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Dagplejen på tur

Landsbyklyngen ÅRETS LOKALOMRÅDE

Konfirmationer i lokalområdet - endelig...!

Skøjte-Disco - Skægkær Fritidsklub

Sovsen til Mortens And smages til i Serup
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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

Invester og
spar op til

•
•
•
•
•

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

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

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

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

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Silkeborg EL Service.dk

AUTO

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

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

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

8687 7080

Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sandnypost@gmail.com

Container-udlejning

Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk
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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
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Sammen kan vi endnu mere!
“Landsbyerne Silkeborg Nord”, er en landsbyklynge for
perlerækken af landsbyer nord for Silkeborg. Sådan
skrev Annemette Bøgh fra Sinding på et tidspunkt om
det projekt, som byrådet netop har udnævnt til årets lokalområde. Vindum kom til Sejling forleden med blomster og 40.000 kroner. De fremmødte foreningsfolk og
andre borgere takkede. Det er en anerkendelse af vores arbejde lokalt og sammen.
Men vi er også ret unikke når vi ser på vores sammensætning og vores formåen i de enkelte landsbyer og i
det store fællesskab.
- det bredtfavnende, aktive foreningsliv
- de mange positive initiativer
- den store interesse for tilflytning
Det er det vi i Landsbyklyngen håber og tror bliver vores fremtid og fælles for udvikling og sikring af vores
lokalområde.
Som Carl Scharnberg skrev: ”Ingen kan alt. Alle kan
noget. Sammen kan vi endnu mere.”
(Læs Landsbyklyngens side.)
Knud Erik, Lemming
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 BØRNEHUS
Så er det igen blevet efterår, bladene skifter farve, og
vinden giver atter lidt rødere kinder. Coronaen er stadig over os, og i skrivende stund er smittetallene stigende i hele landet, der er atter kommet nye tiltag, og
den påvirker derfor stadig vores hverdag.
Vi er ude så meget som muligt- NÅR det giver mening.
De dage hvor regnen bare siler ned, er vi inde i mindre
grupper og nyder, at det også er tilladt. Vi nyder alt
den friske luft. Børn og voksne bliver naturlig trætte, og
flere af forældrene fortæller om børn som sover inden
aftensmaden…:0)
Der sker spændende ting i løbet af dagen, og personalet bliver i denne tid kreative og finder på nye løsninger, og nye måder at gøre tingene på.
Til januar starter et nyt kapitel i 3-Høje. Hele klyngen
skal certificeres til at være friluftsinstitution. Personalet
skal på aften/weekend kurser i løbet af 2021, og lære
en masse om børns motoriske udvikling, sanser, basisfriluftsliv, udendørsmiljøer der opfordrer til udfordrende
leg, og årstidsvarierede natur- og friluftsaktiviteter.
Man skulle næsten tro vi havde planlagt det, nu hvor
vi har været så meget ude de sidste 6 måneder. Det
har vi ikke, det har været bestemt længe før. Men det
bliver spændende og se hvad børn og voksne får ud af
det, og hvordan det kommer til at ændre vores tilgang
til friluftslivet.
Med venlig hilsen
Konstitueret daglig leder, Maia Næstholdt Jensen

ANNONCER
Hermed indkaldes til

Ordinær Generalforsamling

i Lemming sogns Borgerforening/Forsamlingshus.
Onsdag d. 27. januar kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus
Lemming Skolevej 10B
Dagsorden ifølge vedtægterne
Punkter til dagsorden bedes fremsendt til formanden senest den 13. januar.
Hilsen bestyrelsen

Indkaldelse til

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

På grund af corona beder vi om tilmelding
til Klaus på 4040 4502 eller Luffe på 2993 5475
max. 10 deltagere

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Redaktørernes beretninger
3. Godkendelse af regnskab 2020
Revisor Jørgen Nikolajsen har revideret regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
(forslag skal afleveres skriftligt senest
den 13. januar til én af redaktørerne)
5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 2021
Herunder fastsættelse af kontingent, sidepriser,
omslagsannoncer, abonnement m.v.
6. Valg af redaktører
Redaktørerne ønsker genvalg.
Redaktionsgruppen består af redaktørerne,
sætterpigen Tina og kassereren Karina,
de 2 sidstnævnte er selvskrevne medlemmer.
7. Valg af revisor
Jørgen Nikolajsen ønsker genvalg.
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er Lokalbladet vært
ved et mindre traktement og alle er velkomne.

I efteråret har de ældste børn arbejdet med emnet ”Normerne”. Her et billede fra en dag på Byggeren hvor der blev
lavet ”Grønne Normer pandekager!
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På gensyn
Med venlig hilsen Redaktionsgruppen

GADESPEJLET

Kære Lokalbladslæser
GADESPEJLET
i dette blad vil gerne være et ”spejl” af de mærkedage,
der er i Landsbyklyngens område her nord for Silkeborg.
Babyer, bryllupper (kobber-, sølv-, guld- m.m.),
runde fødselsdage, mesterskaber, udnævnelser ...
Kort sagt, alt, som gør os som beboere
lidt mere lokalkendte for andre!
Så her kan du hjælpe redaktionen med en sms,
et telefonopkald eller et prik på skulderen om, at der er
noget, der kan ”spejle” livet her omkring.

Signe, datter af Louise
Uhrbrand og Jesper Overgaard, Viborgvej 128, født
d. 1. maj 2020. Hun målte 53 cm og vejede 4074
gram ved fødslen.

Ingen kommer i bladet uden deres accept,
og vi tager gerne billedet,så godt, som vi nu kan!
Så derfor dette opråb:

HJÆLP

TILLYKKE

Redaktionen ønsker alle en

Glædelig Jul
samt et

Godt Nytår
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DAGPLEJERNE
Efterårs projekter i dagplejen
En dejlig cykeltur i dagplejen, hvor vi fandt et træ og
lavede vores lille trold.

Et lille efterårsprojekt, hvor børnene først samlede
agern og kastanjer, derefter malede glas, puttede naturen ned i glasset, sløjfe på og fyrfadslys i

Leret blev sat fast og børnene dekorerede trolden
med ting fra skovbunden,
herefter var der leg og
hygge i skoven

Efterårshilsner
fra gruppe 172
Henriette, Gry, Kirsten,
Gitte og Heidi
Projekt øve sprog og bogstaver. Vi genkender det første bogstav i vores navne og i de andres børns navne.
Vi finder ting der starter med samme bogstav som vores navn.

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Gry Fogh Schultz
Henriette G. Larsen
Lone Bidstrup		
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Linda Højen Weibel
Jeanette Svendsen
Line Eslund Skifter

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

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

For pædagogiske ledere, se side 46
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SKÆGKÆRSKOLEN
Skægkær Fritidsklub
- En del af Skægkærskolen

At træde ind i Skægkær fritidsklub er som at træde ind i
en stue hjemme hos en god ven, hvor man bliver mødt
med et smil. Der er mange små kroge med sofaer og
hyggelige belysning, hvor man kan sidde og slappe af.
Husets omdrejnings punkt er et langbord, hvor vi opfordrer børnene til at komme og sidde, til en snak med
de andre og bare falde ind i snakken og roen.

Skægkær Blæsernes Julekoncert
Tirsdag d. 1. december kl. 19.00-20.00
på Skægkærskolen.
Medbring mundbind.
Gratis entré

Vi oplever en fantastisk forælder opbakning til vores
fritidsklub, hvor en stor procent del af mellemtrinnets
børn er medlemmer. Og det på trods af at vi ikke ”laver
noget”. Vi har bevidst valgt ikke at stå klar med en bred
vifte af aktiviteter eller ugeplaner for de unge, når de
træder ind ad døren.
Vi tilbyder et tiltrængt pusterum for børnene i en ellers travl hverdag, hvor de skal navigere mellem skole,
venner, teenager forelskelser, fritidsinteresser, familieliv osv.
I skægkær er Fritidsklubben ikke en pasningsordning.
Som en forælder engang sagde: ”man går til klub, på
samme måde som man går til fodbold eller gymnastik”.
Når man kommer i Skægkær fritidsklub, vil man venligt
men bestemt blive skubbet ind i et større fællesskab
end man kender. Her finder man måske også ud af at
ens kommende bedste ven ikke lige nødvendigvis er
en fra samme årgang.
Selvfølgelig har vi i Skægkær Fritidsklub også vores
større arrangementer, som børnene ser frem til med
stor glæde. Så som lejr-tur, overnatninger, juletur, fastelavn, Tivoli Friheden og grillaftner. Derudover er Fritidsklubben med i et samarbejde med andre klubber
i Silkeborg, hvor der arrangeres fælles skøjte-disco,
vand-disco, hockey turnering, fodbold turnering og fisketur. I hverdagen nyder vi godt af, at have en bus
til rådighed, som flittigt bruges til ”ture ud i det blå”. Vi
besøger alle de spændende oplevelses steder i Silkeborg og omegn. Fælles for alle ture og arrangementer
er, at de altid har et pædagogisk afsæt i barnet og fællesskabet.

Fastelavn

Fodbold

Så når vi siger, at vi ikke ”laver noget” passer det jo
ikke helt… FOR vi vægter den gode hverdag, hvor fokus er på nærvær, fællesskab og det at kunne kom
ned i gear.
Det er dejligt at se den fortsatte store opbakning til vores fritidsklub - også efter Corona. Vi trænger til fællesskaber!
/Mette og Florian - Klub ansvarlige

Langbordet

7

PLADS TIL DIG OG MIG
VILD MED VILJE

John Mølgård Jensen og Karin Overgaard har boet
på det nedlagte landbrug på Resdal Bakke 48 siden
1999. John er fra Sejling og Karin fra Silkeborg. I de
snart 22 år, der er gået, er der sket meget både ude og
inde. Ejendommen fra 1850 er totalrenoveret. Det seneste projekt er etablering af jordvarme med nedgravning af 600 m slange i en 3000 m2 tidligere hestefold
og opsætning af varmepumpe.
Det gamle fastbrændselsfyr skulle fornyes, og jorden
lå uproduktiv hen som græsplæne, som selvfølgelig
blev pænt holdt klippet.
Datteren Sine er dyrlæge og svigersønnen er biolog,
begge er optaget af naturbeskyttelse og bæredygtighed, og de fik John og Karin med på ideen med jordvarmen.
Men ikke nok med det, for som svigersøn Mads formulerer det: ”Det bedste man kan gøre for naturen, er
at give den plads at udfolde sig på. I vores haver har
vi golde græsplæner og en masse udenlandske blomster og træer. I stedet kan vi give slip på kontrollen
og lave små stykker næsten vild natur, som kun klippes ned en eller to gange om året. Det er spændende
at følge med i hvilke blomster der kommer og går fra
et år til et andet, og en udfordring ikke at blande sig!
Det kommer både danske blomsterplanter, insekter og
fugle til gode.”

Hele sommeren har plænen ud mod Resdal Bakke
været meget flot at se på. Symmetrisk placeret er der
to cirkelrunde blomsterbede på ca. 10 m i diameter.
De blev etableret i April 2020 da roderiet efter etableringen af jordvarmen skulle ordnes. Der blev sået en
blomsterblanding fra ”Vild med vilje.”
Nu står kun kornblomst, kællingetand og okseøje tilbage, men når det hele er afblomstret og står med
modne frø, er planen at slå det med le og ryste frøene
af på en presenning, så er der frø til næste år. John og
Karin har nemlig planlagt en udvidelse af VILD MED
VILJE-projektet: De har købt et par jordstrimler i forlængelse af deres grund ned mod Resdal.
Så VILD MED VILJE er ikke bare at lade græsset gro.
Det kræver planlægning og arbejde – ligesom hvis
man vælger et mere traditionelt havedesign.
Det bliver spændende at se hvordan det udvikler sig
på Resdal Bakke 48 de kommende år hos John og
Karin. Datter og svigersøn bor selv på Vesterbro i København med deres 1 år gamle datter. Men de vil med
stor interesse følge deres ideer i Resdal til dørs. Der er
mange spændende planer i støbeskeen.
Hvis du vil prøve kræfter med et bæredygtigt og miljøvenligt projekt, så læs videre på vildmedvilje.dk
Klaus H.,Tandskov
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Helga 95 år i Lemming
På Lemming Vesterbyvej 3
bor Helga Kirkegaard Pedersen, og det har hun gjort i 95
år. For hun er født på gården
som den yngste af 4 søskende og kunne fejre de 95 år den
5. juli. Og her dukkede mange
gode venner, naboer og bekendte op, og her i blandt hendes veninde gennem næsten
alle årene, Betty, som også
stammer fra Lemming, og som
stadig kommer på besøg. Det
synes Helga er herligt, for hun
er den sidste overlevende af
de 4 søskende og besøgene
bliver sjældne efterhånden.

Gårdens historie malet op af Jens
Helga portrætteret lige
efter fødselsdagen

Men historien er naturligvis lang, og i starten gik Helga
i skole i Lemming, som dengang var hver anden dag
hos lærer Ginnerup, som hun var rigtig glad for. Så
blev hun ung pige i huset i Ebstrup, et højskoleophold
blev der også tid til, inden hun igen blev ung pige i
Århus, hvilket gav mulighed for at lære at sy på en
tilskærerskole.
Som 21-årig mistede hun sin mor, og der var derfor
brug for hendes hjælp på gården i Lemming, som hun
og hendes storesøster Ingeborg efter faderens død i
1971 derefter drev sammen som 3. generation på gården indtil Ingeborg døde i 2015. De sidste mange år
dog uden køer eller grise som i starten. Pløjning og
såning foregik med heste indtil sidst i 1970-erne, hvor
de fik deres første traktor. Men ellers hjalp naboer ofte
til med markarbejdet, når deres egne forhold var ordnet. De andre søskende var fløjet fra reden på det tidspunkt. Helga har hele livet igennem været vant til at
hjælpe til både ude og inde, og hun slår stadig græsset
rundt om stuehuset, måske flere gange om ugen efter
behov.

til Lemming, så Helga er naturligvis bekymret for, om
gården kan fortsætte på familiens hænder. Men Jens
giver tryghed i hverdagen og ordner alle hverdagens
små og store gøremål.
Den daglige motion er rollator-turen op til kirkegården,
hvor Ingeborg er begravet i de ukendtes grav, mens
Helgas forældre og bedsteforældre stadig har gravsten på kirkegården. Og her står minderne naturligvis
i kø. En pudsig historie dukker op i snakken.”Ingeborg
og jeg byggede et ”sommerhus” på vores grund ned
mod dalen bag gården i 1956. Byggeriet skete sammen med 3 andre hold gode venner, og huset blev
brugt til udflugter og afslapning i godt vejr”, fortæller
hun. Huset med malet bindingsværk på lerklinede
vægge og stråtag er da også gået til igen, kun soklen
af kampesten er tilbage.
Jeg rejser mig fra køkkenbordet og siger tak for hyggelig snak, og på vej ud slår jeg hovedet mod den lave
dørkarm, der naturligvis er i et hus fra 1882. Ak ja, buk
eller suk.					
Luffe

Både Ingeborg og Helga var ”ungkarle” som de selv
kaldte det, men Helga var i 18 år forlovet med Vagn fra
Sjælland. Han ville gerne blive på Sjælland og Helga
i Lemming, men det forhindre ikke det unge par i at
få mange gode oplevelser sammen med rejser blandt
andet til USA, Afrika og Færøerne og meget andet.
Men afstanden fik dog betydning til sidst, så forholdet holdt ikke, men Helga har stadig kontakt til Vagns
børn og børnebørn, lige som de børn, der voksede op i
nærheden af gården, også kigger ind og nyder Helgas
varme og hyggelige væsen, når lejlighed sig byder.
En vigtig brik i hendes liv er Jens Pape og hans kone
Bente Nikolaisen. Jens er hendes nevø, som har
overtaget gården i 2014 og passer den. Jens og hans
kone bor i Silkeborg, men har ikke planer om at flytte

Den gamle ”emhætte” havde aftræk op gennem taget
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PLADS TIL DIG OG MIG
Egon Bang har fået DBUs sølvnål
”Der var en gang....”, sårn’ starter ethvert godt eventyr,
men i Lemming kunne stå ”Der er en Bang....” og faktisk flere, men eventyret er virkelighed, for Egon Bang,
også kendt som ”gamle”, har velfortjent fået den næsthøjeste erkendelse fra DBU til frivillige idrætsledere,
nemlig sølvnålen. Den kan man få efter mindst 25 års
frivilligt arbejde med idræt i DBUs regi.
Og det fik Egon ved en overrækkelse, der foregik ved
Lemming Idrætsforenings klubhus den 24. oktober,
hvor repræsentanterne fra DBU , Rasmus Johansen
og Lars Olesen, overrakte ham den fornemme hædersbevisning. Formanden for seniorfodbolden Bjørn
Bajlum og adskillige lokale var også mødt op for at
lykønske Egon med æren, lige som borgmester Steen
Vindum kiggede forbi med en lykønskning.
Fra Lars Olesens tale til Egon er flg. klippet ud:
I dagens Danmark snakker vi meget om frivillige og
vilkår. Her har vi med en rigtig ildsjæl at gøre - der
igennem en fantastisk årrække - har ydet en frivillig
indsats for fodbolden.
I Lemming IF er det blevet arbejdet på bl.a. trænerfronten i såvel ungdoms- som seniorafdelingen. De sidste
mange år – godt 15 år - har modtageren virket som
holdleder på klubbens første herre-seniorhold og en
udtalelse til et medie fortæller alt om engagementet: ”
Vinder 1. holdet er det ligesom juleaften for mig”. Endvidere har modtageren været tovholder omkring banerne i Lemming dvs. opkridtningen samt den direkte
kontakt til kommunen i den forbindelse.

Som der noteres i alle kredse omkring Lemming IF:
Vi har med en person at gøre der engagerer sig i sit
arbejde og er en institution i klubben – En ildsjæl og en
klubmand af hjertet. TAK for din indsats i Lemming IF
og for Jysk/Dansk Fodbold. (Citat slut)
Undertegnede snakkede en dag med Egon (min nabo!)
om det at dyrke sport. Han nævnte henkastet, at han
siden han var 6-7 år faktisk har været afsted 2 gange
om ugen til træning og så med kamp om lørdagen. Det
har så været gældende lige siden! Men der ud over
spillede han også håndbold i vinterhalvåret i mange
år og trænede også dame-/ungehåndbold i mindst 10
år. I starten var han medlem i KFUM i Silkeborg, men
efter flytning til Lemming blev det her, han lavede sine
driblinger fra 1978, og d.v.s. godt 40 år ialt!. Og som
han selv er glad for:” Jeg har aldrig haft en alvorlig
sportsskade”. I Lemming har han været og er ”praktisk
gris” i næsten alt omkring klubbens aktiviteter ud over
holdledergerningen. Rigtig flot og kæmpe indsats!
Men bag enhver driftig  MAND står ofte en KVINDE,
og hun hedder Karen. Ud over sine egne 3 børn, som
alle bor indenfor en radius af ca. 1 kilometer, har hun
haft utallige børn og unge under sine vinger i klubhuset og som håndboldtræner faktisk siden 1965. Og så
har hun jo sørget for, at Egon fik en sund og nærende
kost HVER DAG!
Lokalbladet vil hermed sige STORT TILLYKKE til
Egon, klubben og alle omkring ham med håb om mange gode sportsoplevelser i fremtiden.
Luffe

En stolt Egon sammen med fodboldformand Bjørn Bajlum - Foto: Steffen Clausen
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LANDSBYKLYNGEN
Landsbyklyngen kåret som årets lokalområde
Vi fik da lige en anerkendelse der sådan næsten kan
flytte bjerge. Vi er taknemmelige og stolte og så er vi
især glade for den opbakning som Silkeborg kommune udtrykte, da vi forleden fik tildelt prisen som Årets
lokalområde 2020. Tak for det. Landsbyerne Silkeborg
Nord er nu Årets lokalområde i Silkeborg Kommune.
Det giver ny inspiration og vi er kun lige begyndt. Der
er projekter nok at bruge de 40 tusinde kroner, der følger med prisen, på.
Her følger et par udpluk fra aviserne i forbindelse med
prisoverrækkelsen:
- Som I jo nok ved, har flere af klyngens landsbyer fået
flere beboere i de seneste år. Den præstation kan I
godt være stolte af, for det er jeres idéer og engagement, som gør, at jeres område bliver forbedret og følger med tiden. Og dét gør det attraktivt at bo i området.
I er et godt eksempel på, at et stærkt fællesskab får
folk til at flytte til området frem for at flytte fra området,
sagde Steen Vindum (V) ved prisoverrækkelsen.
- Tommy Sørensen er tovholder i Landsbyklyngens
styregruppe og er glad for prisen. – ”den kan hjælpe
os med for alvor at nå ud over rampen med vores budskab til andre end foreningsmennesker i området, siger han.”
- Det er en løftestang for området, og lad os bruge
den løftestang det og de næste år, lød opfordringen fra
Knud Erik Nielsen ved prisoverrækkelsen.

»Ingen kan alt. Alle kan noget.
Sammen kan vi endnu mere«.
Landsbyklyngens aktiviteter har som så meget andet
været ramt af en kedelig følgesvend i 2020. Det har
selvfølgelig sat sit præg på vore aktiviteter men dog
ikke forhindret os i at komme videre i vores organisering og udvikling af fokuspunkter.
Vi har her slut oktober gjort Lokalkalenderen klar til
salg i klyngen og håber på jeres opbakning til den og
de tre valgte projekter. I år går overskuddet til Arnestedet i Sejling, legepladsen i Serup og Kulturlanternen i
Lemming/Nisset. Udgifterne til fremstilling er dækket
ind af dels frivilligt arbejde dels sponsorater fra ikke
mindre end 24 lokale firmaer. Tak for det.    
De næste projekter for Landsbyklyngen hedder en fælles hjemmeside med indbygget onlinekalender som vi
håber at kunne præsentere i forbindelse med årsskiftet og foråret vil byde på en bustur rundt i klyngen og
produktion af en film som skal præsentere klyngen for
især nye borgere. Andre initiativer er velkomne, vi har
lyst til ungefokus, hvis nogen skulle føle sig inspireret.
Vi har lidt penge til at sætte gang i forskellige initiativer.
Sidst er der grund til at sige tak til Lokalrådet for vores samarbejde og jeres indstilling af Landsbyklyngen
som Årets lokalområde.
Tommy Sørensen og Knud Erik Nielsen

Her er repræsentanter fra lokalområderne fotograferet sammen med boremester Steen Vindum i forbindelse med prisoverrækkelsen. Fra venstre Kristian Hornskov, Sinding – Steen Vindum – Erik Nielsen, Lemming – AnneMette Mathiesen,
Resdal – Lene Bang, Nisset - Emilie Miles, Serup – Jakob Kudsk, Sejling og derudover Tommy Sørensen, Landsbyklyngen
og Peter Bernth, Lokalrådet.
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Bragt første gang i Flensborg Avis på kirkesiden 18.02.2016

Hvad kan præsten bruges til?

Mange går ud fra at præsterne kun arbejder en times
tid om søndagen og ellers bruger resten af tiden på at
børste præstekjolen og sidde med benene oppe.
Jeg skal ikke foregøgle min læser, at sligt ikke forekommer fra tid til anden, men ak – livet som præst er
andet end søndagsskole, konfirmandundervisning og
de kirkelige handlinger.
Præsters spidskompetence er jo ”det med Gud” – det
kan vi bruges til og det kan vi finde ud af. Vi er faktisk
rigtig gode til det. Problemet er bare det med Gud i
hverdagen – det kan være svært at finde tid til ham og
dermed også vie, hvad man egentlig kan bruge præsten til.
For hvad kan præsten bruges til? Ikke ret meget, faktisk. I hvert fald ikke, hvis man kun bruger kirken til
højtider som dåb, konfirmation, vielse og begravelse.
Hvis man ellers svarer sin kirkeskat, og derudover
mener at kirken kan passe sig selv, ja så er præsten
egentlig ubrugelig og overflødig.
Men hvis man netop betaler sin kirkeskat og man har
en præst, så er det faktisk dumt, at man ikke får noget
for pengene. For præsten kan godt bruges til noget
meningsfuldt.
Mange bruger præsten som sjælesørger. Når livet gør
ondt og hele verden ramler, er det rart at have en, som
man kan vende tingene med, hvis man pludselig føler
sig helt fastlåst i livet– måske endda med den teologiske vinkling. Måske har man også bare brug for at
snakke helt almindeligt med et menneske, som kan se
tingene oppefra.
Præster arrangerer også specielle gudstjenester og
sognearrangementer (når ikke corona sætter en kæp
i hjulet)
Sogneaftener, udflugter og gudstjenester kan selvfølgelig ikke afvikles uden en menighed. Og her tænker
jeg ikke kun på den betalende del, der ser så fin ud
i statistikkerne. Nej, mange af disse aktiviteter hviler
ikke på præsten alene, men på at der er frivillige, der
hjælper med at udføre dem, og folk som er villige til
at deltage. Vor Herre Jesus Kristus har selv sagt, at
hvor to eller er flere er forsamlet i hans navn, vil han
også være til stede, så kære venner: vi præster vil ikke
kun have jeres penge. Vi vil også have jeres tid. Vi vil
så gerne bringe ”det med Gud” ind i jeres hverdag i
hvert fald en gang i mellem. Når I nu er medlemmer af
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Præsten på hårdt arbejde

foreningen Den Danske Folkekirke, så skal I da have
noget for pengene. Ring til præsten og inviter på kaffe.
Eller inviter jer selv, det er lige meget – vi har plads
nok. Kom til vores arrangementer – dem I gider  - og
fortæl os, hvad I synes om det.   Giv os noget feed
back, vi vil så gerne høre netop DIN mening.
Og kom til søndagshøjmessen. Gør som Søren Ryge
og forsøg at lytte til, hvad præsten prædiker – også
selvom I falder hen i tanker og dagdrømme. Kirken er
ej blot til underholdning, men til en times ro og eftertænksomhed og dagdrømmeri en gang om ugen.
Kirken står og falder ikke med præsten, men med menigheden. I – medlemmerne af den danske folkekirke -  er
vores menighed. Det er jeres ansvar at kirken kører og
at den kører godt. Er I utilfredse med jeres kirke, så meld
jer ind i menighedsrådet (om 4 år) og gør noget ved det.
Det er jeres ansvar at understøtte jeres præst, så vedkommende kan blive bedre og det er jeres ansvar at foreslå de
arrangementer, som I savner i jeres kirke. Og det er jeres
ansvar at hjælpe med afviklingen af arrangementerne.
Præstens ansvar er ”det med Gud”, men det kan vi
ikke være sognekirke uden jer til at hjælpe os. Ikke kun
ved at komme i kirken, men ved at være kirken.

Julen 2020
Kom gerne i god tid, vi håber på plads til alle.
Mundbind er et krav, når vi går ind og ud af kirkerummet. Det sker i december:
Adventskoncert
Sejling 6. dec. kl 19.30
2. søndag i advent slår vi dørene op til en stemningsfuld adventskoncert med Marian Mikkelsen. Marian vil
synge danske og engelske julesange, og som noget
helt særligt vil hun selv akkompagnere sangene på
keltisk harpe.
Adventsgudstjeneste med 100 salmer
Sejling 13. dec. kl. 15:00
Sinding 13. dec. kl. 16:00
3. søndag i advent har du mulighed for at høre og lære
nogle af de nyeste julesalmer at kende, når vi synger
julen ind med salmer fra det nye tillæg til salmebogen
– 100 salmer.

sikkert ikke ”Same procedure as last year” og mange
af os vil måske skulle iføre sig de lange og ekstravarme uldne underbusker. Men det bliver også smukt og
stemningsfuldt, og en usædvanlig gudstjenestefejring
som vi vil kunne være fælles om at huske tilbage på.
Juledag 25. december
Sejling kl. 9:30 - Lemming kl. 11:00
Juledag er den oprindelig helligdag for Jesus´ fødsel. Gudstjenesten julemorgen er festlig på en mere
stilfærdig måde. Foretrækker man en indendørs julegudstjeneste, er der juledag endnu en mulighed for at
synge julesalmer, høre juleevangeliet og en juleprædiken.
2. juledag 26. december
Serup kl. 9:30 - Sinding kl. 11:00
Midt i den søde julefred peger 2. juledags tekster i en
helt anden retning. For her er det ikke fred og fryd vi
møder, men derimod forfølgelse og kamp. Det uventede river os ud af døsen og skærper opmærksomheden på at julens tekster stadig vedrører os og vores
virkelighed.

Adventsgudstjeneste
Serup 20. dec. kl. 9:30 - Lemming 20. dec. kl 11:00
4. søndag i advent tænder vi det fjerde lys i kirkens
adventskrans, og vi skal høre om en vildmand, klædt i
kamelhårs uld, der går rundt i ørkenen og råber.

Julesøndag 27. december
Lemming kl 9.30
Kom ind i varmen og lyt dine yndlingssalmer, når vi
holder gudstjeneste julesøndag.

Juleaften - outdoor
Sinding/Lemming kl 13:00, kl 13:30, 14:00.
Sejling/Serup kl. 15:00, 15:30, kl. 16:00.
Juleaften er vi samlet for at synge de samme salmer,
spise den samme mad, gå om det samme træ og sammen gå i kirke. Men i år sætter corona-restriktioner en
begrænsning på festlighederne. JuIemarkeder og fælles juletræstænding aflyses, en stor del af julehandlen
kommer til at foregå online og på selve juleaften risikerer man ved kirkedøren at stå i samme situation som
Maria og Josef den allerførste julenat da de blev afvist
ved herberget. Det er vigtigt, at ingen der søger op til
kirken bliver bedt om at tage hjem igen, der skal være
plads til alle, der skal være tryghed og afstand. Pladsen i vores smukke landsbykirker er dog for trang, når
rengøring, afspritning og afstandskrav skal forenes med
et forhåbentligt stort antal kirkegængere juleaftensdag.
Derfor har vi, på bagrund af de i skrivende stund akutelle retningslinjer, foretaget den svære prioritering at lade
de indendørs kirker stå tomme juleaften, for at rykke
udenfor, hvor vi holder en række kortere gudstjenester.

Nytårsaftensdag med ønsket om et godt nytår
Sinding kl. 14:00
Lemming kl. 14:00
Sejling kl. 15:30
Vi siger farvel til det gamle og byder det nye velkommen med en festlig nytårsgudstjeneste.

Du er velkommen til at medbringe et lunt tæppe, en
termokop med varm jule te og eventuelt en camping
stol. Vi tænder for faklerne og bålfade, sørger for udendørshøjtaler og stiller bænke op. Klokkerne ringer, vi
synger et par salmer, hører evangeliet og ønsker hinanden en glædelig jul. Det bliver anderledes og helt

Kalender
Fastelavn
Lemming kl. 13.00
Sinding kl. 13:30
Sejling kl. 14:30
Det er børnene, der med udklædning, fastelavnsris og
tøndeslagning fejrer fastelavn. Sådan har det ikke altid
været. Oprindeligt var det en voksenfest, hvor mænd
og kvinder klædte sig ud og festede igennem med vel
rigeligt af fast og flydende i flere dage.
Nutidens fastelavn er en anelse mere afdæmpet, men
uanset er alle, stor som lille, med eller uden udklædning hjerteligt velkomne, når vi fejrer fastelavnsgudstjeneste i vores kirker.
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Siden sidst
Nye menighedsråd

På valgforsamlingen er følgende valgt til menighedsrådet i Sejling-Sinding:
Karen Ladefoged Madsen
Jeanette Vestergaard Svendsen
Ulla Funderskov
Kaj Ove Henriksen
Kent Eli Christensen
På valgforsamlingen er følgende valgt til menighedsrådet i Serup-Lemming:
Svend Riis
Peter Nørreskov
Christian Kousgaard
Steffen Johnsen
Birte Sigsgaard
Niels-Erik Nordstrøm
Torben Frits Nielsen
Suppleanter:
Annamargrethe Nørreskov
Marianne Marie Skrydstrup

Ole Dusgaard spiller for Max, Nicolaj, Peter og Rasmus

Her skal lyde en stor tak til afgående medlemmer for
jeres arbejde i vores fire sogne. Samtidig byder vi nye
medlemmer velkomne til samarbejdet.
Christoffer spiller for konfirmanderne i Serup

Konfirmander
fra Skægkærskolen
konfirmeret 29. august
i Sejling Kirke:
Bagerst fra venstre:
Ida Karberg
Hailey Marie Skovbo
Philip Aksel Leth
Forrest fra venstre:
Felix Greis Andersen
Thea Siim Schulze
Præst:
Mette Glowienka

14

Konfirmander
fra Skægkærskolen
konfirmeret 29. august
i Sinding Kirke:
Fra venstre:
Olivia Mai Bjørn
Enevoldsen
Marie Lehmann Bøgh
Marie Møller Berntsen
Lærke Steemann
Adamsen
Thora Brinkmann
Præst:
Mette Glowienka

Konfirmander
fra Skægkærskolen
konfirmeret 29. august
i Sinding Kirke:
Fra venstre:
David Vejby Jensen
Frederik Hertz
Oliver Kofoed Pallesen
Lucas Vestergaard
Tobias Hoffmann Olsen
Præst:
Mette Glowienka
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Konfirmationer i Lemming og Serup
For de fleste konfirmander er konfirmationen imødeset med glæde og længsel og spænding. Det er en
stor og vigtig dag i et ungt menneskes liv – en milepæl
og slutningen på et års ørkenvandring til undervisning
hos præsten.
Desværre kom corona og satte en kæp i hjulet for festlighederne, men i sensommeren kunne vi endelig gå i
kirke og fejre vores smukke unge mennesker, som det
sig hør og bør.

På grund af de efterhånden velkendte restriktioner
kunne der ikke være fællessang, så vi bad Ole Dusgaard og Christoffer Olsen om at fatte deres guitarer og
spille og synge til ære for konfirmanderne.
Det blev tre meget festlige og højtidelige konfirmationer og vi håber at de unge havde en dejlig dag med
deres familier.
Tak for tiden med jer, held og lykke i jeres liv, Gud velsigne jer alle helt vildt og på forhåbentlig gensyn.
Kærlig hilsen Henriette

12. september Serup kirke
Mads Emil Bøjstrup

Casper Björn Hagener

Sofie Fisker Jokumsen

Kevin Weibel
Christensen

Lærke Vang Due
Jacobsen

Frederik Sass Løhde

Lauritz Svenstrup Dam

Camilla Wagenblast Aagaard
Jensen

Laura Kirstine Schmidt
Fossbakken
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Magnus André Næstholdt
Jensen

Agnes Michaelsen
Valdemar Michaelsen
Laura Sørensen

5. september
Lemming kirke
Frederik Højer Brix
(Konfirmeret i Serup
d. 12. september)
Max Rasmussen
Peter Kvist Madsen
Rasmus Klærke
Lindner
Nikolaj Suaning
Hjøllund Nielsen

12. september
Lemming kirke:
Noah Grauholm
Dalsgaard
Rasmus Kobberøe
Fink
Mike Haslund
Julie Jensen
Signe Egelund
Kammer
Clara Hedegaard
Nordstrøm
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Orientering
Dåbsstrikkeklubben samles igen!
For et års tid siden mødtes vi et par gange i hhv. Sejling
og Serup til dåbskludestrik og samvær. Vi er nu ved at
være til bunds i kludene, så vi vil gerne indkalde områdets strikkere til endnu en omgang strikkecafé her i
vinter – selvfølgelig under coronisk forsvarlige forhold.
Vi mødes på skift i Sejling og Serup til strik, hyggeligt
samvær og måske lidt kaffe. Hvis nogen er dygtige til
at bage, er det bare endnu bedre.
Ellers er det bare at møde op. Vi sørger for garnet, du
kommer med alt, der er dig, så vi forhåbentlig får nogle
hyggelige og produktive aftener til gavn og glæde.
Vi mødes (med forbehold for coroniske ændringer) følgende aftener:

Forårshøjskolen i Lille Hids
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Onsdag den 3. marts kl. 19.00
i Sejling Sognegård
Onsdag den 10. marts kl. 19.00
i Kragelund konfirmandstue
Lørdag den 20. marts kl. 9.30 – 13.00
i Serup konfirmandstue
De tre præster i pastoratet inviterer til tre møder med
fordybelse gennem foredrag – samtale – film – fortælling. Udførligt program kommer senere.
Mette Glowienka, Henriette Gosvig Nielsen
og Kresten Thue Andersen

Sejling sognehus - onsdag d. 13. januar kl. 19-21
Serup præstegård - onsdag d. 27. januar kl. 19-21
Da det er usikre tider og vi skal passe på os selv og
hinanden, er der selvfølgelig også mulighed for at
strikke hjemmefra. Man skal blot henvende sig i Serup
præstegård, Serup Tinghøjvej 9, tlf. 8685 5385 og få et
mønster og evt noget garn.
Urnegravsteder i Lemming
På Lemming kirkegård har vi fået tilladelse til at anlægge nogle flere urnegravsteder og efter tilladelsen
blev givet, har Lars været i fuld gang med arbejdet i
sensommer og efterår. Her ses resultatet af anstrengelserne, og vi må sige, at det er blevet utroligt smukt.

De nye urnegravsteder i Lemming
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De tre præster

Tøndeslagning 1862 Illustreret Tidende

Kirkelige handlinger
Døbte
Mads Storch Clausen
8/06-2020 - Sinding Kirke

Signe Uhrbrand Overgaard
19/09-2020 - Serup Kirke

Mille Jansen Sandorff
17/10-2020 - Lemming Kirke
Emma Kirkegaard
17/10-2020 - Lemming Kirke

Johanne Bækdal Bräuner
12/07-2020 - Sinding Kirke
Anna Lise Fredberg
01/08-2020 - Serup Kirke

Freja Hedegaard Kristoffersen
13/09-2020 - Sinding Kirke
Aksel Kjærsgaard Mortensen
20/09-2020 - Serup Kirke
Ida Karberg
18/08-2020 - Sejling Kirke

Gaia Marie Hyllegaard Wackerhausen
18/10-2020 - Lemming Kirke

Noah Raaby Dalsgaard
06/09-2020 - Serup Kirke

Arwed Lund Dixen		
26/09-2020 - Sinding Kirke
My Wormark Moesgaard
27/09-2020 - Sinding Kirke
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Viede/velsignede
Tina og Milan Krogh Thomsen
22/08-2020 - Sejling Kirke
Nanna Louise og Jan Klostergaard Bidstrup
05/09-2020 - Serup Kirke
Lotte og Nichlas Østergaard Møller >>>>>>>
19/09-2020 - Serup Kirke

Døde og begravede
Alma Simonsen
28/07-2020
Serup Kirke

Keld Eck
08/08-2020
Silkeborg Vestre Kapel

Britta Anna Meldgaard
18/09-2020
Alderslyst Kirke

Kirstine Marie Christensen
31/07-2020
Serup Kirke

Steen Aurbo
15/08-2020
Silkeborg Vestre Kapel

Andrea Margrete Thomsen
30/09-2020
Sejling Kirke

Torben Poul Rasmussen
06/08-2020
Silkeborg Vestre Kapel

Ketty Jensen
28/08-2020
Lemming Kirke

Anna Esther Knudsen
03/10-2020
Sinding Kirke

Konfirmandernes græskarhoveder
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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

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Da menighedsrådet endnu ikke er konstitueret bedes,
man kontakte præsten for at få oplysninger på menighedsrådet. Se eventuelt hjemmesiden eller sogn.dk

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

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Da menighedsrådet endnu ikke er konstitueret bedes,
man kontakte præsten for at få oplysninger på menighedsrådet. Se eventuelt hjemmesiden eller sogn.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.

Gravere:
Serup sogn: Jette Veie Nielsen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021
Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283
Sinding sogn: Vakant. Kontakt Anny Krogh
Kirkeværge: N/A

Se mere på:
www.kragelundkirke.dk

Kirkebil:
Enhver der har brug for transport til gudstjenester og
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082
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MSG 2

MSG 2

11.00 KTA

9.30 KTA

KTA

9.30 KTA

Funder

11.00 KTA

Kragelund

11.00 MSG

14.00 HG

Funder

9.30 KTA 3

Fredag 22.

Søndag 17.

11.00 HG

9.30 HG

09.30 HG

11.00 KTA

9.30 KTA

19.00 KTA

16.00 HG

Kragelund

10.00 KTA

9.30 KTA

Søndag 10.

9.30 MSG

9.30 MSG

Sinding

14.00 MSG

11.00 MSG

11.00 KTA

13.30 KTA

11.00 HG

11.00 MSG

Sejling

15.30 MSG

9.30 HG

Onsdag 6.

Tirsdag 5.

Søndag 3.

09.30 HG

Lemming

Januar

Fredag 1.

14.00 HG

Torsdag 31.

Serup

11.00 KTA 3

9.30 MSG

11.00 HG

Julesøndag 27.

2. juledag 26.

Juledag 25.

KTA

HG 2

16.00 MSG 1

Sinding

Juleaften 24.

HG 2

15.00 MSG 1

Sejling

16.00 KTA

11.00 HG

9.30 HG

Lemming

for Lille Hids Pastorat

Onsdag 23.

Søndag 20.

9.30 HG

11.00 HG

Søndag 6.

Søndag 13.

Serup

December

KIRKENYT

2. søn. ef. H3K

1. søn. ef. H3K

Helligtrekonger

H3K aften

H3K

Nytårsdag

Nytårsaften

Juledagsøndag

2. juledag

Juledag

Juleaften

Lillejuleaften

4. s. i advent

3. s. i advent

2. s. i advent

Fri

Gudstjenesteliste for December 2020 - Januar - Februar 2021
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11.00 HG

11.00 HG
11.00 MSG

9.30 MSG
9.30 KTA

11.00 KTA

Kragelund

9.30 KTA

9.30 HG

Kragelund

16.00 KTA

9.30 KTA

11.00 KTA

9.30 KTA

Funder

11.00 KTA

16.00 KTA

09.30 HG

Funder

11.00 HG

11.00 KTA

Mariæ bebudelse

Midfaste

3. søn i fasten

2. søn i fasten

1. søn i fasten

Fastelavn

Seksagesima

Septuagesima

Sidste søn. ef. H3K

Bemærkninger:
Serup kirkes indgangsparti forventes renoveret i efteråret,
og derfor afholdes ikke gudstjenester i Serup.

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

Noter:		
1) Salmesangsgudstjeneste med 100 Salmer
		
2) Udendørs gudstjeneste
		
Sejling/Serup kl. 15.00, 15.30 og 16.00
		
Sinding/Lemming kl. 13.00, 13.30 og 14.00
		3) Julesalmesang
		4) Fyraftensmusik

Der er ikke planlagt gudstjenester på plejehjemmene pga. corona-restriktioner.

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

Søndag 21.

Søndag 14.

Søndag 7.

Sinding

Sejling

Marts

Lemming

11.00 MSG

9.30 MSG

Søndag 28.

Serup

16.30 4

11.00 HG

Søndag 21.

13.30 MSG

Sinding

9.30 MSG

Onsdag 24.

13.00 HG

Søndag 14.

14.30 MSG

14.00 HG

Søndag 7.

11.00 HG

Sejling

Serup

Februar

Lemming

11.00 MSG

Søndag 31.

09.30 HG
16.30 4

11. HG

Onsdag 27.

Søndag 24.

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

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

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

December

Januar

Februar

1. december kl. 19.00
Skægkær Blæsernes
Julekoncert, se s. 7

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

4. februar kl. 19.30
Generalforsamling,
Lokalbladet, se s. 4

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

6. december kl. 19.30
Julekoncert i Sejling
Kirke, se s. 18

21. januar kl. 18.00
Spiseaften & Bowling,
Landsbyliv, se s. 35

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

23. februar
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

14. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm.-Nisset Senior, se s. 45

21. januar
Generalforsamling, Serup Borgerfore., se s. 33

9. februar
Live Stream Foredrag,
Værkeriet, se s. 40

24. februar kl. 13.30
”Kampen om Magten”,
Serup Pens., se s. 45

30. december kl. 10.00
Jagt i Præstegårdsskoven, Lemm. J., se s. 38

22. januar kl. 19.30
DODO synger Benny
Andersen, se s. 43

13. februar kl. 10.00
Fastelavn i Serup Borgerforening, se s. 33

24. februar kl. 19.15
Generalforsamling i Lemming IF, se s. 28

31. december kl. 9.00
Nytårskur, Serup Forsamlingshus, se s. 32

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

16. februar kl. 19.30
Generalforsamling i Værkeriet, se s. 40

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

27. januar
SeniorShoppen besøger
Serup Pens., se s. 45

22. februar kl. 13.30
”Falkemanden”, Lemm.Nisset Senior, se s. 45

27. januar kl. 19.30
Generalforsamling,
Lemm. Borgerf., se s. 4

24

Dea
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KALENDER

loka

lbla

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

Marts

Fremtidige

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

13. april kl. 19.00
Møltrup Optagelseshjem,
Landsbyliv, se s. 35

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

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

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

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

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

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

e til

1. fe

<<<
<
<
<

næs

brua

d@g

r

te n

mai

r.:

l.co

m

Nyhed
Gudstjenester:
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Kometen Neowise i sommeren 2020

27.-28. august
Sommerfest, Serup Borgerforening, se s. 33
Minde fra sommeren 2020

Sommerhimmel mod vest 2020
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LEMMING IF

Mountainbike afdelingens KNAS (Kom Nu Af Sted) - afholdte introdag

Onsdag d. 10. juni kl. 17-19 i Nordskoven. Her er billeder fra skoven af både nye og gamle,
der prøvede kræfter med skovens spor. Foto: Michael Flyver

Kom og vær med
Der er fast træning/tur
hver lørdag kl. 10.00.
Læs mere på lemmingif.dk
eller kontakt Dorthe Mikkelsen
på tlf. 51 74 01 65

26

En frivilling er en frivillig i Lemming IF. Og en forening som Lemming IF lever på hjælpen fra vores mange frivillinge.
Uden deres indsats kunne klubben ikke eksistere. Derfor præsenterer vi hver gang en frivilling fra klubben her i bladet.

“Frivilling”

Mona Rasmussen
Navn og alder: Mona Lilly Rasmussen, 69 år.
Bor på Lemming Brovej, hvor hun glædes over at
få besøg af børn og børnebørn. Mona har mange
bekendte i lokalområdet, som hun besøger og får
sig en snak med – til gavn for begge parter.
Uddannelse: Pædagogmedhjælper og dagplejemor i 20 år.

Arbejde: Pensionist.
Livret: Flæskesteg.
Hobby: Har altid være glad for håndarbejde og
de sidste år specielt for patchwork.
Yndlingsfarve: Alle grønne farver.
Medlem i klubben: “Jeg blev først medlem i 2012,
da Dorthe startede som gymnastiktræner. Siden
har jeg hver vinter gået til gymnastik på den gamle skole. For nogen år siden begyndte jeg også at
træne i fitnessrummet. Der kommer jeg mindst en
gang om ugen og får lavet mine øvelser.”
Frivillig i klubben: Mona ser ikke sig selv som
frivillig, men siger: ”Jeg hjælper bare lidt til, der,
hvor jeg kan, med at gå lidt til hånde. Og så
støvsuger jeg i fitnessrummet, hvis der er brug
for det, og sørger for der er papir og håndsprit.”
Herudover ved vi, at Mona ofte har hjulpet til ved
arrangementer i klubhuset med at tage opvasken,
brygge kaffe og rydde op.
Det har været meget værdsat! Som arrangør er
det tit lige den hjælp, man har brug for.
Hvorfor frivillig?: For Mona er det naturligt at
hjælpe til, hvor der er brug for det. Hvis bare hun
ved, hvad hun skal gøre, kan man være sikker på
at opgaven bliver omhyggeligt løst. Denne egenskab drager især hendes to sønner også stor nytte af privat. Mona siger: “Jeg har aldrig duet til
bare at sidde og kigge.” [red: Hun sagde vist nok:
“...at sidde på min flade røv.” Men det kan man jo
ikke skrive i Lokalbladet] “Jeg har det bedst med
at have noget at give mig til.”
Hvem vil du gerne give et skulderklap?: Alle
de frivillige.
Arbejdsopgaver i klubben: Går til hånde, tager
opvasken, laver kaffe, støvsuger og rydder op i
fitnessrummet, og sørger for papir, så maskinerne
kan sprittes af efter brug.

Tak

for hjælpen, Mona!
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LEMMING IF

Voksen gymnastik Foreningsfitness
Hvis du ikke er kommet i gang – kan du nå
det endnu!
Der er nu ét hold for voksen gymnastik:
Træning hver tirsdag kl. 18.00 i gymnastiksalen ved Værkeriet.

Tak

til Dorthe “Vasegaard”

De sidste 8 år har Dorthe trofast stået for to voksen
gymnastik hold hver tirdag i hele vinter halvåret.
Derudover har Dorthe flere gange stået for
opvarmningsprogrammet og positiv energi til
forskellige løb- og idrætsarrangementer i klubben.
Tusind tak for din store indsats Dorthe :)

Priser:
Voksne: 50 kr. mdr. + betalingsgebyr
Unge (15-18 år): 25 kr. pr. mdr. + betalingsgebyr
Pris for nøgle til fitnessrummet: 100 kr.
Opret dig som bruger af foreningsfitness på
lemmingif.dk eller kontakt os.

Her kan du
helt selv styre
din træning :)

Fitness-rummet
er tilgængeligt

24-7

så du kan træne når
det passer dig!

Lemming IFs nye fine profilbillede
I bestyrelsen ønskede vi os et billede, som kunne bruges til blandt andet klubbens
hjemmeside og Facebook-siden. Et billede som skulle illustrere klubbens mange
forskellige motion og idrætsgrene. Lone Kristjansen har hjulpet os og det flotte
resultat ses herunder. Tusind tak Lone!

Lemming IF afholder

generalforsamling

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

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

Nye er
tegning

Teknik

Depot

Værkstederne
Vask
Kreativt
værksted

Hp
wc

Fitness

wc

Lokal indsamling

Folkekøkken
Depot

wc

Ophold

Ekspedition

Terrassen
Ungemiljø

Kulturtorvet

Garderobe

Ophold

Udstillingsrum
Scene

4 x omkl.

Forsamlingssal
Mobilscene

Depot

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

Omklædningshuset

Vindfang

Forsamlingshuset
Hovedindgang

Halgardin

Klubvask

2 x omkl.
Tekøk.

Bouldervæg

Haldepot

Klublokale

Lanternehallen
Klubhuset

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

→

Det er nemt:

Grundplan Kulturlanternen

1 : 200

14

Eks. 1:
Donerer du 10.000 kr. via DGIs Gavefond,
koster det dig kun 6.700 kr. når fradraget fra
Skat er trukket fra.
Eks. 2:
Donerer du 1.000 kr. via DGIs Gavefond,
koster det dig kun 670 kr. når fradraget fra
Skat er trukket fra.
Følg linket fra lemmingif.dk til DGIs Gavefond.
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...
D. 3 september kunne vi endelig gennemfører besøget på Grauballegård hvor Mads og Iben tog i mod.
Det var en spændende rundvisning på et fantastisk
sted og ikke mindst en tidsrejse på flere områder. Som
billederne viser, var vejret desværre ikke med, så en
del gik lidt stærkt, men vi var alligevel ca. 30 deltagere.
Som en lille ekstra gevinst på turen, så vi også udstillingen af modeller indenfor diverse landbrugsmaskiner
som en kreds af entusiaster hygger sig med på loftet af
en ad de utallige udbygninger, der er tilknyttet gården.
Aftenen sluttede med øl & pølser i den hyggelige jagtstue med udgang til haven = parken.
D. 27/10 var der arrangeret ”hemmelig” møde på Arnestedet i regi af Landsbyklyngerne. Som de fleste på
nuværende tidspunkt nok har læst om og som sikkert
også er nævnt andre steder i bladet, så var det Borgmester Steen Vindum som kom på besøg. Grunden
var en kåring af årets lokalområde, som i år var her.
Naturligvis ikke kun Sejling, men også de øvrige byer
som er med i Landsbyklyngerne og også lig Lokalbladets område.
Ærlig snak, så er det nok ikke Sejlings fortjeneste, at
prisen gik til vores lokalområde, men primært folkene
bag Landsbyklyngerne.
Men flot var det!
D. 31/10 var der via Christina Kylling taget initiativ til et
møde på Arnestedet, hvor ideer til nye aktiviteter blev
drøftet og det er alt fra en rutchebane til etablering af
en multibane. Mange gode ideer kom frem og bliver så
samlet, således Sejling kan byde ind med, hvad der
skal prioriteres. Derefter står et større arbejde med finansiering via diverse fonde.

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

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Ændringer af vedtægter
5. Indkomne forslag
6. Valg
På valg er Carsten, Ole (udtræder),
Daniel og Heidi (udtræder).
Revisor: Pia H.
7. Evt.
Generalforsamling 2021.
Årets generalforsamling er planlagt til d. 2. marts i
forsamlingshuset. Ud over den normale dagsorden,
har vi et punkt med vedr. vedtægtsændringer. Dette
skyldes et arbejde med at få en vederlagsfri lejekontrakt på plads med Silkeborg kommune. Ændringer er
i bestyrelsen øjne småting, men ønsker man detaljer
om ændringsforslagene eller kontraktens indhold, så
kontakt undertegnede, ligeledes hvis der forslag til
dagsordenen.
Året er ved at være slut for Borgerforeningens arrangementer og om de sidste par års arrangementer med
julehygge på Arnestedet bliver til noget er nok desværre tvivlsom, men vi melder noget ud, såfremt det kan
lade sig gøre.

Men alt i alt et godt initiativ, som bliver spændende at
følge og ikke mindst at det får den nødvendige opbakning fra Sejlings befolkning.

Ellers må i alle have en god jul og godt nytår.
Vi vender forhåbentlig stærk tilbage i 2021!

Besøg på Grauballegård

Besøg på Grauballegård
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På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

SINDING FORSAMLINGSHUS
Sinding under Corona krisen
Her er stille, lidt for stille i Sinding By. Alle de fine
skønne finurlige hyggelige arrangementer vi plejer at
mødes om, er sat i bero foreløbigt. Fællesspisninger,
foredrag, koncerter, fester, strikkeklubben, madholdet,
øl-lauget, pensionistforeningen etc. Alting venter på
bedre tider.
Dog har byens bestyrelse arbejdet med et høringssvar
til kommunen samlet fra byen, pga. stigende bekymringer om lokalplanen og byens udvikling, med fokus
på grusgravens placering og vækst.
Dog nåede vi et skønt og stemningsfuldt arrangement
en august aften foran kirken med musik og fortællinger
fra lokale musikere. Vejret bød på både regnvejr, sol
og regnbue. Tak til præst Kresten fra Kragelund som
var arrangør.

Det eneste, som under corona ligenu fortsat holder
åbent er bibliotekscafeen hver fredag eftermiddag kl.
15-17 i Sinding Rummet, hvor der max mødes 10 personer ad gangen.
Og så er vi heldige at have et yoga hold i år hver uge
i forsamlingshuset med yoga instruktør Mia Kathrine
Tholstrup-Jørgensen. Dvs. nu har vi to yoga hold, det
blev delt for at kunne holde antallet under 10 personer.
Vores hyggelige legeplads midt i byen står dog altid
til fri afbenyttelse til leg og madpakkespisning mm. Så
trænger I til en lille udflugt, så kig forbi legepladsen.
Hanne Holst

Musik- og historiefortælling ...

... ved Sinding Kirke - august 2020

En sensommer aften hvor den store ballon næsten fløj ind i
kirken og landede på en mark bag Sinding.
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ...

Corona-stilheden har givet
masser af plads til renovering og fornyelse i huset.

Mortens Aften, ”som vi plejer”, kunne ikke lade sig
gøre i år, så vi valgte en
”moderne” løsning:
Mortens And Take-Away!
Tak for opbakningen! Der
blev udleveret ca. 75 portioner ved bagdøren. Helt
sikkert en løsning, der kan
komme i betragtning igen,
hvis ikke Mette F. snart
slipper restriktionerne løs. Klar til udlevering af and

2020 går på hæld ...
Nedlukning, mundbind, test, aflysning og forsamlingsforbud, er bare nogle af de ord, som har gået igen og
igen i 2020. Året går på hæld.....et år som bare skulle
overstås, det er ihvertfald opfattelsen hos mange mennesker.
Men der er lyspunkter, vi kan tage med os. Ét af dem
er, at Serup sogn blev Årets Lokalområde, sammen
med de øvrige byer: Lemming, Nisset, Resdal, Sinding, Skægkær og Sejling. Et skulderklap, som understreger vigtighed i det, der bliver gjort for at lave fællesskaber, så det er rart at bo her.

Udover at hele køkkenet er
blevet malet, har vi fået udskiftet det ubrugelige varmeskab med nogle underskabe, og der er kommet
en ny bordplade på. Der er
også bygget et skab til vognene med glas og kopper.
Køkkenet males

Nytårs Kur

Torsdag d. 31. december kl. 9.00
Vi mødes ved Forsamlingshuset
og går en frisk tur i skoven
hvorefter vi mødes i Madpakkehuset,
hvor bestyrelsen og Støtteforeningen
står klar med kaffe, brød og ”En-lille-Én”
Pris KUN 25,Kom og ønsk naboerne

Rigtig Godt Nytår!

I forsamlingshusets bestyrelse kigger vi ind i 2021, et
år der nok bliver meget ligesom 2020. I hvertfald når
vi ser på forsamlings begrænsninger......men i bestyrelsen er vi optimister og tror på, at det bliver muligt
at samles under en eller anden form. Vi har et par nye
ting i støbeskeen - Cafe aften, en koncert og hvis ikke
spiseaftener, som vi kender dem, så kunne det godt
blive noget andet. Pas godt på jer selv og hinanden til
vi ses igen. 		
Michal Jokumsen, formand

Udlejningspriser:

Hele huset: 2.500,Store sal, toilet og køkken: 1.750,Lille sal, toilet og køkken: 1.000,Hele huset i to dage: 3.000,Depositum: 1.000,Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 3089 5455
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Forsamlingshusets bestyrelse:

Formand:		
Michal Jokumsen
Næstformand:		
Danni Haunstrup
Sekretær:		
Tina Englyst
Kasserer:		
Peter Henningsen
Best.medlem:		
Helle Suaning
Suppleanter: 		
Jens Dam
			René Storgård

Støtteforeningens bestyrelse:
Formand:		
Referent: 		
Kasserer:		

Erik Vestergård
Bernd Grewy
Lene Klejstrup

SERUP BORGERFORENING
OPRÅB!!

Den trafikale infrastruktur omkring vores by er i forandring, og det er nu vi alle skal gøre en aktiv indsats
for at påvirke fremtidige mulige udfald, og potentielle
tiltag i Serup. De problematikker, som er er blevet luftet, blandt andet inde på Serupsiden, på Facebook er:
1. Efter der er kommet lyskryds ved Viborgvej/Tandskovvej, så er der mere trafik der bevæger sig den vej
igennem Serup og ud. Selvfølgelig. Men, det betyder
også, at der er flere biler, der kører (for) stærkt igennem Serup, allerede et godt stykke inde fra Serupvej
og ud, og med mere end de 50 km/t som er lovligt.
2. Når venstresving bliver forbudt i Resdal til begge
sider, vil det givetvis lede en større mængde tung trafik
igennem Serup. I den forbindelse er der blandt andet
blevet luftet muligheden for at man vil gøre parkering
på gaden i Serup forbudt, for at gøre det nemmere for
trafikken at glide igennem byen.
Kort sagt har trafikken igennem Serup, hvad end den
er tung og denne mængde øges, eller almindelig og
kører for stærkt, stor indvirkning på trivslen i byen.
- Har man lyst til at sidde i sin have
og nyde en kop kaffe til lyden af 5 store lastbiler,
der buldrer igennem byen?

Kommende arrangementer
		... hvis forholdene tillader... :-o
Generalforsamling
Torsdag d. 21. januar

Fastelavn

Lørdag d. 13. februar kl. 10.00

Affaldsindsamling
Søndag d. 18. april

Indvielse af Madpakkehuset
Lørdag d. 15. maj

Skt. Hans

Onsdag d. 23. juni

Sommerfest
Uge 34

Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved,
hvilke restriktioner vi er underlagt til næste år,
er vi nødsaget til at holde jer opdateret
om vores arrangementer
på Facebook og på www.serupsiden.dk

- Har man lyst til ikke at kunne parkere sin bil
på gaden ved sit hus?

Hvis du ikke har adgang til disse,
er du naturligvis velkommen til
at kontakte formanden pr. telefon:

- Har man lyst til at gæster, man måtte få,
ikke kan parkere ved sit hjem?

Karina Birch - mobil 6127 7299

- Har man lyst til at sende sine børn på cykeltur
rundt i byen?

Retningslinjer for leje af

- Har man lyst til at gå en tur rundt i området?
Det er vigtigt, at vi er mange, der siger fra og kommer med konstruktive forslag, for at få Kommunen til
at lytte. Hvis vi ikke gør væsen af os, så tager de beslutninger henover hovedet på os. Så hvis du gerne
vil bidrage til, at vi sikrer ordentlige trafikale forhold
igennem Serup, så er det nu du skal bidrage. Med
læserbreve, med henvendelser til Kommunen, ved at
deltage i trafikgruppen, ved at sige fra. Nu! Vi modtager gerne henvendelser fra dig, som ønsker at gøre
noget, men ikke helt ved hvordan, eller hvem du skal
kontakte. Skriv til serupborgerforening@gmail.com.
Med venlig hilsen Emilie Miles
på vegne af Serup Borgerforening,

Serup Madpakkehus
* Ved ønske om leje,
kontakt Serup Borgerforening
(se www.serupsiden.dk)
* Ryd op efter dig selv
* Alt affald skal tages med herfra
* Ro kl. 22.00 søndag til torsdag
* Ro kl. 24.00 fredag og lørdag
* God opførsel
* Aftørre borde og bænke
* Rengøre grill efter brug
* Brug af levende lys kun på borde
- husk underlag
* Sæt borde og bænke under tag igen,
når du forlader madpakkehuset
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...
Ømosebær
På en gård udenfor Nørskovlund holder Ømosebær til.
Et hyggeligt sted med gårdbutik, pluk selv bær og salg
til restauranter og dagligvarer butikker. Helle og Lars
stod klar til at fortælle om historien bag og arbejdet
med alle bærrene. De producere alt lige fra jordbær,
hindbær, stikkelsbær og mange flere.
Sæsonen for pluk selv starter i juni og slutter i oktober.
De laver også små arrangementer i deres nyopførte
bålhytte.
Vi fik en rundvisning på markerne og mulighed for at
smage på de forskellige sorter af bær. Vi så pakkeriet,
butikken og sluttede af med lækker blåbærtærte, is og
kaffe i læ for regnen i bålhytten. Vi var 23 der trodsede
august regnen.

Generalforsamling
Dette års generalforsamling blev lige som så meget
andet i år ramt af corona, men vi klarede os alle 20
igennem i fin stil med mundbind og sprit i lange baner.
Karin Jensen blev valgt til at styre slagets gang.
Janni Rasmussen startede med at fremlægge formandens beretning og fortalte om året der var gået med
god tilslutning til de fleste arrangementer og den bratte
afslutning, da corona ramte i februar. Grete Dahl fremlagde foreningens regnskab som endnu engang så
godt ud.
Janni Rasmussen, Inger Kristensen og Grete Dahl
modtog alle genvalg til bestyrelsen. Doris Larsen
fortsatte som suppleant til bestyrelsen. Anna Marie
Graversgaard blev genvalgt til revisor posten og Pia
Ostenfeldt snuppede et år mere som revisor suppleant. Mange tak, for at I alle gør det så nemt at få posterne besat år efter år.
Så var der tid til hygge, vi fik lidt lækkert at spise inden
Martina fra Gade og Juul kom forbi og viste os de flotte
smykker.
Besøg på Gothenborg
Denne aften skulle vi besøge Lone og Lars Hedegaard
der bor og driver Gothenborg. Vi fik historien om et par,
der ikke ville flytte helt mod nord eller helt mod syd,
men besluttede sig for et sted midt imellem. En sygeplejerske og en skovfoged der fik en ide som nogle af
de første i Danmark og siden da har det kørt derud af.
Nu produceres der økologisk fjerkræ til restauranter og
dagligvarer butikker og de har selv fremavlet Gothenborg Anden og Gothenborgs skovkylling, som får store
roser af danske madelskere.
Ude på gården kan man besøge butikken der sælger
masser af økovarer og i de fine selskabslokaler kan
du holde din fest eller kikke forbi til brunch. Derudover
afholder Lone bagekurser i gårdens store køkken.

Hygge i bålhytten
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Torsdag d. 21. Januar 2021 kl. 18.00

Spiseaften og bowling hos Bowl´n´Fun
Brokbjergvej 12, 8600 Silkeborg

Så skal der bowles og hygges.
Vi starter ud med at spise noget lækkert mad fra den
store buffet.
Der er alt hvad hjertet kan begære, alt lige fra forretter, kartofler med sovs og lækre desserter.
For dem der har lyst, er der mulighed for at bowle,
hvis man hellere vil hygge over kaffen kan man også det.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 17.45
Husk at give besked, hvis I selv kører.
Pris: Spisning 199 kr. + drikkevarer.
1 times Bowling 53 kr. incl. Skoleje.
Tilmelding til Janni senest d. 07.01. på tlf. 2463 0517
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
---------------------Fredag den 26. februar 2021 kl. 18.00

Fællesspisning

Lemming Forsamlingshus
Tag naboer, venner og familie med ud
til en hyggelig aften.
Vi laver maden og klarer oprydningen,
mens I hygger jer med spil og snak.
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og vin.
0-3 år: 0 kr.
4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr.
90-?: 0 kr.

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.00

Blomster til påsken

Illervej 19 B, 8620 Kjellerup
Så besøger vi igen Susanne, som har Bonderosen i
Astrup ved Kjellerup.
Denne gang drejer det sig om påskedekorationer,
som vi selv skal være med til at lave. I får nærmer besked om, hvad I selv skal medbringe, når vi nærmere
os datoen.
Pris for medlemmer 100 kr. Gæster 125 kr.
Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.40
Husk at give besked, hvis I selv kører.
Tilmelding til Lillian senest d. 18.03 på tlf. 8685 9207
Eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
---------------------Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 19.00

Besøg på Møltrup Optagelseshjem
Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg

Møltrup er et hjem, hvor mænd
(som for kortere eller længere tid har brug for støtte i
deres liv), kan finde hjælp til at tage livet op på ny.
Mændene betragtes ikke som klienter,
men som mennesker, der kommer til Møltrup
for at være med til at drive gården.
Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde,
bydes velkommen, så længe der er plads.
Denne aften får vi et lille oplæg omkring stedet,
dets formål og historie.
Derefter en rundvisning på Herregården – med respekt for beboernes private områder.
Vi slutter af med Møltrups kaffe og kagebord med mulighed for at stille spørgsmål.
Der er også mulighed for et besøg i Møltrups madbutik, hvor de sælger lækre ting og sager.
Pænt, brugt herretøj (ikke jakkesæt), sportstøj, fodtøj,
håndklæder, dyner og puder modtages gerne.

OBS OBS OBS: Først til mølle - kun 100 pladser
Betaling ved tilmelding.
Mobilpay 2463 0517 – Janni Rasmussen

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

Tilmelding til Janni senest d. 12.02. på tlf. 2463 0517
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Samkørsel fra Lemming Kirke kl. 18.00
Giv lige besked hvis I kører selv.
Tilmelding til Janni senest d. 02.04. på tlf. 2463 0517
eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Cirkus Lemming
Vi har haft et spændende besøg af Cirkus Lemming.
I 2 uger har børnene i rokketands-gruppen haft et
spændende projekt kørende. De har arbejdet hårdt på
at lave en Cirkus forestilling.
Der er blevet set en lille film af et Cirkus, så de skulle
få lidt inspiration til deres eget Cirkus.
De blev enige om, at deres Cirkus skulle hedde Cirkus
Lemming, og i deres forestilling skulle der være hunde,
heste, stærke mænd, akrobater, ballerinaer, sangere,
et orkester og en Cirkus direktør. De ville også have
nogle levende mus, men vi kunne ikke imødekomme
alle deres ønsker; det var måske også meget godt…

Alle børnene fik nogle roller og opgaver i Cirkus Lemming. Så kom de i gang med at øve deres roller og
øve sangen, som de ville synge for de andre børn.
Der er blevet snakket om Cirkus hver dag, og om hvor
spændte de var, ift. at vise forestillingen. Forældrene
var hurtige til at støtte op om vores Cirkus og komme
med tøj og rekvisitter til forestillingen.
Børnene har glædet sig rigtigt meget, og haft mange
sommerfugle i maven til at vise Cirkus Lemming for
mælketands-gruppen. Deres forestilling gik rigtigt godt
og til Cirkus tilhører selvfølgelig også popcorn.
Vi vil sige tak til Cirkus Lemming.
Pædagog, Majken Johansen

Akrobaten Felix
Akrobat-truppen Felix, Marius, Flora
og Ella

Klara på line
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Hundetræner Bjørk med koblet Johan,
Sebastian og Martha

Klovnen Christoffer med
Linedanserne Bjørk, Sa- cirkusdirektør Eskild i
baggrunden
rah og Vigga

Loop-spring af hunden
Martha med sin hundetræner Bjørk

FRISKOLEN I LEMMING
I løbet af 2020 er der sket mange ting her på friskolen.
Det mest iøjnefaldende er vores til- og ombygning. Efter mange års tilløb har vi fået bygget tre nye lokaler;
et klasseværelse, et værksted/billedkunstlokale og et
musiklokale. En ombygning af de eksisterende lokaler
har resulteret i; et opholdsrum for de ældste elever,
et forberedelsesrum, et mødelokale, et personaletoilet
og et nyt kontor. Meget af arbejdet er naturligvis udført
af professionelle håndværkere, men der er også rigtig
mange forældre, der har lagt rigtig mange kræfter og
meget tid i projektet. Både børn og voksne på friskolen
nyder godt af alt det nye, hver eneste dag – vi er alle
MEGET GLADE for det hele.

Coranaen betyder selvfølgelig også store ændringer
i vores hverdag på skolen. En af kongstankerne på
vores skole er jo fællesskab, både mellem børnene/
klasserne, men også mellem forældrene og mellem
forældre og personale. Der er meget vi savner i disse
måneder, men selvfølgelig finder vi på gode alternativer og minder hinanden om, at vi nok skal få vores
”gamle” hverdag tilbage igen. Vi har heldigvis masser
af plads udenfor og det benytter vi os meget af. En stor
del af  den traditionelle undervisning flyttes ud, hvilket
er udfordrende og sjovt for både børn og voksne.

Mellemgruppen på Natur-Tur

Madpakker i Bålhytten

Morgensang i det fri ... sammen og hver for sig
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Bestyrelsen

Alfred Jensen
Peter Nielsen		
Christian Nørskov
Lasse Mortensen
Jacob Jensen

Jagt i Præstegårdsskoven

Onsdag den 30. december kl. 10.00

8687 7535 / 2241 1221
2920 7107
2585 2683
2423 5501

Mød op ved klubhuset på Serupvej.
Max. 15 deltagere så ”først til mølle”.
Pris 50,- kr. incl. en øl eller vand.
Husk jagttegn.

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk

HVOR VI BOR

Landsbyerne Silkeborg nord

Sinding

Nogen er lige flyttet til området, nogen har boet her
altid, måske i flere generationer. Fælles for os er, at
de fleste kører ud af området på arbejde og vender
tilbage til en dagligdag og en fritid hér, i foreningerne,
på vejen, i fællesskabet i de 8 små byssamfund. Men
hvordan er Serup, Lemming, Nisset, Ebstrup, Sejling,
Skægkær, Sinding og Resdal blevet til det de er i dag?
Redaktørerne vil i 8 artikler, ”Her bor vi”, trække nogle
tråde tilbage i tiden, og på den måde måske åbne op
for en mere fælles forståelse af hvad vi er rundet af,
hvor vi bevæger os hen – hvad vi vil med vores område i fremtiden.
På bakkekammen mellem Sinding og Serup er der registreret over 30 kæmpehøje, begravelsespladser fra
bronzealderen, (ca. fra 1700-500 f.Kr.) Fra Tandskov
Baunehøj, ”Baunshøw”, hvor Tandskovvej og Resdal
Bakke danner kryds, kan man se hele vores lokalområde: de 4 kirker, kornsiloen i Ebstrup, Baunehøjen på
toppen af Nørhedevej syd for Kragelundvej, kraftvarmeværket ved Høje Kejlstrup, ja TV-masten i Sorring,
vindmøllerne i Gjern og Låsby, vandtårnet i Kjellerup.
Og naturligvis Himmelbjerget. Balle kirke ligger også
på en bakkekam langs Højmarksvejen, så vi kan ikke
se ret meget ”nede i Silkeborg”. Men med sine 102 m,
er Baunshøw 10 m højere over havet end toppen af
”Papirtårnet”.

Tandskov Baunehøj er 102 m høj
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De mange kæmpehøje viser, at her omkring ”Landsbyerne Silkeborg Nord”, som jo lige er udnævnt til ”Årets
lokalområde”, har der boet mennesker i mindst 3000 år.
Vi bor midt i et gammelt kulturområde, hvor der har
været bebyggelser, marker, arbejdspladser, jagtområder, infrastruktur med kommunikationssystemer, religiøse kultsteder, begravelsespladser, ja alt hvad der
hører et samfund til.
Vi vil prøve at beskrive vores 4 kirkesogne og de 4 andre
bysamfund i de kommende Lokalblade, både forhistorisk, med hjælp fra bl.a. Museum Silkeborg, men især
om de seneste århundreder, bl.a. med hjælp fra Lokalhistorisk forening og andre gode mennesker. Det er kun
de sidste ca.1000 år der er skriftlige kilder, før det er det
arkæologiske fund, der kan fortælle vores historie.
Vi begynder med Sinding
Navneendelsen -ing peger på en bosætning i slutningen af jernalderen (500 f.Kr-400 e.Kr), hvilket flere
fund bekræfter. Der er gennem årene fundet bebyggelsesspor fra tidlig jernalder, oppløjede lerkarskår og
esseslagger fra førromersk jernalder o.300 f.Kr. Som
de nyeste fund er der for et par år siden ved en søgegravning ved Tandskovvej, fundet spor af en middelalderlig landbebyggelse fra 1400-tallet, og museet
har formodning om at der kan findes mere endnu fra
tidligere tider. Men Sinding er altså meget ældre end
det. Kirken, den ældste
bygning i Sinding, er i romansk stil med rundbuede
vinduer, opført i granitkvadrer og er fra ca. 1100.
Tårn og våbenhus er, som
ved de fleste middelalderkirker, af nyere dato.
Kor og skib er fra ca. 1100.
- fortsættes i næste nr.

Tårn og våbenhus er nyere

KULTURLANTERNEN
Kulturlanternen 2020/21
Når disse linjer læses, så har vi lige sendt den sidste
og afgørende mail til puljen Mødesteder, hvor der ligger 50 millioner, som vi forhåbentlig får en andel af. Vi
har søgt om 4,5 millioner.
Vi håber og tror at disse penge og de 4,5 millioner fra
Silkeborg kommune bliver fundamentet for det ønskede projekt på Lemming Skolevej.

Landsbyklyngens mødested
Kulturlanternen er ved at lande
Vi vil gerne præsentere nogle af de sidste tegninger og
skitser fra materialet, og vi håber at I er lige så begejstrede, som vi selv er. Vi synes, at vi har opnået det,
vi ønskede og beskrev for jer, for snart flere år siden.
Et fremtidens forsamlingshus, et mødested med åbne
og brede døre, hvor historien, nutiden og fremtiden
alle har sin plads og hvor kulturen, fællesskabet, kreativiteten og mødet mellem forskelligheder bliver det
bærende i en ny hverdag.
En hverdag for Lemming og Nisset og en hverdag hvor
vi også inviterer vore naboer fra Serup, Resdal, Sejling, Skægkær og Sinding ind i et nyt fællesskab, et
fællesskab i Landsbyklyngen med respekt for det der
er og de muligheder disse nye og større rammer giver, for at tilfredsstille behovet for rum og plads til nye
aktiviteter, samt det uforpligtigende møde på tværs af
alder og interesse.
Mødestedet er både et hus, hvor du lejer dig ind og et
hus, hvor du bare dumper ind og læser en bog, spiser
din madpakke, spiller bordtennis med skolekammeraten, hvor tilfældighederne og mødet afgør, hvad der
netop sker for dig de næste to timer. Der er plads til
både dig og mig.
Fritidskulturen er under forandring, det er mødet mellem mennesker også, men dog grundlagt i interessen
og mulighederne i fællesskabet – det skal opleves. Vi
glæder os til at vi i december kommer rundt med kalenderen for 2021 og kan informere dig om status for
Mødestedet Kulturlanternen.

skulle indsamle 3 millioner i lokalområdet, suppleret af
alle dem, der i øvrigt synes at den her ide er værd at
støtte.

Vi har endnu et ønske, som både vil gælde resten af
2020 og for hele 2021. Hvis du har mulighed for det,
vil vi bede dig give et bidrag gennem DGI´s gavefond,
til fordel for Kulturlanternen. Vi nærmer os allerede et
beløb på 1 million, vi har et mål, der siger at vi gerne

Sidst, tak til alle jer, der lige her i oktober har sagt
ja til at sikre udgivelsen af vores kalender for 2021.
Lokalkalenderen kan købes hele december gennem
dørsalg, ved arrangementer, Ebstrup Landhandel eller
”Skagen” i Sejling.     Tak for opbakningen - Knud Erik

Husk, at din støtte er med til at udvikle og skabe merværdi for alle os i Landsbyklyngen.
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VÆRKERIET
Værkeriet er godt i gang!
Efteråret plejer at være en fantastisk tid i Værkeriet og
i år er ingen undtagelse, på trods af en hvis pandemi,
som tager mange overskrifter for tiden.
Vi har selvfølgelig respekt for denne covid 19 pandemi, og tager naturligvis de gældende retningslinjer alvorligt. Med dem i baghovedet kan vi holde fast i at der
godt kan foregå aktiviteter, hvor vi naturligvis tænker
os om og tager hensyn til hinanden.
Et eksempel på det, er blandt andet Madhold for mænd,
som har appetit på madkundskab og herrehygge. Det
er et hit igen i år, med alle pladser optaget. Tak til de
frivillige og kompetente kokke, og til alle deltagerne.
Det dufter fremragende hver mandag aften.

Corona-hensyn i Værkeriet
Vi følger naturligvis de gældende anbefalinger, og det
håber vi naturligvis at du som bruger af Værkeriet,
også gør. Benyt spritflaskerne, som står rundt omkring
i huset. Vores rengøringshjælp gør alt hvad hun kan
for at følge med.
Bliv støttemedlem af Værkeriet for blot 150,- om
året. Du kan støtte via Mobile Pay 87935. Beløbet går
til drift og arrangementer. Følg os på Facebook – søg
efter Værkeriet og ellers på lemmingomegn.dk
Generalforsamlingen i Værkeriet
bliver tirsdag den 16. februar, kl. 19.30

Kig forbi Æ’ kaffestue
I dette lille lokalsamfund, gemmer der sig et hav af beretninger fra tiden før farvefjernsynet kom til. Der er
heldigvis en hel masse folk, som enten selv er en del
af historien eller som har fået fortalt historier, som så
igen bliver videregivet. Kaffestuen er en særlig hyldest
til disse mennesker, men også til lokalområdet. Her
kan du se Før-og-nu billeder, læse i gamle bøger, aviser, m.m. Stor tak til Elva fra Lokalhistorisk forening og
Jens Ove Munch (tidligere dekoratør) som har stået
for indretningen af rummet.
Og efter et besøg i Kaffestuen, kan du bevæge dig ind
i Billardrummet. Her står der et sprit nyt Billardbord*,
hvor der også kan spilles pool. Derudover er der også
dart. Her er netop sat nye lamper op, og reglerne hænger i ramme, så din modstander ikke kan snyde sig til
en sejr.

Hjemmevinbilen var forbi Værkeriet den 3. oktober.
Mon ikke vi snart ses igen?

Danske Bank Fonden Silkeborg
De støtter lokale aktiviteter som kommer det fælles liv
til gode på forskellig vis. Vi sendte en ansøgning på
den brede skive, med fokus på forsamlingshus og seniorer. Vi søgte på det sociale og mødet på tværs, vi
søgte på et aktivt liv for alle i alle aldre.
Vi fik 15.000, - kr. fra Danske Bank Fonden, Silkeborg.
Tak til fonden og tak til Henrik Tomsen for godt samarbejde i forbindelse med ansøgningen. Vi fik penge til
indkøb af et billardbord som nu er opstillet i Værkeriet
men som senere skal være en del af Kulturlanternen –
fremtidens forsamlingshus.
Håber det vil blive brugt efter hensigten. Værkeriet har
i fremtiden åben for billard hver torsdag aften kl. 19.00
– 22.00 eller efter aftale.
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Billardet er klar til pool og skomar´...

LIVE STREAME FOREDRAG KL. 18.45
9. februar: Foredrag om hvad der har
betydning for at du kan leve et langt liv.
23. februar: Foredrag om vores sanser
2. marts: Foredrag om vandet under vores fødder;
om vores grundvand og vandets kredsløb
16. marts: Foredrag om epidemier i historisk tid og
hvad vi kan lære af dem i nutiden

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Det er der ikke mange der forstår, men jeg kan bedst li´ efterår
Så skriver vi 1. november. Der er så mange farver
rundt omkring, det bliver mørkere og vi hygger med
varm kakao og stearinlys. Heldigvis er vi så få i Børne
og Familiehuset, at vi ud over ekstra rengøring, masser af sprit og håndvask, kan have en dag der så nogenlunde ligner den vi plejer. Det betyder også nu her
hvor det bliver efterår, at vi kan hygge lidt mere inde
ligesom vi plejer. Vi kan glæde os til jul og vi kan glæde
os til et nyt år og vi kan opleve hvordan tiden går og
den cyklus som vi kender så godt gentager sig igen og
igen. Det er godt der er noget vi kan regne med, når alt
andet i øjeblikket er så anderledes og usikkert.

Med efteråret er vi også snart 1/3 henne i dette skoleår. Vi var så heldige at nå både lejrskole og heldagstur inden restriktionerne blev strammet til. I Børne og
Familiehuset er vi hver 3. år på skitur med hele huset.
De andre år ”nøjes” vi med lejrskole i grupperne. I år
har vores børn været fordelt så de ældste var I København, den yngste var i Rønbjerg og dem midt i mellem
har været på Sydfyn og i Sønderborg. Det er sådan en
gave at være afsted sammen. At se Danmark og være
sammen 24 timer i døgnet. Det danner det allerbedste
grundlag for vores hverdag med dansk, matematik og
alle de andre fag.

Men hvor tiden går stærkt – i de her dage er det 5 år
siden jeg startede som Leder i Børne og Familiehuset.
Det var også anderledes og usikkert for store og små,
men nu er det trygt og godt og jeg nyder at have min
daglige gang i Lemming og omegn og nyder alle de
smil og vink jeg får hver dag – helt coronasikkert

Hen over året har vi også nogle heldagsture – og her i
september var vi en tur i Klatreparken i Randers.
Nyd billederne herunder mens du måske sidder indenfor ved brændeovnen med en god kop kakao og et
stearinlys og nyder udgaven af dette lokalblad.
Kærlig hilsner fra os alle i Børne og Familiehuset
Annette
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LOKALRÅDET
8. oktober 2020
Skægkærområdets lokalråds har indsendt disse
bemærkninger til kommuneplanforslag 2020-2032.
Der har været livlig debat i området efter Borgermødet
den 1. september.
Det har blandt andet resulteret i, at der er indsendt
relevante kommentarer fra grupper i f.eks. Lemming,
Sejling og Sinding, og fra enkeltpersoner. Heraf er
mange kommentarer kendt af Lokalrådet.
Vi er meget glade for den interesse, der i denne proces
har været for områdets udvikling.
Da kommuneplanen rækker 12 år frem, ser vi i borgernes bemærkninger mange gode og vigtige forslag,
der såfremt de ikke indarbejdes nu, kan indgå i nye
konkrete planer til gavn for hele området.
De 2 absolut væsentlige områder, der ønskes udviklet
gennem tilstedeværelse i kommuneplanen er trafiksikkerhed (med skoleveje højt prioriteret) samt mulighed
for nyt boligbyggeri og dermed øget bosætning.
Trafik.
Om trafik vil lokalrådet bemærke følgende:

er sendt ind er blevet aktualiseret af at biogasanlægget
i Lemming er under opførelse og dermed kan komme i
drift indenfor en overskuelig periode.
De øvrige trafikkommentarer vedrører, som det også
fremgår af blandt andet borgergruppernes indsendte
kommentarer, i særlig grad trafiksikkerheden på eksisterede veje.
Lukningen af venstresving mod Høgdalvej forventes at
give øget trafik i Serup og Sejling. Den smalle vej i Serup giver i forvejen problemer med passagen, når der
er tung trafik, og på 2-1vejen Skægkærvej mod Sejling
er der desværre mange, der ikke overholder forbuddet
mod gennemkørsel med lastbiler.
Som det også fremgår af borgergruppernes bemærkninger er Lemmingvej gennem Sejling samt fra bækken frem mod Lemming ikke egnet for cyklister og
gående. Generelt mangler Sejling en opdatering af
fartdæmpende foranstaltninger på linje med f.eks.
Lemming og Sinding.
Der er indsendt gode konkrete forslag til forbedring af
trafiksikkerheden.

Lokalrådet støtter den foreslåede omfartsvej omkring
Skægkær, idet der dog må være opmærksomhed på
at sikre skolevejen fra Sinding, der skal passere omfartsvejen (måske underføring?).

Bosætning
Lokalrådet støtter fortsat udstykningsplanerne mellem
Sejling og Skægkær, I og med, at der nu er lokalplan
for området i høring, må reservering til boligformål
være sikret plads i kommuneplanen.

Lokalrådet mener, at supercykelstiprojektet er et godt
projekt, og ønsker det fortsat på banestien i vores område.

Vi har bemærket, at det på sigt forventes at der senere
i betydelig grad inddrages yderligere områder til boligformål i denne del af lokalområdet.

Desuden er det flere gange oplyst, at kommunen planlægger at forbinde banestien med den sti, der går fra
Skægkærvej og under Viborgvej. Det ønskes i høj
grad fremmet og dokumenteret i kommuneplanen. Vi
og kommunen modtager hvert år mange henvendelser
vedrørende skoleelevers passage af Viborgvej, eller
kørsel på fortov i forkerte side, fra elever, der kommer
nordfra til skolen.

Lokalrådet foreslår, at der også i Sinding og Lemming
åbnes flere muligheder for reservation af arealer til boligformål.

Desuden forslås, at en sti adgang fra enden af Vesterbyvej i Lemming til banestien kommer med i Kommuneplanen.
Lokalrådet foreslår desuden, at der på en ret kort
strækning etableres omfartsvej ved Nisset fra Lemming Skolevej til Allingvej. Dette og andre forslag, der
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Outdoor
Lokalrådet ser gode muligheder for, at der langs banestien kan etableres opholds- og aktivitetsområder.
Peter Bernth

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
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22. JANUAR // KL. 19.30
LEMMING FORSAMLINGSHUS
DØRENE ÅBNES KL. 18.30

BILLETSALG: MUSIKRAMPEN.DK
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil
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Hver onsdag kl 19.00

tp

Aflys

Vi har måtte sige farvel til vores kasser
Andrea Thomsen
som tabte kampen til cancer
efter meget kort tid.

Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i Sejling Forsamlingshus
Tirsdag d. 23 februar 2021 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. indkomne forslag skal være formanden i
hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Andrea var åben, ærlig
og et kærlig menneske.

P.B.V. Mette Kusk formand.

Hendes bisættelse var så højtidelig
og et smukt farvel...

Udlejningspriser 2021

Foreningens arrangementer er aflyst
indtil vi må være mere end 10 personer samlet
I må alle have en glædelig jul.

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

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

Tlf. 2562 2034
Bestyrelsen:

Formand
Kasserer
Sekretær
Medl.
Medl.
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Andrea vil altid være i vores minder.
Andrea var altid god for en snak
Et dejlig menneske
som bagte og lavede mad
til vore pensionist møder,
hun var vores faste støtte.

Mette Kusk
Olaf Leth
Annalise Grewy
Mary Christiansen
Lotte Pedersen

2160 4364
2674 5034
2239 4081
2679 5936
2491 4261

Bestyrelsen:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best.medl.

Rosa Leth
Keld Nielsen 		

2674 5034
8654 0668

Karen Schjødt
Kirsten Engebjerg

5056 7442
3026 5462

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for
December - Januar - Februar

Program for
December - Januar - Februar

Onsdag d. 9. december
var det meningen vi skulle have juleafslutning,
men på grund af corona, er vi nødt til at aflyse,
da vi ikke kan håndtere madlavning og servering
forsvarligt,
Så julen er udsat til 2021.

Mandag d. 30. november kl. 13.30
Klubdag
Mandag d. 14. december kl. 12.30
Julemiddag
Tilmelding senest d. 7. december
Mandag d. 11. januar kl. 12.30
Nytårskur
Tilmelding senest 4. januar
Mandag d. 25. januar kl. 13.30
Klubdag
Mandag d. 8. februar kl. 13.30
Klubdag

Onsdag d. 27. januar
var planen at vi skulle have vores nytårskur.
Den er også aflyst.
Men ”SENIOR SHOPPEN”
vil afholde udsalg på dagen,
og der kan vi dele de besøgende op i flere hold,
så vi ikke er samlet så mange ad gangen.
Det vil der komme nærmere besked om
når tiden nærmer sig.
Vi beklager alle disse ændringer.
Onsdag d. 24. februar kl. 13.30
Kampen om Magten
Museumsinspektør Marianne Gjørtz
fra Museum Silkeborg Blicheregnen
fortælle om slaget på Grathe Hede,
og den facinerende historie om blodige fejder,
mord og intriger på de bonede gulve,
når kampen om magten i den danske middelalder
rulles ud.
Der bliver en pause, hvor vi får kaffe og brød.
Tilmelding til Rasmus tlf. 2986 5832
Da dette er et kulturelt foredrag,
gælder der andre regler for placering af gæster,
så det vil der være større mulighed for
at gennemføre.

Mandag d. 22. februar kl. 13.30
Foredrag med Falkemanden, Flemming Sandgaard:
Alene i Vildmarken.
Tilmelding senest d. 15. februar
Alle er velkomne.

Kære medlemmer.

Nu er det galt igen. Coronaen er over os.
Vi har været nødt til at aflyse alle arrangementer
til og med 22. november.
Desværre!
Hvad der sker fremadrettet,
må vi forholde os til, til den tid.
I hører fra os,
hvis der kommer yderligere restriktioner.
Lotterispillet holder vi på et senere tidspunkt.
Hilsen og fat mod!
Bestyrelsen.

Bestyrelsen:
Formand: Karen Bang 4032 6961
Næstform: Anny Timmermann 5192 8685
Kasserer: Karin Jensen 3070 9048
Sekretær: Lise Mørkholt 4028 9134
Best.medlem: Per Rasmussen 4036 7594
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8722 4820

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

6029 5577
4056 7192
8685 9025
3023 7766
4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 6)
Kirsten Hansen, pædagogisk leder
3066 4319
Lisbeth Bang, pædagogisk leder
5170 3669
Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a			
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156
SFO, Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17		

8685 5363

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

8685 9325
8970 2600
8970 2603
8685 9532
5132 4217

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Landsbyliv
Tommy Sørensen

			

4020 1976

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

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

8685 5385
2114 9590
8686 7064

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
Jesper Bang, formand			

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

8685 5255
2427 9647

Lemming Borgerforening
Heidi Svendsen, formand		

2289 4753

Lemming Forsamlingshus		
Hanne Halkjær Møller, udlejning

8685 9197
4240 0746

Lemming Vandværk			8685 9015
Jan Klinkby, formand
		
2217 5966
Lemming-Nisset Seniorklub
Karen Bang, formand			

8685 9187

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Serup Borgerforening
Karina Birch, formand			
Serup Forsamlingshus
Michal Jokumsen, formand
Helle Suaning, udlejning			

3089 5455

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Annemette L. Bøgh			

4280 0340

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				5094 7990
Sindingrummet
John Gammelgaard			

2947 4717

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen			
2178 2388
Sejling Borgerforening
Jakob Kudsk, formand			

4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Mette Kusk, formand			

2160 4364

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

3023 7766

6165 1096

Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

· 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!

Er det hele i forfald
Så giv mig et kald

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

Tlf. 8685 5066

Skægkær Dyreklinik

www.skabertrang.dk

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

Sinding Auto

Tina Englyst

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

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

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

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

85 50 66 www.raskedyr.dk

8685 5186

v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske

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

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

#loutinanailz

Traditionel Kinesisk Akupunktur

Erik Sørensen Aps

Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske

LISELOTTE BALLE LUNEN

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83

Sundhedsautoriseret (SA)

www.erik-s.dk

Vestergade 45B - 8600 Silkeborg
Mobil : 50 92 91 54
Mobil: 5092 9154
E-mail : lunen@lunen.dk

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Vestergade 45 B

8600 SILKEBORG

WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK

www.lunen-akupunktur.dk

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

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

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

Denne dobbelt-annonce
kan blive DIN
for kun 2.500,- pr år
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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!
Aut. kloakmester

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær
Aut. Kloakmester

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

Tlf. 86 85 57 03
Mobil 21 68 03 60

Fax 86 85 57 43 - www.claussorensen.dk
E-mail: aut.claus@gmail.com
Lemming Brovej 25 - 8632 Lemming

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

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

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

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

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

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Tandskov Grusgrav A/S
Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk
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Denne
annonce
kan blive
DIN
for kun
1.250,- pr år

