjelse at
se det arrangement og den gejst der bliver lagt for
dagen til træning. Kan holdene overføre denne gejst
og samtidigt gå ind til kampene med en vilje til at ville
vinde, og hver enkelt spiller kæmper det bedste de kan,
er vi i klubben sikre på at der vil blive spillet massere
af seværdigt fodbold på Lemming stadion. Vi håber at
se så mange på lægterne som muligt, det er med til at
give holdene det lille ekstra. ”Kom nu drenge”, om man
spiller serie 1, 4 eller 5 så husk at det altid er sjovest
at vinde. Det gør vi kun, hvis vi spiller som et hold og
giver den lidt ekstra gas.
Hamburg tur/retur
I Starten af april stod den på lidt socialt i form af en
tur til Hamburg, for at se Hamburg – Leverkussen. Vi
vil gerne på klubbens vegne sige mange tak til alle
der deltog i denne fantastiske tur, hvor der var høj
stemning, godt kammeratskab og en sejr til Hamburg.
Tak for en god tur – det var sku fantastisk at vi kunne
få alle mand med hjem
Mads Balle Pedersen

Løbeklubben

Som de to foregående år, har vi inviteret til opstart af
nye løbehold. Det er for folk, som gerne vil i gang med
at løbe. I år foregik det søndag d. 6. april. Det må dog
være lykkedes os at få støvsuget området for løbere,
i år var der nemlig ikke nogen nye, som meldte sig på
banen. Der gælder dog som altid, at hvis man har lyst
til at løbe med, så møder man bare op.
D. 10. maj deltager vi i Silkeborgløbet - ca. 20 løbere
er klar til udfordringen. Da det foregår en lørdag i år, vil
vi bagefter tænde op i grillen ved Lemming Klubhus.
Vi gælder os til en hyggelig aften, hvor alle løbere og
deres familier er inviteret.
Vi løber hver søndag kl. 10.00 fra Lemming Klubhus.

Idrætsdag

Sidste år havde vi i starten af juni inviteret til Store
idrætsdag på Lemming Stadion. Det blev en rigtig god
dag, hvor mange mennesker kom for at dyrke motion,
nyde det gode vejr og få en snak med naboen. Den
succes gentager vi igen i år. Idrætsdagen afholdes
søndag d. 15. juni 2014, og ud over alle de gode ting
fra sidste år, så forsøger vi at få stablet en Landsbydyst
på benene. Tanken er en stafet med hold fra: Nisset,
Sejling, Serup, Sinding, Skægkær og Lemming.
Vinderen får selvfølgelig en stor pokal og retten til at
kalde sig Landsbydystmester.
Sæt kryds i kalenderen 15. juni: Store idrætsdag på
Lemming stadion kl. 10.
Torsten Nielsen
Løb og motion - Idræt for alle

Løb og motion - Cykelholdet

Cykelholdene er kommet fint fra start. På det ene hold
cykles der både tirsdage og torsdage og indimellem
også i weekenden, så det er nogle engagerede ryttere,
vi har med at gøre. Det andet hold nøjes med at cykle
tirsdag, og det foregår også i et mere adstadigt tempo.
Det har været nogle gode ture indtil videre. Der er ikke
noget bedre, end en aftencykeltur når vejret er godt.
Man får set lidt af oplandet, lærer hvem, der bor hvor,
hyggesnakker og får vendt nyhederne i området.
Der er to cykelhold at vælge imellem. Sprinterne cykler
ca. 50 km på et par timer, og kaffeholdet cykler 20 km
på en god times tid. For begge hold gælder det, at vi
mødes ved klubhuset kl. 19.00. Efter turen slutter vi
igen ved klubhuset, så er der mulighed for at købe en
sodavand og snakke om turen. Kig ud en tirsdag aften,
hvis du vil med på en tur. Alle er velkomne!
Vi cykler (som minimum) hver tirsdag kl. 19.00 fra
Lemming Klubhus.

Cykelrytterne står og flasher deres nye cykler og udstyr før
aftnens cykeltur.

Opstart af nye løbehold d. 6. Stemningsbillede fra Store
april. Hvor er de nye løbere? idrætsdag 2013.
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LOKALRÅDET

NABO-NYT

Borgermøde
Det årlige Borgermøde blev afholdt 26.-3. med pæn
opbakning. Denne gang havde vi også taget de 4
byers Facebook-grupper i brug til indkaldelsen, som
rigtig mange har set.
I sin beretning for årets arbejde, understregede den
nye formand, Peter Bernth, det gode samarbejde
med kommunen, men samtidig beklagede han den
lidt tyndbenede kontakt med borgerne. Lokalrådet vil
blive bedre til at komme ud, bl.a. med mere digital
kommunikation, men borgerne skal også vænne
sig til at bruge Lokalrådet som sparringspartner og
drage fordel af den direkte kontakt med forvaltning og
politikere. (Se hele beretningen og fyldigt referat på
Skægkærområdets Lokalråds Facebookprofil.)
Som oplæg til temaet ”Udvikling i landsbyerne”, var
Knud Erik Nielsen fra Lemming og John Gammelgaard
fra Sinding inviteret. De fortalte inspirerende om et
sprudlende foreningsliv på deres hjemmebane. Knud
Erik især om det nyeste initiativ ”Lemming 2022”, og
Jesper Bang fra LIF supplerede med at fortælle om
de forskellige udviklingsinitiativer i foreningen, bl.a.
multibane, som det er lykkedes at skaffe midler til.
I Sinding fortalte John om det seneste initiativ, som
er at genoplive en indkøbsmulighed for dagligvarer i
forbindelse med Bibliotekscafeen, ved et samarbejde
med den COOP-baserede netbutik Osuma. Den
idé købte Lemmingfolkene straks, og Knud Erik vil
undersøge muligheden for noget lignende, måske i et
samarbejde med Den rullende Købmand.
Denne form for idéudveksling og gensidig inspiration
var der enighed om at videreudvikle. Og her blev et
udvidet ”Lokalblad” efterlyst fra flere sider, som et
fælles kommunikationsorgan til supplement af de
digitale hurtig-muligheder, og med et foreningsbaseret
Lokalråd som katalysator for at holde liv i sprudlende
landsbyer. Ellers ender vi som Udkantsområde med
mange tomme huse til salg.
Klaus Hansen, Tandskov
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Traditionen tro afholdes der arrangement

Sankt Hans Aften

Grillen vil være tændt fra kl. 17.30
og bålet tændes kl. 19.00
Der kan købes mad samt øl/vand,
derudover er der snobrød for de små.
Vores

Sommerfest

afholdes 8.-10. august,
programmet kommer ud medio juni.
Jacob Kudsk, Borgerforeningen

Aktuelle aktiviteter i Sinding

Vi har planer om at oprette en netbaseret
købmandsbutik i Sinding Forsamlingshus. Ideen er,
at Sindingborgere kan bestille købmandsvarer over
nettet hver dag inden kl. 12.00, hvorefter varerne
bliver leveret af Superbrugsen i Kjellerup til afhentning
i Sinding Forsamlingshus om eftermiddagen samme
dag.
Igen i år bliver sommerfesten præget af de 5 levende
bands og mange forskellige familieaktiviteter. Det er
i dagene fra fredag d. 20. juni til mandag d. 23. juni,
hvor vi slutter af med Sct. Hans festen sammen med
menighedsrådet.
Hanne Marie Knudsen
Formand f. Sinding Forsamlingshus

SKÆGKÆRSKOLEN
Faldende børnetal over hele landet - hele kommunen - i skoledistriktet...
Der har været meget i medierne på det senest om de
små årgange. Heldigvis kan vi til næste år alligevel byde
velkommen til 35 friske 0.klasse børn. Det er vi naturligvis
rigtig glade for, ligesom vi også glæder os over en hel del
nye elever på andre årgange, vi har fået her i foråret.
Det med børnetallet er naturligvis ikke kun en prognose,men faktisk også den virkelighed, som langt de fleste
skoler oplever i disse år. Vores samlede elevtal er også
lidt nedadgående i disse år, men heldigvis ikke så meget.
Vi forventer at kunne holde os omkring de 370 elever
også de næste år frem. Skolen er jo først og fremmest
den lokale skole for hele skoledistriktet, men der er af og
til forældre, der henvender sig fra andre distrikter.
Med den store renovering og udvidelse af skolen for få år
siden har vi rigtig gode muligheder for at lave god skole
– også for lidt flere elever. Kommer der gang i byggeriet
igen her i distriktet efter motorvejen,- ja så kan det
pludselig se helt anderledes ud med elevgrundlaget. En
anden stor forandring kunne være at man fra politisk hold
igen går ind os ser på skoledistrikterne. Skægkærskolen
var jo f.eks. for få år siden distriktsskole for en del af det
nuværende Balle skoledistrikt.
”Hjerterummet”
”Hvad er det der med ”Hjerterummet” på Skægkærskolen
for noget?” var der en der spurgte forleden. JoHjerterummet er navnet på det store centrale fællesrum
man naturligt kommer lige ind i. Her har vi biblioteteket
liggende, den fælles siddetrappe er her, og her er god
mulighed for at samles i større eller mindre forsamlinger.
Så inviteres du af en lokal forening eller lignende til
et møde i ”Hjerterummet” på Skægkærskolen, så er
den go´ nok,- det hedder det! Årsagen til navnet er,
at rummet ligger helt centralt i skolen (som hjertet
i kroppen) og at det er fra dette rum den fælles puls i
skolen ofte slår. (med udstillingsmuligheder af børnenes
arbejde, fællessamlinger og oplæg til/mulighed for faglig
fordybelse mv.). Vi er glade for at rummet kommer i
anvendelse og på den vis tilfører muligheder for hele
lokalsamfundet.
Naturfagsmaraton
Forleden fik vores 6. årgang en pokal med sig hjem. De
deltog i det der hedder naturfagsmaraton. En spændende
og anderledes måde at arbejde med faget Natur/teknik
på. Der konkurreres med andre lokale skoler- denne
gang i Kjellerup Hallen. Tilgangen er at der skal arbejdes
innovativt og eksperimenterende med løsningen af
nogle centralt stillede opgaver og det løbende arbejde
dokumenters i logbøger undervejs.Det klarede de bare
flot. Der havde også været en hel del forarbejde i ugerne
optil og særligt intensivt til slut med livlig aktivitet rundt i
hele Hjerterummet. Et eksempel på en opgave: ”Byg en

kuglebane på en 1*1m.plade hvor det tager kuglen præcis
3 min. at trille igennem.” En anden type af opgaver var
beregning af rumfang af alverdens forskellige beholdere.
Rigtig god sommer
Herfra Skægkærskolen ønsker vi alle en rigtig god
sommer. Vi ser frem til et nyt skoleår. Der ligger
spændende og udfordrende tiltag foran os med den nye
skolereform. Vi arbejder på at få alt det bedste ud af de
mange nye muligheder og forventninger, der er til næste
skoleår. Samtidigt glæder vi os rigtig meget til at fejre
skolens 50 års jubilæum.
Skoleleder Peter Mortensen

Hjerterum

Skægkærskolen fejrer

50 års jubilæumsfest
Lørdag d. 4. oktober 2014

Hvis du har gået på Skægkærskolen i løbet af
de sidste 50 år, eller er tidligere ansat, har du nu
mulighed for at deltage i den store fest:
Lørdag den 4. oktober kl. 17.00 - 01.30.
Tilmelding sker ved at overføre
290 kr. til konto7840 1446444 i Jyske Bank.
Billetprisen dækker mad, musik mv.
Der købes drikkevarer i baren.
HUSK at mærke overførslen med følgende:
Navn (efternavn = dåbsnavn - skriv gerne nuværende
navn i parantes) / Fødselsår / Afgangsår / Fra klasse
Eksempel:
Jens Hansen / 1976 / 1992 / 9A
For yderligere information - kontakt skolens kontor
på 89 70 26 00.
Invitation med nærmere oplysninger om, hvad der
sker i aftenens løb kommer senere (se på Skolens
hjemmeside) , men vi åbner allerede nu op for
tilmeldinger.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Et opråb!
Vi fra Støtteforeningen for Serup Forsamlingshus, vil
gerne gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at man
bakker om os. De arrangementer støtteforening står
for (har stået for) er følgende:
Spiseaftener, Bankospil, Loppemarked, Grillaften,
Høstfest, Mortens aften og Julemarked.
Flere af disse arrangementer, har man desværre måtte
aflyse pga. manglende tilslutning.
Da Kirsten Jensen er stoppet i foreningen, og det har
været hende der har stået for maden igennem mange
år, og det bliver svært at erstatte hende, har man ingen
planer p.t. om større madarrangementer.
Men vi håber fra foreningens side, at det bliver muligt
at holde Mortens aften som vi plejer, da det er et af
de arrangementer, der giver størst overskud. Og det
er den væsentligste opgave for Støtteforeningen,
at få nogle penge i kassen, så vi kan bevare vores
Forsamlingshus, som er så vigtig en del af vores lille
samfund.

Vi håber at rigtig mange vil støtte foreningen, både
med medlemskab, og opbakning til kommende
arrangementer.
Medlemskab kan købes hos:
Støtteforeningens bestyrelse.
Formand:
Vivi Sørensen
Kasserer :
Lene Klejstrup
Sekretær:
Jette Pedersen

Tusind Tak
Kirsten har valgt at stoppe i Støtteforeningen
efter 23 år. Hun har altid haft en god ide ærmet,
det være sig både mad og arrangementer,
det vil vi gerne sige tusind tak for. Håber vi
stadigvæk må trække på dig.
Støtteforeningen for Serup Forsamlingshus

LØB I SERUP
KOM OG VÆR MED!
Vi er pt 5 der løber
Mandag kl 20.00
Onsdag kl 17.30
Lørdag kl 8.30
Der løbes i alle tempi og distancer
4-5-6-7-8-9-10 km eller hva humøret er til...
... OG DER ER PLADS TIL FLERE!
Vi deltager i BØLLINGSØ LØBET den 31 maj 2014
Klaus Aabo
26

8685 5492
8685 5303
8686 4903

SERUP BORGERFORENING
Siden sidst
Fastelavnsfesten tiltrak de fleste af byens børn. Ca.
35-40 børn mødte op i de flotteste udklædninger.
Tønderne blev slået til jorden og de bedst udklædte
blev præmieret sammen med konger og dronninger.
Årets dilettantforestilling var igen en fryd for øjet og for
øret. Der var fin tilslutning, men bestemt også plads til
flere! Men vi havde en dejlig aften med fest og musik
til langt ud på natten :-)
Se billeder på www.serupsiden.dk
- under Galleri og Historie

Forventningsfulde tilskuere til årets Gallapremiere!

Et nyt tiltag i år var deltagelsen i Naturfredningsforeningens
landsdækkende
Affaldsindsamling.
Desværre var vi kun 4 voksne og 6 børn til at samle
affald, men vi fik ialt samlet 13 kilo affald - og lidt har
jo også ret!
Planen er, at vi også tilmelder Serup og omegn til
arrangementet næste år, hvor vi så håber på lidt større
opbakning. Datoen er d. 19. april 2015, så sæt X i
kalenderen og kom og vær med til at holde vores by
og omegn smuk og ren.

De miljøbevidste affaldsindsamlere - efter endt arbejde!

Skt. Hans Aften

Dilettantholdet

HUSK

Serup Sommerfest
22. - 24. august 2014

Mandag d. 23. juni
Vi starter kl. 18.00 med børnebål,
salg af pølser, øl, vand, mm.
Kl. 20.00 tændes det store bål
Sognepræst Bo B. Grymer holder båltale
Midsommervisen synges

VI SES!
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LANDSBYLIV
Sommeren er over os og det er tid til og hygge på terrassen,
spise is og forny medlemskabet i Landsbyliv
Vi kommer vanen tro rundt i juni/juli til alle vores medlemmer, men skulle der sidde én,
der gerne vil være medlem eller som på mystisk vis ikke er blevet spurgt, så hiv fat i os, og vi kikker forbi.
Prisen er 50 kr. pr. mand og gælder for et år.
Der kan betales med kontanter eller man kan overføre til vores konto på:
Reg. Nr. 9266, konto nr. 8157190629

Siden sidst ...
Hyggetur til Skovgård slagteri og gårdbutik
32 damer og mænd var taget med på hyggetur til
Skovgård.
Vi startede aftenen med at få lidt historie om stedet,
hvordan det hele var startet i det små, og nu efter flere
år var endt ud i en stor gårdbutik, med delikatesser,
hjemmelavede slagteri varer og vin.
Vi så deres pølseri og var et smut i stalden og hilse på
alle køerne.
Efter rundvisningen var der dækket op i et lokale ved
siden af butikken, her fik vi tapanade, hjemmelavede
spegepølser, lufttørret skinke og røget oksekød og et
lille glas vin eller to.
Det kan klart anbefales og kikke forbi butikken og få
lidt lækkert med hjem, og skulle man have børnene
med, er man velkommen til og kikke over i stalden til
de små kalve.

Fællesspisning/Brug af hjertestarter
Der var mange sultne familier denne aften i Lemming.
Hele 87 var mødt op i forsamlingshuset til en hyggelig
aften med lækker mad og instruktion af vores
hjertestarter (Den hænger ved klubhuset)
Dagens menu var Carapulka m ris/kartoffelmos og
coleslaw, og til den søde tand var der is og hjemmebagt
chokoladekager.
Mens de voksne slog mave og fik instruktion i
hjertestarteren (MANGE TAK FOR HJÆLPEN,
LOUISE) hyggede børnene med snoller, popcorn og
disney sjov i Klubberen.
Landsbyliv siger tak til alle der kom og hyggede med
os, og en stor tak til alle, der gav en hånd, stor som
lille.

Der hygges med tapas

Et smut i stalden

28

MUMS

LANDSBYLIV
Kommende arrangementer
Rovfugleshow
Vi oplevede en aften med stort vingefang, flotte fugle
og hyggeligt samvær.
Vi var kommet rigtig mange på tur denne aften, hele
38 voksne og 5 børn indtog pladserne da falkoner
Flemming Sanggaard gik på scenen med alle sine
flotte fugle.
Vi fik fortalt, hvordan man i gamle dage brugte dem til
og jage med, så deres store klør og kæmpe vingefang.
Vi mødte den lille fugl Kill Bill og den kæmpe ugle Ulla
og mange flere.
Efter showet var der nogen der gik et smut i butikken
og kikkede på fjer og ugler, andre gik et smut på ugle
stien, mens pølserne blev færdig.
Derefter hyggede vi os på den lækre picnic plads.
En rigtig god aften, og et besøg værd, hvis man er til
gode historier, store fugle og susende action.

Besøg på den militære flyvestation
i Karup
Onsdag d. 4. juni 2014 kl. 18.30
Vi besøger den militære flyvestation, hvor vi skal
på rundtur på flyvepladsen og bl.a se Danmarks
største brandbil og deres helikoptere.
Vi bliver hentet ved kirken kl. 18.30 i bus, og
kl. 19.00 tager vi Jørgen D. Petersen op ved
indgangen til flyvestationen.
Han vil være vores guide for aftenen.
På et tidspunkt finder vi et sted
at drikke vores kaffe og spise kage.
Forventet hjemkomst til Lemming kl. 22.00-22.30
Pris for medlemmer 75 kr. Gæster 100 kr.
Tilmelding til Trine senest d. 01.06.14 på tlf.
21905660 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Anne Lise holder den flotte fugl

Kill Bill på Freja´s hoved

Der grilles pølser
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FRISKOLEN I LEMMING
Ny lærer på Friskolen i Lemming
Stilheden brydes af glade børnestemmer på gangen –
gensynsglæden er stor den første dag efter påskeferien.
Og sådan er det ikke kun for eleverne - også jeg har
glædet mig til at komme tilbage til skolen, til de glade
elever og søde kolleger. For sådan er det at arbejde
på Friskolen i Lemming. ”Er det allerede weekend”
kommenteres det tit om fredagen på lærerværelset –
troede nok ikke helt på at det kunne være sådan at
arbejde på en skole. Efter at have arbejdet på friskolen
i et par uger, spurgte jeg min kollega: ”Bliver det ved
med at være sådan her?” – grinende svarede hun:
”Jeg har været her i fem år, og jeg har ikke fået armene
ned endnu”.
Men hvad er det så, der gør livet som lærer til noget helt
specielt her på friskolen? Er det fordi eleverne rummes
med alt, hvad de kommer med, er det fællesskabet
og kampånden, er det at blive mødt af flag på sin
fødselsdag, er det morgensangen hver morgen, hvor
elevernes stemmer gjalder? Nu har jeg været ansat på
friskolen i snart 3 måneder, men svaret har jeg ikke.
For hver dag jeg møder på arbejde, sker der noget
nyt, jeg bliver konstant udfordret på min faglighed, min
læreridentitet og ikke mindst min personlighed. For her
på friskolen kommer man med alt, intet bliver lagt på
hylden derhjemme – måske er der dérfor her er så rart
at være.
Mette Marie Richardt

Mette Richardt, Ansat som
årsvikar indtil januar 2015,
underviser i Dansk, engelsk,
billedkunst, håndarbejde og
religion/historie.

Stamgruppelærer for ældstegruppen, underviser i dansk,
idræt, musik, hjemkundskab
og samfundsfag

Inspireret af religionsundervisningen, fremførte de tre piger
en dans i starten af dansktimen.

Første år som friskolelærer
En formiddag kom min kæreste hjem med beskeden:
”Skynd dig at ringe ud på Friskolen i Lemming, de
søger en musiklærer”. Det havde han hørt på kontoret
på hans job, og jeg greb røret med det samme.
Den besked gik hen og ændrede mit liv på en dejlig og
meget positiv måde. Jeg fik nemlig jobbet, og var nu
ansat som års-vikar.
Mange tanker gik gennem hovedet på mig, mit
allerførste job som lærer! Kan de mon lide mig, kan jeg
mon lide dem… Alle disse tanker blev hurtigt slået af
banen, for hold nu op jeg følte mig heldig da de første
dage var klaret. Glade, dejlige og positive mennesker
havde mødt mig med smil og åbne arme, og jeg fik
straks følelsen af at ”høre til” på skolen. Og til mit held,
blev jeg fastansat.
Fortællingen vi har på skolen til morgensang, er ikke
bare én blandt flere undervisningsmetoder – den er
også en måde at være sammen på, og derfor også en
måde at skabe fællesskab på. Og selv om det måske
er logisk, er det nok alligevel vigtigt at holde fast i, at
fællesskab opbygger man ved at mange gør meget
sammen – ofte!
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Man får en følelse af, at man tilhører et meningsfuldt
og forpligtende fællesskab, man er en del af noget der
er større end en selv.
Og det er det der sker på mit job. Jeg er en del af
noget der udvikler mig som menneske, både fagligt,
og også privat. Menneskene omkring mig bliver ved
med at overraske mig. Nogle gange kan jeg næsten
ikke forstå, hvor heldig jeg er.
Står vi sammen kan vi hjælpe hinanden til at få indfriet
både vores jordnære ønsker og hjælpe hinanden til at
få de menneskelige overraskelser bragt ind i livet. Små
overraskelser som skaber glæde og smil i hverdagen,
som nogle af mine elever der overrasker med små
danse opvisninger i starten af timerne.
Heldigvis er det med overraskelser som med snefnug:
der kan komme mange, eller der kan komme få og der
er ikke to der er ens, men de vil komme uanset hvad!
Man kan ikke være helt forberedt på hvornår, man
kan ikke vide hvilken spænding der ligger i dem, og
sådan skal det også være. Så, ja, man kan vel sige, at
overraskelserne er mit trivielle ønske... og jeg glæder
mig til dem! 			
Stine V.S. Andersen

BØRNEHAVEN I LEMMING
Børnehaven ”sætter sig fast”!

”Skovsvinet”

Pt har vi en ansøgning til at ligge hos Silkeborg
Kommune, ang. en byggetilladelse i.f.t. blivende
byggeri. Måske er tilladelsen allerede i hus, når dette
blad udkommer? Vi hejser alle de flag, det er muligt at
hejse, når vi står med byggetilladelsen!

Som led i en landsdækkende kampagne fra
Naturstyrelsen, har alle førskolebørnene sammen
med børnehaveklassen fra friskolen, været rundt for
at ”støvsuge” Lemming by for skrald, papir, pap,
kapsler, skodder, plastik m.m. Børnene er blevet
oplyst om, hvilken tid det tager forskellige typer af
affald, om at forgå, og hvad det betyder af gener for
menneske/dyre/plante-livet, at affald bliver smidt. Der
blev indsamlet 3 mindre ”sække”. Vi håber at medgive
børnene en forståelse af, tidligt i livet, at tage ansvar
for vores miljø!
Hanna Lund Petersen

Vi forventer at stå med et færdigt byggeri til indflytning
d. 1./6.-2015! Vores mål er stadig at være en lokal
forankret børnehave for Lemming og omegn for 40
børn.
Da vi oprindeligt fik en godkendelse af Silkeborg
Kommune, til at oprette en børnehave her i Lemming, fik
vi dispensation i.f.m. pavillonleje, med slutdato d. 1./1.2016. Dette af hensyn til, at de nuværende pavilloner
lever ikke op til kommende miljøkrav. Vi har igennem
flere år forsøgt at etablere lån til byggeri her, der og
alle vegne, men er blevet bremset af økonomisk krise
og kreditforeningers forsigtighed; så det er desværre
ikke lykkedes os. Vi har nu i stedet fået aftale med
et firma, som udover at leve op til de pågældende
miljøkrav, ydermere kan give os 24 m2 mere end
de nuværende 200 m2, bedre ventilationsforhold/
indeklima, permanent alarmsikring i.f.t. brand,
forstærkede indervægge, stort set vedligeholdelsesfri
yderbeklædning, bedre puslepladsforhold, bedre
køkkenfaciliteter, handicaptoilet m.m. Derudover får vi
refusion for halvdelen af indbetalt husleje, den dag vi
køber bygningerne.

Victoria spekulerer på, om sækken bliver fyldt?

På med handsken mod ”Skovsvinet”!
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Og nu er det bukketid
Vinteren er helt afgjort forbi.
De første
forårsfornemmelse får jagtforeningen, når den i marts
holder den generalforsamling der afrunder forrige
sæson.
Vi brummer lidt, fortæller historier og bruger ikke
urimelig tid på den pligtige dagsorden, der mestendels
ligner den fra sidste år. Der er en smule penge på
kontoen. Ikke mange – og det skal der heller ikke
være – men nok til at vi er polstrede til en enkelt
uforudsethed eller to.
Generalforsamlingens vanlige højdepunkt er når vi
uddeler pokaler. I den mere muntre ende uddeles
KRAGEpokalen. Jep, den er god nok! Voksne mænd
dukker op i forsamlingshuset og tømmer poser med
afskårne krageben ud på bordet. Der tælles og
den skydeskarpe skytte der har nedlagt flest krager
modtager bifald, håndslag fra selveste formand Alfred
– og altså en pokal.
Der er også respekt og jubel til årets bukketrofæ og
i forlængelse heraf: Historien om hvordan skytten fik
den på kornet – sidste forår.
Det forår som nu er her igen. Når dette blad læses
er de først bukke nedlagt – sæsonen startede ved
solopgang den 16. maj – men i skrivende stunde gøres

udstyret klart. Riflen skal skydes ind, med omhu og på
godkendt bane. Så skal den renses, smøres, kæles
lidt for. Patronerne trilles lidt rundt i hånden og hvis
jægeren har familie om sig, vil de se at han nu bliver
sådan lidt fjern i blikket.
Mange jægere mener at forårets bukkejagt er de måske
mest intense og mest naturstærke oplevelser. Man skal
gå – eller sidde – stille. Man skal være opmærksom på
de sanser dyrene har. Først og fremmest har rådyrene
en fremragende lugtesans og ørene er store og drejer
som aflange paraboler skoven rundt. Slip en lille vind
og hvis ikke dyret hører den – så fanger den færten
kort efter. Farvel jæger – farvel chance.
Men efter en stille morgen kommer en stille aften – og
derpå endnu en stille morgen.
Det er ikke ualmindeligt at en bukke jæger bruger 3040 timer i skoven inden han får bukken i kikkertsigtet
– og med forsvarligt skud nedlægger den.
Det er en oplevelse som er al ventetiden værd. Kødet
smager fremragende – og så er der jo den der pokal
og historie man kan gå og øve sig på hele sommeren
og efteråret.
Verner Lynge

Formand for jagtforeningen Alfred Jensen siger tillykke til Christian Nørskov, der i år gjorde sig fortjent til KragePokalen.
Bemærk også samlingen af bukketrofæer i baggrunden. Konkurrencen om den flotteste var hård.
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LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst
Fastelavnsfesten der blev afholdt i forsamlingshuset
den 2 marts var et rigtig tilløbsstykke, rigtig mange næsten 100 børn og voksne havde fundet vej, og alle
havde en rigtig dejlig eftermiddag med udklædte børn,
tøndeslagning og fastelavnsboller og sodavand. En
stor tak fra borgerforening til den store opbakning.
Ligeledes havde forårsfesten også stor tilslutning, igen
var næsten 100 personer mødt op til spisning og revy.
Herefter blev der spillet op til dans med orkestret Soul
Of Sinding.
2 Påskedag gennemførte lotteri pigerne igen det
store årlige lotterispil med sponserede gevinster og
igen havde rigtig mange erhvervsdrivende og private
sponseret mange flotte gevinster, et KÆMPE STOR
TAK til alle de involverede.

Skt. Hans

Mandag d. 23. juni kl. 17.00
vil igen i år blive afholdt ved Forsamlingshuset
Der vil kunne købes kaffe og kage,
øl og sodavand, samt pølser, snobrød
og så vist nok også lidt slikposer.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15

Et nyt tiltag fra borgerforeningen er indbetaling for
medlemskort. Er man ikke og træffe når der bliver
banket på døren for salg af medlemskort bliver der nu
lagt et medlemsbevis hvor man har mulighed for og
overføre kontingentet via netbank. Nederst på siden
står navn samt medlemsnummer for den pågældende
adresse, HUSK og meddele det på bankoverførslen.
Ca. 100 udklædte børn og voksne fik en dejlig dag

Dagplejerne og vuggestuen stillede stærkt op...

Så er katten slået af tønderne...

De stolte kattedronninger og -konger

De bedste udklædte var fra venstre: Laura, Torsten, Rikke
og uhyggelige Casper
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LEMMING BYFEST
Byfest i Lemming 2014

I år har vi flyttet byfesten til 2. weekend i august (8. – 10. august).
Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.
Fredag aften vil vi traditionen tro dele teltet op og
invitere byens damer til pigeaften. I år vil temaet være
50’erne. Allerede nu er planlægningen af outfits mv i
gang rundt om i byen. Aftenen vil byde på sprutbanko
og kåring af bedste udklædte. Senere på aftenen vil
byens bedste DJ spille den bedste musik fra dengang.
Så tag din veninde, nabo, mor, søster og andet godt
folk under armen og kom med til en super hyggelig
aften. Denne aften er mændene selvfølgelig også
velkomne i den anden halvdel af teltet.
Lørdag holder vi også fast i traditionerne. Vi starter
med gåtur kl. 10.30. Turen starter ved teltet og vil gå
ned omkring banestien. På turen er der indlagt pauser
hvor der vil være mulighed for, at købe øl og vand til
billige priser. Turen er på ca. 6-7 km, men der er plads
til alle. Børn på cykler, gravide, barnevogne, rollatorer
osv. Her får du alletiders mulighed for at få en lille
snak med naboen, møde nye mennesker, skabe nye
netværk og få en lille sludder for en sladder.
Efter gåturen vil der være stort frokostbord kl. 13.00.
I løbet af eftermiddagen vil der være live musik,
havetraktortræk og ringridning (på cykel) for både
børn og voksne.
Lørdag aften er der fællesspisning i teltet kl. 18.30 og
senere live musik.
Søndag vil starte med rundstykker. Senere vil der være
volleyball og som noget nyt loppemarked for børn og
voksne.

Billeder fra sidste år...
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Så allerede nu kan du gå i gang med at pudse
havetraktoren, støve cyklen af, finde gamle og nye
ting frem fra gemmerne, der skal samles et hold til
volleyball og mon ikke også danseskoene trænger til
en lille finpudsning inden det går løs på dansegulvet.
Vi holder byfesten i et stort telt på den store legeplads
midt i Lemming by. Hele weekenden vil der være
guldgravning for børnene og grillen vil være tændt.
Du kan se mere om programmet og tilmeldinger mv
i programmet, der vil lande i din postkasse i løbet af
sommeren. Der vil også løbende blive offentliggjort
musikprogram og andre ting på vores facebookgruppe
Lemming byfest, så skynd dig at blive medlem af den.
Her vil du også kunne stille spørgsmål, komme med
ideer osv.
Hvis du vil støtte byfesten eller være sponsor, kan du
kontakte en af os. Kunne man tænke sig at give en
hånd med i løbet af weekenden, kan vi også kontaktes
på Facebook.
Vi ses
Byfest udvalget:
Carsten Jensen (Formand)
Torsten Nielsen
Per Elsborg
Kenni Rasmussen
Dennis Nielsen
Jørgen Bruun
Gry Fogh Kaae Schultz

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
En verdensstjerne besøgte Skægkærhallen
I foråret 2013 fik den nyvalgte bestyrelse i IF
Centrum Badminton ideen om at lave et større
badmintonarrangement i Skægkærhallen til glæde for
vores ungdomsafdeling. Antallet af ungdomsspillere har
været støt stigende de seneste år, og vi fik derfor lyst til ”at
hype” det endnu mere ved at lave noget, vi absolut ikke
havde nogen erfaring med.
Da en af vores seniorspillere har familiær tilknytning til den
regerende All England mester, Tine Baun, lykkes det at
overtale hende til at komme til Skægkær og træne vores
ungdomsspillere en lørdag i september. Efter træningen
skulle hun så spille showkampe mod henholdsvis
klubbens ungdomstræner, Andreas, og derefter mod
verdens nummer 75, Michelle Chan, som vi havde booket
fra Højbjergs elitedivisionshold.
Træningen var bygget op i to moduler af 45 minutter, hvor
Tine instruerede henholdsvis de 6-11 årige, og derpå de
12-16 årige. Selvom ungdomsspillerne havde vidst i et
stykke tid, at denne her mulighed ville komme, blev der
alligevel gjort store øjne, da hun pludselig stod i hallen. Det
viste sig dog hurtigt, at nok er hun en verdensklassespiller,
men hun er også et jordnært menneske med en rigtig god
tilgang til børn. Der blev snakket med børnene enkeltvis
ude ved banderne og hele tiden kom der opmuntringer
fra hende inde på træningsbanen. Det var en stor
oplevelse for de mange børn, der var mødt frem. Et andet
trækplaster var boden med amerikansk lotteri, hvor der
var både badmintonrelaterede præmier og sponsorgaver
fra lokale virksomheder (endnu en gang tak til alle jer for
denne opbakning). Der var dog særligt en præmie, der
var attraktiv – nemlig en spillertrøje, som Tine selv havde
doneret til lotteriet.

Efter træningen ankom Michelle Chan. Hun kunne varme
op, mens Tine startede showdelen ved at spille et sæt
mod vores ungdomstræner Andreas. Han kæmpede med
alt, hvad han havde lært og slap derfor også nådigt med
et 3-21 nederlag! Der var undervejs flere flotte dueller, og
Tine kom da også med rosende bemærkninger til Andreas
i løbet af sættet. Niveauforskellen fornægtede sig dog ikke,
men Andreas og ungdomspillerne fik sig en stor oplevelse.
Stor niveauforskel var der imidlertid ikke, da arrangementets
højdepunkt startede. Michelle Chan udfordrede Tine
med fantastisk badminton i et meget tempo, som selv vi
seniorspillere på de bedste træningsdage ikke kommer
i nærheden af. Michelle kom sågar foran 17-14, før Tine
strammede grebet og tempoet yderligere og hev første
sæt hjem med 21-18. I andet sæt fortsatte Tine i et så
højt tempo, at Michelle flere gange blot kunne smile
anerkendende af Tines højtanlagte spil. 21-11 sluttede
andet sæt, hvorefter det 3 timer lange arrangement
nærmede sig sin afslutning. Inden lyset blev slukket var
der dog rigelig tid til at få autografer fra begge spillere.
En stor badmintondag i Skægkærhallen var slut. Selvom
vi jævnligt hører både senior- og motionsspillere udtale
”Jeg var flyvende i dag”, tør vi fra bestyrelsens side
godt konkludere, at der aldrig tidligere har været spillet
badminton på så højt plan i Skægkærhallen som den
dag her i september. Vi håber at kunne lave et lignende
arrangement en anden god gang – også gerne med lidt
flere voksne tilskuere, end arrangementet havde her. De
børn og voksne, der kom, fik i hvert fald en super oplevelse.
Claus Bredahl Sørensen
næstformand i IFC Centrum Badminton

Formand: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Kim Gøtzsche tlf.: 4057 2445 - mail: goetzsche@oncable.dk
Håndbold: Anne Mejlby tlf.: 2711 6836 - mail: abe@energimidt.dk
Svømning: Susanne Grønbæk tlf.: 3070 3414 - mail: susanne@axadvice.dk
Volleyball: Lene Kaalund tlf.: 2889 6811 - mail: lenefriiskaalund@hotmail.com

www
ifcentrum
dk
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Jorn og emneuge

Ja selvfølgelig og han var jo også en der gik
egne veje og tænkte lidt skævt til tider. Godt at
vi har den forskellighed i os. Bare se hvad der
kom ud af det sådan for Jorn.
Vi valgte at bruge uge 15 til at udfordre og
udforske alle de forskellige grene af den
kreative og skabende verden. Det skulle
handle om ismer og farver og fordybelse.
Væggene blev ryddet og der blev handlet
stof og farver og genbrugsbutikkerne blev
endevendt.
Der blev skabt nye ophæng til stuerne og
billeder til både inde og ude. Fordybelsen var
der og mest tydelig var den måske på vores
skovhold. Det betyder at to til tre elever og en
voksen tog i skoven med et gammelt billede,
nogle pensler og nogle farver. Hvad skete der
lige?
Håber at billederne her i bladet giver jer
svaret.
Josef har skrevet sin egen historie – den
kommer her.
Den omvendte historie
”Historien som den var: Barnet skulle sælges
som arbejder til manden, han skulle ud og
tjene til føden. Jeg fik ideen fordi jeg hørte
historien og ville lave lænker på barnet men
kom til at lave det på manden. Jeg satte en
krone på barnet så han kunne bestemme
hvilken dom manden skulle have.”
Ja verden er ikke så selvfølgelig som vi lige
går og tror. At det så også betød at vores hus
blev fornyet og opdateret og nu er klar til at
tage imod gæster i løbet af sommeren er jo
bare en god sidegevinst.
I er altid velkomne til at kigge ind og måske
flere af jer var forbi den 9. maj.
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PLADS TIL DIG OG MIG
25-års jubilæum Serup Minitransport
Jens Ove Hansen, Serup Tinghøjvej 23, Serup, køber
sit første hus på Ørevadbrovej 44 i Serup som 20-årig,
og lejer det så ud i starten. Og i 1979 flytter han så
selv ind sammen med Benthe. Da ejendommen Serup
Tinghøjvej 23 i 1987 bliver sat til salg, køber de den.
Her er en stor grund med plads til lidt dyrehold m.m.
I 1989 bliver det muligt at sælge huset på Ørevadbrovej,
og med pengene fra hussalget begynder det at klø
under håret på Jens Ove. På det tidspunkt er han
chauffør hos Brdr. Christensen, og får så tanken, om
ikke der mangler en vognmand med en lille lastbil,
der kan køre ind, hvor de store lastbiler ikke kan
komme forbi snævre indkørsler m.m. Så han kigger
lidt annoncer og finder en lastvogn med kroghejs med
8 tilhørende containere. Og så starter Serup Minitrans,
der dog hurtigt får et sagsanlæg pga ordet ”Minitrans”.
Jamen, så hedder det da bare Serup Minitransport, og
det har det heddet i 25 år nu.
Jens Ove springer nu ikke lige fra en god fast stilling til
en uvis fremtid, så der gik 3 år, hvor han kører meget
tidligt og sent og i weekenden samt med god hjælp fra
familie og venner, til han bliver fuldtids i sit eget firma.

Og Benthe er den faste støtte, når regnskabets time
slår. ”Uden hendes hjælp havde det ikke været muligt
at køre firmaet” siger han.
Og det er vist gået rigtig godt, for de første 3 lastbiler
er slidt op, så nu er de 2 flotte røde biler hans faste
arbejdsplads, begge købt fra nye og hhv 2 og 7 år
gamle. Containerantallet er steget til 60, 1 hal er skudt
op på grunden, og der er vist ikke mange, der ikke
kender bilerne og hilser, når han suser forbi.
Jubilæet blev fejret med manér med 100 gæster i teltet
på gårdspladsen, og det blev en dejlig dag for både
Benthe og Jens Ove. 			
Luffe

Jens Ove ved den nyeste af lastbilerne
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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
Lokalhistorisk Forening
for Lemming/Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand			
8685 9027
					2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
For Serup:
Jens Jørgen Leth
For Lemming: Henning Skov

2174 3244
2485 6957

Dagplejere
Gitte Nielsen, Skægkær			
Heidi Videbech, Sejling			
Kirsten Leth, Sejling			
Lone N. Jensen, Sejling			
Henriette Larsen, Lemming		
Joan Nielsen, Lemming			
Lone Bidstrup, Høgdal			
Karina Johnsen, Serup			
Søs Nielsen, Serup			
Tina Damgaard, Resdal			
Anita Pedersen, Resdal			
Mette Eriksen, Sinding			
Jannie Husted, Sinding			
Bodil Jakobsen, pæd. leder		
Janne Hummelshøj, pæd. leder		

3068 9017
8685 6023
2371 5476
3074 9758
8685 5672
8685 9103
3011 5818
2156 6073
2031 0466
6112 6002
8685 6055
7558 0182
8724 7008
3066 4316
2035 4135

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a			
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156
Børnehave, SFO,
Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17		

8685 5363

Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen		
8970 2603
Mobil					2170 4815
Skolebestyrelsen:
Ole Rabjerg, formand			
8685 6680
Tim Baldwin, næstformand		
8724 7007
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

2463 0517
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Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

8685 9325

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand
		
8685 9111
					3052 1040
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
Anne Mejlby, formand			

8685 5255
2711 6836

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

Lemming Forsamlingshus		
8685 9197
Henrik Jensen, udlejning		
8685 9048
					2013 2785
Lemming Vandværk			8685 9015
Peter Nørreskov, formand		
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

Serup Forsamlingshus		
8685 5108
Gyda Betzer, udlejning mm.		
8685 5108
Jens Ove Hansen, formand		
8685 5687
					4086 8647
Serup Vandværk
Jens K: Sørensen, formand		
2093 5324
Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Sognepræst
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

8685 5385
8686 7064

Menighedsråd
Arne Mundbjerg, formand		
8685 9875
					4034 5782

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag

Aut. kloakmester

AKSEL NIELSEN
mobil

DIT LOKALE

2080 8580

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

Kundevenlige
åbningstider:
Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

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

Denne
annonce
kan blive
DIN
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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Deadline til næste blad: 1. august 2014
Mail: lokalblad@gmail.com

Faste arrangementer:
Lotterispil:
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00
Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen
Løb i Lemming, LIF
Hver søndag kl. 10.00
fra Lemming Klubhuset
Gudstjenester:
Se kirkesiderne
31. maj
Bøllingsø Løbet, Løb i
Serup, se side 26

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans aften, Sejling
Borgerforening, se s. 24

20. august kl. 7.45
Sommerudflugt, Serup
Pensionistfore. se s. 7

4. juni kl. 18.30
Karup Flyvestation,
Landsbyliv, se side 29

23. juni kl. 18.00
Skt. Hans aften, Serup
Borgerforening, se s. 27

20. august kl. 18.00
Sogneudflugt til Daugbjerg, se side 12

9. juni kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste i
Paradiset, se s. 11

23. juni kl. 19.30
Koncert og fællessang i
Sinding Kirke, se side 11

22.-24. august
Serup Sommerfest,
program følger

14. juni
EnergiMidt Cup, Lemming IF, se side 20

23. juni kl. 17.00
Skt. Hans Aften, Lemm.
Borgerfore., se s. 33

4. oktober
Skægkærskolens 50 års
jubilæum, se s. 25

15. juni
Idrætsdag for Alle, Lemming IF, se s. 21

8.-10. august
Lemming Byfest,
se side 34

25. oktober
Oktoberfest, Lemming
IF, mere info senere

19. juni kl. 19.00
Byvandring, Serup Foredragsforening, se s. 9

8.-10. august
Sommerfest, Sejling
Borgerforening, se s. 24

20.-23. juni
Sinding Sommerfest. se
side 24

14. august kl. 8.00
Udflugt, Lemming-Nisset
Seniorklub, se s. 7
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NYT - NYT - NYT
Løb i Serup:
Mandage kl. 20.00
Onsdage kl. 17.30
Lørdage kl. 8.30
Med start fra
Forsamlingshuset
Se mere på side 26

