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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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Efter en forrygende sommer med nærmest italienske
temperaturer må vi nok se i øjnene, at vi går mod koldere tider, men det behøver jo ikke at betyde, at de
lokale aktiviteter går i stå. Tværtimod…
Mange lokale initiativer tager form for tiden som f.eks.
Lemming og Omegn 2022, der f.eks. arbejder hen
mod et aktivitetshus i Lemming Gl. Skole, når den
tømmes i 2015. Hør mere den 17. september i Lemming Forsamlingshus. En markedsdag sammesteds
den 4. oktober skal uddybe og styrke lokalområdets
resourcer og muligheder. En ridehal i Nisset søges
bygget som privat initiativ. En indsamling i lokalområdet til en multibane og friluftsfitness samt petanquebane ved Lemming Idrætsforenings Klubhus mangler
de sidste 200.000 kr til at kunne realisere et projekt til
i alt 600.000 kr.
Så også her kan selv et lille beløb i støtte være med til,
at mange bække små bliver en hel å….øh, multibane.
Mere info på lemmingif.dk.
Ikke at forglemme alle de andre foreningers og menighedsrådets arrangementer.
I Sinding startes en ”Netkøbmand” med daglig levering, se info på samkob.sindingweb.dk.
Godt aktivt efterår… 				

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
Solsikke-projekt

Så har det jo igen været forår, og vi har haft gang i vores
solsikke- projekt. Det er altid til stor fornøjelse for både
dagplejere og børn. Der er rigtig mange spændende
elementer i det ”lille” projekt. Vi starter med at få lavet/
malet navneskilte. Så skal der findes urtepotter. De skal
pakkes ind i sølvpapir. Og så det næstbedste, nemlig
at fylde jord i potterne. Selvfølgelig med alle ti fingre.
Så skal frøene gemmes i jorden. Findes igen, puttes i
igen, findes igen og puttes i igen. Og så siger Joan og
Henriette: SLUT. Nu skal vi nemlig gøre det bedste. Vi
skal finde de små vandkander frem, og have vandet
alle sammen, med RIGELIGT vand. Til slut sættes
navneskiltene i, og børnene kan nu tage deres potter
med hjem, og afvente resultatet. Det er nogle meget
stolte børn, der stavrer ud til deres forældre den dag,
med urtepotten i hånden. Nyd billederne.
En lille hilsen fra
Bella, Gustav, Emma-Sofia, Lasse og Joan
Mille, Malte, Emma, Sofia og Henriette
Yderligere information om dagplejen findes på
www.silkeborgkommune.dk

Tryk:
Silkeborg Bogtryk
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Oplag:
850 stk

Udkommer:
Marts - juni - september - december

GADESPEJLET

Malou Joensø Sørensen
datter af Trine Joensø og
Martin Sørensen, Ebstrupvej 50, født den 30.06.14
kl. 22.22. Vejede 2.990 g.
og var 50 cm

Frederik. Søn af Louise
Nedergaard Nielsen og
Henrik Læborg Nielsen,
Lemmingvej 32. Født d.11.
juli kl. 18.58. Vejede 3026
g. og var 51 cm. lang.

Knud Nedergaard, Serup
Tinghøjvej 20, Serup fylder
85 år den 26. november
Marianne & Jan Friis Møller, Nisset Bygade 41, blev
viet i Sejling Kirke d. 5. juli 2014

Et stort
TILLYKKE
til jer alle
Du kan være med til at gøre

Gadespejlet

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

HUSSTAFETTEN

Henrik og Anne-Kathrine Johansen, Serup Tinghøjvej
47, blev viet d. 9. august 2014 i Serup Kirke

Lokalbladets e-mail adresse

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

På Viborgvej 114, Resdal, bor Tove og Erik Korsdal
Pedersen med deres 3 katte. Ejendommen blev købt
i 1992, hvor familien først renoverede stalden og lavede beboelse. Derefter byggede de et helt nyt stuehus i 1994, mens udhusende løbende er blevet totalt
renoveret med nyt tag m.m.m. Rigtig flot er det blevet
både ude og inde. 				
Luffe
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ANNONCER
Markedsdag på Lemming Gl. Skole
Det foregår den 4. oktober kl. 11.00 - 17.00
Følgende beskrivelse danner baggrund for dagen og
vi håber at alle i Lokalrådets område vil deltage og
bakke op.
Det er med udgangspunkt i Skægkærskolens
skoledistrikt og så er det jo godt at man kan nå til
jubilæumsfest i Skægkærhallen om aftenen.

Børne- og Familiehuset
har 20 års jubilæum

Fredag den 31. oktober
Invitation til reception
kl. 14.00 - 16.00 i Børne- og Familiehuset
kl. 15.00 - 17.00 i Lemming Forsamlingshus

Markedsdagen er tænkt som en dag hvor lokalområdet
kan mødes på tværs af landsbyer, alder og erhverv. En
dag hvor vi kan vise vores mangfoldighed på kultur
og kreativitet, vores forskellighed på erhverv og fritid.
Give en fælles præsentation af områdets muligheder
for børn og familier. En dag hvor vi i fællesskab brander
området og nyder selskabet. Kommune, politikere og
interesse organisationer er hermed inviterede.
Er i som by, forening eller lokal forretning, virksomhed
interesseret i at deltage, så velkommen. Meld til på
Facebook-gruppen "Lemming og omegn 2022" eller
på mail til knud-erik-nielsen@hotmail.com
Udgangspunktet for denne markedsdag er ønsket om
at skabe et forum på Lemming Gl. Skole, hvor der
skabes rum og plads til åben aktivitet/kreativitet for alle
som ønsker at skabe eller forme lokalt.
Der tænkes værksteder og møderum. Der tænkes
i netværk for lokale aktører på såvel kultur som
erhvervsområdet og med ønsket om at skabe en
socialøkonomisk virksomhed der kan tilgodese
fællesskab og forskellighed. (Se omtale af mødet den
17. september i Lemming Forsamlingshus på side 24)
Alt dette tænkes igangsat i løbet af efteråret 2015, når
Dybkær Specialskole forlader Lemming Gl. Skole.
Der er initiativer i lokalområdet for at bygningerne
kunne overtages og drives af en almennyttig fond/
forening og der tages kontakt til kommunen i løbet af
august/september måned 2014.
Håber vi ses.

Knud Erik Nielsen
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”Takt og Tone” nu i Lemming
”Takt og Tone” har efter en årrække i Grauballe
Forsamlingshus flyttet deres danse- og hyggeaften til
Lemming Forsamlingshus. Den anden lørdag i hver
måned er frem til nytår afsat til dette arrangement,
som starter kl. 19.30 og slutter kl. 24, og er der
tilpas opbakning/tilslutning, vil det fortsætte i 2015.
Nærmere oplysninger m.m. kan fås ved henvendelse
til formanden Villy Pedersen på tlf. 8687 7263.

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for

Program for

September-november

September-november

Onsdag d. 3. september kl. 13.30
Vi får igen besøg af ”Seniorshoppen”, som vil vise os
Deres udvalg af konfektion, og der vil være mulighed
for at få fornyet garderoben. Tag familie – venner og
naboer med så vi kan få forsamlingshuset fyldt op, der
er noget for både damer og herrer, så mød bare op,
men for at der er kage nok til kaffen, så tilmeld jer til
Kirsten på tlf. 8685 6608 senest d. 28. august.

Mandag d. 22. september
Havebesøg hos Britta og Leif Jensen,
Anebjergvej 29, Linå
Afgang fra Lemming Kirke kl. 13.00
(Samkørsel i egne biler)
Kaffe, kage og entre til haven: 50 kr. alt incl.
Husk tilmelding

Tirsdag d. 16. september kl. 9.30
Højskoledag i Balle Sognegård. Foredrag med Jens
Kristian Lings om emnet ”Himmel og hav og Harboøre”
Et foredrag ved: Præst, guitarist og sanger Jørgen
Glerup, Thorsager. Foredragets tema: ”Da jeg var lille,
og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var
statsminister i Danmark” Tilmelding til Rasmus senest
10. september, tlf. 8685 5832/2986 5832
Onsdag d. 1. oktober
Aftenbesøg på TV2 ØSTJYLLAND. Vi starter kl. 17.30
fra Serup Forsamlingshus, og bliver kl. 19.00 budt
velkommen, og kl. 19.30 skal vi se optagelsen af
dagens udsendelse, og der bliver serveret
kaffe/the og kage.
Kl. 20.00 er der rundvisning på stationen.
Der kan max være 44 personer og da TV2 OJ skal
have antallet 8 dage før, er der sidste tilmelding
man. d. 22. sep. til Rasmus tlf. 8685 5832/2986 5832
Prisen for turen er 150.00 kr
Onsdag d. 15.oktober kl. 13.00
Løvfaldsturen går i år til Vejle Ådal, hvor vi skal
besøge Bindeballe Købmandsgård, som er et levende
museum. Vi får eftermiddagskaffen i købmandsgården.
vi forventer at være tilbage i Serup omkring ca. kl.
18.00. Pris for turen 200,00 kr.
Tilmelding senest 10. oktober til Rasmus tlf.
8685 5832/2986 5832

Mandag d. 6. oktober kl. 13.30
Klubdag
Mandag d. 20. oktober kl. 13.30
Låsby Svendsen kommer og fortæller.
Mandag d. 3. november kl. 13.30
Lotterispil
Torsdag d. 13. november kl. 11.30
Fælles julefrokost
i område nord i Sejling Forsamlingshus.
Husk tilmelding
Mandag d. 24. november kl. 13.30
Klubdag
Mandag d. 8. december kl. 12.30
Julemiddag
Husk tilmelding senest 8 dage før.

Bestyrelsen:
Formand: Verner Jensen 8685 9227
Næstformand: Erling Mikkelsen 2016 9790
Kasserer: Karen Bang 4032 6961
Sekretær: Henny Vig 2342 7596
Best. Medlem: Leif Vinther 2029 1233

Onsdag d. 29. oktober kl. 13.30
Musikalsk underholdning.
Vi mødes i Forsamlingshuset, hvor ”MN MUSIK” v/
Morten Nielsen fra Hvam, vil underholde os med god
musik, som alle kan synge med til.
Der er selvfølgelig kaffe m. hjemmebag.
Torsdag d. 13. november kl. 11.30
Fælles julefrokost for foreningerne i det
”Gamle Område Nord”, afholdes i år af Sejling
Pensionistforening, i Sejling Forsamlingshus.
Program senere.
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PLADS TIL DIG OG MIG
Gitte Dahl, B-finale vinder som springrytter
Gitte Dahl er født og opvokset på Serup Smedeog Maskinstation på Høgdalvej 18 som datter af
Anny og Jørn Dahl. Hun blev født i 1994, og fattede
hurtigt interesse for især ponyer i starten. Det var vist
først som kæledyr, men som 6-årig begyndte hun
i sommerperioden at ride på en elevpony, og så var
interessen ikke til at stoppe.
Og naturligvis steg ønsket om at få sin egen pony,
som hun købte året efter. Hun gik også til ridning og
springtræning i Kjellerup Rideskole, og allerede da
var ambitionerne høje, da hun bliver spurgt, hvad
hun ønsker med sin ridning. ”Jeg vil da gerne på
landsholdet”, og som sagt, så gjort!
Hun er netop i år i juli blevet nr. 1 i B-finalen ved
Europamesterskaberne for U21-ryttere som deltager
på det danske landshold for ryttere under 21 år.
Konkurrencen forgik i Arezzo i Italien tæt på Firenze,
og her red Gitte på Conan fejlfrit i sidste runde med
den hurtigste tid af 4 ekvipager. Rigtig flot.
Men Gitte er heller ikke
uvant med at få medaljer,
idet hun så sent som i
juni i år vandt GULD med
det danske landshold
på 4 ryttere ved Nordisk
Mesterskab i Drammen
i Norge, mens hun i den
individuelle konkurrence
ved
samme
stævne
måtte ”nøjes” med en flot
4.-plads, men dog som
bedste dansker.

Gitte Dahl flot til hest på Conan

Den flotte vinderrosét fra EM
2014

Den imponerende rosétsamling
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Gitte har i øvrigt vundet adskillige gange før i sit korte
liv, idet hendes værelse på Høgdalvej bugner med
rosetter, som er beviset på en medalje-placering. Et
gæt fra hendes mor er, at der mindst er 500 rosetter,
mange røde som betyder nr. 1, men også blå (nr.
2) og mørkegrønne (nr. 3) samt diverse som blot
deltagerbevis. Og på sejrsskamlen stod hun som
distriktsmester for Østjylland allerede i 2008 14 år
gammel og året efter igen distriktsmester, men denne
gang for hold.

PLADS TIL DIG OG MIG

Gitte i et fornemt spring over bommene

Gittes liv har været heste, og da hun gik ud efter 10
klasse, blev hun staldmedarbejder hos Stald Luther
på Lemming Bygade 77. Så flyttede hun som 16årig hjemmefra til Beder Landbrugsskole og startede
som berideraspirant, idet man ikke kan starte på den
”rigtige” berideruddannelse før man er 17 år. Så da
hun var gammel nok, startede hun på den 6 år lange
uddannelse til berider på Billund Sportsrideklub, hvor
hun bor nu og har gennemført de første 2 år.

Trods diverse ansættelser/uddannelsesforløb har der
også været tid til at ride en hest til og få den solgt, og
ovennævnte Conan er hendes springhest, som hun
også selv har redet til efter hun købte den 5 år gammel
i 2010. Og ved siden af har hun også en dressurhest,
hvilket er et krav i forbindelse med uddannelsen.
Lokalbladet ønsker Gitte tillykke med de mange
flotte placeringer og held og lykke i fremtiden med
uddannelsen og konkurrencerne.
Luffe

Medaljerne fra Distriktsmesterskaberne
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KIRKENYT
Lemming Kirke

Paradisdrømme

Dengang jeg søgte stillingen som præst her i SerupLemming sogn, blev min kone og jeg vist rundt i
præstegården af Inge og Anders. Under rundvisningen
i den flotte have fortalte Inge mig, at en af traditionerne
her i sognet var at afholde en årlig friluftsgudstjeneste i
”Paradiset”, som lå kun få kilometer fra præstegården.
Det kom egentlig ikke bag på mig, at ”Paradiset” skulle
ligge her i det midtjyske. For hvor i Danmark, ja måske
i hele verden finder man en lige så smuk natur som
her? Min kone og jeg blev i hvert fald enige om, at
det ikke lød så dumt at bosætte sig få kilometer fra
”Paradiset”. Så jeg søgte stillingen og var så heldig at
få den.
Drømmen om at bosætte sig i et Paradis er ikke ny.
Den er faktisk lige så gammel som mennesket selv.
For, hvilket menneske vil ikke gerne bo i et Paradis? I
en verden uden problemer, hvor solen altid skinner. I en
verden uden vinterkolde mandag morgener, hvor bilen
ikke vil starte og cyklen er punkteret. I en verden, hvor
vi har penge nok, og der altid ligger en champagne på
køl, som kan nydes i gode venners lag.

nærmest blevet glemt. Men den 9. november i år er
det præcis 25 år siden, at en mur blev revet ned ikke
så langt herfra. En mur, som i mange år delte vores
naboland i to, nemlig i et Øst- og et Vesttyskland.		
				
Drømmen i Østtyskland eller DDR, som det hed, var
at skabe det perfekte samfund. Et samfund, hvor alle
er lige og en del af det samme store fællesskab. Et
fællesskab, hvor alle uanset stilling og grad kalder
hinanden for ”kammerater”. Fordi alle kæmper side
om side for den samme sag.
Formålet med dette samfund var at befri mennesket!
Både fra den grådige og selviske kapitalisme og fra
religionens undertrykkelse. Men det pudsige ved DDR
var, at selvom man ønskede at afskaffe al religion, ja
så endte man faktisk med at skabe en ny religion!

For de fleste af os bliver det ved drømmen. 		
Men ser man lidt tilbage i tiden er der masser af
eksempler på folk, der har forsøgt at udleve deres
drøm om at skabe et Paradis på jorden. I år er det
faktisk 25 år siden, at ét af disse forsøg på at skabe
et jordisk Paradis endeligt gik til grunde. Et forsøg, der
varede i godt 40 år.

Konfirmationen i kirkerne blev afskaffet. I stedet
indførte man en socialistisk konfirmation, hvor unge
mennesker blev oplært til at være sande socialister.
På bibliotekerne blev der oprettet særlige rum, hvor
man i andægtig stilhed kunne læse i ”Das Kapital”
eller ”Maos lille røde” og betragte portrætter af
kommunismens grundlæggere. I det hele taget
blev ikoner og religiøse billeder fjernet fra offentlige
pladser og institutioner og erstattet med billeder af
Marx og Lenin. Menneskehedens nye frelsere! Som
ville udskifte religionens himmelske Paradis med et
Paradis her på jorden.

Midt i alle de andre jubilæer, som vi markerer i år (Slaget
ved Dybbøl (1864), 1. verdenskrigs udbrud (1914),
samt tabet af Norge (1814)) er dette 25-års jubilæum

Men det var ikke kun i Tyskland, at man havde
hede Paradisdrømme i 60’erne. Herhjemme levede
drømmen også i bedste velgående!			
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KIRKENYT
Serup Kirke

Det danske forsøg på at skabe et jordisk Paradis
bestod i en teltlejr i Thy. Her eksperimenterede de
såkaldte ”flippere” eller ”hippier” med nye måder
at leve sammen på. Folkene bag lejren troede på
muligheden af at skabe et fællesskab, hvor alle lever
sm. i fred, kærlighed og gensidig forståelse. De troede
på muligheden af at skabe et nyt samfund!
Rygtet om Thylejren nåede vidt omkring. Kort efter dets
opstart fik lejren besøg af en svensk journalist, som
rapporterede følgende hjem til sin avis: ”Denne lejr
med dens afslappede og imødekommende stemning,
der skyllede en i møde, må være det tætteste, man
kan komme på Paradis.”
Thylejren fik også besøg af én af mine kolleger. En
præst, ved navn Olav Refshauge, var så betaget
af dette nye eksperiment, at han tog den lange
tur fra præstegården på Lolland til Thy. Ja, han var
faktisk så begejstret, at han senere forsøgte at lave
festivalstemning hjemme i præstegårdshaven m.
ølboder og pølsevogn og opfordrede til at afholde
nudistgudstjenester.
På lejren afholdt Refshauge en improviseret
gudstjeneste. Med et alter bestående af en spånplade
ovenpå et par ølkasser, samt et franskbrød og en
flaske sherry til nadveren. I sin prædiken udtrykte han
begejstring for ideen bag Thylejren og for den stemning
han havde oplevet på lejrpladsen. Men derefter kom
han med en indskærpelse:
Det evige liv afhænger ikke af, hvor godt vi har forandret
samfundet…, sagde Refshauge.		
… Det er
godt at huske til den dag, da også dette nye samfund
er blevet en skuffelse, og det bliver det sandsynligvis
før eller siden. Fordi vi ikke har den kærlighed, vi taler
om. Vi kan ikke realisere vores idealer…
Refshauge havde tidligere været præst i Vestberlin,
lige efter at Berlinmuren blev opført. Her havde han på
nærmeste hånd oplevet, hvad der sker, når mennesket
forsøger at skabe det perfekte samfund.		
Det er som en Naturlov, at statsmagten bliver en religion,
når den bliver absolut, fortsatte Refshauge.
Menneskets forsøg på at skabe et perfekt samfund vil
derfor altid blive en skuffelse, hævdede han.
Allerede efter tyve dage kom den første store skuffelse
for lejrdeltagerne, da de en morgen opdagede, at der
havde været indbrud i deres fælles supermarked. Hele

kassebeholdningen, som indeholdt 100.000 kr., var
væk. Og alt tydede på, at det var én fra lejren, som
stod bag indbruddet. Der er gået hul i muren!, udbrød
en af hovedkræfterne bag lejren, da han hørte om
indbruddet. Der er gået hul i muren! 			
Selvom folkene bag Thylejren ikke som i DDR havde
bygget fysiske mure rundt om deres nye samfund,
så havde de alligevel bygget en mental mur; mellem
det gamle fordærvede samfund derude og det ny
paradisiske samfund i Thylejren. Denne mur begyndte
langsomt at smuldre!
Det gik langsomt op for Thylejrens deltagere, at folk i
lejren hverken var værre eller bedre end folk udenfor
lejren. At mennesket aldrig bliver i stand til at hæve
sig helt op over dets selviskhed og væren-sig-selvnærmest, uanset, hvor meget det ønsker at skabe et
nyt samfund. At selvom vi mennesker er i stand til at
formulere smukke idealer om et universelt fællesskab
og kærlighed til alle mennesker, så vil vi altid i sidste
ende komme til kort over for disse idealer!
For drømmen om et paradis er netop en drøm. Og må
forblive en drøm. Forsøger vi at gøre denne drøm til
virkelighed, vil den snarere blive til et mareridt. Det er
værd at huske på her 25 år efter Berlinmurens fald.
I stedet for at forsøge på at skabe et Paradis på jorden
- med fysiske eller mentale mure omkring -skal vi lære
at stå ved vore revner i murværket. Vore menneskelige
fejl og mangler. For som Leonard Cohen synger et
sted; There´s a crack in everything that´s how the light
gets in.
Kun, hvis der er hul i muren, kan lyset udefra skinne
ind! Kun, hvis vi tør stå ved vore menneskelige
begrænsninger, får vi øjnene op for og bliver i stand til
at tage imod det lys, der kommer til os udefra. Det lys,
vi ikke selv har skabt, men som kaster et forsonende
skær ind over vore menneskelige sprækker og
sætningsskader.
Bo Bergholt Grymer
(Indlægget er en redigeret udgave af årets Sankt
Hans-tale afholdt på sportspladsen i Serup)
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Siden sidst
Friluftsgudstjeneste
Mandag den 9. juni lød der liflig sang og blæs fra Serup
skov. Anledningen var den årlige friluftsgudstjeneste,
hvor pinsen fejres af i Serup-Lemming og SejlingSinding sogne.
I år dannede ”Paradiset” i Serup skov rammerne om
friluftsgudstjenesten. Folk var mødt talstærkt op i det
flotte forårsvejr, og salmesangen blev akkompagneret
af de velspillende Skægkærblæsere, samt af Børneog Voksenkoret og Ole Duusgaard på guitar. Årets
prædikant var den nyansatte præst i Sejling-Sinding,
Mette Glowienka.
Næste års friluftsgudstjeneste vil blive afholdt i Sejling
præstegårdshave 2. pinsedag.
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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.

KIRKENYT
Serup Kirke

Kalender
Familie-Høstgudstjeneste
Serup 28.september kl.10.30
med efterfølgende kirkefrokost i Serup Forsamlingshus.
Børnene bedes medbringe blomster, frugt, grønt m.v.
til at pynte kirken med. De medbragte gaver vil blive
solgt ved auktion efter frokosten i Forsamlingshuset.
Pengene vil gå til vore fadderskabsbørn i Afrika til
dækning af mad og skolegang.
Høstgudstjeneste
28. september kl.19.00 i Lemming
med efterfølgende kaffebord og fællessang i Lemming
Forsamlingshus.
Salmesangsgudstjeneste i Lemming kirke
Torsdag den 30. oktober kl. 19.30
Simon Grotrian er med rette blevet kaldt for Danmarks
mest originale digter. I hans digte, salmer og bønner
møder man sprogbilleder, som ikke forekommer andre
steder i det litterære landskab. Sprogbilleder, der ikke
blot udgør en leg med sproget, men som er skrevet
med hans eget livsblod.
Simon Grotrian skriver ikke digte for sjov, og alligevel
er digtene fulde af humor. En humor, der står side
om side med hudløst ærlige, samt poetisk sprælske
beskrivelser af, hvor barsk virkeligheden også
kan være. Af, hvor ondt det også kan gøre at være
menneske. Digtene formidler erfaringen af, at både
lyset og mørket hører med til menneskelivet, samt af
at mørket netop gør lyset stærkere. Lovsangen over
livets forunderlige storslåethed står derfor side om
side med klagen og bønnen om hjælp fra magter, der
er stærkere end os. For hos Grotrian udgør lyset ikke
blot det, vi mennesker kan tænde for hinanden. Det er
også det lys, der kommer ovenfra og giver os styrken
til at gå igennem verdens mørke, uden at lade mørket
gå igennem os.

og den danske salmeskat, som altid spiller med i
den grotrianske salmedigtning. Møder mellem nye
og klassiske salmemelodier, og ikke mindst møder
mellem Gud og menneske.
Til gudstjenesten bliver der trykt et hæfte med
udvalgte salmer af Simon Grotrian. Salmehæftet
bliver illustreret af billedkunstneren Peter Brandes,
som er kendt i det kirkelige landskab fra sine mange
udsmykninger af kirkerum landet over. Der er gratis
entré til salmesangsgudstjenesten, men vi vil sætte pris
på, hvis man vil bidrage økonomisk til arrangementet
ved at lægge et beløb i kirkens indsamlingsbøsser.
Op til arrangementet vil der blive afholdt to øveaftener
i storpastoratet, hvor vi sammen vil lære de salmer, vi
skal synge den 30. oktober. 				
Øveaftenerne er åbne for alle og finder sted kl.
19.30 hhv. torsdag den 9. oktober i Kragelund
konfirmandstue og tirsdag den 21. oktober i Sejling
konfirmandstue. 				
Vel mødt!

At læse Grotrians digte er som at træde ind i et rum,
hvor der både er højere til himlen, og hvor himlen synes
at nærme sig jorden. Et rum, hvorfra menneskelivets
grundvilkår ses i et andet lys.
Dette rum vil vi gerne invitere jer til at træde ind i ved
en salmesangsgudstjeneste i Lemming kirke. Her vil vi
sammen synge og høre en række af Simon Grotrians
salmer. I forlængelse af årets tema, vil vi kaste lys
over de vigtige møder, der finder sted i disse salmer.
Møder mellem dybt originale sproglige nyskabelser

Tryk af Peter Brandes
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Allehelgensgudstjeneste
Allehelgensdag mindes vi de døde. Dem, vi har mistet
for nylig, og som vi tænker på mange gange om
dagen. Eller dem, vi har mistet for længe siden, men
hvis betydning vil vare ved resten af livet. S ø n d a g
den 2. november holder vi Allehelgensgudstjeneste

i Lemming kl. 10.30 og i Serup kl. 15.00. Ved
gudstjenesten vil der blive lagt vægt på fordybelse
og eftertanke, og navnene på dem, der er gået bort i
Serup-Lemming sogn i det forgangne år vil blive læst
op fra prædikestolen.

Børnekirke - ”Babelstårnet”
Børnekirken er et tilbud til børnefamilier. Ideen er en
spise-gudstjeneste under mottoet:
Tag hele familien med i kirke og spis jer mætte i et stort
fællesskab! Så bliver børnene fortrolige med kirken på
en naturlig måde.
Børnekirken består af to ting:
Først en lille, kort børneguds¬tjeneste i kirken, hvor vi
skal høre en fortælling om Gud, lære at folde hænderne
og bede Fadervor og synge lidt. Der varer ca. ½ time.
Alle børn er velkomne.
Bagefter går vi hen i Forsamlingshuset og spiser
aftensmad i fællesskab. Det koster 25 kr. for voksne,
for børn under 12 år er maden gratis. Vi slutter ca. kl.
18.30.
Efterårets børnekirke finder sted tirsdag den 4.
november kl. 17 i Lemming kirke og kommer til at
handle om Babelstårnet. Til gudstjenesten skal vi høre
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Babelstårnet

historien om menneskets forsøg på at bygge et tårn,
der når helt op til himlen. Herefter udfordres børnene
til selv at bygge et Babelstårn af Legoklodser inde i
kirken. Efter gudstjenenesten er der fællesspisning i
Lemming Forsamlingshus.

KIRKENYT
Serup Kirke

”Da midtjyderne drog i krig”
Sogneaften i Lemming Forsamlingshus tirsdag den
18. november kl. 19.30
I anledning af 150-året for slaget på Dybbøl inviterer
vi til et historisk foredrag om krigen i 1864 skrevet
af Magne Lund og Preben
Strange vil der blive fortalt
om soldaternes kampånd,
rædsler og lidelser på
slagmarken. Der vil endvidere
blive gjort rede for, hvordan
krigsenkerne og de invalide
soldaters videre skæbne blev
efter krigen. Dette sidste er
baseret på arkivmateriale i
Rigsarkivet, men ikke mindst
beretninger fra soldaterne
selv og deres efterkommere. Preben Strange

Julekoncert med ”Swing Singers”
Sejling kirke torsdag den 11. december kl. 19.30
Vi synger julen ind med det rytmiske kor Swing
Singers fra Silkeborg under ledelse af Anne Katrine
Christensen. 						
Sang og musik er ikke blot ord og toner, men frem
for alt livsglæde, og det er kendetegnende for Swing
Singers. Der er gratis entré.
Organist Karen-Minna Nielsen

Swing Singers

Stor fælles julekoncert i storpastoratet
Serup kirke mandag d. 1. december kl. 19.30
Funder kirke torsdag d. 4. december Kl. 19.30
Det er med stor glæde at kunne byde velkommen til
julekoncert med ”Sejsblæserne” samt vores to lokale
kor, ”Vox’enkoret” fra Sejling /Sinding/Serup/Lemming
og ”Voksenkoret” fra Funder/Kragelund.
Aftenen vil byde på et varieret program af festlig
julemusik for kor og orkester. Korene vil også synge
hver for sig ligesom blæserorkesteret vil fremføre
enkelte instrumentalnumre.

Voksenkoret fra Funder/Kragelund

Der er gratis entré til koncerten.

Sejsblæserne

Voxenkoret
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Årets konfirmander
Efter et veloverstået år med konfirmandundervisning var
30 unge mennesker i slutningen af april og begyndelsen
af maj klar til den store dag. Her kan I læse, hvordan
to af konfirmanderne oplevede konfirmationsdagen og
den efterfølgende ”blå mandag”.
Den fantastiske konfirmationsfestdag
Jeg havde glædet mig meget til dagen, hvor jeg
endelig skulle konfirmeres. Jeg havde dog også været
nervøs for, om jeg mon kunne huske hvad jeg skulle
sige i kirken, men så længe vi skulle sige det i kor
og de andre konfirmander sagde Trosbekendelsen
og Fadervor rigtigt, kunne det vel ikke gå galt. Tiden
i kirken inden jeg skulle konfirmeres, syntes jeg, gik
meget hurtigere end ved normale gudstjenester, og jeg
gætter på, at det var fordi jeg var spændt og glædede
mig til hele dagen, kirken, gaverne og festen.
Da gudstjenesten var færdig, gik vi udenfor og blev der
lidt endnu, så der kunne tages billeder og siges tillykke.
Mine brødre hentede de blomster og telegrammer,
som var blevet lagt i våbenhuset, og så kunne vi gå
hjem og holde fest.
Min konfirmationsfest blev holdt derhjemme, og da
jeg kom hjem fra kirken, var der gaver, telegrammer
og gæster. Jeg havde bestemt menuen, og til forret
skulle vi have tarteletter. Mens vi spiste forretten, kom
den første sang, og sådan gik det slag i slag skiftevis
mellem mad og sang. Mine brødre holdte hver en tale,
og de havde aftalt at min yngste bror snakkede om
fortiden, min anden ældste bror snakkede om nutiden
og min ældste bror snakkede om fremtiden. Jeg blev
meget overrasket over, at de holdt taler, fordi jeg
havde troet, at de ville lave en sang. Jeg kunne godt
lide talerne. Til konfirmationen spillede vi blandt andet
kongespil, fodbold og pløk.
Til dessert fik vi nogle meget udsøgte isroulader og
chololaderoulader, - det smagte fantastisk. Herefter
var der kaffe, chokolade og småkager. Dagen var
fantastisk og levede fuldt ud op til mine forventninger.
På blå mandag startede min klasse med fælles
morgenmad, og derefter tog vi afsted til Aarhus
sammen med parallelklassen. Vi kørte i bus i ca. en
time, og da vi ankom til Aarhus Banegård steg vi alle
sammen ud og fik lov til at gå frit rundt i Aarhus for en
tid.
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Da vi havde gået rundt i Aarhus i et par timer skulle
nogle af os til Event Hall. I Event Hall blev vi delt op i
fire grupper, hvorefter vi så dystede imod hinanden. Vi
dystede i blandt andet sumobrydning, hvor vi fik nogle
store dragter på, vi dystede også i hvem der kunne
råbe/skrige højest og vi spillede også bordfodbold,
bare hvor det var os selv, der var inde på banen. Det
fungerede sådan at vi stod på fire linjer (hvert hold), og
så puttede vi hænderne ind i en snor, således at vi ikke
kunne bevæge os over hele banen, men kun på et lille
areal. Det var sjovt.
Da vi var færdige i Event Hall, tog vi tilbage til
Banegården. Så havde vi sådan cirka en time tilbage,
hvor vi kunne gå frit rundt i Aarhus igen.
Det var en god dag, og helt klart en jeg gerne ville
gentage.
Viktor Johnsen, Serup

KIRKENYT
Serup Kirke

Min konfirmation
Endelig blev det den 4. maj.
MIN KONFIRMATIONSDAG.
Jeg havde glædet mig længe. Jeg stod tidligt op, for at
blive færdig til kirken kl. 9.30. Vi var de første i kirken,
hvor Bo havde sørget for en fotograf, der tog portrætog gruppebillede af os. Man var lidt nervøs, da man gik
til alteret, men Bo havde skrevet nogle fine ord til os
alle, og derefter kunne jeg slappe af.				
Da vi kom ud af kirken, hilste jeg på de andre, som gav
mig en rose - det var så sødt af dem – inden jeg og
familien gik over på Friskolen, hvor jeg skulle fejres af
familie og venner. Vi var i alt 62 til festen.
Da jeg kom over på skolen, lå der bunker af
telegrammer. Jeg glædede mig til de søde hilsener fra
venner og familie. Og alle gaverne, som jeg bare blev
så glad for. Det var hyggeligt med sange og en tale,
selvom det også var lidt pinligt.
Det var en super god dag, som jeg sent vil glemme.
Blå mandag
Jeg var med min gamle klasse fra Skægkær på
”blå mandag”. Det var hyggeligt, med morgenmad
og derefter bustur til Århus. Vi shoppede, og så var
vi nogle der tog i Event Hall, og der var vi fire hold,
der udfordrede hinanden. Derefter tog vi tilbage
til Silkeborg, hvor vi skulle i Bowl’n Fun og spise
aftensmad. Der var også bestilt bowling og laser matic.
Som afslutning på det hele havde Bo inviteret os
alle til en hyggelig konfirmationsafslutning hjemme i
præstegården. Vi fik pizza med salat, og så hyggede
vi os med forskellige små lege. Vi skulle også se en
film, Kundskabens Træ, der, som Bo sagde, var en
ungdomsfilm, som alle fra hans generation havde set
(de snakkede sjovt i filmen).
Tak til Bo, som gjorde undervisningen sjov og hyggelig.
Dejligt at Erik og Bertel til tider kiggede ind til os i
undervisningen. De er så søde.

Konfirmationsdatoer 2015

Friskolen i Lemming
Lørdag den 25.april kl. 10.00 i Lemming kirke.
Konfirmander fra Serup og Lemming sogne
(Skægkærskolen og andre skoler)
Søndag den 3.maj kl. 9.30 i Serup kirke og
kl. 11.00 i Lemming kirke.

Mia Rasmussen, Lemming
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Gudstjenesteliste
Serup

Lemming

September
Søndag den 7.

9.00

10.30

Søndag den 14.
Søndag den 21.

Ingen
10.30

Søndag den 28.

10.30
Høstgudstjeneste med
efterfølgende samvær i
Serup Forsamlingshus

Ingen
9.00
Kirkekaffe efter gudstj.
19.00
Høstgudstjeneste med
efterfølgende samvær i
Lemming Forsamlingshus

9.00

10.30

Oktober
Søndag den 5.
Torsdag den 9.
Søndag den 12.
Søndag den 19.
Tirsdag den 21.
Søndag den 26.
Torsdag den 30.

Sangaften med Simon Grotrians salmer i Kragelund
konfirmandstue kl. 19.30
9.00
Ingen
Kirkekaffe efter gudstj.
Ingen
Ingen
Sangaften med Simon Grotrians salmer i Sejling
konfirmandstue kl. 19.30
10.30
9.00

Præst
Bo Bergholt Grymer

12. søndag efter
Trinitatis

Bo Bergholt Grymer

14. søndag efter
Trinitatis
15. søndag efter
Trinitatis

Bo Bergholt Grymer

Bo Bergholt Grymer

16. søndag efter
Trinitatis

Bo Bergholt Grymer

17. søndag efter
Trinitatis

Mette Glowienka

19. søndag efter
Trinitatis

Grotrian-salmesangsgudstjeneste i Lemming Kirke kl.
19.30

Bo Bergholt Grymer

10.30
Allehelgensgudstjeneste
ingen

Bo Bergholt Grymer

Søndag den 9.

15.00
Allehelgensgudstjeneste
Ingen

Søndag den 16.

10.30

9.00

Bo Bergholt Grymer

Søndag den 23.

Ingen

”Da midtjyderne drog i krig”
Historisk foredag i Lemming
Forsamlingshus kl. 19.30
10.30

Bo Bergholt Grymer

Søndag den 30.

10.30

November
Søndag den 2.

Tirsdag den 18.

9.00
Kirkekaffe efter gudstj.

Kirkeåret

Bo Bergholt Grymer

Alle Helgens Dag
21. søndag efter
Trinitatis
22. søndag efter
Trinitatis

Sidste søndag i
kirkeåret
1. søndag i advent

For detaljer om de enkelte arrangementer - se under Kalender på side 12
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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
Efter en fantastisk sommer i Danmark, er vi nu kommet
godt i gang med aktiviteterne i Lemming IF. Anden
halvdel af 2014 byder på flere tiltag og et behov for hjælp
fra frivillige i klubben. Vi fik desværre ikke opgaven med
uddelingen af telefonbøger i år. Den opgave har Post
Danmark overtaget, og det er vi selvfølgelig kede af.
Jeg tror det sidste kapitel i historien om uddeling af
telefonbøger i Lemming IF er skrevet. Det har været
en god saltvandsindsprøjtning i gennem de sidste 20
år, hvor pengene for arbejdet er blevet brugt til mange
gode tiltag i Lemming IF.
Vi har i gennem de sidste 1½ år arbejdet hen imod
multibane- og friluftsfitnessprojektet og skal nu snart
til og i gang med anlægsarbejdet. Nu hvor vi ikke skal
uddele telefonbøger, håber vi på, at nogle har tid og
overskud til at hjælpe til med arbejdet.
Vi mangler dog fortsat at indsamle de sidste penge, så
der kan komme ny belægning rundt om klubhuset samt
belysning på multibanen og fitnessdelen. Se andetsteds
i bladet, hvordan du kan bidrage økonomisk - for få
penge kan du være med til at gøre en stor forskel lokalt.
Ligeledes kan du også følge med på www.lemmingif.dk
,hvor mange penge vi mangler fra at være i mål.
Til sidst vil jeg sige tak til Peter Michelsen, Midtjysk
Rustfri og Bjørn Ballum, Rema 1000, Nørrevænget for
sponsorering af spilletøj til oldboys, damerne og U10
pigerne. 				
Jesper Bang

t
s
e
f
r
e
b
o
kt

O

Lørdag d. 25. okt. kl 18.00-02.00
i Lemming Forsamlingshus

ØL, VAND OG VIN
I LANGE BANER TIL
FORDELAGTIGE PRISER

Skål

Vi har brug for din støtte:

Multibane
+ frilufts fitness

Du kan give din donation via DGIs Gavefond,
som er godkendt af skattemyndighederne.
Følg linket fra lemmingif.dk til DGIs Gavefond.
Det er til glæde for os alle!
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AMERIKANSK
LOTTERI MED
FINE PRÆMIER

TILMELD
10 PERS. OG
FÅ 2 ØLKANDER
GRATIS!

ALLE ER VELKOMNE!

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

PRIS: 150,- kr. pr. person for en 3 retters menu.
TILMELDING: Senest d. 12. okt. 2014 til:

Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 / mail: jb@lambang.dk eller
Lasse Schultz på tlf. 2513 6775 / mail: logjbyg@hotmail.com
Da der kun er plads til 150 personer, er det først til mølle...

LEMMING IF
Motionsafdelingen
Det går godt på cykelholdet. Der bliver cyklet mange
ture, og der er ryttere afsted både hver tirsdag og
torsdag. Jeg har haft nogen gode ture på kaffeholdet,
hvor vi har haft tid til at nyde landskabet, og set det
udvikle sig gennem forår og sommer. Nu er det hele
ved at blive høstet, og jeg regner med at cykelsæsonen
slutter i starten af september. Da begynder aftenerne
at blive for mørke til at cykle rundt på vejene. Heldigvis
varer det så ikke så længe, inden indendørsmotion
starter i gymnastiksalen på den gamle skole.
Indendørsmotion starter tirsdag d. 21. oktober
Løbeholdene kommer også rundt på mange ture, men
her kommer vi ikke så langt omkring. Det går trods alt
lidt hurtigere på hjul. Sidst i august deltager vi for 3. år
i træk i Almindsø-stafetten, og 8. august stiller vi med
15 mand til Sejlingløbet. Det bliver sjovt at komme
over at løbe med naboerne. Jeg håber, at nogen af
dem kunne få lyst til at løbe med os til søndagsløbene
i løbeklubben.
Det er stadig muligt at få en nøgle til motionsrummet
i klubhuset. Se billeder af de redskaber vi har på
www.lemmingif.dk under Motion. Her kan du også se,
hvordan du får en nøgle.

Idrætsdagen
Igen i år havde vi en aktiv og hyggelig idrætsdag på
Lemming stadion. At kalde det en tilbagevendende
tradition er måske lidt for tidligt, men det var i hvert fald
for andet år i træk. Der var et godt fremmøde (over
100 personer), børnene legede og havde det sjovt, og
mange af de voksne var også med, så arrangørerne var
godt tilfredse. Det var en dag, hvor man kunne prøve lidt
af alle de aktiviteter, som Lemming IF tilbyder. Således
var der både en cykelrute og en løberute, ligesom
også fodbold og håndbold var på programmet. Først
var Dorthe dog på banen og som en god opvarmning,
fik vi alle prøvet, hvad indendørsmotion og gymnastik
har at byde på. Derudover var der også mulighed for at
fordrive tiden med stikbold eller nogen skøre stafetter.
Mit forsøg på at få landsbyerne i området til at mødes i
en Landsbydyst lykkedes tildels. Vi fik besøg af et hold
fra Sejling og et fra Serup, og med lidt hjælp på dagen
lykkedes det også Nisset at samle et hold. Sammen
med holdet fra Lemming, dystede de i 3 discipliner om
at vinde pokalen og titlen som årets landsbymester.
Efter en tæt dyst blev det Nisset, som løb med sejren.
Tillykke til Nisset. Til næste år har vi aftalt, at Sejling
afholder Landsbydysten - måske i forbindelse med
deres sommerfest. Jeg skal med over for at vinde
pokalen til Lemming!
Torsten Nielsen
Løb og motion - Idræt for alle

Silkeborgløbet: Esben Hornum var hurtigste mand på 11
km!
Tunnelsynsfodbold

Vinder af Landsbydysten: Nisset

Årets løber 2014: Aksel Nielsen

Der bliver gået til den i Landsbydysten
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LEMMING IF
Nyt fra fodbold seniorafdelingen
Nu er det blevet tid til at gøre status på et forår, som
har budt på flere opture end nedture i seniorafdelingen.
Hvis vi starter med Lasses tropper serie 5, var de
meget tæt på en oprykning til serie 4. Hvem havde
troet dette efter et efterår med store nederlag. Holdet
har gennemgået en fantastik udvikling og endte på en
imponerende 2. plads og var meget tæt på oprykning.
Klubbens serie 4 havde en blandet sæson, som
bød på meget svingende resultater. Holdet var reelt
ikke i kamp om hverken nedrykning eller oprykning.
Klubbens serie 4 hold har et stort potentiale og med
noget mere kontinuitet, har vi helt klart et hold, der i
efteråret kommer til at spille med om oprykningen til
Serie 3. Det kræver dog hårdt arbejde og stor lyst til at
kæmpe både til kamp og træning for at nå målet.
Klubbens førstehold serie 1 præsterede et rigtigt godt
resultat og blev nummer 2 i en meget jævnbyrdig
pulje, hvor alle kunne slå alle. Det gjorde også at der
igennem hele foråret var spænding til det sidste. En 2.
plads i serie 1 er i øvrigt klubbens bedste resultat, og
kan holdet finde noget mere stabilitet til den kommende
sæson, hvem ved så, om den står på jyllandsserie
efter jul. Klubben må dog til efterårssæsonen undvære
anfører Allan Nielsen, som er taget til Spanien for at
søge nye eventyr. Derfor bliver det spændende at se,
om holdet kan rykke lidt tættere sammen og udfylde
pladsen efter Allan. Sker det, kan det blive et rigtigt
sjovt efterår.

Anføren for serie 5 går forrest

Fodbold serie 5

I forbindelse med opstarten til den kommende sæson,
har serie 1 deltaget i en træningsturnering. Herfra
skal der lyde et stort tillykke til alle de spillere, der
var med til at sikre, at Lemming forsat kan kalde sig
”Kommunemester”. Klø på og det bliver et rigtigt godt
forår.
Der skal forsat lyde en stor ros for det store fremmøde
til træning, som er med til at gøre det sjovt at spille
fodbold i Lemming. Bliv ved med det gode fremmøde
og vi vil gå et rigtigt sjovt efterår i vente.
Der er træning tirsdag og torsdag kl. 19.00 - nye som
gamle er mere end velkomne.
Til sidst skal der lyde en stor tak til fans og frivillige,
der er med til at gøre det rigtigt sjovt at spille fodbold i
Lemming IF.
Vi ser frem til en ny sæson med masser af spændende
kampe.
Vi ses på Lemming stadion
Mads Balle Pedersen
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Kommune mestre for 2. år i træk

LEMMING IF
Børnefodbold i Lemming IF
Hold og træningstider:
Sandkasseholdet (årg. 2010 - ?)
Torsdag fra kl. 17.00-17.30 (17.45)
Træner: Camilla Brix
3-mands
U6 mix (årg. 2009)
Torsdag fra kl. 17.00-17.30 (17.45)
Træner: Tommy Fredberg
5-mands
U7 mix (årg. 2008 el. 0. klasse)
Torsdag fra kl. 17.00-18.00
Trænere: Dennis Nielsen og Torsten Nielsen

Håndbold
Efter endnu en kort sæson med udehåndbold, er vi
atter klar til at starte op efter sommerferien.
Trænerne fra sidste sæson, har valgt at sige ja til
endnu en sæson, så vi glæder os til, at kunne se frem
til en masse dejlige træningsaftner.
Vi er et hold, hvor der er plads til alle, nybegyndere som
mere rutinerede. Vi er flere der kører fra Lemming og
omegn, så der er muligheder for at lave noget kørsel
sammen.
Vi træner i Fårvang Hallen og har trænings opstart
tirsdag i uge 33 fra kl. 20.00 – ca. 21.30.

U8 og 9 drenge (årg. 2006-2007 el. 1. og 2. kl.)
Torsdag fra kl. 17.00-18.00
Trænere: Søren Bay, Egon Bang og Jesper Bang
U10 Piger (årg. 2005 el. 3. klasse)
Torsdag fra kl. 17.00-18.00
Trænere: June Nørgaard og Michael Høyer
8-mands
U10 Drenge (årg. 2005 el. 3. klasse)
Tirsdag og Torsdag fra kl. 17.00-18.30
Trænere: Benjamin Hede, Jakob Jensen
og Kristian Stjerneby

Fodbold U10 piger

Lemming IF’s upcoming

HUSK

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

www.lemmingif.dk

Dame senior
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LOKALRÅDET

NABO-NYT

Lemming og omegn 2022
Stormøde i Lemming Forsamlingshus

Koncert med Peter Viskinde

Den 17. september kl. 19.00

Vi følger op og skaber perspektiv
på det første møde afholdt i foråret.
Hvor er vi nu med de enkelte
arbejdsgrupper og projekter.
Er der nye kommet til og hvad er det næste skridt.
Der vil være oplæg fra de enkelte grupper og
orientering om forløbet siden sidst.
Følgende emner vil være til debat:
Idrætsforeningen, fælles aktivitets- og
sundhedsprojekt.
Bæredygtighed, energi og ressource tema.
Friskolen i Lemming, fælles arealet på Lemming
Bygade 2
Lemming Gl. Skole - hvor er vi på vej hen.
Andre temaer som bibliotek, 4H og velkomstmappe
vil blive drøftet. Sidst vil Markedsdagen den 4.
oktober blive præsenteret (se side 6).
Knud Erik Nielsen

Sinding Kulturforening indbyder til musikforedrag
og koncert med Peter Viskinde. Viskinde spiller sine
sange fra før og nu og fortæller om tankerne bag. Han
krydrer aftenen med anekdoter og løfter sløret for de
kreative processer som komponist og igangsætter i
musikkens og maleriets verden.
Ved koncerten bakkes Peter Viskinde op af kollegaen
Steffen van Norde. Setuppet danner den perfekte
ramme for den intime koncert. Eksempler på hans
malerier vil også kunne ses denne aften i Sinding
Forsamlingshus.
Billetter à 150 kr. pr. stk. kan købes hos Jannie Husted
(Telefon 50947990) eller hos Karen Busch Nielsen
(Telefon 86855219).
Sted: Sinding Forsamlingshus, Sinding Hovvej 39,
8600 Silkeborg.
Tid: Fredag d. 26. september kl. 20.00. 2014. (Dørene
åbnes kl. 19.30).

SINDING SAMKØB - Net-købmand i Sinding
18. august åbner vores ”net købmand”, hvor man via
nettet kan bestille varer og afhente dem i Cafeen i
Sindingrummet hver eftermiddag.
Vi håber at det kan skabe endnu mere sammenhold og
muligheder for at mødes. Kig forbi eller læs mere på
http://samkob.sindingweb.dk/. Der er ingen købetvang.
Det kunne da være godt hvis nogen fra de andre byer
i lokalområdet har mod på at prøve det også, så vi
kunne udvikle det sammen.

Arkivfoto fra mødet i foråret
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Evt. spørgsmål til John Gammelgaard, 2947 4717

SKÆGKÆRSKOLEN
Skægkærskolen, Skolereformen og jubilæet!
Tim Baldwin har været forældre gennem mange år på
Skægkærskolen og har fortsat 2 børn på skolen. Han har
været en del af Skægkærskolens bestyrelse gennem 8
år.
I skrivende stund er der igen det sædvanlige august
kaos i huset hjemme hos os. Vi skal ud og købe en ny
skoletaske, da den gamle stadig havde madpakken gemt
i den. Blyanter, lineal og passer skal findes fra under
sengen, og vi er i gang med at vende os til at stå op om
morgen. Ja skolestart sæson er i fuld sving,- mon ikke
politiet også er ved at gøre deres fotovogne klar?
I år er det dog ekstra spændende, fordi vores børn
møder en ’ny’ skoledag. På Skægkærskolen betyder det
blandt andet, en ugentlig fagdag hver onsdag, og fælles
samlinger på tværs af årgang hver fredag (nogle gange
hvor hele skolen bliver samlet). Der bliver noget nyt for
alle, både børn, forældre, og personale. Jeg har i min
tid som skolebestyrelsesmedlem været med til at tænke
tanker, drømme, og udvikle idéer mange gange, sammen
med alle der har været involveret i skolens liv gennem
8 år. Altid med udgangspunkt i hvordan kan vi gøre det
bedre endnu. Det har været utroligt spændende.
Vi fik de fysiske rammer på plads for fire år siden, da vi fik
lov at bygge om for små 30 millioner, og vi har brugt tiden
lige siden på at indtage og udfylde de nye lokaler. Nu med
skolereformen får vi lov at gentage den samme proces
men denne gang med skolens undervisningsrammer.
Jeg håber at den tættere integration imellem undervisning
og fritidsgrene af skolen, giver lige så mange muligheder
for udvikling og nye tiltag, som det nye store ’hjerterum’ i
skolen gjorde for fire år siden.
Der er mange, der måske er usikre på, hvordan det
hele bliver. Sådan var det også for 50 år siden. For her
i efteråret, fejer Skægkærskolen 50 års jubilæum. Jeg
er temmilig sikker på, at der for 50 år siden var mange
familier, der var endnu mere usikre end der er i dag. Syv
gamle små skoler lukkede, og en ny stor skole åbnede
døren for første gang. Døren blev åbnet til de første af
mange tusind børn, som skolen siden har været med
til at hjælpe på deres vej ud i livet. Den gang var der
nye bygninger, nye lærere, nye klassekammerater, nye
forældre, nye ruter til skolen… Tja… vores nye ’store’
skolereform er måske ikke helt så stor en ændring
alligevel!
Skolen har ikke bare overlevet, den har været i udvikling
og trivsel igennem de sidste 50 år. Jeg tror at det samme
vil kunne siges om 50 uger, når vi kigger tilbage på det
første år med vores nye reform. En ting der ikke ændre
sig er skolens mål: at danne livsduelige mennesker. Det
at der er nu begynder at komme børnebørn af skolens
første elever ind i gennem hoveddøren, viser at det er et
mål der er værd at gå efter.
Tim Baldwin

Billedet er taget i skolegården med udsigt op mod den
nuværende klub.
Skægkærskolens jubilæum fejres på skolen her i efteråret.
Alle tidligere elever inviteres til fest den 4.oktober,- se
skolens hjemmeside og facebooksiden om festen.
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

Høstfest i Serup forsamlingshus

Mortensaften

Lørdag d. 11. oktober 2014

Mandag d. 10. november kl. 18.00
Andesteg, Ris a´l´amanda, kaffe m. småkager
Amerikansk lotteri
Pris 175 kr.
børn 10 til 14 år halv pris
børn under 10 år gratis
Tilmelding senest d.31. oktober
til Gyda på tlf. 8685 5108

Program udsendes senere

Støtteforeningens bestyrelse:

Forsamingshusets bestyrelse:
Formand:
Jens Ove Hansen
Næstformand: Gyda Betzer		
Sekretær:
Jens Dam
Kasserer:
Peter Henningsen
Best.medlem: Lars Klærke

8685 5786
3068 2330

Formand:
Vivi Sørensen		
Næstformand: Jette Pedersen
Kasserer:
Lene Klejstrup		

Billeder og info vedr. udlejning, se www.serupsiden.dk

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!
Klaus Aabo
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8685 5492
5133 9413
8685 5303

SERUP BORGERFORENING
Siden sidst

Traditionen tro afholdt vi igen i år Skt. Hans-fest på
Sportspladsen, og vi vil gerne takke alle for den store
opbakning. En speciel tak til Karina og børnene, for
at have kreeret de flotte hekse til både børnebålet
og det store. De fik en flot tur til Bloksbjerg, takket
være Jette og Michael Lautrup, der igen i år leverede
"affyringsrampen" (materiale til det store bål). En stor
tak skal også gå til vores nye sognepræst, Bo Grymer,
for en super-god og nærværende båltale! (Se evt.
en revideret udgave af båltalen under overskriften
"Paradisdrømme" på Kirkesiderne).
Under dette første arrangement på vores nye fliser,
går vores tanker naturligvis også til det Super-Team,
der sidste år brugte tid, materialer og kræfter på at
give byen denne dejlige plads.

De dygtige Hekse-magere

Sommerfest

I skrivende stund er vi i fuld gang med at arrangere
Serup Sommerfest, og når du læser dette, er den
forhåbentlig veloverstået. Mere herom i næste nummer.

Lokal info

Vi kan tilmed oplyse, at der stadig arbejdes med
både genetablering af Serup Sø, samt rundkørsel
ved Viborgvej. Borgerforeningens bestyrelse er ikke
direkte indvolveret i disse tiltag, men bakker naturligvis
op om begge dele.

Der blev lyttet intenst til præstens båltale

Hygge

Snobrød er altid et hit!

Flot bål!
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LANDSBYLIV
Så er vores nye program på gaden

og vi glæder os til at møde jer til alle vore hyggelige arrangementer.
Skulle der være spørgsmål omkring et arrangement eller vores forening, er I mere end velkommen til at
spørge en i bestyrelsen eller skrive en mail til os.

Siden sidst ...
Tur til Karup militære lufthavn
En dejlig sommer aften, holdt bussen klar til og tage 35
nysgerrige godtfolk med på tur.
Ved indgangen til lufthavnen sprang Jørgen, vores
guide på bussen. Han fortalte om, hvordan tyskerne
byggede lufthavnen under 2. verdenskrig, på meget
kort tid og med rigtig mange arbejdere.
Første stop var ved brandstationen. Her ”boede”
verdens største brandbiler i alt 5 stk. som skulle være
klar til udrykning på under 30 sek. Alle brandmændene
gik rundt i deres arbejdstøj for at kunne nå i bilerne på
denne tid. Felix og Malte fik lov at køre en tur i den ene
bil, og give den gas med vandsprøjterne.

Derefter kørte bussen til hangaren med alle
helikopterne. Vi så blå helikopter fra søværnet, der
blev brugt til redninger på havet, de grønne, var de
gamle militær helikopter, der nu blev brugt til bla. at
hjælpe politiet med og finde mennesker der er blevet
væk, med deres varmesøgende kamera. Ved siden
af så vi de kæmpe store og endnu dyre rednings/
fragthelikopter. Bare en vinge kostede 1.4 mil. Vildt!!!
En eskadrille var på vej på øvelse, så vi følte vindens
susen da den lettede og fløj hen over hovedet på os.
Efter den spændende rundtur, så vi solen gå ned med
en kop kaffe i hånden.
Tak for en dejlig tur alle sammen
Janni

Den kæmpe brandbil

Den kæmpe transporter og redningshelikopter

Kaffe i det blå

Super hyggeligt

28

LANDSBYLIV
Kommende arrangementer
Tirsdag d. 23. september 2014 kl. 19.00

Lørdag d. 29. november kl. 8.00

Generalforsamling ifølge dagsorden:
• Valg af dirigent og stemmetæller
• Formandens beretning
• Regnskabsaflæggelse
• Indkomne forslag
(Sendes til landsbyliv@live.dk senest d. 09.09.14)
• Valg af bestyrelsesmedlemmer:
• På valg er Inger, Grete og Janni
• Valg af suppleant
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

Så skal vi på tur, denne gang til Husum ca. 50 km.
Fra den Dansk/Tyske grænse. Det festligt dekorerede
julemarked i Husum er placeret i området omkring
Tine Brønden i den gamle bydel. Duften af gløgg,
honningkager og ristede mandler løber gennem
den historiske bys atmosfære. Husum julehus er
bestemt også et besøg værd, her sælges der julepynt,
juleantikviteter og julebøger.

Generalforsamling i Lemming Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen kommer Annette Valentin
og fortæller om kartomani – at spå ved hjælp af kort.
Alle der har lyst får lov til at trække et kort, så fortæller
Annette lidt om det til den enkelte person i enerum.
I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt lækkert, så
derfor vil vi gerne vide lidt, om hvor mange der kommer,
så husk tilmelding.
Tilmelding til Janni senest d. 19.09.14 på tlf. 2463 0517
eller på e-mail: landsbyliv@live.dk
Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 19.00

Kreativ aften på Friskolen i Lemming
Jytte kommer og fortæller om sin hobby, som består af
maling og dekoration på lærred. I er velkommen til at
prøve selv.
Medbring lærred (se evt. i Harald Nyborg, der er de
billige), saks, lim (ikke stift) og papir med motiv på.
Vi sørger for kaffe og kage.
Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.
Tilmelding til Lillian senest d. 15.10.14 på tlf. 8685
9207 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Juletur til Husum og julehandel ved grænsen

Efter et par timer i Husum, kører bussen os til grænsen
(HUSK PAS), så vi kan få handlet mandler, marcipan
og julesnoller.
Forløbelig program:
Kl. 08.00 Start fra Friskolen i Lemming, opsamling ved
bus stoppestedet i Nisset.
Kl. 11.30 Ankomst i Husum			
Kl. 13.30 Afgang fra Husum 			
Kl. 14.30 Ankomst til Grænsebutik 		
Kl. 16.30 Afgang til Nisset/Lemming 		
Kl. 19.30 Ca. Hjemkomst
Der er ikke planlagt frokost, men man er velkommen
til at tage en madpakke med, ellers er der tid både
i Husum og ved Grænsen. Der sælges også øl og
sodavand i bussen.
BETALING VED TILMELDING!!!! FØRST TIL MØLLE!!!
Enten kontant eller:
Reg. nr. 9266 konto nr. 8157190629 (husk navn)
Pris for medlemmer 150 kr. Gæster 175 kr.
Inkl. i prisen er 1 rundstykke og kaffe, som vi spiser på
vej til Husum. Tilmelding til Trine senest d. 01.11.14 på
tlf. 2190 5660 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Januar

Teatertur til Det Nye Teater
Gjessøvej 40C, 8600 Silkeborg

I januar arrangerer vi en teatertur, men da Det Nye Teater, ikke på nuværende tidspunkt ved, hvad der er på
programmet, kommer info senere. Vi får 30 billetter, så det er først til mølle. I forbindelse med skuespillet,
bydes der på forskellige spisemuligheder, alt efter aften og skuespil. I september ved vi mere om hvad der
spillers og hvilke spise muligheder der er.
Så hold øje med lokalbladet og plakater i byen.
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FRISKOLEN OG BØRNEHAVEN ...
Cykelsponsorløb i Lemming
Onsdag den 4. juni 2014 kl. 17.00 stod Friskolen,
SFOén og børnehaven i Lemming endnu en gang for
cykelsponsorløb. Målet var at have en sjov og social
eftermiddag og ikke mindst at få samlet penge ind til
nye legeredskaber til legepladsen.
96 personer havde meldt sig til løbet. En broget flok
af børn, forældre og andre sponsorer, som ville støtte
op om arrangementet og dets gode formål. Alle var
klar kl. 17 iført cykelhjelme, startnumre og masser af
gåpåmod.

Klar parat start - løbet sættes i gang præcis kl. 17.00

Gustav og bedstefar er klar til start

Man kunne fornemme forventningens glæde, hvis
man gik i gennem feltet før start. Præcis kl. 17.00 blev
løbet skudt i gang. Gruset føg til alle sider og ud af
tågerne kom deltagerne som et andet Tour de France
felt. Der blev hujet og klappet, heppet og hoppet.
Mens deltagerne i sponsorløbet fyldte gader og stræder
i Lemming og opland, blev der tændt op i grillen,
kolde forfriskninger blev sat frem og arrangørerne
gjorde klar til at tage i mod med klapsalver og
præmieoverrækkelser ved målstregen.
Da sidste runde var kørt, var kræfterne brugt op og
depoterne tømte, men smilene og det høje humør var
ikke til at tage fejl af, da alle igen samledes på skolen.
Hver og en havde de haft det sjovt på cyklerne. Og nu
gjaldt det overrækkelse af præmier til dem, der havde
cyklet længst. Alle vinderene blev kaldt op på bakken
og fik overakt deres beviser for fremragende bedrifter.
Klapsalverne rungede og kunne høres nær og fjern.
Mon ikke der er nogen der vil forsøge at tage revanche
til næste år.

Man må ikke gå ned ...
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... på udstyr

... I LEMMING

Stolte medalje modtagere

Der var stor glæde over medaljer og is til alle

Alle var repræsenteret

Da alle havde fået medaljer og is overrakt, stod den
på hygge med grillpølser, øl og sodavand. At der var
en smule kø til serveringen, tog alle med ophøjet ro
og gav sig i stedet til at snakke med hverandre om
strabadserne på landevejen og de gode oplevelser
omkring arrangementet. Pølser og brød blev spist, de
kolde drikke skyllet ned og børnene fik leget.
Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak for
opbakningen fra deltagerne og deres pårørende,
som har bidraget med mange sponsorater, i alt ca.
25.000kr.! For det beløb vil legepladsen endnu en
gang blive udvidet.
Og ikke mindst en tak alle firma-sponsorerne, som altid
spiller en væsentlig rolle, når sådan et arrangement
skal op at stå. Gevinsterne blev sponsoreret af:
JyllandsParkZoo, Fårup Sommerland, Bowl'n'Fun
Silkeborg, Silkeborg Kanocenter. Øvrige sponsorer:
Vognmand Aksel Nielsen - faldsand til legepladsen.
Rema1000 Nørrevænget, Bjørn - Is til alle deltagere.
Ulla og Hardy Risum – pølser og Sejling Smedje - gule
refleksveste.
Tak for denne gang. Vi ser med stor glæde frem til
at arrangere det næste cykelsponserløb til gavn for
Friskolen, SFOén og Børnehaven i Lemming.
Casper Due

Depoterne fyldes op igen efter de mange kørte kilometer

31

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Et af jagtforeningens familiære og årlige højdepunkter
er en juni-udflugt til ”Svennes Fiskesø”. Svenne og
familie er generøse og har fyldt vilde og voldsomme
ørreder i en ganske smuk og myggefattig lille sø ved
Ingerslevvej.
Udstyret med grill, pølser – masser af pølser - øl,
vand og ikke mindst et muntert sammenrend af koner,
kærester, børn, børnebørn og andet fra tiden hørende.
25-30 voksne og børn bliver det normalt til.
Ritualet ligger fast fra år til år: De voksne mænd gør sig
indledende nyttige med montering af stænger, kroge
og sagesløse orm fra komposten. De voksne kvinder
formaner ungerne om ikke at gå for tæt på søbredden.
Og så fiskes der! Dvs. BØRNENE fisker. Der jubles og
heppes og stirres på de udlagte propper – ”var der ikke
noget der bevægede sig”.
Når jagtforeningens præmie-yngel således er sat i gang
med oplæring til voksenlivets jagt- og fiskeriglæder,
kan de voksne åbne en øl eller medbragt kaffe. De kan
handle sig til en frankfurter med det hele og kloge sig
på udsigten til god høst eller skumle over den seneste
svinenotering i Landbrugsavisen.
Så vidt mændene i hvert fald – kvinderne er lidt mere
all-round i snakken. Men de er jo heller ikke forpligtiget
til at fortælle løgnehistorier om monsterfisk eller
vårbukke på størrelse med jyske heste.
Alle har det glimrende, og når sommeren viser sig
fra sin smukkeste side – som den gjorde i år - er
en juni-aften ved Svennes Sø et af jagtforeningens
højdepunkter
Jagterne i præstegårdsskoven
Og når dette læses er vi tæt på foreningens jagter i
Præstegårdsskoven. Datoerne denne sæson er:

Svenne – stående - får en fiskesnak med formand Alfred
og Lasse fra bestyrelsen. Alle voksne er reglementeret iført
en øl.

Helt klart en
kommende
storvildtjæger
og BIG FISH
CATCHER. Fotografen måtte
skynde sig, da
der er grænser for hvor
længe man kan
holde sådan
en mega-fisk
i venstre arm.
Respekt og
tillykke

Lørdag den 18. okt.
Søndag den 16. nov.
Tirsdag den 30. dec.
alle dage start kl. 10.00 ved klubhuset på Serupvej
Husk dit jagttegn
Verner Lynge

En fisketur må ikke gå ned på udstyr. Det vigtigste af slagsen er vist her – EFTER at alle har fået rigeligt med pølser.
Så vidt huskes, blev der alligevel spist op

32

Vi har tre vindere af dagens BIG FISH CONTEST. Konkurrence var for alle – men bemærk den fornemme repræsentation af fiskere i hobbithøjde

LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst
Skt. Hans
Sankt Hans festen i år var egentlig planlagt til afholdelsen
ved naturlegepladsen ved fodboldbanerne. Det blev
dog ændret i sidste øjeblik af brandmyndighederne,
der mente, at åben ild på pladsen var til fare for de
omkring liggende marker. Så i sidste øjeblik blev
hele arrangementet flyttet til legepladsen i Nisset.
Det forhindrede ikke at aftenen forløb rigtig godt med
stor deltagelse, god opbakning til Borgerforeningen.
Båltalen, lidt anderledes end vi er vandt til, men med
stor susses og Knud Erik i spidsen gik det også rigtig
godt.

Kommende arrangementer
Næste gang der er aktivitet
med borgerforeningen er

Ålegildet

Fredag den 26 september kl. 18.30
Til de, der gerne vil deltage,
men som ikke bryder sig om ål,
vil der være stegt flæsk og persillesovs.
Pris pr. kuvert for ål kr. 200.Pris pr. kuvert for stegt flæsk kr. 100.Efter maden vil der være en kop kaffe eller te.
Alle drikkevarer skal købes i forsamlingshuset.
Tilmelding til forkvinde Tina på tlf. 2883 2404
senest d.18. september 2014

Båltalen

Skt. Hans i Nisset 2014
Indledningsvis skal der lige skrives lidt om
udgangspunktet, indholdet og formen for talen.
Talen blev over fire aftener/eftermiddage til i et
samarbejde med Janni, Dorte, Marie og Torsten.
Formen blev et kaffeselskab med input og reaktioner
fra ovennævnte og indholdet var med udgangspunkt i
livet og hverdagen i Lemming og Nisset.
Fællesskaber i skoler, idrætsliv, kultur og historie.
Nye initiativer og alt sammen med udgangspunkt i
åbenhed og fællesskab.
Brudstykker af talen
Jeg oplever at vi lige nu har en rigtig god chance i
Nisset og Lemming for at komme videre og alle være
med til at løfte vore landsbyer og vore fællesskaber og
samtidig bevare vores forskellighed og mangfoldighed.
Hvis vi beslutter at sende alle vore egne hekse til vejrs
og gør os fri af begrænsningerne og ser mulighederne.
Jeg er ikke i tvivl, hvis vi vælger at sende vores egne
hekse afsted i aften så er der god mulighed for at
brande, som det hedder, Lemming og Nisset og al den
energi der er. Det kan kun blive godt.
"Postkassen tilbage til 8632"

Udlån af borde og stole
Alle der er medlem af Borgerforeningen kan gratis
låne borde og stole (af lidt ældre model) såfremt nogle
har behov for dette. Ikke medlemmer kan selvfølgelig
også, mod et mindre beløb benytte sig af dette tilbud.
Der er også mulighed for medlemmer at få opslag og
lign. i opslagskassen der hænger ved indgangen til
forsamlingshuset.
HUSK: Støtte til borgerforening og Forsamlingshus er
også støtte til vores lille lokalsamfund.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
Vi skal bare huske at:
”Ingen kan alt. Alle kan noget.
Sammen kan vi endnu mere.”
Carl Scharnberg
Vi skal da også lige huske Pippi og afslutningsvis
komme med en af hendes mange kloge ord.
Hun blev engang spurgt
”Jamen kan du da det?”
Pippi svarede ”ja, da, jeg har jo aldrig prøvet det før”
Knud Erik
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
20 år med Børne- og Familiehuset

Historien fortæller også at vi jo kan fejre 20 års
fødselsdag. Den 1. november 1994 åbnede vi dørene
for de første børn og forældre og vi kan kun sige at
det har været en lang og god fælles rejse, tak for det.
Det markerer vi den 31. oktober. Håber at se jer. Det
skal så også være lejligheden til at sige tak til alle
samarbejdspartnere og vi snakker tit og ofte om hvor
heldige vi er med vores lokalområde.
Derfor håber vi også at mange af jer vil kigge forbi på
dagen. Det kan i gøre ved at besøge huset mellem
14.00 og 16.00 eller komme omkring Lemming
Forsamlingshuset kl. 15.00 – 17.00.
Da vil vi gerne dele et par timer sammen med jer.

Patrick og Josef havde hygge kasketten på hele kanoturen

Hverdagen

Vi er så heldige at vi fortsat oplever vores hverdag
som et stort maleri. Mange farver og mange nuancer
dukker op når vi lige vender tankerne og kigger med
på et par billeder.
Denne gang har vi valgt at dele vore oplevelser med
jer som handler om ”Gøglermarkedet” i Lunden som
afvikles i et samarbejde mellem alle kommunens
SFO´er fra de enkelte skoler. Et flot og medrivende
projekt som startede inden tanken om Børne- og
Familiehuset blev født. Derudover har vore yngste
elever været på tur til Kattegatcentret og de skulle
sove sammen med hajerne, det var spændende men
det gik.
Som afslutning på skoleåret var vi igen på tur på
Gundenåen med alle elever, det var flot og vejret var
med os. Dagen rundes af med forældre og søskende
omkring ishuset i Indelukket og igen måtte vi
konstatere at der var et flot fremmøde af vore forældre,
hjørnestenen i vores arbejde. Tak for det.
Jeg skal ikke her oplyse hvor mange is der blev spist
men personalet i ishuset afsluttede dagen med ønsket
om en god sommer og de håbede da vi kom igen til
næste år.

Arne fortæller om det spændende hajliv i Kattegatcentret

Næste år

Brødrene Langdahl gør klar til sommerens største is

Oliver og Matias var årets makkerpar på kanoturen

Når personalet snart skal på ferie

Ja det er jo allerede nu, august har meldt sin ankomst
og vi har været på den obligatoriske lejrskole som
denne gang gik til Langeland. Hverdagen er begyndt
og dette med en ny lov som nu skal til at føres ud i
livet og vi glæder os faktisk. Så velkommen skoledag
2014/15.
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STAFET FOR LIVET 2014
Kræftens bekæmpelse - Stafet For Livet 2014
Den 24. - 25. maj 2014 løb Stafet For Livet af stablen
ved Buskelundskolen i Silkeborg.
En folkefest med en alvorlig baggrund.
Det var med let nervøsitet, at jeg meldte et hold til, da
jeg ikke rigtig vidste om det var noget Lemming/Nisset
borgerne ville støtte op om. Set i bakspejlet var det jo
slet ikke noget problem.
For dem, som ikke var med, gælder det om, at holdet
skulle gå/løbe eller hoppe sig igennem en rute i 24
timer. Dette gør man for at vise, at personer, der lever
med kræft ikke bare kan ”slukke” for kræften, men må
leve med den hele døgnet.

Efter mørkets frembrud

De seje Lemmings ude på
ruten

Vi holdt et infomøde og fik Irene fra styregruppen bag
Stafet For Livet Silkeborg til at fortælle om konceptet.
Så tog det hele fart. Rema 1000 Nørrevænget meldte
sig straks som sponsor - super dejligt Bjørn. Tak til
Aksel, Glennie, Torsten og Dennis, der sponsorerede
de sidste omgangspenge.

Vi sluttede af med at gå sidste omgang samlet som
hold og lad mig bare sige, at banen var ”grøn”.

Folk meldte sig til og det gik strygende. Havde håbet
på, at jeg kunne finde 20 mand, men Team Lemmings
endte med at have det største hold på Staffetten - 76
tilmeldte. Det var så super FEDT!!!

Alt i alt blev der gået 7000 km. (14.427 omgange) og der
blev samlet 150.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse.
Super flot.

Alle kom og gik en tur - store, små, børn, unge og
ældre. Nogle blev og hørte koncerterne på scenen,
andre legede i legeteltet og for dem, der havde lyst var
der banko.

Tak til alle, der gav en hånd med til opsætning,
oprydning efter Staffetten Det havde jeg aldrig klaret
uden jer.

Da det blev aften blev nogle og grillede eller købte
mad i teltet, mens andre kørte hjem og kom igen.
Da mørket faldt på blev der holdt lysceremoni, hvor
vi tænkte på dem, der overlevede kræften, dem der
stadig kæmper samt mindes dem, der tabte kampen.
De hårde ”hunde” blev og hyggede i teltet hele natten
- brrrr, det var lidt koldt.

Vi samlede 14.506 kr. ind og fik gået i alt 2114
omgange. Det er, hvad der svarer til 1057 km. og var
det hold, der gik længst.

Aftenens lys ceremoni
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

20. - 21. juni 2015

Der løber Stafet for Livet Silkeborg af stablen igen.
Jeg håber, at vi igen næste år kan samle
lige så mange (måske flere)
fra vores lille lokalområde
til at gå for en god sag.
Hygge i Lemmings området
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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

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

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

Privat Dagpleje
Marianne Hansen, Nisset Bygade 24
5042 5515
www.mariannesprivatedagpleje.123hjemmeside.dk
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
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2463 0517

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. nov. 2014
Mail: lokalblad@gmail.com

Lotterispil:
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

28. september kl. 10.30
Familie-Høstgudstjeneste i Serup, se s. 13

25. oktober kl. 18
Oktoberfest i Lemming
IF, se s. 20

4. december kl. 19.30
Julekoncert i Funder
Kirke, se s. 15

28. september kl. 19
Høstgudstjeneste i Lemming, se s. 13

29. oktober kl. 13.30
MIN MUSIK, Serup-Resdal Pens., se s. 7

8. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm.Nisset Senior, se s. 7

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

1. oktober kl. 17.30
TV Østjylland, SerupResdal Pens., se s. 7

30. oktober kl. 19.30
Salmesangsgudstjeneste i Lemm., se s. 13

11. december kl. 19.30
Julekoncert i Sejling
Kirke, se s. 15

Løb i Lemming, LIF
Hver søndag kl. 10.00
fra Lemming Klubhuset

4. oktober kl. 11-17
Markedsdag på Lemming Gl. Skole, se s. 6

31. oktober kl. 14
20 års jubilæum i Børneog Familiehuset, se s. 6

30. december kl. 10
Jagt i Præstegårdsskoven, se s. 32

Gudstjenester:
Se kirkesiderne

4. oktober kl. 17
Skægkærskolens 50 års
jubilæum, se s. 25

3. november kl. 13.30
Lotterispil, Lemm.-Nisset
Senior, se s. 7

20.-21. juni 2015
Stafet for livet, se s. 37
og kommende numre

3. september kl. 13.30
Senior-Shoppen, SerupResdal Pens., se s. 7

6. oktober kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset
Senior, se s. 7

10. november kl. 18
Mortensaften i Serup
Forsm.hus, se s. 26

14.-16. august 2015
Serup Sommerfest,
mere info senere

16. september kl. 9.30
Højskoledag, SerupResdal Pens., se s. 7

11. oktober
Høstfest i Serup Forsamlingshus, se s. 26

13. november kl. 11.30
Fælles Julefrokost i Sejling, se s. 7

17. september kl. 19
Stormøde i Lemming &
Omegn, se s. 24

15. oktober kl. 13.00
Løvfaldstur, Serup-Resdal Pens., se s. 7

16. november kl. 10
Jagt i Præstegårdsskoven, se s. 32

22. september kl. 13
Havebesøg, Lemm.Nisset Senior, se s. 7

18. oktober kl. 10
Jagt i Præstegårdsskoven, se s. 32

18. november kl. 19.30
Sogneaften i Lemm.
Forsm., se s. 15

23. september kl. 19
Generalforsamling,
Landsbyliv, se s. 29

20. oktober kl. 13.30
Låsby Svendsen, Lemm.Niss. Senior, se s. 7

24. november kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset
Senior, se s. 7

26. september kl. 18.30
Ålegilde i Lemming, se
side 33

21. oktober
Indendørs Motion starter,
LIF, se s. 21

29. november kl. 8
Juletur til Husum, Landsbyliv, se s. 29

26. september kl. 20
Peter Viskinde i Sinding
Forsm.hus, se s. 24

22. oktober kl. 19
Kreativ Aften, Landsbyliv,
se s. 29

1. december kl. 19.30
Julekoncert i Serup
Kirke, se s. 15

Faste arrangementer:
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