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Børnehaven i Lemming fejrer ”Årets Lokalområde 2020”

Brand i Børne- og Familiehuset

Mindfulness i dagplejen

Dagplejen laver is-lygter i balloner

Vintervejr i Sinding
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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

Lemmingvej 1B - 8600 Silkeborg - tlf. 8685 5065
Svend Åge Kusk - Privat 8685 5082
www.sejlingsmedje.dk
info@sejlingsmedje.dk

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

Denne
annonce
kan blive
DIN
for kun
1.250,- pr år

Aut. Kloakmester

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

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

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

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

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming
Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Tandskov Grusgrav A/S
Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk
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CORONA, er til at brække sig over...
Indhold, Leder, Info
Årets Lokalområde 2020
Kulturlanternen
Lokalbladet
Gadespejlet
Dagplejerne
Dagplejerne - Ekstra
Plads Til Dig Og Mig
Lokal Iværksætter
Lokalrådet
Hvor Vi Bor - fortsat
Kirke Nyt
Gudstjenesteliste
Aktivitetskalenderen
LIF
Sejling Borgerforening
Sinding Forsamlingshus
Serup Forsamlingshus
Serup Borgerforening
Landsbyliv
Børnehaven i Lemming
Friskolen i Lemming
Lemming Og Omegns Jagtforening
Lokale Erhvervsdrivende
Lemming Borgerforening
Værkeriet
Børne- og Familiehuset
Landsbyklyngen
Plads Til Dig Og Mig
Sejling Forsamlingshus
Sejling Pensionistforening
Serup-Resdal Pensionistforening
Lemming-Nisset Seniorklub
Lokale Kontaktpersoner
Annoncer

Ingen kan nok sige sig fri for, at have været generet
af Corona-pandemien. Nogle har lidt smertelige tab
både menneskeligt og økonomisk og fået bøvl familiemæssigt med hjemmeskole og pasning, nogle bliver
smittet og kommer sig hurtigt, mens for andre tager
det længere tid at slippe af med følgevirkningerne.
Næsten alle frygter smitten, og nogle få er nok ligeglade. Mange - inkl. undertegnede - savner både nærvær,
kram og håndtryk, hvor det hele har haft stor betydning
for mit og mange andres samvær med andre mennesker både på arbejdspladsen, i skolen, i børneinstitutionen samt i familien og vennekredsen.
Undertegnede skal ikke være dommer i sagen, men
jeg vil heller ikke glemme, at rigtig mange forhold
er positive: Mindre forurening fra fly og biler, møder
holdes på skærmen og ikke efter en lang køre-flyvetur, fællessang med afstand, ”feriepengene” lægges i
Danmark, masser af motion måske med den nye hund
og fælles familietid m.m.m.
Jeg håber, meget af det gamle ”liv” kommer tilbage
med diverse vacciner, men tror, der også vil være sket
nytænkning, som kan gavne os alle på langt sigt.
Luffe

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:						 		
Redaktør (vest):
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 		
4040 4502
Redaktør (øst):
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3
2993 5475
Kasserer:			
Karina Birch, Viborgvej 129 			
6127 7299
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 		
8685 5024
Sognepræst:			
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 7		
8685 5385
Bladsætter:			
Tina Englyst, Serupvej 16 			
3023 1613
Mail:		 		lokalblad@gmail.com
Hjemmeside: 		www.lokalblad.com
Lokalbladets CVR:		
Lokalbladets konto nr.:

3353 7506
1938 - 5905 254 431

Tryk:				Skabertrang
Oplag:				1525 stk
Udkommer:			
ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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ÅRETS LOKALOMRÅDE 2020

KULTURLANTERNEN
Breaking news

- vi ville så gerne have startet med
en avisbasker på denne plads.

Nisset

Lemming

Resdal

Ebstrup

Sejling

Skægkær

Tålmodighed er en dyd og det er det også i forhold
til den aktuelle proces i forhold til vores ansøgning til
puljen for Mødesteder. Den er skubbet og skubbet og
resultatet foreligger desværre efter deadline i forhold
til dette. Følg med på vore Facebook grupper – vi vil
være der så snart der kommer en melding fra dommerkomiteen.
En afgørende fase
Vi håber selvfølgelig på et positivt resultat og hvad er
det så. Det må siges at være et ja til et beløb mellem
3 og 4,5 millioner fra denne pulje. Vi skulle gerne midt
i marts stå med et samlet tilsagn fra Mødestedspuljen
og Silkeborg kommunen på mellem 7 og 9 millioner.
Forårets store træk er lokalt
Derefter er det helt op til os om vi lokalt vil bakke op.
Det kan vi gøre på flere måder, frivilligt arbejde er altid
godt, ”gratis” ydelser fra håndværkere er godt og så
kommer det tredje ben. Dine bidrag i form af penge er
i foråret det vigtigste element. Vi skal gerne sammen
med de bidrag vi allerede har fra foreninger og institutioner nå over 2 millioner.
Donerer du 10.000 kr. via DGIs Gavefond, koster det
dig kun 6.700 kr. når fradraget fra Skat er trukket fra.
Mindre er også velkommen, og skattefradraget ændres blot tilsvarende.
Derfor en kæmpe opfordring – støt Kulturlanternen,
støt lokalområdet og støt den fortsatte udvikling og
brand af området. Vi vil mere....

Serup

Knud Erik

Sinding

LOKALBLADET
Lokalbladets Generalforsamling
Torsdag d. 4. februar kl. 19.30
i Sejling Forsamlingshus.

... var vi desværre nødt til at aflyse - som så meget andet.
Vi vil annoncere en ny dato
i næste nummer af Lokalbladet.
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GADESPEJLET

TILLYKKE

Søn af Mona og Jacob,
Viborgvej 74, Skægkær,
født d. 29. november,
på 4175 gram og 55 cm
lang.

Ida Trads Davidsen, datter af Familien Trads Davidsen, Sinding Hedevej
99, født d. 20. august

Lærke (her med storesøster Ida), datter af Annie
Nilson og Søren Stephensen, Skægkærvænget 5b,
født d. 22. januar, 3246 g.
og 53 cm.

Jeppe Havemose Kosack,
Østerbyvej 30,
fylder 40 år den 15. marts

Henriette Nielsen,
Serup Tinghøjvej 9,
fylder 40 år den 9. maj.

John Gammmelgaard,
Sindingvænget 19,
fyldte 60 år d. 27. februar

Ulla Langballe Grewy, Serupvej 13, fyldte 50 år den
10. februar

”Jeg tror vi er her for at tænde lys for hinanden”

Foto: Lone G. Kristjansen - ”6 gange har jeg været ved Almind sø en tidlig morgen eller eftermiddag og sat 20 lanterner med
stearinlys op på broerne eller ved søbredden. Det hele er blevet fuldendt af noget feelgood musik af Jacob Ladegaard.”
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DAGPLEJERNE
Her i de kolde vinter måneder har vi fokus på at give
børnene en mindful hverdag. Vi skaber plads til mindful aktiviteter, fordybelse og børnemeditationer med
besøg af ”sommerfuglen”. Vi har fokus på at give børnene tid på vores ture ud af huset. Tempoet bliver sat
ned, så vi har ro til at opleve
vandets klukken i bækken eller
i kloakken på vejen. Vi oplever
fuglene på tæt hold, mens de
spiser det mad, vi har lavet til
dem, og vi begynder længselsfuldt at kigge efter de små spæde forårstegn.
Selvom det er en lidt ensom tid
lige nu, da vi ikke må se hinanden og besøge vores venner,
så nyder vi også roen og fordybelsen denne tid giver. Naturen Iskunst med rosenblade

Mad til fuglene

Kælketur i skoven

bliver brugt til mange ture, science projekter bliver afprøvet med is og vand, kulde og varme og nu kommer
sneen, som skal smages på og leges i. Sneen giver
anledning til kælketure, der aktiverer børnenes sanser,
motorik og sociale spilleregler, når de bevæger sig i
sneen, henter kælken frem og tilbage, turtagning og
godt kammeratskab.
De nye små som starter dagplejelivet nyder godt af
roen. Vi får bedre tid til at skabe den gode tilknytning til
hinanden, nu hvor vi ikke skal i legestue og har ugentlige aftaler.
I forældre har støttet fantastisk op omkring ude aflevering, afspritning og nu mundbind, når I kommer og går.
Det skal I have tusind tak for. Det skaber tryghed for os
alle, at I passer på os.
Lone Bidstrup, Lone Nørholm Jensen,️ Søs Nielsen

Vinterkrukker

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Gry Fogh Schultz
Henriette G. Larsen
Lone Bidstrup		
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Linda Højen Weibel
Jeanette Svendsen
Line Eslund Skifter
Der bliver lyttet til vandets
klukken i kloaken
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Isen bliver brudt og undersægt

Skægkær
Sejling		
Sejling		
Sejling		
Lemming
Lemming
Høgdal		
Serup		
Resdal		
Resdal		
Resdal
Sinding
Sinding

3068 9017
2735 1818
2371 5476
3074 9758
2250 2097
2026 1475
3011 5818
2031 0466
6112 6002
2016 9791
2252 1042
2684 8926

For pædagogiske ledere, se side 46

DAGPLEJERNE - EKSTRA
Dagplejerne Lone Bidstrup
på Høgdalvej og Søs Nielsen
i Serup har i størstedelen af
2020 brugt deres fritid på at
videreuddanne sig som mindful dagplejer hos Sofia Sølvig.
Her har vi bl.a. lært at meditere og give slip på alt det, der
fylder og støjer i vores hverdag. Vi har lært at acceptere
egne og andres valg, hvilket
har givet ro i hverdagen og
givet os glæde og taknemmeSøs og Lone
lighed.
Da vi havde oparbejdet kompetencer til at udføre egen
meditationspraksis var vi klar til at arbejde mindful
med dagpleje børnene. Der er blevet indrettet et mindful hjørne i hver vores dagpleje med hyggelige madrasser og puder, hvor børnene selv søger hen. Her
kan børnene f.eks. få besøg af ”sommerfuglen”, som
gerne vil lande forskellige steder på barnets krop og
lave en body scan, så barnet kommer helt ned i gear
og mærker hele sin krop, sit åndedræt, sine fødder,
knæ, mave osv. ”Sommerfuglen” har også lagt mærke
til, at barnet f.eks. har været en god ven overfor en legekammerat i løbet af dagen eller lignende. ”Sommerfuglen” italesætter dette overfor barnet, der bidrager
til at barnet bliver stolt og glad over at blive bekræftet,
set og hørt på de gode og positive ting, det gør, hvilket
giver et godt og sundt selvværd.
Vi har hen over sommeren 2020 arbejde med 3 meditations typer med børnene:
Synsspiralen, som er specielt egnet til de helt små. Vi
kigger på de små bobler, som triller rundt og ned igennem spiralen og vi sætter ord på størrelse, hastighed
og hvad barnet måske ser. De små dagplejebørn bliver nærmest helt hypnotiseret, finder ro i meditationen
og bliver ladet op.

Duft meditation starter med Santo pale træet. Vi sidder med træet inde i næsten lukkede hænder og lader
barnet dufte ned i hænderne. Vi italesætter, hvordan
træet måske dufter: ”Træet dufter måske af kanel, citron eller andet. Måske du kan trække vejret dybt ned
i maven”. Dette hjælper barnet til at lære at trække sit
åndedræt dybt ned i maven og skaber en beroligelse
af dets nervesystem. Vi har lavet flere bøtter med vanilje, citron og ramsløg. Det er kun fantasien sætter
grænser for, hvad man kan bruge.
”Sommerfuglen” kommer på besøg hver dag og tilbyder børnene en body scan. Nogle børn skal tilbydes
det, mens andre selv suser hen på madrassen og beder om besøg af sommerfuglen. Forældrene kan låne
en kuffert med hjem, hvor ”sommerfuglen” bor i. Der
er en QR kode i kufferten, der kan scannes og viser
en body scan som sang. Den kan f.eks. bruges ved
sengetid, da sangen skaber ro og indbyder barnet til at
komme helt ned i kroppen og mærke sig selv, hvilket
giver en dejlig, rolig nattesøvn.
De positive gevinster,
børnene får i en mindful dagpleje er:
Bevidst nærvær - Mere glæde
Bedre selvforståelse - Et sundt selvværd
Øget koncentrationsevne
Empati for sig selv og andre
Gode sociale kompetencer
Indre ro - Bedre søvn
Vi føler, at vi har været igennem en stor personlig udvikling med fokus på det bevidste nærvær og at
være autentiske rollemodeller for børnene, skabe indre ro og kropslig velvære samt give en mindful start
på livet, som gør at børnene kan genkende og finde
roen i sig selv og senere hen i livet.
I taknemmelighed og kærlighed.
Lone Bidstrup & Søs Nielsen

Lyd meditation, som starter med syngeskålen, der
har en klang som forplanter sig i hele kroppen. Den
kan lave lange, korte, høje eller en lille lyd og børnene
skal række hånden op, når lyden stopper. Børnene er
meget fascineret af lyde og vil rigtig gerne være med
og mærke lyden på kroppen. Vi har også et klokke spil
med krystaller inden i, der laver en eventyrlig og rigtig dejlig, beroligende lyd. Vi har derudover en regnvejrs stav, som risler når vi vender den. Meditationen
skærper deres opmærksomhed og hjælper dem med
at holde fokus på lyden og træner dem i at blive i nu’et.
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PLADS TIL DIG OG MIG
En æra, på ”Nissetgård”, er slut
Den begyndte i 1954 og sluttede i 2020.
I den periode på 66 år har familien Kjeldsen stået for
høsten på Nissetgård. Først var der brødrene Knud og
Vagn Kjeldsen, Ørevadgård, der kom med et Holbæk
tærskeværk, trukket af en Fordson Major traktor både
på vejen hertil og med et langt remtræk når tærskningen gik i gang.
Negene kom direkte fra marken og blev lagt i tærskeværket ovenpå, hvorefter halm blev presset på en sliske direkte ind på loftet over kostalden. Avner og korn
blev blæst direkte ind på loft og kornsilo. På to dage
blev hele kornavlen fra ca 10 tdl tærsket.
Fra 1959 skete høsten med mejetærsker, i begyndelsen kom kornet i sække, hvorfor der skulle være en
ekstra mand på mejetærskeren til at passe sækningen
og binde for sækkene, som blev efterladt på marken.
Der var 100 kg i hver, så det var et slidsomt arbejde at
samle dem. Harry Vognmand, Tommy, Erling og Aksels
far, fandt ud af at genbruge det læsseapparat, der blev
brugt til læsning af svin, til også at læsse kornsækkene,
hvilket lettede arbejdet meget. Senere kom der tank på
mejetærskeren, som stedse er blevet større og større.
De sidste mange år er høstarbejdet udført af Knuds
tre sønner, Gert, Lars og Karl, som driver Ørevadsgård

Det helt store skyts kører ud når vejret er til høst
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Der var masser af meningsfuldt arbejde til børnene, men
høsten var et hårdt slid

I/S med maskinstation. Nu er der ca. 65 ha der skal
høstes, hvilket som regel sker ad 4 høstdage af 5-6 timer afhængig af vejret. Arealet er mere end 10-doblet
men tiden er ikke engang for doblet; det sætter udviklingen lidt i relief. Det kunne nemt gå hurtigere, men vi
frabeder os de største mejetærskere, for så kan vi ikke
følge med når kornet skal snegles ind på lager.
Fra Nissetgård siger vi tak til Gert, Lars og Karl for et
mangeårigt godt samarbejde. Vi har nu bortforpagtet jorden til I/S Guldbjerggård ved Frede og Thomas Riisberg.
Kirsten og Jørgen Brendstrup, Nissetgård

LOKAL IVÆRKSÆTTER
Ung iværksætter med ukueligt gå-på-mod
I DR1-programmet ”I løvens hule”, præsenterer -mest
unge- iværksættere deres ideer for en gruppe erfarne
erhvervsfolk, som har penge på bogen til at investere
millioner i de projekter, de tror kan give det bedste afkast.
Man kan også være iværksætter på andre måder. Steffen købte for snart 7 år siden en spand, en børste og
en skraber, og i dag har han eget vinduespudserfirma.
Som 20-årig var Steffen Nordby Søgård, Sejling, udlært struktør indenfor anlægsarbejde. Men han kunne
ikke se sig selv sidde i en rendegraver de næste 50
år. Han havde for meget krudt i rumpetten, forklarer
han. I stedet for blev han vinduespudser som en slags
underleverandør til et større firma i Randers, hvor han
pudsede nogle af deres kunders vinduer.
Men drømmen om friheden ved at være helt selvstændig var stærk, så nu står der ”Søgård vinduespolering”
på bilen. Hans forældre har eget rengørings- og servicefirma i Grindsted, så tanken om eget firma var ikke
fjern.
Hans strategi er at holde sig til private kunder, at yde
høj service, at overholde aftaler og være pålidelig. Positiv omtale fra den ene kunde til den næste, er den
bedste reklame.
At vækste er ikke et mål i sig selv, men Steffen kunne
godt tænke sig at få så meget at lave, at det blev nødvendigt have et par ansatte. At være selvstændig giver
friheden, og samtidig har man kun sig selv at bebrejde
hvis det går galt. Det ansvar må man påtage sig.
I dag skal der lidt mere
end en spand, en børste
og en skraber til at være
vinduespudser. Den lille
varevogn er fyldt med
teknik, hvor det vigtigste er demineraliseret
vand og en over 140 m
lang slange med tryk på,
frem til børsten på en teleskopstang. Den kan nå
op i 3. sals højde. Vandet
laver han selv på et anlæg i garagen. Han har
lidt samarbejde med andre mindre firmaer, bl.a.
om produktion af det ren- Der er andet end spand og skraber i en vinduespudsers bil
sede vand.

Mobilitet er nødvendig

Steffen og Yasmin,
som er udlært frisør,
bor i afdøde Søren
Østergaards hus, som
de har shinet rigtig fint
op. Den 3000 m2 store
grund med den store
regnvandssø, er nærmest en hel park.
Der mangler ikke noget
i den store have

Nu er de spændt på hvordan det bliver med de 80 nye
nabohuse på Frank Bengtsons jord, som ligger syd
og vest for dem. I øjeblikket er museet ved at skrælle
pløjelaget af. Det bliver spændende, ikke mindst for
Bengtson og Birch, om der dukker vigtige sager frem,
som kan forsinke byggeriet.
I stuen hos Steffen og Yasmin står en velholdt 4-gears
Yamaha, som Steffen købte som 13-årig. At købe knallert som 13-årig er vel også et tegn på at der er drev i
den unge iværksætter.
Klaus H.,Tandskov

Så fin så den kan stå i stuen -et klenodie
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LOKALRÅDET
Lokalrådet har ikke holdt møder siden sidst, så vi har
som så mange andre måttet bruge digital kommunikation. Vi har fået informationer fra kommunen om de
beslutningen, der er truffet. De er alle viderebragt via
facebook.
Her et udvalg af informationerne fra kommunen:
Trafiktiltag på Kjellerupvej/Viborgvej er ved at blive afsluttet. Sammen med lokalrådet for Kjellerup har vi og
borgerne været meget aktive i debatten. Der er også
sket en del, mange af Jer har ikke fået de løsninger,
som I ville foretrække, men godt at så mange deltog i
debatten.. Næste skridt er en omfartsvej ved Skægkær, det projektforslag der kommer, vil naturligvis
også skabe debat. Vi kan kun opfordre til, at alle der
har en holdning, deler den, så byrådet får bedst muligt
beslutningsgrundlag.
Forslag om regn- og spildevandskloakering ved nyt
boligområde mellem Sejling og Skægkær.
Lokalplanen for området er vedtaget. Ifølge Midtjyllands avis vil projektet med 80 udlejningsboliger starte
efter sommerferien.
Allingvej udvides til tung trafik til biogasanlæg, der er
bevilget 2,7 millioner.
De første 2 mio. kr. er nu givet til Kulturlanternen
MusikRampen får tilskud til koncert i Lemming med
Dodo. Om det bliver til noget afhænger nok af, hvad
der sker med nedlukningerne.
Forældre er tilfredse med Skægkærskolen. I tilfredshedsundersøgelser fra Danmarks Statistik, ligger tilfredsheden over gennemsnittet for Silkeborgs skoler,
der igen ligger over gennemsnit for hele landet.
Serup Forsamlingshus har fået 10.000 kr. i tilskud til at
omfuge fugerne på murværket.
Vil der evt. være interesse for fjernvarme i Sejling?
Med hensyn til bebyggelsen mellem Sejling og Skægkær oplyste bygherren ved vores kommuneplanmøde,
at de ville kontakte forsyningen for at undersøge, om
der kunne leveres fjernvarme. Det ville nok kræve, at
der også hos flere andre beboere i Sejling var interesse i tilslutning. Vi vil følge op på det.
Styrkelse af områdets outdoorprofil.
Silkeborg Kommune indbød i december 3 lokalråd til at
deltage i et udviklingsforløb med Innovation Silkeborg
til styrkelse af områdets outdoorprofil. Interesserede
skulle indsende ansøgning.
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Lokalrådet foreslog, at landsbyklyngen deltog.
Der blev sat et rigtig stærkt hold med Knud Erik Nielsen, som tovholder.
I ansøgningen er beskrevet nogle projekter, der allerede er enten i gang eller på ønskelisten. Et egentligt
udviklingsprojekt vil kunne fremme arbejdet og gøre
det meget mere synligt for både området og omverdenen. Der er ikke her rammer til at nævne alle de gode
forslag. Samt listen over ting vi allerede har.
Desværre blev vi ikke valgt i denne omgang. Men der
er grundlag for at gå videre, også fordi, det flere steder
er bemærket, hvad der er gang i, og en del forberedende arbejde er lavet.. Desuden har DGI tilkendegivet, at
de kan være behjælpelige i den fortsatte proces.
Der er også kommet forslag om etablering og markering
af nye vandrestier. Det må der gerne komme mere af.
Piskeriset.
Monument for bevægelse også kaldet piskeriset har
været oplagret et stykke tid, efter at det blev nedtaget
fra placeringen for enden af Søndergade.
Nu indkalder kultur- fritids-og idrætsudvalget forslag til
en ny placering.
På facebook har der været debat om forslag om en
mulig placering i vores område.
De forslag, der har været fremme er:
- Ved banestien
- Ved kulturlanternen
- Ved indkørslen til Skægkær
- Måske den skal stå der hvor motorvejen krydser
Viborgvej.
- Eller ved forsamlingshuset i Sinding
Silkeborg Kommune forventer, at den nye ”vært” forpligter sig på at vedligeholde og istandsætte skulpturen efter behov.
Lokalrådet har ikke i skrivende stund haft lejlighed til
at aftale, om vi skal foretage os noget. Alle kan indtil 1.
marts indsende forslag til kommunen.
Valg til byråd og lokalråd.
Der skal jo være valg til byrådet i år, så der skal også
vælges medlemmer til det lokalråd, som skal i funktion
fra starten af 2022.
Det skal vi nok komme tilbage til.
Peter Bernth

HVOR VI BOR

Landsbyerne Silkeborg nord

Fortsat fra blad 75 ...
Vi springer lige op til ”vores tid”, dvs. de sidste par hundrede år. Så er vi i den skriftlige histories tid. Hvis man
er født omkring 1950, er ens bedsteforældre fra slutningen af 1800-tallet, og oldeforældrene er fra sidste 1/3 af
1800-tallet. Det er ikke ret længe siden, i det store perspektiv. Men i de knap 200 år er der sket enormt meget i
forhold til de forrige 3000 år. Og der sker nok lige så meget på et år i dag som i hele vores bedsteforældres liv.
Der har været næsten 30 små og store gårde. Omkring
bykernen, ”trekanten”, er der 7 større gårde, som det
var før landboreformerne med udflytningen i 1788. (læs
mere om en spændende tid her: https://da.wikipedia.
org/wiki/Landboreformerne) Mange af de mindre ejendomme er købt af ”byfolk” som hobbylandbrug.
I dag er der kun et enkelt aktivt landbrug i selve Sinding,
”Sinding Nedergård”. I den østligste ende af selve byen.
Resten af jorden dyrkes af større bedrifter fra omegnen.
I forlængelse af landboreformerne o. 1800, kom den
første folkeskolelov i 1814. Men ting tager tid. Den første skole kom først midt i 1800, og derefter har der været skole flere forskellige steder, indtil Skægkærskolen
blev centralskole for 3 af de 4 sogne i 1964.

Brugsen (tidligere højskole), forsamlingshuset og kirken

Der har naturligvis været de nødvendige håndværkere
efter de lokale behov, lige fra skrædder og skomager
til murer og tømrer. Og ikke mindst en smed. I dag
er smedjen blevet til en specialiseret maskinfabrik, og
det meste af produktionen er flyttet til industrikvarteret.
Der er stadig en mekaniker og nogle bygningshåndværkervirksomheder, bl.a. en malermester, samt et
større murer-tømrerfirma, som er hjemmehørende på
en af de nu jordløse, tidligere store gårde.

Ved siden af forsamlingshuset ligger et langt, markant
hus, som nu er privatbolig. Her var der Brugsforening
fra 1889-2006. Men inskriptionen viser den oprindelige funktion: her lå Sinding Højskole fra 1868. Den
udsprang af det lokale grundtvigianske miljø, og har
haft stor betydning for udviklingen i landsbysamfundet
i den tid. En del af formålet var ”at meddele de unge
kundskaber, de kunne have glæde af i enhver livsstilling. Desuden skulle der undervises i landmåling og nivellering og jordbundslære samt agerdyrkningskemi”,
nærmest en landbrugsskole. Det har skabt udvikling.

Ud over kirken har forsamlingshuset været det fælles samlingssted. Her gik man til gymnastik, spillede
dilettant, holdt private- og foreningsfester, der var
ungdomsbal, generalforsamlinger, man samledes til
foredrag og filmfremvisning. I dag er fællesspisninger
meget populære, og der er udlejning til private i stor
stil. Forsamlingshuset i små landsbyer har haft, og
har, stor social og kulturel betydning. I Sinding blev det
bygget i slutningen af 1800-tallet, og er i flere omgange blevet bygget om- og til og er løbende blevet moderniseret. Senest kom ”Sindingrummet” til i 2007 med
frivillig arbejdskraft og lokale sponsorer, men primært
for penge fra salget af brugsen. Her afholdes mindre
møder, og ”Bibliotekscafeen” er åben fredag eftermiddag, drevet af frivillige kulturambassadører.

Også Andelsmejeriet har haft stor betydning. Det blev
etableret kun 3 år efter det første i Danmark ved Ølgod, i 1885, og den stiftende generalforsamling foregik
på Højskolen. Der var op til 200 andelshavere. I lukningsåret 1985 blev der leveret 17 mil. kg mælk, som
bl.a. blev til 785 tons Danbo-ost. Nu er der træskofabrik i bygningerne, en af de sidste i Danmark.

Der er over 10 foreninger i Sinding, hvor medlemskab
af Forsamlingshuset fungerer som Borgerforening.
Hvert år afholdes sommerfest over flere dage omkring
Sct. Hans. Her spiller 2-3 lokale bands/musikgrupper
til underholdning og dans, og som andre steder er der
gadefodbold, fællesspisning og tumlemuligheder for
børnene.

Som i andre landsbyer etablerede man et frysehus først i
1900, men også et fællesvaskeri kom der til efter krigen.
Det var andels-organiseringen, der var den drivende kraft.

I dag bor der godt 300 mennesker, bl.a. i 4 nyere vænger, som er puttet ind i ledige arealer i den ellers ret
sammenhængende byplan. Så snart Museet er færdige med deres forundersøgelser, er der planlagt en
spændende, landsbyagtig bebyggelse med 10-14 boliger øst for Tandskovvej, Damgårdsvænget, lige efter
Wills kampestenslade. .- I Sinding sker der ting.
Klaus H.,Tandskov

Omkring 1940 blev der opstartet en købmandsbutik,
med benzinsalg, i den vestlige spids af trekanten.
Den blev lukket i 1986, hvor Else Kjøge drev den.
Derefter overtog Lokalbrugsen benzinsalget.
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Præstens side:
”Trange tider langsomt skrider, det har den art”. Sådan
talte kong Christian X i sin fødselstale den 26.09.1941.
På det tidspunkt var Danmark besat af tyskerne og
fremtiden tårnede sig truende op.
Den gode kong Christian, der nok er mest kendt for
at være den, der en sommerdag 1920 red over Kongeåen på en hvid hest, da Sønderjylland blev stemt
tilbage til Danmark, citerede i sin tale fra H.A. Brorsons
vintersalme ”Her vil ties, her vil bies” En salme, der
som antydet hører vinteren til og selvom du, kære læser først får disse linjer i hænderne, når foråret ifølge
kalenderen sætter ind, slår kyndelmisse i skrivende
stund sin knude.
Brorsons vintersalme er udgivet året efter hans død i
1765 i digtsamlingen Svanesange. Det er en duet mellem Jesus og Menneskesjælen. Mellem to elskende,
der længes, men som må undvære hinanden lidt endnu.
1

(Jesus:) Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!

2

(Sjælen:) Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art

3

(Jesus:) Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!

4
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(Sjælen:) Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!

5

(Jesus:) Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!

6

Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!

I første vers er Jesus nærmest en formanende Kiæreste, der formaner Sjælen til at tie (med sit jammer?) og
i stilhed vente på ”vor sommer”. Den skal nok komme.
Vær tålmodig kære Sjæl, det skal nok blive godt engang.
I det andet vers kan vi let identificere os med den utålmodige sjæl. Trange tider langsomt skrider, sådan er
det med den slags. I sin før omtalte fødselsdagstale
talte vor gode Kong Christian X mod den tyske besættelsesmagt, men i tiden før 1920 var salmen også populær hos dansksindede sønderjyder, der længtes efter den dag de atter kunne vende tilbage til Danmark.
I dag er Danmark ikke besat af nogen udefrakommende fjendtlig statsmagt, men i et langt år har vi levet
mere eller mindre i undtagelsestilstand med afstand,
restriktioner, forsamlingsforbud, hjemmearbejde,
hjemmeskole, mundbind og aflysninger, aflysninger,
aflysninger. Vi er vist alle sammen ved at være godt
trætte af det, og vi venter lige så længselsfuldt og utålmodigt på vaccinen, som Sjælen venter på sommeren
og på sin elskede Jesus.
I tredje vers trøster Jesus den utålmodige sjæl. ”Kom
og se i ly her bag hegnet. Her er små tegn på, at sommeren nærmer sig. Hold ud lidt endnu, kan du se vintergækken?”
I fjerde vers er Sjælens dårlige humør pist forsvundet
og erstattet af forårskådhed ved synet af den lille vintergæk. Den øjner lys for enden af alle trængslerne,
snart er det tid, hvor den skal møde sin herre og husbonde og den jubler saligt. På denne dag i februar føles det utroligt konkret – at man venter på at det bliver
sommer, så man kan komme på græs igen og mødes
med venner og bekendte, der også har været lukket
inde hele vinteren. Man bider tænderne sammen og
holder ud lidt endnu.

I femte og sjette vers er det kun Jesus, der taler til
mennesket – til sin due. Der står, ”Due, kunne du begrunde” men det betyder ”bare du kunne forstå, det
der sker”.
I naturen sker der det, at blomsterspirerne dækkes af
sne. Så skulle man tro at vinteren blev strengere, men
sneen beskytter faktisk spirerne mod frosten. Det vil
sige, at håbet gror under sneen, selv om man ikke kan
se det. Det med duen henter Brorson ikke ud af ingenting, men både fra Højsangen, hvor kong Salomon
kalder sin elskede Sulamit for ”min due. Mit et og alt”.
Brorson forsøger her at fortælle os, at Guds kærlighed
til mennesket et lige så stor og inderlig som Salomons
og Sulamits kærlighed til hinanden. Men duen er også
hentet fra myten om Noas ark, hvor Noa sender en
due ud for at finde ud af om de kan forlade arken, efter
de er strandet på Ararats bjerge. Duen flyver to gange
forgæves men tredje gang komer den tilbage til Noa
med et olivenblad – oliebladet, så Noa kunne se, at
tiden næsten var inde til at forlade arken.

Hvad er det, vi mennesker håber på?
Ja, her i salmen tales der på en måde om foråret, men
tales der også om at Jesus kommer igen og befrier
menneskene? – eller tales der bare om længslen efter
de øjeblikke, hvor vi mærker Jesus her på jorden i vores liv? Efter en tid, der ikke er mere, men som vi længes tilbage til? En længsel efter at komme ud – både
konkret og i overført betydning?
Måske handler det om det hele på en gang.
Sognepræsterne

Håbet ligger som spirer af gærdet.
Det vokser, men vi mennesker kan ikke helt se det.
Vi har svært ved tro det håbefulde,
når vi ikke kan se det.

Vinter kirke
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Siden sidst

Året der gik – Coronakirke i billeder ...

Sagaen om Serup Kirkes frontparti
I snart umindelige tider har det i menighedsrådet været et stort ønske at renovere kirkens indgangsparti og
give arealet foran kirkedøren et løft. Efter mange år og
endnu flere møder, ansøgninger, vurderinger, skrivelser og budgetter er der endelig enighed mellem menighedsråd, provsti og stift og byggeriet skulle derfor
egentlig være påbegyndt allerede sidste år. Desværre
er det blevet udskudt gang på gang af forskellige årsager, som ingen er herre over, men det har betydet
at Serup kirke har stået tom, fordi gudstjenesteplanen
ikke tog højde for uforudsete udskydelser. På nuværende tidspunkt holder vi gudstjenester som sædvanligt og så tager vi tingene, som de kommer.
Vi håber meget, at byggeriet snart går i gang og vi glæder os utroligt meget til at det står færdigt, for det bliver
så fint og smukt.

Kirke med håndsprit

Coronisk alterbuffet i Lemming

Opmåling

Påsken er aflyst

14

Pastor Mundbind

Nadver

Thors lanterne ved Serup kirke

Påsketræ i Lemming

Påske

Et af resultaterne af konfirmandernes julehygge

Thor med sin fine lanterne

Det bliver godt igen
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Kalender
Forårshøjskolen i Lille Hids pastorat
Planlagt til tre gange i marts kan desværre ikke gennemføres i denne sæson på grund af corona. Vi vender tilbage, når mulighederne kommer.
Mette Glowienka, Henriette Gosvig Nielsen
og Kresten Thue Andersen
Nye konfirmationsdatoer
Serup-Lemming d. 11. september 2021
Sejling-Sinding d. 4. september 2021
Vi havde håbet, vi havde drømt om, vi havde bedt til
og vi havde faktisk også forventet, at vi kunne konfirmere ”som vi plejer” til foråret. Desværre lader det
ikke til at være tilfældet. Egentlig kunne vi nok godt
konfirmere, men en konfirmation er så meget andet
end den kirkelige højtidelighed. Det er en festdag for et
ungt menneske, og det skal selvfølgelig fejres behørigt
og højtideligt. Ved at skubbe konfirmationerne til efter
sommerferien, håber vi på, at vi kan komme uden om
de værste festdæmpende restriktioner. Og måske kan
de unge få deres bedsteforældre med i kirke.
Vi håber på en nogenlunde restriktionsfri dag, men
med corona er intet sikkert.

Langfredag den 2. april:
Langfredag er sorgens dag – den
dag Jesus døde på korset, mens
hans disciple sørgede og græd.
Der bliver lagt vægt på netop et eftertænksomme den dag.
Sejling kl. 11.00 ved MSG
Lemming kl. 15.00 ved KTA
Anden påskedag
Langfredag
Mandag den 5. april
Prøv en anderledes markering af påsken – med en
påskemiddag, lokale musikere og en påskehistorie fra
kirken.
Påskemiddagen er ’fælles’ ved at den deles imellem
alle deltagere, og indtages i hjemlige omgivelser. Hent
din ’påskemiddag’ på Ellingvej 1 i Funder om eftermiddagen mandag 5. april – sæt ovnen på 100*C – imens
du ser den lokale påskegudstjeneste fra kirken med
fortælling og musik med lokale musikere Andreas og
venner.
Middagen
Bestil middag til én, to eller flere personer og afhent
om eftermiddagen hos Tommy, slagteren på Ellingvej.
Er du enlig, særligt sårbar eller har vanskeligt ved at
hente på Ellingvej, kan Tommy komme forbi på din
adresse i Funder.
Menu: Stegt lam med tilbehør, ovnbagte kartofler og
grønsager og salat.
For middagen 75,- pr. kuvert + Frivilligt bidrag 75,- til
Folkekirkens Nødhjælp
Musikgudstjenesten
På dagen lægges online-musikgudstjeneste ud på
Funders og Kragelunds lokale facebookside og kirkens hjemmeside.

Påske morgen

Påske i Lille Hids
Skærtorsdag den 1. april:
Gudstjeneste i Sinding kirke kl. 11.00 ved MG
Andagt i Serup kirke kl. 17.00 ved HG
Der vil være tale om en andagt med vægt på fællesskabet. Vi kan formodentlig ikke holde fællesspisning
sammen, men vi kan mødes i kirken og der mærke en
antydning af det måltidsfællesskab vi har med hinanden og med Gud, når vi fejrer nadver.
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Tilmelding før påske – frist mandag den 22. marts –
skriv til Kresten og tilmeld dig på kta@km.dk
Tilmeldingerne sendes til Tommy, som kontakter dig
og bekræfter aftalen.
For dem, som har lyst, er der mulighed for lokalt at
’møde’ hinanden på skærmen kl 17.00. Til det, skal
du skal bruge: computer med mikrofon og kamera –
hvilket der plejer at være i alle nyere computere – jeg
sender link, som man sætter ind i adresselinjen øverst.
Glædelig påske og god appetit!

Anden pinsedag
Traditionen tro fejrer vi – med forbehold for de sædvanlige coroniske ændringer - fælles gudstjeneste for
hele pastoratet, anden pinsedag under Guds åbne
himmel. I år mødes vi ikke i Paradiset, men i Serup
præstegårdshave, hvor vi fejrer gudstjeneste og måske tænder vi bål og sender tanker mod de tunger af
ild, der satte sig over disciplene i Jerusalem og indgød
dem Guds Ånd og frimodighed til at gå ud i verden og
lære alle mennesker at holde det, som Jesus havde
befalet dem. Nemlig, at Jesus er med dem alle dage
indtil verdens ende.

Ny gravermedhjælper på kirkegården i Sinding
Mød vores nye gravermedhjælper Hanne Marie Knudsen, som havde første arbejdsdag den 1. december.
Vi ønsker Hanne Marie hjertelig velkommen og glæder
os til det fremtidige samarbejde.
Har du lyst til at sige hej til Hanne Marie, er hun at
træffe til gudstjenesterne i kirken i Sinding eller på kirkegården i dagstimerene.
Sejling og Sindings menighedsråd

Vi har bænke, man kan sidde på, men medbring gerne
selv et tæppe og en kande kaffe og måske lidt lækkert
til kaffen, så vi forhåbentlig efter gudstjenesten sammen kan nyde en forfriskning og noget tidlig sommer.
Det er som sagt i Serup præstegårdshave anden pinsedag kl. 14.
Adresse er Serup Tinghøjvej 9.
Der er p-pladser i indkørslen. Man kan også parkere
ved kirken og spadsere de 200 meter til præstegården. Det er bare at følge vejen ned gennem Serup
mod Lemming.

Orientering
Jubilæum
Til april har vores graver
ved Lemming kirke, Lars
Elsborg Jensen været ansat i 35 år. I den tid har han
holdt kirke, kirkegård og de
tilhørende bygninger ulasteligt. Samtidig er han en
god og hjælpsom kollega,
der kan huske alt det vi andre ikke ved, og som gør sit
til, at det bliver en god oplevelse at komme til Lemming
kirke, uanset om man er
der som personale, kirkegænger eller for at besøge
Lars Elsborg Jensen
et gravsted.
Kære Lars, tak for din indsats. Vi er glade og stolte
over, at have dig i Lemming.

Hanne Marie præsenterer sig:
Jeg hedder Hanne Marie Knudsen og er netop tiltrådt
jobbet som gravermedhjælper ved Sinding og Sejling
kirker.
Anny Krogh, som gennem snart 19 år har været graver
ved Sejling Kirke, og jeg, vil hjælpe og afløse hinanden
i de daglige opgaver. Både Anny og jeg har mange
ideer, så det kan der kun komme noget godt ud af.
Jeg har et godt kendskab til lokalområdet. Gennem
mange år har jeg været formand for Sinding Forsamlingshus, og har taget initiativ til nogle foreninger og
aktiviteter i området: Bl.a. Sinding Bibliotekscafe, som
nu kører på 11. sæson med frivillige kulturambassadører.
Jeg blander mig også gerne i Silkeborg Kommunes
udviklingsplaner for vores nordlige områder. Somme
tider er det jo nødvendigt, at man har en mening.
Jeg har grønne fingre og har en stor interesse for have
og pleje af naturområder. Jeg bor på et lille nedlagt
landbrug på Tandskovvej og har lidt heste i en pæn
stor baghave. Jeg glæder mig til at møde jer på Sinding Kirkegård.
Med venlig hilsen
Hanne Marie Knudsen
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Orientering
Sidste år var der valg til menighedsrådene og de har nu
konstitueret sig.
Serup-Lemming menighedsråd:
Formand: Torben Frits Nielsen
Næstformand: Niels-Erik Nordstrøm
Kirkeværge i Serup: Steffen Thybo Johnsen
Kirkeværge i Lemming: Peter Nørreskov.
Kasserer: Sven Riis
Sekretær: Henriette Gosvig Nielsen
Kontaktperson: Christian Kousgaard
Sejling-Sinding menighedsråd:
Formand: Karen Ladefoged Madsen
Næstformand: Jeanette Vestergaard Svendsen
Kirkeværge i Sejling: Ulla Funderskov
Kirkeværge i Sinding: Kaj Ove Henriksen
Kasserer: Kent Eli Christensen
Kontaktperson og sekretær: Mette Glowienka
Herunder fortæller Steffen, som er nyvalgt kirkeværge i
Serup lidt om sig selv, og hvad han vil i menighedsrådet:
Jeg hedder Steffen Johnsen er anlægsgartner, gift med
Karina og vi har 4 dejlige unge mennesker sammen. Vi
flyttede til Serup i 2001, hvor vi købte Peter betjents hus.
Som gravermedhjælper i gennem mange år har det været interessant at se og få indblik i hvorfor man måske vil
ind og arbejde i et menighedsråd.

18

En af mine grunde til at sige ja til en plads i menighedsrådet var primært at selvfølgelig skal vi have vores eget
menighedsråd i Serup og Lemming. Dernæst gik min
nysgerrighed på, hvordan tingene fungerer i maskinrummet i et menighedsråd, samt at man i et menighedsråd
arbejder med tiden:
- Man skal forholde sig til fortiden
- Man skal planlægge i nutiden
- Prøve at forudsige fremtiden
Jeg bød ind på opgaven som kirkeværge i Serup, da jeg
mente at min erfaring som graver medhjælper, anlægsgartner og tillidsmand vil være en god hjælp. Vi har nu
holdt et par menighedsråds møder og det har været en
god oplevelse.
Glæder mig til at komme i gang
Corona-stilhed
På dette tidspunkt af året plejer det at summe af liv i og
omkring kirken, men i år er det anderledes. I en tid, hvor
coronaen igen har taget fat, har nedlukning og restriktioner fået corona-stilheden til at sænke sig over vores aktiviteter.
Vi savner fællesskabet med jer alle, og vi glæder os til
igen at kunne samles
Pas godt på jer selv og på glædeligt gensyn.
Frivillige, medarbejdere og menighedsråd ved
Serup, Lemming, Sejling og Sinding kirker

Kirkelige handlinger
Døbte
Lukas Mølsted Jacobsen
08/11-20 i Lemming Kirke
Laura Vestergaard Gade
15/11-20 i Sejling Kirke
Ida Trads Davidsen
15/11-20 i Sinding Kirke
Karoline Tonniesen Højland
28/11-20 i Serup Kirke

Lukas med sine forældre.

Cecilie Andrea Christensen
12/12-20 i Sejling Kirke
Lau Gjedde Bajlum
27/12-20 i Lemming Kirke
Viede
Sarintip Taweewong og
Rasmus Christian Rosenberg Højland		
28/11-20 i Serup Kirke

Laura Vestergaard Gade med mor, far og fadder

Døde og begravede
Arne Harald Uhrskov Kristensen
28/11-20 i Balle Kirke
Anna Marie Graversgaard
20/01-21 i Lemming kirke
Annalise Pedersen
03/02-21 Sejling Kirke
Bent Knudsen
06/02-21 Sejling Kirke

Rasmus og Sarintip med lille Karoline
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KIRKENYT

for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

					Takster pr. 1. januar 2021

								
1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne i Lemming/Serup, og hhv. 30 og 20 år i Sejling/Sinding
		
Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)								
For 1 brugsperiode:		
Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser
341,09				
									
Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)				
For 1 brugsperiode:				
Lemming/Serup
Sejling/Sinding
Kistegravsted, pr. gravplads			13.838,00			16.605,60			
Kistegravplads i fællesgrav			13.838,00			16.605,60
Urnegravsted					 1.700,10			 3.400,20
Urnegravplads i fællesgrav			
1.700,10			
3.400,20
															
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
						 Renh.		
Gran (kat.1)		
Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads			
850,99		
451,11			
20,18
Kistegravsted med 2 pladser			1.277,03		677,75			20,18
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
   212,49
225,04
20,18
Urnegravsted					 638,53		261,53			20,18		
									
			
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.
Lemming/Serup				Vedl.h.			Gran			Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads			23.400,00		11.277,75		504,50
Kistegravsted med 2 pladser			35.126,50		16.043,75		504,50
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
  5.825,00
22.568,75
504,50
Urnegravsted					 7.028,30		 2.615,53		201,80

Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.
			
Sejling/Sinding				Vedl.h.			Gran			Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads			28.090,00		13.533,30		605,40
Kistegravsted med 2 pladser			42.151,80		20.332,50		605,40		
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
  6.996,30
  6.751,20
605,40
Urnegravsted					14.056,60		 5.230,60		403,60

							Lemming/Serup
Sejling/Sinding				
Urnegravplads i plæne, m. gravminde
4.741,90		
9.483,80		
Urnegravplads i plæne, anonym		
2.762,10		
5.524,20		
Kistegravplads i plæne, m. gravminde		
17.924,00		
21.508,80		
Kistegravplads i plæne, anonym			
10.606,50		
12.727,80
Kistegravplads i plæne m. gravminde, 2 pladser
26.913,50		
32.296,20
									
									
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.						
									
Kistebegravelse, mandag - fredag		
4.509,89			
Urnebegravelse, mandag - fredag		
681,02
			
									
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.					
			
Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms 426,36									
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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.

			

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

Adresser

Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8685 5024 - E-mail: msg@km.dk

Henriette Gosvig, Serup - Lemming
			
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - E-mail: hengo@km.dk

				

Klokkeringning ved dødsfald

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:
Karen Ladefoged Madsen
E-mail: kalamadsen@gmail.com
Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Torben Frits Nielsen
Tlf 2480 2470 - torben_frits@msn.com
Gravere:
Serup sogn: Jette Veie Nielsen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021
Sejling og Sinding sogne:
Anny Krogh, tlf.: 2612 5283
Kirkeværge:
Serup: Steffen Johnsen
Tlf.: 4044 7741 - thybogronpleje@gmail.com
Sejling sogn: Ulla Funderskov
Sinding sogn: Kaj Henriksen

Se mere på:
www.sogn.dk
www.kragelundkirke.dk
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Fredag 30.

09.30 HG

Søndag 25.

11.00 HG

Konfirmation

11.00 HG

09.30 HG

Lørdag 24.

Søndag 18.

Søndag 11.

Mandag 5.

09.30 HG

Søndag 4.

11.00 HG

15.00 KTA 3

Konfirmation

9.30 MSG

11.00 MSG

11.00 MSG

17.00 HG

Torsdag 1.

Fredag 2.

Sejling

Lemming

Serup

April

11.00 HG
9.30 MSG

09.30 HG

11.00 MSG

Søndag 28.

Søndag 21.

Søndag 14.

11.00 HG

Søndag 7.

09.30 HG

Sejling

Lemming

Serup

Sejling

Marts

Lemming
9.30 MSG

Serup

Søndag 28.

Februar

KIRKENYT

11.00 MSG

9.30 MSG

11.00 MSG

Sinding

11.00 MSG

9.30 MSG

Sinding

11.00 MSG

Sinding

9.30 KTA 5

11.00 KTA

09.30 HG 5

11.00 KTA

19.30 KTA

9.30 KTA

11.00 HG 5

Anden påskedag

KTA 4

Bededag

3. søn. ef. påske

2. søn ef. påske

1. søn ef. påske

Påskedag

Langfredag

Skærtorsdag

Palmesøndag

Mariæ bebudelses dag

Midfaste

3. søn i fasten

2. søn i fasten

9.30 KTA

13.00 KTA 3

Funder

11.00 KTA 2

9.30 KTA 2
Kragelund

11.00 KTA

9.30 KTA 2

11.00 KTA 2

9.30 KTA

Funder

11.00 KTA 1

9.30 KTA 1
Kragelund

Funder

Kragelund

for Lille Hids Pastorat

Gudstjenesteliste for Marts - April - Maj 2021
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09.30 HG

14.00 7

14.00 7

14.00 7

11.00 HG

9.30 KTA

Forklaring til noter:
1) Det planlagte dåbsjubilæum for 5 årige udskydes pga. corona
2) Gudstjenesten afholdes som ’vandring’ med refleksion på kirkegården (husk varmt tøj)
3) Langfredag ledsages af klassisk guitarist Ole Duusgaard
4) Online-musikgudstjeneste med påskemiddag – se omtale i bladet.
5) ’Vandring’ med refleksion eller kort gudstjeneste – ud fra det
- som corona-vilkårene tillader.
6) I tilfælde af at konfirmation udsættes er der alm. gudstjeneste kl. 11 i Sinding kirke
- se opdateret gudstjeneste-liste på sogn.dk
7) Fælles pastorats friluftsgudstjenesten i Serup præstegårdshave
- hvis corona-vilkårene tillader det

Trinitatis søndag

Anden pinsedag

Pinsedag

6. søn ef. påske

Kristi himmelfarts dag

5. søn ef. Påske

4. søn ef. påske

Funder Plejecenter
Torsdag 31. marts kl. 14.00 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag 29. april kl. 14.00 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Torsdag 27. maj kl. 14.00 v/ Kresten Thue Andersen

Kragelund Plejecenter
Torsdag 31. marts kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen
Torsdag 29. april kl. 10.30 v/ Henriette Gosvig Knudsen
Torsdag 27. maj kl. 10.30 v/ Kresten Thue Andersen

Plejehjemsgudstjenester
Vi håber, at plejehjemsgudstjenesterne
kan gennemføres i forhold til corona-retningslinjer.

I foråret fejrer vi – på grund af corona-vilkår – gudstjenester på lidt anderledes måde, som:
- Refleksionsvandring med sang, fortælling og samtale på kirkegården i mindre grupper. Se omtale i bladet.
- Mini-gudstjeneste med fokus på musik, med solosang og nyere salmer, idet vi ikke kan have fællessang.
Tilmeld dig gerne til Kresten – kta@km.dk · 5115 2766.

Forklaring på forkortelser - KTA: Kresten Thue Andersen, HG: Henriette Gosvig Nielsen, MSG: Mette Skaarup Glowienka

09.30 HG

11.00 KTA

14.00 7

11.00 KTA

Søndag 30.

14.00 7

9.30 KTA

9.30 KTA 8

14.00 7

11.00 HG

Fredag 28.

Mandag 24.

Søndag 23.

Søndag 16.

10.00 KTA 6

9.30 MSG

11.00 HG 5

Funder

10.00 KTA 6

11.00 MSG

Kragelund

Torsdag 13.

Evt. Konfirmation

11.00 6

Sinding

9.30 KTA

9.30 HG

Søndag 2.

Konfirmation

Sejling

11,00 KTA

Konfirmation

Lørdag 1.

Lemming

Søndag 9.

Serup

Maj

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

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

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

Maj

Juni
23. juni
Skt. Hans, Serup Borgerforening, se s. 33

Marts

April

2. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sejling Borgerfore., se s. 30

8. april kl. 17.00
Fodboldopstart i Lemming IF, se s. 27

11. maj kl. 18.15
Laden og Vejrups Have,
Landsbyliv, se s. 35

8. marts kl. 13.30
Klubdag, Lemm/Nisset
Seniorklub, se s. 45

12. april kl. 12.30
Afslutning, Lemm.,/Nisset Senior, se s. 45

15. maj
Indvielse af Madpakkehuset i Serup, se s. 33

10. marts kl. 13.30
”SeniorShoppen” Serup
Pensionistfore., se s. 45

13. april kl. 19.00
Møltrup Optagelseshjem,
Landsbyliv, AFLYST

16. marts
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

13. april kl. 19.00
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

22. marts kl. 12.30
Generalforsm., Lemm./
Nisset Senior, se s. 45

18. april
Affaldsindsamling, Serup
Borgerforening, se s. 33

23. marts
Generalforsamling, Værkeriet, se s. 40

20. april kl. 19.30
Generalforsm., Serup
Borgerforening, se s. 3

24. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, Serup
Pensionistfore., se s. 45

27. april kl. 19.00
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

25. marts kl. 19.00
Blomster til Påske,
Landsbyliv, se s. 35

28. april kl. 19.15
Generalforsamling i Lemming IF, se s. 28

31. marts kl. 13.30
Petanque opstart, Serup
Pensionistfore., se s. 45
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Dea

dlin

KALENDER

loka

e til

lbla

1. m

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

Floorball i Værkeriet
Mandage kl. 19.45

Dart i Centrum IF
Tirsdage kl. 18.30
i Centrumhuset

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

E-Dart i Centrum IF
Onsdage kl. 18.00
i Centrumhuset

August

September

Oktober

27.-28. august
Sommerfest, Serup Borgerforening, se s. 33

5. september
Konfirmation i Sejling og
Sinding, se s. 16

2. oktober
The Powls i Serup Forsamlingshus, se s. 32

11. september
Konfirmation i Serup og
Lemming, se s. 16

22. oktober
Dodo med Band i Lemming, se næste nr.

næs

d@g

aj

mai

te n

r.:

l.co

m

Gudstjenester:
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Fremtidige
24. december
Juleaften, med forbehold
for aflysning pga. Corona

18. september
Lanterneløbet, Lemming
IF, se s. 26

Den Kolde Corona Historie
Alle sportsaktiviter er lukket ned og det samme er
de fleste sociale arrangementer.
MEN….Vinterbadning er
blevet det helt store hit i
Danmark. Ikke mindst i
Silkeborg, hvor de nye badebroer ved Almind sø er
blevet yderst populære.
Hinge sø bliver også brugt
til vinterbadning.

Mange er sprunget ud i en
ny disciplin, for trods alt at
udfordre sig selv og gøre
noget.
Selvom der nu er is på
søen, så bliver der bare lavet hul i isen, så man kan
komme i vandet.
Selv en frossenpind som
mig kan godt komme i vandet og nyder det meget - og
især når man har været i.

Blodet pumper rundt i hele
kroppen og man har en
skøn følelse efter man har
været i.
En virkelig go’ start på dagen. Tør du tage udfordringen op?

Nogen mødes ved
Hinge Sø
hver søndag kl. 10.
Lone Gisselbæk
Kristjansen
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LEMMING IF

Lørdag d. 18. september

Lanterneløbet
..................
2021

5 km Walk
5 km
10 km

Støtter: Et fantastisk og unikt projekt hvor tre foreninger,
støttet af et lokalsamfund, forsøger at rejse et moderne kultur
og idrætsfællesskab omkring Lemming Skolevej 10.
Arrangører: Lemming IF – Løbeklub
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Læs mere og følg link til
tilmelding via lemmingif.dk

Ny førsteholdstræner i Lemming IF
Efter et coronamæssigt turbulent år valgte vores
førsteholdstræner, Søren Bak, at takke af i Lemming
IF. Søren har igen stået bag holdet og sørget for
spændende fodbold på Lemming Stadion. Han sluttede af med at føre Lemming IF til at være et tophold
i serie 2 – desværre glippede oprykningen da sæsonen blev stoppet før tid pga. Coronaen. Ole Smedegaard og Jens Søndergård, som har været Sørens
assistenttrænere, stopper ligeledes i klubben. Der
skal lyde en kæmpe tak for et godt samarbejde igennem et svært år og tak for jeres indsats i Lemming IF!
Det er med stor glæde at jeg kan præsentere vores
nye førsteholdstræner Henrik Andersen. Henrik er
et yderst velkendt ansigt i klubben hvor han både
selv har spillet og de seneste to år har trænet vores
andethold. Henrik har Lemming IF helt inde i hjertet
og det er vigtigt for mig at vi finder en træner der først
og fremmest brænder for klubben – Det får vi med
Henrik Andersen. Henrik glæder sig til at stå med
førsteholdet og til at vi forhåbentlig snart kan få lov til
at komme i gang igen.

Henrik
Andersen
Jeg glæder mig til endnu en sæson som byder på
mange lokalopgør i og omkring Silkeborg. Held og
lykke til Henrik og spillerne i klubben med kampene i
2021.
Jeg glæder mig til at vi igen kan ses på Lemming
Stadion!
//Seniorformand – Bjørn Bajlum

:
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Torsdag d. 8. april kl. 17 til

børn
+unge

fodboldopstart

Der er opstart for alle børn+unge holdene

Kalder alle friske piger og drenge, på med fodboldstøvlerne for
nu skal vi endelig igang igen! Vi glæder os til at se nye som “gamle”
spillere til opstart og ta’ gerne en kammerat med som måske
overvejer at starte op til fodbold i Lemming. Alle er velkomne :)

OBAlleS:restriktioner og retningslinier i forhold til Covid-19 følges

n
e
m
m
a
S or sig!
hver f

På grund af situation omkring
Covid-19 har vi valgt i år at alle
B+U hold starter op på en “alm.”
torsdag og at hvert hold
træner hver for sig.

løbende, og vi gør vores yderste for at sikrer en sikker og
forsvarlig opstart for alle. Følg med på lemmingif.dk
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LEMMING IF

Trygt, sikkert og ansvarligt
Det er underlige tider for alle i øjeblikket, det har det jo været et
stykke tid. I Lemming IF følger vi nøje med i gældende restriktioner,
regler og retningslinier og rådfører os løbende med bl.a.
DGI, DBU, DHF med mere.
Der bliver løbende justeret således at det der er sikkert
og forsvarligt for alle kan fortsætte – pt er det kun meget
små løbe- og mountainbike hold – mens
resten må vente til bedre tider.
Følg med på lemmingif.dk eller Facebook

CUP 2021

AFLr frYeSm tiTl at kunne sige

En super hyggelig fodbolddag for både
spillere, familien og hele klubben, også en
dag hvor klubben har brug for lidt ekstra
frivillige hænder ;)
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HUSK: Lemmingv
Skolevej
elk er spærret
for gennemkørsel denne dag.
i Lemming i 2022

Lemming IF afholder

generalforsamling

Onsdag d. 24. feb. 2021 kl. 19.15 i Klubhuset,
Lemming
y dato:10 A, 8632 Lemming
OBS nSkolevej
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Der serveres smørrebrød kl.18.30. Tilmelding til
sekretær Gry Fogh Kaae Schultz på lemmingif@
outlook.dk eller mobil 22 50 20 97 inden den 21.
april 2021. Vi glæder os til at se Jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF

Kulturlanternen
– Fremtidens Forsamlingshus –
En del af
Realdania
kampagnen
“Mødesteder”

Nye er
tegning

Teknik

Depot

Værkstederne
Vask
Kreativt
værksted

Hp
wc

Fitness

wc

Lokal indsamling

Folkekøkken
Depot

wc

Ophold

Ekspedition

Terrassen
Ungemiljø

Kulturtorvet

Garderobe

Ophold

Udstillingsrum
Scene

4 x omkl.

Forsamlingssal
Mobilscene

Her er vores samlede budget 3.000.000 som skal
indsamles lokalt. Vi har tilsagn om pæne bidrag
fra Lemming IF og andre. Vi mangler i alt ca.
2.000.000 kr. fra firmaer og private.

Omklædningshuset

Vindfang

Depot

Forsamlingshuset
Hovedindgang

Halgardin

Klubvask

2 x omkl.
Tekøk.

Bouldervæg

Haldepot

Klublokale

Lanternehallen
Klubhuset

Det er til glæde for os alle
– hjælp os med det sidste
Du kan give din donation via DGIs Gavefond,
som er godkendt af skattemyndighederne, med
et fradrag helt op til 16.600,- kr. DGI udbetaler
det indsamlede beløb uden nogen form for
adm. gebyr.

→

Det er nemt:

Grundplan Kulturlanternen

1 : 200

14

Eks. 1:
Donerer du 10.000 kr. via DGIs Gavefond,
koster det dig kun 6.700 kr. når fradraget fra
Skat er trukket fra.
Eks. 2:
Donerer du 1.000 kr. via DGIs Gavefond,
koster det dig kun 670 kr. når fradraget fra
Skat er trukket fra.
Følg linket fra lemmingif.dk til DGIs Gavefond.
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Ikke meget er sket og kommer heller ikke til at ske meget lige foreløbig. Generalforsamling fastholdes dog i
skrivende stund, se længere nede.
Vores forårsfest med dilettant kan ikke gennemføres,
da det jo ikke pt. er muligt at mødes til øveaftener. Men
forhåbentlig kan vi gennemføre en arbejdsdag eller to
og måske med lidt hygge efterfølgende i løbet af foråret,
ellers er det nok først Skt. Hans aften, der bliver det
kommende arrangement. Sommerfest 2021 håber vi
naturligvis på, at det kan gennemføres på traditionel vis.
I forlængelse af mødet d. 31/10 som omtalt i sidste
blad, hvor ideer til nye aktiviteter blev drøftet på Arnestedet, så er nedenstående dannet og herfra kan
opfordringen kun være, at der støttes op om det. Skal
vi bevare et aktivt lokalsamfund, kræver det initiativer
og ikke mindst opbakning dertil!
En initiativgruppe fra Sejling
kaldet ”Sejlings Ildsjæle” har
mødtes et par gange for at tale
om udvikling af Arnestedet. Vi
har sat en postkasse kaldet
”Idékasse” op ved Arnestedet,
hvor der er mulighed for at
komme med ideer og forslag Postkassen kaldet ”Idékasse” ved Arnestedet
til udvikling af Arnestedet.
Vi vil noget med Sejling og Arnestedet, og vi har brug for
alle på tværs af alder fra Sejling til at komme med ideer.
Det kan skrives på en lille post-it med et ord eller tre eller
en sætning. Vi tror på, at Sejling som central placering
af Landsbyklynger og Lokalområde Nord, har mulighed
for at søge midler til vedligeholdelsesfri udvikling af Arnestedets udendørsfaciliteter. Vi ser frem til at læse din idé!

Kommende arrangementer ...
SEJLING BORGERFORENING
GENERALFORSAMLING 2021
Tirsdag d. 2. marts kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Ændringer af vedtægter
5. Indkomne forslag
6. Valg
På valg er Carsten (udtræder), Ole (udtræder),
Daniel og Heidi (udtræder).
Revisor: Pia H.
7. Evt.

Generalforsamling 2021.
Årets generalforsamling er fortsat planlagt til d. 2.
marts i forsamlingshuset, men på nuværende tidspunkt naturligvis uklart om det kan gennemføres.
Ud over den normale dagsorden, har vi et punkt med
vedr. vedtægtsændringer. Dette skyldes et arbejde
med at få en vederlagsfri lejekontrakt på plads med
Silkeborg kommune. Ændringer er i bestyrelsen øjne
småting, men ønsker man detaljer om ændringsforslagene eller kontraktens indhold, så kontakt undertegnede.
Arnestedet
Hvis man googler navnet, vil man blandt andet finde
følgende:
Det sted hvor noget begyndte f.eks. det sted hvor en
ildebrand opstod eller sted hvor noget opstår og udvikler sig.
Det rammer jo nok meget godt i forhold til hvordan vi
ser det, særligt den sidste definition. Men det siges, at
det slet er ikke derfor stedet hedder det.

Dengang... der var Revy i Sejling

Det skulle nemlig være opkaldt efter en af Sejlings
ildsjæle, som brugte meget af sin fritid på at passe og
pleje det og ja, hans navn var Arne. Det vender vi tilbage med senere, men er der nogen som sidder derude,
som kan kaste lidt lys over det, så hold jer ikke tilbage.
Og vi vender forhåbentlig stærk tilbage i år!

Dengang... vi gik til River Boat
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Jakob Kudsk

SINDING FORSAMLINGSHUS

Julehygge med gløgg...

... bål ...

Corona julehygge
I december, da vi stadig måtte mødes 10 personer, lykkedes det Sinding at afholde et fint lille hyggeligt
udendørs arrangement, hvor byen
bød på gløgg, æbleskiver, bål og
julehygge ved forsamlingshuset.
Her kom mange af byens borgere
forbi løbende, og max 10 ad gangen, og fik ønsket hinanden glædelig jul. Værdsat i disse lidt mørke
tider.

Velkomstbrochure i Sinding
I Sinding har vi fået skrevet en fin
brochure, med det formål at byde
nye borgere i byen velkommen.
Brochuren fortæller om byens foreninger og byens liv og fælleskab.
Den er lige nu i trykken og vil i første omgang blive husstandsrunddelt sammen med det næste nummer af SindingNyt.

Vintervejr

Vintervejr

Velkomstpjece

... og æbleskiver

Læseklub i Sinding
Vi har startet en ny læseklub Sinding og omegn, hvor vi er med til
at indstille den bedste roman til
DR´s ROMANPRIS 2021.

Sinding Bibliotekscafé har fået lov
af Silkeborg Bibliotek til at være
med til udvælge DR Debutant prisen. Vi skal læse i alt 6 (meget forskellige) bøger i foråret 2021. 14
læseglade Sinding og Serup borgere har meldt sig. Indtil videre må
vi desværre nøjes med at mødes
online og debattere bøgerne. Vi
ser alle frem til at mødes fysisk i
foråret, og tale og diskutere de sidste 4 bøger. Hvis der er opbakning
til det, kan denne lokale læseklub
omkring DR Romanprisen sikkert
godt opstå igen til næste vinter.
Hvis du vil vide mere, så kontakt
gerne Hanne Marie Knudsen på
mobil 40 29 46 29
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ...
SerupGryden Take-Away
Et lidt spontant initiativ fra et par friske bestyrelsesmedlemmer, der menete, at NU skulle der ske noget i
denne stille og mørke tid.

POWLS
THE POWLS
THE
oktober
2. oktober
d. 2.
Lørdag d.
Lørdag

Det viste sig at være en rigtig god idé, for til trods for,
at vi ”kun” fik det annonceret på Facebook, tikkede
der ikke mindre end 91 bestillinger ind! (12 flere end
til Mortens And!). Så hjertelig tak allesammen, for at
støtte op om initiativet. Og mon ikke de finder på at
gøre det igen?
- Corona eller ej, Serup lukker aldrig helt ned :-)

Det seje køkken team

Mørbradgryde, klar til at blive pakket til 91 kuverter

Vinderen af konkurrencen
I forbindelse med indsamlingen til nyt tag til Forsamlingshuset, lovede vi at der ville blive udtrukket en vinder, der ville få gratis adgang for hele husstanden til
alle spiseaftener i 2021.

Tak til Bent Kjeldsen
I dag er der nok ikke så mange i byen, der husker Bent
Kjeldsen. Han boede på en ejendom på Ørevadbrovej,
lidt uden for byen, godt skjult bag høje træer, som han
efterkommere nu er ved at fælde.

Dét har vi naturligvis ikke glemt, men har valgt at udsætte udtrækningen, pga. den usikre tid, vi er i lige nu.
Vores håb er, at vi snart får mulighed for at afholde indvielse af taget, hvor udtrækningen vil finde sted. Og så
forlænger vi selvfølgelig perioden ind i 2022, så præmien stadig bliver ét års gratis adgang til fællesspise
for hele husstanden.

Bent har altid været meget aktiv i foreningslivet i Serup, helt fra dengang, hvor der var gymnastikforening
i Serup, og der var kakkelovn og gymnastik-ribber i
forsamlingshuset, og hvor han var med til at modtage
den store fane, der indtil fornylig hang på væggen (se
evt. billeder på serupsiden.dk under Historie).

Generalforsamling
Tirsdag d. 31. marts

T
AFLYS
Vi vender tilbage med en ny dato,
når vi får lidt mere normale forhold

I mange år var Bent formand for Serup Foredragsforening. Da den blev nedlagt, var han aktiv i Pensionistforeningen. Bent havde også firmaet Lyn-Foto, der bl.
a. leverede de første luftfotos af byen (længe før dronen blev opfundet!)
Bent har altid været meget økonomisk standhaftig,
både privat og i de foreninger, han har været med i.
Han brugte ikke unødvendige penge og sørgede altid
for en sund økonomi i foreningerne. Det kom derfor
som en overraskelse (dog meget glædelig), da vi blev
kontaktet af boets advokat; Bent havde testementeret
intet mindre end 100.000,- til Støtteforeningen.
Tak for det, Bent. - Æret være hans minde
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SERUP BORGERFORENING
Status på projekt ”Ny Legeplads”

Bestyrelsen arbejder på at samle penge ind til en ny
legeplads. Corona gør det dog en anelse svært for os,
at søsætte de idéer, vi havde i støbeskeen.
En del af pengene forsøges at opnå igennem fondssøgninger. Dette kræver dog at vi stiller med et beløb
selv. Bestyrelsen havde nogen idéer til en præsentation af projektet, samt indsamling af midler ved arrangementer i Serup by. F.eks. et kagesalg. Det ser dog
ikke ud til, at det bliver en mulighed at samle midler ind
på denne måde i nærmeste fremtid.
Indtil videre kan vi dog fortælle, at vi pga. salget af
årets lokalkalender, har modtaget 16.800 kr. til legepladsen fra Landsbyklyngen Landsbyerne Silkeborg
Nord. Et dejligt velkomment bidrag. Tak for støtten. Bestyrelsen arbejder videre med fondssøgning i foråret.
Skulle I sidde med idéer, der kan bidrage til projektet
og som kan gennemføres i disse tider, er I velkommen
til at kontakte undertegnede.
På bestyrelsens vegne
Cebrina Djurslev Eskerod

Forbehold

Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvilke restriktioner vi er underlagt resten af året, er vi nødsaget til at
holde jer opdateret om vores arrangementer på
Facebook og på www.serupsiden.dk
Hvis du ikke har adgang til disse, er du naturligvis velkommen til at kontakte formanden pr. telefon:
Karina Birch - mobil 6127 7299
Retningslinjer for leje af

Serup Madpakkehus
* Ved ønske om leje,
kontakt Serup Borgerforening
(se www.serupsiden.dk)
* Ryd op efter dig selv
* Alt affald skal tages med herfra
* Ro kl. 22.00 søndag til torsdag
* Ro kl. 24.00 fredag og lørdag
* God opførsel
* Aftørre borde og bænke
* Rengøre grill efter brug
* Brug af levende lys kun på borde
- husk underlag
* Sæt borde og bænke under tag igen,
når du forlader madpakkehuset

Kommende arrangementer
		... hvis forholdene tillader... :-o
Serup Borgerforening indkalder til

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 20. april 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

Hold Serup Ren

Søndag d. 18. april kl. 10.00
Vi er igen i 2021 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 de første 5 husstande,
der tilmelder sig - OG deltager!
Sponsoreret af Torben Frits
- se mere på Facebookgruppen Serup-Siden

Indvielse af Madpakkehuset
Lørdag d. 15. maj kl. 12.00

Programmet er endnu ikke fastsat,
men hold øje med Facebook
og www.serupsiden.dk

Skt. Hans

Onsdag d. 23. juni

Sommerfest
Uge 34
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LANDSBYLIV
Vi prøver i denne underlige verden at fastholde vores program for resten af sæsonen,
alt sammen selvfølgelig kun hvis corona restriktionerne tillader det.
Vi vil, hvis det bliver muligt, tilføje lidt arrangementer til resten af sæsonen
evt. en bowlingtur, cow concept osv.

s

Arkivfoto

Smykke work shop 2012

Chokoladekage

Chokolade og dessert aften 2011

Lindy Aldahl foredrag 2015

Grill aften 2012

Lerdue skydning 2017

Tur til Kvie sø og pandekage huset 2016
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Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.00

Blomster til påsken

Illervej 19 B, 8620 Kjellerup
Så besøger vi igen Susanne, som har Bonderosen i
Astrup ved Kjellerup.
Denne gang drejer det sig om påskedekorationer,
som vi selv skal være med til at lave. I får nærmer besked om, hvad I selv skal medbringe, når vi nærmere
os datoen.
Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.40
Husk at give besked, hvis I selv kører.

I januar 2021 måtte vi desværre sige farvel
til vores revisor Anna Marie Graversgaard,
der alt for tidlig tabte kampen til kræften.
Anne Marie overtog posten i 2014
og har siden da sørget for
at revidere vores regnskab.
En stor tak, skal der lyde
fra Landsbylivs bestyrelse
og vores tanker går til familien
i denne mørke tid.

Tilmelding til Lillian senest d. 18.03 på tlf. 8685 9207
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
---------------------Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 19.00

Besøg på Møltrup Optagelseshjem
Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg

T
S
Y
L
AF
----------------------

Tirsdag d. 11. Maj 2021 kl. 18.15

I Anne Marie´s sted tiltræder
revisor suppleant Pia Ostenfeldt.
Et stort velkommen til Landsbyliv.

Laden og Vejrups have
Mårdalsvej 2, 8860 Ulstrup

10 års jubilæums tur
Denne aften besøger vi Vejrups have, som er
10.000 m2 stor og fyldt med tusindvis af blomster.
Vi tager et kig i Laden, der er en 300 m2 stor
brugskunst butik med alt fra sofapuder,
lys, krukker og masser af andre ting.
Hvis man går op i blomster, er der rig mulighed for at
kikke på sjældne stauder og planter til haven,
på deres planteskole.
Denne aften er Landsbyliv vært ved
3 stykker smørrebrød og
en enkelt øl eller sodavand, i den hyggelige cafe.
Pris for medlemmer 0 kr. Ikke medlemmer 110 kr.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 17.30
Giv lige besked hvis I kører selv
Tilmelding Anna-Grethe senest d. 03.05.21 på
tlf. 2427 8773 eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Vi har i bestyrelsen besluttet
at vi forlænger medlemskaberne
fra 2020/2021 til at gælde 2021/2022.
Vi vil derfor ikke komme rundt
og sælge medlemskaber
i juni/juli som vi plejer.
Hvis man ikke er medlem
og gerne vil være det,
kan man kontakte en i bestyrelsen
og vi vil sørge for at kigge forbi.
E-mail: Landsbyliv@live.dk
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Menigt medl:

Janni Rasmussen
Anna-Grethe Rasmussen
Inger Kristensen
Grete Dahl 		
Lillian Rasmussen

2463 0517
2427 8773
2814 5442
6093 7601
8685 9207
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Så kom den længe ventede sne
endelig til Børnehaven i Lemming.
Dejligt at stå inde i varmen og se ud
på hvordan sneen lagde sig udenfor,
og det kunne ikke gå hurtigt nok, for
hverken børn eller voksne at hoppe i
flyverdragterne og komme ud i sneen. Vi fandt alle vores kælke frem og
der blev taget mange ture ned ad
vores bakke på legepladsen. Sneen
indbød til en masse sjove lege og
til fællesskab hvor alle kunne være
med.

Sebastian og Larura drømmer om én, Så er det vores tur næste gang, synes
der kan trække dem op af bakken igen. Flora & Sarah at tænke!

Rokketænderne tog op til flere gange på tur i vores bus. De pakkede deres
formiddagsmadpakker i tasken og kørte allerede afsted fra om morgenen
af for køre ud og finde de lidt større kælkebakker. Her blev der bestemt
rykket nogle grænser og der blev grinet sammen, når suset i maven kunne
mærkes. Det blev også til en enkelt snemand med både gulerodsnæse og
knapper på maven, en hel del islagkager i sandkassen, sneboldkampe og
en helt masse glæde, sjov og leg.
Selvom det ikke blev til mange dage med sne, blev legepladsen efterfølgende forvandlet til en skøjtebane med et tykt lag is. Her var det med at
Nyx og Lauge indstiller kælken til den have tungen lige i munden og kælketurene ned ad vores bakke med et
islag på blev en smule vildere.
helt optimale vinkel på bakken
Karina Riberholt Flak Pedersen
Pædagog

1-2-3 afsted med Sebastian, Max & Mie Mere sne skal der ikke til, og bakken er Nelly og Alma glider mere på numserne
end på kælkene...
som forvandlet til eventyr!
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FRISKOLEN I LEMMING
Tanker om hjemsendelse - Fra et friskolebarn på 8 år
Det er nu mange uger siden, at jeg sidst var i skole.
Jeg kan næsten ikke huske, hvordan vi mødtes til morgensamling hver morgen eller øvede tabeller i klassen.
Jeg kan heller ikke huske tiden før, at vi sprittede hænder hele tiden.

Det, jeg savner allermest, er mine venner.
Jeg savner at fjolle med dem. Jeg savner at snakke
med dem (uden en skærm). Ja, jeg savner endda at
være duks med dem. Tænk, at man kan savne det…
Jeg savner også mine lærere.

Nu skal jeg hjemmeskoles. Det er dødkedeligt!
Selvom min mor eller far er hjemme med mig, har de
ikke tid til at være sammen med mig. De sidder til møder med høretelefoner på eller arbejder på computeren. Det bedste der er sket, mens vi har været hjemme
er, at der er kommet sne.

Mor og far siger, at coronaen ikke er væk endnu. Derfor ved de heller ikke, hvornår jeg kan komme i skole
igen.

Hver dag mødes jeg med min klasse på computeren.
Og bagefter skal jeg lave lektier. I skolen plejer jeg at
snakke med min sidemakker (og fjolle lidt, når læreren
ikke kigger). Men herhjemme er der ingen at have det
sjovt med. Heller ikke, når jeg skal holde frikvarter.

Jeg håber, at det snart bliver bedre. Og gerne inden
sneen er væk, så jeg kan have kælken med i skole…

Jeg syntes, at det er synd for alle de mennesker, som
bliver syge af corona.
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Bestyrelsen

Alfred Jensen
Peter Nielsen		
Christian Nørskov
Lasse Mortensen
Jacob Jensen

8687 7535 / 2241 1221
2920 7107
2585 2683
2423 5501

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Holms Bøffer
På Holmmøllevej 35 mellem Hinge sø og Allinge sø
bor Helle, Anders og Jeppe. Den ældste, Thomas,
studerer i Aalborg. Familien flyttede hertil fra Nordsjælland for 16 år siden.
”Vi har haft kreaturer i snart
10 år”, siger Helle. ”Det
startede som naturpleje i
samarbejde med Silkeborg
Kommune og så samtidig
Galloway
fik vi noget godt kød”.
Familien startede med få kreaturer, men har i dag 29
fordelt på en tyr, køer, stude, kvier og kalve. Alle af racen Galloway, som kendes på det karakteristiske hvide
mavebælte.
”Vi har 22 ha mose, enge, overdrev og græsmarker,
der er indhegnede. Kreaturerne bliver kun fodret med
det græs og urter fra engene, som de selv finder. Om
vinteren har de wrap ad libitum. De går ude hele året
og racen er godkendt til dette. De har adgang til vand
og kan komme i læ, selvom det er sjældent, at vi oplever det”, fortæller Helle.
Familien er ved at få indrettet kødudsalg / gårdbutik
i deres gamle stald. De håber på at kunne åben omkring Påske. De mangler stadig noget indretning og at
få styr på de sidste ting, samt at få sendt nogle dyr til
slagtning.
Når de åbner, så kan du købe hakket kød, bøffer og
stege. Det vil også være muligt at købe spege- og
grill-pølser. Så snart de er klar, så vil der blive oprettet
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Kreaturernes legeplads

en hjemmeside og en notits på Lemmings Facebook
side. Du kan allerede nu følge ”Holms Bøffer” på deres
Facebook Side.
”Vi får slagtet hos Aidt
Slagtehus, og pølserne
bliver lavet af Pølsemageriet i Grauballe” siger
Helle. ”Kødet er fedt fattigt,
men med masser af smag,
sådan lidt vildt-agtig. Galloway danner nemlig små
fedtlommer, som gør at
kødet beholder meget af
smagen under tilberedning, og når det er hakkebøffer, skrumper de ikke”. Lækre, saftige bøffer
”I er velkomne til at gå en tur forbi vores dyr. De går
langs banestien og nyder de store folde. Gå dog ikke
ind til dem, da tyren passer på sin flok” slutter Helle.
Helle & Anders Heede - Mobil 2343 1207

LEMMING BORGERFORENING
Geocaching skattejagt for hele familien
Da alt lukkende ned i marts, fandt vi en ny hobby, nemlig Geocaching, som har fået os ud og gå mange ture.
Vores børn, Lasse 9 år og Trine 7 år, er meget interesseret og vil på den måde meget hellere med ud og gå.
Hvad er geocaching:
Geocaching handler om at finde små skatte, som andre mennesker har gemt. I Danmark findes der mere
en 20.000 gemte skatte, og rundt om i verden er der
gemt mere end 1,5 millioner skatte. Ved at søge på
nettet, på for eksempel geocaching.com kan man
finde GPS-koordinater til de skatte, der er i nærheden
af den by, man er i.
Det eneste du skal bruge, er din smartphone
Det er alle sammen skatte, som man finder med hjælp
fra en gps. Ved at downloade en geocaching-app på
sin smartphone og via den finde vej til cachen.
Den moderne skattejagt tager én ukendte steder hen.
Og tit må vi lede for at finde vores skat, en skat - er
”cachen” - som er en plastikbeholder med en lille skat
og en logbog, hvor man skriver sit brugernavn og logger, at den er fundet på app´en.
Selve app´en er gratis og der findes mange gratis
skatte gemt, men for ca. 20 kr om måneden kan du
købe et års abonnement, eller ca. 50 kr om måneden.
Vi har valgt at betale, da mange cacher kun er for betalende medlemmer, dette skyldes at de på den måde
er bedre beskyttet. Og 20 kr. om måneden er en billig
hobby :)
Når vi tager afsted, parkerer vi bilen og går derfra, hvis
de ligger på en sti. F.eks på Banenstien, tager vi hver
anden cache ud og de andre på vej tilbage til bilen,

så ungerne er underhold på hele turen. Der er geocache på hele Banestien, men disse er kun for betalende
medlemmer.
Vi har fundet mange sjove, og mange er kreativt gemt.
De findes i mange forskellige størrelser, nano, mikro,
lille, normal og stor. Nogen er magnetiske og gemt i
natur-lignede materialer.
Du kan også selv gemme en cache, men man siger du
helst skal have fundet 100 cache for at kunne gemme,
for så ved du hvad det hele handler om.
Vi har lige rundet 100 og er dags dato på 117, så nu
må vi gemme og vil lave en rute rundt i Lemming, så
glæd jer - måske den allerede er klar når bladet udkommer.
Vi vil gerne vise folk vores nye hobby, så er du interesseret, så skriv til mig, så kan du komme med på tur.
På billederne kan I se hvor godt og snedig de kan
være gemt.
Sanne Mai Lemming og familien.
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VÆRKERIET
Man bliver sådan lidt eller nok nærmere meget høj
over alt det der skete i Lemming og omegn i november og december. Gurli Klitgaard får en god ide og vi
bager kager i læssevis i en del hjem, tak for det Gurli,
Louise og Janni. Pengene går ubeskåret til Kulturlanternen fordi der kom en glad julemand, Bjørn Bajlum
forbi med en fin kasse der kunne bruges til dejen.
Derudover er der julemarked på Ingerslevvej v/Pernille
og Ryan, Lemming Skolevej v/ Lene Bang Melsen og
på Holmmøllevej v/ Per Smed og alle tre steder er det
til fordel for Værkeriet eller Kulturlanternen. Kim Them
sælger i læssevis af kalendere til samme formål.
Der var glimt af sammenkomst
Med de mange aflysninger, har vi i Værkeriet ikke kunne åbne op som vi gerne ville. Efteråret 2020 havde
dog små glimt af sammenkomst, med billardrummet
som blev taget i brug et par gange om ugen. Vi havde
også ”Lørdag før vinter” arrangementet, hvor Frøken
Grøn solgte kaffe, kage og paninis fra sin vogn alt
imens skærsliberen klarede knivene og musik spillede
i salen. Det var en dag, hvor skuldrene kunne sænkes
en smule og den sociale kontakt fik lidt ekstra point.
Den er god at tænke tilbage på. Siden da lukkede Værkeriet ned for vinteren, efter de gældende restriktioner.
Støt det lokale
Statistikken for at støtte det lokale liv er på vores breddegrader ganske god, men det er klart, at i en tid som
denne, hvor kalenderen er tom og invitationerne udebliver, at det ikke er det første man tænker på. Værkeriet sender dog en bred opfordring til at støtte de
lokale foreninger, som stadigvæk er afhængig af medlemskaber og kontingenter. Bolden, kulturlivet, de sociale arrangementer på tværs af foreninger, er skudt til
hjørne for en stund, men vi vender tilbage – vi har bare
alle brug for jeres støtte!
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Lidt til kalenderen
– lidt at se frem imod

Generalforsamlingen i Værkeriet er rykket
og datoen hedder nu
23. marts.
Følg udviklingen på vores Facebook side
”Værkeriet – Lemming Gl. Skole”

16. marts kl. 18.45:
Foredrag om epidemier i historisk tid
og hvad vi kan lære af dem i nutiden
13. april kl. 19 - 21:
Magtfulde mikrober, der gavner dig
27. april kl. 19 - 21:
”Sære sanser”
Foreslag til online foredrag, kursus eller andet?
Corona situationen har skubbet til måden hvorpå vi
bruger teknologien, og det kan lade sig gøre. Hold dig
ikke tilbage, hvis du har en god idé til et emne.

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Hverdagen brænder – både på den ene og den anden måde
I har sikkert alle hørt det – vi har haft brand i Børne og
Familiehuset. Det skete fredag den 22/1 omkring middagstid at nogle voksne fra de andre grupper opdagede at der stod røg ud af ventilationen på bygningen.
Da de kom derover, kunne de se at vinduerne sprang
pga af varmen, så det var bare at ringe til brandvæsnet. Heldigvis var klokken 11.50 og vores børn kommer hjem klokken 12 om fredagen, så helt udramatisk
kom de afsted. Der var heller ingen børn i bygningen,
da den var under renovering eller det vil sige – de var
netop blevet færdige med en uges arbejde og rengøringen var bestilt ;-(
Det var under den sidste prøvning af el, at det gik galt.
I den forbindelse skal alt i eltavlen tjekkes og vi har
et komfur som vi aldrig har slået til i tavlen, fordi vi
aldrig bruger køkkenet og desværre blev det slået til og uheldigvis var nogle af pladerne tændt. Elektrikeren
forlader bygningen klokken 11 og klokken 11.50 opdages branden, så det er gået megastærkt. Det ser skidt
ud og lige nu venter vi på sammen med forsikringen
at finde ud af hvad der skal ske. Et dumt uheld hvor
alt der kan gå galt, går galt – elektriker ved intet om
komfur og slår alt til – ved et uheld er der blevet lagt
noget for tæt på pladerne og samtidigt er der pillet ved
knapperne, så nogle af pladerne står tændt - det er
vist både Murphys første, anden og tredje lov – alt der
kan gå galt, går galt.

Skadernes omfang

Undervisning i Syd

Held i uheld er det i den sammenhæng, at der er Corona. Vores børn er afsted, men de er fordelt i små
grupper og ældste gruppen er på andre matrikler end
Børne og Familiehuset. Derfor har vi lige nu god plads
i huset. Værkeriet har heldigvis også meldt på banen,
at vi kan låne lokaler der, hvis det bliver nødvendigt
og som I kan se på billederne varer det nok lige nogle
dage før vi kan bruge bygningen igen ;)
Hverdagen brænder med Coronaen på en helt anden
måde for os alle sammen. Vi hører under specialområdet, så vores børn kommer i skole hver dag. Dog
er de der ikke så mange timer og børnene har kun
undervisning i små faste grupper med faste voksne.
Alle de aktiviteter vi plejer at forsøde dagligdagen med
kan vi ikke, da vi skal passe på med at blande børn og
voksne og vi skal også prøve at holde afstand MEN vi
får lavet så meget koncentreret fagligt arbejde og det
positive er, at der er helt ro til at koncentrere sig om
den del af dagligdagen MEN vi glæder os til at vi igen
kan øve os i at være i fællesskabet og lege på kryds og
tværs, synge og spise sammen
Vi glæder os til foråret :-)
Kærlig hilsen fra os alle i
Børne og Familiehuset

Madpakker i Nord

Skole med hund

Undervisning i Øst
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LANDSBYKLYNGEN
Landsbyerne Silkeborg Nord
Årets Lokalområde 2020 - Landsbyerne Silkeborg
Nord. Så er de synlige beviser også på plads, her godt
inde i 2021.
Landsbyerne Silkeborg Nord fik sidst i oktober overrakt
prisen som årets lokalområde i Silkeborg kommune.
Borgmester Steen Vindum overrakte prisen ved en begivenhed på Arnestedet i Sejling. Som alt andet var
også denne begivenhed præget af den omfattende
Corona nedlukning i efteråret.
Nedlukningen har også bevirket at det ikke har været
muligt at lave en efterfølgende markering i forbindelse
med opsætning af de flotte skilte som markerer årets
lokalområde. Vi måtte derfor selv finde et par gode aktører som ville være med til at markere dette på Landsbyklyngens vegne og som også kunne opfylde kravene i forhold til forsamlingsforbud og grupper/bobler. Vi
er glade for at Børnehaven i Lemming og løbeklubben
i Lemming IF vil være med til at hylde og understrege
lokalområdets mangfoldighed.
Der bliver fra flere sider udtrykt glæde over at være er
en del af årets lokalsamfund og bekræfter at vi netop
kun er noget ved at samarbejde og i kraft af hinanden.
Gruppen har haft adskillige arrangementer på tapetet
og i støbeskeen, men har på grund af Corona pandemien indtil videre været nødt til at aflyse stort set alle.
Aktiviteter i foråret/sommeren 2021
Aktuelt arbejdes der i klyngen dels med Kulturlanternen, dels projekter lokalt i f.eks. Sejling og Serup. I
den forbindelse har vi lige afsluttet årets salg af Lokalkalenderen som igen var en succes og gav et pænt

Løbeklubben poserer foran det flotte skilt ved Lemming Kirke
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overskud til det fortsatte arbejde. Tak for opbakningen.
Kommende aktiviteter og arrangementer er dels opstart af en fælles hjemmeside samt udvikling af nogle
outdoor aktiviteter, aktiviteter som kunne starte med
et initiativ som Ole Miller fra Skægkær har sendt til
Lokalrådet. Lad os kigge på det og måske skabe et
stinet dels lokalt dels et net som kunne binde de enkelte sogne sammen. Sinding har gode resultater og
erfaringer med etablering af stier i deres lokalområde.
Forhåbentligt opstår der også nogle muligheder for at
mødes på tværs af klyngen til forskellige arrangementer (måske sammen hver for sig som bålinitiativer o.l.).
Lokaldysten 2021
Vi satser på at realisere lokaldysten i 2021. I et samarbejde mellem DGI og Silkeborg Kommune skal vi som
lokalsamfund dyste mod andre lokalsamfund i Silkeborg Kommune. Det går ud på at vinde, men motion,
samvær og fællesskab er det primære, men der er
også 15.000, - kr. på højkant.
Tid, sted og de nærmere detaljer er endnu ikke på
plads, men det bliver i sommerhalvåret og selvfølgelig
lokalt. De nærmere detaljer følger på de sociale medier. Det vi kan se frem til er 2 aktive timer, hvor vi som
lokalsamfund skal tilbagelægge flest mulige kilometer
på gåben, i løb eller på cykel. Jo flere deltagere, jo
flere kilometer. Det samlede antal kilometer divideres
med indbyggertallet i lokalsamfundet og kilometer tilbagelagt på cykel, halveres.
Vi kan glæde os til at være sammen om et fælles mål
på tværs af alder, fysisk formåen og tilmed møde nye
folk fra oplandet omkring os.

PLADS TIL DIG OG MIG
Peter Bernth, Sejling, er fyldt 75 år
På Lemmingvej 6 i Sejling har Peter Bernth med sin
hustru Astrid boet i godt 30 år. De fleste kender måske
adressen bedst på grund af Dukkemagergården, hvor
”dukkerne” styres af Astrid. Men Peter er nok mest
kendt for sit lokale engagement i menighedsrådet,
Lokalrådet, Landsbyklyngen, lokalrevyerne og sikkert
mere, men nok også efter 37 års ansættelse i Silkeborg Kommune under 4 borgmestre i tidens løb......
For at starte med begyndelsen stammer Peter fra
Ålborg og blev uddannet cand. oecon. i Århus. Blev
så ansat i Silkeborg Kommune i 1973. Opgaverne
spændte bredt for den nyuddannede Peter, og han fik
bl.a. ansvaret for kommunens indførelse af EDB (nu
IT!). I en længere periode hed stillingen IT-chef, men
han havde også været stærkt involveret i intern uddannelse, organisation, arbejdsmiljø m.m.m.. Han gik på
pension i 2015
I 1992 trådte Peter ind i menighedsrådet som menigt
medlem, og her var han at finde i 16 år frem til 2008.
Han var formand i ca. 8 år. Som han selv siger: ”Deltagelsen i menighedsrådsarbejdet gav god kontakt til
områdets beboere, og arbejdet var spændende, herunder særlig processen omkring en ny altertavle. Der
var i perioden også personaleansættelser til alle funktioner, og mange drøftelser med provst og biskop omkring ressourcerne til betjening af Sejling og Sinding
sogne.
Og hvis han nu lige kom til at kede sig, satte han sig
ned og skrev tekster til sommerrevyerne i Sejling gennem 5-6 år, hvor han også selv optrådte på de skrå
brædder. Det er også blevet til 3 børnemusicals ved
juletid i midten af 90´serne, hvor lokale børn optrådte
og lokale voksne instruerede. Især en af sangene er
senere blevet efterspurgt af nogle af de optrædende
børn, der gerne ville bruge den på deres efterskole.
Fra ca. 2008 opfordrede kommunen til dannelse af
Lokalråd, og her trådte han også til, og har været formand de seneste ca.8 år for Skægkærområdets Lokalråd. Her har mærkesagerne været trafikken både
på Viborgvej og gennem landsbyerne. Der er sket
meget, men der mangler også meget. Lokalrådet har
også været inddraget både omkring motorvejsforløbet
og Sejling Hedevej. Lokalrådet forsøger at være opmærksomme på at elevgrundlaget til Skægkærskolen
bevares. Blandt andet gennem sikring af, at kommuneplanen indeholder områder, der kan anvendes til
boliger. Naturen i området har også haft hans bevågenhed, forlængelsen af banestien så den går ubrudt

Tillykke med de 75 år

videre, samt etablering af et tilgængeligt naturområde
ved Gubsø er eksempler på sager, der ofte er drøftet
med kommunen.
Han ser meget gerne, at interessen for deltagelse i
borgermøder stiger, så holdninger til udvikling og planer kan komme frem. Han og resten af lokalrådet er
ikke valgt på grundlag af politiske holdninger, men
som et råd, der kan medvirke til, at holdninger i lokalrådet kommer frem i den politiske beslutningsproces.
Sidste skud på hans CV er opbakningen til etableringen af Landbyklyngen, der netop er kåret til Årets Lokalområde. Som han siger, har området mange gode,
gamle, velfungerende foreninger, forsamlingshuse
osv.. Det er et godt grundlag at komme videre på. For
ønsker og aktiviteter og måder at mødes ændrer sig,
og det er vigtigt, at mulighederne hos os også ændrer
sig. Det vil en opbakning til Landsbyklyngen give de
bedste muligheder for, at vi kan klare.
Lokalbladet siger hermed STORT TILLYKKE med de
75 år, med ønske om fortsat mange gode år i Dukkemagergården og håb om din fortsatte deltagelse lokalt
på mange fronter.
Luffe

43

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

a
n
o
r
o
ga. c

Hver onsdag kl 19.00

tp

Aflys

Foreningens arrangementer er aflyst
indtil vi må være mere end 10 personer samlet
I må alle have et dejligt forår

Udlejningspriser 2021

Hele huset 2.200,- for 2 dage 2.600,Store sal 1.700,Lille sal
1.300,Alle priser er inkl. forbrug og slutrengøring.
Begravelser og små møder er halv pris.
Udlejning:

Vi ønsker denne Corona snart måtte ende,
og alt blev normalt igen.

Tlf. 2562 2034
Bestyrelsen:

Formand
Kasserer
Sekretær
Medl.
Medl.
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Mette Kusk
Olaf Leth
Annalise Grewy
Mary Christiansen
Lotte Pedersen

2160 4364
2674 5034
2239 4081
2679 5936
2491 4261

Bestyrelsen:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best.medl.

Rosa Leth
Keld Nielsen 		

2674 5034
8654 0668

Karen Schjødt
Kirsten Engebjerg

5056 7442
3026 5462

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for
Marts - April - Maj

Program for
Marts - April - Maj

Man ved jo ikke hvad man kan og må i disse tider,
men her er vores planlagte program.
Det kan meget vel blive ændret, eller aflyst,
men så må vi jo tage det derfra.

Onsdag den 10. marts kl. 13.30

Får vi igen besøg af ”Seniorshoppen”, som vil vise
deres forårskollektion med lokale damer som mannequiner, og I har mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie - venner - bekendte og naboer med, alle
er velkomne både damer og herrer, så mød bare op,
vi ser gerne at forsamlingshuset bliver fyldt, men af
hensyn til kaffebordet er tilmelding nødvendig.
Tilmelding senest 5. marts til Rasmus
Tlf. 29865832

Onsdag d. 24. marts kl. 12.30

Sæson afslutning med fællesspisning
og efterfølgende generalforsamling.
Vi starter dagen med en middag, hvor menuen ikke er
bestemt endnu, men den vil helt sikkert smage os.
Efter middagen afholdes ordinær generalforsamling,
med dagsorden iflg. vedtægterne.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 3 dage før.
Efter veloverstået generalforsamling tager vi et spil på
sekseren, så husk en pakke til 25-30 kr.
Husk tilmelding senest 13. marts
til Rasmus tlf. 2986 5832
Hvis nogen skulle have lyst til at være med i bestyrelsen, så sig det ved tilmeldingen.

Coronaen er stadig over os, og det er usikkert,
hvornår vi kan mødes igen.
Jeg skriver vores program her i bladet
med det forbehold,
at vi stadig ikke har lov at mødes.
Jeg går ud fra, at I holder jer orienteret
om reglerne.
I er selvfølgelig altid velkomne
til at ringe.
Hilsen Karen

Mandag d. 8. marts kl. 13.30
Klubdag

Mandag d. 22. marts kl. 12.30
Generalforsamling.
Tilmelding senest 15. marts

Mandag d. 12. april kl. 12.30
Afslutningsmiddag
Tilmelding senest 5. april

Onsdag d. 31. marts kl. 13.30

Sæsonafslutningen d. 22. april
AFLYST

Torsdag d. 22. april kl. 17.30

Bestyrelsen:

Så indleder vi petanque sæsonen.
Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med at
spille petanque. Vi tager selv kaffe med, og i år kan vi
sidde i tørvejr når vi nyder den.
Der kan sagtens være flere med når vi spiller på
sportspladsen, så mød bare op, det kræver jo ikke
særlige forudsætninger for at være med.

Sæsonafslutning for det ”Gamle Område Nord”.

AFLYST

Formand: Karen Bang 4032 6961
Næstform: Anny Timmermann 5192 8685
Kasserer: Karin Jensen 3070 9048
Sekretær: Lise Mørkholt 4028 9134
Best.medlem: Per Rasmussen 4036 7594
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LOKALE KONTAKTPERSONER
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)
Serup: 		
Christina Hyllested
Lemming:
Jørgen Brendstrup
Skægkær:
Søren Nollin		
Sinding:
Klaus Hansen		

6029 5577
4056 7192
8685 9025
3023 7766
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			
Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
Skoleleder Peter Mortensen		
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
Jan Overby Kirkegaard, næstformand

8685 9325
8970 2600
8970 2603
8685 9532
5132 4217

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Landsbyliv
Tommy Sørensen

			

4020 1976

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sognepræster
Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9
Mette S. Glowienka, Lemmingvej 2
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2d		

8685 5385
2114 9590
8686 7064

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
Jesper Bang, formand			

3052 1040
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IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
Mathias Iversen, formand		

8685 5255
2427 9647

Lemming Borgerforening
Heidi Svendsen, formand		

2289 4753

Lemming Forsamlingshus		
Hanne Halkjær Møller, udlejning

8685 9197
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
Jakob Kudsk, formand			

4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Mette Kusk, formand			

2160 4364

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				2674 5034
Skægkær Borgerforening
Søren Nollin, formand			
skborgerforening@gmail.com
Værkeriet
Christoffer Olsen, kontaktperson

3023 7766

6165 1096

Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

Invester og
spar op til

•
•
•
•
•

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

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

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

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

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Silkeborg EL Service.dk

AUTO

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

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

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

8687 7080

Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sandnypost@gmail.com

Container-udlejning

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

SÆT TURBO PÅ DIT
TRÅDLØSE INTERNET

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

Waoo leveres af dit lokale energiselskab
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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!
Aut. kloakmester

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Niels A. Petersen:
40 40 95 40
Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

BUREAU

ONLINE

· 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

TRYK

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Er det hele i forfald
Så giv mig et kald

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

Tlf. 8685 5066

Skægkær Dyreklinik

www.skabertrang.dk

Mobil 30486730
bidstrupallround@gmail.com
www.bidstrupallround.dk

Sinding Auto

Tina Englyst

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

Bio Sculpture Gelé negle
Voksbehandlinger
NADA - Øreakupunktur
Traditionel Kinesisk Akupunktur
Single Lash Extensions
Meditation
Lash Lift & Brow Lamination

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

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

85 50 66 www.raskedyr.dk

8685 5186

v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske

LISELOTTE BALLE LUNEN
www.loutina.dk
Sundhedsautoriseret (SA)
Traditionel Kinesisk Akupunktur

Erik Sørensen Aps

Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske

LISELOTTE BALLE LUNEN

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83

Sundhedsautoriseret (SA)

www.erik-s.dk

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Vestergade 45 B

Vestergade 45B - 8600 Silkeborg
Mobil : 50 92 91 54
Mobil: 5092 9154

8600 SILKEBORG

E-mail : lunen@lunen.dk

WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK

www.lunen-akupunktur.dk

Vestergade 45 B
8600 SILKEBORG
: 50
92 91 54 & Meditation
Traditionel Mobil
Kinesisk
Akupunktur
Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske
Entreprenørarbejde
- Belægning
LISELOTTE
BALLE LUNEN
E-mail
: lunen@lunen.dk
WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK
Sundhedsautoriseret (SA)
Snerydning - Maskinstation

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 16
Torsdag kl. 11 - 16
Søndag kl. 11 - 16

48

Denne dobbelt-annonce
kan blive DIN
for kun 2.500,- pr år

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

#loutinanailz

