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Nummer 79          19. Årgang December 2021

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

Modellervoks i SkægkærGeneralforsamling (og kage!) i Landsbyliv

L O K A L B L A D E T

Sæbekasseløb i Lemming

The Powls fik taget til at lette i Serup Forsamlingshus

Landsbydysten i Serup
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

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

www.sejlingsmedje.dk
info@sejlingsmedje.dk

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

Nybolig Frank Lerche
Silkeborg & Kjellerup

Klip denne annonce ud og få kr. 5.000 i rabat 
fra det normale salær ved dit næste hussalg Rabatten kan ikke kombineres med andre 

rabatter eller udbetales til kontanter

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

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

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

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

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

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

Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming

Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00
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Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., 
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden 
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at 

trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive med-
delt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,

uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:         
Redaktør (vest):  Klaus Hansen, Resdal Bakke 51   4040 4502
Redaktør (øst):  	 	 Oluf	„Luffe”	Skjerning,	Allingvej	3		 	 2993	5475
Kasserer:   Karina Birch, Viborgvej 129    6127 7299 
Sognepræst:   Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2   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:  3353 7506
Lokalbladets konto nr.: 1938 - 5905 254 431

Tryk:    Skabertrang
Oplag:    1525 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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Den, der går alene, går hurtigt.
De, der går i flok, når længst.
Det er ikke første gang vi skriver om fællesskabets forde-
le på lederplads her i LOKALBLADET. Men det er jo net-
op også Bladets bestemmelse og berettigelse. Vedtæg-
ternes	§2	siger:	”Bladet	giver	foreninger,	menighedsråd,	
lokalråd, institutioner og borgere mulighed for at komme 
i kontakt med hinanden. Bladet informerer bredt om ak-
tiviteter af almen interesse i lokalområdet, såvel folkeligt, 
kirkeligt,	kommunalpolitisk	som	erhvervsmæssigt.”

Siden nr. 1 i juni 2002, har foreninger i området brugt Lo-
kalbladet til information om deres arrangementer. 

Redaktørerne har på forskellig vis skrevet om såvel 80-års 
fødselsdage som om iværksættere og om lokale ildsjæle. 
Og kirkesiderne, hvor præsterne kommer til orde, har de-
res naturlige plads i det husstandsomdelte blad. Der er 
løbet meget vand i Hinge sø på de snart 20 år. I 2015 for-
doblede vi udgivelsesområdet så alle 4 sogne er dækket.
Når næste nummer kommer til marts, har der været gene-
ralforsamlinger i mange foreninger, hvor en masse frivillige 
bidrager til et aktivt fællesskab i vores landsbyer.

Men er opbakningen stor nok til bestyrelsesarbejdet? Eller 
er det Tordenskjolds soldater, der får foreningerne til at køre? 

Jeg ved ikke hvor de kloge ord i overskriften kommer fra, 
men efterfølgende lige så kloge ord er fra forfatteren og 
aktivisten Carl Scharnberg: ”Ingen kan alt. Alle kan no-
get. Sammen kan vi det hele.”      Klaus H.,Tandskov



4

LOKALBLADETSKÆGKÆR BØRNEHUS

Efterårets	flotte	farver,	er	efterhånden	ved	at	blive	skif-
tet ud med vinter og forhåbentlig snart noget sne. I 
skægkær Børnehus nyder vi, at denne vinter også by-
der	på	mere	tid	og	flere	aktiviteter	inden	døre,	til	glæde	
for både børn og voksne.

Efteråret er blevet brugt til at vores nye børn er kom-
met godt i gang med at gå i børnehave, og personalet 
har haft øget fokus på nye relationer og venskaber. I 
mindre børnefællesskaber har der været tid til massa-
ge,	små	ture	i	lokalområdet,	”Fri	for	Mobberri”-	forløb	
og rim og remser.

Her i november er personalet langt om længe kommet 
i	gang	med	at	blive	naturcertificeret.	Dette	er	en	pro-
ces som har været på tegnebrættet i to år, og endelig 
er vi i gang. Igennem et år skal personalet lære om 
bl.a. børns motoriske udvikling, Natur, sanser og læ-
ring, Basisfriluftsliv, Udendørsmiljøer der opfordrer til 
udfordrende leg og Årstidsvarierede natur- og frilufts-
aktiviteter. 

Området omkring Skægkær børnehus er i vækst, og vi 
byder alle nye børnefamilier velkommen til området. Vi 
modtager rigtig mange nye børn, aldrig har der været 
så mange glade børn i Skægkær. Derfor er det også 
med stor glæde, at vi skal til og i gang med både at 
lave en midlertidig vuggestue i nærheden af vores ek-
sisterende børnehave, og på sigt bygge en helt ny 0-6 
års institution.       Maia Næstholdt

Indkaldelse til
Lokalbladets Generalforsamling

Tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 19.30
i Sinding Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Redaktørernes beretninger 

3. Godkendelse af regnskab 2021

4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal afleveres skriftligt

senest den 15. januar til en af redaktørerne. 

5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 2022
Herunder fastsættelse af kontingent, sidepriser,

omslagsannoncer, abonnement,
1/8-dels annoncer m.v. 

6. Valg af redaktører.
Redaktørerne ønsker genvalg.

Redaktionsgruppen består af redaktørerne,
sætterpigen Tina og kassereren Karina,

de 2 sidstnævnte er selvskrevne medlemmer.

7. Valg af revisor.
Jørgen Nikolajsen modtager gerne genvalg. 

8. Eventuelt.
Herunder debat om annoncer
for udefrakommende firmaer.

Efter generalforsamlingen er Lokalbladet vært
ved et mindre traktement og alle er velkomne.

Af	hensyn	til	”køkkenet”	beder	vi	om	tilmelding
til Klaus på 4040 4502 eller
Luffe	på	2993	5475	eller

på mail til lokalblad@gmail.com

Se evt. mere info om bladet på
www.lokalblad.com

På gensyn

Med venlig hilsen
Redaktionsgruppen 
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GADESPEJLET

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet 
spændende og aktuelt,

ved at underrette redaktionen om mærkedage, 
fødselsdage, bryllupper mm.

Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Sofie	bor	Ebstrupvej	17,	
Ebstrup, og hun er datter 
af Bjarne og Lene Stær-
dahl Thomsen. Hun blev 
født den 8. september på 
Viborg Sygehus og ve-
jede 3632 gram og målte 
50 cm.

Lillian Rasmussen, Alling-
vej 5-7, Nisset, fyldte 70 
år den 26. oktober

Alexandra Becher og 
Sara Rune Jensen blev 
gift d. 4. september i en 
have i Lemming. Selveste
Borgmesteren var giftefo-
ged. Nu lever de lykkeligt 
på Resdal Bakke nr. 36.

Villy Sørensen, Ørevad-
brovej 57, fylder 80 år d. 
4. januar 2022

Ellen og Erik Korshøj, Lemming Skolevej 16, fejrede 
diamantbryllup d. 10. september 2021

Karen og Egon Bang, Allingvej 1, Nisset, fejrede 
diamantbryllup d. 17. september, billedet er fra DGI’s 
hyldesttur for frivillige, hvor de mødte Henrik Larsen

Inger og Teddy Nybo, Viborgvej 115, fejrede diamant-
bryllup d. 11. november
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DAGPLEJERNE
Efteråret i dagplejen
På besøg på bondegården
Vi ser på får og har plukket frugtgrene til dem.
Vi smagte selv på bladene .. fandt dog ud af, at de ikke 
smagte så godt …

Tid i naturen er en essentiel investering i både børne-
nes og naturens velvære ….

Naturen er en fantastisk legeplads for børn, der bare 
venter på at blive løbet, klatret og leget i. Når børn 
bruger naturen, udvikler de sig. Balanceevnen og mo-
torikken udfordres, indlæringsevnen trænes og fanta-
sien slippes løs.

Oktober måned er måneden hvor vi siger farvel til det 
grønne løv og byder vinterhalvåret velkomme med 
smukke høstfarver.

Hvor kommer æblerne fra ?
Vi plukker æbler og smager på dem.
Vi samler dem sammen i kurven og tager dem med hjem.
Her laver vi æblesaft og vi drikker det.
Naturen giver børnene bedre plads…frisk luft og lys, min-
dre	støj,	færre	konflikter	og	stimulerer	deres	kreativitet.

Efterårshilsner fra gruppe 171
Line, Linda Jeanette, Alberte, Charlotte og Tina

Dagplejere  (for pædagogiske ledere, se s. 46)
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017 
Charlotte Steentoft Skægkær 2256 0866
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Kirsten Leth  Sejling  2371 5476
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Henriette G. Larsen Lemming 2026 1475

Lone Bidstrup  Høgdal  3011 5818
Søs Nielsen  Serup  2031 0466
Tina Damgaard Resdal  6112 6002
Alberte-Maj Kjøge Resdal  2176 9781
Linda Højen Weibel Resdal  2016 9791
Jeanette Svendsen Sinding 2252 1042
Line Eslund Skifter Sinding 2684 8926
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SKÆGKÆRSKOLEN

Skægkær Blæsernes Julekoncert
Tirsdag d. 30. november kl. 19.00 - 20.30

på Skægkærskolen

Alle er velkomne - Gratis entre

I SFO’en på Skægkærskolen har vi haft en lille em-
neuge	under	navnet	”Min	drømmeSFO”,	hvor	der	har	
været fokus på børneperspektiver og alle børns del-
tagelsesmuligheder. Alle børnene har, på forskellige 
kreative måder, givet udtryk for, hvad de synes, der er 
det allerbedste ved at gå i SFO. Der er blevet tegnet, 
bygget i lego, tegnet med kridt, taget billeder og lavet 
skønne	børneinterviews.	Det	er	endt	ud	i	en	meget	fin	
udstilling og fernisering. Nu arbejdes der fremadrettet 
med at inddrage alle børnenes gode ideer i hverdagen. 

Efterår 2021 på Skægkærskolen

På motionsdagen blev der løbet godt igennem. Hele 
inklusionscenteret startede ud med fælles løb på ba-
nestien. Store og små heppede på hinanden, og der 
blev	også	tid	til	lidt	hyggesnak,	når	benene	fik	en	gå-
pause.

Den store skolefest for alle i 0. til 6. årgang er en vigtig 
årlig begivenhed. 5 årgang er her i fuld gang med forbe-
redelserne til forestillingen. Det er stort at stå på scenen 
eller i orkesteret og spille for ca. 500 mennesker.

5. klasse øver til skuespillet

Koncentration i orkesteret til 5. klasses skuespil

”Min DrømmeSFO”

Motionsdag 
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ikke trives i uddannelse eller job. Disse unge er må-
ske endt i en kriminel løbebane, er hjemløse, er i et 
stofmisbrug og/eller kæmper med psykiske lidelser 
eller traumer. På vores lille værksted og værested gi-
ver vi nyt liv til gammelt træ – og vi giver nyt liv til de 
unge.

Målgruppen er unge i alderen 15-30 år, der har sær-
lige udfordringer, som gør det vanskeligt for dem, at 
gennemføre en uddannelse eller opnå og fastholde et 
almindeligt arbejde. De unge har ofte en meget ringe 
eller slet ingen tilknytning haft til uddannelse, arbejds-
markedet eller andre prosociale fællesskaber.
 
Fælles for de unge er, at de har behov for en struktu-
reret og helhedsorienteret indsats, hvor de får et fast 
men kærligt skub i den rigtige retning, inden de er klar 
til at påbegynde og gennemføre en uddannelse, eller 
varetage et arbejde på ordinære eller særlige vilkår 
– den helhedsorienterede indsats er desværre vores 
største udfordring, da vi ingen økonomisk støtte mod-
tager til at løfte denne altafgørende ’opgave’, fortæl-
ler Carina der tjener hendes egen løn som vikar i af-
tenvagter og weekend vagter, da hun desværre forsat 
selv	 skal	 finansiere	 den	 helhedsorienteret	 indsats	 til	
den enkelte unge. Så en arbejdsuge på 70 timer som 
vikar og fagspecialist i HUMAN / Woods er normal, 
men absolut ikke holdbar.
 
Vores motto: Woods By HUMAN Results – bære-
dygtige mennesker og materialer.

Desværre blev vores forrige værksted ribbet totalt for 
maskiner m.m. ved et indbrud, så ligger du inde med 
værktøj eller træ (ikke brænde!), der bare ligger i ve-
jen, så kontakt gerne Thomas på mobil 20774403 for 
en aftale om afhentning. Vil man vide mere om det 
spændende projekt, kan det læses på www.humanre-
sults.dk.

Lokalbladet siger Velkommen og pøjpøj til projektet i 
vores lokalområde.            Luffe

Jeg har lige mødt Carina og Thomas på Ebstrupvej 
nr. 58. Carina er fagspecialist og har grundlagt, samt 
egen	finansieret	HUMAN	Results.	Projektet	Woods	by	
HUMAN Results, som Thomas er Projektleder for, er 
en	underafdeling	af	HUMAN	Results.	I	september	flyt-
tede de ind i den tidligere pølsefabrik i Ebstrup.

De fortæller: Woods By HUMAN Results er et 
værested og værksted, men mest af alt en ’for-
skole’ der støtter udsatte og sårbare unge med 
et kærligt skud i den rigtige retning. De unge får 
mulighed for at prøve kræfter med tømrerfaget, 
hvor de arbejder med træproduktion af shelters, 
højbede, plankeborde, solsenge, legekøkkener 
mv. i genbrugstræ. Woods By HUMAN Results 
samarbejder også med en lokal smed og de unge 
får herigennem kendskab til og erfaring med sme-
defaget, hvor de arbejder med smedning af stø-
bejernsben til eksempelvis plankebordene. Men 
mest og vigtigst af alt modtager de unge massiv 
individuel støtte, for uden denne støtte som HU-
MAN Results giver, så ville de ikke kunne være 
i stand til at kunne deltage i Woods, og ej heller 
en	del	af	samfundet	–	da	de	er	”unge	på	kanten”.
 
Formålet med Woods By HUMAN Results og vores 
arbejde er, at styrke de unges kompetencer og moti-
vation for derigennem, at få dem til at tage ejerskab 
for deres egen overgang til arbejdsmarkedet, uddan-
nelse, eller afklaring deraf, fremtiden og deres vok-
senliv.
 
Overskuddet fra salg af produkter går til geninveste-
ring til de unge på forskellig vis: gratis frokost, sociale 
arrangementer	og	udflugter,	eller	praktisk	økonomisk	
støtte til den enkelte i særlige tilfælde. Vi ønsker at 
gøre en forskel for de unge, som mangler støtte til at 
komme videre i livet.
 
Woods BY HUMAN Results tilbyder afklarings- og 
opkvalificeringsforløb	til	udsatte	og	sårbare	unge,	der	

PLADS TIL DIG OG MIG

Venskab og fælles mål gør stærk Flot og gedigent shelter, eftermalet

HUMAN RESULTS & WOODS BY HUMAN RESULTS
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE

Morten Seindal bor i Serup. Han er forsikringsrådgiver hos GF Silkeborg, 
sammen med 2 kolleger som også bor i Silkeborg samt Ulrik, som er as-
surandør for det lokale kontor.  GF Silkeborg har kontor i Smedegården 
på Borgergade 34 og er det eneste forsikringsselskab, der har et fysisk 
kontor i byen. Der tilbydes både privat-, erhvervs- og landboforsikringer.

Da jeg taler med Morten, Ulrik, Karina og Lasse, er den lokale tilknytning 
vigtig for dem. Jo man kan godt klare alle sine forsikringssager digitalt, 
men at kunne mødes fysisk ved et bord er nu noget andet. Og det er 
både medarbejdere og medlemmer glade for.

GF står for gruppeforsikring og da det hele startede for ca. 60 år siden, 
var formålet at sikre medlemmerne billige bilforsikringer. I dag tilbydes 
alle gængse forsikringer på almindelige vilkår, men med mange med-
lemsfordele. En af dem er bl.a. overskudsdeling. Medarbejderne har 
forsikringsuddannelsen, som foregår på forsikringsakademiet. GF Silke-
borg er en del af GF Horsens, som ud over Horsens også har kontor i 
Skanderborg. De er sponsor for Silkeborg-Voel håndbold, og samarbej-
der også med Ældresagen og Diabetesforeningen.

Klaus H.,Tandskov

GF-forsikring

Troels mellem stik og ledninger
og sikre kontakter....

Team GF

På	Lemming	Østerbyvej	37	 ligger	 lidt	ubemærket	firmaet	Unifoss	Aps,	
der har eksisteret siden 2006. Deres spidskompetancer er at sikre, at 
internettet	og	WiFi	fungerer	optimalt	i	enhver	krog	af	selv	større	firmaer.	
Ejeren er også direktøren og grundlæggeren Troels Nørmøller, der stam-
mer fra Øster Bording.

Fra	start	af	var	firmaets	tilbud	bl.	a.	net-løsninger,	it-service	og	support,	
men siden 2016 satser man kun på kabel- og trådløse løsninger. Kun-
dekredsen er typisk virksomheder med krav til høj internet-hastighed, 
effektiv	WiFi	og	stabilt	netværk.

Firmaet har også opgaver indenfor den kommunikation, der sker ud over 
Danmarks	grænser	med	at	 sikre,	 at	 firmaerne	 kan	kommunikere	med	
deres ansatte og partnere overalt i verdenen, uden risiko for, at kommu-
nikationen	aflyttes	og	forstyrres.	En	ekstrem	vigtig	funktion	i	disse	tider,	
hvor	kriminelle	prøver	at	komme	ind	i	firmaernes	computere	for	efterføl-
gende at kræve betaling for at fjerne de funktioner og gener, de kan have 
installeret i computerne.

Som et nyt og spændende marked fortæller Troels: Vi er også begyndt 
at sikre gode netværksforbindelser ved festivaller, og her kan jeg nævne 
Hede Rytmer og Den Store Vejfest på Cirkuspladsen i Silkeborg. Der er 
jo et stort behov for netforbindelse, når mange mennesker er samlet og 
gerne vil sende hilsener og billeder og musik fra koncerten til venner og 
familie.

Unifoss Aps, WiFi-firma i Lemming

Som	man	kan	læse	på	firmaets	hjemmeside	på	www.unifoss.com:	UNIFOSS	tager	hånd	om	dit	netværk.	Vi	sam-
mensætter og implementerer den rigtige løsning samt vedligeholder den, hvis det ønskes. Dit netværk er i trygge 
hænder hos os. Har dette vakt din interesse, så kontakt Troels på 7734 0506 og hør nærmere om, hvordan dine 
netværkssystemer kan sikres og optimeres. Lokalbladet ønsker Troels fortsat god vind fremover.    Luffe
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst…
Sommerfest 2021
Dejligt at den kunne afvikles på normalvis og så lykke-
des det ovenikøbet for første gang i mange år at skabe 
et overskud og så på den rigtige side af 10.000

De mange sponsorer var en af de væsentlige grunde 
og vi vil gerne nævne dem alle, men det er der simpelt-
hen ikke plads til, så ingen nævnt, ingen glemt. Men 
husk at støtte de lokale erhvervsdrivende!

Et andet ny tiltag var afholdelse af cykelsponsorløb, på 
trods af begrænset deltagelse var det økonomisk en 
succes. Det vil vi absolut arbejde videre med, således 
det kan gentages næste år.

Ellers var programmet nogenlunde som det plejer at 
være, vi lagde ud med Sejlingløbet og efterfølgende 
vinsmagning.

Vindere af årets Sejlingløb blev følgende:
7,5 km. Mænd: Jakob Rubjerg. 
7,5 km. Kvinder: Dorthe Hornum
4,2 km. Kvinder: Thea Seindal.
4,2 km. Mænd: Mathias Thuborg
Piger U/14 år: Emma Drengsgård
Drenge U/14 år: Casper Jensen.
Stort tillykke til dem!
 
Lørdag startede ud men det efterhånden traditionelle 
Tour de Sejling, hvor turen først gik forbi Sejling forsam-
lingshus, som vi stadig kan være stolte af. Det har jo i 
mange år været veldreven og kan i øvrigt fejre 60-års 
fødselsdag næste år og mon ikke det skal fejres.

Derudover var vi forbi præstegården, som absolut var 
et	besøg	værd	og	 ikke	mindst	den	flotte	gamle	have,	
eller park som det jo nok rettelig er. Stor tak til Birgitte 
Nørgaard	for	en	fin	orientering	om	forsamlingshuset	og	
ikke mindst Mette præst for at åbne deres hjem for os!

Resten af lørdagen bød på underholdning i børneteltet 
og naturligvis tombolaen, som takket være gode spon-
sorer igen gav et godt overskud. Dagens højdepunkt 
var naturligvis fællesspisningen og Sejling revyen, igen 
i	 år	 leverede	de	 lokale	 skuespillere	 et	 flot	 show.	Stor	
tak til dem og ikke mindst for det store arbejde, der lig-
ger	 bagved.	Fremmødet	 var	 flot,	 det	 største	 i	mange	
år både til spisning og revy. Det gjorde, at vi i løbet af 
aftenen måtte hente nye forsyninger til baren, dejligt!

Søndag startede som sædvanlig ud med gratis mor-
genmad kl. 10.00. Dagen igennem var der diverse 
underholdning for børnene leveret af Børnegruppen 
samt skydning.

Cykelsponsorløb blev også for første gang afholdt og 
som tidligere nævnt med god succes. Flest omgange 
kørte Oliver Nørskov med 11 runder og Holger Thol-
strup	fik	skrabet	flest	 sponsorpenge	hjem	med	1950	
kr. Fine præmier blev uddelt til stort set alle deltagerne 
og med det, håber vi naturligvis også på endnu større 
deltagelse næste år.  Dagen og sommerfesten slut-
tede som sædvanlig med en omgang biksemad. 

Alt i alt endnu en god sommerfest, som naturligvis 
gentages næste år. Men også med tanker på justerin-
ger til programmet, fremmødet søndag var desværre 
begrænset, både til morgenmad, i løbet af dagen samt 
til biksemad. Det har givet tanker om, at lave om i pro-
grammet søndag.  Måske man bare skal mødes til en 
god brunch og derefter gå i gang med oprydningen. 
Der vil selvfølgelig stadig kunne laves diverse børne-
underholdning, hoppeborge m.v. blandt også for at 
mor eller far kan hjælpe med oprydningen.

Den normale oprydningsdag om mandagen trækker jo 
også	 hårdt	 på	 flere	 og	 kræver	 bl.a.	 at	 folk	 kan	 tage	
fri fra arbejde. Men har i derude bemærkninger, gode 
ideer til program, indslag og aktiviteter, så tøv ikke med 
at give lyd.

Et fantastisk revyhold takker af….
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Revyen kunne virkelig skabe stemning

Årets Bevaringspris
Grønbæk Hospital fungerede som plejehjem på for-
skellig vis fra 1778 til 1965. Da dets fortsatte eksistens 
var	 truet,	 blev	 det	 købt	 af	 Bent	 Frits.	 Derfor	 fik	 han	
årets bevaringspris af Bevaringsforeningen. Plaketten 
overrækkes her af Ingelise Nielsen.

LOKALKALENDEREN

Året er ved at være slut for Borgerforeningens arran-
gementer og vi kigger frem mod 2022
Første arrangement bliver årets generalforsamling 
som afholdes

Tirsdag d. 7/3 kl. 19.00 i Sejling forsamlingshus.

Dagsorden er således:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

Er der forslag til dagsordenen, skal det være bestyrel-
sen i hænde senest d. 21/2. Den endelige dagsorden 
vil	 blive	 offentliggjort	 umiddelbart	 efter	 via	Facebook	
samt	ophængt	ved	forsamlingshuset	og	”krisecentret”

D. 2. april afholder vi efter et par års pause igen For-
årsfesten med Dilettant teater og fællesspisning, sam-
me weekend vil vi i samarbejde med forsamlingshuset 
fejre dets 60-års fødselsdag. Nærmere program tilgår, 
men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

Tak for et godt år og særlig tak til alle jer, som har hjul-
pet til i løbet af året. 

God jul og godt nytår
På bestyrelsen vegne,

Jakob Kudsk

Den kommende tid…

SEJLING BORGERFORENING

PLADS TIL DIG OG MIG

Lokalkalender
Landsbyerne Silkeborg Nord

Grundet tidsmangel, smittefare,
samt at folk ikke altid er hjemme, når vi kommer,

har Serup Borgerforening i år valgt, ikke at gå rundt 
og stemme dørklokker og sælge kalendere.

Kalenderne kan købes ved at sende en mail til:
serupborgerforening@gmail.com

eller ringe/sms´e til Tina på 3023 1613
så bliver kalenderen leveret til din dør.

I år går overskuddet til områdets borgerforeninger

Mvh. Bestyrelsen
Serup Borgerforening

Str. A4 eller A3

Kr. 200,-
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Kalender
Koncert med Børrnejulekoret
Tirsdag d. 30. november kl. 17.00 i Sejling Kirke

Vi synger julen ind med børn fra skolerne i Skægkær 
og Lemming. 27 sangglade børn fra 2. og 3. klasserne 
vil efter et intensivt korforløb afholde koncert i kirken. 

Vi har øvet med børnene på de respektive skoler, og 
vi glæder os til at synge for børnenes forældre, bed-
steforældre og søskende. I løbet af koncerten inviteres 
publikum til at synge sammen med børnene.

Æbleskiver og julehygge i sognehuset efter koncerten.

Organisterne Louise Brolin Thomsen
og Karen-Minna Nielsen

Julekoncert i Sejling Kirke
Søndag d. 5. december kl. 19.30

Med sopranen Laura 
Flensted Jensen og pia-
nist Niels Nørager samt 
Voxenkoret. Laura Flen-
sted Jensen er en meget 
efterspurgt solist, som 
har optrådt med kor og 
orkestre i både ind-og ud-
land. Hun nyder stor an-
erkendelse for sin nordi-
ske, lyse og sødmefulde 
stemme.

Som akkompagnetør ved aftenens koncert medvirker 
pianist Niels Nørager. Han medvirker jævnligt som so-
list ved Århus Symfoniorkesters koncerter og optræ-
der også i  jazzsammenhænge med nogle af de bed-
ste danske jazzmusikere.

Aftenens koncert byder på et varieret program af dan-
ske, svenske julesange, Christmas carols og julemusik 
af bl.a John Rutter og Adam Adolphe.  Solist og kor vil 
optræde både hver for sig, men også synge sammen i 
bl.a  O holy night.

Vel mødt til en aften i kirken med festlig og højstemt 
julemusik. Fri entré.

Laura Flensted Jensen

Julegospel i Serup Kirke
Torsdag d. 16. dec. kl. 19.30

Lydiah Wairimu med Meraki Gospel Choir. Det er med 
stor glæde at byde velkommen til julekoncert med go-
spelsanger Lydiah Wairimu og hendes koncertkor. Ly-
diah	omtales	ofte	som	”den	lille	kvinde”	med	”den	store	
stemme”.	Hendes	optræden	er	varm	og	medrivende,	
og hun synger med energi og dynamik. 

Lydiah er født i Kenya, er uddannet på musikkonserva-
toriet	i	Nairobi	og	flyttede	i	1997	til	Danmark,	hvor	hun	
i	dag	er	leder	af	flere	gospelkor	og	arrangerer	gospel-
workshops. 

Ved aftens koncert medvirker også James Khoanya-
na, som akkompagnerer solist og kor.

Efter koncerten byder menighedsrådet på et let trakte-
ment i Serup Forsamlingshus Fri entré.

Nu er det endelig jul – jul igen
Det sker juleaften kl. 11.00 i Sejling Kirke

Juleaften for børn. I år holder vi en ekstra gudstjene-
ste, der ligger tidlig på dagen, så børnefamilierne kan 
få det hele med. Vi skal synge halleluja så kirketaget 
letter og høre historien om den allerførste juleaften og 
lidt	om	nogle	særlige	flyvske	væsner	som	få	har	set,	
men alle ved hvordan ser ud. 
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Juleaften for alle

24. december er	julens	højdepunkt	for	de	fleste	af	os.	
Selv om det er dagen før dagen, er juleaften den dag, 
hvor	flest	danskere	går	i	kirke,	men	dagen	blev	først	i	
1992	officiel	gudstjenestedag.	Vi	 fejrer	 i	Danmark	og	
resten af Norden Jesus’ fødselsdag juleaften, dagen 
før han kom til verden. Ifølge traditionen var det denne 
aften for mange år siden, Maria og Josef forgæves 
søgte efter et sted at være og til sidst måtte søge ly i 
en stald.

Der afholdes julegudstjeneste for alle
d. 24. december: 

Sinding Kirke kl. 13.00 og kl. 15.00
Serup Kirke kl. 13.00 og kl. 15.15

Sejling Kirke kl. 14.00
Lemming Kirke kl. 14.00 og kl. 16.15

Juledag - Dagen derpå
Lemming Kirke kl. 9.30 og Serup Kirke kl. 11.00

Juledag, d.  25. december, er ifølge traditionen Jesus’ 
fødselsdag.	I	de	fleste	lande	er	det	på	denne	dag,	man	
fejrer jul, og dagen regnes for en af verdens største 
festdage. Nåede du ikke i kirke juleaften, er der også i 
vores sogne endnu en chance for at synge julesalmer, 
høre juleevangeliet og en juleprædiken julemorgen.

Tag en pause fra julens jag
Gå i kirke 2. juledag

26. december kl. 11.00 i Sinding Kirke 
Kirkebilen kører fra Sejling kl. 10.45

2.	juledag	springer	vi	flere	felter	over	og	direkte	frem	
til	 kirkens	 første	dage	 i	Jerusalem.	Her	finder	vi	den	
barske historie om kirkens første martyr, Stefanus. Da-
gens tekster rummer et klart budskab om, hvad den 
kristne kirke overhovedet er for en størrelse. Det skal 
åbenbart pointeres straks efter Jesu fødsel, at kirken 
er Kristi udsatte legeme i verden.  

2. juledag holder kirkebilen ved Sejling kirke og kører 
dig til og fra gudstjenesten i Sinding Kirke. Bilen er al-
lerede bestilt, du skal blot møde op ved kirkens parke-
ringsplads klar til afgang kl. 10.45.

Nytårsaftensdag 31. december 
Kl. 14.00 i Lemming Kirke
Kl. 14.00 i Sejling Kirke
Kirkebilen kører fra Sinding kl. 13.45

Lige på kanten af det nye år, lige inden nytårsaften 
med raketter og hvem ved, måske fest, er der gudstje-
neste i Sejling og Lemming Kirke. Gudstjenesten giver 
os mulighed for at samle tankerne og bede en bøn til 
Gud. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt 
nytår, nyder lidt kransekage og et glas champagne i 
våbenhuset.

Nytårsaftensdag holder kirkebilen ved Sinding kirke og 
kører dig til og fra gudstjenesten i Sejling Kirke. Bilen 
er allerede bestilt, du skal blot møde op ved kirkens 
parkeringsplads klar til afgang kl. 13.45.
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Syng med Hans Holm
Opdagelsesrejse i den nye højskolesangbog 
Tirsdag den 8. februar kl. 19.30 i Funder Kirke

En synge- og fortælleaften, hvor Hans Holm fra Vrads 
tager os med omkring både kendte og nye sange, og 
måske	finder	du	her	din	nye	yndlingssang.	

Hans Holm er komponist, dirigent og orkesterleder, 
han har gennem mere end 30 år glædet mange med 
sin levende formidling af sang, musik og gode fortæl-
linger.

Voksenkoret er også med denne aften og hjælper med 
at synge for på sangene. Koret synger undervejs også 
et par af Hans Holms egne korarrangementer under 
hans ledelse.

’Syng med’ i Lille Hids Pastorat
Sang	er	sagen!	Det	er	der	flere,	der	har	fundet	ud	af.	
Sang har udviklet fra at være noget, der foregår på 
skærmens X-faktor i bedste sendetid – med udmær-
kede eller fremragende solister – til at være noget, 
som alle mennesker meningsfuldt kan foretage sig 
sammen. I nogle familier eller skoler synges der på 
livet løs.

Med andre ord har fællessang de seneste år vundet 
status som vigtigt for mange mennesker og for sam-
menhængskraften i samfundet.

På dette års Vinterhøjskole kan du blive klogere på 
spørgsmål som: Hvad betyder det at synge i kor? Hvil-
ket fællesskab kan der opstå under korsang?

KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Vinterhøjskole
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Filmaften 
Onsdag den 2. marts kl. 19.00 i Sejling sognehus

Livsbekræftende	og	humoristisk	film	og	om	at	synge	i	
sangkor. Fra kl. 18.00 kom ind til let aftensmad – f.eks. 
suppe	–	samt	introduktion	til	filmen.	

Vi	ser	den	svenske	oscarnominerede	film	”Som	i	Him-
len”,	instrueret	af	Kay	Pollak.		Filmen	handler	om	den	
berømte dirigent, Daniel Daréus, der på toppen af sin 
karriere rammes af et hjerteanfald og derfor trækker 
sig tilbage til sin barndomsegn. Modstræbende tager 
han ansvaret for det lokale kirkekor og det vender op 
og ned på mange ting i den lille by.

Inden	filmstart	kl.	19,	serverer	vi	et	glas	og	lidt	godt	at	
spise fra kl. 18.00 Arrangementet er gratis, og vi for-
venter at slutte aftenen kl. 21.30. 

Syng med Katrine Muff Enevoldsen
Lørdag 12. marts kl. 10-13 i Serup Kirke

Musiker, komponist, korleder og højskolelærer 
Foredrag og sang 
Frokost med højt smørrebrød i forsamlingshuset. 
Tilmelding til hengo@km.dk  (hvis man ønsker smør-
rebrød) eller telefon 86855385

”Katrine	Muff	 fik	 Danmark	 til	 at	 synge	med,	 da	 hun	
sammen med Johannes Langkilde slog tonen an i 
”Fællessang	-	hver	for	sig”	fredag	aften	på	DR.	

Melodierne	flyder	smukt,	når	Katrine	Muff	sætter	sig	til	
flyglet,	og	hun	har	fem	sange	med	i	den	nye	udgave	af	
Højskolesangbogen. 

Katrines	Muffs	passion	 for	 formidling	 og	 sangfælles-
skab smitter af, når hun fortæller ærligt og humoristisk 
om at være tro mod sin egen stemme og at mødes i 
musikken.
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Fyraftensmusik i Sinding kirke
Onsdag d. 23. feb. kl. 16.30 til 17.00 

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

Man vil kunne lytte til musik i den klassiske genre, bl.a.  
Beethoven og Debussy samt til stille rytmiske ballader 
med musik af Chick Corea, The Beatles og Billy Joel 
mm.

Ved organist Karen-Minna Nielsen

KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

JULEHJÆLP
Serup og Lemming

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

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

Ansøgningsfrist: Onsdag den 15. december 2021

Sejling og Sinding 
Julehjælp fra menighedsrådet i Sejling og Sinding kan søges ved indsendelse af begrundet ansøgning til:

Sognepræst Mette Glowienka, Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg.
Ansøgningerne behandles udelukkende af præsten og kordegnen.

Der er selvfølgelig tavshedspligt.
Julehjælpen udbetales lige op til juledagene efter vi har gennemgået ansøgninger.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 15. december 2021

NYT NUMMER TIL KIRKEBILEN
I SEJLING OG SINDING

Kirkebil er et tilbud til de fra menigheden, som ikke har 
mulighed for at komme til og fra kirken og som ønsker 
at deltage i gudstjenesten. 

De der bestiller, vil blive hentet derhjemme og samlet 
blive kørt til kirken. 

Du skal ringe til Silkebus på tlf.nr. 86 82 14 66, hvis 
du ønsker at gøre brug af kirketaxa. Du skal blot op-
lyse dit navn og adresse, samt at det er kirketaxa du 
ønsker at gøre brug af. Bestilling af kirketaxa skal ske 
senest fredagen kl. 12 før gudstjenesten.

Hvis	du	får	brug	for	at	aflyse	en	bestilt	kirketaxa,	gøres	
det ligeledes på tlf.nr. 86 82 14 66.
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Det	er	med	stor	glæde	at	vi	nu	kan	offentliggøre	ansæt-
telsen at pastoratets nye Kirke og Kultur medarbejder 
Mette Lund. Stillingen er helt nyoprettet og Mette vil 
skulle træde, hvor ingen har trådt før og er derfor med 
til	at	definere	en	stor	del	af	 indholdet	af	sit	eget	 job.	
Hun har fået til opgave at gøre kirken mere vedkom-
mende og synlig for alle i lokalsamfundet. Pastoratet 
oplever en befolkningstilvækst, især fra børnefamilier, 
og derfor vil Mette, som noget af det første, arbejde 
på at give denne gruppe et kirkemusikalsk tilbud som 
f.eks. babysalmesang. 

Mette	skriver	om	sig	selv:	”Jeg	er	uddannet	sanger	og	
musiker fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. 
Siden jeg blev færdig på uddannelsen, har jeg arbej-
det med sangundervisning af børn og unge i mange 
forskellige sammenhænge, men det er første gang jeg 
skal prøve kræfter med Babysalmesang og det glæ-
der jeg mig rigtig meget til. Salmebogen indeholder så 
mange smukke melodier, som jeg ser frem til at synge 
sammen med jer og jeres børn i en rolig og hyggelig 
stund.”

Mette begynder sit arbejde i Lille Hids per 1. januar 2022. Mette Lund

Babysalmesang

Ny Kirke- og Kulturmedarbejder i Lille Hids Pastorat
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

7 + 8

Skægkærskolen: Isabella  Ramsdal, Lukas Daugaard Juhl Nedergaard, Victor Vindfeld Salling, Robin Andreas 
Hajslund Bay, Valdemar Trygvi Bertelsen, Karen Elkjær Vejlø, Thea Kejlberg Ernfeldt Nielsen, Mathias Golczyk 
Pedersen, Freja Graversgaard Jensen

KONFIRMATIONER I LEMMING KIRKE D. 11. SEPTEMBER 2021

Friskolen:	Alma	Gaia		Nollin-Johansen,	Gustav	Bang,	Manfred	Klint,	Signe	Grevelund	Quelle,	Sofia	Glob	Las-
sen, Ida Lue Nielsen, Emma Kousgaard Danielsen, Marie Roed Kristensen, Johannes Huus Gadegaard
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7 + 8

Sejling Kirke: Johan Lemminger Mark, Carla Berg Knudsen, Amalie Studsgaard Jørgensen, Mille Waldstrøm 
Froberg, Jacob Berg Jørgensen, Christian Brosbøl Hansen, Oliver Hansen Nørskov, Viktor Tranders Rebbe, 
Oscar	Gjerløw	Alstrup,	Holger	Hedegård	Tholstrup,	Mads	Stocholm,	Oliver	Greibe	Davidsen,	Christoffer	Topp	
Faarup,	Kristoffer	Møller	Eriksen	 	 	 	 	 	 	 						Foto: Helle Holm Portraits

Sinding kirke: Ami Koszowski Knudsen, Anne Olivia Larsen, Lane Ravn Philipson, Mikkeline Sønderskov Poul-
sen, Valdemar Løwe Klostergård, Michela la Cour Ginnerup, Emil Agerbo Krogh, Maja Greve Jensen
Foto: Helle Holm Portraits

KONFIRMATIONER I SINDING OG SEJLING KIRKE D. 4. SEPTEMBER 2021
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Døbte
Carl Schousboe Richter
07/08-2021 Sejling Kirke

Emil Schousboe Richter
07/08-2021 Sejling Kirke

Frej Grundvad Hald
07/08-2021 Sinding Kirke

Sofia	Pindstrup	Mentz	
29/08-2021 Sejling Kirke

Oliver Pindstrup Mentz 
29/08-2021 Sejling Kirke

Elsa Windfeld 
29/08-2021 Lemming Kirke

Vigga Nygaard Hornum
12/09-2021 Lemming Kirke

Mira Schack Laursen 
18/09-2021 Sejling Kirke

Pelle Møller Mentz
19/09-2021 Sejling Kirke

Thilde Elise Østergaard Møller
26/09-2021 Serup Kirke

Piet Volshøj Konge
03/10-2021 Sejling Kirke

Hugo Rune Danielsen 
03/10-2021 Sinding Kirke

Oskar Dahl Hammer
17/10-2021 Sejling Kirke

Ellie Noelle Klostergaard Bidstrup
24/10-2021 Serup Kirke

Luna Elmkvist Puggaard
24/10-2021 Lemming Kirke

Vigga Nygaard Hornum Mira Schack Laursen

Begravede/bisatte
Bent Laursen
03/08-2021 Silkeborg Sygehuskapel

Jens Erik Nielsen
06/08-2021 Alderslyst Kirke

Kirsten Harrit
30/08-2021 Silkeborg Vestre Kapel

Thilde Elise Østergaard Møller Hugo Rune Danielsen

Ellie Noelle Klostergaard Bidstrup Luna Elmkvist Puggaard

Viede
Camilla Kastoft Poulsen og Lars Poulsen
28/08-2021 Sejling Kirke

Carl Rasmussen Vestergaard 
08/09-2021 Serup Kirke

Christian Christiansen 
14/09-2021 Sejling Kirke

Axel Springer 
01/10-2021 Sejling Kirke

Birthe Egebjerg Haslund
15/10-2021 Lemming Kirke
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Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der 
ringes med kirkeklokken ved dødsfald. 

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

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

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

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

Kresten Thue Andersen (kbf.), Kragelund - Funder
Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Tlf.: 5115 2766 - E-mail: kta@km.dk

Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 - E-mail: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00.

Underfor	denne	åbningstid	træffes	kordegnene	på:	
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg 
Tlf: 86 800 200. Alle hverdage 9-13, undtaget onsdag.

Kirkebil:
Enhver, der har brug for transport til gudstjenester og 
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211 
Sejling/Sinding sogne: Silkebus på tlf.: 8682 1466 

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

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

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

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

Vi er der, vi lytter og vi trøster.

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

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

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

Se mere på:
www.sogn.dk

www.kragelundkirke.dk
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

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

Faste arrangementer:

29. november kl. 13.30
Klubdag, Lemm. Senior 
Klub, se s. 45

30. november kl. 17.00
Børnejulekor i Sejling 
Kirke, se s. 12

30. november kl. 19.00
Julekoncert, Skægkær-
blæserne, se s. 7

5. december kl. 17.00
Julefrokost i Serup For-
samlingshus, se s. 32

5. december kl. 19.30
Julekoncert i Sejling 
Kirke, se s. 12

11. december 
Julearrangement, Lemm. 
Borgerforening, se s. 39

13. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm. Se-
niorklub, se s. 45

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

16. december kl. 19.30
Julegospel, Lydiah Wai-
rimu, Serup Kirke, se s. 12

30. december kl. 10.00
Præstegårdsjagt, Jagtfo-
remimgen, se s. 42

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

10. januar kl. 12.30
Nytårskur, Lemm. Se-
niorklub, se s. 45

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

19. januar kl. 18.30
Spiseaften,	King	Buffét,	
Landsbyliv, se s. 34

24. januar kl. 13.30
Foredrag, Falkemanden, 
Lemm. Seniorkl., se s. 
45

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

November JanuarDecember
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. februarlokalblad@gmail.com

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

17. februar kl. 18.30
GF + foredrag, Falkeman-
den, Serup Bf., se s. 33 

21. februar kl. 13.30
Klubdag, Lemm. Senior-
klub, se s. 45

23. februar kl. 19.15
Generalforsamling i LIF, 
se s. 26

24. februar kl. 19.00
Generalforsamling i Vær-
keriet, se s. 40

26. februar kl. 10.00
Fastelavnsfest, Serup 
Borgerforening., se s. 33

28. februar kl. 19.00
Generalforsamling, Sej-
ling Forsm., se s. 44

KALENDER

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

Gudstjenester: 
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Februar
2. marts kl. 19.00
Filmaften, Sejling Sogne-
hus, se s. 15

7. marts kl. 12.30
Generalforsam., Lemm. 
Seniorklub, se s. 45

7. marts kl. 19.00
Generalforsamling, Sej-
ling Borgerfore., se s. 11

12. marts kl. 10.00
”Syng	med”	Katrine	Muff,	
Seuo Kirke, se s. 15

18. marts kl. 18.30
Det Ny Teater med 
Landsbyliv, se s. 35

26. marts
Revy, Lemming Borger-
forening, se s. 39

1. februar kl. 19.30
Generalforsamling, Lo-
kalbladet, se s. 4

2. februar kl. 19.30
Generalforsamling, 
Lemm. Borgerf., se s. 39

7. februar kl. 13.30
Klubdag, Lemm. Senior-
klub, se s. 45

8. februar kl. 19.30
”Syng	med”	Hans	Holm,	
Funder Kirke, 14

9. februar kl. 13.30
”Limfjordsduoen”,	Serup	
Pensionistfore., se s. 45

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

Marts Fremtidige
2. april 
Forårsfest i Sejling Bor-
gerforening, se s. 11

7. april kl. 19.00
Nørrevængets Apotek, 
Landsbyliv, se s. 35

17. maj kl. 18.30
Møltrup Optagelses-
hjem, Lansbyliv, se s. 35

25. juni
50 års Jubilæum i IF 
Centrum, se s. 43
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LEMMING IF

Billeder fra årets
Lanterneløb
– lørdag d. 18. sept. 
En super fin dag med sved på panden og god stemning  
hos både løbere og gå-tur-folket i alle aldre. 
I år var ruterne hhv 8 og 4,7 km.
Tak til alle deltagere, hjælpere og sponsorer!
Og tak til Lone for de fine billeder fra dagen.

Lemming IF afholder 
generalforsamling
Onsdag d. 23. feb. 2022 kl. 19.15 i Klubhuset, 
Lemming Skolevej 10 A, 8632 Lemming

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 16. 
feb. 2021. Vi glæder os til at se Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF

Tillykke til 
Birgitte Nielsen 
som fik overrakt  

løbeklubbens  
“Årets indsats”  
vandrepokal.

Startskud:
4,7 km
walk

Startskud:
8 km

Startskud:
4,7 km
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Efter sommeren kunne vi endnu engang åbne op for 
en ny sæson i Lemming IF. Med et serie 1 og et serie 
5 hold var målet klart – en oprykning til serie 5 holdet!  
Henrik Andersen fik tilføjet Jesper Mentz som assi- 
stenttræner på førsteholdet og dermed kunne Per 
Kristjansen og assistenttræner Hugo Morales danne 
rammerne omkring anden holdet. 

Det stod tidligt klart at begge hold ville være at finde i 
toppen af rækkerne og her efter sæsonen må man sige 
at alt flaskede sig til Lemming IFs fordel. Serie 5 holdet 
er gået ubesejret igennem sæsonen og kunne tidligt 
sikre oprykning til serie 4! Serie 1 holdet var igennem 
mange meget spændende kampe – flere afgjort i de 

Fantastisk sæson for  
seniorfodbold i Lemming IF

sidste minutter af kampene. Det var derfor en sand 
fornøjelse at drage afsted mod Brøruphus Efterskole 
i to busser til sidste kamp i sæsonen. 50-60 tilskuere, 
spillertrup og trænere kunne efter en spændende 
0-3 sejr fejre årets anden oprykning – nu hedder det  
JYLLANDSSERIEN! 

Der skal lyde et kæmpe stort tillykke til alle trænere 
og spillere i klubben! Det er en fornøjelse at være for-
mand når I vinder det hele! 

Jeg ser frem til en ny spændende sæson efter en vel-
fortjent vinterpause.

// Fodboldformand, Bjørn Bajlum

Floorball   
– mandage kl. 20.45 i Grauballehallen
Hver mandag mødes en flok for at spille Floorball.  
I den seneste sæson var aldersspredningen 18-50 år. 
Alle kan være med. Bare mød op, med vandflaske og  
indendørssko. Lemming IF har sørget for lånestave. 
Spørgsmål: Kontakt Christoffer på tlf. 61651096

// Lemming Lizards
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LEMMING IF

Voksen gymnastik

Nyt fra løbeklubben:

Tirsdage kl. 18-19 - Motion / styrketræning 
Kom og få sved på panden og rørt kroppen,  
alle kan være med.

Lene Bang, Susanne Bak og Lone Gisselbæk 
Kristjansen skiftes til at stå for træning.
Tirsdage kl. 18-19 i Gymnastik salen på Lemming 
gl. skole. Kom frisk

      Gymnastik 

      i børnehøjde: 

        Sjov og ballade, 

    kolbøtter og englehop,

          og meget mere...

Gymnastiksalen - Værkeriet i Lemming 
HUSK: Vi fortsætter efter juleferien
Forældre/barn (1-3 år)  
Tirsdage kl. 16.30-17.15   

Batmangymnastik (3-6 år)
Onsdage kl. 16.45-17.30 

Det store hold (0.-2. klasse)
Onsdage kl. 17.40-18.30 

Ungeholdet (3. klasse og op)
Onsdage kl. 18.40-19.40 

     Børne Gymnastik

Begynd eller genstart din løbetræning
Søndag d. 9. jan. 2022 kl. 9.00 
Begynd – eller genstart – din løbetræning her!
På med løbeskoene og mød op ved Lemmings 
IFs klubhus denne søndag og få god vejledning 
og løbeprogram til at komme igang med løbe-
træning.

Løb med
Hver søndag kl. 9.00 
Er du godt i gang med din løbetræning men 
mangler nogle at løbe sammen med, så mød 
op ved klubhuset, vi løber hver søndag kl. 9.00.

Hold øje med løbenisserne
Søndag d. 19. dec.  
Hold øje i gader og stræder når løbeklubbens 
medlemmer – i ført nissehuser – løber rundt i 
Lemming og spræder lidt julestemning.

Se her!
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Tak!
til alle jer der var med  

til festen og gøre 10. og sidste 
oktoberfest super festlig. 

Og tak til alle dem der hjalp til 
før, under og efter festen.

Vi vender snart tilbage  
med afsløringen af  

næste års tema.

OOktoberfestktoberfest
Billeder
  fra årets

Pokalen for
Årets indsats

gik i år til
Henriette Gosvig 

Larsen

Foreningsfitness
Fitness-rummet  
er tilgængeligt 

24-7
så du kan træne når  

det passer dig! 

Fitnessrummet har det mest gængse udstyr så som løbebånd, 
motionscykel, crossfit-trainer, romaskine, vægte samt udstyr til 
at træne ryg, mave, ballance med mere.

Priser:
Voksne: 50 kr. mdr. + betalingsgebyr
Unge (15-18 år): 25 kr. pr. mdr. + betalingsgebyr 
Pris for nøgle til fitnessrummet: 100 kr.

Opret dig som bruger af foreningsfitness på lemmingif.dk  
eller kontakt os.

Her kan du  
helt selv styre 
din træning :)
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LOKALRÅDET
Så er vi kommet i gang igen, og har talt sammen over 
bordet i stedet for at skulle nøjes med mails frem og 
tilbage. Jeg har valgt at fortælle om nedenstående em-
ner.

Energirådgivning
Silkeborg kommune er i gang med et projekt, hvor de 
vil understøtte udskiftningen af olie- og gasfyr hos bor-
gerne i hele Silkeborg kommune. 

Derfor tilbyder de, at sende en energikonsulent ud til 
de	lokalråd	i	kommunen	som	har	flest	olie-	og	gasfyr.	
Konsulenten kan fortælle om de fordele der er ved at 
skifte fra et fyr til en f.eks. en varmepumpe. 
Det blev også omtalt sidst.

Der er siden sket det, at Forsyningen har fortalt gæ-
ster, som var til rundvisning på kraftvarmeværket,  at 
den varmepumpe, der installeres i Skægkær, ikke kun 
er til Skægkærskolen og det nye udstykningsområde 
Mariedalen. Nej den varmepumpe dimensioneres, så 
den kan forsyne hele Skægkær og hele Sejling.

Det har vi ikke fået information om, og har heller ikke 
endnu fået det bekræftet. Men der er mange spørgs-
mål, som trænger sig på. Er der/bliver der planlagt et 
ledningsnet? Skal der være en vis procentdel interes-
serede før noget går i gang osv.

Lokalrådet vil derfor tage dette tema med til borgermø-
det i februar-marts 2022, hvor der forhåbentlig er mere 
viden om, hvad der kommer til at foregå. 
Tiden er løbet fra det i 2021, hvor der først er valgar-
rangementer, og herefter kommer der jo nok som 
sædvanlig en række julearrangementer.

Byrådsvalg og lokalråd i kommende byrådsperiode
Valget er overstået når Lokalbladet udkommer. Det er 
spændende om nogen af det vi kan kalde lokale kan-
didater er blevet valgt, og om der var god debat ved de 
lokale valgmøder.

Og husk, at i de næste generalforsamlinger i Borger-
foreningerne skal der vælges/udpeges medlemmer til 
den næste periodes lokalråd..

Cykelhandlingsplan
Silkeborg Kommunes cykelhandlingsplan skal revide-
res. Lokalrådene kunne give 5 input til planen.

Lokalrådet har skrevet følgende til kommunen: Lem-
ming Skolevej og Ebstrup Tværvej er allerede med i 
Kommuneplanen, så der er et forløb i gang.

Vi har 5 forslag til prioritering af cykelfaciliteter
2-1 vej på Serupvej fra Viborgvej til Ørevadbrovej med 
40 km fartbegrænsning.

2-1 vej i Sejling fra Sejling Hedevej til byskilt mod Lem-
ming med 40 km fartbegrænsning, og 2-1 vej eller an-
den løsning på resten af Lemmingvej frem til Lemming.
 
Så er der 3 cykelstier, som vi gerne vil sikre, at der 
stadig arbejdes på. De er kendt i udvalg og forvaltning, 
men synes at stå i stampe.

Gubsø projektet ligger tilsyneladende i dvale igen, og 
p.t. er der ingen adgang til cykelbroen over motorve-
jen.

Cykelstien som skal gå fra banestien og krydse Skæg-
kærvejen over for skolestien under Viborgvej

Endelig er der fortsættelsen af banestien fra Lemming 
Brovej til den allerede anlagte sti mod Hinge station. 
Vi ved der er arbejdet en del med denne løsning, og 
at den p.t. ligger ved klagenævn, men den skal gerne 
prioriteres op, så snart der er nyt.

Vedrørende forbedringer ved eksisterende cykelstier, 
kan vi fortælle, at den smalle cykelsti mellem Skæg-
kær og Resdal er temmelig hullet.

Ny projektor i Lemming
Værkeriet	med	flere	har	bedt	om	hjælp	til	anskaffelse	
af ny projektor. Lokalrådet har udloddet 5.000 kr. til for-
målet.

Peter Bernth

Lokalt og fækalt, foto taget mellem Allingvej og Østerbyvej.
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HVOR VI BOR
I artikelserien om vores byer i Landsbyklyngens områ-
de, er vi landet i Lemming/Nisset. De 2 byer har i mange  
år været sammen om skole og forsamlingshus, for sko-
len gælder det siden 1956 og FS-huset ca. 1970. 

Før da var der både skole og forsamlingshus i begge 
byer, og her var også frysehuse og fælles vaskerier.

Generelt var der næsten butik eller forretningsdrivende 
i hvert andet hus, hvor alle de klassiske håndværk var 
repræsenteret; sadelmager, slagter, mekaniker, smed, 
tømrere,	m.fl.,	og	i	Lemming	var	der	bl.a.	2	købmænd	
og	en	brugs	i	en	by	med	ca.	150	huse!	I	kaffestuen	i	
Værkeriet kan mange billeder fra områdets gårde mm. 
studeres.

I 1861 betød en brand i daværende Østerby under en 
fest i forsamlingshuset, at 5 gårde brændte og efterføl-
gende	blev	de	4	flyttet	ud	på	markerne	langt	fra	hinan-
den. Lokalbladet har ingen billeder.....

Området i Lemming og Nisset er stadigvæk præget af 
højmoser, hvor græs og bevoksning gennem 100-vis 
af år har produceret tørv, som Grauballemanden i et 
nabosogn også er bevis på, da tørvejorden kan be-
vare legemsdele i mange år. Tilsvarende fund er ikke 
gjort i vores områder, men tørvejorden har været et 
værdifuldt aktiv for både opvarmning, men også rigtig 
meget for beskæftigelsen, ikke mindst under både 1. 
og 2. verdenskrig. Lokalt blev der ikke lavet de helt 
store mekaniske udgravninger med efterfølgende æl-
temaskiner og tørreanlæg, så her var udgravningen 

Ukendte Lemmingfolk i tørvemosen, foto. Silkeborg Arkiv

Ukendte Lemmingfolk i tørvemosen, foto. Silkeborg Arkiv

hårdt manuelt arbejde, som gav mange lokale brød og 
måske naturalier på bordet i svære tider. Vistnok alle 
gårde havde sin egen tørveparcel tinglyst til gården.

Luffe

Ukendt tegner
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ... 

Søndag d. 5. december kl. 17.00
Julefrokost

Pris: 65,-
Børn u/12 år: 35,- Børn u/4 år: Gratis

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

på Facebook eller på tlf.: 3023 1613

Kommende arrrangementer

Bestyrelse for forsamlingshuset og støtteforeningen 
var blevet enig om, at der skulle være en koncert i for-
samlingshuset. Dette er et helt nyt område for os...så 
hvordan laver man en god koncert, som også gerne 
må blive til en fest?

Konceptet blev først en opvarmningsmusiker, som 
kunne bringe publikum i god og glad stemning. Jørgen 
Sølvsten og hans guitar løftede folk og stemningen til 
op i loftshøjde. Den sidst halve time inden aftenens 
hovednavn, sang publikum med for fuld hals ....virke-
lige	godt	gået	af	Jørgen	☺️

The Powls overtog kl 20.00, med deres helt egen 
måde at fremføre en blanding at Stand-Up, og  frem-
førelse	af	musiknummer	som	”Video	Video”,	”Forevigt”	
med	Volbeat	og	mange	flere...	De	leverede	en	masse	
til lattermusklerne og lige så meget til sangstemmen. 

Denne aften blev en af dem, som går over i historien, 
ligesom dengang for 30 år siden, hvor Jørgen Hjorting 
med	radio	programmet	”De	ringer,	vi	spiller”	var	i	huset	
og lavede en udsendelse.

Huset kogte af glæde og god stemning....mange tak 
☺️også	for	de	gode	tilbage	meldinger.	Én	af	dem	skal	
være	 det	 sidste	 herfra:	 ”TAGET	 LETTEDE	OG	 JEG	
VAR	MED...!”	(Erik Vestergård)

The Powls på scenen - og i fuldt firspring fra samme ...!

Taget lettede... og vi lettede med ...

Nytårs Kur
Fredag d. 31. december kl. 9.00

Vi mødes ved Forsamlingshuset
og går en frisk tur i skoven

hvorefter vi igen mødes i Forsamlingshuset,
hvor bestyrelsen og Støtteforeningen

står	klar	med	kaffe,	brød	og	”En-lille-Én”

Pris KUN 25,-

Kom og ønsk naboerne
Rigtig Godt Nytår!

Vin Festival´en var godt besøgt - fra nær og fjern

Et lidt impulsivt tiltag, som vi desværre ikke nåede at 
annoncere i sidste nummer af Lokalbladet: Mini-Vin-
Festival og Tapas. Der var ca. 100 besøgende fra nær 
og fjern, der var med til at skabe en rigtig hyggelig 
stemning på en ellers grå lørdag. Der blev smagt på 
ca. 50 forskellige vine fra de 6 forhandlere, der havde 
valgt at medvirke.

Støtteforeningen stod for en lækker Tapas-anretning, 
der faldt i god jord mellem de mange smagsprøver.
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SERUP BORGERFORENING
Siden sidst ... 
Serup Sommerfest 2021
Årets Sommerfest var en kæmpe succes, og vi i be-
styrelsen er glade for den store opbakning fra byens 
borgere. Tusind tak. 

Fredagen bød primært på børne disko, hvor både børn 
og	voksne	fik	svunget	og	danset	med	hinanden.	Spe-
cielt røgmaskinen var populær. Det var dejligt at se, 
at der også var stor opbakning til at sidde og hygge i 
Madpakkehuset om aftenen, og det var godt vi kunne 
få testet vores fadøls-skænke-evner af inden det rigtig 
gik løs lørdag.

Lørdag morgen startede vi ud med den traditionelle 
morgenmad, hvor der også kom rigtig mange. Vi er 
glade for alle dem som kom og fornyede deres med-
lemsskaber, og tusind tak for de mange ekstra bidrag. 
Det betyder en del for Borgerforeningens fremtidige 
arbejde. Vi siger også mange tak for de dejlige lækre 
kager som blev serveret i år.

Til året auktion var der mange forskellige gode sager 
at byde på, og der var god kamp om de bedste sager. 
Tusind tak til alle sponsorer og bydere.

Vores nyeste event var øl-smagning, som blev en for-
rygende succes. Direktøren fra Grauballe Bryghus 
kom selv ud og afholdte eventet lørdag eftermiddag. 
Han krydrede smagningen af de forskellige øl med 
gode historier. Det blev delt mange grin, og promillen 
fik	et	ordentlig	nyk	op.	Efterfølgende	kunne	man	købe	
sin egen kasse med øl, og det var der mange, der be-
nyttede sig af. 

Vi sluttede af med et brag af en fest! Der var, som altid, 
en rigtig god stemning, travlt i baren og fyldt på danse-
gulvet!                     Emilie Miles

Øl Smagning

Torsdag d. 17. februar kl. 18.30
Generalforsamling
i Serup Forsamlingshus

Dagsorden	i	flg.	vedtægter
Efter	generalforsamlingen	serveres	”Hapsere”

Kl. 19.30 får vi besøg af Falkemanden

- vinder af ”Alene i vildmarken”
Falkoner Flemming Sanggaard

som kommer og fortæller om alt dét, 
vi ikke så på TV

Gratis entré - øl/vand kan købes

Lørdag d. 26. februar kl. 10.00
Fastelavnsfest

i Serup Forsamlingshus

Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,
samt bedste udklædte

Slikposer til alle børnene

v

Fastelavnsboller,
sodavand,	juice	og	kaffe	kan	købes

Lørdag aften... sidst på aftenen...
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Onsdag den 19. januar 2022 kl. 18.30
Spiseaften på King buffet

Ansvej 1, 8600 Silkeborg
 

Så er der mad fra det asiatiske køkken
på programmet.

Tag familie og venner med
og lad os få nogle hyggelige timer sammen.

 
Pris ca. 158 kr.

 
Tilmelding til Inger senest d. 09.01.22

på tlf. 2814 5442 
eller e-mail: landsbyliv@live.dk

LANDSBYLIV
Siden sidst ...
Vejrups have
Så	fik	vi	startet	op	på	sæsonen	2021/22.
31 landsbyliver trodsede regnen og tog med på vores 
jubilæumstur til Vejrup´s Have lidt nord for Ulstrup. 

Efter en tur rundt i haven blev der handlet lidt i butik-
ken og planteskolen. Vi sluttede af med smørrebrød 
og øl/vand i den hyggelige cafe.

Generalforsamling
Igen	i	år	fik	vi	afholdt	vores	årlige	generalforsamling	i	
Lemming Forsamlingshus. 
Der	var	fint	fremmøde	på	17	friske	damer.

Karin Jensen styrede slagets gang.
• Formandens beretning bar præg af en sæson i
		coronaens	tegn,	med	mange	aflysninger	og	ikke
  meget aktivitet. 
• Kassereren kunne fortælle at vi havde et lille 
  underskud.
• Der var ingen indkomne forslag
• Lillian og Anna-Grethe Rasmussen modtog genvalg
  til bestyrelsen
• Doris Larsen fortsatte som suppleant til bestyrelsen
• Pia Ostenfeldt blev valgt til kasser
• Anja Rasmussen som revisor suppleant

Efter den alvorlige del af aftenen blev der stillet an 
med lækre landgangs brød, inden Lily Krarup fra Snej-
bjerg kom og fortalte om hendes mange spændende 
ture til Nigeria. Hun viste billeder og fortalte om kvin-
delige præster, nybyggede skoler, døve børn og lærer. 
Vi sluttede aftenen af med lækker kage (se forsiden)

Cow Concept
Denne tur har været længe ventet da den sidste år 
måtte	aflyses	pga.	corona.	Cow	Concept	er	en	web-
shop,	men	de	har	en	”lille”	 fysisk	butik	 i	Viborg,	hvor	
man kan købe alt fra lædertasker, lys, tøj og sko.

Alle	17	fik	deres	købelyst	styret,	nogle	 tænkte	 i	 jule-
gaver og andre forkælede sig selv. Vi sluttede aften af 
med en lille sød dessertkage og et glas vin.

Kommende arrangemeter ...

Generalforsamling

Annie, Margit og Ruth

Landgangsbrød fra Silkeborg Food To Go
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Fredag den 11. februar 2022 kl. 18.00
Fællesspisning 

Lemming Forsamlingshus
 

Tag naboer, venner og familie med ud
til en hyggelig aften.  

Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger jer med spil og snak.

 
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.  

 0-3 år: 0 kr.   4-15 år: 40 kr. 
15-90: 80 kr.   90-?: 0 kr.  

 
OBS OBS OBS Først til mølle kun 100 pladser 

 
Betaling ved tilmelding.

Mobilpay 2463 0517 – Janni Rasmussen
 

 Tilmelding til Janni senest d. 04.02.22
på tlf. 2463 0517 

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Fredag den 18. marts kl. 18.30
Teatertur med spisning i Det Ny Teater 

Gjessøvej 40C, 8600 Silkeborg

Panik i familien, en dejlig farce, hvor der virkelig bliver 
rykket ved de gamle dyder, og hvor alt kan ske - og sker.

Menu fra Den brændende kærlighed. 
Pris for medlemmer 150 kr. Gæster 200 kr. 

Tilmelding til Inger senest d. 28.02. tlf. 2814 5442  
eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00
Besøg hos Nørrevænget Apotek

Viborgvej 16D, 8600 Silkeborg

Vi skal besøge Nørrevænget Apotek, hvor vi skal 
høre lidt om, hvad der foregår på stedet.

Der serveres både mad og drikke.

Pris for medlemmer 50 kr. Gæster 75 kr.
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.40
Husk at give besked, hvis I kører selv.

Tilmelding til Lillian senest d. 01.04.22
på tlf. 8685 9207

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 17. maj 2022 kl. 18.30
Besøg på Møltrup Optagelseshjem

Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg
 

Møltrup er et hjem, hvor mænd
(som for kortere eller længere tid
har brug for støtte i hverdagen),

kan	finde	hjælp	til	at	tage	livet	op	på	ny.

Mændene betragtes ikke som klienter,
men som mennesker, der kommer til Møltrup,

for at være med til at drive gården.

Enhver, som har brug for den hjælp,
Møltrup kan yde, bydes velkommen,

så længe der er plads.
 

Denne aften får vi et lille oplæg omkring stedet,
dets formål og historie.

Derefter en rundvisning på Herregården
- med respekt for beboernes private områder.

 
Vi	slutter	af	med	Møltrups	kaffe	og	kagebord

med mulighed for at stille spørgsmål. 

Der er også mulighed for et besøg i Møltrups
madbutik, hvor de sælger lækre ting og sager.

 
Pænt, brugt herretøj (ikke jakkesæt),

sportstøj, fodtøj, håndklæder,
dyner og puder modtages gerne.

 
Pris for medlemmer 75 kr. Ikke medlemmer 100 kr.

Betaling ved tilmelding.
Mobilpay 2463 0517 – Janni Rasmussen

 Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 17.30
Husk at give besked, hvis I kører selv.

 
Tilmelding til Janni senest d. 10.05.22

på tlf. 2463 0517 
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
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BØRNEHAVEN I LEMMING
LEGE-KONFERENCE
Personalegruppen i Børnehaven i Lemming har netop 
afholdt årets pædagogiske dag; i år via en Lege-konfe-
rence i Kolding, arrangeret af Dansk Pædagogisk Fo-
rum. Med 4 forskellige foredrag omkring LEG, der blev 
vinklet via en hjerneforsker, en legeforsker, en lektor 
& specialist i børns leg & idræt, og endelig en børne-
bogsforfatter & sangskriver. 

Dagen var en stor inspirationskilde til vores igangvæ-
rende arbejde med styrkede pædagogiske læreplaner, 
hvor legen er en ubetinget essentiel del af livet. 

Kristine Bach Rasmussen og Ella Halskov har åbnet en restaurant Magne Grønne styrer udekøkkenet

Udviklingspsykolog Vygotski udtaler: ”Når børn leger, 
er de et hoved højere end sig selv!” Hvem vil ikke gerne 
besidde den følelse? Legen er nærende og skaber til-
knytning. Leg er ikke læring, men læring sker igennem 
leg! I Danmark har vi stor fokus på børns leg og tid til 
samme. Vi ´ved igennem forskning, at leg ligeledes er 
starten på den demokratiske dannelse, da leg = for-
handlet	 fællesskab	&	fælles	 indflydelse.	Her	 i	børne-
haven har vores mantra altid været: Tid til fordybelse i 
leg og læring. Leg foregår overalt, og i alle aktiviteter 
(tegninger, motionsløb, samlinger, i garderoben osv.)

Som pædagogisk personale har vi mange roller ifm. børns leg og læring. Vi har bl.a. ansvaret for:
•	at	børn	kan	føle	sig	som	en	del	af	flere	fællesskaber,	og	føle	sig	inkluderet
• at der er legemiljøer og remedier til rådighed i mange afskygninger, så legene perspektiveres 
• at vi byder ind med fantasi, som udvider og styrker børns forudsætning for udviklende leg
• at vi tillader risikofyldte lege, så børn bliver afklaret med, hvad de fysisk og mentalt er i stand til at udføre
• at vi skaber grobund for, at børn er aktører i eget liv, igennem legen

Hanna Lund Petersen, Leder

Nete Falck Poulsen og Lea Barrit Christiansen leger midt-
vejs i motionsløbet

Ride-ride-rus, til møllerens hus ... Fællesleg på hestene
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FRISKOLEN I LEMMING
Fælleskabet og den frie leg i SFO
På Friskolen i Lemming kan de yngste børn hver dag 
efter skole gå i SFO, som ligger i skolens lokaler. Her 
kan de mødes med vennerne i et fælleskab hvor der 
er gode muligheder for også at danne venskaber på 
tværs af årgangene. Der er plads til leg både inde, 
hvor særligt den store sal hver dag danner rammen 
om mange boldspils/ og musik-lege og udendørs på et 
område med mange legeredskaber, bålhytte, boldba-
ne og meget mere.  Der er små huler rundt i læbæltet, 
og den store bakke foran skolen er kælkebakke om 
vinteren og vandglidebane i Sommer-SFO.

Der er hver dag en aktivitet som børnene kan deltage 
i, og da vi i SFO har stor fokus på at det er børnenes 
fritid, så er der også altid gode muligheder for den frie 
leg, hvor børnenes fantasi og interesser kommer i spil. 
Vi tror på, at den frie leg har værdi i sig selv, og hver 
dag opleves det positive i at kunne gå med børnene 
ind i deres ideer og være medskaber af en fritid hvor 
børneperspektivet, børnenes syn på dagen og deres 
egen oplevelse af den, er i fokus. I legen øver børnene 
sig på at deltage i fælleskabet og på at være en værdi-
fuld del af det, blot ved at være sig selv og tilføre sine 
egne værdier, ideer og perspektiver. 

Der er plads til forskellighed og mulighed for at opleve 
andre som er helt anderledes end en selv på en positiv 
måde, hvor styrken i fælleskabets forskellighed kom-
mer frem. 

En gang om måneden holdes der børnemøde, og her 
kan børnene komme med ideer og ønsker til aktiviteter 
i	SFO.	Der	kommer	”et	hav”	af	gode	ideer,	og	børnene	
får øje på hinandens interesser. Ofte arbejdes der vi-
dere	på	 ideerne,	 så	 flere	 kan	se	netop	deres	ønske	
opfyldt, når det står som en aktivitet på den månedlige 
plan. Det er en fantastisk oplevelse, når børnene øver 
sig i at deltage i disse møder og øver sig i at lytte til 
hinanden og byde ind med egne forslag … og måske 
forklare dem nærmere for vennerne. Der øves sam-
værskomtencer, og der skabes en sammenhængs-
kraft, som ofte rækker ud i hjemmene og understøtter 
gode relationer mellem både børn og voksne.

Britta Bønding
SFO-leder

Friskolen i Lemming

Ansigstmaling Hygge i Bålhytten

Sæbekasseløb i Skægkær Træværksted Fælles morgenmad i ferien
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Om der er liv, ja da – hør bare her:
Lokaldysten blev afviklet efter et godt arbejde i Serup 
Borgerforening i forbindelse med deres sommerfest. 
Hyggeligt og godt var det. Alt hvad der skal til for så-
dan et arrangement. Pæn deltagelse, ikke for mange, 
såååå - P.S. DGI gav lige 1000, - kr. som påskønnelse 
af vores deltagelse. 

Outdoordagen i Skægkær blev en succes med ca. 60 
fremmødte	i	 løbet	af	dagen.	Der	var	selvfølgelig	flest	
deltagere fra Skægkær men også de andre byer i klyn-
gen var repræsenteret. Vi blev klogere på dette kon-
cept og vi blev også klogere på hvad vi manglede og 
hvordan det evt. kan afvikles i 2022 

Lokalkalenderen var en succes i 2020/21 og vi er al-
lerede godt i gang med salget. I år varetages det af de 
lokale borgerforeninger som tjener penge til netop de-
res pengekasse og dermed understøtter vi igen lokale 
projekter. Alle vore borgerforeninger har fået stillet 40 
kalendere til rådighed for salg lokalt. Derudover sæl-
ges der igen hos Ebstrup Landhandel til dækning af de 
fælles udgifter. Husk at denne kalender kun kan reali-
seres gennem alle vore lokale annoncører. Tak til jer. 
På med vanten og op med mobilen eller kontanterne.
  
Hjemmesiden er blevet et godt og præsentabelt vindue 
til vores klynge og især har det været en fornøjelse at 
se hvilke events der er blevet præsenteret over efter-
året. Brug den og send jeres arrangementer til Sophie 
Rasmussen - rasmussensophie@yahoo.co.uk 

Hvis du ikke har set siden endnu så kig lige forbi denne 
adresse https://www.silkeborgnordklyngen.dk/ 

LandsbyLyd har på det sidste givet lidt lyd fra sig i 
forbindelse med et af efterårets gode arrangementer, 
hvor de afviklede en koncert med Rock N’ Stones. Der 
er grøde i den musikgruppe og de nærmer sig et muligt 
forslag til indretning af lokalerne i Værkeriet. 

Om der er planer for 2022, ja da – hør bare her:
I løbet af foråret skal vi tage stilling til hvor og hvad vi 
skal planlægge sammen, og det handler om følgende 
overskrifter. 

Skal	vi	se	at	få	den	film	banket	i	gang.	Måske	vi	skal	
starte med den længe drøftede bustur rundt i klyngen 
og måske få fat i nogle nye eller unge og aktive repræ-
sentanter.

Skal vi deltage i Lokaldysten 2022 og hvordan gør vi 
det, skal Sinding stå for det i 2022 og invitere alle vi 
andre til deres byfest og skal Lokaldysten være en del 
af dette.

Der var jo også det der skrift som dels skulle være 
et samlet og informativt skrift om og for klyngen dels 
et skrift der skulle være præsentabel og bruges i PR 
sammenhænge hos f.eks. ejendomshandlere 

Outdoor har vi fat i og måske vi skulle fastholde et for-
års- og et efterårsarrangement med dette tema og så 
er der de der shelters som vi kan udvikle med vores 
nye lokale virksomhed i Ebstrup. Den socialøkonomi-
ske virksomhed Woods by Human Results. 
Det bliver et spændende år 

Godt nytår til alle. 
Knud Erik

Landsbyerne Silkeborg Nord
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LEMMING BORGERFORENING

Den 11. december
afholder borgerforeningen

Julearrangement
Dette bliver i en ny form.

Julemanden og Rudolf kører
fra Landhandlen i Ebstrup

gennem Nisset og til Lemming.

Onsdag den 2. februar kl. 19.30

Generalforsamling
i Lemming Borgerforening.

Dagsorden	i	flg.	vedtægter

Arrangementet	finder	sted	i	forsamlingshuset.

Revy´en
er flyttet til 26. marts 2022

Borgerforeningen søger en pedelordning. Vi søger en 
eller	flere	der	vil	hjælpe	os	med	at	holde	vores	forsam-
lingshus. Det vil være småopgaver, som at sætte en 
pære	i,	hænge	et	spejl	op.	Måske	der	er	en	eller	flere	
der vil hjælpe os?

På vegne af Borgerforeningen vil jeg gerne takke alle 
medlemmer for jeres økonomiske opbakning samt de 
mange deltager ved vores arrangementer. Uden jer er 
det	 ikke	muligt.	 Skulle	 der	 være	 flere	 der	 ønsker	 at	
støtte vores forening, så koster et medlemskab 75 kr. 
til MobilePay nr. 62096 Husk adresse i kommentarfelt
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Christina Bagge Frederiksen
På vegne af Lemming Borgerforening.

Der vil være slik til børnene
og lidt til de voksne også.

Der skal tilmelding til, så vi ved
hvor stor godteposen skal være.

Tilmelding foregår via opslaget på Facebook
eller på SMS til 2255 6607.
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VÆRKERIET

Vi har i Værkeriet gang i vores 3. omgangs madlavning 
for mænd, her laver 20-24 mænd mad hver mandag 
mad, de er inddelt på ulige og lige hold, så de skal kun 
afsted hver anden gang, og i alt 10 gange, fra oktober 
til marts, og december er hold fri pga. juletravlhed. 

Vi har haft forskellige kokke inde over, Tommy Møller 
Pedersen har været den primær kok på begge hold, 
og har virkelig gjort at vi har kunne stable dette kursus 
op, men også Jesper Grønne har gjort et stor arbejde 
med at holde styr på bestillingslister og opskrifter.

Af gæste kokke har der været: Janni Rasmussen, Sø-
ren Lisager, Marianne Eriksen og Cecilie Bang.

Uden jeres frivillige indsats ville det aldrig kunne været 
blevet til noget, så stor TAK.

De laver både forret, hovedret og dessert, og jeg har 
hørt at de hver gang er lykkes dem at få mad på bor-
det.

Deltagerne har forskellige kompetencer i køkkenet, 
nogen er meget gode til at lave mad, og andre har en 
stor	erfaring	med	at	skrælle	kartofler	hver	dag	i	50	år,	
og syntes mel var en sjov ting at røre ved.

Det kan også være at vi lige tager den lette løsning, 
for	når	Janni	Rasmussen	siger	”	Pensel	fillodejen	med	
smør”	og	penslen	 ikke	 lige	var	der,	så	kan	opvaske-
børsten vel bruges. 

Ungeholdet
Nyheden i år er ungeholdet, da bestyrelsen i Værkeriet 
fik	en	opfordring	af	 Johanne	Nicolaisen	 til	 at	 lave	et	
ungehold. 

Her er 19 unge mennesker, fra 4 klasse og op, afsted 
hver tirsdag, igen inddelt i lige og ulige hold, med de-
cember	 fri.	 Vi	 fik	 ikke	 holdet	 helt	 fyldt	 op,	men	 vi	 er	
stadig meget tilfredse med at hele 19 ville være med.
Her havde vi på Facebook søgt om hjælp til at under-
vise dem. Det er derfor ikke fagudlærte kokke som un-
derviser, men frivillige med interesse for mad. Og her 
var overraskende mange der meldte sig, så pt mangler 
vi kun en kok til de 2 sidste gange, men håber at no-
gen er villig til at tag 2 gange mere 

Her	vil	vi	også	gerne	sige	tak	til	de	frivillige	”kokke”:	Ni-
colai Schultz, Camilla Vejlgaard, Daniel Fnug Baltzer 
Lassen, Torben Vester, Peter Nielsen, Mia Rasmus-
sen, Julie Kjeldsen og Lene Bang.

Madlavning i værkeriet

Vi håber at opbakning fra 
både de frivillig og de unge 
gør at holdene kan genta-
ges næste år.

På dette hold, var betaling 
lidt anderledes end her-
reholdene, som betaler for 
maden fra gang til gang, men de unge skulle ikke til at 
havde kontanter med, så hele beløbet skulle betales 
på en gang!

Og med strøm og vand til Værkeriet + medlemskab 
også skulle med, og hvad skulle maden overhoved ko-
ste!! Jeg har virkelig haft min hjerne i blød, for jeg ved 
ikke meget om mad og heller ikke mad til mange, og 
nogen af de store drenge spiser altså meget.

Så med hovedret og forret eller dessert blev det ca. 
100 kroner pr. person gang. Altså i alt 1000 + medlem-
skab, vand og varme i alt 1400 for er barn.

Og med alt lagt sammen løb beløbet jo helt vildt, men 
jeg undersøgte faktisk efter lignede kurser og fandt 
flere,	et	i	København	hvor	5	gange	kostede	2000,-	og	
et i Aalborg til 1500, for 8 gange.  Det er lidt med uro at 
starte noget nyt op.

For at få prisen ned, valgt jeg at spørge vores 2 lokale 
købmænd om hjælp. Bjørn, REMA 1000 SYDBYEN og 
Peder REMA 1000 Gødvad om hjælp og de var friske 
på ideen og sagde JA til at sponsere det halve af ma-
den. TAK

Så kunne vi komme ned på et deltagergebyr på 600,- 
og så tror jeg også vi er de billigste i hele Danmark. 

Vi må vi så se om det hele løber rundt og hvis vi har 
overskuddet holder vi en fest med de unge. 

Kunne du tænke dig at være med, håber vi på at lave 
nye hold igen til oktober 2022, så slår det op på vores 
Facebook side – Værkeriet i Lemming

Så kommer du i Værkeriet en mandag eller tirsdag, så 
nyd duften og liv og glade dage. 

Sanne Mai Lemming

Så er det spisetid

24. februar kl. 19.00
Generalforsamling

i Værkeriet

Dagsorden	iflg.	vedtægterne
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET

Så blev det efterår og vi har lige afholdt en dejlig ef-
terårsferie i Børne og Familiehuset. Lige inden ferien 
fik	vi	vores	nye	skilte	op	at	hænge	–	med	vores	nye	
logo. Vi har i året der er gået arbejdet en del med vo-
res mission og vores vision og har i den forbindelse 
også lavet en ny hjemmeside. Hvis du har lyst kan du 
se den på www.bornefamiliehuset.dk. Sammen med 
hjemmesiden med det nye logo skulle vi selvfølgelig 
også have nye skilte.

Det er Holger fra Holger Danske Skilte der har produ-
ceret	dem	til	os	og	Heidi	vores	kreative	grafiker	der	har	
designet dem og vi er SÅ glade for dem. Holger har 
valgt at lave dem gratis til os – fordi han gerne vil støtte 
Børne og Familiehuset – derfor får du lige en KÆMPE 
tak her Holger.

På det ene skilt står vores vision. Den lyder: 
“At give alle børn mulighed for at deltage i et fælles-
skab med gode relationer, læring og udvikling”

Mange af de børn vi møder har oplevet at blive eksklu-
deret i et fællesskab og den historie vil vi gerne skrive 
om sammen med dem. Vi ved, at for at få en uddan-
nelse og for at kunne deltage i et arbejdsliv skal du 
kunne deltage i et fællesskab.

Vi løfter i flok
Vores fællesskab er bygget op omkring vores skole-
hverdag. Den overordnede ramme for det fællesskab 
ligner det I kender. Vi har alle de fag som børnene mø-
der i folkeskolen og vi arbejder hele tiden på at vores 
børn skal kunne det samme som en jævnaldrende i 
folkeskolen, så barnet har de samme muligheder for 
fremtiden.

I vores hverdag har vi derfor hele tiden en dobbelt op-
mærksomhed – vi vil styrke vores børn fagligt MEN 
lige så vigtigt vil vi vise dem fællesskabets værdi og 
lade dem mærke at de er et vigtig brik i det puslespil 
der er vores dagligdag.

Alt dette skulle vores nye logo gerne vise – sammen 
med en dør hvor døren står åben  - for her er du al-
tid velkommen! Lige hvem du er – lige meget hvor du 
er – så velkommen her! Hvis du kommer forbi for at 
beundre vores nye skilte, eller af anden grund, er DU 
også velkommen til at kigge ind. Vi har som regel altid 
kaffe	på	kanden.

Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset
Annette

Vores vision

Børne- & Familiehuset Fælles morgenmotion

Fælles leg i frikvarteret
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PLADS TIL DIG OG MIG

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Program 2021

30. December 2021, kl. 10.00
Præstegårdsjagt,

Klubhuset, Serupvej

Ved jagterne i Præstegårdsskoven er det
først til mølle - antal max. 15 personer.

Følg os på vores hjemmeside
lemmingogomegnsjagtforening.dk

for evt. ændringer.

Bestyrelsen

Formand:  Bo Enemark - tlf. 4086 9310
Kasserer:  Peter Nielsen - tlf. 4294 1029
Bestyrelsesmedlemmer:
  Kent B. Nielsen - tlf. 2335 9242
  Jacob Jensen - tlf. 2283 8000
  Mads B. Enemark - tlf. 2071 0181

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk
jagt.lemming@gmail.com

Hos Kennet og Karina Vinderslev på Viborgvej 129 har 
de dyrket knap en tdl. roer til vinterfodring af hjortevildt. 
Tidligere, hvor mælkebønderne kunne tælles i snese, 
var der roer overalt. Det var en arbejdskrævende af-
grøde, og høsten var ofte besværliggjort af efterårs-
regn. I dag er der en lille håndfuld mælkeproducenter 
tilbage, og nye sorter og måske et mildere klima har 
gjort at majsen siden midt 90’erne har overtaget roens 
plads som primær grovfoder til køerne.

Forleden	var	der	roeoptagning	i	Resdal	i	det	flotteste	
oktobervejr, hvor gamle maskiner kom til ære og vær-
dighed. 3 naboer var behjælpelige, og de 5 børn hjalp 
til og havde en herlig dag.

Klaus H.,Tandskov

Roehøst

Kennet kører sin morfars IH 275 med den 2-rækkede TIM 
roeoptager, som Pelle er ved at justere.

Viktor (Pelles), Andreas (Kennets), Frederikke (Kennets) 
med Marie og Jacob (Mortens)

Teddy Nyboes MF 4255 fra 1997. Kennets IH 275 fra 1963. 
Kennets John Deere fra 1986. Morten Baks Fendt 820



43

Formand: Matias Iversen, tlf: 2427 9647
Fodbold: Jesper W. Poulsen, tlf. 3141 7894
Gymnastik: Maja Bølcho Hornum, tlf 6163 0775 - mail Maja.hornum@gmail.com
Badminton: Hanne Pihl, tlf: 2062 1633 - mail: hanne.pihl69@gmail.com
Svømning: AnneMette Mathiesen, tlf. 4236 1133 - mail: svoemning_ifcentrum@outlook.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen, tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

If Centrum har

50-års jubilæum
Jubii, foreningen If-Centrum har eksisteret i 50 år. Dette skal selvfølgelig fejres.

Vi kunne have fejret vores 50-års jubilæum i 2021, men vi har gemt festen til 2022.

Det vil derfor glæde os at se en masse aktive og festglade mennesker.
Sæt allerede nu et stort X, i kalenderen 
LØRDAG DEN 25. JUNI 2022

Nærmere program for dagen følger, men overordnet vil det blive en dag
med en masse aktiviteter for børn og voksne.

Aftenen vil blive for de voksne - med spisning og underholdning.

Vi glæder os til at holde et brag af en fest og håber
at rigtig mange vil være med til at fejre If-Centrum. 

Alle er velkommen og spred gerne datoen ud,
hvis i skulle have venner, bedsteforældre, eller lign, som kunne have lyst til at fejre dagen med os.

HUSK SÆT ET STORT X ALLEREDE I DAG
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SEJLING
PENSIONISTFORENING

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

Bestyrelsen:
Formand Rosa Leth  22720502
  Kirsten Engeberg 30265462
Kasserer Nis Petersen  86847897
  Karin Schjødt  50567442
  Åse Nørskov  27631399

Udlejningspriser 2022
Hele huset   2.300,-
- for 2 dage  2.700,-
Store sal     1.800,-
Lille sal       1.400,-

Alle priser er inkl. forbrug og slutrengøring.
Begravelser og små møder er halv pris.

Udlejning:
Birgitte Nørgård
Tlf. 2562 2034

Bestyrelsen:
Formand  Mette Kusk     2160 4364
Næsrformand Anders Myrhøj   2129 0037
Kasserer Inge Høj Jensen 4047 1896
Sekretær  Annalise Grewy       2239 4081
Medlem        Jakob Kudsk  4132 0312

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

Generalforsamling
i Sejling Forsamlingshus

Mandag den 28 februar 2022 kl 19
Dagsorden ifølge vedtægterne

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Onsdag den 8. december kl. 13.30
Julehygge med gløgg og æbleskiver

Medbring en gave til ca. 25 kr.

Onsdag den 19. januar kl. 12.30
Frokost

Vi starter det nye år med en god frokost.
Tilmelding til Rosa.

Onsdag den 16. februar kl. 13.30
Alexander fortæller og viser billeder 

fra hans tur til den anden side af jorden.

Onsdag den 16. marts kl. 13.30
Fællessang og underholdning

Onsdag den 30. marts kl. 12.30
Middag og derefter Generalforsamling

Tilmelding til Rosa.

Torsdag den 21. april
Sæsonafslutning område nord
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SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Bestyrelsen:
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

Program for
December - Januar - Februar

Program for
December - Januar - Februar

Onsdag d. 15. december kl. 12.30
Juleafslutning med jule ta`selv bord

Jens Chr. Sørensen leverer musikken
til dansen omkring juletræet.

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

Tilmelding til Rasmus senest 3. december
 tlf. 2986 5832

Onsdag d. 12. januar kl. 12.30
Nytårskur

Menu: Kogt torsk med tilbehør,
som alternativ til torsken

kan der serveres wienerschnitsel. 
Bagefter	er	der	kaffe	m.	småkager.

Tilmelding senest 5. januar til Rasmus på
tlf. 2986 5832

Onsdag d. 9. februar kl. 13.30 
”LIMFJORDSDUOEN”

kommer fra Glyngøre
og spiller harmonika og synger,

fra medbragte sanghæfter,
så vi også kan få stemmebåndene rørt.

Det bliver helt sikkert en hyggelig eftermiddag
med	indlagt	kaffepause.		

Mandag den 29. november kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 13. december kl. 12.30
Julemiddag

Tilmelding senest den 6. december.
Til julemiddagen vil vi uddele programmer

og opkræve kontingent for 2022.

Mandag den 10. januar kl. 12.30
Nytårskur. 

Efter spisning vil Joe (Lises svigersøn) underholde.
Tilmelding senest den 3. januar

Mandag den 24. januar kl 13.30
Foredrag

ved Flemming Sanggaard (Falkemanden).
Han	vil	fortælle	om	”Alene	i	Vildmarken”,

som han vandt i 2019.
Alle er velkomne.

Mandag den 7. februar kl 13.30
Klubdag

Mandag den 21. februar kl 13.30
Klubdag

Mandag den 7. marts kl 12.30
Generalforsamling
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

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

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

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 6)
Lisbeth Bang, pædagogisk leder  5170 3669

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a   
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156

SFO, Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17  8685 5363

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17    3069 7743

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

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

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

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen       2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset 
Jesper Bang, formand   3052 1040

LOKALE KONTAKTPERSONER
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset  8685 5255
Mathias Iversen, formand  2427 9647

Lemming Borgerforening
Heidi Svendsen, formand  2289 4753 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Hanne Halkjær Møller, udlejning      4240 0746

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan Klinkby, formand      2217 5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand   8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand   8687 7535

Serup Borgerforening
Karina Birch, formand   

Serup Forsamlingshus
Michal Jokumsen, formand
Helle Suaning, udlejning   3089 5455

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand  8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh   4280 0340

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
John Gammelgaard   2947 4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen   2178 2388

Sejling Borgerforening
Jakob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Mette Kusk, formand   2160 4364

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth    2674 5034

Skægkær Borgerforening
Søren Nollin, formand   3023 7766
skborgerforening@gmail.com

Værkeriet / Landsbylyd
Christoffer	Olsen,	kontaktperson		 6165	1096

Landsbyklyngen
Tommy Sørensen   4020 1976
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080

 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647
Container-udlejning

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

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

bhv8632@gmail.com
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse i leg og læring

 

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

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

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

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com
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Aut. kloakmester

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

GF Forsikring
- overskud til hinanden GF Silkeborg 

gf-silkeborg.dk

Vi kender lokalområdet
Besøg os på Borgergade 34, 
8600 Silkeborg eller ring 
på 7224 4160.

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

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

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

8685 5186

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 16

Torsdag kl. 11 - 16
Søndag kl. 11 - 16

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

www.erik-s.dk 

Erik Sørensen Aps 

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion 
Entreprenørarbejde - Belægning 

Snerydning - Maskinstation 

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83 

Lemmingvej 10  
8600 Silkeborg 
es@erik-s.dk 

Niels A. Petersen:
40 40 95 40

Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Tina Englyst
Serupvej 16, Serup

Mobil: 3023 1613Bio Sculpture Gelé negle
Single Lash Extensions

Lash Lift & Brow Lamination
Voksbehandlinger

NADA - Øreakupunktur

www.loutina.dk                                     #loutinanailz

· 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 

 

                 Traditionel Kinesisk Akupunktur      

                 Meditation 
                      v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske  

                  LISELOTTE BALLE LUNEN 
                       Sundhedsautoriseret (SA) 

 

 

 Vestergade  45 B  8600 SILKEBORG   Mobil :   50 92 91 54  

E-mail :  lunen@lunen.dk                            WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK 

                 Traditionel Kinesisk Akupunktur     

                 Meditation
                     v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske 

                  LISELOTTE BALLE LUNEN
                       Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45 B 8600 SILKEBORG  Mobil :   50 92 91 54

E-mail :  lunen@lunen.dk                            WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK

Traditionel Kinesisk Akupunktur & Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske 

LISELOTTE BALLE  LUNEN
Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45B - 8600 Silkeborg

www.lunen-akupunktur.dk
Mobil: 5092 9154

Denne annonce
kan blive DIN

For kun 1.250,- pr år


