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En velgennemført revy i Sejling
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Fodertilskud til hest, hund og kat fra VetCur
Vi giver gode helseråd til dig og dine dyr
Sennep, krydderier og salte,
Vi laver gave kurve efter ønske
Gårdbutikken har åben hverdage
fra kl. 15-18, eller efter aftale.
Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

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

Tlf. 8681 6168
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September, oktober, november - Efterår
”Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide.
De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet, og hvert et løv må briste.” - (Alex Garff 1949)
”Det lysner over agres felt, hvor sløve plovspand kravle,
det sortner over Store Bælt med sol på kirkegavle.
Vel! Ræk mig da, o efterår, en gravensten som smager
af bækken ved min faders gård og mulden i hans ager.”
(Ludvig Holstein 1915)
”Jeg vil male dagen lys, strege ud og sætte kryds.
Jeg har tusind ting at gøre. Klokken elleve-femogfyrre
blev november hængt til tørre. Jeg vil male dagen lys.”
(Ebba Munk Pedersen/Pia Raug 1990)
Vi skal jo ikke altid skrive om vejret, og heller ikke om
klimaforandringer, på denne side 3 i Lokalbladet. Men
”de gamle” i Højskolesangbogen gør det. Også mere
”rockede” kunstnere gør det. For eksempel Guns N’
Roses ”November Rain”. Neil Young ” Harvest Moon”.
Bob Dylan ”Buckets of Rain”. Man kan bruge lang tid,
en mørk og våd 1. november morgen, med at bladre i
Højskolesangbogen og blafre rundt på YouTube. Begge steder vrimler det med sange og tanker om vejret.
Og efter den varme sommer og det milde efterår, kunne
man fristes til at ønske en rigtig snevinter, som i gamle
dage, med hvid jul og det hele. Bare et par dage…
Glædelig jul.			
Klaus H.,Tandskov
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.

Redaktionsgruppen:						 		
Redaktør (vest):
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 		
4040 4502
Redaktør (øst):
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3
2993 5475
Kasserer:			
Karina Birch, Viborgvej 129 			
6127 7299
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 (på barsel, se side 21)
Sognepræst:			
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 7		
8685 5385
Bladsætter:			
Tina Englyst, Serupvej 16 			
3023 1613
Mail:		 		lokalblad@gmail.com
Hjemmeside: 		www.lokalblad.com
Lokalbladets CVR:		
Lokalbladets konto nr.:

3353 7506
1938 - 5905 254 431

Tryk:				Skabertrang
Oplag:				1525 stk
Udkommer:			
ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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SKÆGKÆR BØRNEHUS
Trafik på tværs i Skægkær Børnehus

D. 4/10-18 havde vi ”Trafik på Tværs” i børnehaven.
Spirer og minispirer havde til samling lært om regler i
trafikken og betydningen af skilte. Det skulle nu prøves
af i ”trafikken”.
Alle børnene havde cykler med og de voksne sørgede
for at færdselsreglerne blev overholdt på legepladsen.
På løbebanen bag børnehaven skulle børnene øve balance på cyklerne ved at zig-zagge mellem keglerne.
Det blev en dag der udmøntede sig i, at flere nu kan cykle
uden støttehjul. En dag vi vil gentage flere gange i foråret.
Henrik Larsen, pædagog i Skægkær Børnehus

Malli, Victoria og Nicoline, ”Vi venter på tur”

LOKALBLADET
Indkaldelse til

Lokalbladets Generalforsamling
Tirsdag d. 29. januar kl. 19.30
i Serup Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Redaktørernes beretninger
3. Godkendelse af regnskab 2016
Revisor Jørgen Nikolajsen har revideret regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
(forslag skal afleveres skriftligt senest den 10.
januar til en af redaktørerne).
5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 2019
Herunder fastsættelse af kontingent, sidepriser,
omslagsannoncer, abonnement m.v.
6. Valg af redaktører.
Redaktørerne ønsker genvalg.
Redaktionsgruppen består af redaktørerne, sætterpigen Tina og kassereren Karina, de 2 sidstnævnte er selvskrevne medlemmer.
7. Valg af revisor.
Jørgen Nikolajsen ønsker genvalg.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er Lokalbladet vært
ved et mindre traktement og
alle er velkomne.
På gensyn
Med venlig hilsen
Redaktionsgruppen

www.lokalblad.com

SERUP SØ
Kort info om projektet

Asger og Ellen, ”koncentreret og klar til cykelbanen”
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Det går den rigtige vej!
Vi er tæt på, at have alle tilladelser på plads og vi forventer, at vi i starten af det nye år, kan indkalde til et
orienterende møde, hvor vi kan fortælle om, hvor langt
vi er nået.
Søudvalget

GADESPEJLET

Bent Frits Nielsen, Serup- Leif Bach Sørensen, Al- Sanne Skyth Bendtsen, Adam Frei Boye Linaa,
vej 4, Serup, fyldte 85 år d. lingvej 20, Lemming, fyld- Nisset Bygade 26, Nisset, søn af Mie Helle Boye
26. september
te 60 år den 30. oktober.
fyldte 50 år den 6. oktober. Dahl og Thomas Linaa
Christensen, Nisset Bygade 22,
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.
Dagplejer Kirsten Leth,
Sejlingvej 44, fyldte 50 år
d. 30.-11. Der er indbudt til
fest i forsamlingshuset.

Jannik Schack Laursen,
søn af Line Schack og
Jon Laursen, Sejling, blev
døbt 12. august i Lemming
Kirke

LOKALT FOTO

Redaktionen ønsker alle

Glædelig Jul & Godt Nytår

Æbler lyste rødt på træernes grene” står der næsten
i Sensommersangen, her anskueliggjort med vildæbletræet, der står mellem Resdal og Ørevadbrovej på
Høgdalvej. Den lune sommer har skabt ufattelig meget frugt på frugttræerne. Og æblerne på Høgdalvej
smager fint.....HUSK, du må gerne indsende billeder
på bladets mail, så kommer nogle i bladet her. Men
det SKAL være fra det offentlige rum....
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DAGPLEJERNE
Efterårs tema i dagplejen

Velkommen til Linda, der blev En våd tu
r til granplan
tagen
ansat som dagplejer i Resdal hvor der bl
ev leget gemm
eleg
den 1/6.
Der blev hoppet i vandpytter

tyrkes

s
Venskaber

Vi har samlet kastanjer, bog og agern

Dejlige efterårs hilsner fra gruppe 171
Anita, Jeanette, Linda og Tina
Udfordringer prøves

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Joan Nielsen
Gry Fogh Schultz
Helle R. Nicolaisen
Lone Bidstrup		
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Linda Højen Weibel
Jeanette Svendsen

Vi har sparket til masser af blade
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Skægkær
Sejling		
Sejling		
Sejling
Lemming
Lemming
Lemming
Høgdal		
Serup		
Resdal		
Resdal		
Resdal
Sinding

3068 9017
2735 1818
2371 5476
3074 9758
8685 9103
2250 2097
5194 2560
3011 5818
2031 0466
6112 6002
2766 1044
2016 9791
2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 46

SKÆGKÆRSKOLEN
Skægkærskolen har som en folkeskole naturligvis
også en bestyrelse. Fra starten af dette skoleår begyndte den nye 4 årige bestyrelsesperiode, og halvdelen af vores bestyrelse er nyvalgte. Derfor afsatte vi
en fredag eftermiddag/aften til visionsarbejde omkring
Skægkærskolen.
Skolens værdigrundlag blev diskuteret og mange
holdninger og tanker omkring målsætningen ”Livsduelighed” blev vendt. Den nye bestyrelse vil bl.a.
arbejde på fastholdelse og tydeliggørelse af ”de to
ben”: Faglighed og Fællesskab. Ikke mindst Fællesskab blev diskuteret grundigt. Det vil, også for den
nye bestyrelse, fortsat have stor opmærksomhed. Der
var således stor opbakning til skolens faste tiltag med
f.eks. klassevenner (store og små sammen), fællessamlinger og arbejdet med sociale spilleregler- som
bl.a. personalet fra sfo/klub står for. Lejrskole mindst 3
gange i skoleforløbet ønskes også fastholdt. Der er
i den nye bestyrelse også klar opbakning bag vores 2
år gamle tiltag: ”hold fri fra mobilen”. Målet her er også
at styrke fællesskaberne. Det betyder: en indskoling
hvor individuelle skærme kun bruges i undervisningog ikke i pauser og i sfo-tid. Mellemtrin og udskoling
ønskes også forsat at skulle arbejde med mobiltelefoner som et led i undervisningen - og ellers forbliver de
i skabet. Skolebestyrelsen vil tilstræbe at ”Fællesskab”
står i front i forståelsen af Skægkærskolens arbejde, det både understøtter og supplerer det andet vigtige
”ben”: Faglighed.
”Skolens Venner”:
Den frivillige forening ”Skolens Venner” er nu i gang på
Skægkærskolen. Der er foreløbigt to frivillige fra området, som kommer hver uge og er ”flødeskummet” på
børnenes hverdag.Og vi har plads til flere. Tilgangen
er at den frivillige tilbyder noget ekstra, som vi ellers
ikke ville kunne lave. (En ekstra mulighed for at komme lidt tættere på enkelte børn eller grupper af børn i

Halloween ...

Julekoncert med Skægkær Blæserne
Tirsdag den 11. december kl. 19.00
på Skægkærskolen - fri entre.

undervisningen, give en ekstra hånd med på ture/arrangementer osv.). Er der nogen, som kunne tænke
sig at blive en del af dette spændende frivillighedsarbejde,- så henvend jer gerne til Skolens Venner (www.
skolensvenner.dk ) eller til Skægkærskolen.

Skolestartsmøde

Torsdag d. 6. december kl. 19.00

Indskrivningseftermiddag

Tirsdag d. 22. januar kl. 16.30 - 18.00
Torsdag den 6. december kl. 19 - ca. 20.30 er der Skolestartsmøde på Skægkærskolen. Alle der har børn til
skolestart sommer 2019 er meget velkomne til at komme til uforpligtigende aften på Skægkærskolen, og
høre om vores måde at holde skole på og selvfølgelig
kigge rundt i vores gode faciliteter. Vi holder indskrivningseftermiddag for børn og forældre i januar: tirsdag
den 22. mellem 16.30-18.00. Det formelle foregår digitalt- som det vil fremgå af materialet som udsendes.
Rigtig god og hyggelig december til alle.
Peter Mortensen, Skoleleder Skægkærskolen

... på Skægkærskolen
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PLADS TIL DIG OG MIG
Historien om og ulykken på jernbanen Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro, SKRJ-banen
Mellem Serup og Lemming på Lemming Brovej og i
Skægkær på Skægkær Banevej ligger de tidligere stationer på jernbanen, der engang gik fra Silkeborg til
Rødkærsbro. Nu er banestien forvandlet til asfalteret
motionssti fra Silkeborg til Lemming Brovej, og der arbejdes lige nu på at forlænge stien videre fra Lemming
Brovej mod nord.
Historien bag SKRJ-banen starter helt tilbage omkring
1890, hvor privatpersoner i Rødkærsbro fik gennemført, at der via Jernbaneloven kunne etableres en 9,7
km lang (kort) jernbane fra Rødkærsbro til Kjellerup
med mulighed for statstilskud. Kjellerup var en driftig
by, der derved kunne få kontakt til DSBs jernbanenet
i Rødkærsbro. Her kunne man så komme videre til Viborg, Skive og Randers med DSB. Jernbanen, der i
starten hed RKJ-banen, blev indviet i 1904 under stor
festivitas. Der blev indkøbt 5 togpar til linjen, og turen
varede 25 minutter. Det samlede anlægsbudget var
653.000 kr., hvoraf 60 % var statstilskud.

Lemming Station set fra perronsiden.

Men i Silkeborg var man utilfredse med, at banen ikke
gik helt til Silkeborg, så passagerne og godset her kunne komme videre til Herning og Århus. Det lykkedes
så i 1924 at få banen ført helt frem til Silkeborg Station,
og nu hed banen SKRJ-banen. Men togene til Rødkærsbro m.m. holdt på den ”forkerte side” af stationen,
dér hvor taxaerne nu har holdeplads på Drewsensvej.
Ventesalen i Lemming set gennem postlugen i døren til kontrolrummet. I ovnhullet stod en
høj, rund brændeovn, men billederne har Gurli Maagaard lavet.

Efter 30 års velfungerende togdrift skete der den
30. maj 1953 en voldsom
ulykke i nærheden af Hinge. Et tog med 8 godsvogne og en personvogn afgik
planmæssigt fra Silkeborg
kl. 8.20. 5 godsvogne var
læsset med jord til Kjellerup, mens resten af godsvognene kørte med stykgods. Personvognen var
bagerst som bremsevogn,
og her sad bl. a. banens
direktør K. Jensen og
overbanemester Laurits
Andreassen samt togfører
Langballe og en ”Bremser”, Henrik Henriksen.

Skægkær Stationsbygning

SKRJ-skinnerne fulgte de første 3 km jernbanen til
Herning, og drejede så mod nord, hvor det første stop
var Lysbro Station, derefter kom Hvinningdal Trinbræt,
Øster Bording Station, Skægkær Station, Ørevadbro
Trinbræt, Lemming Station, Hinge Station, Nørskovlund Trinbræt, Hindbjerg Station og så Kjellerup. Så
kom Donsborg Trinbræt, Aunsbjerg Trinbræt, Sjørslev
Station, Bredmose Trinbræt og til sidst Rødkærsbro.
Man kunne i princippet godt have lavet en jernbane
langs landevejen mellem Kjellerup og Silkeborg, men
så ville banen ikke kunne betjene ret mange byer.
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Der var altid en toiletbygning ved siden af stationsbygningen

Skinnebussen har ramt lokomotivet - (Dette, samt billedet på forsiden, er venligst fremsendt fra Blicher Arkiv)

Da lokomotivet, der vejede 40 tons, kørte ud på en
dæmning ved Hinge Sø, skred dæmningen sammen
og lokomotivet væltede ned ad den 3 meter høje
dæmning sammen med 3 godsvogne. På få sekunder
væltede der damp og ild ud af lokomotivet, og de tililende passagerer kunne intet stille op for at redde den
36-årige lokomotivfyrbøder Willy Ingemann Pedersen
og den 34-årige fyrbøder Knud Einar Sørensen, som
blev skoldet ihjel. Selv om ambulancer og brandvæsen var hurtigt til stede, kunne de heller intet stille op.
Under oprydningsarbejdet, der blev iværksat straks,
kom der en skinnebus fra Kjellerup med hjælpemandskab og passagerer til Silkeborg, og da de var steget
af skinnebussen, satte den pludselig i gang og kørte
hen mod det væltede Lokomotiv. Her ramte den lokomotivet og væltede selv delvis om på siden, men
her kom der heldigvis ikke flere til skade. Og utroligt
nok var de materielle skader små ud over det ødelagte
skinnelegeme og dæmningen. Passagererne kom videre til Silkeborg med en skinnebus, der var kommet
fra Silkeborg.

Men oprydningen blev besværliggjort af, at man frygtede, at den resterende dæmning måske ikke kunne
bære den tilkaldte hjælpekran fra DSB. Hvordan det
lykkedes at få ryddet op, er det ikke lykkedes undertegnede at finde ud af. Det væltede lokomotiv blev repareret og kørte frem til 1954 på banelinjen.
Men som mange andre privatbaner mærkede SKRJ
også, at privatbilismen vandt frem, så passagertallet
dalede, og i 1968 klappede det daværende amt og
kommunerne omkring banen pengekassen i, da man
ikke længere ønskede at dække det gentagne underskud. Så den 31. marts 1968 kørte det sidste tog på
banen, som herefter blev nedlagt og de solide stationsbygninger blev sat til salg.
En historisk og spændende æra for området var slut.
Og rygtet siger, at det var en rigtig smuk tur gennem
vores midtjyske natur.
Luffe
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
VÆRKERIET … hvad går det helt præcist ud på?
Det er et åbent og konstant relevant spørgsmål! Læs
med her og forstå hvorfor. Det bliver du med garanti
ikke ked af og forhåbentlig klogere af.
Kort fortalt, så er Værkeriet en forening, som holder
til på Lemming Gl. Skole – på Lemming Skolevej 8.
Foreningen blev dannet lige omkring hvor Dybkær
Specialskole flyttede til nye lokaler i 2015. Vi har siden
foreningens begyndelse arbejdet på at skabe et sted
med kulturelle, kreative og brugerbaserede tiltag.
Efter aftale med Silkeborg Kommune, fik vi tilbage i
2015 lov til at låne nøglerne til skolen, men kommunen
var ikke interesseret i økonomisk til støtte projektet og
dermed heller ikke i vedligeholdelse af bygningerne.
Drift og vedligeholdelse er i dag under Værkeriet, og
det løber udelukkende rundt grundet medlemsindtægter fra institutioner, foreninger, bruger- og støttemedlemsskaber.
Silkeborg Kommune var dog villige til økonomisk støtte for en ny bygning – læs mere om Kulturlanternen
- Lemminghuset længere nede.
Blandet tilbud og arrangementer
Værkeriet har siden sin begyndelse været under udvikling, og flere spor for indhold i huset er blevet lagt.
Dette skyldes især brugerne af huset, som løbende
byder ind med idéer til hvad stedet kan benyttes til og
som er villige til at ofre frivillige arbejdstimer.
Lemming IF har indrettet Fitness-lokale (kontakt dem
for indmeldelse) og har desuden en række gymnastikhold, samt Floorball.
Der er fire lokale bands på førstesalen. Her holder ungegruppen også til – de mødes hver første fredag i
måneden.
Bestyrelsen i Værkeriet arrangerer Forårsmarked og i
løbet af det sidste års tid, er Fredagsmarkedet blevet
en realitet, hvor alle interesserede kan være med. Du
kan stille op som loppemarked, byttebiks, krea-bod,
m.m.
Der har været arrangeret MGP-fest og Halloween. I
skrivende stund er ”Madlavning for mænd” startet op.
Nye hold til foråret, så følg med.
Det handler om at skabe liv – og her er alle idéer og
folk velkommen til at byde ind.
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Et medlemskab på 150,- - hvad får jeg ud af det?
Det her skal du læse, også selvom du måske ikke bruger Værkeriet.
Med et medlemskab i hånden, får du adgang til:
- gymnastiksalen – også i weekenderne.
- at leje Værkeriet inklusiv køkken til børnefødselsdage og mindre fester, hvor I er max 20 personer.
Dit medlemskab er en støtte til lokalområdet, hvor du
støtter tanken om at have et hus, hvor indholdet kører
på brugerbaserede tiltag.
Det er en gylden mulighed for at skabe, udvikle og
samle liv til lokalområdet.
Tak for din støtte!

Husk

Generalforsamlingen
i Værkeriet

Tirsdag d. 5. februar kl. 19:30

Livestream foredrag i Værkeriet foråret 2019
Alle foredrag er kl. 19.00 - 21.00

Tirsdag den 26-02-2019
’Klimaændringer – den danske vinkel’
Foredrag ved professor
Jens Hesselbjerg Christensen
om klimaændringer.

Tirsdag den 19-03-2019
’Vores urolige klode’
Foredrag ved
lektor Bo Holm Jacobsen
om jordskælv.

Selvom det hedder ’den globale
opvarmning’, rammer den i høj grad lokalt med klimaændringer som alle nationer i verden oplever på
en unik måde. FNs klimarapport besvarer spørgsmål
som: hvad er effekterne af den globale opvarmning?
Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os?

Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og
tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler
mod liv, ejendom og infrastruktur.
Men jordskælv holder også Jordens overflade ung,
frugtbar og oven vande og afslører Jordens dybe
indre.

Også i Danmark har vi behov for at få sat tal på hvor
meget havet stiger, hvor kraftige skybrud vi skal
dimensionere kloakkerne til og hvor lange og hvor
varme hedebølger fremtidens somre byder på.
Foredraget afholdes på dansk.

Hør om hvordan fx høj-præcise GPS-målinger og
radarsatellitmålinger sammen med klassiske geologiske undersøgelser tillader bedre fastlæggelse af
jordskælvsrisiko.

Tirsdag den 12-03-2019
’Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv’

Tirsdag den 09-04-2019
’Når fysikkens stråler helbreder’

Foredrag ved professor
Peter Teglberg Madsen
om forskning i hvaler.
Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med
nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år
siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et
liv i vand. I mange år har forskere kun kunnet opnå
indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i den korte
tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og herudfra gætte sig til hvordan
de lever. Men ny teknologi har i de sidste ti år givet
forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd langt til havs – herunder
marsvinet i vores egne farvande.
Foredraget afholdes på dansk.

Foredraget afholdes på dansk.

Foredrag ved professor
Kari Tanderup
om behandling af cancer
med stråler.
Kræft er en alvorlig sygdom, men moderne behandling med kirurgi, stråler og medicin betyder at seks ud
af ti kræftpatienter overlever kræft i mindst fem år.
I foredraget vil du høre om den fysik der ligger til
grund for at stråler kan være nyttige til behandling
af kræft. Klinisk forskning giver os løbende ny viden
om strålernes virkning på kræft og på vores krop, og
du vil høre hvordan forskerne til stadighed udvikler
teknologier til at gøre stråler mere fokuserede så flere
patienter kan helbredes med strålebehandling mens
byrden af bivirkninger mindskes. Hør også om nyeste
skud på stammen: den store, nye danske accelerator
som fra 2019 vil yde cancerpatienter avanceret, mere
skånsom strålebehandling med protoner.
Foredraget afholdes på dansk
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Jul, Jutlandia og Jesusbarnet
”Hej-ho for Jutlandia hun kommer som kaldet til slaget”. Sådan hørte jeg forleden aften et par børn komme syngende hen ad gaden, da jeg stod og ventede
på at blive samlet op af en volleykammerat på vej til
træning.
Jo, ham Kim Larsen havde også fat i de helt mindste.
Når man tænker og læser efter, er det ellers ikke en
særlig børnevenlig sang – altså Jutlandia. Det handler
om en blodig krig i Korea i nittenniogfyrre eller cirka
deromkring. Men Kim Larsen formår at skrive tekst og
melodi på en sådan måde, at det nærmest lyder helt
romantisk. Hvad krig dog langt fra er. Prøv at forestil
dig Rasmus Seebach lave en sang om fregatten Peter
Willemoes, der i 2017 ydede støtte til koalitionen mod
Islamisk Stat. Forestil dig Rasmus Seebach synge om
krig og terror på den der Rasmus Seebach’ske flødepop-måde. Det vil nok skurre i manges øre, i hvert fald
de, som har set krigens grimme fjæs.

Mennesker havde i mange år levet langt væk fra Gud,
men han ville være tæt på – så tæt på, at han selv
var lige iblandt mennesker, ja faktisk selv blev menneske. Som juleevangeliet lyder et sted med meget
slagteragtige ord ”Ordet blev kød og tog bolig i blandt
os”(Johannesevangeliet kapitel 1 vers 14). Gud valgte
at bo hos mennesker. Han kunne være kommet som
prinsen på den hvide hest, kaldet til slaget, og det ville
passe sig. Det ville passe til de romantiske sange vi
synger i julen. Men han valgte en anden vej. Han valgte den ydmyge vej. Der var ikke plads andre steder
i Betlehem end den ringeste airbnb i landsbyen. En
stald. Et fodertrug. Her valgte Gud at tage bolig.

Krybbespil wikimediacommons

Kim Larsens mindes fra Wikimediacommons
Men tiden læger som regel mange sår, og derfor kunne Kim Larsen vel også få succes med Jutlandia.
Men hvad har Kim Larsen og Jutlandia lige med jul at
gøre? Ikke så meget såmænd, men når jeg alligevel
trækker ham frem, så er det fordi vi er mange danskere, der forholder os til julen på samme måde, som
Kim Larsen kunne beskrive en tragisk hændelse med
melodisk lethed. Julen er hjerternes fest, det er glæde,
familiehygge og traditioner. Og det er godt. Mon ikke
også der i ekstra mange hjem i år lyder ”DEEEJLIG
ER JO-ORDEN”, som kun Kim Larsen kunne synge
den?
I kirken synger vi også dejlige sange om barnet, der
blev født i Betlehem. Vi glæder os over dette lille barn,
der blev født. Men hvad var baggrunden lige, for at
dette barn skulle fødes?
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Når jeg bliver mindet om baggrunden for den kristne
jul, så giver det en dybde til budskabet om kærligheden fra Gud til os. En kærlighed så dyb og som kostede så meget, at jeg har brug for at bliv stille og eftertænksom, selvom det er svært i juletiden. Som Svend
Erik Petersen skriver i Danmarks stadig nye julesang:
”Hvad er det der gør Jul til noget særligt”. Det er for
mig barnet i krybben, som er så meget mere, der giver
julen værdi.
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Så kan jeg blive ved med at synge med på ”Et barn
er født i Betlehem”, selvom den måske er en simpel
salme til at beskrive Jesu fødsel. Så er det nu engang
det salmemæssige lydtæppe i julen. Og vi skal helt
sikkert synge den juleaften.
Herfra skal der lyde et ønske om fredelig jul, hvor der
også skal lyde en tak til alle, der sætter livet på spil for
at skabe fred, og ikke mindst tak til Gud, for at han ikke
alene satte livet på spil men også vandt livet.
Glædelig julemåned
Martin Nørremark

Orientering
Formanden stopper
Formand for Lemming og Serup menighedsråd, Arne
Mundbjerg, stopper i menighedsrådet fra den 01.12.
Vi er kede af at skulle sige farvel til Arne i rådet og
herfra skal det lyde et stort tak for dit store arbejde og
dit engagement. Vi håber at se dig i forskellige sammenhænge.
Besøg af præsten
Hvis nogen fra sognene ønsker besøg, eller ved om
nogen, der gerne vil have besøg af præsten, er I altid
velkomne til at kontakte os pr. telefon eller mail. Det
gælder også besøg på sygehusene eller plejecentrene.
Som præst har vi absolut tavshedspligt med hensyn til,
hvad der måtte blive betroet os under sådanne besøg
eller samtaler.

Siden sidst
Høstgudstjeneste
I september var der
høstgudstjeneste i Serup kirke om formiddagen og i Lemming kirke om aftenen. Begge
steder var der pyntet
op med de smukkeste
høstfarver og i Serup
medbragtes høstgaver, som blev bortauktioneret. Pengene gik
til et godt formål og
præsten er stadig glad
overrasket over, hvad
folk er villige til at betale for en dusk persille eller en
pæn kurv med æbler. Der blev indsamlet 1024 kr og
det er vi ret stolte af.
Efter gudstjenesten
var der serveret frokost i konfirmandstuen, hvor der blandt
andet var hjemmelavede tarteletter og for
udendørstyperne var
der mulighed for at
lave snobrød.

Snobrødsbagning i Præstegårdshaven

Om aftenen var der gudstjeneste i Lemming og efter
gudstjenesten gik vi over vejen, hvor Arne Mundbjerg
og frue havde inviteret ind i privaten til kaffe og kage
og sang fra Højskolesangbogen.
Afsked med Poul Jensen
Den 14. oktober tog menigheden i Serup afsked med
graver gennem 23 år, Poul, som har valgt at gå på
pension, samt hans kone Asta, der har fungeret som
gravermedhjælper. Efter gudstjenesten var der derfor
dækket op med pølsebord, og det var en stor glæde, at
se mange folk fra menigheden og kollegaer var mødt
op for at sende Poul og Asta godt ind i den tredje alder.

Afskedsreception for graver Poul Jensen

Kære Poul og Asta.
Endnu engang tak for jeres virke ved Serup kirke.
Mens graverstilingen er vakant bliver den varetaget af
gravermedhjælper Steffen Johnsen, så kirke og kirkegård er i de bedste hænder i den kommende tid.

13

KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Den aften med Johnny Cash’ musik
Torsdag den 4. oktober i Lemming Kirke var rammen
sat til en aften med musik og fortællinger omhandlende Johnny Cash. Lokale musikere havde forinden givet hinanden hånd på at gå med i legen om at fortolke
numre, som enten var skrevet af Johnny Cash selv
eller ny-fortolkninger af numre som ”the man in black”
selv havde fortolket.
De fremmødte – og tak til alle jer, som fyldte kirkerummet på hvert et sæde og med god stemning – blev
indledningsvis, præsenteret for historien bag Johnny
Cash. Hvad var han for en mand, og hvordan forløb
hans liv. En fortælling, som til tider synes barsk, dyster
og rummer megen smerte, men som også indeholder
en masse poesi, kærlighed, dybde og kompleksitet.
Johnny Cash’ ærlige, sårbare og stærke tekster, blev
fremført af de lokale musikere i en passende bredde
og på en måde, som gav plads til eftertænksomhed,
dybe vejrtrækninger, smil og glæde. Musikken startede med en fællessang; Du kom med alt det der var
dig. Dernæst gik far og søn på under navnet – Anchormen – som indledte med temaet fra Ring Of Fire,
for at kalde duoen – og resten af de fremmødte – til
samling. De fortolkede Flesh and blood, Ring of fire
og sidst, men ikke mindst, en rørende og fin version
af I still miss someone. Dernæst gik Silkeborg-bandet,
Rusty Radiators, på, som denne aften havde taget tre
mand (ud af fem i bandet) med i kirken. De fremførte
den smertefulde Hurt og en dyb og tilpas brummende
version af velkendte Walk the line.
Herefter tog Voxenkoret, med klaver og kontrabas, os
gennem fortællingen om dengang Daddy sang bass.
De gjorde også plads til en afstikker i form af Leonard
Cohen’s  Halleluja, som passede glimrende til aftenen.
Serup-bandet, SWOT Blues, havde taget to kærlighedsnumre med She used to love me a lot og U2nummeret One med sig. Christoffer fra Lemming og
Kresten, havde lagt en ny make-up på nummeret
Jackson, som Johnny Cash og hans hustru, June Carter, havde som en af deres duetter. Derefter blev der
fra publikum skrålet med på et enkelt ord under Cry,
Cry, Cry.

Tak til menighedsrådet for et flot arrangement
i forbindelse med vores afsked fra Serup Kirke.
Tak for godt samarbejde gennem årene.
Tak til alle jer, der mødte op og
gjorde vores afsked til en rigtig hyggelig dag.
Tak for taler og alle de fine gaver.
Venlig hilsen Poul og Asta
Indsættelsesgudstjeneste
Søndag d. 9. september blev jeg Martin Nørremark
indsat som sognepræst i Sejling og Sinding i et barselvikariat for Mette Glowienka. Provst Jakob Nissen
holdt formesse og indsættelsestale, hvorefter jeg tog
over. Kirkerne var ekstra godt besøgte denne dag.
Flere ville se, hvem ham den nye præst var?
Og ny præst det er jeg, både for menigheden i Sejling
og Sinding men også i det hele taget. Jeg blev nemlig
færdig på pastoralseminariet i foråret, som en del af
det historiske lille hold på to studerende. Så det var
også med ekstra spænding at indsættelsesprædiken
blev holdt, og jeg måtte flere gange gribe mig i ikke at
lade mig overvælde af de store følelser der kom frem.
Efter gudstjeneste bød menighedsrådet på lækre
sandwich i sognegården efterfulgt af kaffe. Jeg blev
således budt velkommen på bedste vis med sange og
taler og gode ord på vejen. Jeg glæder mig i tjenesten
og befinder mig godt i menigheden og blandt kolleger
og menighedsråd.
Herfra skal lyde mange tusinde tak for en dejlig dag til
alle de fremmødte.
Sognepræst Martin Nørremark

Et festligt fællesnummer rundede Johnny Cash temaet af med A thing called love. Fællesang som start,
og fællessang til at gå hjem på, blev sidste melodi for
aftenen, Jens Rosendal – Som solskin over mark og
hav.
TAK til alle medvirkende og holdet bag.
De tre præster i Lille Hids og provst Jakob Nissen.

14

Kalender
Julen har englelyd
Vi synger julen ind med Akademisk Kor Århus
søndag d. 9. dec. kl. 20.00 i Serup kirke

Dansk og engelsk jul med Fortuna-koret i Sejling Kirke
Fortuna-koret giver sit bidrag til julestemningen, når
koret onsdag den 12. december kl. 19.30 giver koncert i Sejling Kirke med dansk og engelsk julemusik
udvalgt til lejligheden.

Fortunakoret

Det danske repertoire tæller sange som ”Velkommen
igen Guds engle små” og ”Dejlig er den himmel blå”,
begge med musik af Weise, mens den engelske afdeling byder på juleklassikere som ”Ding dong merrily on
high” og ”O come, all ye faithful”.

Akademisk Kor Århus

Koret sætter også
fokus på Jomfru
Maria med sangene ”Maria gennem
torne går”, ”Maria
sad på hø og strå”,
”Tota pulchra” og
”Salve Regina”.

Hvad er lyden af julen? Det spørgsmål har Akademisk
Kor Århus sat sig for at undersøge i en julekoncert,
som både byder på genhør med en række af de kendte og elskede danske juleklassikere, men også vender
øret mod julesangtraditioner i nabolande som Sverige og England. Koret vil ligeledes synge et udvalg af
smukke julesange fra middelalderen.
På denne måde vil koncerten tage publikum med på
en opdagelsesrejse i, hvordan julen kan lyde og har
lydt forskelligt til forskellige tider og i forskellige lande.
Fælles er dog julesangenes budskab om lys i mørket
og håb om fred på jorden med Jesusbarnets fødsel.
Kort sagt: Julen har englelyd.
Akademisk Kor Århus er et velsyngende amatørkor
bestående af 30 glade unge sangere fra musikmiljøet i
Aarhus og dirigeres af Jonas Rasmussen. Koret vandt
i september korkonkurrencen Rimini International Choral Competition og kvalificerede sig hermed til VM i
korsang i Tokyo i 2019.
Vel mødt til en smuk og stemningsfuld julekoncert i kirken. Gratis entré
Organist Karen-Minna Nielsen

Fortuna-koret er et
blandet kor med 40
sangere. Koret, der
er hjemmehørende
i Silkeborg, har eksisteret i 35 år, de seneste seks år under korleder og
klassisk sanger Henrik Elmer Mathiessen, der med
sit speciale, ”balanceret sang”, fremelsker en særlig
klang af udtryksfuldhed og inderlighed hos koret.
Fortuna-koret synger en del klassiske, religiøse værker. Koret optræder mest i kirker, undertiden med store
værker som Faurés Requim og Schuberts Deutsche
Messe.
Der er gratis adgang til koncerten.
Organist Erik Sanggaard
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Sigurd Barrett synger med 2. og 3. årgang - vær med!
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 16.30 i Serup Kirke.
En stor oplevelse venter, når eleverne på 2. og 3. årgang på skolerne i Lemming, Skægkær, Kragelund og Funder får mulighed for
at mødes og synge sammen med
Sigurd Barrett ved en stor koncert
Det er kirkerne i Lille Hids Pastorat, som er gået sammen om dette projekt. Med projektet ønsker
vi i fællesskab at sætte fokus på
Sigurd Barret
korsang for børn, og vi ønsker at sætte fokus på samarbejdet mellem kirkerne og på samarbejdet mellem
kirkerne og skolerne. Projektet støttes økonomisk af
Silkeborg Provsti.
Som optakt til koncerten i Serup Kirke vil der ude på de
lokale skoler blive inviteret til et forløb, hvor eleverne
øver en række sange, som skal synges sammen med
Sigurd Barrett ved koncerten.

Sigurd synger salmer for store og små

Op mod jul vil eleverne på 2. og 3. årgang på vores
skoler modtage mere information om, hvordan øvningen kommer til at foregå på deres skole.
Her vil der også være oplysninger om, hvordan man
tilmelder sig til projektet. For at være med til koncerten
skal man have deltaget i øveforløbet.
Vi er stolte over, at det er lykkedes at få Sigurd Barrett
til at lægge vejen forbi Lille Hids Pastorat. Sigurd er
kendt for at formidle sang og musik med stort overskud og engagement. Så der venter både de syngende børn og publikum en stor oplevelse, hvor musik
og sang blandes med sjov og alvor. Vi håber, at rigtig
mange fra 2. og 3. årgang har lyst til at være med, og
vi glæder os til at møde jer. På festligt gensyn
Menighedsrådene i Lille Hids Pastorat
Organisterne og korlederne
Erik Sanggaard, Karen-Minna Nielsen, Bo Kirkegaard
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De ni læsninger
3. søndag i advent, d. 16. december
kl. 14.00 i Serup kirke
kl. 16.00 i Sinding kirke
De 9 læsninger er en smuk og stemningsfuld gudstjeneste som danner optakten til julen. Det er en tradition, vi har taget til os fra den anglikanske kirke. Den
begyndte i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge,
hvor den nye unge præst Eric Milner White ønskede at
bringe fornyelse i kirkens liturgiske liv.
I 1928 begyndte BBC at transmittere gudstjenesten,
der siden har gået sin sejrsgang både i og udenfor den
anglikanske verden, bl.a. også i mange danske kirker.
Udover De 9 læsninger vil der være fællessang og musikindslag ved Vox’enkoret under ledelse af organist
Karen-Minna Nielsen.
Juledag
Jesus blev ikke født juleaften, men faktisk juledag og
juledag skal vi igen høre historien om Jesu fødsel og
nyde eftergløden fra juleaften. Julemorgen er en dag
til eftertanke og fred og Henriette Gosvig holder en
dagen-derpå gudstjeneste i
Sinding kl. 9.30 og
Serup kl.11.00
Anden Juledag
Anden juledag er derimod ikke spor hyggelig, for den
omhandler verdens første kristne martyr – Stefanus,
der blev dræbt for sin tro. Det er en af de få kristne
martyrberetninger, vi har i Biblen, den er voldsom, blodig og uhyggelig og hvad har den overhovedet med jul
at gøre? Det vil Martin Nørremark forsøge at give et
bud på i
Lemming kl. 9.30 og i
Sejling kl.11.00
Hit med julesalmen
Julesøndag kl.9.30 i Serup
Julesøndag er vi ved at være godt mætte ovenpå julefrokosterne og måske er der en enkelt julesalme, som
man ikke fik sunget i år.
Julesøndag indbyder vi til salmesangsgudstjeneste
i Serup kl 9.30, hvor vi simpelthen spiller de salmer,
som menigheden ønsker.
Der vil derfor være mulighed for at kigge dybt i salmebogen og få sunget nogle af de salmer, som man ikke
får sunget så tit, og måske kan præsten lære en salme
eller to.
På glædeligt gensyng.

Nytårsaftensgudstjeneste
På årets sidste dag inviterer vi til nytårsgudstjeneste
med bobler. Temaet for gudstjenesten rummer håb,
forløsning og forventning. Vi hører om Simeon, der akkurat når at se barnet Jesus, inden Simeon selv går
bort. Synet får ham til at udbryde ”mine øjne har set
din frelse, som du har beredt for alle folk”.
Vi ser tilbage på året vi fik givet og
ser frem med forventning, håb og
mulig forløsning på det nye år som
kommer. Tid og sted:
Kl. 14.00 i Lemming og
kl. 15.30 i Sejling
Vel mødt - Sognepræst Martin Nørremark
Helligtrekonger.
Det er ikke fordi der sker noget særligt til Helligtrekonger, men det er faktisk den dag, julen slutter. Fra gammel tid har man sagt, at det er den dag, Josef og Maria
fik barselsbesøg af de tre vise mænd fra Østerland,
der kom med kostbare gaver til Jesusbarnet.
På Island fejrer man julens afslutning ved at samles
og tænde bål for at holde det onde væk og herhjemme
siger man, at hjemmet skal være afpyntet og juletræet
smidt ud senest til Helligtrekonger.
Efter Helligtrekongerstiden, som varer hele januar og
februar med, går vi ind i fastetiden og det gør vi med
et brag til:
Fastelavn i Lemming Kirke
Søndag den 03.03 kl 13.00
Fastelavn fejres i Lemming Kirke med en børnegudstjeneste og derefter går vi over i forsamlingshuset og
slår katten af tønden. Kom gerne udklædt og måske
er der en chance for at se, hvad præsten har på under
kjolen?

Fastelavnsgudstjenester i Sejling og Sinding
Søndag den 3. marts inviterer Sejling og Sinding
Sogne til to korte fastelavnsgudstjenester med efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshusene i både Sejling og Sinding.
Mere info følger om arrangementet
i forsamlingshusene.
Tidspunkt for fastelavnsgudstjenesterne:
Sinding kl. 13.30 - Sejling kl. 14.30
Alle er velkomne og kom gerne udklædt.
Henriette Gosvig, Martin Nørremark
og børnegruppen.
Tema – Venner og fjender
Vinterhøjskolen i Lille Hids
Torsdag 7. februar kl. 19.00
i Serup konfirmandstue
Torsdag 21. februar kl. 19.00
i Sejling konfirmandstue
Lørdag 9. marts kl. 9.30 – 13.00
i Kragelund konfirmandstue
Vi tager temperaturen på næstekærlighed – i samfundet, i bjergprædikenen og vi stiller spørgsmål som: ”er
der grænser for næstekærlighed?”.
Årets vinterhøjskole planlægges af de lokale præster,
og alle er velkomne til at deltage. Til jul lægger vi en
folder i kirkerne, som kan tages med hjem.
Martin Nørremark (vikar for Mette Glowienka),
Henriette Gosvig Knudsen
og Kresten Thue Andersen.

De tre præster i Lille Hids, Kresten Thue Andersen, Martin Nørremark, Henriette Gosvig Knudsen og provst Jakob Nissen.
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JULEHJÆLP

Serup/Lemming
Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses
Legat” kan søges ved indsendelse af begrundet ansøgning til:
Sognepræst Henriette Gosvig,
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming.

Kirkelige handlinger
Døbte:
Jannik Schack Laursen
Lemming Kirke 12.08-2018
Frederik Bøgh Kristensen
Serup kirke 16.09.2018

Ansøgningerne behandles udelukkende af mig
og jeg har tavshedspligt.
Legatet udbetales lige op til juledagene, da jeg
selv modtager det ret sent i december.
Ansøgningsfrist:
Lørdag den 15. december 2018.

Georg Trads Davidsen
Sinding Kirke 23.09-2018
Emil Uhrbrand Overgaard
Serup Kirke 30.09-2018

JULEHJÆLP

Sejling/Sinding

Silas Rokkjær Jensen
Serup Kirke 30.09-2018
Oliver Drejer Friis
Lemming Kirke 30.09-2018

Julehjælp fra menighedsrådet i Sejling og Sinding kan søges ved indsendelse af begrundet
ansøgning til:
Sognepræst Martin Nørremark,
Flensborgvej 3, 8600 Silkeborg.
Ansøgningerne behandles udelukkende af
præsten og kordegnen.
Der er selvfølgelig tavshedspligt.
Julehjælpen udbetales lige op til juledagene
efter vi har gennemgået ansøgninger.
Ansøgningsfrist:
Lørdag den 15. december 2018.
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Bertram Vad Refsgaard
Sejling Kirke 07.10-2018

Viede:

Janni og Heine Schriver Poulsen
Lemming Kirke 01.08-2018
Josefine Randschau Hemmingsen
Sinding Kirke 07.10-2018

Nikita og Bjørn Hald Sørensen
Serup Kirke 11.08-2018
Trine og Niels Angelo Dohn
Lemming Kirke 18.08-2018
Døde:
Kjeld Møgelvang Kjeldsen
Bisat fra Sejling Kirke 10.08-2018
Hans Ove Jensen
Bisat fra Serup Kirke 15.08-2018
Vagn Levring
Bisat fra Serup Kirke 18.08-2018
Inger Korsbakke
Bisat fra Serup Kirke 22.08-2018
Klaus Martin Johannesen
Bisat fra Sejling Kirke 26.10-2018
Dødfødt dreng kaldet Alfred
Bisat fra Engesvang Kirke
d. 26.10-2018

Avi Østergaard
Serup Kirke 14.10-2018

Guds fred være med
vore døde
Æret være deres minde
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KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Spaghettigudstjenester i Sejling

Tirsdag d. 15. januar kl. 17.00: ”Kan Gud fikse min cykel?”

&
Tirsdag d. 19. februar kl. 17.00: ”Hvem bliver væk fra hvem?”
Spaghettigudstjenesterne i Sejling er tænkt
som en god afslutning på dagen i kirken, hvor
præsten fortæller historier,
og vi synger os varme.
De to spillopper Moses og Luka Mathæu
er også med til at gøre det hele festligt.
Vi begynder i kirken,
og bagefter spiser vi aftensmad
i sognehuset.
Arrangementet er både for store og små,
men henvender sig mest til børnehavebørn
og de mindre skolebørn.
Forældre og bedsteforældre
er selvfølgelig velkommen.
N.B. Det hele er gratis!!!
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Litteraturkreds
Litteraturkredsen, som omfatter medlemmer fra de 6 nordlige kirkesogne er åben for
flere medlemmer. Møderne
holdes en onsdag aften hver
måned i sæsonen.

Klokkeringning ved dødsfald

Der kan ske tilmelding
hele sæsonen

Det er gammel skik i vore sogne, at der
ringes med kirkeklokken ved dødsfald.
Såfremt man ønsker denne smukke skik
opretholdt, bedes man ved dødsfald rette
henvendelse til sognepræsten eller graveren. Ringning foretages mellem solopgang
og solnedgang, dog ikke om søndagen.

Henvendelse til
Grethe Ankersen
tlf. 86 85 53 99.

Adresser
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 - E-mail: msg@km.dk
Martin Nørremark, barselsvikar for Mette Skaarup
Flensborgvej 3, 8600 Silkeborg
Telefon: 2894 5065 - E-mail: mano@km.dk
Henriette Gosvig, Serup - Lemming
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - E-mail: hengo@km.dk
Kresten Thue Andersen (kbf.), Kragelund - Funder
Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Tlf.: 5115 2766 - E-mail: kta@km.dk
Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 - E-mail: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00.
Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på:
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg
Tlf: 86 800 200. Alle hverdage 9-13, undtaget onsdag.

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 5190 1244
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk
Gravere:
Serup sogn: Vakant - Stillingen varetages pt. af
Steffen Johnsen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021
Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283
Sinding sogn: Steen Brødløs, tlf.: 2296 1589
Kirkeværge:
Serup sogn:
Bente Fisker, tlf.: 2264 7423
Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058

Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082
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11.00 HG

Søndag d. 2.

9.00 HG 16

9.00+10.00

9.30 HG

9.30 HG

Lemming

Lemming

Januar

16.00 HG 18

11.00 MN

Sinding

8.00 KTA

15.00 KTA

10.00 KTA

13.30 KTA

19.00 KTA 9

9.30 HG

Søndag d. 6.

11.00 HG

16.00 HG 8

14.00 HG 8

11.00 HG 7

9.30 KTA

Tirsdag d. 1.

Sinding

10.00 KTA 6

11.00 KTA

Lillejuleaften

3. søn. i advent

2. søn. i advent

1. søn. i advent

Kirkeåret

Helligtrekonger

Nytårsdag

Kirkeåret

Nytårsaftensdag

Julesøndag

2. Juledag

Juledag

11+12.30+15 4 Juleaften

14.30 KTA 3

10.00 KTA+HG

9.15+10.30

10.00 KTA

13.00 KTA

Funder

Sejling

15.30 8

11.00 MN

9.30 HG

Funder

9.30 KTA 1+14 11.00 KTA 1

Kragelund

14.00 5 +16.15 MN 13.00+15.15 MN 13.30+16.00

9.00+10.30 MN 16

9.00+10.00 13

11.00 MN+HG 2

9.30 MN

Sejling

for Lille Hids Pastorat

Kragelund

Serup

14.00 MN 8

9.30 MN

Mandag d. 31.

Søndag d. 30. 9.30 HG 7

Onsdag d. 26.

Tirsdag d. 25. 11.00 HG

Mandag d. 24. 13.00+15.15 HG 14.00+16.15 HG

Søndag d. 23.

Torsdag d. 20.

Onsdag d. 19.

Tirsdag d. 18.

Søndag d. 16. 14.00 HG 18

Torsdag d. 13.

Tirsdag d. 11.

Søndag d. 9.

Serup

December

KIRKENYT
Gudstjenesteliste for December - Januar - Februar 2019
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9.30 MN

11.00 KTA

10.00 6

9.30 KTA

10.30 3

Seksagesima

Septuagesima

Sidste s. eft. H3K

4. søn. eft. H3K

Kirkeåret

3. søn. eft. H3K

2. søn. eft. H3K

1. søn. eft. H3K

1) Fejres med bidrag af trompetist Jan Nørgaard.
2) Minikonfirmander medvirker
3) Gudstjenesten er henlagt til Funder Plejecenter
    – venner og familie inviteres til kaffe og et lille glas bagefter
4) Familiegudstjeneste
5) Skægkær Hornorkester spiller inden gudstjenesten
(kl. 13.30-14.00)
6) Henlagt til Kragelund Plejecenter – alle er velkomne
7) Salmesangsgudstjeneste
8) Med champagne eller kaffe

NOTER:

  9) Kort aftengudstjeneste med fortælling og gløgg i konfirmandstuen
10) I samarbejde med Funder Seniorer.
11) Konfirmander medvirker
12) Kravlegudstjeneste for de helt små med spisning
13) Dagplejer og børnehave
14) Kaffe
Se også kalendersiderne
15) Spaghettigudstjeneste
16) Skægkærskolen
for mere information
17) Konfirmationsgudstjeneste
om arrangementerne
18) De 9 læsninger

Forklaring på forkortelser: KTA: Kresten Thue Andersen, HG: Henriette Gosvig Knudsen, MN: Martin Nørremark, barselsvikar for Mette Skaarup Glowienka

Torsdag d. 28.

Onsdag d. 27.

9.30 HG

11.00 KTA

11.00 HG

16.30 KTA

11.00 MN

9.30 HG 14

Søndag d. 24.

17.00 MN 15

9.30 MN

16.30 KTA 12

11.00 HG

11.00 MN

16.00 KTA 11

Torsdag d. 21.

Tirsdag d. 19.

Søndag d. 17. 9.30 HG

Søndag d. 10.

9.30 HG

Kragelund

11.00 HG

Sinding

Søndag d. 3.

Sejling

Funder

Lemming

Serup

Februar

9.30.HG 14

11.00 KTA

10.30 KTA 3

10.00 KTA 6

16.00 KTA 11

9.30 KTA

Torsdag d. 31.

Onsdag d. 30.

11.00 MN

9.30 MN

Søndag d. 27.

11.00 HG

17.00 MN 17

9.30 MN

Onsdag d. 23.

11.00 HG

17.00 MN 15

Tirsdag d. 15

Søndag d. 20. 9.30 HG

11.00 MN

Søndag d. 13.

Få dit arrangement med i næste nummer af

L O K A L B L A D E T ss Aktivitets
Faste arrangementer:
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

Løb i Lemming, LIF
Hver søndag kl. 9.00
fra Lemming Klubhuset

Løb i Serup (Forsm.)
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

Sinding Bibliotekscafé
Fredage kl. 15-17
Sinding Forsm.hus

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

December

Januar

2. december kl. 14.00
Julemarked i Serup Forsamlingshus, se s. 33

9. december kl. 20.00
Akademisk Kor Århus i
Serup Kirke, se s. 14

9. januar kl. 12.30
Nytårskur, Serup Pensionistforening, se s. 45

24. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Serup Borgerf., se s. 33

3. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm.-Nisset Seniorklub, se s. 45

11. december kl. 19.00
Julekoncert m. Skægkærblæserne, se s. 7

14. januar kl. 12.30
Nytårskur, Lemm.-Nisset
Seniorklub, se s. 45

25. januar kl. 18.00
Teatertur, Perronteatret,
Landsbyliv, se s. 35

5. december kl. 13.30
Juleafslutning i Sejling
Pensionistf., se s. 44

12. december kl. 12.30
Juleafslutning, Serup
Pensionistf., se s. 45

15. januar kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i
Sejling Kirke, se s. 20

26. januar kl. 9.00
Rævejagt i Lemming
Jagtforening, se s. 38

6. december kl. 19.00
Skolestartsmøde, Skægkærskolen, se s. 7

12. december kl. 19.30
Fortunakoret i Sejling
Kirke, se s. 15

16. januar kl. 18.00
Fællesspise i Serup Forsamlingshus, se s. 33

28. januar kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset
Seniorklub, se s. 45

9. december kl. 14.00
Juletræsfest i Lemming
Borgerforening, se s. 39

31. december kl. 9.00
Nytårskur i Serup Forsamlingshus, se s. 33

16. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Lemming Borgerf., se s. 39

29. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Lokalbladet, i Serup, se s. 4

22. januar kl. 16.30
Indskrivningseftermiddag,
Skægkærskolen, se s. 7

30. januar kl. 12.30
Frokost i Sejling Pensionistforening, se s. 44
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Dea

dlin

KALENDER

loka

lbla

Mountain-bike, LIF
Hver lørdag kl. 10
Vestre Søbad

Bibliotekscafé i Værkeriet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Floorball i Værkeriet
Mandage kl. 19.45

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Gudstjenester:
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Februar

e til

1. fe

Marts

næs

brua

d@g

r

mai

te n

r.:

l.co

m

5. februar kl. 19.30
Generalforsamling i Værkeriet, se s. 10

22. februar kl. 18.00
Fællesspise i Serup Forsamlingshus, se s. 33

2. marts kl. 10.00
Fastelavnsfest i Serup
Borgerf., se s. 33

13. marts kl. 16.30
Sigurd Barret, 2. og 3.
årg., Serup Kirke, se s. 15

6. februar kl. 13.30
Besøg af Major, Serup
Pensionistfore., se s. 45

22. februar kl. 18.00
Fællesspisning, Landsbyliv, se s. 35

3. marts kl. 13.00
Fastelavnsgudstj. og tøndeslag i Lemm., se s. 39

16. marts
Forårsfest og Revy i Lemming, se s. 39

11. februar kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset
Seniorklub, se s. 45

22. februar kl. 18.30
Vildt på museum, Lemm.
Jagtforening, se s. 38

5. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sejling Forsm., se s. 30

19. marts kl. 19.00
Livestream foredrag i
Værkeriet, se s. 11

13. februar kl. 13.30
Foredrag, Sejling Pensionistforening, se s. 44

25. februar kl. 14.00
Marienlund, Lemm.-Nisset Seniorklub, se s. 45

7. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Lemming Jagtfore., se s. 38

27. marts kl. 12.30
Generalforsamling, Sejl.
Pensionistf., se s. 44

19. februar kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i
Sejling Kirke, se s. 20

26. februar kl. 19.00
Livestream foredrag i
Værkeriet, se s. 11

11. maarts kl. 12.30
Generalf., Lemm.-Nisset
Seniorklub, se s. 45

27. marts kl. 18.30
Besøg hos Collection,
Landsbyliv, se s. 35

20. februar kl. 13.30
”Sørens Rejser”, Serup
Pensionistfore., se s. 45

27. februar kl. 13.30
Hygge i Sejling Pensionistforening, se s. 44

12. marts kl. 19.00
Livestream foredrag i
Værkeriet, se s. 11

28. maarts
Dilettant, forpremiere,
Serup Borgerf., se s. 33

27. februar kl. 19.15
Generalforsamling i LIF,
Klubhuset, se s. 26

13. marts kl. 13.30
Om værkeriet mm., Sejling Pens., se s. 44

30. marts
Dilettant, Galla og fest,
Serup Borgerf., se s. 33
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Lemming
Gymnastikforening

100 år

Lemming Sogns Gymnastik og Idrætsforening. Navnet
giver et signal om en svunden tid, tiden hvor en idrætsforening tog sit udgangspunkt i sognet, tiden hvor
boldspil var sommerens fællesskab og gymnastikken
var for vinteren.
Historien er lang men vores fællesskab begynder d.
20. januar 1954, hvor de eksisterende idræts- og gymnastikforeninger i Lemming Sogn slog sig sammen til
Lemming Sogns G&IF.
Historien fortæller at sammenlægningen havde rod
i tre foreninger, Lemming Gymnastikforening stiftet
i 1918, Nisset Idrætsforening dannet i 1930 og sidst
Boldklubben Frem, hvis historie endnu er lidt uklar,
men vi hører gerne fra aktive fra Boldklubben Frem
som kan den oprindelige historie.
Senere er Lemming Sogns G&IF blevet ændret til Lemming G&IF og senest blevet forenklet til Lemming IF.

Floorball
i Værkeriet –
mandage 19:45

Hver mandag mødes en flok for at spille
Floorball i gymnastiksalen. Der er blevet
lavet bander, så tempoet er højt og du får
sved på panden.
Typisk spiller vi korte kampe 3-mod-3 og
sommetider laver vi øvelser for at udvide
kendskab til spillet. Indtil videre har det
primært været mænd i alderen 15-50, men
alle er velkomne.
Lemming IF har sørget for stave, så alt hvad
det kræver for at være med, er sportstøj og
indendørssko.
Vi har indimellem også gæstetræning i Grauballe Hallen, hvor vi prøver kræfter med at
spille på stor bane.
Har du spørgsmål?
Kontakt Christoffer på tlf. 61 65 10 96 eller
klik ind på Facebook: Lemming IF - Floorball

Lemming IF afholder

generalforsamling

Onsdag d. 27. feb. 2019 kl. 19.15 i Klubhuset,
Lemming Skolevej 10 A, 8632 Lemming
Der serveres smørrebrød kl.18.30. Tilmelding til
sekretær Bjørn Bajlum på lemmingif@outlook.dk
eller mobil 27 23 04 05 inden den 24. feb. 2019.
Vi glæder os til at se Jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF
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Lemming IF mangler
hjælp i kantinen
Vi mangler en, gerne flere, der vil hjælpe med
at passe kantinen i klubhuset, når der spilles
hjemmekampe. Der vil være god oplæring af
vores kantinepersonale.
Kontakt Gry Schultz tlf. 22502097
eller foghkaae@hotmail.com

Nyt fra fodboldafdelingen
Sæsonen er gået på hæld. Spillere og trænere er gået
på pause, efter en hård halv sæson, som desværre
betød nedrykning fra Jyllandsserien til serie 1. Men
serie 3 klarede skærende og overlevede i serie 3, og
vores 7 mandshold fik en flot 2. plads i deres 7-mands
række.

og deres evne til at være sociale og gode venner, selvom resultaterne ikke gik vores vej. Samtidigt skal der
være stor ros for at gå ud og vinde de sidste 2 kampe,
selvom vi ikke selv kunne afgøre vores skæbne. Det
vidner om et stærkt sammenhold og giver et stort håb
for, at vi i foråret kan spille med i toppen af serie 1.

Vi har været igennem en halv sæson, hvor skader og
de manglede marginaler har fyldt meget. Især i starten af sæsonen var vi uheldige, og fik ikke de point vi
havde spillet os til, men som bekendt varer fodboldkampe mere end 90 min. Det var medvirkende til, at vi
fik en svær sæson og vi må erkende, at vi ikke kendte
vores besøgstid, og samtidigt var vi ikke dygtige nok
til at klare fri sag i en meget tæt pulje. Vi endte sidst,
men kun med 3 point op til, at skulle spille oprykning
til Danmarks serien. Når jeg kigger tilbage på sæsonen, er der altid ting vi kunne have gjort anderledes og
tidspunkter, hvor jeg kan tænke: hvorfor gjorde vi ikke
sådan og sådan, men fakta er, at vi reelt ikke ved om
det havde ændret noget. Til foråret hedder det serie 1
og der er kun én ting at gøre, og det er at kigge fremad
imod endnu en udfordring, som selvfølgelig er jagten
på oprykning.

Når vi kigger fremad, venter der os en stor opgave:
Vi vil tilbage i Jyllandsserien. Vi har en rigtig god trup,
som vi håber vi kan holde sammen på, og samtidig er
vores unge serie 3 spillere også ved at være klar til at
gøre sig gældende, omkring pladserne på førsteholdet. Kan vi holde på de gode drenge vi har i klubben, og
få lidt tilgang så vi kan blive lidt flere spillere, så er jeg
sikker på at der kommer til at blæse sejrs vinde over
Lemming til foråret.
Pokalen for Årets spiller er i år, fortjent, gået til Rasmus Lysdal, som også var den der fik flest stemmer fra
de andre spillere.
Husk vi ikke skal være bange for at tabe, men have
lysten til at vinde.
Mads Balle 1.holdstræner

Men før vi kigger frem imod en ny sæson, vil jeg gerne
bruge lidt tid på at rose spillerne for deres evige lyst til
at træne, deres forsøg på at ændre på vores placering

Lidt billeder fra afslutning:

Mads overrækker
fortjent pokalen
som årets spiller til
Rasmus Lysdal.

Mads får overrakt kurv fra
spillerne, som tak for i år.
Overrækning af præmier i
pointspil. På billedet ser vi
nogle tilfredse spillere.

Mads, Gamle og
Rasmus Lysdal
vender valget
af året spiller.

Kristoffer Nygaard der modtager
lidt anerkendelse for hans
arbejde som kampfordeler og
hans præmie for point spil.

Gamle får overrakt en
kurv fra
Trænerteamet som tak
for alt det
frivillige arbejde Karen
og Gamle
har ydet endnu engang
.
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En frivilling er en frivillig i Lemming IF. Og en forening som Lemming IF lever på hjælpen fra vores mange frivillinge.
Uden deres indsats kunne klubben ikke eksistere. Derfor præsenterer vi hver gang en frivilling fra klubben her i bladet.

“Frivilling”

Sanne Mai Lemming

Navn og alder: Sanne Mai Lemming, 35 år.
Bor på Lemming Hegn med sin mand Jesper og
deres 2 børn.
Uddannelse: Kontorassistent. Læser for tiden en
akademiuddannelse i ledelse.
Arbejde: Arbejder på kontoret på Lemming Hegn
med alt fra ansættelser over kundepleje til regnskab og implementering af nye lovkrav.
Livret: Mors karbonader med stuvede ærter og
gulerødder.
Hobby: Håndbold og Rå motion, hækling, at
skrive til den lokale revy, at tage ud at optræde
som den ene af to havenisser. Derudover er
Sanne idemager og bagmand til mange arrangementer afholdt i området.

Yndlingsfarve: Rød, man er vel socialdemokrat.
Medlem i klubben: Siden 2013, hvor hun begyndte
på klubbens håndboldhold.
Frivillig i klubben: I ca. 10 år. I starten som medhjælper til Eniig Cup, og siden som fodboldtræner
på sandkasseholdet, træner på forældre/barn
gymnastik, og nu er hun træner for Leg på græs
om sommeren og to indendørs gymnastik hold
om vinteren.
Hvorfor frivillig?: “Ellers var der ikke noget til
mine børn”, siger Sanne. Hun fortæller, at hun
altid har haft det sådan, at hendes børn skulle
have mindst én fritidsinteresse, der var idræt eller
sport. Da det ældste barn, Lasse, skulle til at gå
til fodbold blev Sanne derfor træner på holdet, for
at det kunne fortsætte. Hun har selv spillet fodbold i 25 år og var glad, da sønnen startede. Der
var imidlertid det problem, at Lasse IKKE gad
spille fodbold, så Sanne stod med et fodboldhold
og en søn, der ikke ville være med. Derfor har
hun sidenhen startet “Leg på græs”, som er leg
og aktiviteter for børn, der ikke har lyst til fodbold. “Problemet er, at der ikke er noget for børn
i sommerhalvåret. Ud over fodbold altså.” Så det
er altså først og fremmest, for at der skal være
noget for børnene at gå til, at Sanne er træner i
klubben. Men også som hun siger “for at få byen
til at fungere.”
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: “De
unge trænere i klubben, og det er specielt Johan
Klittgaard og Mia Nielsen, som hjælper mig på
gymnastikholdene.” (Red. Johan er for tiden på
efterskole, men vi håber han har lyst til at komme
tilbage.) “Jeg er ikke hverken pædagog eller gymnastiktræner, så det er en kæmpe stor gevinst
have to så dygtige unge gymnaster med som trænere. Og så ser børnene mere op til dem end til
mig.”
Arbejdsopgaver i klubben: Træner for Leg på
græs, Batman- og Super gymnastik. Derudover
er hun altid klar med en hjælpende hånd og en
god idé, fx når der skal arrangeres en kæmpe
Pirat-skattejagt til dette års Store Idrætsdag.
Sanne står også bag en række arrangementer,
der udover at give børn og voksne en god oplevelse, også giver et lille overskud, der går til KulFortsætter >
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Billeder fra årets
turlanternen LemmingHuset. Det har indtil
videre bl.a. været et MGP-arrangement og
en Halloweenfest for børnene. Til foråret er
der bla. et par galla-aftener på planen. Fredag aften er for børn med danseundervisning,
børnebar og billeder af hele familien i fint tøj.
Om lørdagen er det for de voksne, hvor den
står på gourmet mad med vinmenu osv. Så
Sanne har allerede godt gang i arrangementerne for næste år.

Tak

t
s
e
f
r
e
b
o
kt

O

for hjælpen, Sanne!

Tak!

Du kan se mere
om Kulturlanternet
LemmingHuset på
lemmingomegn.dk/
lemminghuset

Tak til alle dem der
hjalp til før, under
og efter festen

Kalender

for Lemming og omegn
Sidste år blev der for første gang udgivet en årskalender for Lemming, Sejling, Serup, Sinding, Nisset,
Skægkær området. Det blev en succes, som vi forsøger
at gentage for 2019 og ligesom i 2018 indholder kalenderen dejlige billeder af vores skønne natur og der er
indskrevet lokale arrangementer i kalenderen.

Pokalen for
Årets indsats
gik i år til
Sanne Mai Lemming

Kalenderen udgives af arbejdsgruppen bag Kulturlanternen LemmingHuset og alt overskud går til projektet.
Kalenderen kan som noget nyt nu købes i både i en
familieplanner format samt A3 format som sidste år.
Begge kalendere kan købes for 200,- kr. ved at sende
en mail til Tommybfs@gmail.com
Venlig hilsen
Arbejdsgruppen bag Kulturlanternen LemmingHuset
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SEJLING BORGERFORENING
Sommerfest 2018
Sejling sommerfest blev traditionen tro igen i år skudt i
gang med Sejlingløbet og som altid med et pænt deltager antal. Senere fredag blev børnediskoteket afholdt
og samtidig var der vinsmagning for de voksne. God
kombination og med fint fremmøde. Aftenen sluttede
med hygge og musik.
Lørdag åbnede festpladsen kl. 11.00, desværre igen i
år med regnvejr, men det skulle ikke ødelægge dagen.
Børnebanko startede underholdningen og dagen bød
ellers på både tombola, bubblefootball, Daredevil dyst
samt hoppeborge. Fremmødet var desværre begrænset, nok primært vejrets skyld, men vi har også drøftet
ændringer til næste år, da programmet har været stort
set ens de sidste 3-4 år.
Nogen som har ideer, så hold jer endelig ikke tilbage.
Dagens højdepunkt var naturligvis fællesspisningen
og Sejling revyen, igen i år leverede de lokale skuespillere et flot show. Stor tak til dem og ikke mindst for
det store arbejde, der lægger bagved. Aftenen sluttede
med musik og dans leveret af Poul Sølvsten. Ironisk
nok, blev menuen i sidste øjeblik ændret, da der på
grund af den tørre sommer var forbud mod anvendelse af kulgrill, så den helstegte pattegris måtte erstattes
af en buffet fra Madkassen. Var fremmødet lidt skuffende i løbet af dagen, så var opbakningen om aftenen
til gengæld super fin.
Søndag startede som sædvanlig ud med gratis rundstykker kl. 1000 og heldigvis med bedre vejr. Dagen
igennem var der fortsat de samme aktiviteter som lørdag dog suppleret med skydning samt diverse underholdning for børnene leveret af Børnegruppen. Dagen
og sommerfesten sluttede med en omgang biksemad.
Dette var en gentagelse fra sidste år og nok en ny tradition.
Men selvom festen sluttede søndag, var der fortsat et
stort arbejde at udføre mandag, med nedtagning af
telt, køkken, bar m.m. Alt i alt endnu en god sommerfest, som naturligvis gentages næste år. Men som tidligere nævnt, kigger vi på lidt justeringer til programmet
og har i derude gode ideer til indslag og aktiviteter, så
tøv ikke med at give lyd.
Og en god sommerfest, kan ikke lade sig gøre uden
en masse hjælp og det var der i år. Både før, under og

Endnu en tombola succes

efter festen var der massiv oppakning. Tusind tak alle
sammen og i bliver ikke glemt, Knokkelfesten kommer
til foråret.
Arnestedet
Vi har længe talt om, at huset skulle renoveres indvendig. Dette arbejde blev skudt i gang d. 15/9 og der
har siden været arbejdet adskillige dage. Det er ikke
færdig endnu, men skrider godt fremad. Planen er
kort beskrevet, at få isoleret huset, nyt loft og vægge
indvendig samt få styr på el tilslutningen. Det projekt
koster mange penge og er kun gennemførlig på grund
af overskuddet fra River Boat. Så husk det, når vi skal
have hjælpere til næste år. Hold øje med Sejlinggruppen på facebook, der bliver tiderne for arbejde lagt op.
OG vi har behov for jeres hjælp.
Den kommende tid…
Året er ved at være slut for Borgerforeningens arrangementer, men vi kan snart kigge frem mod 2019.
Første arrangement bliver årets
Generalforsamling
Tirsdag d. 5/3 kl. 19.00 i Sejling forsamlingshus
Dagsorden tilgår, men der bliver lagt op til ændringer
af vedtægterne bl.a. med en mere fleksibel tilgang til
antallet af medlemmer i bestyrelsen. Så mød op og
gøre jeres indflydelse gældende. I marts/april måned
afholdes der også Forårsfest med Dilettant teater og
fællesspisning, succesen fra i år, vil vi prøve at gentage. I løbet af april bliver der også arbejdsdag med
efterfølgende grill arrangement. Forhåbentlig med indvielse af et færdigt hus på Arnestedet. Men mere om
det senere.
Tak for et godt år og særlig tak til alle jer, som har hjulpet til i løbet af året. God jul og godt nytår.
På bestyrelsen vegne, Jakob Kudsk

Kontaktpersoner i Sejling:
Borgerforening
Forsamlingshus
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Jakob Kudsk 4084 2337
Oluf Leth
2562 2034

Børnegruppe Kristine Krogsgaard
Pensionistf. Rosa Leth		

3063 8954
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
SindingRummet

Siden sidst i Sinding:

I Sinding, sammen med forsamlinghuset har vi et mindre, hyggeligt rum med bar og thekøkken, som kan
lejes særskilt til eks LAN party (5 LAN stik og god netforbindelse), børnefødselsdage, møder, café arrangement eller evt sammen med leje af forsamlingshuset.

Efteråret har budt på en række hyggelige arrangementer i Sindingrummet i form af ”herreaften”, ”kvindeaften” og ”børneaften”. Alle med spisning, hygge og
forskellige aktiviteter! Og i skrivende stund venter vi på
finalen i november, som lyder på ”Ginsmagning”!

Det koster kun et mindre beløb. Så står du og mangler
et mindre, hyggeligt lokale til et arrangement, kan du
kontakte Lene Rasmussen på 8685 5736 eller 3011
7166 eller leneras@hotmail.dk for nærmere info.

Midt i september var der fyldt til bristepunktet i kirken
en aften, da der var fint besøg af koret ”LYT”, som sang
skønne sange for os. En skøn stemningsfyldt aften, en
musikalsk oplevelse i af lyd og udstråling udover det
sædvanlige.

Sinding Teltlaug

I Sinding har vi en flok friske mænd, som er gode til
at stille telt op! Sinding by
ejer i fællesskab det gamle ”Neptun øl-telt”, som
lejes ud til fester i Silkeborg området og bruges til
årets byfest. Overskuddet
fra teltet går til byen. Teltopsætningen kræver en flok
stærke Sinding-mandfolk for at få det stillet op og taget
ned igen. Heldigvis har vi en god flok af den slags, der
troligt møder op hver gang.

Børneaften i Sindingrummet

Teltet kan lejes i
flere udgaver alt efter hvor stor festen
skal være (50, 100
eller 150 personers
størrelse), med eller
uden fast gulv.
Nærmere info om teltudlejning kan fås ved henvendelse til John Gammelgaard john.gammelgaard@gmail.
com eller tlf 2947 4717 eller på www.sindingweb.dk

Børneaften i Sindingrummet

LYT koncert i Sinding Kirke

LYT koncert i Sinding Kirke

31

SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst...

Oktober bød på 80´er Fest! Tilslutningen var ikke stor,
men de ca. 40 pinke, turkis og neon-klædte, der mødte
op, var alle med til at skabe et brag af en fest! Så tak
til jer - det var en super-hyggelig aften, og overskuddet
var heller ikke værst :-) - ingen gik tørstige hjem!

Mortens Aften var godt besøgt,
vi var næsten 70 til and med ”hele
svineriet”, og kun de brune kartofler slap op, så vi må gå ud fra, at
alle blev mætte. Tak til alle jer, der
bakkede op om den gamle tradition, og også en stor tak til de sponsorere, der havde skænket nogle
flotte gevinster til Amerikansk Lotteri (ses herunder)
Når anden er go´...

De grønne sofaer er kørt i stilling...

Dækket op til 70 - og de flotte gevinster i baggrunden

Banko lukker
Banko-spillet, der har været et fast arrangement i Serup i mange år, lukker ned pr. 1. december 2018. Støtteforeningen, Lene og Vivi, har hver uge lagt et enormt
stort arbejde i at hente gevinster, stille op og gøre klar,
men den sidste tid har spillet ikke givet det nødvendige
overskud, og de har derfor valgt at lukke. Og det er jo
rigtig trist, for udover at give lidt liv i byen, mister forsamlingshuset også den ugentlige indtægt, som bankofolket har betalt i leje, og som har været en vigtig del
af husets budget, til drift og vedligeholdelse.

... og der var rift om dem!

Indsamling
Forsamlingshusets bestyrelse står overfor en større renovering af husets gulve, der skal afhøvles og lakeres.
Det koster ca. 25.000 kr., da vi skal have professionelle
folk på opgaven. Et beløb, vi ikke pt. har til rådighed.
Leopard-mønster og pink

Vinder af Tip en 13´er

Vi vil derfor forsøge os med en indsamling blandt de
lokale folk, da vi jo rigtig gerne vil bevare huset, og i en
stand, så vi også kan udleje det i fremtiden.
Vi har i slutningen af november måned været rundt med
løbesedler, hvor vi beder om jeres hjælp - stor som lille.
Skulle den være bortkommet eller røget ud sammen
med reklamerne, kan du finde den på www.serupsiden.
dk under Forsamlingshuset.

.. dengang der var en filmrulle i kameraet ...
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Blandt alle bidrag på 300 kr. og derover, trækker vi lod
om et VIP-kort, der giver gratis adgang til hele husstanden ved ALLE Fællesspisninger i hele 2019 :-)
Forsamlingshusets bestyrelse

SERUP BORGERFORENING
Kommende arrangementer
Julemarked

Serup Borgerforening indkalder til

Søndag d. 2. december kl. 14.00

Ordinær Generalforsamling

Boder, WorkShops og levende værksteder for alle
Der kan købes gløgg, æbleskiver, øl, vand,
kaffe/the samt små pandekager.

Torsdag d. 24. januar kl. 19.30
I Serup Forsamlingshus (store sal)

Der er gratis adgang,
men der kan være en materialeudgift
ved de forskellige aktiviteter
Kl. 14.00: Julemanden deler godteposer ud
Kl. 17.30: Fællesspise Julefrokost
Pris voksne: 65,- Børn u/12 år: 35,- u/4 år: Gratis
HUSK tilmelding senest d. 29. november
til Ulla på mobil 2831 5440 eller Facebook

Dagsorden i flg. vedtægter.
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært
ved et lettere, men delikat, traktement.
Mød op og hør om,
hvad der rører sig i lokalområdet

Fastelavnsfest

Lørdag d. 2. marts kl. 10.00
i Serup Forsamlingshus
Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,
samt bedste udklædte
Saft og slikposer til
alle børnene

Nytårs Kur

Mandag d. 31. december kl. 9.00
Vi går en frisk tur i skoven
hvorefter vi mødes i Forsamlingshuset,
hvor bestyrelsen og Støtteforeningen
har dækket op med morgenbrød
og en lille én til ganen.
Pris KUN 25,Kom og ønsk naboerne

Rigtig Godt Nytår!
Fællesspise

Onsdag d. 16. januar kl. 18.00 og
Fredag d. 22. februar kl. 18.00
Menuen er endnu ikke fastlagt, men hold øje
med opslag på Facebook og skilt ved huset,
og som altid: Pris voksne: 65,Børn u/12 år: 35,- Børn u/4 år: Gratis
Tilmelding senest 5 dage før
til Tina på 3023 1613, på Facebook eller
mail: serupforsamlingshus@gmail.com

Fastelavnsboller kan købes for 10,Vi gi´r kaffen!

Dilettant 2019
”Kærlighed og Buler i Bilen”
Forpremiere: Torsdag d. 28. marts
Gallapremiere: Lørdag d. 30. marts
Mere herom senere, men
sæt

i kalenderen

Det bliver helt sikkert
- som altid en uforglemmelig aften
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...
Tog tur til Vrads Station
En våd dag i august (dem
var der ikke mange af) hoppede 16 ”Landsbyliver” på
det gamle tog i Bryrup næste stop Vrads Station.
Efter en flot tur gennem
det midtjyske landsskab,
dukkede den gamle station
frem.
Dorthe og Kim i togvognen
Eftermiddagskaffen bød på lagkage og hold op et stykke lagkage, ikke for småt spisende.
Efter et par hyggelige timer, vendte vi næsen hjemad.

Lækker smørrebrød

Generalforsamling
I år var der mødt 18 ”landsbyliver” til årets generalforsamling, der forløb som de foregående år stille og
roligt. Der havde været et lille underskud på kontoen
men der var stadig penge på kistebunden.
For første gang i Landsbylivs historie var der kommet
et indkommen forslag. Det var to vedtægtsændringer,
som efter lidt retten til blev godkendt, til yderligere godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling.
På valg var Inger Kristensen, Grete Dahl og Janni
Rasmussen, alle modtog genvalg. Doris Larsen blev
suppleant. Anna Marie Graversgaard fortsatte som revisor og Pia Ostenfeldt blev revisor suppleant.

Klaus foran det gamle tog

Efterfølgende blev der hygget, snakket og spist inden
Kim Them og hans to hjælpere fortalte om alle deres
fantastiske Aloe Vera produkter.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:
Janni Rasmussen
Næstformand: Anna-Grete Rasmussen
Kassere:
Grete Dahl
Sekretær:
Inger Kristensen
Medlem:
Lillian Rasmussen
St. Michaelsberg og ekstraordinær generalforsamling
14 ”landsbyliver” indtog St. Michaelsberg en aften i oktober til noget lækkert at spise og drikke.
Der blev skålet og hygget, og spist ølgryde i store
mængder. Da maverne var fyldte kom den alvorlige
del af aftenen, den ekstra ordinære generalforsamling.
På programmet var der kun vedtægtændringerne, og
de blev godkendt uden problemer.
En rigtig dejlig aften.

De unge mennesker på tur
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Kommende arrangementer
Fredag den 25. januar 2019 kl. 18.00

Teatertur til Perronteateret
Lysbroparken 87, 8600 Silkeborg

Ægtemand i knibe
Hvad gør man, når man har røde tal på bundlinien
og gerne vil sælge sit firma?
Man er lige blevet skilt og firmaets køber vil kun
handle med gifte personer. Man tyr til hjælp.
Igen i år skal vi se de dygtige skuespillere i en
komedie, med masser af grin og forviklinger.
Vi starter med lidt godt at spise:
Dampet laks med flutes, 2 lune tarteletter med
høns i asparges, glaseret skinke, flødekartofler,
blandet salat, dressing og flutes.
Husk kontanter til drikkevarer osv.
Vi har 25 billetter, så det er først til mølle…
Pris: 200 kr./ Gæster 325 kr.
Betaling ved tilmelding på Regnr. 9266, kontonr.
8157190629. Husk navn!!!
Tilmelding til Grete senest d. 02.01.19 på
tlf. 6093 7601 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.30

Besøg hos Collection Kjellerup
Vestergade 9, 8620 Kjellerup

Denne aften finder vi 3 lokale modeller, som vil vise
os noget af det tøj, der forhandles i forretningen.
Der bliver serveret kaffe i løbet af aftenen.
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.10.
Pris for medlemmer 25 kr. Gæster 50 kr.
Tilmelding til Lillian senest d. 20.03.19 på
tlf. 8685 9207 eller e-mail: landsbyliv@live.dk.
Lørdag den 27. april 2019 kl. 8.45

Bus tur til Århus havn
Afgang fra Lemming Friskole

Vi fylder bussen og kører mod Århus.
På havnen samler vi en guide op, der vil fortælle os
om havnen. Rundturen tager ca. 2 timer, hvor vi
også får set lidt af Århus by.
Kl. 12 bliver vi sat af i nærheden af gågaden.
Derfra kan byen/Århus Street Food udforskes på
egen hånd indtil omkring kl. 14.30.
Så vender bussen snuden hjem af,
forventet hjemkomst kl. 15.30.
Først til mølle…
Pris for medlemmer 200 kr. Gæster 300 kr.
Betaling ved tilmelding på mobil pay 2427 8773,
husk at skrive ”bus tur” - eller kontant

Fredag den 22. februar 2019 kl. 18.00

Fællesspisning

Lemming Forsamlingshus
Tag naboer, venner og familie med ud til en hyggelig
aften. Vi laver maden og klarer oprydningen, mens I
hygger jer med spil og snak.

Tilmelding til Anna-Grethe senest d. 12.04.19 på
tlf. 2427 8773 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk.
Torsdag den 16. maj 2019 kl. 18.30

Kalk maleri

Værkeriet, Lemming Skolevej 8 C, 8632 Lemming

OBS OBS OBS: Først til mølle kun 100 pladser
Betaling ved tilmelding på mobilpay 2463 0517, husk
at skrive ”fællesspisning” - eller kontant.

Vi får besøg af Susanne fra Bonderosen i Kjellerup,
som vil lære os at male med kalkmaling.
Vi skal medbringe en ikke for stor ting til at male på.
Næsten alt kan bruges f.eks. et lille møbel, gamle
gummistøvler eller en gammel kuffert osv.
Husk at tage pensler og klude med.
Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr.
+ maling som Susanne kommer med.

Tilmelding til Janni senest d. 12.02.19 på
tlf. 2463 0517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk.

Tilmelding til Lillian senest d. 10.05.19 på
tlf. 8685 9207 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk.

Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.
0-3 år: 0 kr.
4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr.             90-?: 0 kr.  
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Det er fedt at være børnehavebarn i Børnehaven i Lemming
Hverdagen er aldrig kedelig i Børnehaven i Lemming;
så snart man træder ind af døren, oplever man legen
på tæt hold. Allerede fra tidlig morgen er der gang i motorikrummet, togbane, biler, tegnestation og fangeleg.
I den forgangne tid har der været FAR-uge, hvor der
blandt andet stod orme på menuen. FAR-ugen er en
uge vor børnenes fædre kan komme og lave nogle aktiviteter sammen med børnene. Dette kan være alt fra
at gynge dem i et par timer, til sang & leg i salen. Det
er altid til stor fornøjelse blandt børnene, når der er
besøg udefra.
Fredag inden efterårsferien var der det årlige motionsløb, dette er en fast tradition i børnehaven.
Børnene skulle løbe på Lemming Vesterbyvej (”Hannas vej”), og fik en streg på hånden for hver 500 m de
havde løbet. Nogen løb 1,5 km mens andre nåede helt
op på 7,5 km.
Nogle af rokketændernes oplevelser fra dagen:
”Vi skulle løbe på Hannas vej og vi skulle løbe 20 km i
timen, som der står på skiltet”.
”Man skal træne”.
”Man får müslibar, boller og kakaomælk”.
”Det var kun lidt hårdt”.
”Det var mega hårdt, men det var også rigtig sjovt”.
”De voksne skulle ikke engang løbe, de satte bare
streger”.
”Det var meget travlt, men jeg fik kakao og en bolle”.

Klovnerier

Det andet store taleemne
har været Halloween festen ude i værkeriet. I invitationen var der lagt op til
hygge og uhygge i børnehøjde. Der mødte alverdens
hekse, skeletter og andre
uhyggelige væsner op i den
” halvforladte ” gamle skole,
som var uhyggelig pyntet i
anledningen. Menuen stod
på flagermus, hjerne, afhuggede fingre og alt for
meget slik selvfølgelig.
Halloween fest i Værkeriet med skelettet Charlie!

Selvom det var hårdt, blev der løbet til den helt store
guldmedalje, dog fik børnene ingen medalje efter løbet, men derimod et flot diplom, hvorpå der står navn,
alder og hvor langt de har løbet. Det gælder nemlig
ikke om at vinde denne dag, men om at bevæge sig og
have det sjovt med hinanden.

Daniel og Sarah parat til at forskrække alt og alle (her sammen med mor Helle til Halloween festen)
Cirkus i byen

I september var det store samtaleemne, at cirkus var
i byen. Man kunne fra Fitnessplaybanen se teltene og
vognene. En lille gruppe børn var om eftermiddagen
før forestillingen, nede og se på pladsen. De havde
mange spørgsmål til livet som cirkusartist, og enkelte
drømmer i dag om, at være cirkusdirektør.
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Den næste begivenhed i børnehøjde bliver lanternefesten den 14 november, forud for denne begivenhed vil
rokketænderne fremstille lanterner i børnehaven.
Forældrerådet (Siff Gjedde,
Jeanette Omø Grimstrup Kjeldsen & Helle Clausen)

FRISKOLEN I LEMMING
Fællessang på Friskolen
I anledning af “Spil Dansk” - ugen inviterede vi på friskolen til “Fællessang og kaffe” fredag d. 2/11 kl 8.30.
Vi var spændte, for var der mon 5, der havde taget
imod invitationen - eller kom der 25. Antallet var ikke
så vigtigt, men vi blev glædeligt overrasket, da en dejlig flok blandet mellem dagplejere, forældre og bedsteforældre kom forbi. Vi havde fundet 10 stole, men blev
nødt til at supplere med yderligere 30 stole samt plads
på gulvet til dagpleje- og børnehavebørn.

Der synges seriøst ...

Der synges med glæde ...

På friskolen starter vi hver dag med morgensang og
fortælling hele skolen sammen. Det er en utrolig dejlig
start på dagen - vi får sunget sammen, set hinanden,
fejret dem, der har fødselsdag, og derudover er der
hver dag fortælling. Det kan være Danmarkshistorie,
eventyr, en roman eller børnebog, bibelhistorier, verdenshistorien, nordisk mytologi og meget mere. Vi har
morgensang 30 min. hver dag, og det er tydeligt, at
børnene nyder det lige så meget som os.

året, hvor vi hylder den danske musik, de danske komponister og sangskrivere. Det er en landsdækkende
begivenhed og der er over 1000 åbne arrangementer.
Derfor har vi taget ugen til os i år, og mon ikke det er
startskuddet på en tilbagevendende tradition. For os er
det vigtigt, at børn og voksne får den danske sangskat
med sig, for hold nu op der ligger meget guld i alle de
gamle sange og salmer - men også i de nye. OG så er
det skønt at synge sammen, for ALLE kan være med!

Der synges for alvor ...

Der synges med smil ...

Men denne fredag, og i det hele taget i uge 44, som
er Spil Dansk ugen, har vi sunget hele morgensangstiden - dog suppleret med lidt historier om de forskellige sange. Spil Dansk ugen er nemlig den uge om

Tak for besøget denne fredag - jeg er ret sikker på, at
vi gentager succesen og inviterer igen, og vil glæde os
til at byde velkommen på vores dejlige friskole :)
Dorte Madsen
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Program 2019
Rævejagt

Hundedressur

Lørdag den 26. januar kl. 9.00

Starter første søndag i marts (3/3) kl.13.00

Rævejagt for medlemmer og lodsejere
i Lemming Bakker og omegn.

Mød op ved skydebanen på Langawtenvej.
Grønbæk Jagtforening står for træningen.
Yderligere information
ved Leo Holm 5131 2321

Efter jagten er der Gule Ærter.
Mød op hos Peter Nørreskov,
Holmmøllevej 30.
Pris for de gule ærter kr. 50,Husk jagttegn.

Vildt på menuen

Fredag den 22. februar kl. 18.30
i Lemming Forsamlingshus
Kom til en hyggelig aften hvor der vil blive
serveret en lækker vildtmenu.
Det bliver noget med en dejlig forret,
dåvildt på flere måder og en lækker dessert.
Arrangementet gennemføres ved
min. 25 deltagere, så tilmelding til
Lasse på tlf. 24235501 eller
lassem@mortensen.mail.dk
senest den 10. februar.
Pris kr. 250,-,
som inkluderer drikkevarer ad libitum.

Bestyrelsen

Alfred Jensen
Jørn Andersen
Christian Nørskov
Lasse Mortensen
Søren Jensen
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8687 7535/2241 1221
8685 9141/2279 1138
2585 2683
2423 5501
2648 1234

Der indkaldes til

Ordinær Generalforsamling

i Lemming og omegns Jagtforening
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for 2018
4. Valg
A. Medlemmer af bestyrelsen
1. Kristian
2. Lasse
Mulige kandidater kan være bestyrelsen i hænde 8
dage inden generalforsamlingen.
B. Formand
C. Kasserer
D. To suppleanter
E. Revisorer 1. Erik Nielsen 2. Kent Nielsen
F. Revisorsuppleanter (Lars Elsborg og
Peter Nørreskov)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Kragepokalen udleveres
8. Fremvisning af trofæer skudt i DK i 2018
    Forsamlingen vælger ”pæneste” og uddeler pokaler.
9. Evt.

LEMMING BORGERFORENING
OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Vi har fået ny udlejer i forsamlingshuset.
Det er Hanne Halkjær Møller og hun kan kontaktes
på tlf. 42 40 07 46. Marianne Mortensen kan fortsat
kontaktes på 41 29 03 22, hvis der mangler en hånd til
madlavningen ved festen.

Siden sidst
Siden sidst har der været afholdt ålegilde, det var en
stor succes, 120 gæster heriblandt mange nye ansigter og bestyrelsen, det er vi godt tilfredse med, det er
dejligt med den store opbakning i betragtning af alle
de muligheder der er, for at mødes, her i området og
at der faktisk, lige nu, kun er 30% der er medlem af
borgerforeningen.

Kommende arrangementer

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling
i Borgerforening og Forsamlingshus
Onsdag d. 16. januar kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne

Børnevenlig Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 3. marts kl. 13.00

Umiddelbart derefter er der tøndeslagning,
kåring af katte konger og dronninger,
samt bedste udklædninger.
Der er jo også fastelavnsboller, kaffe, te, øl, vand
og juice, alt sammen til en billig penge.

Fællesspisningen

Fredag d. 30. november kl. 18.00
hvor der denne aften er musik ved
”En anden Christoffer”,
vores lokale troubadur Christoffer
selvfølgelig er der også mulighed for disneysjov
og en masse popcorn i klubhuset.

Årets juletræsfest

Forårsfest og Revy

Traditionen tro, med gløgg, kaffe og te, øl, juice,
sodavand og æbleskiver.

Mere om den i næste Lokalblad

Søndag d. 9. december kl. 14.00

Brug et par timer sammen med os og naboen.

Lørdag d. 16. marts

til at
s
o
r
e
d
æ
l
g
Vi

se jer

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15
Vi prøver igen, at spørge om nogen har tid og lyst, til
at give en hånd med ved lotterispillet om mandagen.
Henvend jer derude om mandagen, når der er lotterispil, pigerne er der fra kl. 18, eller ring til Karin Jensen
på tlf. 3070 9048.
Vel mødt til alle vore arrangementer.
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalråd
Rute 52 Viborgvej
Lokalrådene for Skægkærområdet, Vinderslev, Kjellerup og Sjørslev/Demstrup har sammen drøftet de aktuelle udfordringer med den øgede trafik på Viborgvej.
Repræsentanter for de 4 lokalråd har fået aftalt et
møde med Silkeborg Kommunes Plan- og Trafikudvalg. Mødet afholdes i starten af november, altså en
uges tid efter deadline her på Lokalbladet.
Mange flere bilister fra Kjellerup i syd til Viborg vælger
nu rute 52, når de skal mod Århus. Både Viborg og Silkeborg har befolkningstilvækst og ifølge kommunens
vækstplan skal der også være vækst i Kjellerup.
Der er intet der tyder på at rute 26 Århus–Viborg bliver forbedret, så den bliver mere attraktiv at benytte
og noget af trafikken dermed flyttes tilbage til den. Silkeborg Kommunes trafiksikkerhedsplan er udarbejdet
før Silkeborgmotorvejen blev åbnet og prioriteringerne
afspejler derfor ikke den øgede trafik og den stigende
uheldsfrekvens.
Lokalrådene vil også gøre udvalget opmærksom på, at
mange bilister vælger alternative ruter for at undgå at
krydse Viborgvejen i de kryds, der giver problemer for
sidevejene. Her i området er det f.eks. Ørevadbrovej,
der som skolevej fra Serup ikke er egnet til mere trafik.
Udfordringerne i de 6 store kryds undervejs bliver særskilt gennemgået med udvalget.
Der er nok ikke mulighed for at stoppe den øgede trafikmængde, men det må gøres mere sikkert at færdes.

Vi beder derfor om nye trafikmålinger og en ny trafiksikkerhedsplan på grundlag af mere aktuelle uheldsstatistikker.
Alle lokalrådene har gennem årene anmodet om og
foreslået, at der udarbejdes en helhedsplan for rute
52. Det skal i gang nu. Samarbejdet mellem de 4 lokalråd, der alle er ramt kan forhåbentlig hjælpe det på vej.
Lemming-Nisset fik ikke prisen som årets lokalområde i Silkeborg Kommune i 2018.
Lokalrådet indstillede Lemming-Nisset til prisen som
årets lokalområde i 2018. Der var indstillet 7 lokalområder og Gødvad fik prisen.
Gang i projekter med rekreative områder.
Ting tager tid, men hvis der presses på tilstrækkeligt
længe, sker der ”måske” noget.
Lokalrådet har gennem mange år drøftet forlængelse
af banestien fra Lemming mod Hinge og rekreativt område med gangstier og genetablering af Gubsø med
Silkeborg Kommune. Det har stået stampe længe.
Retfærdigvis må siges, at vi ikke har mødt modstand,
også hos kommunen er der blevet set positivt på planerne.
Nu begynder der at ske noget, der er bevilget penge
til at udarbejde projekt for Gubsøområdet, og der har
været afholdt åstedsforrretning med henblik på at få
arealer til banestiens forlængelse.
Peter Bernth

Avisen taler med folketings- og byrådspolitikere en sommermorgen i Skægkær, hvor de møder Lokalråd og borgere i en
snak om fremtiden for Viborgvej.
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Alt det vi går og laver
Tænk nu er der gået ¼ del af dette skoleår…det er helt
utroligt så hurtigt tiden går i Børne og Familiehuset og
vi gør alt hvad vi kan for at følge med og når vi kigger
på alle de ting der er sket i de første måneder, får tiden
en helt anden betydning.

I den almindelige undervisning kan der nævnes emner
som Købmand, Den store bagedyst, Halloween, Rollespil og Riddermarked og det kan I alt sammen se
billeder af herunder.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for at vi kunne være en del af en fantastisk cirkusforestilling…vi
havde 100 børn og forældre med i cirkus og det var
sådan en dejlig fælles oplevelse for os. Tænk at være
så heldig at vores hus ligger i en by der får et brag af et
arrangement på banen som vi kan være en del af. En
stor tak til Bjørn Bajlum fra hele Børne og Familiehuset
– billederne taler vist for sig selv:
Den Store ...

Cirkus

... Bagedyst

Fingercirkus

Riddermarked

Måbende tilskuer ...

Ellers har månederne gået med at få undervisningen
godt i gang i grupperne. Vi er 25 børn fordelt på grupperne yngste, mellem syd, mellem nord og ældste. Vi
har almindelig undervisning på samme niveau som
alle andre skole med matematik, dansk, engelsk, matematik MEN herudover vægter vi jo fællesskabet og
det relationelle med aktiviteter som svømning, skøjtning og ud af huset.

Rollespil

Husk at Børne og Familiehuset også er en del af Lemming og husk I er altid velkommen til at kigge forbi til
en kop kaffe.
Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset
Annette
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Træskofabrikken i Sinding

Der bliver ikke produceret ret meget industrielt i vores
landområde mere -bortset fra på de store landbrug.
Som en af de sidste produktionsvirksomheder i vores
4 sogne, holder ”BSM-production” til på Sinding Mejeri. Her produceres og sælges ca. 20.000 par træsko
om året, med Bjarne og fru Annette ved roret.

Sikkerhedssko supplerer BSM’ sikkerhedstræsko i sortimentet.

kunne udvides. Bundene af træ blev udskiftet helt eller
delvist med pu-gummi. Flex-træsko er i dag den største artikel, i flere farver og modeller, og sortimentet er
udvidet til også at omfatte salg af sikkerhedssko.
Indtil 1984 var der røg i skorstenen og gang i mælkeforarbejdningen for de lokale landmænd, som var andelshavere.

Bjarne Steen Mortensen købte det nedlagte andelsmejeri i 1986 sammen med sin far, Ernst. Bjarnes farfar
var skomager, og som arbejdsløs kommis efter krigen
hjalp Ernst med i skomageriet. Han startede selv produktion af træskosåler, udskåret af bildæk, og senere
næsebeslag af metal. Mange husker poserne med såler og søm, som primært var til salg i Brugserne. Det
var dengang man selv reparerede familiens træsko for
at udsætte købet af nye.

Træsko fra Sinding er næsten de eneste danskproducerede træsko på markedet. Pu-bunde, skind m.v.
købes i udlandet, men produktionen foregår lokalt. I alt
arbejder der 5 mennesker, inkl. Bjarne og Annette, i et
hyggeligt samarbejde, hvor der også tages stort hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed. Det har resulteret i
ros fra arbejdstilsynet. Der er også plads til en flygtning
fra Syrien, som er blevet en værdsat medarbejder.

Nu ligner det en sikkerhedstræsko med hælkap. Kun bunden mangler.

Overlæderet trækkes i facon over en læst og limes.

I Sinding startede Bjarne og hans far produktion af
træskobunde til videresalg. Det var helt fra bunden
med indkøb af bøgestammer, kløvning, savning og
drejning. Lokale folk, som Svend Østergaard og Kristian Welling blev ansat. I 1993 kom Annette til.
Ved at opkøbe nedlagte konkurrenter fik de både maskiner, knowhow og markedsandele, og produktionen
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Bjarne er udlært maskinarbejder. Mange maskiner og
hjælpeværktøjer er hans egen opfindelse, og reparationer står han selv for. Annette, som står for kundekontakt, salg og bogholderi, er butiksassistent. En
Hf-eksamen kom oveni, og det var planen hun ville
læse til sygeplejerske. Men nu er hun træskomandens
kone, og ansat på BSM-production på Sinding mejeri.
Klaus H., Tandskov

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
E-sport i IF Centrum søger frivillige til forskellige opgaver i E-sportafdelingen
Gerne fra 15 år til 80 år og gerne så hurtigt som muligt.
Du behøver end ikke have interesse for computerspil,
men bare lysten til at bygge noget op og gøre en forskel.
Vi hører til i Centrumhuset, som ligger lige over for hallen i Skægkær, Sindingvej 17, Skægkær, 8600 Silkeborg. Hvor du kommer fra, er ikke relevant - bare du er
indstillet på at komme til Skægkær engang i mellem.
Vi søger alt fra en voksen, som måske engang i mellem vil være til stede for at sikre, at alt foregår i god

ro og orden, til måske nogle som selv elsker at spille
FIFA og Fortnite, som måske kan inspirere vores unge
medlemmer og måske endda lære lidt fra sig.
Der er ingen betaling for det frivillige arbejde, men en
masse hyggelige timer med nogle fantastiske børn.
Om du kun er indstillet på en time om måneden eller
mere er op til dig - bare du er stabil. Hvis interesseret
kan du skrive til rikke@rws.dk, eller lægge en privat
besked til Rikke Wagenblast Sørensen på facebook.
Vi glæder os til at høre fra dig.

E-Sport i IF Centrum

Formand: John Lehmann Bøgh, tlf: 4244 1895 - mail: John.glostrup@gmail.com
Fodbold: Sandra Jørgensen, tlf. 5178 7002 - mail: sandrajorgensen82@gmail.com
Gymnastik: Maja Bølcho Hornum, tlf 6163 0775 - mail Maja.hornum@gmail.com
Badminton: Hanne Pihl, tlf: 2062 1633 - mail: hanne.pihl69@gmail.com
Svømning: mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com
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24. Okt.
Onsdag

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

Sejling Forsamlingshus
ønsker alle brugerne og hjælperne

Glædelig Jul
&

Godt Nytår

Dato
26. Sep.
Onsdag
10. Okt.
Onsdag
24. Okt.
Onsdag
7. Nov.
Onsdag

Tidspunkt
2018
12:30

Info
Frokost*

Karen Bang:
Fortællingen om
13:30
barndommen i
grænseområdet
Ella Rasmussen:
13:30
Hjemmehjælp;
Sejling Forsamlingshus
afholder
Før og nu
Lotterispil
Susanne Rahbek
Hver onsdag kl 19.00
(Korshærs-Præst)
13:30
Om præst for kirkens
korshær

21. Nov.
Onsdag

AFLYST

AFLYST

22. Nov.
Torsdag

Info
kommer
senere

Julefrokost i SerupForsamlingshus*

5. Dec.
Onsdag

13:30

Juleafslutning i Sejling*

13:30

Hjemmehjælp;
Før og nu
Susanne Rahbek
SEJLING(Korshærs-Præst)
7. Nov.
13:30
OnsdagPENSIONISTFORENING
Om præst for kirkens
korshær
21. Nov.
AFLYST
AFLYST
Onsdag
Info
22. Nov.
Julefrokost i SerupDato
Tidspunkt
Info
kommer
Torsdag
Forsamlingshus*
senere2018
5. Dec.
26.
Sep.
13:30
Juleafslutning
i Sejling*
12:30
Frokost*
Onsdag
Karen Bang:
10. Okt.
Fortællingen om
13:30
Onsdag
barndommen
i
*: Husk
tilmelding
grænseområdet
Ella Rasmussen:
24. Okt.
13:30
Hjemmehjælp;
Onsdag
Før og nu
Dato
Tidspunkt
Info Rahbek
Susanne
2019
7. Nov.
(Korshærs-Præst)
13:30
30.
Jan.
Onsdag
Om præst for kirkens
12:30
Frokost*
Onsdag
korshær
21. Nov.
Jørgen Dalsgaard:
AFLYST
AFLYST
Onsdag
Forhenværende Vice Politi
13. Feb.
13:30
Kommissær
Info
22. Nov.
Julefrokost i SerupOnsdag
kommer
- Fortæller om
Torsdag
Forsamlingshus*
senere
kriminalsager
5. Dec.
Hygge
13:30
Juleafslutning i Sejling*
27. Feb.
Onsdag
13:30
Evt.: Alexander fortæller
Onsdag
om tur backpackertur
Jan Lykke og Knud Erik
Nielsen:
*: Husk
tilmelding
13. Mar.
13:30
- Fortæller om Værkeriet
Onsdag
og Kultur-lanternen. Fra
ide til virkelighed
27. Mar.
12:30
Generalforsamling
Onsdag

Udlejningspriser 2018

Hele huset 2.000,*: Husk
- for 2 dage
2.500,-tilmelding
Store sal 1.650,Lille sal
1.250,Alle priser er
inkl. forbrug og slutrengøring.
Begravelser og små møder
er halv pris.
Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034
eller 2674 5034
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Bestyrelsen:

Formand Rosa Leth
		
Næstformand Keld Nielsen 		
Kasserer Andrea Thomsen 		
Sekretær Karen Schjødt
Best.medl. Kirsten Engebjerg

2674 5034
8654 0668
8685 5526
5056 7442

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for
December - Januar - Februar

Program for
December - Januar - Februar

Onsdag d. 12. december kl. 12.30.
Juleafslutning med jule ta`selv bord.
Jens Chr. Sørensen leverer musikken
til dansen omkring juletræet.
Medbring en julegave til 25-30 kr.
Program med menu senere.
Tilmelding til Rasmus senest 6. december
tlf. 8685 5832/2986 5832

Mandag d. 3. december kl. 12.30

Julemiddag

Tilmelding senest d. 26. november

Mandag d. 14. januar kl. 12.30

Nytårskur

Tilmelding senest d. 7. januar
Onsdag d. 9. januar kl. 12.30
Nytårskur.
Menu: Kogt torsk med tilbehør, og som
alternativ til torsken kan der serveres wienerschnitsel.
Bagefter er der kaffe m. småkager.
Tilmelding senest 3. januar til Rasmus på
tlf. 8685 5832 eller 2986 5832.
Onsdag d. 6 februar kl. 13.30
Besøg af Major i Forsvaret Torben Jensen.
Hvorfor udsender Danmark soldater til
konfliktområder, og hvordan foregår det.
Her vil Torben tage udgangspunkt i sit eget arbejde
og egne udsendelser.
Vi håber, at der kan komme en god dialog,
og Torben er altid klar på at drøfte ”varme” emner.
Det kan være emner som
kommende forsvarsforlig eller andet.
Kaffen er også klar denne dag.
Onsdag d. 20. februar kl. 13.30
Besøg af ”Sørens Rejser”
Vi skal høre om dagligdagen i et selskab
som sørger for at mange mennesker får
nogle rejseoplevelser de kan leve højt på i lang tid.
Det kan være ture herhjemme,
eller i det store udland.
Der er kaffe og kage.
Sidst i februar skal vi i teatret.
Vi skal sammen med
Balle Sogns Pensionistforening se Revyen
”Grænseløs afgrænsning”. Tidspunkt senere.
Er der nogen, der ønsker kørsel hjemmefra og til
Forsamlingshuset, så sig det ved tilmelding eller
ring til Rasmus tlf. 2986 5832 eller 8685 5832.

Mandag d. 28. januar kl. 13.30

Almindelig klubdag

med hyggesnak og kortspil

Mandag d. 11. februar kl.13.30

Almindelig klubdag

med hyggesnak og kortspil
Mandag d. 25. februar kl. 14.00
Vi mødes på

Marienlund Plejecenter kl. 13.55
og efter en Rundvisning
er der kaffe med boller og lagkage.
Pris: 25,00 kr.
Tilmelding senest d. 18.februar

Mandag d. 11. marts kl. 12.30

Generalforsamling

Tilmelding senest d. 4. marts

Bestyrelsen:
Formand: Karen Bang 4032 6961
Næstform: Anny Timmermann 5192 8685
Kasserer: Pia Majken Fisker 4021 9500
Sekretær: Henny Vig 2342 7596
Best.medlem: Per Rasmussen 4036 7594
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
John Lehmann Bøgh, formand

8685 5255
4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

6029 5577
4056 7192
2178 4891
3023 7766
4040 4502

Lemming Forsamlingshus		
Hanne Halkjær Møller, udlejning

8685 9197
4240 0746

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Kirsten Hansen, pædagogisk leder
3066 4319
Henriette G. Larsen, pædagogisk leder 3066 4315

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand			

8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand

8687 7535

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand			

4079 5752

Serup Forsamlingshus
Michal Jokumsen, formand
Helle Suaning, udlejning			

3089 5455

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand

8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh			

4280 0340

Sinding Kulturforening
Jannie Husted

5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard

2947 4717

8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand 8685 9027 / 2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:		
Peter Bernth (formand)
Serup: 		
Christina Hyllested
Lemming:
Bettina Burmeister
Skægkær:
Søren Nollin		
Sinding:
Klaus Hansen		

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

8685 5363

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17				3069 7743
Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			
Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
Skoleleder Peter Mortensen		
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
Jan Overby Kirkegaard, næstformand

8685 9325
8970 2600
8970 2603
8685 9532
5132 4217

Lemming Vandværk			8685 9015
Jan Klinkby, formand
  
2217 5966

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand

4084 2337

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand      

2463 0517

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard			

2695 7623

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				2674 5034

Sognepræster
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka (barsel)
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

8685 5385
2114 9590
8686 7064

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand       8685 9111 / 3052 1040
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Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen
2178 2388

Skægkær Borgerforening
Søren Nollin				3023 7766

skborgerforening@gmail.com

Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

Invester og
spar op til

•
•
•
•
•

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

El- installationer
Industri-installationer
EDB- & Teleinst.
Hårde hvidevarer
Klimaanlæg

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.tikma.dk

Christians Anlæg &
Løgager Entreprenør A/S
v/ anlægsgartner Chr. Brendstrup

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, tlf.: 3026 5156
bhv8632@gmail.com

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Silkeborg EL Service.dk

AUTO

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

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

Reperation og service af alle mærker
Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
Alt til konkurrencedygtige priser

8687 7080

Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sandnypost@gmail.com

Container-udlejning

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

SÆT TURBO PÅ DIT
TRÅDLØSE INTERNET

Bestil Waoo Fiber på
eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!

Denne
annonce
kan blive
DIN
Tryghed for dig
og dit kæledyr!

E
SALG & SERVIC C,
T, P
AF KOPI, PRIN ÆRK
NETV
SERVER & W.F
IMO.DK
WW

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Negletekniker, NADA
& voksbehandlinger

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Skægkærvænget 1 8600
Silkeborg
Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
Tryghed
for
dig
Tryghed for dig og dit kæledyr!
og dit kæledyr!
Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

KOPI,,PRIN
REP., KOPI
SALG,,REP.,
SALG

Tlf. 8685 5066

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

Sinding Auto

ONLINE

TRYK

Vi udfører alt arbejde på såvel person-,
vare- som lastbiler, også entreprenørmateriel og havemaskiner.

Pension Holm Mølle

Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

Bed & Breakfast

Der
er mange,1 8600
der Silkeborg
duer Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
Skægkærvænget
men det er Kylling, man bruger!

Erik Sørensen Aps

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83
www.erik-s.dk

8688 6600

TØMRERMESTER

Frank Hansen
Mobil

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

40 10 34 64
51 88 90 03

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion
Entreprenørarbejde - Belægning
Snerydning - Maskinstation

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17
Torsdag kl. 11 - 17
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- et lille stykke væk fra hverdagen

www.skabertrang.dk

Aps

8685 5186

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

www.loutina.dk

Skægkær Dyreklinik
BUREAU

Tina Englyst

Smedebakken 8 - 8600 Silkeborg
www.frankhansen.dk - fh@frankhansen.dk

