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20 ÅRS JUBILÆUM
Julemanden på tur i Nisset og Lemming

Hilde, Eva og Ellen til Fællesspisning

X-Blocks Cykelbane

Den nye legeplads i Serup
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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

· 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

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

TRYK

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066

Skægkær Dyreklinik

www.skabertrang.dk

Sinding Auto

Tina Englyst

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

Bio Sculpture Gelé negle
Single Lash Extensions
Lash Lift & Brow Lamination
Traditionel Kinesisk
Akupunktur
Gua
Sha Ansigtsbehandling
Meditation
Voksbehandlinger
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske
NADA - Øreakupunktur

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

LISELOTTE BALLE LUNEN
www.loutina.dk
Sundhedsautoriseret (SA)

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

#loutinanailz

Traditionel Kinesisk Akupunktur
Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske

Denne
annonce
kan blive
Vestergade 45B - 8600 Silkeborg
Mobil: 5092 9154
DIN
www.lunen-akupunktur.dk
for kun
Vestergade 45 B
: 50
92 91 54 & Meditation
Traditionel Mobil
Kinesisk
Akupunktur
1.250,- pr år8600 SILKEBORG
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske
LISELOTTE BALLE LUNEN
Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45 B

8600 SILKEBORG

E-mail : lunen@lunen.dk

E-mail : lunen@lunen.dk

Mobil : 50 92 91 54

WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK

LISELOTTE
BALLE LUNEN
WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK
Sundhedsautoriseret (SA)

Vi kender lokalområdet

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 16
Torsdag kl. 11 - 16
Søndag kl. 11 - 16
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GF Forsikring
- overskud til hinanden

Besøg os på Borgergade 34,
8600 Silkeborg eller ring
på 7224 4160.
GF Silkeborg
gf-silkeborg.dk
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FORÅR
Hvad var det dog der skete, mit vinterfrosne hjertes
kvarts må smelte ved at se det, den første dag i marts.
Munk 1943 - Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme. Børup 1526 - Den kedsom vinter gik sin gang. Stub
1771 - Når vinteren rinder i grøft og i grav. Skjoldborg
1897 - Det er i dag et vejr, et solskinsvejr, o søde vår,
så er du atter nær. Holstein 1903 - Velkommen lærkelil,
jeg ved ej strengespil. Richardt 1868 - Bedstefar tag dine
tænder på. Jæger 1950 - Nu lokker atter de lange veje,
og jeg har flikket de gamle sko. Pedersen 1955,
- og sådan kunne man blive ved. Dette er begyndelsen
på et udpluk af sange fra Højskolesangbogens afsnit
”Tidligt forår.” Når man kender sangen, kan man høre
den for sig, blot ved at læse 1. linje. Den ældste er fra
1526, den nyeste fra 1955. Til alle tider har digtere prist
vårens komme.
Og det gør alle vi andre også. Vi glæder os til den dag
man tager trøjen af og smøger ærmerne op for at få lidt
sol på den blege hud. Vi glæder os til at se glade børn
spille bold eller sjippe i solen, uden flyverdragt på.
Og vi glæder os til at snakke med naboen over hækken,
mens vi støtter os til riven eller hakken, og skærmer for
solen med hånden.
Vi glæder os til lysere tider, på flere måder. Og de kommer.
Klaus H.,Tandskov
Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:						 		
Redaktør (vest):
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 		
4040 4502
Redaktør (øst): 		
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3 		
2993 5475
Kasserer:			
Karina Birch, Viborgvej 129 			
6127 7299
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2 		
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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SKÆGKÆR BORGERFORENING
Skægkær Borgerforening
har afholdt generalforsamling
og de nuværende
bestyrelsesmedlemmerne er:
Louise Statager
Jørn Oluf Larsen
Inge Frydenrejn Johansen
Tina Bryder
Heidi Ahlmann

ANNONCER
Landsbyklyngen maj 2022
Værkeriet, Lemming Skolevej 8CD
Den 22. maj kl. 10.00 – 15.00

Suppleant:
Stefan Kjeldsen
Find os på Facebook:

Skægkær Borgerforening
Mange hilsner
Louise

SERUP SØ
Det er nu 10 år siden, at det første møde blev afholdt
i forbindelse med genetablering af Serup Sø. Søudvalget har lige siden - og ikke mindst i den seneste
tid - haft travlt med møder, telefonsamtaler mv., for at
realisere projektet. Der er nu indkaldt til møde i marts
måned, for de matrikler, der bliver direkte berørt af
søen, hvor de får mulighed for at komme med idéer og
input til søens udformning. Aage Ebbesen har været
med lige siden det første møde, og har ydet en stor
hjælp til Søudvalget. Vi har tillige haft et godt samabejde Silkeborg Kommune, og i særdeleshed med Aage
Ebbesen, og vi er alle sammen meget spændte på resultatet.
Søudvalget

Outdoor med Awayout
Visioner for Landsbyklyngen

Rengøringsassistent søges

til Børnehaven i Lemming.
Stillingen er ledig pr. 1. juni 22`
Du skal være fyldt mindst 16 år, have flair for rengøring
og kunne trives i et alene-arbejde under ansvar. Arbejdet kan bibeholdes efter det fyldte 18. år.
Du er én af to rengøringsassistenter, der deles om den
daglige rengøring af børnehaven i tidsrummet 16.3006.00, med en fordeling på 2 hverdage a´ 2 timer,
samt hver anden weekend af 3 timer (dagtimer).
Rengøringsassistenterne afløser hverandre
efter behov.

Den kommende Serup Sø - dog kun en vandpyt endnu...
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Kontakt Hanna Lund Petersen på tlf. 3026 5156
for yderligere oplysninger.
Ansøgning sendes til bhv8632@gmail.com
senest d. 17. marts 22`

GADESPEJLET
Et stort
TILLYKKE
til jer alle

D. 14/1-22 blev Lars
Kjeldsen og Malene Petersen forældre til denne
skønne landmandsknejt,
på 4386g og 55 cm.

Anker Dahl Olsen, Holmmøllevej 5 i Lemming,
kom til verden den 7. December 2021. Her sammen med sine søskende
Bjørk og Carl.

På Skægkærvænget 5A
bor denne nyfødte pige
med sin mor Louise Isager og far Anders Haun
Isager Christiansen. Her
sammen med halvsøstrene Liva og Sidsel

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet
spændende og aktuelt,
ved at underrette redaktionen
om mærkedage, fødselsdage,
bryllupper mm.
Husene i Mariedalen i Sejling skrider hurtigt frem

Aftenstemning ved Vestre/Almindsø på en blæsende januar aften sammen med Lone Kristjansen, Lemming
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DAGPLEJERNE
DGI Certificering af dagplejer

Vi er 4 kommunale dagplejer i Lemming/Skægkær området, der har været så heldige, at uddanne os og få
certifikat som DGI dagplejer.
Men hvad er det?
DGI-certificering er et idrætskoncept målrettet kommunale og private dagplejer, der skaber optimale rammer for en sjov og aktiv hverdag for dagplejebørnene.
Konceptet sætter fokus på at stimulere børnene fysisk,
udvikle deres kropsbevisthed og bevægelsesglæde
med det formål at skabe øget trivsel og bane vejen for
sunde vaner. I forløbet lærer dagplejerne at stimulere
og udfordre børnene kropsligt med udgangspunkt i det
enkelte barns fysiske og mentale forudsætninger.

DGI Dagplejerne: Heidi, Tina, Lone og Henriette
Taktilsansen er en af vores mest
bærende sanser, der spiller en vigtig rolle i vores kropsbevidsthed og
kropsforståelse. Taktilsansen er helt
konkret vores følesans og berøringssans, der har betydning for, hvordan
vi fungere i vores hverdag. Hvis taktilsansen er velstimuleret, så er det
med til at give dit barn evnen til at
være social og tæt på andre mennesker igennem leg og fysisk kontakt.
Forstyrrelser på taktilsansen har en
stor betydning for dit barns samvær
og det er derfor vigtigt, at den udfordres og stimuleres dagligt.

Dagplejeren får ideer til konkrete bevægelsesaktiviteter målrettet aldersgruppen og inspiration til, hvordan
dagplejeren kan skabe en fysisk aktiv hverdag for børnene – både ude og inde. Certificeringen består af 5
moduler, som er delt ud på 3 lørdage, her bliver dagplejen klædt på til at understøtte børns idræt, leg og
bevægelse.
BEGEJSTREDE BØRN BØVLER BEDST
Som certificeret DGI dagplejer, arbejder vi med at skabe balance mellem udfordring, fællesskab og sundhed. Alle skal røre sig lidt hver dag – også de små
mennesker. Vi får det motoriske flettet ind i vores dagligdag. Det kan vi F.eks gøre ved at øve os i at hoppe,
kravle, trille, gynge og rulle.
Vi tænker naturligt idræt, leg og bevægelse ind i de 6
temaer i læreplanerne og børnene vil i løbet af deres
tid hos os, lære at tage initiativ til aktiviteter, hvor de
aktivt bruger kroppen og derved udvikler deres sanser.
Vi ved, at gode bevægelsesvaner bl.a.:
Fremmer indlæringsevnen
Fremmer den sproglige udvikling
Fremmer fælles fagligt fundament
Skabe social samhørighed
Fremmer barnets egen forståelse for dets krop

Dagplejere

(for pædagogiske ledere, se s. 46)

Gitte Nielsen		
Charlotte Steentoft
Heidi Videbech
Lone N. Jensen
Gry Fogh Schultz
Henriette G. Larsen
Lone Bidstrup		
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Skægkær
Skægkær
Sejling		
Sejling		
Lemming
Lemming
Høgdal		

3068 9017
2256 0866
2735 1818
3074 9758
2250 2097
2026 1475
3011 5818

Fælles leg med vand og sand

Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Alberte-Maj Kjøge
Linda Højen Weibel
Jeanette Svendsen
Line Eslund Skifter

Serup		
Resdal		
Resdal		
Resdal
Sinding
Sinding

2031 0466
6112 6002
2176 9781
2016 9791
2252 1042
2684 8926

SKÆGKÆRSKOLEN
Kreativitet på Skægkærskolen

Kreativitet er mange ting. Der er masser af kreative
aspekter i såkaldt boglige fag. Kreativ skrivning i
sprogfag, problemløsning i naturfag og matematik og
meget andet. Boglige træningsforløb i f.eks. læsning
kan også suppleres med kreative aktiviteter. Naturligvis er det nemmest at få øje på i de fag, vi kalder
kreative fag. Her arbejder vi på Skægkærskolen med
at udvikle nye måder at arbejde på, og dermed give
børnene de allerbedste muligheder.

Skægkær Blæsernes Forårskoncert
Tirsdag d. 24. maj kl. 19.00
på Skægkærskolen.

Gratis entre

I musik har vi i år alle eleverne fra 3.årgang i gang med
at lære et blæser-instrument at kende. Vores dygtige
musiklærer Søren, der også leder Skægkær Blæserne, står for det. Alle elever låner et ”rigtigt instrument”og det er en fest med alle de trompeter, horn og cornetter. Børnene er fyr og flamme, og der bliver truttet
og øvet i lange baner.
Billedkunst er også et fag, vi gerne vil udvikle på. Derfor er vi gået ind i et samarbejde med Den Kreative
Skole i Silkeborg om projekt: ”kultur-klasser”. Det betyder, at en af vores dygtige billedkunstlærere indgår
i et fast ugentligt samarbejde med en professionel billedkunstlærer. Sammen udvikler de spændende projekter og lærer af hinandens fagligheder- til glæde for
undervisningen hos os. I år er det særligt vores modtagelsesklasse elever, der får denne ekstra dimension
med. På skolen får vi glæde af flotte udstillinger.

Læsemonster

Læsemonstre

5.årgang har i et dansk læseprojekt også lavet ”læsemonstre” med indbygget lys - og b.la. et hjerte der
banker.

Når et ler-projekt handler om livretter, er det spændende
med mange nationaliteter i modtagelses-klassen.
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Nybolig Frank Lerche - din lokale Ejendomsmægler i Silkeborg og Kjellerup
Sådan lyder overskriften for Nybolig Frank Lerche,
men virkeligheden er, at firmaet også er meget aktivt
i Lokalbladets område mellem Silkeborg og Kjellerup
med mange afsluttede handler og iflg. meningsmålingerne med en score på tilfredsheden på 9,8 ud af 10.
Rigtig flot!
Og ikke uden grund, da firmaet netop satser på den
gode dialog med både sælger og køber, hvor mennesket og ønskerne er i højsædet, og det lokale kendskab skaber en tryg atmosfære. Gennem deres løbende kurser og uddannelser samt mange års erfaring i
branchen er de i stand til at sikre alle parter en optimal
handel uden efterfølgende kontroverser.
Trine Bak Jensen, som jeg har interviewet, fortæller:
”Vi møder altid kunderne i øjenhøjde og gerne med en
uforpligtende snak over en kop kaffe/the. Her tilbyder
vi sælger en gratis salgsvurdering og lytter til deres ønsker, så sælger véd, hvad man kan forvente, lige som
vi med et stort køberkartotek kan tilbyder mange valide
købere fremvisning af salgsemnerne.

Team Nybolig
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Og er man køber, har alle
let adgang på internettet til
et stort emnekartotek på
www.nybolig.dk, hvor vi
gerne fremsender salgsmaterialet til interesserede
og tager en snak i telefonen eller på kontoret om,
hvad køber ønsker og giver uvildige råd om køb og
handelsforløbet”.
Kontakt derfor trygt Nybolig Frank Lerche, hvis du vil
sælge eller købe fast ejendom og andelsbolig på tlf.
86821010 eller via internettet på www.nybolig.dk. Du
vil altid blive mødt af en imødekommende og dygtig
medarbejder, der kan guide dig gennem bolighandelens ofte kringlede veje. Viser du værdikuponen her fra
bladet (annoncen på s. 47), kan du lige nu få kr. 5.000
i rabat fra det normale salær i forbindelse med salg af
din bolig.		
						
Luffe

PLADS TIL DIG OG MIG
Drømme kan godt være længe undervejs og så alligevel gå i opfyldelse
”For snart seks år siden, sad jeg og slappede af
med en blyant og tegnede. Pludselig sad jeg med
en sjov og, syntes jeg, hyggelig hugorm. Jeg tænkte at den måske kunne blive til en godnathistorie
til mindre børn og bildte mig selv ind at det nok
kunne være muligt.” (Torben Allan Mikkelsen)
Det var starten på et go’ nat-historie univers, med afsæt i Hugo Hugorm og hans venner, hvor første bog,
Hugo Hugorm og Folmer Fisk, er udkommet. Ophavsmanden er Torben Allan Mikkelsen fra Skægkær, som
nu endelig har fået virkeliggjort en drøm om at fortælle
små historier til børn.

sælges først, før de nye trykkes. De to næste bøger vil
også, som den første, hver have sin egen malebog og
3 plakater, indeholdende tegninger fra bogen.
www.hugohugorm.dk
Instagram: hugohugormhistorier
Tlf.: 2383 0353 (arbejde) / torbenallan@gmail.com
Torben Allan/ Klaus H.

”Jeg har altid været god til at digte og fortælle
historier, så tanken om at lave en børnebog, har
egentligt altid ligget og luret på at få en chance.”
fortæller Torben.
Morfar var historiefortæller
Torbens morfar var en fantastisk historiefortæller, som
kunne opfinde historier ud af det blå, og dén evne har
Torben i den grad arvet. Han har altid elsket at fortælle
historier til børnene i familien, og med flere børnebørn
til rådighed, er der rig mulighed for at teste historierne,
foran et kræsent publikum. Bøgerne handler om Hugo
og hans venner af forskellig art og deres oplevelser.
Hugo Hugorm ser anderledes ud end hans 11 søskende og forældre, for han er nemlig lysegrøn med mørkegrønne prikker på, og det er jo langt fra almindeligt i
hugormefamilier.

Torben

Lidt morale er der også blevet plads til, for uanset hvilken race og udseende man har, samt hvor forskellige
man er, kan man godt blive venner og have det sjovt
sammen alligevel.
400 bøger er allerede bestilt i en særlig udgave.
En virksomhed har bestilt 400 bøger med firmanavn på
bagsiden, som den ønsker at donere til blandt andet
børneinstitutioner, samt Ronald McDonalds børnehus
ved Rigshospitalet, til fødeafdelingen på Skejby Sygehus, samt til Trygfondens Familiehus i Skejby. Dette
skabte økonomisk mulighed for at Torben fik trykt sin
version af bogen, som sælges via en hjemmeside. Bogen ledsages af en lille malebog og tre forskellige A4plakater til indramning.
Lige nu handler det for Torben om at skabe så meget opmærksomhed omkring Hugo Hugorm og Folmer
Fisk, at der bliver økonomisk mulighed for at sætte bog
nummer to og tre i produktion. Indholdet er klar, men
da Torben selv betaler trykning, skal førsteudgaven
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LOKALRÅDET
Strukturplan for byudvikling omkring Sejling og Skægkær
Vi oplever stor interesse for at udvikle Sejling og
Skægkær. For at sikre sammenhæng og helhed i udviklingen har vi i Silkeborg Kommune taget hul på arbejdet med en strukturplan for området. Den skal bl.a.
pege på:
• Hvilke arealer, der i fremtiden skal være til boliger,
offentlige funktioner og evt. detailhandel.
• Hvordan de fremtidige veje og stier skal være.
• Hvor og hvordan områdets store grønne kiler og stisystemer skal kobles sammen med landsbyerne.
• Hvor lokalbefolkningen mødes, og hvordan de fremtidige fællesskaber ser ud.
Jeres idéer er vigtige
Som beboere i og omkring Sejling og Skægkær er I
eksperterne. Vi vil derfor gerne inddrage jer tidligt i arbejdet med strukturplanen. I januar 2022 har vi nedsat
en lokal udviklingsgruppe, som vil skærpe og kvalificere vores arbejde med strukturplanen ved fx at pege
på potentialer og udfordringer i lokalområderne.
Den lokale udviklingsgruppe mødtes første gang i februar, men det er en åben gruppe, så det er stadig
muligt at deltage, hvis nogen af jer har lyst til det.
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I april 2022 planlægger vi en bred inddragelse, hvor
alle interesserede har mulighed for at høre om det
foreløbige arbejde med planerne og komme med forslag og idéer.
Om strukturplanen og kommuneplanlægning
En strukturplan er en langsigtet plan, som udføres
over tid. Den viser hovedtrækkene i et områdes struktur med bl.a. byområder, grønne områder, veje, stier
og offentlige funktioner som børnehaver.
Strukturplanen skal laves til kommuneplanrammer for,
at den kan realiseres. Kommuneplanrammer er en
del af kommuneplanen, som er byrådets overordnede
retning for kommunens udvikling. Kommuneplanrammerne fastlægger, hvor der bl.a. skal være boliger og
erhverv, hvor tæt vi skal bo og hvor der fx skal være
grønne områder.
Har I spørgsmål eller ønsker at deltage i udviklingsgruppen, kan I kontakte byplanlægger i Silkeborg
Kommune Maria B. Deleuran på mbde@silkeborg.dk
eller på tlf. 89701521.

LOKALBLADET
Referat fra Lokalbladets generalforsamling 2022
Tilstedeværende: Henriette Gosvig (Serup), Klaus
vest-redaktør (Tandskov), Tina Damsgaard (Resdal),
Hanne A. Holst (Sinding), Karina kasserer (Resdal),
Tina sætternisse (Serup), Knud Erik Nielsen (Lemming), Oluf ”Luffe” øst-redaktør (Nisset).
Knud Erik blev valgt til ordstyrer, Luffe til referent. Knud
Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
Klaus lagde ud med tak til Tina for et notat om sideforbruget i bladet, som giver redaktørerne let overskuelighed om hvilke side, de skal ”lukke” med materiale.
Til dette uddybede Klaus redaktørernes idéer om de
temaer, der har været præsenteret i bladet gennem de
senere år, som Unge Iværksættere, byhistorierne i Her
Hvor Vi Bor, erhvervssiderne med nye firmaer m. fl.
Spurgte ud i forsamlingen, om der var kommentarer
eller nye idéer, men redaktionen fik frie hænder.
Luffe fortalte, at annoncetegningen havde været træg,
men for nuværende var der god gang i det med næsten fyldt op på de nuværende sider.
Tina oplyste, at der faktisk kan være 9 annoncer mere
med lidt grafisk snilde. Prisen på annoncerne blev foreslået hævet, hvis økonomien trænger til det, se under
budget.

Karina fremlagde regnskabet for 2021, der viste et underskud på 6381 kr, som desværre skyldes ubetalte
tilgodehavender på 7.000 kr., så når de betales, vil der
være et knebent overskud. Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2022 udviser ligeledes et underskud på
7.800 kr., men her er forventningen, at øgede annonceindtægter vil kunne opveje dette. Budgettet blev
godkendt. Lokalbladets priser for adgang til sider, annoncer m.m. er uændret og lægges ud på: lokalblad.
com.
Redaktørerne og revisor Jørgen Nikolajsen blev genvalgt, kasserer og sætternisse fortsætter, alle med applaus.
Under eventuelt drøftedes redaktionen valg af enkelte
annoncører og arrangementer, som ikke har klar tilknytning til Lokalbladets område. Dette blev forklaret
med den aktuelle mulighed for nogle tilskud til støtte
for økonomien efter deres egen henvendelse.
Generelt opfordres til at finde annoncører i området eller tæt på med interesse i den lokale kontakt. Her blev
nævnt Købmanden i Kragelund og Blomst & Gren på
Viborgvej. Vedr. Gadespejlet blev nævnt muligheden
for via de lokale Facebook-grupper at indhente billeder
og datoer for fødselsdage, mærkedage som div. bryllupper m.m.

Et forslag om 4 sider annoncer blev kommenteret med,
at man tidligere havde sagt nej til for-meget-annonceri!

Dirigenten takkede for god ro og orden, og så hyggedes med wienerbrød og kaffe m.m.
Luffe

Tina, Karina, Hanne, Tina...

Klaus, Henriette, Luffe... Knud Erik gemte sig bag kameraet
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02.03.
VINTERHØJSKOLE - Filmaften i Sejling sognehus
Onsdag 2. marts 2022 fra kl. 18, filmstart kl. 19.
Vi ser den svenske oscarnominerede film ”Som i Himlen”, en
livsbekræftende og humoristisk film om at synge i sangkor, 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.

30.03.

Stille stund i kirken

Klaver-og guitarmusik i Serup kirke
Onsdag 30. marts kl. 16.30

Lad freden og roen sænke sig over dig og mød ind i kirken og lyt til stille mediativ
musik.
Musikkens toner vil indimellem blive afløst af det talte ord med oplæsning af et
digt eller salme.

Eftermiddagens lille seance vil vare ca. 45 min., og man må komme og gå som det
passer ind i dagens program.

12

12.03.

Syng
med
Syng med
Katrine Muff
Katrine
Muff
Enevoldsen
Enevoldsen
Lørdag 12. marts

Lørdag 12. marts
kl. 10-13
kl. 10-13
i Serup Kirke
I Serup Kirke
Sang og foredrag
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 sangfællesskab
smitter af, når hun fortæller ærligt og humoristisk om at være tro mod sin egen stemme og at
mødes i musikken.
Frokost med højt smørrebrød i forsamlingshuset: Tilmelding til hengo@km.dk (hvis man ønsker
smørrebrød) eller telefon 24 25 24 23. SU senest onsdag 9. marts.

15.03. & 29.03.
Masker med mening
Kom og vær med til at strikke dåbsklude til brug i vores
kirker. Alle strikkeglade, kvinder, mænd, unge og ældre er
velkomne man skal bare have lyst til at strikke eller hækle. Det er gratis at deltage – der vil være sørget for garn
og opskrifter, kaffe og kage, så vi håber du har lyst til at
være med! Medbring gerne strikkepinde nr. 3.

Vi mødes tirsdag den 15.
marts i Serup præstegård
og tirsdag den 29. marts i
Sejling sognehus.
Begge dage kl. 19.
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06.04.

FORÅRSKONCERT
Sejling kirke
Onsdag 6. april
kl. 19.30
med sopran Laura Flensted
Jensen og pianist Niels Nørager
Aftenens program vil spænde vidt – fra nogle
af påskens smukke salmer og årstidens dejlige
sange, til operette og opera med både dramatik
og humor.
Vel mødt til en smuk optakt til påsken.
Fri entré.
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10.04.-18.04.

OPLEV PÅSKEN I LILLE HIDS PASTORAT
Påsken er den største kristne højtid og en
grundfortælling i vores kultur. Påsken handler
om livets store spørgsmål og om nære menneskelige erfaringer – håb, forsoning, tilgivelse,
fællesskab, tro på livet, men også svigt, ensomhed, lidelse og død.
I kirken mindes vi begivenhedernes gang fra
indtoget i Jerusalem palmesøndag, til skærtorsdag, hvor Jesus indstifter nadveren over hans
tilfangetagelse og korsfæstelse langfredag til
den tomme grav påskedag.
Palmesøndag den 10. april:
Lemming Kirke kl. 11.

Skærtorsdag den 14. april:
Sejling kirke kl. 11, Serup kirke kl. 17 gudstjeneste med påskemåltid i forsamlingshuset (50,- kr
pr.pers., tilmelding til Henriette hengo@km.dk senest 12.04.) Kragelund kirke kl. 19.30

Langfredag den 15. april:
Sejling kirke kl. 11 liturgisk gudstjeneste, Funder kirke kl. 13, Lemming kirke kl. 15.

Påskedag den 17. april:
Serup kirke kl. 9.30, Sinding kirke kl. 9.30, Funder kirke, kl. 9.30, Lemming kirke kl. 11, Sejling
kirke kl. 11, Kragelund kirke kl. 11.

2. Påskedag den 18. april:
Funder kirke kl. 11.
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KONFIRMATIONER 2022
DER ER KONFIRMATIONER FØLGENDE DAGE:
Lørdag den 30. april:
Sinding kirke kl. 10, IC-klassen - Skægkærskolen
Lemming kirke kl. 10, 7. årg. Friskolen
Lørdag den 7. maj:
Serup kirke kl. 10, 7. årg. Skægkærskolen
Fredag den 13. maj, St. Bededag:
Sinding kirke kl. 10, 7. årg. Skægkærskolen
Søndag den 15. maj:
Sejling kirke kl. 10, 7. årg. Skægkærskolen
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10.05.
ORIENTERINGS- OG MENIGHEDSMØDE
for Sejling og Sinding sogne
Tirsdag 10. maj, kl. 18.30
I år er der valg til menighedsrådet i Sejling og Sinding og derfor afholdes der orienteringsmøde tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 18.30 i sognehuset i Sejling. På mødet orienterer
menighedsrådet om sit arbejde, kommende opgaver, antallet af kandidater, der skal
vælges, rammerne for valgforsamlingen samt muligheden for at udløse et afstemningsvalg. Det er også muligt at drøfte, hvem der ønsker at være kandidater til det nye menighedsråd. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.
Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver her i Sejling og Sinding, hvilke aktiviteter de arrangerer, og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde
op til det offentlige orienteringsmøde den 10. maj.

26.04.
Datoer for kommende menighedsrådsmøder
i Sejling og Sinding sogne:
Tirsdag den 15. marts kl. 19.
Tirsdag den 5. april kl. 19.
Tirsdag den 10. maj kl. 18.30
Menighedsrådet holder møder i sognehuset,
Lemmingvej 2.
Der er offentlig adgang til møderne.

Årsmøde for Serup og Lemming sogne

Tirsdag 26. april kl. 19, præstegården i Serup

Det er denne dag, du kan blande dig, hvis du vil være
med til at bestemme, hvilken rolle kirken skal spille i dit
lokalområde. Vi er altid interesserede i at udvikle koncepter til vidt forskellige arrangementer, der kan inspirere eller samle mennesker. Alle gode ideer til, hvordan kirken kan blive bedre og endnu mere mangfoldig
og favnende, bliver modtaget med glæde.
Vel mødt!

16.05.
KRISTI HIMMELFART
Indendørs:
Kl. 9.30 i Sinding kirke
Kl. 11 i Sejling kirke

Udendørs:
Kl. 10 Gudstjenesten finder i år sted i
Funders ”hjørne” af søen, der vil blive
sat skilte op, så det er nemt at finde.
17
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02.06.

Sommerkoncert med vox´enkoret
I Lemming kirke torsdag 2. juni kl. 19.30
I 2022 kan vores lokale Vox’enkor fejre 10 års jubilæum. Koret blev dannet i sept. 2012 med ca. 10
medlemmer. Sidenhen har koret vokset sig stort og hviler i dag på et stabilt fundament af 22 sangglade og velsyngende korsangere. Drivkraften i koret er først og fremmest glæden ved at synge, dernæst
at træne og udvikle sangstemmen og i fællesskab at udvikle korets musikalske udtryk. Derudover lægger koret stor vægt på det sociale fællesskab og slutter altid korprøverne af med hyggeligt samvær
med kaffe og kage. Ved årets sommerkoncert vil koret synge et varieret program af danske sange,
klassiske værker, uddrag fra musicals og rytmiske sange. Programmet bliver et sammenkog af korets
repertoire gennem de sidste 10 år. Vel mødt til en festlig aften i kirken.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Med Skægkær blæserne
I præstegårdshaven i Sejling mandag 6. juni kl. 14
Anden pinsedag går kirkerne i Lille Hids Pastorat sammen
om en festlig pinsegudstjeneste under åben himmel med de
kendte pinsesalmer, musik og ord, for alle aldre, med præster, organist, kirkesanger og Skægkær Blæserne. Vi sørger
for kirkekaffe, kage og bænke til at sidde på.
I tilfælde af vedholdende regn holdes gudstjenesten i Sejling kirke.
18

06.06.

					Takster pr. 1. januar 2022

								
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
376,91 / 376,97			

									
Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)				
For 1 brugsperiode:				
Lemming/Serup
Sejling/Sinding
Kistegravsted, pr. gravplads			
15.503,25			
18.603,90			
Kistegravplads i fællesgrav			
15.503,25			
18.603,90
Urnegravsted					
1.908,10			
3.816,20
Urnegravplads i fællesgrav			
1.908,10			
3.816,20
															
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
						 Renh.		
Gran (kat.1)		
Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads			
942,28		
479,33 / 479,83
21,44
Kistegravsted med 2 pladser			
1.413,41		
720,14			
21,44
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
235,57 / 235,58
239,11 / 248,67
21,44
Urnegravsted					
706,71		
277,88			
21,44
Granbort								
154,07
									
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			
25.912,50		
11.983,25		
536,00
Kistegravsted med 2 pladser			
38.368,75		
18.003,50		
536,00
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
6.478,25		
5.976,75		
536,00
Urnegravsted					
7.773,80		
2.615,30		
214,40

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			
31.095,00		
14.379,90		
643,20
Kistegravsted med 2 pladser			
46.642,50		
21.604,20		
643,20
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
7.773,90		
7.173,30		
643,20
Urnegravsted					
15.547,60		
5.557,60		
428,80

							Lemming/Serup
Sejling/Sinding				
Urnegravplads i plæne, m. gravminde
6.219,00		
12.438,00		
Urnegravplads i plæne, anonym		
3.062,40		
6.124,80		
Kistegravplads i plæne, m. gravminde		
17.667,75		
21.201,30*****		
Kistegravplads i plæne, anonym			
11.307,25		
13.568,70
Kistegravplads i plæne m. gravminde, 2 pladser
23.557,00		
28.268,40*****
									
									
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.						
									
Kistebegravelse, mandag - fredag		
5.169,10			
Urnebegravelse, mandag - fredag		
753,82
			
									
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.					
			
Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms 471,14								
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Døbte
David Grewy Kjeldsen
20/11-2021
Lemming Kirke
Gabriel Bjerre Idorn
20/11-2021
Lemming Kirke
Bjørn Bæk Lauge Hovgaard
23/01-2022
Sinding Kirke
Laura Skovdal Bukholt
05/02-2022
Sejling Kirke

Vielse
Linda Mølgaard Sørensen og Bent Lund
22/01-2022
Sejling Kirke

Døde og begravede/bisatte
Gunnar Nedenskov Kristensen
23/10-2021
Silkeborg Vestre Kapel

David Grewy Kjeldsen med sine forældre

Verny Jacobsen
24/11/2021
Sinding Kirke
Henri Østergaard Møller
08/01-2022
Alderslyst Kirke
Jytte Høegh
19/01-2022
Silkeborg Vestre Kapel
Niels Jacob Nielsen
26/01-2022
Lemming Kirke

Gabriel Idorn Bjerre med forældrene og faddere og storebror Aksel i forgrunden.
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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.

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 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
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

Se mere på:
www.sogn.dk
www.kragelundkirke.dk
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Søndag 22.

Søndag 15.

Lørdag 14.

9.30 HG

11.00 HG

Søndag 8.

Fredag 13.

10.00 HG 6

Serup

09.30 HG 5

Lørdag 7.

Søndag 1.

Maj

Lørdag 30.

Søndag 24.

Mandag 18.

11.00 HG

9.30 HG

Lemming

10.00 HG 6

11.00 HG

11.00 HG

9.30 HG

Søndag17.

11.00 HG

Lemming

09.30 HG 5

11.00 HG

Lemming

15.00 KTA 2

17.00 HG 1

Serup

11.00 HG

09.30 HG

Serup

Fredag 15.

Torsdag 14.

Søndag 10.

Søndag 3.

April

Søndag 27.

Søndag 20.

Søndag 13.

Søndag 6.

Marts

KIRKENYT

10.00 MSG 6

09.30 MSG

Sejling

09.30 MSG

11.00 MSG

11.00 MSG

Sejling

9.30 MSG

11.00 MSG

Sejling

10.00 MSG 6

11.00 MSG

Sinding

10.00 MSG 6

11.00 MSG

11.00 MSG

09.30 MSG

Sinding

11.00 MSG

9.30 MSG

Sinding

10.00 KTA 6

11.00 KTA

9.30 KTA

Kragelund

11.00 KTA

19.30 KTA

9.30 KTA

Kragelund

11.00 KTA

9.30 HG

9.30 KTA

11.00 KTA

Kragelund

for Lille Hids Pastorat

3. søn ef. Påske

2. søn ef. påske

1. søn ef. påske

Anden påskedag

Påskedag

Langfredag

Skærtorsdag

Palmesøndag

Mariæ bebud. dag

Midfaste

3. søn i fasten

2. søn i fasten

1. søn i fasten

9.30+11.00 KTA 6
5. søn ef. Påske

4. søn ef. Påske

9.30+11.00 KTA 6 Bededag

9.30 KTA

11.00 KTA

Funder

16.00 KTA

9.30 KTA

13.00 KTA 2

9.30 HG

11.00 KTA

Funder

9.30 KTA

11.00 HG

11.00 KTA

9.30 KTA

Funder

Gudstjenesteliste for Marts - April - Maj
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11.00 HG

Søndag 12.

9.30 HG

14.00 4

Lemming
14.00 4

Sejling

11.00 MSG

14.00 4

Sinding

09.30. MSG

14.00 4

9.30 KTA

Kragelund

11.00 HG

10.00 KTA 3

14.00 4

11.00 KTA

Funder

9.30 HG

10.00 KTA 3

4. Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Sejling
5. Kirkekaffe
6. Konfirmation

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

1. Gudstjeneste med påskemåltid
2. Solist medvirker
3. Friluftsgudstjeneste ved Bøllling Sø,
i samarbejde med Funder, Kragelund og Engesvang

Noter:

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

14.00 4

Serup

Mandag 6.

Søndag 5.

Juni

Søndag 29.

Torsdag 26.

Trinitatis

Anden Pinsedag

Pinsedag

6. søn ef. påske

Kristi himmelfarts dag

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

Februar

Marts

April

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

1. marts kl. 19.00
LiveStream Foredrag i
Værkeriet, se s. 40

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

2. april
Forårsfest i Sejling Borgerforening, se s. 30

24. februar kl. 19.00
Generalforsamling i Værkeriet, se s. 40

2. marts kl. 19.00
Filmaften, Sejling Sognehus, se s. 12

21. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag,
Lemm. Senior, se s. 45

2. april kl. 11.00
Børne- og Unge Fodboldopstart, LIF, se s. 27

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

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

23. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning, Serup
Pensionistf., se s. 45

3. april kl. 10.00
Affaldsindsamling, Serup
Borgerforening, se s. 33

28. februar kl. 19.00
Generalforsamling, Sejling Forsm., se s. 44

7. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sejling Borgerf., se s. 30

26. marts
Revy, Lemming Borgerforening, se s. 39

6. april kl. 19.30
Forårskoncert, Sejling
Kirke, se s. 14

9. marts kl. 13.30
SeniorShoppen, Serup
Pensionistf., se s. 45

29. marts kl. 19.00
LiveStream Foredrag i
Værkeriet, se s. 40

7. april kl. 19.00
Generalforsamling, Serup Forsaml., se s. 32

12. marts kl. 10.00
”Syng med” Katrine Muff,
Seuo Kirke, se s. 13

29. marts kl. 19.00
Strik Dåbsklude, Sejling
Sognehus, se s. 13

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

15. marts kl. 19.00
Strik Dåbsklude, Serup
Præstegård, se s. 13

30. marts kl. 12.30
Middag + GF, Sejling
Pensionistf., se s. 44

16. marts kl. 13.30
Fællessang + Underholdning, Sejl. P., se s. 44

30. marts kl. 13.30
Petanque Opstart i Serup
Pensionistf., se s. 45

18. marts kl. 18.00
Spiseaften i Serup Forsamlingshus, se s. 32

30. marts kl. 16.30
Stille Stund, koncert i
Serup Kirke, se s. 12
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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
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Gudstjenester:
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Juni

Fremtidige

14. april kl. 11+17+19.30
Gudstj. m. Påskemåltid,
div. kirker, se s. 15

7. maj kl. 10.00
Konfirmationer i Serup
Kirke, se s. 16

1. juni
Cykelsponsorløb, Friskolen i Lemm., se s. 37

12. august kl. 17.00
Pizza Aften, Serup Forsamlingshus, se s. 32

21. april kl. 17.30
Sæsonafslutning Område
Nord, se s. 44+45

10. maj kl. 18.00
Spiseaften i Serup Forsamlingshus, se s. 32

2. juni kl. 19.30
VOX´enkoret i Lemming
Kirke, se s. 18

12.-14. august
Sommerfest i Sejling
Borgerforening, se s. 30

26. april kl. 19.00
LiveStream Foredrag i
Værkeriet, se s. 40

10. maj kl. 18.30
Orienterings- og Menighedsmøde, se s. 17

6. juni kl. 14.00
Friluftsgudstj. m. Skægkær Blæserne, se s. 18

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

26. april kl. 19.00
Årsmøde for Serup og
Lemm. Sogne, se s. 17

13. maj kl. 10.00
Konfirmationer i Sinding
Kirke, se s. 16

11. juni
REMA1000 Cup 2022,
LIF, se s. 28

29. april kl. 17.30
Fyraftens-Jazz i Sinding
Forsamlingshus, se s. 31

15. maj kl. 10.00
Konfirmationer i Sejling
Kirke, se s. 16

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

16. september
Solo-Koncert, Anders
Blichfeldt, Sinding, se
s. 31

30. april kl. 10.00
Konfirmationer i Sinding
og Lemming, se s. 16

17. maj kl. 18.30
Møltrup Optagelseshjem,
Lansbyliv, se s. 35

25. juni
50 års Jubilæum i IF
Centrum, se nr. 79, s. 43

22. maj kl. 10 - 15
Outdoor m. Awayout,
Landsbyklyngen, se s. 4
24. maj kl. 19.00
Skægkær Blæsernes
Forårskoncert, se s. 7

8. oktober kl. 18.00
Spiseaften + Poul Sølvsten, Serup F., se s. 32
5. november
Vin Festival, Serup Forsamlingshus, se s. 32
10. november
Morten´s Aften, Serup
Forsaml., se s. 32
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LEMMING IF

Børnegymnastik
i Lemming IF

I 2014 var mit ældste barn 3 år og havde meget energi
i kroppen. Vi søgte derfor efter noget gymnastik til barnet, men fandt desværre intet i Lemming.
Hvad skulle vi så?
Hvis mine børn skulle gå til noget i lokalsamfundet, så
måtte jeg jo selv i gang og sammen med andre yde
en indsats. Jeg fik fat i nogle forældre og frivillige, og
sammen med Lemming IF og bla Glennie Papsø fandt
vi ud af det hen ad vejen.
Som tiden gik, var vi pludselig mange børn i flere aldre
og vi måtte derfor lave et hold mere for de store. I mellem tiden var mit andet barn blevet stor nok til at starte,
så jeg nu havde en på hvert hold.
Og siden har mine kompetencer inden for gymnastik
udviklet sig, og takket være andre trænere har vi kunnet lave god og sjov gymnastik for områdets børn. Og
igen i år, har vi lavet et nyt hold, ungeholdet, da over
30 børn på et hold var for meget,så nu har vi 4 hold,
hvor jeg selv er træner for de to store hold.
Forældre/barn holdet: Dagpleje/vuggestue – 14 børn
tilmeldt (Her kommer vi til at mangle en træner til efteråret)
Batman holdet: Børnehave – 16 børn tilmeldt
Store holdet: Børnehaveklasse til 2 klasse – 20 børn
tilmeldt
Unge holdet: Fra 3 klasse og op – 12 unge tilmeldt
Deres yndlingsøvelse hedder ostehøvl, den går ud på
at de står sammen 2 og 2 på en række på airtracken,
(Oppustelig lang hoppepude). Et par løber langs airtracken med et tov imellem sig. Når de løber den ene
vej, er torvet lavt og de resterende gymnaster skal
hoppe over. Når de løber den anden vej hæves torvet
lidt op og her skal de andre lægge sig ned på maven.
Det gælder om ikke at blive ramt af tovet.
Der har været mange forskellige hjælper igennem, og
TAK til jer alle: Thomas Andersen, Glennie Papsø, Cille
Puggaard, Lisbet Bang, Maria Grønne, Ann Cathrine
Baltzer, Søren, Nollin, Søren Lisager, Sif Gjedde, Mai
Dahl, Kitt Wackerhausen, Jannie Skiver, Anne Nielsen,
Tilde Hansen, Johan Klitgaard, Jeppe Mikkelsen, Mia
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Nielsen, Lasse Schultz og så er der sikkert nogen jeg
har glemt, + flere forældre har været inde og hjælpe
med en hånd.
Især Mia Nielsen, har været med i mange år, hun er
også den træner som faktisk ved noget om spring og
gymnastik, Mia er pt på idræt højskole, men jeg håber
da hun kommer hjem igen.
Jeg glæder mig hver onsdag til, at møde glade og aktive børn til sjov og leg i salen. Ja, de larmer og hører
ikke altid lige godt efter, men vi kan se på deres ansigter at de har det mega sjovt.
Lemming IF – gymnastik i lokale og trykke rammer.
// Sanne, Gymnastiktræner i Lemming IF

Senior fodboldopstart
Lidt billeder fra dagen

Lørdag d. 29. januar blev der taget hul på endnu en
stor sæson, dog var det en noget blæsende gang
lørdagstræning. Dejligt at komme igang igen og fedt
med er par nye ansigter iblandt spillerne.
Seniorholdet træner fremadrettet hver tirsdag kl.
19-20.30 i Lemming og hver torsdag 19-20.30 på
kunstgræsset i Marienlund.
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Lørdag d. 2. april kl. 11 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.

e

omn
k
l
e
v
r
e
e
All

Frokost

Efter træning er
der frokost til alle
børn+unge i klubhuset.
Frokosten gi’r klubben,
drikkevarer kan købes.
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LEMMING IF

CUP 2022
LØRDAG D. 11. JUNI

Kig forbi

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

Fødselsdagshygge i

Mountainbike afd.
Den 20. nov. var der masser af lækker hjemmelavet pizza på menuen og ren hygge i klubhuset
i forbindelse med Mountainbike afdelingens fødselsdag.
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Forskellige hold:
Fra nybegyndere til
avanceret – se mere på
lemmingif.dk

Nyt fra løbeklubben:
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.

Vi samler fortsat

gammelt jern

Afhentning af stort som småt gammelt jern.
Kontakt Jesper Bang på tlf. 30 52 10 40
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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

LOKAL IVÆRKSÆTTER
KC Cars, nyt firma i Nisset
På Nisset Bygade 24 bag den høje hæk, står en del
flotte biler. Her har Kevin Haslund sammen med sin far
Claes Haslund som rådgiver startet bilfirmaet KC Cars
I/S den 13.01.2020.
Kevin er blot 20 år ung, og blev færdigudlært mekaniker den 22.01.22, så man må sige, hans viden og evner er up-to-date. Han viser også stolt sit svendebrev
fra College 360 i Silkeborg, hvor der diskret men dog
med fremhævet skrift står (her oversat til den menige
læser): Næsthøjeste karaktér 10 på Talentspors-linien,
som stiller særligt store krav til eleverne. Super flot
gået, Kevin.
Kevin er ikke biltosset uden grund, da farmand Claes
har mange års erfaring med bilreparationer, både som
selvstændig og som ansat i firmaer i Silkeborgområdet. Så da Kevin valgte mekanikervejen, var far/søn
kontakten let*, se senere....og da Kevins forældre også
havde plads i garagen på Nisset Bygade til værksted,
var muligheden svær at modstå. Værkstedet er indrettet med lift til bilerne, så diverse reparationen og vedligeholdelse kan foregå i velegnede arbejdsstillinger.
Firmaets koncept var i starten relativt billige mindre biler med en god benzinøkonomi og lav grøn afgift, og
dette koncept var nok klogt valgt, for i 2021 solgte Kevin
ca. 80 biler, sådan! Nu har Kevin fået mere olie på tanden....øh fingrene, så nu er både kvalitet og pris skruet
lidt i vejret uden dog at glemme de lidt billigere tilbud,
men i udstillingen finder man nu nyere biler i prislejet
30.000-160.000 kr med fornuftigt lave kilometertal.

Kevin og far med en bil på liften i værkstedet

Kevin fortæller selv om far/søn-situationen: ”I starten
hjalp far med god ”moralsk” støtte, for der var mange
ting, der skulle falde på plads. Det var ikke kun tilbuddet om værkstedsplads, men også diverse kontraktforhold mellem os indbyrdes, svær bankaccept af kontoforhold, tilladelser fra det offentlige og andet, der skal
være ordnet, når man starter firma. Og det var rigtig
god hjælp, selv om min far ikke kan være fysisk hjælp,
fordi han er nyopereret i ryggen”.
Har du lyst til at se mere til KC Cars tilbud, så klik ind
på kc cars.dk og se, om der nogle gode tilbud lige nu.
Eller ring til Kevin på mobil 71161020 og få en snak og
en aftale om en prøvetur.
Lokalbladet siger STORT TILLYKKE til Kevin
med KC Cars og pøjpøj i fremtiden.
Luffe

Kevin foran en række flotte biler

29

SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst…

Ikke meget er sket, dog har vi forsøgt at reklamer for
køb af lokalkalenderen, det har desværre været lidt
sløjt, men tak til jer som har købt.
Det kan stadig nås, selvom vi er et stykke inde i det
nye år. Men om ikke andet, så vil det være en god
støtte til Borgerforeningens økonomi, så tøv ikke med
at sende en SMS til 40842337. Prisen er 200,00 kr.
og for de første 40 stk. vil pengene gå ubeskåret til
Borgerforeningen derefter halvdelen. Så skynd jer at
købe, således det bliver jer, som støtter mest.

Kommende år…
Det bliver, som det ser ud i skrivende stund, et normalt
år - vi krydser fingre!
Generalforsamlingen afholdes som tidligere nævnt
d. 7/3 kl. 1900 i forsamlingshuset, se længere nede,
endelig dagsorden offentliggøres på facebook og ved
opslag umiddelbart før. Dette er nok sket, når I læser
dette, så kig forbi ”krisecentret” og udenfor forsamlingshuset.
Næste arrangement bliver efter et par års fravær vores
Forårsfest som afholdes d. 2/4 ligeledes i forsamlingshuset. Husk at sætte et stort kryds i kalenderen!
Det bliver nogenlunde som det plejer, med en hyggelig
fællesspisning og efterfølgende skuespil, aften/natten
slutter med musik og dans.
Skuespillet bliver nok lidt anderledes i år, så i stedet
for et decideret skuespil, vil det mere være forskellige
sketcher. Uanset hvad, er vi ret sikre på, at de gode
skuespillere leverer varen!
Kigger vi længere frem på året, så vil der nok også
være behov for et par arbejdsdage på Arnestedet. Vi
er stort set i mål med vores nuværende planer og mål,
men der vil jo altid være behov for vedligeholdelse.
En ny legeplads har/er et ønske fra flere Sejlingborgere, det skal der naturligvis arbejdes videre med.
Økonomien er selvfølgelig en forudsætning som skal
tilvejebringes. Vi håber på at være en del af Riverboat
i år, som tidligere har gjort det muligt at udføre større
forbedringer på Arnestedet. Men det inddækker nok
desværre ikke det hele.
Men planer og ambitioner for Arnestedet bliver medtaget på generalforsamlingen som et særskilt punkt på
dagsorden, så vi håber selvfølgelig på et godt fremmøde, så vi kan få en god dialog omkring det.
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Lidt nostalgi fra en ny legeplads i 2015

SEJLING BORGERFORENING

GENERALFORSAMLING 2022
Mandag d. 7. marts kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent/referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Ambitioner for Arnestedet
5. Indkomne forslag
6. Valg
På valg er Anders Mark & Mick (udtræder),
Jakob & Claus (modtager genvalg)
Revisor: Svend Aage (modtager genvalg)
7. Evt.
Ellers glæder vi os bare til et som sagt forhåbentligt
normalt år, så vi både kan afholde Skt. Hans og ikke
mindst et brag af en Sommerfest i uge 32. Men som
nævnt i sidste blad, er der også tanker på justeringer
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 programmet søndag. Måske man bare skal mødes til en
god brunch og derefter gå i gang med oprydningen.
Der vil selvfølgelig stadig kunne laves diverse børneunderholdning, hoppeborge m.v. blandt andet 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.
Så en opfordring er, har I derude bemærkninger, gode
ideer til program, indslag og aktiviteter, så tøv ikke
med at give lyd.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

SINDING FORSAMLINGSHUS
Kommende arrangementer
Fyraftens-Jazz

Fredag den 29. april kl. 17.30
I Sinding Forsamlingshus

John Mogensen Live ...

”Red Hot Four +1”
fylder forsamlingshuset med New Orleans jazz.
Vi starter kl. 17.30 med håndmadder og kolde øl.
Billetpris inkl. Håndmadder 175 kr.
Bestilles hos Jannie Husted
5094 7990 / ahjh@mail.dk

Anders Blichfeldt solo koncert
i Sinding Forsamlingshus
Fredag den 16. september

John Mogensen aften
I november 2021, havde kulturforeningen fornøjelsen
af at byde velkommen til ”John Mogensen Live”. Vi
startede aftenen med spisning, snak og god stemning
ved bordene. John Mogensen Live, skabte en særdeles god feststemning, der var ”Fut i fejet møget”. Vi
havde sandelig også besøg af Fanklubben.
Mexicansk aften
En fredag aften i starten af oktober 2021 var der dømt
”tøse-kone-kællinge” hygge i Sindingrummet. Omkring
23 kvinder var mødt op med godt humør. Bestyrelsen
havde disket op med masser af lækkert mad og drikkevarer, alt sammen med mexicansk tvist. Snakken
gik lystigt blandt både yngre og mere modne kvinder
fra byen og enkelte udenbys gæster. En fin aften, tak
til Jannie og Mette for det gode initiativ og alt arbejdet.

Sæt X

i kalenderen allerede nu!

Siden sidst ...
Kone-tøse-kællinge kaffe
Majbritt Mikkelsen og Lene Møller mødtes på gåtur i
grusgraven en sommeraften, og gode idéer blev til virkelighed en aften i september, hvor byens damer var
budt på kaffe og snak. Ca. 20 damer, koner, tøser, kællinger og piger troppede op til en hyggelig og uformel
aften. Snakken gik lystigt i timevis rundt om bordet,
blandt gamle og nye i byen. Rundbords præsentation
med, hvis hus man boede i, og hvorfor man var endt i
Sinding. En fin aften, som vi håber at kunne gentage
igen en anden gang. En opfølgning på vores en gang
så aktive ”tøsekonekællingeklub”.

Endelig Fællesspisning igen ...

Fællesspisning
En mandag aften i november 2021 lykkedes det endelig at afholde fællesspisning i forsamlingshuset i selve
Sinding. Efter et utal af forsøg og corona aflysninger,
kunne Lene Thomsen og Anne Marie Dolmer endelig
få lov at lave lækker mad til byen. Der var stort fremmøde, og masser af nye folk, som blev præsenteret.
Børge Mikkelsen, byens trofaste dygtige og omhyggelige kasserer gennem et utal af år takkede af. Kæmpe
tak til Børge. En skøn aften i Sinding, som har været
savnet, med masser af snak, glade mennesker og legende børn, som vi har ventet længe på under den
lange corona historie.
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ...

Kommende arrangementer

Selvom det har været sløjt med arrangementer den
seneste tid (grundet ...gider næsten ikke skrive det
igen...!), så arbejdes der alligevel ”bag kulisserne”.
Der er søgt penge til vedligeholdelse i kommunens
puljer, hvor vi har fået lovning på op til 27.000,- til renovering af huset.
Vi er meget taknemlig over kommunens velvillighed til
at yde økonomisk tilskud, og selv om det er store beløb, er det kun toppen af isbjerget.
Det er i skiven stund ikke besluttet i bestyrelsen, om
der skal laves indsamling eller laves nedsparring.
Uanset hvilken løsning vi vælger, så modtager vi altid
gerne økonomisk støtte, hvis der er nogen af jer, som
gerne vil støtte op.
Skal du være en del af korpset?
Kan du afse et par timer engang i mellem til frivilligt
arbejde i Forsamlingshuset? Opgaverne kan være
mange ting, feks. feje udeareal, små maleropgaver,
lave mad til spiseaften eller noget hel andet.
Kunne du se dig selv i dette? Så giv dig tilkende hos
et bestyrelsemedlem og du vil blive kontaktet når opgaven er der.
Michal Jokumsen

Vi ses i Forsamlingshuset

Fredag d. 18. marts

Spiseaften

Torsdag d. 7. april

Generalforsamling
(inkl. Støtteforeningen)
Tirsdag d. 10. maj

Spiseaften

Fredag d. 12. august

Pizza Aften

Lørdag d. 8. oktober

Spiseaften + Poul Sølvsten
Lørdag d. 5. november

Vin Festival

Torsdag d. 10. november

Mortens Aften

S
SÆT KRYD
I
REN:
KALENDE

Bestyrelsesmedlemmer: Danni, Tina, Lene, Helle, Michal og Bernd... René, Peter, Jens og Erik ”kunne ikke dén dag!”
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SERUP BORGERFORENING
Siden sidst ...
I næsten to år arbejdede vi på at indhente tilbud, søge
fonde hjem, samt rejse den del vi selv skulle stille med.
Foruden de gavmilde bidrag fra Jer borgere og lokale
erhvervsdrivende, fik vi økonomisk tilskud fra Silkeborg kommune, og Vækstpuljen ved Norlys.
Serups nye legeplads stod færdig i december, og trods
årstiden har den allerede været velbesøgt af store og
små. Vi er stolte af at vi nu har et lækkert og brugbart
område, med madpakkehus og legeplads.
- Se foto på forsiden.

Tak til alle frivillige, store og små, for hjælpen. Det har
været en fornøjelse. En ekstra stor tak for hjælpen skal
lyde til Morten Bak og Kennet Vinderslev - uden alle
jeres frivillige timer var vi ikke kommet så flot i mål! Tak
til DanSand for at sponsorere faldsand.
Karina og Cebrina
Generalforsamling og Foredrag
Torsdag d. 10. februar afholdte Borgerforeningen generalforsamling, hvor Erling Juul blev valgt ind i bestyrelsen, Heidi Eg fik en suppleantpost og Karsten Ingvardsen blev valgt til en revisorpost. Tak til de afgåede,
René Storgård, Jens Skov og Jens Ove Hansen.
Efterfølgende havde vi inviteret Falkemanden, som
fortalte om alt dét, vi ikke så i programmet ”Alene i
Vildmarken”, som han vandt i sæson 3. Et rigtig spændende foredrag om, hvad det egentligt vil sige, at være
helt alene i en skov i 60 dage!
Desværre mødte der ikke
mange op, selvom foredraget var gratis for alle. Det kan
skyldes forkert dato i sidste
Lokalblad - eller frygten for
en bestyrelsespost ved generalforsamlingen...? Men vi
kan berolige alle med, at vi
(næsten) altid har interesserede til posterne inden, så en
anden gang:
- KOM FRISK Falkemanden fortæller ...

Kommende arrangementer
Lørdag d. 26. februar kl. 10.00

Fastelavnsfest

i Serup Forsamlingshus
Tøndeslagning, kåring af konger og dronninger,
samt bedste udklædte

v

Fastelavnsboller, slikposer,
sodavand, juice og kaffe kan købes

Hold Serup Ren

Søndag d. 3. april kl. 10.00
Vi er igen i 2022 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

Skt. Hans

Torsdag d. 23. juni
På Sportspladsen

Sommerfest
Uge 34

På Sportspladsen
Lille publikum, men stort og interessant foredrag!
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LANDS
Så er det nu I skal kontakte én i bestyrelsen, hvis I sidder inde med gode ideer til
foredrag, busture eller andre arrangementer.
Så er der mulighed for, at det kommer med i programmet for 2022/23
Siden sidst ...
Besøg hos Blomsterværkstedet Over Viskum
Den 16/11 2021 besøgte 10 damer Blomsterværkstedet Over Viskum.
Indehaveren, Birthe Ladefoged, gav ideer til, og viste,
hvordan der kan laves juledekorationer og pynt til døren - disse blev der senere trukket lod om blandt deltagerne.
På stedet laves også mange forskellige snapse, som
vi fik smagsprøver af sammen med kaffen og lækker
roulade.

Der gives tips og triks

Dejlige landsbyliv´er
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Forslag til julens kalenderlys

Spiseaften på King buffet d. 19. januar
15 landsbyliv´er havde droppet madlavning og opvask
og kunne i stedet for sætte sig til bords uden at skulle
gøre andet end at liste op og hente den ene tallerken
lækker mad efter den anden.
En aften med hygge, sushi og masser af snak.
Presse fotografen holdt desværre fri denne aften, her
kommer billeder fra spiseaften i 2012-2013

SBYLIV
Kommende arrangementer
Fredag den 18. marts kl. 18.30

Teatertur med spisning i Det Ny Teater
Gjessøvej 40C, 8600 Silkeborg

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.
Panik i familien
- ja, hvem oplever ikke det en gang imellem.

Enhver, som har brug for den hjælp,
Møltrup kan yde, bydes velkommen,
så længe der er plads.

Her er vi rykket indenfor i familien Frimans hjem
en sommereftermiddag.

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

En dejlig farce, hvor der virkelig bliver rykket ved de
gamle dyder, og hvor alt kan ske – og sker.

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

Dejligt med dansk humor, når det er bedst.

Vi slutter af med Møltrups kaffe og kagebord
med mulighed for at stille spørgsmål.

Menu fra Den Brændende Kærlighed.
Pris for medlemmer 150 kr. Gæster 200 kr.

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

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

Pænt, brugt herretøj (ikke jakkesæt),
sportstøj, fodtøj, håndklæder,
dyner og puder modtages gerne.

Torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00

Pris for medlemmer 75 kr. Ikke medlemmer 100 kr.
Betaling ved tilmelding.
Mobilpay 2463 0517 – Janni Rasmussen

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.

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

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
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BØRNEHAVEN I LEMMING
X-Blocks og børnefantasi
Der bliver snakket næsten hver dag om, hvad børnene
skal bygge, og hvad de skal lege med, ud af de populære X-Blocks. Der kommer altid vilde fantasier, alt
fra undervandsbåde til butikker. Legen skaber mange
gode og nye relationer mellem de yngre og ældre børn.
Børnene er rigtig kreative med X-Blocks, hvor de får
kroppen i bevægelse, brugt muskler og udfordret deres motorik. Det er mange gange vi voksne holder ekstra øje med hvor højt og udfordrende deres lege bliver.
Nogle dage kan det blive lidt for udfordrende, selvom
vi er opmærksomme på, at der også skal være plads
til risikofyldte lege.
Børnenes leg udvikler sig hele tiden. De er hurtige til at
udvikle og bygge videre på andre børns lege. Leg med
X-Bloks er desuden en rigtig god måde, at få de nye
børn inddraget i leg.

En dag på legepladsen, var Lauge (et af de ældste
børn) begyndt at bygge en cyklebane til sig selv, med
2 rækker kasser opstillet, således at der præcis kunne
cykles på løbecykler imellem disse. Banen strakte sig
fra toppen - til foden af bakken. Da de andre børn så
dette, var de hurtige til at hjælpe ham med projektet.
Lauge fortalte: ”Banen er til cykler og før man må køre
skal man trykke på knappen (en lille lastbil som var
placeret på en af de øverste kasser= knappen). Hvis
knappen siger niksen biksen så må man ikke køre.
Knappen siger niksen biksen, fordi der kan være børn
på banen! Så må man prøve at trykke på knappen igen
og hvis den siger Ja, så må man køre.” Alle børn måtte
gerne prøve cykelbanen, nogen turde ikke cykle, men
måtte til gengæld gerne løbe ned ad cyklebanen.
Lauge fortsatte: ”Men vi skal lege videre med cyklebanen
i dag. Alle rokketænderne skal være med, men mælketænder må også være med, de kan bare løbe ned”. ”Kan
du se, at jeg har stillet nogle kasser ved træet? Det er
fordi, så kan man ikke køre ind i træet! Men det er sygt
svært at bygge op af bakken, men også sygt nemt!”
Udtalelser fra andre lege med X-Block kasser:
Ask: ”Vi leger bare far, mor og børn og det er vores
hus.”
Max: ”Vi leger bare far, mor og barn. Jeg er barn og
hun er mor. Og Far er lige blevet lige hentet, han havde en legeaftale.”
Johannes: ”Det er vores hus. Kan ikke huske hvad vi
leger? Jo vi smider græskar ned fra taget af huset,
men de går ikke i stykker.
Nyx: ”Det er altid så sjovt at bygge med X-Block kasserne. Man kan bygge huse, men man kan også bygge sommerhuse!

Cykelbanen på volden under opbygning.

Vincent og Lauge: ”Vi er arbejdsmænd og vi har gravet
et hul lige her. Vi har stillet X-Block kasser ´der, så de
andre børn ikke cykler ned i hullet.”
Mie: ”Det er en prinsessestol og hendes er en dronningestol”
Josefine: ”´Det er min stol; den gider ikke at stå…”
Vincent og Johannes:” Det er vores båd, vi skal sejle
derover (peger i bestemt retning). Vi har mange containere med. Der er også mange mennesker med. De
skal sidder derovre sammen med containerne.”
Vi har nu investeret i en fordobling af vore X-Block kasser, da det er de udendørs legeredskaber, som skaber
størst mulig samarbejde og fantasi i mellem børnene.

Magne Herluf får sig et hvil på ”vejen”.
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Majken Johansen, Pædagog

FRISKOLEN I LEMMING
Friskolen og Børnehaven i Lemming
Intentionen med denne artikel, var først og fremmest
at præsentere begge institutioner indefra, ved at lade
børnene fortælle. De har hver deres hverdag, men stadigvæk forbundne. Den fortælling bliver til en anden
gang, når corona har lagt sig.
To institutioner, som er uadskillelige for Lemming.
Både for os, som er bosat i lokalområdet, men også for
eventuelle tilflyttere, som vil undersøge området inden
den endelige underskrift sættes på købsaftalen. Det er
i den grad med til at skabe liv.
En cykelbane er på vej!
På Friskolen er der en række udvalg, som man som
forælder forpligter sig til at være deltagende i. Det er
med til at styrke forholdet til skolen og børnehaven,
da man får en særlig indsigt og forståelse for hvordan
projekter, store som små, bliver skabt.

Glade børn lærer bedst

Cykelbanen er et af de større projekter, og her fortæller Marie Volf (forælder og med i Fondsudvalget) lidt
omkring arbejdet, som har givet pote:
”Er der nogle fakta, som du synes bør nævnes i fortællingen omkring den kommende Cykelbane?”
”Ja, jeg synes bestemt vores 2 fonde skal nævnes…
Norlys og Nordea-her bor vi”, indleder Marie. Hun fortsætter: Måske også, at det er det sidste store projekt i
forbindelse med vores byhaveprojekt som startede for
mange år siden, hvor byens institutioner, indbyggere,
foreninger og lokale erhverv stod sammen om drømme
og visioner for skolens og børnehavens matrikel med
henblik på at skabe et område som var tilgængeligt for
alle i oplandet. Cykelbanen giver os mulighed for at
mødes og, ikke mindst, så skaber vi trygge rammer for
vores børn, hvor de kan sikkert øve sig på cykel, rulleskøjter, mooncars, skate og meget mere.
Den 13. januar kunne Fondsudvalget fortælle nyheden om en bevilling på 100.000 fra Nordeafonden, til
etablering af cykelbanen. Projektet bliver sat i gang i
begyndelsen af 2022.
”Datoen for vores kommende cykelsponsorløb er den
1. Juni. Vi håber at cykelbanen når at blive færdig til
den dag meeeeen så skal vi være heldige”, afslutter
Marie Volf.
Stort tillykke til Fondsudvalget, Børnehaven, Friskolen
– samt hele lokalområdet!
Tekst af Christoffer Olsen på vegne af PR-udvalget

Den kommende cykelbane. Det bliver så godt!
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LOKALRÅDET / LANDSBYKLYNGEN
Nye ansigter i Lokalrådet

Landsbyklyngen

Men hvem er det? Det vides ikke i skrivende stund.
Men jeg håber, det er ved at være på plads.

I den forbindelse er der al mulig grund til at sige tak for
modtagelsen og samarbejdet med Lokalrådet. Tak til
Peter, Klaus og Jørgen for et langt og sejt træk, med
Peter som den gennemgående og sikre ankermand
omkring inddragelse og involvering.

3 af os har fortalt de respektive forening, der sørger for
valg af medlemmer, at vi stopper nu. Det er ikke fordi,
vi er trætte af at være med, men fordi kommunen lige
nu arbejder med mange planer, der rækker langt ind i
fremtiden. Der kunne vi tænke os at yngre medlemmer
har indflydelse på de beslutninger, der skal tages.
De områder jeg specielt tænker på, er tilrettelæggelse
af væksten i boliger. Den trafik der er, og den der kommer, samt udbygning af stisystemer og kollektiv trafik.
Fornyelse af varmeforsyningen. Placering af dagligvarebutik. Sikring af mødesteder både indendørs og
udendørs.
Planerne er vigtige fordi de danner grundlag for, at der
senere tages beslutninger om at gennemføre planerne. Lokalrådet har altid haft et fint samarbejde med
kommunen, og vores forslag er indgået i beslutningsprocessen. De er ikke altid blevet fulgt, men dog bemærket, og ofte er det et langt sejt træk, at få noget
gennemført. Flere af de planområder, jeg har nævnt
ovenfor, har Lokalrådet arbejdet med i årevis, og der
synes endelig at være gennembrud på vej i nogle af
dem. Mange løsninger kræver vedholdenhed og tålmodighed.
Udover de store planer bliver lokalrådet også hørt om
de lokale initiativer, der søges støtte til eller godkendelse af f.eks. madpakkehuset i Serup og stisystem
i Sinding. (Tillykke til Sinding med tilskuddet fra kommunen til det fine projekt). Lokalrådet har ikke taget
initiativ til eller blandet sig i projekterne, men blot givet
en indstilling til kommunen.

Landsbyklyngen vil gerne fortsætte dels samarbejdet
med lokalrådet dels også have fokus på det arbejde
som over tid har været og nu igen vokser med de lokale stiforbindelser. Aktuelt er det Sinding som har søsat
et spændende projekt med stier som nu også retter sig
mod banestien som vores fælles åre gennem lokalområdet. Landsbyklyngen har valgt at støtte stiprojektet
i Sinding med 10.000 kr. I det lange tilbageblik er det
arbejdet for Gubsø og stien derom der automatisk dukker op og hvor kunne det være godt om især Peter fik
lov til at klippe den røde snor, når den tid kommer.
Landsbyklyngen ser med spænding på den fortsatte
udvikling af vores lokalområde og håber at vi fælles
kan være med til at udvikle vores outdoor tanker, herunder det fælles stinet og konkret er der igen i 2022
lagt op til en ny runde af lokaldysten og endnu et outdoor arrangement.
Vi håber at 2022 kan blive året hvor der kommer et
gennembrud for banestien ved Lemming Station og
hvor der kan arbejdes videre med banestien mod Kjellerup og herunder en god udnyttelse af det nyetablerede shelter område ved Holmmølle-/Holmgårdevej
samt en evt. saunamulighed ved Hinge Sø og dernæst
og ikke mindst et gennembrud og en realisering af ideen omkring Kulturlanternen som aktuelt ligger til en ny
vurdering hos de store fonde hos LOA og Realdania.
		
Knud Erik Nielsen - Landsbyklyngen

Endelig er det vigtigt, at støtte op om Landsbyklyngen,
der med mange initiativer kan gøre det ekstra attraktivt
at bo i området med gode mødesteder og spændende
udfoldelsesmuligheder.		
Peter Bernth

Hvor skal lokaldysten afvikles i 2022?
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Outdoor aktivitet, som nu igen er muligt

LEMMING BORGERFORENING
Julearrangement
Lemming Borgerforening afhold den 11. december et
anderledes julearrangement. Dette blev modtaget rigtigt positivt blandt Nisset og Lemmings små og store
borgere. Der var medbragt lidt godt på turen til de tilmeldte. Børnene fik en slikpose og de voksne fik gløgg
og æbleskiver.

Revy´en

er flyttet til 26. marts 2022

Julemanden kørte i ”kane” fra Landhandlen i Ebstrup
med hans ”Rudolf” igennem Nisset og videre til Lemming. På vejen blev han mødt af glade børn og voksne, der ville hilse på Julemanden.
Borgerforeningen takker for den store opbakning der
har været til vores arrangement, samt en STOR tak
til Peder Haarup fra Rema1000 i Gødvad og Bjørn
Bajlum fra Rema1000 i Sydbyen for at være sponsor
til vores arrangement.
Borgerforeningen vil også gerne takke for den store
støtte, der har været ved salget af vores kalender for
Kulturlanternen med uvurderlig støtte fra alle de lokale
foreninger. Den har indbragt omkring 21.000 kr.
Tak til Lone Kristjansen og Steffen Clausen for de flotte
billeder.
Christina Bagge Frederiksen
På vegne af Borgerforeningen
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VÆRKERIET
Nyt fra Værkeriet
Når du læser dette, har restriktionerne været ude af
vores hverdag i en måned. Det skal fejres, og hvorfor
ikke gøre det ved at kigge i din lokale kalender – som
du finder her i bladet.
Måske kan du fejre det ved at invitere en nabo med ud
engang imellem, eller måske er det nu, at du får lyst til
at udfolde dig kreativt frem imod sommerferien (bare
for at sætte et mål).
I Værkeriet vil der både være GameOn, koncerter og
foredrag på forårsprogrammet. Følg med på Facebook, hvor der vil blive annonceret.
Derudover er du som medlem også altid velkommen
til at bruge huset. For eksempel gymnastiksalen, hvor
du kan slå dig løs, når der er ledigt eller også kan du
booke din egen faste tid.
Kontakt Christoffer på 6165 1096, hvis du vil vide mere.

Knud Erik Nielsen - foto: Lone Kristjansen, Lemming

Et nyt æresmedlem i Værkeriet
Knud Erik Nielsen er en mand, som de fleste her i lokalområdet kender til. Knud Erik er en aktiv mand i
flere sammenhænge, og her i Værkeriet har Knud Erik
været med helt fra starten af – det vil sige siden 2014.
Uden KE ville Værkeriet aldrig være blevet til noget.
Som organisator, kommunikator og kasserer. En
ildsjæl for huset, men absolut heller ikke bleg for at
åbne dørene op for nye brugere og i forbindelse med
lokalt samarbejde.
Nu er tiden kommet til, hvor Knud Erik ikke ønsker
genvalg til bestyrelsen. En beslutning som bestyrelsen
har været bekendt med i et godt stykke tid. Fuld respekt og forståelse herfra.

Klimaforandringerne

Tirsdag d. 1. marts, kl. 19:00-21:00

Flagermus

Tirsdag d. 29. marts, kl. 19:00-21:00

På rumsafari
blandt Mælkevejens planeter
Tirsdag d. 26. april, kl. 19:00-21:00
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Personligt fik jeg lidt rystende hænder, men jeg mærker også en ro ved tanken om at projekt Værkeriet fortsat kører, og det er med en kurs ind i Kulturlanternen…
En form for naturlig overgang, da KE lægger mange
timer i det projekt også.
Knud Erik, tak for det gode samarbejde!
Vi ses i Værkeriet - Til markedsdage, foredrag, koncerter, bibliotekscafé, men Sanne Mai skal nok stå for
vaskemaskinen.
Christoffer Olsen

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Bålhytte med shelter
Vi har i lang tid ønsket os at have en bålhytte tættere
på vores huse så det vil være lettere at udnytte udeliv
i hverdagen. Med dagens krav til undervisning bliver
det sværere at komme væk fra husene og f.eks. ned
på ”Pladsen” for at lave den slags aktiviteter. Samtidig
har vi ønsket om at udnytte arealet bagest på grunden
bedre.
Det har været en længere proces at få byggetilladelse,
da der skulle søges dispensation for afstandskrav til
det nærmeste hus. Den er nu kommet og vi har derfor
fået en, synes vi selv, meget dejlig bålhytte som vi ser
meget frem til at kunne bruge hele året.
Vi kan mærke allerede nu at der er mange aktiviteter der er kommet i gang i og omkring bålhytten både
planlagte aktiviteter og ved brug i lege i frikvartererne.
Samtidig har vi fået sat en anden gynge op, da den
gamle var helt faldet sammen og nogle pæle til hængekøjer. Det ser vi meget frem til at benytte når nu
vejret bliver lidt bedre.

Corona:
Selv om vi er ved at være trætte af at snakke om Corona, er vi lige nødt til at nævne det her. Vi har som alle
andre været ramt, så både børn og voksne har måttet
blive hjemme i perioder og det har set noget broget ud
med både bemanding og med antallet af børn i klasserne, samtidig med at vi helst har skullet holde grupperne adskilt. Vi har, som alle andre, været påvirket af
at vi har skullet spritte, teste og isolere os mere end vi
normalt plejer.
Det har blandt andet betydet at vores fællesaktiviteter
grupperne imellem, ikke har kunnet gennemføres. Vores fælles morgensang og fælles motionsaktiviteter er
også blevet aflyst. Mange grupper er i stedet begyndt
at gå ture for at få luftet hovederne, imellem de faglige
timer. Så hvis I har undret jer over at se os i små grupper, gå ture langs vejen, har I nu en forklaring.

Desværre skete der det ved nedgravningen af pæle
til hængekøjerne, at firmaet kom til at grave elkabler
over, så der en overgang blev problemer med elforsyningen til ”Værkeriet”. Det tog et par dage at få det
repareret. Og nu ved vi så fremover hvor de kabler er
nedgravet.
Vi beklager meget den ulejlighed, det har medført for
Værkeriets brugere i perioden.
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
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

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
”Tænk Dig Fri”
Mit navn er Helle Eeg Brøchner – Jeg er uddannet
traumeterapeut ved Mygind Institute og har min klinik
”Tænk Dig Fri”, hvor jeg bor på Ebstrupvej 5 mellem
Sejling og Nisset. Jeg hjælper mennesker, der oplever
sig begrænset af frygt og bekymringer. Det er et faktum, at kroppen har stærke ressourcer til at helbrede
sig selv – i mine behandlinger anvender jeg således
METAsundhed til at forstå kroppens signaler, og tankefeltterapi (TFT) og transbiologisk traumeterapi (TBT) til
at hele ubalancerne og fjerne symptomerne.
TFT og TBT er effektive teknikker, der gør det nemt
for mine klienter at slippe deres ubehag. Det kan være
ubehag som eksamensangst, tankemylder, fobier,
overvældende følelser efter chokerende oplevelser
som vold, ulykker, fald, sygdom, operationer, eller ved
svære arbejds- eller familierelationer, m.m.
TFT og TBT er kropsorienterede terapiformer. Vi fokuserer på det, der sker i kroppen, og arbejder med ubehaget der, hvor den dårlige følelse sidder. Det virker
hurtigere end ren samtaleterapi, og bringer oftest en
positiv forandring på ganske få sessioner.
Man behøver ikke have en diagnose for at søge hjælp
mod sit ubehag. TFT og TBT virker i høj grad forebyggende – dvs. bestil en tid, så snart du føler, at dit mønster eller dine tanker bliver belastende – og oplev den
hurtige og befriende effekt af behandlingen – inden
ubehaget udvikler sig til en diagnose. Jeg tager også
imod børn – og her vil jeg bruge en kombination af TFT
og tegneterapi.
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Helle behandler en model-klient

Jeg har selv oplevet at få mere ro og større mod i svære situationer – og jeg føler stor glæde ved at kunne
hjælpe mennesker, der virkelig ønsker, at livet skal
blive meget lettere og rarere at leve. Få roen, tilliden,
energien og glæden tilbage i dit liv. Du er hjertelig velkommen til at ringe på 2163 8529 dagligt kl. 14 - 18.
At jeg er registreret psykoterapeut ved FaDP, er din
sikkerhed for professionel behandling. Følg mig på
Facebook Tænk Dig Fri – eller læs mere om TFT, TBT
og METAsundhed på min hjemmeside www.taenkdigfri.dk.					 Helle Eeg/Luffe

LOKAL IVÆRKSÆTTER
Ny virksomhed i Skægkær: Livsstil - Din Mentale Sundhed
På Skægkærvænget 5A bor Louise Haun Isager Christiansen med sin mand, 2 bonus-børn og hund og deres nyfødte pige, se Gadespejlet. Her har Louise indrettet et behandlerkontor, hvor hun tilbyder NADA- og
coachingforløb m.m.
Kort om baggrunden for kontoret:
Louise fortæller: Jeg har haft sygdomssymptomer siden jeg var 6 år gammel. I dag er jeg 26 år, og selvstændig. Symptomerne havde taget til op igennem
årene, og på et tidspunkt for omkring 8 år siden var
jeg så syg, at jeg var sengeliggende i et mørklagt rum
på daglig basis. Som en åbenbaring besluttede jeg,
at dette ikke var måden mit liv skulle være på, så jeg
fandt kræfterne til at tage imod al den hjælp, der var
at finde. I 2015 fik jeg en diagnose, hvortil der var et
behandlingstilbud. Tilbuddet havde fokus på mental
sundhed, dog uden at sige det højt - men emnet tog
jeg til mig: Mental sundhed. Og siden har jeg haft stor
interesse i, hvad vores mentale sundhed har af betydning, hvordan vi kan pleje den - og som det nyeste;
hvordan vores mentale sundhed er en vigtig brik for at
leve et bæredygtigt liv.
Livsstil - Din mentale Sundhed
Louise tilføjer derefter: Gennem adskillige år har jeg
gået med et ønske om at starte som selvstændig behandler. For at kunne være fagligt klædt på til det projekt, har jeg de sidste år læst og studeret med det ene
fokus, at jeg skulle kunne hjælpe andre til at forbedre
deres mentale sundhed. Herunder hvordan vores tanker styrer vores følelser - og hvordan vi kan kontrollere det samspil, så vi selv bliver herre over, hvordan
vores liv leves og opleves. Uddannelsesmæssig er
jeg nu færdiguddannet livsdesign- og skyggecoach,
OP mind & body supervisor, søvncoach og NADA behandler. Derudover har jeg en professionsbachelor i
offentlig administration med speciale i uddannelse- og
erhvervsvejledning.

Louise i behandlerkontoret i hjemmet.

I dag har jeg virksomheden: Livsstil - Din mentale
Sundhed, som tager udgangspunkt i at hjælpe folk
med at balancere deres autonome nervesystem og
støtte op om personlig udvikling. Første skridt imod et
liv i mere balance er at se, om der er ubalancen mellem det sympatiske- og parasympatiske nervesystem,
da det kan skabe symptomer som stress, smerter,
temperaturforstyrrelser, uro, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær m.m. Her behandles med NADA
øreakupunktur, som er 5 nåle, det sættes i specifikke
punkter i ørene.
Dernæst tilbyder jeg online coachingforløb, hvor jeg tager udgangspunkt i, hvad kunden oplever af problemstillinger. Her kigger jeg meget på, om det er businesscoaching, lifecoaching eller mere personlig udvikling,
og sammen med kunden planlægger vi det kommende
forløb. Et forløb starter altid med et skema, som skal
vise ”her og nu”-situationen. Det samme skema afsluttes forløbet med. På den måde kan vi undervejs snakke om de emner, der ønskes at arbejde med, samt at
kunden bagefter kan se udviklingen visuelt.
Ved interesse for at høre nærmere kan der bookes en
uforpligtende introsamtale á 15minutter, hvor det kan
afklares, hvorvidt kemien for et videre samarbejde er
”der”. Min hjemmeside er p.t. under opbygning. Alt efter, hvornår Lokalbladet udkommer, kan det dog være,
at den er i luften til den tid. Adressen bliver: www.livsstildinmentalesundhed.dk
Telefontiden er i tidsrummet søn-tor kl. 09-17 på telefon 60 51 54 06. Derudover kan jeg kontaktes via
facebook på siden: ”Livsstil - din mentale sundhed”,
hvor kommende begivenheder mm. kan ses.
Luffe
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder

Onsdag den 16. marts kl. 13.30

Lotterispil

Fællessang og underholdning

Hver onsdag kl 19.00

Onsdag den 30. marts kl. 12.30

Middag og derefter Generalforsamling
Tilmelding til Rosa.

Torsdag den 21. april

Sæsonafslutning område nord
i Lemming Forsamlingshus

Generalforsamling
i Sejling Forsamlingshus

Mandag den 28 februar 2022 kl 19
Dagsorden ifølge vedtægterne
Venlig hilsen
Bestyrelsen

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
Næsrformand
Kasserer
Sekretær
Medlem
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Mette Kusk
Anders Myrhøj
Inge Høj Jensen
Annalise Grewy
Jakob Kudsk		

2160 4364
2129 0037
4047 1896
2239 4081
4132 0312

Bestyrelsen:

Formand
		
Kasserer
		
		

Rosa Leth		
Kirsten Engeberg
Nis Petersen		
Karin Schjødt		
Åse Nørskov		

22720502
30265462
86847897
50567442
27631399

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for Marts - April - Maj

Program for Marts - April - Maj

Onsdag den 9. marts kl. 13.30
”Seniorshoppen”
kommer på besæg og viser 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.

Mandag den 7. marts kl. 12.30.
Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg er: Lise Mørkholt Rasmussen,
Anny Timmermann og Karen Bang.
(De modtager ikke genvalg.)
Der serveres gule ærter som sædvanlig.
Tilmelding senest mandag den 28. februar.

Tilmelding senest 5. marts til Rasmus
Tlf. 2986 5832

Mandag den 21. marts kl.12.30.
Afslutningsmiddag.
Tilmelding senest den 14. marts.

Onsdag d. 23. marts kl. 12.30
Sæson afslutning
med fællesspisning og efterflg. 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.

Torsdag den 21. april kl. 17.30.
Sæsonafslutning i ”Område Nord”.
Festen arrangeres af Sinding og afholdes i
Lemming Forsamlingshus.
Tilmelding senest den 14. april.

Efter veloverstået generalforsamling, tager vi et spil
på sekseren, så husk en pakke til 25-30 kr.
Husk tilmelding senest 16. marts
til Rasmus tlf. 2986 5832
Vi kommer til at mangle 3 nye i bestyrelsen, så vi vil
gerne at der er tre friske seniorer fra Serup der vil
hjælpe foreningen videre.
Onsdag d. 30. marts kl. 13.30
Så indleder vi petanque sæsonen
Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med at
spille petanque. Vi tager selv kaffe med, og nyder den
i det flotte madpakkehus.
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.
Torsdag d. 21. april kl. 17.30
Sæsonafslutning for det ”Gamle Område Nord”.
Det er i år Sinding Pensionistforening, der er vært
ved årets afslutning, og afholder det i Lemming Forsamlingshus, og som sædvanlig er der god mad, og
musik og dans
Fyldestgørende program udsendes senere.

Bestyrelsen:

Formand:
Næstform:
Kasserer:
Sekretær:
Best.medlem:

Karen Bang 		
Anny Timmermann
Karin Jensen 		
Lise Mørkholt 		
Per Rasmussen

4032 6961
5192 8685
3070 9048
4028 9134
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)
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.)		
Skoleleder Peter Mortensen		
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
Jan Overby Kirkegaard, næstformand

8970 2600
8970 2603
8685 9532
5132 4217

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			
Jan Klinkby, formand
		

8685 9015
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
Thomas R. Jacobseb			

2987 4573

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				

5094 7990

Sindingrummet
Lene Rasmussen			

3011 7166

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Sejling Borgerforening
Jakob Kudsk, formand			

4084 2337

Landsbyliv
Janni Rasmussen

			

2463 0517

Sejling Forsamlingshus
Mette Kusk, formand			

2160 4364

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				

2674 5034

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			
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3052 1040

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen			
2178 2388

Skægkær Borgerforening
Louise Statager			
skborgerforening@gmail.com
Værkeriet / Landsbylyd
Christoffer Olsen, kontaktperson		

6165 1096

Landsbyklyngen
Tommy Sørensen			

4020 1976

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

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

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
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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

Invester og
spar op til

•
•
•
•
•

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

Dues Auto
Serupvej 4 / 8600 Silkeborg
Tlf. 71 99 91 90
E-mail: info@duesauto.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
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SÆT TURBO PÅ DIT
TRÅDLØSE INTERNET

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

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

