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Nummer 71          17. Årgang December 2019

For Lemming,  Nisset ,  Serup,  Resdal ,  Sej l ing,  Sinding og Skægkær
L O K A L B L A D E T

Friskolen i Prag

Sejlingløbet skydes i gang 

Rejsegilde på Serups nye ”Madpakkehus”

Konfirmanderne laver græskarlygter

LOKAL KENDIS på DR1: Pia Karlsen i Bagedysten

L O K A L B L A D E T
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Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

vare- som lastbiler, også entreprenørmate-
riel og havemaskiner.

Der er mange, der duer
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17

Torsdag kl. 11 - 17

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

SALG & SERVICE

AF KOPI, PRINT, PC,

SERVER & NETVÆRK

SALG, REP., KOPI, FAX OG PC
SALG, REP., KOPI, FAX OG PC

WWW.FIMO.DK

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

SALG, REP., KOPI, PRINT, PC & SERVER

www.erik-s.dk 

Erik Sørensen Aps 

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion 
Entreprenørarbejde - Belægning 

Snerydning - Maskinstation 

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83 

Lemmingvej 10  
8600 Silkeborg 
es@erik-s.dk 

Tina Englyst
Serupvej 16, Serup

Mobil: 3023 1613

Niels A. Petersen:
40 40 95 40

Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Denne
annonce
kan blive

DIN

Denne
annonce
kan blive

DIN

Bio Sculpture Gel
Scandic Beauty Lashes

Wax Logic - NADA

www.loutina.dk

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

· Salg af stationære & bærbare PC’er
· Servere, Printere, Netværksudstyr
· Reparation og fejlfinding på alt IT-udstyr
· Hastighedsoptimering. trådløse netværk
· Online backup / sikkerhedskopi af filer
· Cloud Produkter såsom office365 & 
  Hosted Exchange 
· AntiSpam - undgå irriterende mails
· Komplet ESET antivirus program 
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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 med-
delt 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:  3353 7506
Lokalbladets konto nr.: 1938 - 5905 254 431

Tryk:    Skabertrang
Oplag:    1525 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december

LEDER
HURRA FOR IVÆRKSÆTTERE
Der er ofte fokus på iværksætteri, når man politisk ta-
ler om at sætte ting i gang, der kan fremme produktion 
og eksport og velstand. Og udvikle samfundet. Den 
type virksomhed, med momsregistrering og CVR-nr., 
er der mange eksempler på. Vi skrev om en ung land-
mand i forrige nummer. 

Men der er også iværksætteri på andre områder -uden 
momsnummer. Nemlig på det kulturelle felt. Fire unge 
mennesker i Sinding og deres band, er beskrevet her 
i bladet. 

Et tredje område handler om sociale fællesskaber. Her 
kan bl.a. nævnes Værkeriet og Kulturlanternen i Lem-
ming, Bibliotekscafeen i Sinding, madpakkehus og sø-
projekt i Serup, og fællesskabet omkring Arnestedet i 
Sejling. Og naturligvis de mange ”almindelige” forenin-
ger, ikke at forglemme.

Men ingen af de nævnte projekter ville blive til virkelig-
hed, hvis ikke det var for de mange frivillige. Erhvervs-
mæssigt iværksætteri er oftest et en-mandsværk, 
mens de kulturelle og sociale er afhængige af et fæl-
lesskab. Og fællesskaber styrkes, når de bliver brugt.

Klaus H., Tandskov
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SKÆGKÆR BØRNEHUS SKÆGKÆR BORGERFORENIING

Find os på Facebook:
Skægkær Borgerforening

Her vil alle vores arrangementer
blive slået op

Skægkær Børnehus stråler i solen
Vi nyder efteråret som i øjeblikket viser sig fra den 
smukkeste side. Nedfaldene blade, kastanjer, æbler 
mv, bliver flittigt brugt i leg og konstruktion. Der er lavet 
æblegrød over bål, hvor der i den grad skulle skræl-
les mange æbler. Skønt med aktivitet på legepladsen, 
så kinderne får farve og smilene stråler om kap med 
efterårssolen. Her på billedet står den på ”mødregrup-
petur” med dukker i bæreseler og dukkevogne. 

Vi er så stolte af vores flotte nymalede børnehus, det 
er blevet super godt :) Et farveskift der har gjort en stor 
forskel. 

Hvis I ikke kender til vores børnehus, så kig forbi, kom 
ind til en snak, se vores hus og hør om vores hverdag. 

Der er også plads til dit barn :) 

Hilsen personalet Skægkær Børnehus
Gitte Nørskov daglig leder

Indkaldelse til
Lokalbladets Generalforsamling

Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30
i Sinding Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent 
2. Redaktørernes beretninger 

3. Godkendelse af regnskab 2019
4. Behandling af indkomne forslag
(forslag skal afleveres skriftligt senest
den 10. januar til en af redaktørerne).

5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 2020
Herunder fastsættelse af kontingent, sidepriser,

omslagsannoncer, abonnement m.v. 
6. Valg af redaktører.

Redaktørerne ønsker genvalg.
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

LOKALBLADET
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GADESPEJLET

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Karen Busch Nielsen, 
Nørhedevej 59, Sinding, 
fylder 80 år d. 21. januar

Inger Mogensen, Sinding 
Østervej 1, fylder 80 år d. 
26. december

Regnar Jørgensen, Sin-
ding Østervej 5, fyldte 80 
år d. 27. oktober

På Østerbyvej 40, bor Ma-
nus Scriver Poulsen med 
sin storesøster Klara, mor 
Janni og far Heine. Han 
kom til verden d. 1. maj 
2019 kl. 18.10, var 53 cm 
lang og vejede 3960 gr.

Jytte og Nis H. Petersen, 
Holmmøllevej 16, fejrede 
guldbryllup den 4. oktober

Nora Sørine Ottesen 
Overby, bor Lemming 
Bygade 24 med sine for-
ældre Jette Ottesen og 
Jesper Buchholtz Overby. 
Hun er 6 måneder og har 
netop haft navnefest den 
2. november.

Egon ”Gamle” Bang, Al-
lingvej 1, Nisset, fyldte 80 
år den 13. oktober

Per Rasmussen, Allingvej 
5, Nisset, fyldte 70 år den 
22. november

Hanne og Verner Jensen, 
Lemming Bygade 73, fej-
rede guldbryllup den 15. 
november.

Tove og Kjeld Rasmus-
sen, Lemming Bygade 51, 
fejrede guldbryllup den 1. 
november
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DAGPLEJERNE

Dagplejere  By  Telefon
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Helle R. Nicolaisen Lemming 5194 2560
Henriette G. Larsen Lemming 2026 1475
Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Anita Pedersen Resdal  
Linda Højen Weibel Resdal  2016 9791
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042
Line Eslund Skifter Sinding 2684 8926

For pædagogiske ledere, se side 46

Gruppe 173 har holdt legestue i skoven, hvor vi har 
været motoriske aktive. I skoven bliver taktil, labyrint, 
smags/lugte og vestibulær sansen stimuleret og akti-
veret.

Vi har nydt mudder fodbad, smagt troldesaft (hylde-
bærsaft), som vi selv har lavet over bål. Vi lavede også 
en lækker troldegryde, som børnene spiste med velbe-
hag. Vi har leget stærk mand, hvor vi løftede på tunge 
grene og slæbt afsted med en træstub. Det er bare 
rigtig sjovt. 

Vi er alle blevet rigtig gode til at holde balancen på vip-
pebrættet. Vi kan vippe på det mange af gangen nu.

Vi nyder rigtig godt af naturens legetøj. Vi oplever 
færre konflikter børnene imellem og et større nærvær/
samvær. Det giver en meningsfuld legestue for os alle. 

Mange hilsner fra
Søs, Lone N., Lone B., og Helle
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SKÆGKÆRSKOLEN
Skægkær Blæsernes Julekoncert

Tirsdag d. 10. december kl. 19.00
på Skægkærskolen.

Gratis entre

Efterårstid er også start på en periode med rigtig man-
ge gode traditioner på Skægkærskolen. 

Vi starter op før efterårsferien med Motionsløbet. En 
god optakt til ferie- og alle er ude at lave fælles aktivi-
teter, før der løbes igennem på runderne. 

Halloween i slut oktober, er også stort hos os. I fritids-
delen får den fuld gas med spøgelsestunnel i kælde-
ren og en hel eftermiddag med sjove og (u)hyggelige 
aktiviteter.  

En dejlig tid fyldt med traditioner

Traditionsrige udhulede græskar

Hvem gemmer sig mon under gazen?

Indskolings hjerterum er klar til halloween festen

November er b.la. måneden med skolefesten for 0.-
6. årgang. Skægkærhallen fyldes til bristepunktet med 
børn og forældre til fest. Her står 5.årgang for årets 
skolekomedie. Alle I der kan huske egen skoleoptræ-
den, dilletant opførelse eller lignende kan sikkert huske 
den fantastiske stemning, der er før, under og efter en 
sådan præstation. Det er en helt særlig fællesskabs-
følelse, som vi prioriterer alle oplever et par gange i 
skoleforløbet. ”YES- VI GJORDE DET”- lyder det glad 
og lettet i omklædningen umiddelbart efter optræden! 

Sidst i november holder vi alle klippedag - med mål om 
udsmykning af skolen til december. Dagen sluttes af 
med æbleskiver og julesange i Hjerterummet. Junior-
blæserorkesteret (blæsere fra 5. til 9. årgang) spiller 
for- og øver dermed til deres årlige turné rundt med 
julemusik.  

Lucia-optog er naturligvis også en del af traditionen. 
En varm og lys start på dagen i en oftest kold og mørk 
decembermorgen.

December sluttes af med juleskuespil, hvor det er 
3.årgang der får fællesoplevelsen med at ”være på”. 
Naturligvis er der også besøg i lokale kirker, og opfølg-
ning på de traditioner som klasserne selv opbygger 
med guf, historier, kalender åbninger og andet decem-
ber halløj.

Gode traditioner er centrale elementer i fællesskaber- 
også i det store fællesskab her på Skægkærskolen. 
Rigtig god december- og ønske om masser af hygge i 
jeres traditioner!

Peter Mortensen
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Sejling Smedjes jubilæer
Svend Aage Kusk fejrer 60 års fødselsdag og Sejling 
Smedje har 30 års jubilæum i Svend Aages ejertid. 

”Det skal fejres” siger 
han, så derfor invitatio-
nen på denne side. Han 
er jo også nærmest en 
institution i Sejling, idet 
han er barnefødt og op-
vokset her, mens hans 
far, Ancher Kusk, drev 
smedevirksomhed i 33 
år. Se gerne mere på 
www.lokalblad.com i nr. 
66 af Lokalbladet. 

Lokalbladet siger hermed
STORT TILLYKKE

til Svend Aage, firmaet og familien,
med ønsket om fortsat godt samarbejde i fremtiden

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

3. januar 2020 kl. 13 i Sejling Forsamlingshus  
Ebstrupvej 6, 8600 Silkeborg 

 
I anledningen af mit 30 års forretningsjubilæum 
med Sejling Smedje og 60 års fødselsdag. Vil jeg 
gerne invitere samarbejdspartnere, kunder,  
kolleger og venner af huset til reception i Sejling 
Forsamlingshus fredag d. 3. januar 2020 fra kl.13.  

 
Med venlig hilsen  
Svend Aage Kusk 

I anledningen af mit 30 års jubilæum
med Sejling Smedje og min 60 års fødselsdag,

vil jeg gerne invitere samarbejdspartnere, kunder,
kollegaer og venner af huset til reception

Fredag d. 3. januar kl. 13.00
i Sejling Forsamlingshus

Ebstrupvej 6, 8600 Silkeborg

Med venlig hilsen
Svend Aage Kusk

3. januar 2020 kl. 13 i Sejling Forsamlingshus  
Ebstrupvej 6, 8600 Silkeborg 

 
I anledningen af mit 30 års forretningsjubilæum 
med Sejling Smedje og 60 års fødselsdag. Vil jeg 
gerne invitere samarbejdspartnere, kunder,  
kolleger og venner af huset til reception i Sejling 
Forsamlingshus fredag d. 3. januar 2020 fra kl.13.  

 
Med venlig hilsen  
Svend Aage Kusk 

LOKAL UDVIKLING
Udviklingen i Sejling
Lokalbladet vil nu med en artikelserie beskrive udvik-
lingen af byggeriet i vores 4 sogne, hvor forskellige 
større udstykninger af byggegrunde klart er med til at 
give mulighed for en positiv udvikling, hvor tilflyttere 
og hjemmefødninge vil kunne være med til at styrke 
byerne, foreningerne og området generelt.

Første udstykning er Sejlinghøjen med 15 nye byg-
gegrunde. Her skriver Erik Sørensen, der udstykker 
grundene:
 
1. etape af det nye boligområde Sejlinghøjen indehol-
der 15 byggegrunde fra 818-1162 m2. Grønne arealer 
er en integreret del af udstykningen, som også græn-
ser ud til det åbne land. 

Udstykningen er afslutningen på et allerede etableret 
parcelhuskvarter (Sejlingkrogen), og er bl.a. særdeles 
godt placeret i forhold til motorvejen og den øvrige ri-
vende byudvikling i Silkeborg Nord. Nærmeste motor-
vejs til- og frakørsel findes cirka 2 km væk og derfor 
kan der køres til Aarhus C, Herning og Viborg i løbet af 
25-35 minutter.
 

Byggemodningen er i fuld gang, og forventes færdig 
medio december 2019. Der er ikke byggepligt på grun-
dene. Tilslutningsafgifter til kloak, regnvand, vand og 
el er inkluderet i grundpriserne. 
 

Vil du høre nærmere, så kontakt
Erik Sørensen på mobilnr. 40 82 18 98

Udsigt til åbent landskab overalt...
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LOKAL IVÆRKSÆTTER

Man forbinder nok mest iværksætteri som noget er-
hversmæssigt. Men der iværksættes i høj grad også 
på de sociale og kulturelle områder. I forrige Lokalbla-
det stod Jonathan frem som et eksempel på erhvervs-
iværksætteri. Her kommer et eksempel på det kultu-
relle:

”Det skal være lysten, der driver værket,” siger Freya 
Brinkmann, som er en af de fire unge i bandet ”MAX 
volume”. Nu skal der arbejdes i øvelokalet i Sinding. 
For bandet skal snart spille til en 18års fødselsdags-
fest.

Tidligere har de spillet til lærernes sommerafslutning 
på Skægkærskolen og til sommerfesten i Sinding. De 
vil rigtig gerne ud og spille så meget som muligt, for 
dét er måden at blive bedre for et live-band.

Men historien starter i Skægkær Bæserne, skoleorke-
stret, hvor alle 4 har fået deres musikalske grundop-
dragelse.

Maja Blichfeldt spiller på trombone/trækbasun, Max 
Brinkmann på trompet, og Anders Katborg Dolmer er 
slagtøjsspiller/trommer. De er 18 og 19 år og går i 3.g, 
naturligvis med musik på A-niveau. Freya på 21 spil-
lede på euphonium/en lille tuba i Skægkærblæserne. I 
”MAX volumen” er hun forsanger og pianist.

Efter i nogen tid at have leget med tanker om at starte 
et band, sprang de ud i det i januar 2019 – godt bak-
ket op af fædrene Lars og Lars, hhv. Dolmer og Brink-
mann, som i forvejen spiller i et andet band, ”Soul of 
Sinding”, på bl.a. saxofon og bas. Og med Søren ”Ma-
ler” K. Petersen på guitar, er besætningen komplet.

De unge sætter ikke sig selv i bås med en bestemt 
genre af musik. Der er strejf af pop, rock, blues, reg-
gae og soul. Det primære er, at det skal være glad mu-
sik, der kan danses til og underholde. Der skal være 
en ”gefühl”, en stemning, der rører både krop, hjerne 
og hjerte. På repertoiret står bl.a. Dolly Parton, UB40 
og Amy Winehouse.

De vælger numrene ud fra hvad de godt kan lide, og 
så går de i gang uden så mange dikkedarer. Dog er 
de enige om måske at begynde at skrive noget ned, 
noder for eksempel, og det kunne være rart at have de 
aftalte arrangementer på skrift.

Der er ingen tvivl om, at det er lysten, der driver vær-
ket. Og ingen af dem har umiddelbart planer om en 
professionel karriere. Men musikaliteten stråler ud af 
de 4 unge i det lille øvelokale. 

Klaus H.,Tandskov

Unge iværksættere

Anders, Maja, Max og Freya

LOKAL UDVIKLING

I må ikke tro, vi er gået i stå, det er vi ikke. Vi havde et 
godt møde forleden, med to af kommunens medarbej-
dere, om f.eks. affaldsvandet fra Serup og hvordan det 
skal håndteres, når søen kommer.

Da vi jo ikke kan købe engen i den vestre ende, bliver 
løsningen der, at vi laver en dæmning, hvor der så kan 
komme en sti, rundt om den sydlige del af søen, som 
velvilligt er stillet til rådighed, af ejeren.

Pumpestationen, nedenfor 24 B, bliver nok stadig der, 
men skal forhøjes og ændres, så den falder smukkere 
ind i Landskabet.

Så er der derudover mange ting, regler og love, der 
skal undersøges og det tager tid. Sådan er det, det 
kommer vi ikke udenom. Så snart der er noget nyt at 
berette, vender vi tilbage.

Bent Frits

Serup Sø - Nyt fra Udvalget
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Pia i Bagedyst-teltet - klar til kamp!

LOKALT PORTRÆT

I bakkerne ned mod Hinge sø, midt imellem tusindvis 
af velholdte juletræer, i et lækkert moderniseret stue-
hus, bor en lokal kendis, Pia fra Bagedysten, kendt fra 
landsdækkende TV. 

Pia har givet interview til bl.a. Midtjyllands Avis, og her 
i uge 43 er hun i Se&Hør. Alle ved at Pia Bülow Karlsen 
er rigtig god til at bage og lave mad. 

Jeg har valgt i stedet at spørge Pia om hvordan det hele 
egentlig foregår omkring sådan et TV-program: Sidste 
vinter kunne man sende en ansøgning til at komme i be-
tragtning. Det gjorde Pia. Heraf blev udvalgt 240, som 
efter flere udvælgelses-runder blev til 20. Det hedder 
casting. Man er til samtale, bliver filmet og bager. 

Pia skulle fortælle om sig selv og vise at hun var ”likea-
ble” (sympatisk). Det er jo et underholdningsprogram, 
som omkring 1 million danskere følger med i lørdag 
aften i den bedste sendetid. Der er brug for personlig-
heder, som seerne kan identificere sig med og holde 
med eller det modsatte. 

Pia blev så valgt blandt de 10, som er deltagere. Opta-
gelserne foregik april til juni på Clausholm Slot v. Ran-
ders. To hverdage om ugen fra 7-19, så man skal tage 
fri fra arbejde, uden lønkompensation, dog får man 
kørselsgodtgørelse. Og udgifter til indkøb af ingredi-
enser, som man selv står for, bliver refunderet efter 
regning.

Som bekendt bliver én af de ti deltagere sendt hjem 
af dommerne i hver udsendelse, indtil der er en vin-
der. Det er en benhård konkurrence, men man er jo 
sammen i gruppen og med værten og dommerne, pro-
duceren, stylist og fotografer m.m. i mange timer, og 
kommer til at lære hinanden godt at kende. Så trø-
stende ord og kram til taberne er ægte. Det eneste, 
der ikke er ægte, er værtens annoncering af hvor lang 
tid der er gået. Det er klippet ind, for deltagerne skal 
helt selv administrere tiden. Desuden skal Pia og de 
andre regne med ca. et kvarter mindre til at arbejde i, 
for undervejs bliver de interviewet, taler med dommere 
og giver kommentarer.

Der er mulighed for at øve sig på de to kendte opskrif-
ter, men den ukendte opgave er helt uforberedt. Del-
tagerne skriver under på en kontrakt om at holde tæt 
med resultatet, så kun Pia og nogle få andre kender 
resultatet. Desværre måtte Pia forlade bageteltet i 5. 
program, selvom hun havde gjort det rigtig godt, men 
som hun selv siger, så var de andre bare lidt bedre. 
Hun kan dog afsløre, at hun - og alle de andre delta-

Bag Bagedysten

gere - er med i det sidste program, der sendes d. 30. 
november, så hvis du er gået glip af Pia på skærmen, 
så er der endnu en chance i finaleprogrammet. 

Det er dygtige amatører, vi lærer at kende i program-
met, og ud af de 80 deltagere i de 8 sæsoner, er der 
nogle, der i dag lever af deres kunnen. De skriver, 
holder foredrag eller kurser. 

Den smukke Aperol Spitz Tærte fra 1. program
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.. og her klar til dommernes ris og ros

2.11.2019 Hurtig æblekage med citron og vanilje

https://bulowskokken.dk/recipes/hurtig-aeblekage-med-citron-og-vanilje/?print=1 1/1

Hurtig æblekage med citron og vanilje

3 store æbler, eller 4 små 

50 g Smør, smeltet 

1 Stor Citron, økologisk saft og skal 

2 Æg, M/l 

150 g Sukker 

1 tsk Vaniljepasta, eller 1 hel vaniljestang 

150 g Kagemel 

1 tsk Bagepulver 

Lidt sukker til drys på æblerne 

Æblerne vaskes, kærnehuset fjernes, evt med en æbleudstikker og skæres i tynde skiver,
evt på mandolinjern. Riv citronskallen, sæt til side. Smelt smør og hæld citronsaft fra én
citron. Pisk æg og sukker til en lys og luftig æggesnaps. Bland smør, citronsaft og skal i
dejen. Bland mel og bagepulver sammen og vend det i æggemassen. Hæld halvdelen af
dejen i en smurt form (23 cm) med bagepapir i bunden. Fordel halvdelen af æbleskiverne
på dejen.

1

Hæld resten af dejen over æblerne. Fordel dejen over æblerne, inden resten af æblerne
lægges på deje. Drys med lidt sukker og bag æblekagen i ca. 25-30 minutter ved 200
grader varmluft.
Køl af, og server med flødeskum, eller cremefraiche

2

Pia beholder sit gode job i Gældsstyrelsen under 
Skat i Randers, men hun bruger også tid på at opda-
tere sin blog, ”Bülows køkken. dk”, hvor der er gode 
opskrifter og nyttige fif til andre mad- og bage interes-
serede.

Vores lokale kendis, Pia, har boet 13 år, sammen med 
sin mand Kurt, mellem Serup og Lemming, uden at 
gøre særlig meget opmærksom på sig selv. Nu vil alle, 
der møde Pia, kunne kende hende som ”Pia fra Bage-
dysten.” 

Et stort lokalt skulderklap til Pia for den flotte præ-
station i Bagedysten - og for at have sat Serup-
Lemming solidt fast på Danmarkskortet! 

Klaus H.,Tandskov

Én af opskrifterne fra Pia´s blog: 

bulowskokken.dk
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Nu er det jul igen…
Julen kommer med barndoms minder. Det er erindrin-
ger helt tilbage fra barndommen, om den der helt tryg-
ge og glade juletid, der kulminerer med juleaften i fa-
miliens skød. Minder om den der gave under juletræet, 
hvor man på til og fra kortet under ”til” kunne ane sit 
eget navn. Eller den der helt særlig brune sovs som 
kun mormor kunne lave den, eller minder om stem-
ningen når familien satte i bevægelse om juletræet, 
når bedstefar med høj røst forkyndte ”Det kimer nu” og 
den obligatoriske diskussion om, hvor mange vers det 
nu hører sig til at synge. 

Med gennemsnitlig 13 jule bag sig, har vi i år spurgt 
konfirmanderne om julen, hvad det er, der gør den så 
særlig for dem. 

Julen i al sin fine glans og pragt, den kan være særlig 
god og rar, men den kan også være ensom og rigtig 
svær. Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår, er 
det vores håb at genskinnet fra det lys, der fødes ind 
i vores verden julenat, vil finde sin vej til hver og en.
  Henriette Gosvig og Mette Glowienka

Hvad spiser i juleaften:
Flæskesteg og and, sovs, kartofler, brunede kartofler 
og franske.
Risengrød, ris ala mande, rødkål, sovs.
And og somme tider flæskesteg. Jeg synes, det er 
hyggeligt med and, for det får vi ikke så tit som flæske-
steg. Selvfølgelig også kartofler, brune kartofler, sovs, 
chips og ris a la mande med kirsebærsovs. Og snoller 
til gaverne.

Går I i kirke juleaften? Hvis ikke, gør I noget andet?
Nej, vi slapper af og pakker gaver ind.
I vores familie går vi i kirke med min mors familie og 
omvendt hos min far.
Vi går i kirke, for det er en tradition i min familie. Jeg 
synes også, at det er sådan en ting, som man skal.
Går ikke i kirke, men er bare derhjemme.
Ja vi går i kirke hvert år til jul.
Nogle gange går vi i kirke, ellers går vi en tur rundt i 
byen.
Nej, men jeg vil til at begynde på det, ja vi beder til Gud 
nogle gange.
Ja det gør vi, vi gør det hver juleaften, dem der tager 
i kirke er min mor, min farmor, mig, mormor og nogle 
gange mine kusiner.
Det er lidt forskelligt, hvis vi ikke gør pynter vi bare.

Hvad er det bedste ved julen?
Hvis man gør noget for at komme i julestemning er det 

virkelig hyggeligt, mad gaver, pebbernødder, og FA-
MILIE, julesange, Disneys Juleshow og julekalender -
Familie, gaver og mad - At komme i kirke juleaften, at 
klæde sig godt på, før man går ud, det er hyggeligt med 
pebernødder og brunkager - Julemusik, pakkekalen-
der, chokoladekalender, sne, aftensmaden, juleaften 
og gaver, pynte juletræ sammen, spise ris a la mande, 
når der er lyskæder, der lyser op og julepynt over det 
hele - At være sammen - Stemningen - Hyggesokker 
- At der er gaver og mad, og at man er sammen med 
familien, og at man kan glemme alle skænderier med 
sinde søskende og forældre - Duften af julemad, gran, 
kager osv. - Det bedste ved julen er at man er sam-
men med sin familie og hygger sig med dem, men lidt 
at man får gaver, men det er også godt at man sidder 
sammen - At give gaver og maden - Julekalender i tv -
Vi synes det er julestemningen, hyggen og fællesska-
bet og alt andet der hører til julen, f. eks, julekalender, 
pebernødder, brunkager, nissehuer, pyntning af jule-
træ, når man pynter op til jul ude og inde og julemusik.

Hvad er det værste ved juleaften?
Når det slutter så hurtigt og ventetiden til aftenen.
Julesange og at danse rundt om juletræet.
Intet!
Når man bliver syg af for meget mad.
Min mor er vildt stresset.
Det er koldt.
Når man skal i seng, og at vente på maden.
At bruge hele dagen på at gøre rent.
At man skal danse om juletræet inden man får gaver.
Min mor bliver altid sygt stresset.

Hvorfor fejrer vi jul?
For at fejre jesu fødsel, hygge med familien.
Pga Jesu fødsel. Og vikingerne.
Vi fejrer jul fordi vi er kristne og det er en kristen tradi-
tion, man fejrer juleaften fordi Jesus blev født den 24. 
december.
For hyggens skyld, og for at fejre Jesus og for at samle 
familien.
Vi fejrer, at Jesus blev født. Tror jeg nok.

Nævn de tre vigtigste ting for at det bliver en rigtig 
jul:
Sne. At den bliver liggende. Så god, at man kan bygge 
en snemand og kaste med snebolde.
Familie, gaver, mad.
Småkager. Julen er så hyggelig – glæder mig. 
Fællesskab, julestemningen og julepynt.
At gå i kirke
Julesange og julestjernen på toppen.
Gaver, juletræ og god mad
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DØØØØØ!

Halloweenkostume under udarbejdelse

Mit Sahne

Tårntur i Sejlling

Folk er glade, alle har det godt, og hyggeligt at katten 
er med under træet.

Genfortæl juleevangeliet så godt du kan med egne ord
Jomfru Maria fødte Jesus, hyrden kom og kiggede og 
en engel kom ned. Der var for resten ikke plads på 
hotellet.
Jesus bliver født i en lade og så kommer der nogle 
disciple.
Jesus er opstanden fra de døde.
Maria og Josef rejser fra Nazareth til Bethlehem fordi 
der er folketælling. Maria er højgravid og de kan ikke 
finde en kro eller et hotel, så de ender i en stald, hvor 
Maria føder barnet Jesus. En engel kommer ned og 
siger til tre fårehyrder at Guds søn er blevet født. Hyr-
derne ser så barnet inde i stalden, så kommer de tre 
visemænd som fulgte ledestjernen. DE giver Jesus 
gaver.
Jeg kan ikke juleevangeliet!!!
Der kom en engel efter at Jesus var blev født. Der kom 
tre vise mænd og så kan jeg ikke huske mere.
Jesus blev født og der kom tre vismænd og der var 
noget med en stjerne, der viste sig. Han blev lagt i en 
krybbe og de red på et æsel til Jerusalem.

Hvem synger bedst når I danser om juletræet?
Mor - Mig - Min søster - Min bedstemor er den, der 
synger bedst, for hun går til kor - Min moster - Min bed-
stefar på mors side - Vi synger lige dårligt - Det gør min 
bedstemor på min fars side og så synger min far også 
godt - Min søster Freya - Min far nok - MIG!! - Mig - Min 
mor - Selvfølgelig mig - Far eller mormor - Min mor 
synger højest og er nogle gange den eneste der syn-
ger - Mig, eller min mor - Det er ikke mig eller min far!

Hvad er den bedste gave du har givet juleaften, 
hvem fik den?
Det var en taske til vores søster - Det var en gave til 
min farmor - Noget, jeg selv har lavet til morfar - En 
plastiklort til mine små brødre - Jeg har lavet en træ-
boks. Den, der fik den var min fætter - Det var nok 
nogle Lyngbyvaser og dem gav jeg til min farmor - En 
taske til min mor, som hun havde ønsket sig, gav den 
til hende sammen med resten af min familie - Jeg var 
med i en gave til min mor og det var en ny telefon - Jeg 
kan ærligt talt ikke huske det, men jeg tror at det var to 
fodboldtrøjer til min bror - Jeg gav min søster Freya et 
skygge portræt af hende selv - Det var til min farmor, 
jeg gav hende et smykke - Til min fætter og det var en 
bil - IDK (I don’t know)
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Siden sidst

5. og 6. oktober 2019 gik den første, eneste og bedste 
tourné i Vox’enkorets historie til Flensborg. 

25 kormedlemmer startede ud fra Sejling kirkes par-
keringsplads lørdag morgen, stoppede mennesker 
og baggage i bussen og kørte glad afsted sydpå. Vo-
res turplanlægger Anders havde ikke blot planlagt et 
fantastisk program, men var også kørt i forvejen til 
Flensborg fredag. Nu ville skæbnen, at bussens ru-
der duggede mere og mere. En kilerem var stået af, 
så luftsystemet ikke virkede. Allerede på Århusbakken 
ved Resenbro, måtte Chaufføren køre ind på en raste-
plads og ringe efter hjælp. Bekymrede miner, i mobilen 
til busselskabet og til Anders i Flensborg. Løsningen 
blev en anden (mindre) bus fra Århus, knap en time 
senere. 

Pakket om i den nye bus, gik turen nu videre. Der 
blev fundet kaffe, rundstykker og lidt ’skarpt’ frem til 
de morgenfriske. Snakken gik godt. En gruppe syntes 
bus-nedbruddet var lidt komisk og begyndte at lave en 
sang på melodien: ”Er du dus med himlens fugle”. Det 
blev lidt en fælles aktivitet at få rimene til at passe. 
Nogle af versene citeres nedenfor. 

Tour De Flensborg

I bussen var der slik og andet som ”gik rundt”. Et kor-
medlem havde stået og lavet små hjemmelavede cho-
koladestykker portionsindpakket i cellofan. Det var 
virkelig flot og understøttede den gode stemning. Lidt 
problemer med en luftkanal i bussen blev løst med et 
par strikkede sokker. Tiden nærmest fløj afsted. 

På grund af chaufførens ekstra indsats ankom vi, kun 
et kvarter forsinket, til hotel ’Am Fjord’, midt i Flensborg 
by. Der blev spist egen, eller købt, frokost og klædt om 
i hotellets cafeteriaområde. 

En kort bustur bragte os til den dansksprogede Ans-
garkirke. Efter øvning var der koncert i kirkens gode 
akustik. Sangene havde bund i det danske. Der var 
dog også lidt engelsk og tysk foruden den nordiske 
”Seidamadei”, som indledte koncerten. Efter koncer-
ten var der smurte boller, kaffe og sange i menigheds-
lokalerne. Koret fremførte: ”Ta’ med ud og fisk”, med 
et tysk twist: ”Zieh Gummistielfel an und zu fischen 
beginn”. Den havde de vist ikke set komme. Senere 
blev der sunget en del danske(endelig ikke tyske….!) 
sange fra et medbragt sanghæfte. Ganske hyggelig 
eftermiddag, hvor også vores små-syge nygifte præ-
stepar deltog.

Da koret var tilbage i civil og med overtøjet på, gik tu-
ren på gå-ben mod en lokal restaurant. Uheldigvis var 
der gået ’kuk’ i bestillingen, så vi måtte finde en anden 
plan. Efter lidt forskellig rådslagning tog vi hjem til ho-
tellet og endte med ganske god Marokkansk mad fra 
en restaurant med take-away, kun 30 meter fra hotel-
let. Det blev til en ekstremt hyggelig aften. (Billede 3) 
Den nyskrevne bus-sang blev fremført og forskellige 
indslag og hilsner blev bragt. Måske nogle af de andre 
hotelgæster mærkede korets tilstedeværelse? - For 
nogle endte aftenen lidt sent. 

Søndag morgen gik det mod Lyksborg danske kirke, 
hvor koret medvirkede ved en gudstjeneste i den lille 
skovkirke. Kaffebord midt i kirken efterfølgende. Vi 

Vox´enkoret
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Efter en meget vellykket kortur til Flensborg inviterede  
Vox’en koret til sensommerkoncert med fællessang i 
Sejling kirke, torsdag d. 10. oktober.

Aftenens tema var kærlighed 
i alle dens nuancer og bød på 
sange fra den nordiske folke-
tone, sange af Sebastian og 
Tove Ditlevsen samt kendte  
evergreens som Morning has 
broken,  Hallelujah og den 
danske vinder Grand Prix 
sang ” Dansevisen”. 

Midtvejs blev der serveret en 
kop kaffe og bagefter var der 
Hit med Sangen, hvor publi-
kum kunne  ønske sange fra 
højskolesangbogen. Og der 
blev ønsket flittigt og sun-
get mange forskellige sange, 
både nye som gamle sange.

Traditionen tro sluttede Vox’enkoret   med at synge en 
hyldest til sangen og musikken, nemlig  ABBA´s Thank 
you for the music.

Sensommerkoncert i Sejling kirke

Det blev således en spændende og varieret aften i kir-
ken med smuk korsang, berigende fællessang og hyg-
geligt samvær.

Organist Karen-Minna Nielsen

fortsatte i bus til Lyksborg slot. (Vores dronning Mag-
rethes’ familie stammer herfra). På slottet tog en dansk 
guide os med rundt. Mange interessante historiske de-
taljer. 

Inden hjemturen besøgte vi en god græsk restaurant. 
God mad og godt fællesskab. ’What’s not to like?’

Græsk mad

Glücksburg Slot

Foran Am Fjord

Turen har helt sikkert givet fællesskabet et løft. Det gi-
ver mening at være sammen og dele glæden ved sang 
og musik. Skulle du selv være glad for at synge er du 
velkommen i konfirmandstuen i Sejling torsdage kl. 19.

Jan Rostved, Serup
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Orientering
BREAKING!!!
Efter at have gået sin sejrsgang i hhv. Kragelund, Fun-
der, Sejling og Sinding kommer en af Lille Hids’ største 
succes’er ENDELIG til Serup og Lemming:

Dåbsklude! Når vi døber børnene i kirken, har vi nog-
le stofservietter til at tørre de små hoveder med, men 
for tre år siden fik præsten Ann Maj Lorentzen den ide, 
at man fra kirkens side kunne strikke dåbsklude, som 
man kunne give forældrene med hjem som et helt per-
sonligt minde om dagen.

Det vil vi gerne give videre her i Lille Hids, hvorfor vi 
indbyder til strikkecafé fire gange i årets første måne-
der. Vi mødes på skift i Sejling og Serup til strik, hygge 
og måske lidt kaffe. Hvis nogen er dygtige til at bage, 
er det bare endnu bedre. 

Ellers er det bare at møde op. Vi sørger for garnet, du 
kommer med alt, der er dig, så vi forhåbentlig får nogle 
hyggelige og produktive aftener til gavn og glæde. 

Vi mødes følgende aftener:
Sejling sognehus: Mandag d. 13. januar kl. 19-21
Serup præstegård: Onsdag d. 12. februar kl. 19-21
Sejling sognehus: Mandag d. 9. marts kl. 19-21
Serup præstegård: Onsdag d. 1. april kl. 19-21

KORNYT
Vox’enkoret, som hører til kirkerne i Serup/Lemming/
Sejling/Sinding, synger nu på sit ottende år. Koret be-
står af 25 glade sangere fordelt på sopran, alt, tenor 
og bas. Vi synger klassiske og rytmiske korsatser af 
både kirkelig og verdslig art. Der lægges stor vægt på 
det musikalske udtryk og på at udvikle sangstemmen 
og den fælles korklang. Men først og fremmest er der 
fokus på glæden ved at synge og opleve fællesskabet 
og sammenholdet når man løfter i flok. 

Koret medvirker ved højtider i kirkerne og ved koncer-
ter både i og udenfor sognet. Vi søger især sangere 
til altgruppen, men alle er naturligvis velkomne. No-
dekendskab er ikke en forudsætning for at kunne del-
tage.

Koret øver hver torsdag aften i Sejling konfirmandstue 
fra kl. 19.00 til 21.00. Herefter er der hyggeligt samvær 
med kaffe og kage. Det er gratis at gå til kor. Hvis dette 
skulle vække din interesse, så mød op eller ring til un-
dertegnede på 27205378 for nærmere information.

Organist Karen-Minna Nielsen

Sæsonstart under hyggelige former i Lillys sommerhus ved 
Thorsø. Ellen Blauenfeldt er fotografen, derfor ikke med på 
billedet.

Læsekreds

Koret
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Kalender
Himmelsk solosang, harpespil og korsang                                                         
ved Sanger/musiker Mariann Mikkelsen
og Vox’enkoret
                           
Lemming kirke tirsdag d. 17. dec. kl. 19.30

Det er med stor glæde at kunne byde velkommen til 
årets julekoncert med sanger og harpespiller Mariann 
Mikkelsen og Vox’enkoret.

Mariann Mikkelsen er uddannet fra Det Jyske Musik-
konservatorium i solosang og har været solist i orato-
rier som Faure´s Requiem og Händels Messias. Der-
udover har hun optrådt sammen med Århus-Ålborg-og 
Odense symfoniorkestre og været gæstesolist ved 
julekoncerten 2018 med Sissel Kyrkjebø i  Århus mu-
sikhus. 

Mariann Mikkelsen vil denne aften synge nogle af de 
kendte og elskede  julesange. Der vil være både dan-
ske og engelske julesange på programmet, og som 
noget helt særligt vil hun selv akkompagnere sangene 
på keltisk harpe. Ind imellem solosangen vil der være 
korsang ved Vox’enkoret, og sammen vil solist og kor 
bl.a synge Nu tændes tusind julelys og Dejlig er jor-
den.

Vel mødt til en spændende og anderledes julekoncert 
med smuk, højstemt julemusik.
                                                                        Gratis entré

Musikalsk legestue i Serup og Lemming sogn
I Serup/Lemming sogn tilbydes der musikalsk legestue 
2 gange om året.

Næste seance foregår i Lemming kirke og starter ons-
dag d. 22. jan. 2020  kl. 9.30 til 10.15. 
Legestuen finder sted i alt 6 gange på flg dage:
Onsdag d. 22/1,  29/1,  5/2,  19/2   26/2,  4/3.

Legestuen er for børn i alderen fra ½ til 3 år sammen 
med deres mødre, fædre og dagplejemødre. Vi hygger 
os, synger, leger, laver rytmik og lytter til musik.

Formålet med musikalsk legestue er først og fremmest 
at give børn og voksen en god fælles oplevelse med 
musik i kirken. Derudover vil de forskellige aktiviteter 
være med til at stimulere børnene sansemotorisk og 
støtte børnene i deres sproglige udvikling.

For nærmere information kan man rette henvendelse 
til undertegnede på mob. 27205378 eller mail org.se-
rupkirke@gmail.com 

Organist Karen-Minna Nielsen

Vinterhøjskole i Lille Hids
Film – recitation – samtale – foredrag

Onsdag den 5. februar kl. 19.00
i Serup konfirmandstue
Onsdag den 19. februar kl. 19.00
i Kragelund konfirmandstue
Lørdag den 7. marts kl. 9.30 – 13.00
i Sejling konfirmandstue 

I år stiller vi hinanden spørgsmål: hvad betyder lykke? 
Vi ser på hverdagens trummerum, livets ritualer og hi-
storien om Lykke-Per. Er lykken momentan eller lang-
tidsholdbar? Skal vi jagte lykke eller hvilen i lykke?
Se til udførligt program i kirkerne.

Henriette, Mette og Kresten
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7 + 8

Julekoncert i Sejling kirke
1. søndag i advent, d. 1. december, kl 16.00 
Oplev en flot og stemningsfuld julekoncert, når Siim 
City Singers gæster Sejling kirke.

De ni læsninger v. Henriette Gosvig
3. søndag i advent, d. 15. december
kl. 14.00 i Serup kirke
kl. 16.00 i Sejling kirke 
Vox´enkoret medvirker ved begge gudstjenester.
De 9 læsninger er en smuk og stemningsfuld gudstje-
neste, som danner optakten til julen. Det er en tradi-
tion, 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 uden for den anglikanske ver-
den, bl.a. også i mange danske kirker. 

Jul for børn
Torsdag den 12. december kl. 10.00
Skægkær Børnehus kommer til julegudstjeneste i Sej-
ling kirke

Fredag d. 13. dec. kl. 9.30
Dagplejerne i Serup og Lemming og hjemmekravlere 
kommer til gudstjeneste i Serup

Tirsdag den 17. kl 9.30
Julegudstjeneste for Børnehaven i Lemming kirke.

Onsdag d. 18. december kl. 9.30 
Dagplejebørn og hjemmekravlere kommer til juleguds-
tjeneste i Sejling kirke.

Onsdag d. 18. december kl. 11.00
Børne- og Familiehuset kommer til gudstjeneste i 
Lemming

Fredag den 20.december kl. 9.00
Gudstjeneste for Lemming Friskole

Fredag den 20. december kl. 11
Skægkærskolens mellemtrin kommer til julegudstjene
ste, og udskolingen kommer kl. 12.40.

Fredag den 20. december kl. 12.40
Skægkærskolen, udskolingen, kommer til julegudstje-
neste.

Gudstjenesterne er offentlige og forældre, bedstefor-
ældre og alle andre er hjertelig velkomne til at deltage. 

Juleaftensdag
- mens anden steger er der rig mulighed for at komme 
i kirke og fejre årets største højtid:

Serup kirke kl. 13.00 og kl. 15.15
ved Henriette Gosvig
Sinding kirke kl. 13.00 og kl. 15.15
ved Mette Glowienka
Lemming kirke kl. 14.00 og kl. 16.15
ved Henriette Gosvig
Sejling kirke kl. 14.00 og kl. 16.15
ved Mette Glowienka

Juledag 
Julemorgen er en dag til eftertanke og fred, og tid til at 
nyde eftergløden fra juleaften. Henriette Gosvig holder 
en dagen-derpå gudstjeneste i
Lemming kirke kl. 9.30 og Sejling kirke 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, blo-
dig og uhyggelig og hvad har den overhovedet med jul 
at gøre? 

Det vil Mette Glowienka forsøge at give et bud på i 
Sinding kirke kl. 9.30 og i Serup kirke kl.11.00 

”På stjernetæpper lyyyyyyseblå. LYYYYSEBLÅÅÅ!”
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Hit med julesalmen 
Julesøndag, den 29. december kl. 11.00
i Lemming kirke.
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 salmesangsgudstjene-
ste i Lemming kirke kl 11, 
hvor vi simpelthen spiller 
de salmer, som menighe-
den 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 præ-
sten lære en salme eller 
to. På glædeligt gensyng.

Nytårsaften gudstjeneste 
På årets sidste dag holder vi – traditionen tro - efter-
middagsgudstjeneste. 

kl. 14.00 i Serup kirke ved Henriette Gosvig
kl. 14.00 i Sinding kirke ved Mette Glowienka
kl. 15.30 i Sejling kirke ved Mette Glowienka

Efter nytårsgudstjenesten vil der være mulighed for at 
ønske hinanden godt nytår i våbenhuset, idet vi slutter 
af med kransekage og lidt bobler. En stemningsfuld 
optakt til nytårsfejringen

Fastelavn:
”Fastelavn er mit navn...” 

Søndag den 23. februar fejrer vi fastelavn - den sidste 
fest med sjov og ballade inden den lange fastetid op 
til påske. Vi begynder i kirken med en halv times fami-
liegudstjeneste og fortsætter derefter med tøndeslag-
ning i dit lokale forsamlingshus

Familie-gudstjenesten begynder:
kl. 13.00 i Lemming kirke ved Henriette Gosvig
kl. 13.30 i Sinding kirke ved Mette Glowienka
kl. 14.30 i Sejling kirke ved Mette Glowienka
Alle, der har lyst, må gerne møde udklædte op i kirken. 
Vel mødt til en hyggelig familie-fastelavnsfejring!

Juletræ i solnedgang

Ulvetime
Ulvetime er børnekirke og fællesspisning på en hver-
dag. Vi begynder i kirken kl. 17.00 med en halv times 
musik, fortælling og sang, derefter slutter dagen af 
med fællesspisning i sognehuset. Kom og vær med til 
en hyggelig aften med andre børnefamilier.

Tilmelding er ikke nødvendig og aftensmaden er gra-
tis.  Vi glæder os til at se jer! 

Kommende ulvetimer i Sejling kirke:
25. februar - 31. marts - 28. april 

Præsterne Henriette og Mette

        

TIRSDAG 25. FEB. KL. 17 ULVETIMEN  
  Børnekirke og fællesspisning       

       SEJLING KIRKE  

Vi begynder med en kort 
gudstjeneste i børnehøjde og 
slutter af  med fællesspisning 
i sognehuset. Det er gratis, 
det er uden tilmelding & væl-
dig hyggeligt!                            
Alle er velkomne. 

For yderligere info kontakt  sognepræsterne :                                        
Mette Glowienka msg@km.dk /21 14 95 90                       

eller                                                                                     
Henriette Gosvig hengo@km.dk /86 85 53 85  
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Fyraftensmusik i Sejling og Sinding kirker 
Onsdag d. 26. februar kl. 16.00-16.30 i Sejling kirke
Onsdag d. 25. marts kl. 16.00-16.30 i Sinding kirke

Lad roen og freden sænke sig over dig og mød ind i 
kirken og lyt til stille, mediativt orgel/klavermusik. Org-
let/klaveret vil spille i ½ time, og man må komme og gå 
som det passer ind i dagens program. 

Organist Karen-Minna Nielsen
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Kirkelige handlinger

Døbte
Magnus Scriver Poulsen
1. september i Lemming

Viggo Thougaard Andreassen
1. september i Lemming

Malte Skovdal Bukholt
7. september i Sejling

Magnus Dahl Hammer
7. september i Sejling

William Hald Sørensen
22. september i Serup

Xander Angelo Dohn
22. september i Lemming

Emil Fichner Giver
20. oktober i Sinding

Harald Mørchholdt Østergaard
20. oktober i Sinding

Viede
Jenny og Jeppe Korsgaard Rahbek 
31. august i Sejling Kirke 

Henriette Gosvig Knudsen og 
Carsten Fogh Nielsen 
28.september i Serup Kirke

Ludvikka Sofia Larsen og
Ole Nymann
12. oktober i Sinding Kirke 

Bisatte og begravede
Edle Marie Elkjær
14. juli i Serup Kirke 

Ib Bryrup
29. september i Lemming Kirke 

Bent Nielsen Kjeldsen 
28. oktober i Serup Kirke

Simon Herskind Grotrian
14. august i Lemming Kirke 

Magnus Schriver PoulsenViggo Thougaard Andreasen

William Hald SørensenXander Angelo Dohn

Henriette og Carsten Ludvikka og Ole
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Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der 
ringes med kirkeklokken ved dødsfald. 

Såfremt man ønsker denne smukke skik 
opretholdt, bedes man ved dødsfald rette 
henvendelse til sognepræsten eller grave-
ren. Ringning foretages mellem solopgang 

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

Adresser
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 - E-mail: msg@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.

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 

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 5190 1244
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Bente Fisker, tlf.: 2264 7423
E-mail: bfisker@mail.dk

Gravere:
Serup sogn: Jette Veie Nielsen, 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:
Peter Nørreskov, tlf 8685 9114

Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095

Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058

Præsten står altid til rådighed for en samtale
Samtalen kan foregå i præstegården eller dit hjem. 
Samtalen kan handle om alt mellem himmel og jord 

og man skal ikke være bange for
at tage præstens tid – vi er her for jeres skyld.

En præst er ikke psykolog eller terapeut
og vi kan ikke løse de problemer du tumler med.

Vi er der, vi lytter og vi trøster.

Præsten har tavshedspligt, hvilket betyder,
at det du fortæller ikke kommer videre.

Præsten tager også gerne på besøg, fx ved sygdom, 
men kommer lige så gerne, hvis man synes,

at det er længe siden at præsten har været forbi.
For kontakt, se under adresser.

Se mere på:
www.kragelundkirke.dk
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
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

Faste arrangementer:

1. december kl. 15.00
Juletræsfest, Lemming 
Borgerforening, se s. 39

2. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm. Se-
nior, se s. 45

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

10. december kl. 19.00
Skægkær Blæserne Ju-
lekoncert, se s. 7

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

17. december kl. 19.30
Harpespil, solo- og kor-
sang, Lemm., se s. 17

22. december kl. 13.30
Julehygge på Arnestedet 
i Sejling, se s. 30

29. december kl. 10.00
Jagt i Præstegårdssko-
ven, Jagtfore., se s. 38

31. december kl. 9.00
Nytårskur i Serup For-
samlingshus, se s. 32

3. januar kl. 13.00
Sejling Smedje Jubilæ-
um, se s. 8

10. januar kl. 15.00
”Bøger, jeg ville ønske...” 
i Sinding Forsm., se s. 31

13. januar kl. 12.30
Nytårskur, Lemm.-Nisset 
Pensionistfore., se s. 45

13. januar kl. 19.00
Dåbskludestrik i Sejling 
Sognehus, se s. 16

14. januar
Tamilsk Høstfest i Sin-
ding Forsm., se s. 31

16. januar kl. 18.00
Fællesspise i Serup For-
samlingshus, se s. 32

18. januar kl. 9.00
Fællesjagt, Jagtforenin-
gen, se s. 38

22. januar kl. 12.30
Nytårskur, Serup Pensio-
nistforening, se s. 45

23. januar kl. 18.30
Spiseaften, Rest. Lang-
sø, Landsbyliv, se s. 35

23. januar kl. 19.30
Generalforsamling, Se-
rup Borgerfore., se s. 33

25. februar kl. 17.00
Ulvetimen i Sejling Kirke,  
se s. 19

27. januar kl. 13.30
Alm. Klubdag, Lemm.-
Nisset Pens.., se s. 45

29. januar kl. 12.30
Frokost i Sejling Pensio-
nistforening, se s. 44

29. januar
Generalforsamling, Lem-
ming Borgefore., se s. 39

4. februar kl. 19.30
Lokalbladets Generalfor-
samling, se s. 4

4. februar kl. 19.00
Einsteins Relativitetsteo-
ri, Værkeriet, se s. 40

5. februar kl. 13.30
Præst Henriette Gosvig, 
Serup Pens.., se s. 45

7. februar kl. 18.30
Vildt på Menuen, Jagtfor-
eningen, se s. 38

10. februar kl. 13.30
Alm. Klubdag, Nisset 
Pens.., se s. 45

12. februar kl. 13.30
Alm. hyggedag i Sejling 
Pensionistfore., se s. 44

12. februar kl. 19.00
Dåbskludestrik i Serup 
Præstegård, se s. 16

18. februar 
Generalforsamling, Vær-
keriet, se s. 40

19. februar kl. 13.30
Besøg på Marienlund, 
Serup Pens., se s. 45

LOKALBLADET s

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 FebruarJanuar
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. februarlokalblad@gmail.com

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

Bibliotekscafé i Værke-
riet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Floorball i Værkeriet 
Mandage kl. 19.45

20. februar kl. 19.30
”Baby Did A Bad Thing” i 
Sinding Forsm., se s. 31

21. februar kl. 18.00
Fællesspise, Landsbyliv, 
se s. 35

22. februar kl. 10.00
Fastelavnsfest, Serup 
Borgerf., se s. 33

23. februar kl. 14.00
Fastelavnsfest i Lem-
ming Forsm., se s. 39

24. februar kl. 13.30
Foredrag, Inge Glibstrup, 
Lemm.-N. Pens, se s. 45

24. februar kl. 18.30
Revy på Det Ny Teater, 
Landsbyliv, se s. 35

26. februar kl. 13.30
Sang og Musik, Sejling 
Pensionistfore., se s. 44

28. februar kl. 18.00
Fællesspise i Serup For-
samlingshus, se s. 32

3. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sej-
ling Borgerfore., se s. 30

3. marrts kl. 19.00
”Det er Bare Virus”, fore-
drag, Værkeriet, se s. 40

5. marts
Bøgehøj Storcenter, 
Lemm.-N. Pens, se s. 45

5. marts kl. 19.30
Generalforsamling, Jagt-
foreningen, se s. 38

9. marts kl. 12.30
Generalforsm., Lemm.-
Nisset Pens., se s. 45

10. marts kl. 19.00
”Fremtidens Natur”, Vær-
keriet, se næste nr.

11. marts kl. 13.30
Cecilie og Jørgen Kusk, 
Sejl. Pens., se s. 44

14. marts
Forårsfest i Lemming 
Borgerf., info senere

25. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning + GF, 
Sejl. Pens., se s. 44

27. marts kl. 18.00
Fællesspise i Seup For-
samlingshus, se s. 32

31. marts
Generalforsamling i Se-
rup Forsm., se s. 32

31. marts kl. 19.00
”Dybhavet”, foredrag, 
Værkeriet, se næste nr.

KALENDER

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Gudstjenester: 
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Marts Fremtidige
21. april kl. 19.00
”Rask og Glad”, Værke-
riet, se næste nr.

23. april kl. 17.30
Sæsonafslutning, Sejling 
Pensionistf., info senere

26. april kl. 10.00
Affaldsindsamling, Serup 
Borgerf., se s. 33

16. maj kl. 12.00
Indvielse af Madpakke-
huset i Serup, se s. 33

16, maj
Forårsmarked, Værke-
riet, se s. 40

19.-20. juni
Serup Sommerfest på 
Sportspladsen, se s. 33
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Pokalen for
Årets indsats

gik i år til
Ole SmedegaardTak!

til alle jer der var med  
til festen og gøre aftenen  

super festlig.
Og tak til alle dem der  

hjalp til før, under  
og efter festen

Oktoberfest
Billeder
  fra årets

Lanterneløbet
Lørdag d. 21. sept. 2019
En super fin dag med højt humør, sved på panden  
og god stemning for både løbere og gå-tur-folket.
Tak til alle deltagere, hjælpere og sponsorer!

Sæt allerede nu  
kryds i kalenderen:

Lørdag d. 19. sept.
Lanterneløbet

2020

Startskud:
5 km

Startskud:
10 km

Startskud:
5 km
walk
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Sendt: 5. november 2019 09:31
Emne: Kampagnen Mødestedet – tilsagn om projekt- 
udviklingsstøtte
Denne mail satte dels tiden i stå dels førte den os et 
stort skridt videre i vore bestræbelser på at skabe et 
fælles og fremtidssikret mødested, fremtidens For-
samlingshus, idræts og kulturhus.
Ja, kært barn har mange navne. Fakta er at vi gennem 
samarbejde med de andre byer i vores lokalområde, 
gennem dannelsen af Landsbyklyngen Silkeborg 
Nord, har opnået midler til projektudvikling af vores idé 
omkring Kulturlanternen. 

Vi har modtaget tilsagn om 160.000 i udviklingsstøtte 
og dette arbejde påbegynder vi allerede nu her den 
14. november med et lille arbejdsmøde som følges op 
med deltagelse i et møde den 2. december i Viborg 
arrangeret af Lokale og Anlægsfonden og Realdania.  
Er det nok at projektudvikle, vil nogen berettiget spørge,  

Kulturlanternen  
– d. 5. nov. 2019

og hvad så. Jo, andet led i denne proces er nemlig at 
vi hermed også er sikret adgang til den store pulje på 
50 millioner, jo det er store tal der findes i denne pulje 
som har til formål at udvikle mødesteder i landområder. 
Denne mulighed har vi fået sammen med 13 andre 
projekter på landsplan. Fremtiden er både spændende 
og udfordrende og opgaven lyder i sin enkelthed. “Lav 
en god ansøgning” 

Det vil vi selvfølgelig bestræbe os på og så er det godt at 
vi har gode samarbejdspartnere i lokalområdet, Lands- 
byklyngen Silkeborg Nord og tak til jer for jeres del- 
tagelse og jeres velvillighed da vi havde brug for jer. 
Der er vel også grund til at fremhæve et par gode 
hjælpere på den mere professionelle front. Vi har haft 
et udfordrende og konstruktivt samarbejde med Fund-
raiseren.dk v/Rasmus Munch og Loke Emil Petersen 
samt vores arkitekt Rasmus Ebdrup Beck og på lands-
byklynge området blev vi godt hjulpet på vej af Simon 
Schærfe Rasmussen.Tak til jer. 

Vi vil i starten af det nye år indkalde til et borgermøde 
om de nye perspektiver og muligheder i denne bevil-
ling og håber på jeres aktive opbakning med input og 
visioner for vores lokalområde. 
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Et helt konkret produkt som er med til at profilere vores 
smukke lokalområde og som nu også har udviklet sig 
til et produkt som gerne skulle dække og appellere til 
hele lokalområdet, Landsbyklyngen Silkeborg Nord. 
Herefter kaldet Lokalkalenderen, en kalender som lig-
ger sig tæt op af Lokalbladet i dækningsområde og lay-
out. En kalender som med sit billedvalg kommer hele 
området rundt og i stadig udvikling, 2020 udgaven er 
sådan lidt en mellemstation.
Lokalkalenderen har flere formål, herunder at støtte 
lokale initiativer, indtil videre er støtten gået til Kultur-
lanternen og det gør det også for den aktuelle kalender. 
Om denne støtte gør en forskel, ja det gør den og det 
vil vi gerne beskrive med følgende regnestykke. 

Vi modtog 160.000 fra Realdania, hvis disse penge 
skal kunne udbetales skal vi selv stille med 40.000 kr. 
Dette beløb finder vi for nuværende ved salg af 200 
kalendere til en pris af 200 kr. Jamen der er jo også ud-
gifter til fremstillingen vil nogen måske sige. Svaret er 
nej, for det har ikke mindre end 24 annoncører dækket 
gennem deres sponsorat af årets kalender. Sådan gør 
vi bare det i vores område. Vi vil mere.   

Hvis du ønsker at støtte udgivelsen af Lokalkalen-
deren og Kulturhuset på Lemming Skolevej så vil 

købet af kalenderen være en oplagt idé. Den sælges 
i forbindelse med flere lokale aktiviteter, i Værkeriet 
og hos Landhandlen i Ebstrup. Vi arbejder p.t. på ud-
viklingen af en lokal online kalender som skal dække 
området som Lokalbladet og Landsbyklyngen dækker. 
Det vil i høre mere om i næste nummer af Lokalbladet. 
Fotos af Lone Kristjansen, Steffen Clausen og Anne 
Jokumsen. 
Tak til jer og vore annoncører. 

Foreningsfitness

Fitness-rummet  
er tilgængeligt 24-7
så du kan træne når  

det passer dig! 

Pris kun
400 kr. årligt
+ medlemskab af  

Lemming IF hvis du ikke  
i forvejen er det.

Her kan du  
helt selv styre 
din træning :)

Kom godt fra 

   start i
 det nye år:

Lørdag d. 11. jan. kl. 10-13 
+ lørdag d. 1. feb. kl. 10-13
får vi besøg af Jesper Lindberg Jensen  
(fysioterapeut og personlig træner) som tilbyder:
– Få lagt et program
– Tjekket teknikken i forskellige øvelser
– Inspiration til nye øvelser 
–  Få svar på spørgsmål omkring  

træning/kost/smerte mm

Er du medlem af Lemming IF møder du blot  
op på dagen, det er gratis at deltage.

Kalenderen for 2020
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Uddannelse: Uddannet i Føtex
Arbejde: Disponet på Rema 1000s hovedkontor.
Livret: Brunch.
Hobby: Fodbold og cykling.
Yndlingsfarve: Sort.
Medlem i klubben: Ja, det har jeg været siden jeg 
var 6 år gammel, med undtagelse af 3 år i SIF, da 
jeg var 13-16 år gammel. I dag er jeg fodboldtræner 
og spiller på oldboys holdet. Før har jeg har været 
en del af cykelholdet, det håber vi snart at kunne få 
startet op igen.
Frivillig i klubben: Det har jeg været i 8 år. Alle år 
som fodboldtræner.
Hvorfor frivillig?: Det er for at hjælpe idrætsfore-
ningen. Jeg vil gerne træne mine børn og dermed 
bruge noget tid sammen med dem, samtidig med 
at de får nogle sunde interesser, og ikke bare 
sidder hjemme foran ipaden. Og så vil jeg gerne 
være med til at klubben er et godt sted at være.
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: Chris-
tina Skovby Nielsen (ungdomsformand). Hun gør 
et stort stykke arbejde og en en stor hjælp for os 
trænere. Derudover hele bestyrelsen og generelt 
alle de andre frivilige. De gør et stort stykke arbe-
jde for klubben.
Arbejdsopgaver i klubben: Fodboldtræner for 
U11 piger og for Oldboys. Hjælper til hvor jeg 
ellers kan

               for hjælpen, Dennis!

“Frivilling”
Dennis Nielsen
Navn og alder: Dennis Nielsen, 38 år. 
Bor på Lemming Vesterbyvej, sammen med Isa 
og deres to børn Emma og Kristian.

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.

Tak

Lemming IF afholder 
generalforsamling
Onsdag d. 26. feb. 2020 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 23. feb. 2020. 
Vi glæder os til at se Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF
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SEJLING BORGERFORENING
Sommerfest 2019
Sejling sommerfest blev traditionen tro igen i år afholdt i 
uge 32 og skudt i gang med Sejlingløbet, som altid med 
et pænt deltagerantal. Læs mere andet sted på siden.

Børnediskoteket blev også afholdt, mens de voksne 
kunne hygge sig med vinsmagning, desværre måtte 
Norton vine melde afbud på grund af sygdom, men 
vinen var jo leveret! Heldigvis sprang Claus Bredahl til 
og trods ingen forberedelse, blev det flot gennemført.
God kombination og med fint fremmøde. Aftenen slut-
tede med hygge og musik.

Lørdag åbnede festpladsen kl. 1100, desværre igen i 
år med regnvejr, men det skulle ikke ødelægge dagen.
Som noget nyt, for at trække folk til lidt tidligere, star-
tede dagen med en ”Tour de Sejling”. En gå tur rundt i 
byen med historiske indslag og forfriskninger undervejs. 
Tak til Sven Åge Kusk, Anders Mark, Karl Andersen 
og Claus Berg for historier undervejs om henholdsvis 
smeden, byens ældste hus samt byens nyeste huse. 
Trods voldsomme byger undervejs, blev det en fin suc-
ces med ca. 60 deltagere. Bestemt en gentagelse værd 
næste år. Resten af eftermiddagen bød på børnebanko, 
hoppeborge og ikke mindst tombola. Fremmødet var 
desværre igen i år begrænset, da det åbenbart er blevet 
en tradition, at der skal regne lørdag.

Dagens højdepunkt var naturligvis fællesspisningen 
og Sejling revyen, igen i år leverede de lokale skue-
spillere et flot show. Stor tak til dem og ikke mindst for 
det store arbejde, der lægger bagved. Fremmødet var 
heldigvis stort både til spisning og revy. Aftenen slut-
tede med musik og dans leveret af Poul Sølvsten.

Søndag startede som sædvanlig ud med gratis rund-
stykker kl. 1000 og heldigvis med bedre vejr. Dagen 
igennem var der fortsat de samme aktiviteter som 
lørdag dog suppleret med skydning og motocross for 
børn samt diverse underholdning for børnene leveret 
af Børnegruppen. Dagen og sommerfesten sluttede 
med en omgang biksemad. Men selvom festen slut-
tede 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 gen-
tages næste år. Men som nævnt sidste år, kigger vi på 
lidt justeringer til programmet og har i derude gode ide-
er 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 
efter festen var der massiv opbakning. 

Tusind tak alle sammen!

Sejlingløbet 2019
I alt deltog og gennemførte 59 deltagere årets Sejling-
løb, fordelt med 23 løbere og 36 på cykel.
Vinder på 7,5 km mænd blev Michael Højer i tiden 
33,59. Hos kvinderne blev det for 3 år i træk Jytte Lar-
sen fra Lemming, der tog sig af sejren i tiden 40,55.
Vinder på de 4,2 km for mænd blev Anders Mark, som 
efter en super opvarmning af deltagerne løb i tiden 
19,04. Hos kvinderne blev det Karina Greis der i tiden 
20,16 kun var 9 sekunder fra at slå løbsrekorden for 
kvinder på denne distance.

I børneløbet der bød på 3,3 hårde km, blev det hos 
drengene Emil Berg, der med tiden 21,58 tog sejren 
og hos pigerne Emma Drengsgård i tiden 25,35, der 
fik sejren.

Løbsgruppen takker alle deltagere, sponsorer og hjæl-
pere for indsatsen. På gensyn til Sejlingløbet 2020.

Arnestedet
Vi har gennem det sidste års tid renoveret huset ind-
vendig. Dette arbejde er nu stort set færdig, så hold jer 
ikke tilbage, hvis i ønske at låne huset og for medlem-
mer er det naturligvis gratis.
For ikke medlemmer = meld jer ind!

Den kommende tid…
Året er ved at være slut for Borgerforeningens arran-
gementer, dog gentages sidste års arrangement med 

Julehygge på Arnestedet
22. december kl. 13.30

hvor foreningen vil være vært for
en gang æbleskiver og gløgg

Men ellers skal vi snart kigge frem mod 2020:

Generalforsamling
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.00

i Sejling forsamlingshus.
Dagsorden  flg. vedtægter.

Se mere i næste nr. af Lokalbladet

I marts/april måned afholdes der også Forårsfest med 
Dilettant teater og fællesspisning. Foråret vil nok også 
byde på en arbejdsdag på Arnestedet, selvom vi er 
kommet langt, vil altid være arbejde at gøre. Hvis op-
bakningen er der, vil der nok også være efterfølgende 
grill arrangement. 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 - med venlig hilsen
På bestyrelsen vegne, Jakob Kudsk
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Sinding Kulturforrening:
Reserver allerede nu

Stemningsfuld koncertaften
med folk/country bandet og plade aktuelle

”Baby Did a Bad Thing”

Sinding Forsamlingshus
TORSDAG D. 20. FEBRUAR kl. 19.30

Pris: 125 kr.
____

 Sinding Bibliotekscafe:
Bøger, jeg ville ønske, jeg havde til gode

Bibliotekar Karin Svendsen fortæller
og giver gode læsetips til vinterlæsningen

Fredag d. 10. januar kl. 15.00 – 17.00
Alle er velkomne.

Pris: 30 kr. inkl. kaffe og hjemmebag.

SINDING FORSAMLINGSHUS

Fællesspisning i Forsamlingshuset

”Pongal”
Tamilsk høstfest ved Kim og Koushi

 Tirsdag den 14. januar i Forsamlingshuset
Menu: Sri Lankansk vegetarmad

Tilmelding: Se facebook ”Sinding 8600”,
når vi nærmer os! GLÆD JER!

Siden sidst:
Oktober 2019 var der fuldt hus en aften i Sinding for-
samlingshus til ”Nak og Æd” foredrag ved Jørgen Sk-
ouboe. En særdeles sjov og underholdende aften.

Fællesspisning i uge 42 i forsamlingshuset
Flot fremmøde med mange kendte og nye ansigter, 
inkl. mange børnefamilier. God mad og hyggeligt sam-
vær. Tak til kokkene.
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementerSiden sidst ... 
Fællesspise - Karbonader
God tilslutning, ca. 66 havde meldt sig til Karinas kar-
bonader, og de var lækre ;) og så var de tilmed lokale, 
da Erik Vestergård havde sponsoreret kødet fra sine 
fritgående grise. Tak for det! ;) 

80´er Fest
Vi måtte desværre aflyse, grundet for lille tilslutning. 
Vi havde ellers en kanon-god fest sidste år - men man 
skal nok aldrig prøve at gentage en succes...!

Mortens Aften
Andesteg kan derimod samle byens folk i forsamlings-
huset! Intet mindre end 90 tilmeldte! Så allerede fra 
lørdag formiddag var der gang i køkkenet, med ande-
stegning og kartoffelskrælning - men det hele værd, 
når SÅ mange støtter op om arrangementet.

Nytårs Kur
Tirsdag 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

Torsdag d. 16. januar kl. 18.00
Gullash Suppe & Karry Suppe
Kokke: Anne Jokumsen, Anita Barslund

og Peter Johansen

Fredag d. 28. februar kl. 18.00
Hakkebøf

m. bløde løg, hvide kartofler og brun sovs
Kokke: Erik Vestergård og Michal Jokumsen

Fredag d. 27. marts kl. 18.00
Svostrup Gryde

m. Ovnbagte kartofler og en lille dessert
Kokke: Hejni & Co.

For alle tre arrangementer gælder:
Pris: 65,-   Børn u/12 år: 30,-   Børn u/4 år: gratis

Tilmelding senest 3 dage før
på mail: serupforsamlingshus@gmail.com

på mobil: 3023 1613
i Facebook-gruppen: Serup-siden

Generalforsamling
Tirsdag d. 31. marts

Mere info i næste nummer

Også en stor tak til sponsorerne for de flotte gevinster

Formanden kunne ved denne lejlighed også berette, 
at bestyrelsens fondsøgning har givet pote! Vi har fået 
tilsagn om 200.000 kr. til et nyt tag fra Nykredits 
Fond! Vi har fået et tilbud på nyt tag på 334.000 kr., så 
vi skal have fundet de sidste 134.00 kr...

Andesteg er altid et hit! - Både blandt store og små ...
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SERUP BORGERFORENING

Serup Borgerforening indkalder til
Ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 23. januar kl. 19.30
I Serup Forsamlingshus

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

Update på Madpakkehuset
Vi vil gerne starte med at sige: ”Rigtig mange tak” til 
dem, som kom til vores rejsegilde på Madpakkehuset 
søndag d. 20. oktober. Det var dejligt, at der kom så 
mange forbi. Tak for det!

Fastelavnsfest
Lørdag d. 22. februar kl. 10.00

i Serup Forsamlingshus

Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,
samt bedste udklædte

Slikposer til alle børnene

Kommende arrangementer

Indvielse af Madpakkehuset
Lørdag d. 16. maj kl. 12.00

Nærmere info i næste nummer

Serup Sommerfest
19.-20. juni

Nærmere info i næste nummer

Hold Serup Ren
Søndag d. 26. april kl. 10.00

Vi er igen i 2020 tilmeldt
Naturfredningsforeningens

Affaldsindsamling

Kom og hjælp os med at holde Serup ren!
Vi deler os i 5 hold og går ud af de 5 indfaldsveje

Gratis pølser, øl og vand til alle deltagere

Gavekort på
1 stk. juletræ (til julen 2020)

til de første 5 husstande,
der tilmelder sig
- OG deltager! ;)

Sponsoreret af Torben Frits

- se mere på Facebookgruppen Serup-Siden

Fastelavnsboller,
sodavand, juice og kaffe kan købes

Et stort TAK skal også lyde til de folk, der trækker i 
arbejdstøjet og møder op på sportspladsen, hver gang 
der er arbejdsdag. Huset mangler lidt endnu, inden der 
står helt færdig, så vi vil gerne have hjælp et par gange 
mere :-) 

Step 1 ... Step 2 ...

Step 3: Rejsegilde på Madpakkehuset
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...

Besøg hos Grethe Mosegaard
En tur med god opbakning - hele 18 damer og mænd 
drog mod Horsens en tidlig aften for at kikke på 
Grethe´s keramik værksted og have. 

Vi var et par dage forinden blevet opmærksom på at 
den stakkels ældre dame, slet og ret havde glemt vo-
res besøg. Hun havde lånt de fleste af sine fine ke-
ramik ting ud til en udstilling i en anden by. Men hun 
var frisk og inviterede os til at komme og se hendes 
flotte have med de få figurer, der var tilbage og bagef-
ter hygge med kaffe og brød. 

Aftenen forløb måske ikke som planlagt, men for en-
gangs skyld var der tid til at snakke og hygge og vi 
skulle slet ikke skynde os. 

Det blev en rigtig god aften og vi tror også, at Grethe 
hyggede sig, da hun endelig fandt kaffebønnerne.

Generalforsamling
Dette års generalforsamling forløb uden de store pro-
blemer. Doris Larsen styrede slagets gang og fik os 
alle 23 sikkert igennem alle aftenens punkter. Trine 
Østergaard og Karin Jensen tog tørnen som stemme-
tællere.

Formanden berettede om året der var gået, et spæn-
dene år med meget forskelligt på programmet. I løbet 
af det sidste år er GDPR også blevet en del af lille 
Landsbyliv. Alle bestyrelsesmedlemmer har været de-
res mail og gemmer igennem. Smidt ud og slettet så vi 
ikke bryder persondata loven.

Grete Dahl gennemgik regnskabet, der var et lille un-
derskud, men stadig penge på bundlinjen. Indkomne 
forslag var der ingen af. På valg til bestyrelsen var Lil-
lian Rasmussen og Anna-Grethe Rasmussen, begge 
modtog genvalg og klapsalver. Doris Larsen blev valgt 
som suppleant. Anne Marie Graversgaard modtog 
genvalg som revisor, og Pia Ostenfeldt som revisor-
suppleant.

Efter den officielle del bød foreningen på sandwich og 
noget at slukke tørsten med. 

Vi sluttede aftenen af med et rigtig spændende fore-
drag om demens og om at være pårørende til én med 
demens. Med humor og alvor guidede Barthe Risom 
Holst os igennem sit forløb, hvor hendes mand blev 
ramt af demens.

Barthe og Grete

Henny, Mona og Inga hygger

Karen og Karin tjekker programmet

Lækker mad
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Torsdag den 23. Januar 2020 kl. 18.30
Spiseaften på Restaurant Langsø

Borgergade 21 A.

 

Vi har reserveret borde på Restaurant Langsø.

Hold fri fra gryderne og tag med ud at spise
og hyg dig med familie og venner.

 
Menuen er:

Tarteletter & Langsø Gryderet
 

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.10
Giv lige besked hvis I kører selv.

 
Pris for medlemmer 149 kr. Ikke medlemmer 175 kr.

Betaling ved tilmelding
 

Tilmelding til Inger senest d. 13.01.20
på tlf. 2814 5442 

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Fredag den 21. februar 2020 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.

 
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.  

 
OBS OBS OBS: Først til mølle - kun 100 pladser 

Betaling ved tilmelding 
 

Tilmelding til Anna-Grethe senest d. 12.02.20
på tlf. 2427 8773

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.30
Revy på Det ny Teater

Gjessøvej 40 B, 8600 Silkeborg

Undertøjs aften i Wunderwear
Dette arrangement var blevet efterspurgt sidste år, så 
i år skulle det være. Men kommunikation er en svær 
ting, vi troede at vi skulle til et arrangement, hvor der 
blev fortalt om tidens farver, trends osv. men sådan gik 
det ikke. 

Men derimod var der rig mulighed for at handle, få 
hjælp og snakke med de søde ekspedienter. 

En alt for kort aften, men snakken gik og flere gik hjem 
med nyindkøbt undertøj.

Kommende arrangementer

Vi starter med lidt godt at spise.
Menuen er endnu ukendt.

Husk kontanter til drikkevarer osv.

Vi har 25 billetter, så det er først til mølle…
Pris: 190 kr./ Gæster 250 kr.

Betaling ved tilmelding på
Regnr. 9266, kontonr. 8157190629. Husk navn!!!
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         BØRNEHAVEN I LEMMING
Uge 40 er lig med FAR-uge
I FAR-ugen bydes fædre til at bidrage med aktivite-
ter, lege eller blot samvær. I år gav det sig udtryk i 
æblemostning, reparation af plankerne på et bord/
bænkesæt, produktion af legegeværer samt virksom-
hedsbesøg på Lemming Hegn. Derudover forhindrede 
sygdom aktiviteter som udskæring af græskarhoveder 
og musik med irske børnesange. Der har været gode 
anmeldelser, så tak til alle de fædre der bidrog til at 
gøre årets udgave af FAR-ugen til en succes!

Besøg på Lemming hegn

Fuld koncentration Alle giver en hånd med

For mødre kan man se frem til MOR-uge i uge 10. Det 
er en oplagt mulighed for at give gode oplevelser til 
børnefællesskabet og overraske samt inspirere per-
sonalegruppen. Kun fantasien sætter grænser (samt 
børnenes reaktioner på en robotudklædt og dansende 
far). Som forældre får man et indblik i barnets hverdag, 
hvilket kan være rart, når barnet dagligt kommer med 
standardsvar omkring, at det har cyklet eller spist mad-
pakke, som respons på ”hvordan har din dag været?”. 
 
Som forældre til børn i Børnehaven i Lemming, er der 
et tilbud og indbygget krav om at engagere sig i børne-
havelivet. Vi har en årlig arbejdslørdag, hvor børn og 
voksne samarbejder om at få planlagte opgaver udført 
– altså en praktisk hjælp, men i høj grad også bidrags-
ydende til at både børn og voksne får et tilhørsforhold 
til børnehaven, og der skabes et kulturfællesskab her-
om. Igennem åbent hus arrangementer, forældrekaffe, 
forældremøder og den daglige kontakt med det pæ-
dagogiske personale samt forældre imellem, summer 
der denne energi, hvilket i sidste ende gør, at det er et 
dejligt sted at være. Så det, at man som forældre giver 
til fællesskabet, betales tilbage i uvurderlig form, nem-
lig trivsel – barnets, medarbejdernes og forældrenes.

Forældrerådet 
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FRISKOLEN I LEMMING
Der er mange tanker når man på friskolen starter i 
Ældstegruppen (7-8 klasse) og især én fylder meget 
i elevernes bevidsthed: Hvor går turen hen i år? Hvert 
andet år tager Ældstegruppen til København og hvert 
andet år går turen til det store udland. Så man får både 
en indlandstur og en udlandstur, når man går i Ældste-
gruppen.

I skoleåret 2018/19 skulle vi på en udlandstur, og ele-
verne brugte de første måneder af skoleåret på at 
snakke og diskutere og at spørge, hvor mon turen går 
hen i år. Erling og jeg løftede sløret for destinationen 
omkring juletid, og turen skulle gå til Prag.

Det er en kæmpe oplevelse for eleverne at komme på 
udlandsturen, nogen har ikke været ude at flyve før, 
og andre har ikke været uden for landets grænser. Så 
for mange er det en stor ting. Eleverne i nuværende 
8 klasse har selv sat ord på deres oplevelse af turen.

Stine Andersen, stamgruppelærer i Ældstegruppen

“Det var dejligt at det hele var planlagt inden turen, så 
der ikke opstod forvirring undervejs, og vi bare kunne 
slappe helt af fordi at der var styr på det. Men der var 
også plads til forandringer, og at vi kunne gå frit, uden 
hele tiden at skulle tænke på hvad klokken var og 
hvornår vi skulle mødes igen.”

“Det gode ved sådan en tur er, at vi kommer ud og op-
leve et andet land og en anden kultur. Klassen bliver 
rystet meget sammen på turen, og vores fællesskab 
bliver styrket.”

Juliane, Naja, Felix

“På vores tur til Prag så Vi Karlsbroen som var meget 
flot og smuk, og vi så den også ude fra vandet på en 
sejltur på Moldau floden, hvor vi spiste vores aftens-
mad. Vi så også sort teater, som var meget flot og hyg-
gelig.

“Vi var henne ved Barrandov Studios hvor vi fik en 
rundvisning. Barrandov Studios var meget spænden-
de. Her er Narnia og Mission Impossible blandt andet 
optaget. Vi måtte ikke tage billeder på grund af det var 
en hemmelig filmoptagelse i gang da vi var derhenne.“

“Vi var også på et tortur museum med gammel tortur 
ting og redskaber fra gamle dage.”

“Det var super lækkert at vi var ude og spise alle dage 
og maden var virkelig god.”

“Det var fedt vi lavede så meget og så så mange ting. 
Vi var på Karlstein slottet og det var mega nice.”

“Det var sjovt at vi skulle køre rundt i sporvogne og vii 
boede i centrum af byen, så vi var tæt på mange ting. 
Vi gik blandt andet ned til Golem virtual reality, hvor vi 
gik rundt Prags gader i gammel tid og løste opgaver 
for en troldmand.”

Emil, Daniel, Malthe

Billedtekst

Billedtekst

Billedtekst

Billedtekst
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Program 2019

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

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk

Jagt i Præstegårdsskoven
Søndag den 29. december kl. 10.00

Mød op ved klubhuset på Serupvej.
Max. 15 deltagere så ”først til mølle”.   

Pris  50,- kr. incl. en øl eller vand.               
                              

Husk jagttegn

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Fællesjagt
Lørdag den 18. januar kl. 9.00

Præstegårdsjagt og en såt eller to ved Kurt Karlsen. 
Efter jagten er der Gule Ærter hos Kurt Karlsen.

Mød op ved Præstegårdsskoven.
Pris for de gule ærter kr. 50,-

Husk jagttegn

Vildt på menuen
Fredag den 7. februar kl. 18.30

Kom til en hyggelig aften
hvor der vil blive serveret en lækker vildtmenu.

Det bliver noget med en dejlig forret,
vildt på flere måder og en lækker dessert.

Arrangementet gennemføres
ved min. 25 deltagere

Tilmelding til Lasse på tlf. 2423 5501
eller lassem@mortensen.mail.dk

senest den 1. februar.

Pris kr. 250,-
som inkluderer drikkevarer ad libitum.

Hundedressur
Starter 1. marts.

Nygårdsvej 2, Kjellerup

Kontaktperson
John, mobilnr. 2261 9864      

Der indkaldes til 

Ordinær Generalforsamling
i Lemming og omegns Jagtforening

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019

4. Valg  
A. Medlemmer af bestyrelsen  
1. Søren - genopstiller ikke
2. Jørn   - genopstiller ikke

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
(Kurt Hornskov og Peter Nørreskov)

5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag

7. Kragepokalen udleveres
8. Fremvisning af trofæer skudt i DK i 2019.

Forsamlingen vælger ”pæneste”
og uddeler pokaler.

9. Evt.

Husk at medbringe pokaler!
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LEMMING BORGERFORENING

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 lotteri-
spil, pigerne er der fra kl. 18, eller ring til Karin Jensen 
på tlf. 3070 9048.

Vel mødt til alle vore arrangementer.

Vi glæder os til at se jer

Ålegilde
Vi takker mange gange for den store opbakning til vo-
res årlige ålegilde/flæske-gilde. Også en stor tak til Ka-
rin og Henrik for det store arbejde med at stege alle ål

Siden sidst ...

Der var ingen ben i at blive mæt....

”Man skal sno sig” sagde ålen og slog sig på panden...

Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling

for Lemmimg borgerforening og forsamlingshus.
Lemming skolevej 10, 8632 Lemming

Onsdag d. 29 januar kl. 19.30

Dagsorden i flg. vedtægterne

Fastelavnsfest
Søndag d. 23. februar kl. 14.00

Der kommer mere info på Facebook

Juletræsfest
1. søndag i advent kl. 15.00

Der kommer mere info
på Facebook
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Værkeriet
En klar og direkte beskrivelse af hvad Værkeriet er for 
et sted, synes ofte at være en svær øvelse. Jeg kunne 
vælge at kopiere beskrivelsen fra tidligere indlæg til 
Lokalbladet, men pludselig bliver jeg i tvivl om mine 
egne skrevne ord, fortæller det hele. Netop deri, i over-
vejelserne om hvordan beskrivelsen af Værkeriet ram-
mer bedst, ligger der noget grundlæggende for stedet. 
Som en snebold, der ruller sig større, og i forskellige 
retninger.

Har vi da fået storhedsvanvid?
Niks. Ikke det der ligner.

Unge-gruppen er et godt eksempel på det, med et sti-
gende medlemstal af unge fra 4.-7. klasse, som bruger 
store dele af huset. Det er forrygende!

Groft sagt kan man måske sige; ”Værkeriet skal ikke 
beskrives – det skal bruges!”. Bruges af dig

Med et medlemskab i hånden, kan du benytte dig af 
lokalerne i Værkeriet, til nærmest hvad som helst.
Ved at det bliver brugt, danner du din egen beskrivelse 
af stedet. 
Beskrivelsen giver du måske videre til naboen. 
Det er set før, og det er sådan det skal køre rundt, hvor 
vi holder alle døre og muligheder åbne. Det er ikke kun 
godt for huset, men for hele lokalområdet.

Siden sidst…
Mandag aften bredder duften sig i Værkeriet, hvor to 
madhold er startet op i køkkenet. Her kokkerer de det 
bedste de har lært (eller lærer).

Halloweenfest – et helt hus, fyldt med glade og 
skræmmende børn! Der var mad i køkkenet og gang i 
salen. Tak til alle forældre, som var med til at bakke op 
omkring arrangementet.

Spil Dansk – uge 44 var ugen, hvor der på lands-
plan blev spillet en masse dansk musik rundt i landet. 
Lemming var også med, både på Friskolen fredag og 
i Værkeriet lørdag, hvor musikelever, som har modta-
get undervisning af Karin Hauge, stod for musikken til 
fællessang for de fremmødte.

Hvad skal du ellers vide?
Ny Facebook-side – ”Værkeriet i Lemming”, som ikke 
er en erstatning for den nuværende, men derimod ind-
rettet til booking af lokaler i Værkeriet. Den går i luften 
fra 1. januar, men klik allerede nu ind på siden og tryk 
”Synes godt om”.

Til din kalender:

Halloween i Værkeriet

Generalforsamlingen
i Værkeriet

Tirsdag d. 18. februar

Forårsmarkedet
Lørdag d. 16. maj

Traditionen tro, bliver Værkeriet denne dag fyldt
med masser af kreative og inspirerende boder.

Har du lyst til at være med,
så kontakt os på Facebook.

Mere info følger i næste udgave af Lokalbladet.

Har du spørgsmål vedr. Værkeriet, hvordan du kan 
komme til at bruge huset eller kunne du tænke dig en 
rundvisning, så kontakt os på Facebooksiden: Værke-
riet – Lemming Gl. Skole.
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LANDSBYKLYNGER
Landsbyklyngen Silkeborg Nord
Den 5. november vedtog Silkeborg Byråd sit budget for 
2020 og i den forbindelse gav kommunen sin opbak-
ning til vores projekt med en bevilling på 150.000 kr. 
fordelt over tre år. En bevilling som skal være med til 
at udvikle tanken og ideen med vores landsbyklynge.
 
Landsbyklyngen Silkeborg Nord består af landsbyerne 
Sejling, Sinding, Serup, Skægkær, Nisset, Ebstrup, 
Resdal og Lemming og er indtil videre beskrevet på 
hjemmesiden for landsbyklynger:

www.landsbyklynger.dk/klynger/
landsbyerne-silkeborg-nord/ 

Landsbyklyngen Silkeborg Nord blev til i løbet af som-
meren og efteråret 2019 i et godt og til tider hektisk 
samarbejde mellem borgerforeninger og forsamlings-
huse i vores lokalområde og støttet af andre forenin-
ger, Lokalrådet samt de to skoler Skægkærskolen og 
Friskolen i Lemming. 

Alle med det udgangspunkt, som er formuleret i det 
foreløbige skriv:  
”Formålet med udarbejdelsen af en fælles vision og 
strategi for klyngen, som alle landbyerne kan bakke op 
omkring og arbejde sammen om at realisere, er såle-
des at danne en fælles identitet på tværs af landsbyer-
ne. Der skal desuden søsættes nogle konkrete tiltag, 
som på kortere og lidt længere sigt kan praktiseres 
gennem klyngesamarbejdet”.

Dette arbejde skal for alvor udvikles og formuleres i 
løbet af 2020 og vi er så småt gået i gang med at aftale 
møder og aktiviteter.

Er du interesseret i at deltage i dette arbejde er du 
velkommen til at kontakte Tommy Fredberg Sørensen 
på mail tommybfs@gmail.com eller mobil 4020 1976.

Tirsdag d. 4. februar kl. 19 - 21
Einsteins relativitetsteori - Foredrag ved professor 
i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og 
Astronomi, Aarhus Universitet. I foredraget vil du, ved 
hjælp af simple animationer, få indsigt i nogle af re-
lativitetsteoriens mest overraskende konklusioner: at 
tid, længde og samtidighed ikke er absolutte begreber, 
men afhænger af bevægelsen af den der beskriver de 
fysiske størrelser, at lysets bane gennem rummet er 
krum og at tyngdekraften påvirker lysets farve.

Tirsdag d. 3. marts kl. 19 - 21
Det er bare en virus - Foredrag ved overlæge og vi-
rusforsker Anders Fomsgaard, Statens Serum Institut 
De er overalt, virus: det mindste smitstof som trænger 
ind i og udnytter levende celler til at formere sig. De 
fleste af dem er fredelige, men en del af dem giver 
sygdom og det er nogle af dem du vil høre om: ”de 
grove”, ”de utilpassede”, ”de klamme” og ”de virkelig 
syge”. Dem der rammer os mennesker. Dem vi bør 
kende. Hør de vigtigste kendetegn for virus, hvordan 
de opfører sig, hvordan de ”tænker” og hvordan virus-
forskerne tænker.

Videnskab for dig og mig
Ja, det er sådan det er, når vi mødes i Værkeriet nogle 
tirsdage hver vinter. Vi bliver flere og flere, der finder 
ud af, at det faktisk er spændende og berigende. Der-
for denne opfordring: 

Kig forbi Værkeriet på en af disse tirsdage, vælg lige 
dét foredrag, som du interesserer dig mest for. Med 
foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab 
har du mulighed for at komme tættere på de nyeste 
opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. 
Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene 
af naturvidenskaben, og du kan komme med. Der er fri 
entré. Foredragene bliver ikke tilgængelig for offentlig-
heden på nettet efterfølgende.

Foredragene kan opleves via livestream. Tilhørere kan 
stille spørgsmål til forelæseren under foredraget ved 
at sende en sms eller et tweet.

Der er flere grunde til, at Aarhus Universitet tilbyder at 
livestreame foredragene til andre byer, her den vigtig-
ste:
”Da Aarhus Universitet er et universitet for hele lan-
det – og altså ikke kun for borgere i Aarhus – er det 
naturligt at give alle borgere adgang til at opleve fore-
dragene uanset hvor de bor” - Håber vi ses til februar
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LOKALRÅDET
Orientering fra Lokalrådet
Ny facebook-gruppe
Facebookgruppen ”Skægkærområdets Lokalråd sep. 
2019” er oprettet 17. september 2019.

Den erstatter gruppen ”Skægkærområdets Lokalråd”.

Lokalrådets vedtægter fastslår at vi skal:
- Være bindeled mellem kommune og borgere.
- Arbejde for det bredest mulige samarbejde om
  løsning af lokale opgaver.
- Arbejde for dialog mellem landsbyerne og mellem 
  foreningerne.

Formålet med vores Facebookgruppe er information 
og debat. Den skal være båret af redelig og åben dia-
log i en sober og ordentlig tone. Personlige angreb to-
lereres ikke.

Gruppen skal have 2 valgte medlemmer fra Lokalrådet 
som administratorer, hvoraf den ene skal være sekre-
tæren. De 2 administratorer må kun handle i enighed.
Alle, der bor i området, eller på anden måde interes-
serer sig for Lokalrådets arbejde, kan blive medlem. 
Opslag, som ikke falder ind under formålet, kan slettes 
af administratorerne. 

Kommuneplan 2020-2032
Lokalrådet har været til møde med kommunens by-
planansvarlige om revision af kommuneplanen. Revi-
sionen er rykket et år frem i forhold til den tidligere 
rytme, således at der nu foreligger et forslag til plan 
i juni 2020 med høring i august-september 2020 og 
vedtagelse i december 2020.

I kommuneplanen reserveres arealer til bestemte 
formål. Da det er en langsigtet plan, sker der ved en 
sådan revision nogle ændringer. Det er vanskeligt og 
sjældent, at der kan gennemføres planer, hvis der ikke 
er reserveret arealer i kommuneplanen. Derfor er det 
vigtigt at få indflydelse ved en kommuneplan revision. 
Der forventes derfor afholdt borgermøde i høringspe-
rioden.

Lokalrådet har peget på, at der ønskes muligheder for 
byudvikling i landsbyerne. Det er vigtigt at bevare sko-
lerne og både byudvikling og ændring af skoledistrikter 
bør medtænkes i revisionen af kommuneplanen. Det 
er lovet, at en omfartsvej ved Skægkær kommer ind i 
planrevisionen. Også i Nisset er der ønske om ændret 
vejforløb, og det bliver endnu mere påkrævet ved den 
forventede stigning i den tunge trafik.

Der er påny peget på, at det rekreative område ved 
Gubsø bør fremmes, så det ikke hver gang skal sikres, 
at det forbliver i planerne, ligesom færdiggørelsen af 
banestien ved Lemming Brovej skal have høj prioritet.

Landsbyklynger
Rundt omkring i landet er der opstået det, der kaldes 
Landsbyklynger. Det er landsbyer, der går sammen 
om at udbygge og udnytte de faciliteter, som beboerne 
efterspørger. Det er diskussioner om blandt andet ud-
kantsdanmark, der er inspiration til projekterne. Og det 
har været sådan, at store fonde i mange tilfælde har 
støttet projekter i landsbyklynger.

Som nævnt i sidste nummer af Lokalbladet har en ini-
tiativgruppe arbejdet på at etablere landsbyklyngen: 
”Landsbyerne Silkeborg Nord”.

I den forbindelse afholdt initiativgruppen i samarbejde 
med Lokalrådet et møde den 2. oktober i Hjerterum-
met på Skægkærskolen. 

Vi havde besøg af Simon Schärfe Rasmussen fra DGI, 
som delte ud af erfaringerne fra de andre landsbyklyn-
ger i Danmark. Det primære formål denne aften var at 
få en god forståelse for landsbyklyngebegrebet.

De desværre få deltagere denne aften fik et indblik i: 
- Hvad kan en landsbyklynge?
- Hvad kan man som borger bruge den til?
- Hvad betyder det for samarbejdet med kommunen?
- Hvad kan man opnå?
- Hvad er svært?
- Hvad kan man vinde?

Trafik: Supercykelstier
Silkeborg Kommune har fremlagt planer om super-
cykelstier, heri indgår, at også banestien på sigt skal 
være supercykelsti. Det kommer vi til at høre meget 
mere om i den kommende tid.

Peter Bernth
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IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Fodboldafdelingen har igen haft et fantastisk fodboldår 
med en masse gode oplevelser, grin og hygge.

Vi laver hvert år ændringer i sammensætningen af 
vores hold for at alle jeres skønne børn, skal få de 
bedste forudsætninger for at få den bedste træning og 
mulighed for at komme ud og spille kampe og deltage 
i stævner. Det har i år betydet, at mange af vores hold 
har ligget i top i turneringer og er rendt med medal-
jerne til stævner.

I år har vi været så heldige, at en del af børnene fra 
modtage-klasserne har valgt at spille fodbold. En 
kæmpe ros til trænere, børn og forældre for jeres op-
bakning og hjælp til at tage så godt imod dem. Vi er 
meget stolte af at kunne rumme alle personligheder og 
nationaliteter i vores lille klub.

Sommerafslutningen var igen i år en kæmpe succes. 
Næsten 90 børn deltog, og det var intet mindre end 
en fantastisk aften og nat. Vi vil gerne takke alle træ-
nerne og forældre for det store stykke arbejde, I bød 
ind med. Uden jer var det ikke lykkedes.

I år har vi også budt velkommen til et nyt hold. Dansk 
Tyrkisk Kultur Forening har fået hjemmebane i Skæg-
kær. Deres træner gør et stort stykke arbejde for at 
holde de unge menneskers interesse ved sporten, så 
de får sunde fritidsinteresser der kan understøtte, at 
de holder sig fra kriminalitet og lign. Vi har været til-
skuere til nogen af deres hjemmekampe, og de kan 
bestemt godt finde ud af at spille flot fodbold. Så slår I 
vejen forbi banerne til deres kampe, så giv dem jeres 
opbakning. Velkommen til Jer.

Senior herrenes sidste kamp inden sommerferien bød 
på en historisk kamp. Alle spillerne spillede en fanta-
stisk flot kamp, og der var flot spil over hele linjen. Det 
nævneværdige til denne kamp var, at Kristjansen fami-
lien bød ind med intet mindre end 4 spillere til denne 
kamp, og deres bedre halvdele var klar til at heppe på 
sidelinjen. De kom, de så og de sejrede. De er en skøn 
familie, der stråler af sammenhold, styrke og kærlig-
hed til hinanden. Vi er så stolte af, at Per og drengene 
vil være en del af IF Centrum familien. Tak til Lone for 
at være klar med kameraet, så kampen kunne forevi-
ges.

Med de ord vil vi takke alle “vores” børn, forældre og 
trænere for en fantastisk sæson 2019.

Vi vil samtidig ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. Vi håber på ligeså mange gode oplevelser 
i 2020.

Sandra Jørgensen, Formand
IF Centrum Fodbold

Tak for endnu en forrygende fodboldsæson
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

Bestyrelsen:
Formand Rosa Leth               2674 5034
Næstformand Keld Nielsen    8654 0668
Kasserer Andrea Thomsen      8685 5526
Sekretær Karen Schjødt          5056 7442
Best.medl. Kirsten Engebjerg

Udlejningspriser 2019

Hele huset   2.000,-
- for 2 dage  2.500,-
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

Bestyrelsen:
Formand  Niels Rasmussen    21290866
Kasserer  Olaf Leth                  26745034
Sekretær  Annalise Grewy       22394081
Medl.        Mary Christiansen  26795936
Medl.        Lotte Pedersen    24914261

   

2019 – 2020 

 
 

 

       Sejling 

Pensionist Forening 

Fælles arrangement 
2019-2020 

10. Sep. 
Højskoledag Balle 

sognegård 
SU senest 6/9 

 
Birthe Larsen 

Sven  

09:30 
 
 
 
 

20 56 91 50 
22591946 

Foredragsholder 
Hans Henrik 

Sørensen 
”På flugt til 
Vestindien” 

13,30Marianne 
Hesselholt 

”Hjemstavn og 
udsyn 

Pris 160kr. 
21. Nov. 

2019 
torsdag 

1130 
Tilmelding senest 

15. november 
 

Julefrokost i det 
gamle område 
nord i Sejling 

forsamlingshus 

23.Apr. 
2020 

torsdag 

17:30 
 

SU. 1. April 

Sæson afslutning i 
Serup 

Program senere 

Formand Rosa Leth 26 74 50 34 
Næstformand 

Kasser 
Kjeld Nielsen 

Andrea Thomsen 
Karen Schjøths 

Kirsten Engeberg 

23 60 76 96 
86 855 526 
50 56 74 42 
30 26 54 62 

 

Dato Tidspunkt Info 
2020 

29. Jan. 
Onsdag 12:30 Frokost* 

12. Feb. 
Onsdag 13:30 Almindelig hyggedag  

26. Feb. 
Onsdag 13:30 Musik og sang 

 

11. Mar. 
Onsdag 13:30 

Cecilie og Jørgen Kusk 
Fortæller om Peru 

 

25. Mar. 
Onsdag 12:30 

Vi slutter sæsonen med 
middag 

Generalforsamling 

 
God 

sommer til 
alle!    

 
 
 
 

HUSK 
Tilmelding 

 

Dato Tidspunkt Info 
2019 

4. Dec. 
Onsdag 

13:30 

Juleafslutning i Sejling* 
Med Præsten. gløgg og 

æbleskiver 
Medbring pakke ca. 25 kr. 

   

 

Dato Tidspunkt Info 
2020 

29. Jan. 
Onsdag 12:30 Frokost* 

12. Feb. 
Onsdag 13:30 Almindelig hyggedag  

26. Feb. 
Onsdag 13:30 Musik og sang 

 

11. Mar. 
Onsdag 13:30 

Cecilie og Jørgen Kusk 
Fortæller om Peru 

 

25. Mar. 
Onsdag 12:30 

Vi slutter sæsonen med 
middag 

Generalforsamling 

 
God 

sommer til 
alle!    

 
 
 
 

HUSK 
Tilmelding 

 

Dato Tidspunkt Info 
2019 

4. Dec. 
Onsdag 

13:30 

Juleafslutning i Sejling* 
Med Præsten. gløgg og 

æbleskiver 
Medbring pakke ca. 25 kr. 

   

Glædelig Jul
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

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

Program for
December - Januar - Februar

Program for
December - Januar - Februar

Onsdag d. 11. december kl. 12.30
Juleafslutning med jule ta`selv bord

Jens Chr. Sørensen leverer musikken til dansen om-
kring juletræet.

Medbring en julegave til 25-30 kr.
Program med menu senere.

Tilmelding til Rasmus senest 5. december
 tlf. 8685 5832 - 2986 5832

Onsdag d. 22. januar kl. 12.30
Nytårskur

Menu: Kogt torsk med tilbehør, og som
alternativ til torsken kan der serveres wienerschnitzel. 

Bagefter er der kaffe m. småkager.
Tilmelding senest 16. januar til Rasmus på

tlf. 8685 5832 - 2986 5832.

Onsdag d. 5. februar kl. 13.30 
Sognepræst Henriette Gosvig Nielsen

fortæller om sin tid som præst i Sydslesvig.
Vi kender alle historien om kong Christian, der 

red over Kongeåen på sin hvide hest, den dag da 
Sønderjylland en smuk dag i 1920 kom tilbage til 

Moderlandet, men hvad med dem, der blev tilbage 
dengang? Danskheden bestod syd for grænsen og 
den består den dag i dag, hvor der er et særdeles 

levende dansk mindretal syd for grænsen. Et mindre-
tal, der driver danske børnehaver, skoler, plejehjem, 

sygepleje og kirker. Henriette Gosvig har været præst 
for de danske i Leck i fem år, og hun vil fortælle lidt 

om at bo og leve i den spændende cocktail af tysk og 
dansk/sønderjysk sprog og kultur – en cocktail, der 

nok bedst kan kaldes ”sydslesvigsk”.
Vi får en hyggelig eftermiddag, hvor der også vil være 

kaffe med hjemmebag.

Onsdag d. 19. februar kl. 13.30
Besøg på Marienlund Plejecenter

Vi får en rundvisning i dagcentret, motionscentret 
og cafeen. Hvis der er mulighed, får vi fremvist en 

beboet og/eller en ledig lejlighed.
Eftermiddagskaffen får vi på Marienlund.

Vi laver samkørsel i private biler, og for at finde ud 
af hvor mange der selv finder frem, hvem der kører 
sammen og hvor mange der skal have kaffe, så ring 

til Rasmus inden 14. februar på 2986 5832. 

Mandag den 2. december kl. 12.30
Julemiddag

Mandag den 13. januar kl. 12.30
Nytårskur

Tilmelding senest 5. januar

Mandag den 27. januar kl. 13.30
Almindelig klubdag

Mandag den 10. februar kl.13.30
Almindelig klubdag

Mandag den 24. februar kl. 13.30
Foredrag med Inge Glibstrup

Inge fortæller om og viser billeder fra Kappadokien,
et område i det østlige Tyrkiet, som er kendt for

sit særprægede ”paddehatte” landskab
og klipper fyldt med huler.

Der er kristne kirker og udgravede
underjordiske byer, hvor man gemte sig i krigstid.

Alle er velkomne.
Tilmelding senest den 16. februar.

Pris for kaffe: 30,00 kr.

Torsdag den 5. marts
Besøg på

Bøgehøj Storcenter i Ebeltoft 

Husk:
Generalforsamling

9. marts kl. 12.30 
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand      8685 9027 /  2160 9027

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Peter Bernth (formand) 6029 5577
Serup:   Christina Hyllested 4056 7192
Lemming:  Jørgen Brendstrup  8685 9025
Skægkær: Søren Nollin  3023 7766
Sinding:  Klaus Hansen  4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 6)
Kirsten Hansen, pædagogisk leder 3066 4319
Lisbeth Bang, pædagogisk leder  5170 3669

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   8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)  8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen  8970 2603
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand  8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217

Friskolen i Lemming (0.-8. kl.)  
Lene og Ole Kamp, skoleledere,  2892 3811
Lemming Bygade 69 A, Lemming 2323 9010
Lisbeth Lausten Bang, bestyrelsesfm. 4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand        2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

Sognepræster
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9 8685 5385
Mette S. Glowienka, Lemmingvej 2 2114 9590
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2d  8686 7064

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset 8685 9095
Jesper Bang, formand       8685 9111 /  3052 1040

LOKALE KONTAKTPERSONER
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
John Lehmann Bøgh, formand  4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand  2883 2404 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Hanne Halkjær Møller, udlejning      4240 0746

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan Klinkby, formand      2217 5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand   8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Karina Birch, formand   

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

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen   2178 2388

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Niels Rasmussen   2129 0866

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Skægkær Borgerforening
Søren Nollin    3023 7766
skborgerforening@gmail.com
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Aut. kloakmester

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

www.sejlingsmedje.dk
info@sejlingsmedje.dk

Kasper Bech Nielsen
Priorsvej 32, Lemming
8600 Silkeborg
Telefon: 2162 8519
Tlf./Fax: 8685 5019
E-mail: kasperrustfri@mail.dk

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Silkeborg Isenkram
Torvet 1

Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

Mobil 21 68 03 60
Fax 86 85 57 43 - www.claussorensen.dk

E-mail: aut.claus@gmail.com
Lemming Brovej 25 - 8632 Lemming

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk

Tandskov Grusgrav A/S

Vejbod med årstidens grønsager m.m.
Efter ønske laver vi gavekurve

Gårdbutikken har åben hverdage
fra kl. 15-18, eller efter aftale.

Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming

Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!
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Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080

 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647
Container-udlejning

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, tlf.: 3026 5156

bhv8632@gmail.com
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse i leg og læring

 

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

• Ventilation
• Centralstøvsuger
• Solcelleanlæg
• Energivejleder
• El-eftersyn

Aut. el-installatør  8685 5060
Tikma El A/S · Holmgårdevej 14 · Silkeborg · www.tikma.dk

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!


