LOKALBLADET
For Lemming, Nisset, Serup, Resdal, Sejling, Sinding og Skægkær
Nummer 77					

19. Årgang

Juni 2021

Udeskole i en Corona-tid ...

Naturlegepladsen i Lemming

Lokal kunstner udstiller i Serup

Friske børn trodser vejret og deltager i Motionsbanko
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Støt vores annoncører
-- ddee ssttøøtttteerr ooss aallllee!!

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

Murermester

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

Aut. Kloakmester

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

Tlf. 86 85 57 03
Mobil 21 68 03 60

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

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

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

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

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

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

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Tandskov Grusgrav A/S
Tandskovvej 13 - Silkeborg
Grusgraven tlf. 3086 4316 - Morten Bak tlf. 3030 5502
www.tandskovgrusgrav.dk - mb@tandskovgrusgrav.dk
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Ikke et ord om corona…

I Midtjyllands Avis 1. juni 2019 var forsiden om elbiler.
Samme dag i 2018 var digitale hastighedsskilte i fokus.
Og året før havde en mand mistet en finger i en rundsav. 2016 handlede det om en anmeldt frikirkepræst.
Hvad snakkede vi om i 2015? Forsiden handlede om
et kærestebrev. 2014 var 1. juni en søndag, så Avisen
udkom ikke.
Midtjyllands Arkiv går tilbage til maj 2006 i digital form,
men papirudgaverne gemmes i Lokalhistorisk arkiv og
på Det kongelige Bibliotek.
Det gør Lokalbladet også, sammen med alt andet trykt
materiale tilbage til Kong Hans tid. I Jelling står en stor
sten med vigtige ord indhugget. Den bliver stående.
Så vi glemmer ikke, selv om ”Onde C” har ændret vores adfærd meget det sidste 1½ år.
Nu handler det om at få gang i fællesskaberne igen,
foreninger, butikker, restauranter, skoler og arbejdspladser, ferie, ja gang i livet.
Hvad mon forsiden på avisen handler om 1. juni 2022?
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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NYE LOKALE BYOMRÅDER
Udstykning i Lemming

På Holmmøllevej mellem nr. 5 og 9 ligger indkørslen
til et nyudstykket boligområde med 9 velplacerede
grunde. Området er kommunalt ejet og udstykningen
er derfor foretaget af kommunen, hvor et par politikere
for et par år siden lod sig overtale til at finde en gammel lokalplan frem fra gemmerne.
Det drejer sig om LOKALPLAN 175.01 som blev vedtaget i 1998 med følgende beslutningstekst ”Lokalplanen er i henhold til § 27 i lov om planlægning vedtaget
endeligt af Silkeborg Byråd den 9. marts 1998”. Vejen
ind til grundene har fået navnet ”Ingeborgsvej” til dejligt minde om Ingeborg, der drev Afholdscaféen i Lemming i flere menneskealdre og var samlingspunkt for
især børn og unge men også voksne. Der var bragt
andre gode forslag i spil til navnet, alle med historisk
tilknytning til byen og området.
Der har allerede vist sig god interesse for grundene.
Så er du interesseret, så tøv ikke for længe, de bedste
placeringer går jo altid først. Man kan altid følge med
på Silkeborg kommunes hjemmeside under ”Grunde
i Silkeborg” eller dette link https://grundeisilkeborg.silkeborg.dk/Byggegrunde/Kommende-udstykningsomraader for yderligere information. Ifølge kommunens
embedsmænd er de ved at ligge sidste hånd på matriklen og priserne og håber at det kommer til salg inden sommerferien.
		
Luffe/Knud Erik

Ingeborgsvej

Grundplan

LOKALBLADET
Lokalbladets Generalforsamling

Torsdag d. 17. juni kl. 19.30 - i Sejling Forsamlingshus
Pga. corona er tilmelding nødvendig - til Klaus på 4040 4502 eller Luffe på 2993 5475 (max. 25 deltagere)

Dagsorden iflg. vedtægter:

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 3. juni til en 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.
Med venlig hilsen Redaktionsgruppen

4

GADESPEJLET

TILLYKKE

Ella Møller Bergner, datter af Heidi og Benjamin,
Skægkærvænget 7d.
Født d. 10. marts, 2935
gram og 51 cm.

Den 19. marts blev Eske
og Anker storebrødre til
Thøger. Søn af Jeppe og
Jenny Korsgaard Rahbek,
Ørevadbrovej 25, Sejling.
3910 gr og 52 cm.

Aase Vestergård, Serupvej 24, fylder 85 år d. 14.
juni

Linette Mundbjerg, Lem- Benthe Bak Hansen, Seming Vesterbyvej 2, fyldte rup Tinghøjvej 23, fylder
50 år d. 28. april
60 år d. 20. juli.
/Mette

Maja og Aage Kjeldsen, Nisset Overhede 3, fejrede
hhv. 80 år den 17.2 og 85 år den 14.3.

Tak for opmærksomheden ifm. mit 35-års
jubilæum som graver ved
Lemming Kirke
/Lars Elsborg Jensen

Bente Drengsgaard, Nisset Bygade 3, fyldte 70 år
den 27. maj.

Karin og Henrik Jensen, Allingvej 3, Nisset, fyldte hhv.
65 år den 5. april og fylder 65 år den 23.juni.

Gadespejlet

Du kan være med til at gøre
spændende og aktuelt,
ved at underrette redaktionen om mærkedage, fødselsdage, bryllupper mm.
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DAGPLEJERNE
Endelig kom foråret og solen. Alting spirer og bliver
grønnere og grønnere for
hver dag der går. Vi har
plantet peberfrugt og tomater, som vi forhåbentlig
kan høste på et tidspunkt.
Inden vi plantede, malede
vi krukkerne i fine farver.
Vi har i laaaaang tid været adskilt fra kolleger og
venner på tværs i dagplejen. Derfor har vi mødtes
virtuelt og sunget sange
og vinket til hinanden. En
lille ting der skaber stor
glæde hos børnene, og for
vi voksne.

Gitte og børnene har været på tur, og kigge får.

Vandpytter og skøjtebane i Heidi’s have

Hos Henriette nød vi det flotte april vejr, og fandt fiskenet, spande, skovle og madpakker frem. Vi havde en
dejlig (og våd) formiddag ved åen.
Hilsen gruppe 172, Heidi, Gry, Kristen. Gitte og Henriette

Dagplejere		By		Telefon

Fordybelse hos Kirsten
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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

SKÆGKÆRSKOLEN
Udeskole 8.a
På en smuk, men dog lidt kold onsdag i april, havde
8.a “udeskole” i stedet for at sidde hjemme online (se
forsiden). Programmet bød på tur i skoven med fokus
på anemonen som biologisk organisme og som en del
af skovens kredsløb. Desuden blev der taget “romantiske” billeder af  samme plante, som skal bruges i et
videre forløb om romantikken i dansk. Derefter blev
der læst og analyseret digt ved klubben, hvilket var lidt
småkoldt . For at få varmen igen var der ordklasse- og
komma-stafet, som blev efterfulgt af dagens højdepunkt - hotdogs tilberedt over bål. Vi sluttede af med
boldspil - og en gang billed-quiz på engelsk. En god
dag, men også trættende dag - ikke mindst for læreren.
Cathrine Helk

Vi laver leransigter

Det er skønt at klatre i træer sammen

Ny pædagogisk leder
Jeg hedder Anne-Mette Sperling Pedersen. Jeg har
den store fornøjelse, at jeg siden d. 01.03.21 er ansat
som pædagogisk leder på Skægkærskolen. Det har
været skønt at træde ind på en dejlig skole fyldt med
god energi og stærke fællesskaber.Jeg har primært ledelse af inklusionscenteret samt vores SFO og klub.

Training), en PALS-vejlederuddannelse (Pædagogisk
Adfærd i Læring og Samspil) og en diplomuddannelse
i ledelse.

Her arbejder jeg for fortsat at skabe rammer, der understøtter, at alle vores elever trives og motiveres for
læring. I samarbejde med alle de kompetente medarbejdere her, finder jeg stor glæde i at se på muligheder
og udvikling på netop vores skole - altid med det gode
børneliv for øje.
Jeg kommer fra Ikast, hvor jeg de sidste 11 år har arbejdet som lærer og koordinator på Ikast Østre Skole
med særlige funktioner omkring elever med særlige
behov. Jeg blev i 2010 færdig med uddannelse til
lærer og har siden da tilegnet mig ny viden med en
uddannelse indenfor ART (Agresssion   Replacement

Privat bor jeg i Ikast sammen med mine to drenge Mads-Emil på 8 år og Marius på 7 år. Jeg er glad for en
god løbetur, er meget social og nyder tiden sammen
med både familie og gode venner, når verdens tilstand
tillader det.
Gode sfo-dage
I vores SFO bruger vi for tiden masser af gode timer
udenfor. Der bliver klatret i træer, snittet pinde, lavet
bål, cyklet, leget gemmeleg, leget med ler, bygget og
hygget. Selv om vi savner at kunne blande os på tværs,
så nyder rigtig mange roen og tiden med egen årgang.
Vores elever skiftes i SFO’en til at bruge de forskellige
gode områder, vi har her på skolen. Der er legedage
inde i Sfo’en, der er aktive dage i hallen og der er som
nævnt ovenfor masser af skønne udendørsaktiviteter.
Der er højt humør og god stemning
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PLADS TIL DIG OG MIG
Kunstudstilling i Serup Forsamlingshus 8.-13. august
På Serupvej 4H bor Susanne Rylander med sin mand
Jens, børnene Sylvester og Charlie og deres 4 katte.
Susanne har fået mulighed for at afholde kunstudstilling i Serup Forsamlingshus fra søndag den 8. august
til og med fredag den 13. august. Åbningstiderne er
kl. 12-18 alle dage, og der er fernisering søndag den
8. august kl. 12.00.
Familien er flyttet til Serup i sommeren 2020. De trives
godt i Serup, hvor Jens er blevet suppleant i Borgerforeningen. Susanne er bl.a. uddannet ingeniør indenfor
medicinsk fysik og arbejder som hospitalsfysiker i stråleterapien på Skejby sygehus, hvor hun har været siden 2009, og hvor hun også har opnået sin Ph.d.-grad.
Men hun er også autodidakt kunstner, og hun brænder meget for sine billeder, hvis udtryk spænder fra
nonfigurativ abstrakt genre til meget præcist malede
junglebilleder med fantasimotiver fra dyrenes verden
i junglen. Lysten til at tegne og male har hun haft fra
barnsben - godt inspireret af sine ældre søstre.

Susanne stammer fra Mölle tæt på Kullen i Sverige,
og her havde hun den første udstilling af sine værker
sammen med en lokal bekendt i 2016. Resultatet var,
at alle 15 billeder blev solgt, og så var gnisten tændt
for alvor. Derefter fulgte endnu 2 udstillinger i Mölle i
2017 og 2019 med stor succes. Hun har også tidligere
haft ophængning/udstilling på Kommunehospitalet i
Århus, i Betty’s Room i Århus og var også godkendt til
Art Nordic i København sidste år, som desværre blev
stoppet af Corona.
Nu er hun landet med familien i Serup og ønsker at
præsentere sine værker lokalt med den nævnte udstilling. Ferniseringen foregår med præsentation af sig
selv og sine værker akkompagneret af hyggelige toner
fra Palle Madsen på guitar samt lidt til ganen.
Alle er varmt velkomne, og Susanne fortæller meget
gerne om de enkelte værker til de besøgende. Falder
man pladask for et (eller flere...) af værkerne, er der
naturligvis også mulighed for at købe dem på udstillingen.
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Som orientering om hendes malerier kan man besøge
hendes hjemmeside Susannerylander.com. Susanne
siger: ”Jeg glæder mig til at hilse på så mange som muligt til udstillingen og fortælle om min passion for malerierne”.                                                                                        Luffe

LOKAL IVÆRKSÆTTER
Ung, lokal iværksætter
Oliver Husted, Sinding er bare 19 år, men har allerede
eget CVR-nummer og er momsregistreret. For han
har altid vidst han ville være selvstændig, med foden
under eget bord. Han ville arbejde med sine hænder,
og det skulle være ved landbruget. ”At skulle lave det
samme hver dag er bare ikke lige mig,” understreger
han tidligt i snakken ved køkkenbordet.
Da han blev 12, begyndte han at arbejde ude ved
Knud Thomsen, som har grise på Vesterbordingvej.
Han kunne rigtig godt lide arbejdet, især når der skulle
laves noget med maskiner. Men det gik også op for
ham, at der skal rigtig mange penge til hvis man skal
have sit eget indenfor landbrug.
Da kammeraterne købte scooter som 16-årige, købte
Oliver en Case IH 886 traktor, tog kørekort til den og
kørte på arbejde i den.
Efter overstået 9. klasse på Langsøskolen, startede
han på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder. På
den landbrugsskole kan man studere både til jordbrugs maskinfører, anlægsgartner, landmand indenfor
kvæg, grise, heste eller planter, gartner, dyrepasser og
skov- og naturtekniker.

CASE IH 886 -en klassiker- var Olivers første maskine.

Oliver er snart færdig som faglært maskinfører og er i
praktik hos Lundgaard Maskinstation i Mausing. I ”fritiden” driver han så sin forretning, ”Husted´s Have og
Grave Service.” Når vi er færdige med det her snakkeri, skal han til Kragelund og grave en gammel hæk
op, reetablere arealet og plante ny ligusterhæk. Han
kører afsted i sin Iveco kassevogn med den store
boogi-trailer med maskiner på: TEREX-minigraver, køreplader og pladevibrator. Ekstraskovlene i forskellig
størrelse har han selv konstrueret og svejset. I bilen
er der blandt andet nivellerings-apparat med roterende
laser, sammen med pæle og diverse håndværktøj.

Minigraveren på gummilarvefødder er meget alsidig.

Det hele er købt og betalt, det er mest fornuftigt, understreger han. At arbejde med hænderne som selvstændig har Oliver ikke fra fremmede. Han er ud af en
familie, hvor man er vant til at bruge hænderne. Der er
allerede flere opgaver der venter på at blive lavet hen
over de komne uger, jo der er gang i den for den unge
entreprenør.			
Klaus H.,Tandskov

Grubetand med skarpe takker er god til rødder.

Det veludstyrede rullende værksted.
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LOKALRÅDET
Lokalrådet har fortsat ikke holdt møder, og har således
primært været i kontakt via nettet. Fra Silkeborg kommune er der modtaget følgende informationer siden
sidst:
Nyt fra Silkeborg Kommune
Plantningen af ny, stor skov rykker nærmere
Mellem Grauballe, Nisset og Gødvad skal der plantes en ny skov på ca. 300 ha i et samarbejde mellem
Silkeborg Kommune og Naturstyrelse. Frem mod juni
2021 bliver en samarbejdsaftale lavet.
Bagefter skal den og området, hvor der skal plantes
skov, miljøvurderes. I slutningen af 2021 kan samarbejdsaftalen underskrives, og så skal arbejdet med at
købe jord og plante skoven stå på i 2022. Der er holdt
indledende møder med lodsejere i området. Byrådet
har godkendt at give 1,62 mio. kr. til projektet.
56 nye boliger i Skægkærområdet i 2020
- 306 de næste 13 år
Det viser Boligprogram 2021-2033. Boligprogrammet
viser også, at der i 2021 forventes at komme 10 nye
boliger, i 2022 forventes der 33 nye boliger og i 2023
53 nye boliger.
På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der
lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I 2021 bor
der 3.187 i Skægkærområdet. Det forventes at stige
frem til 2034 til 3.491.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
Stor tilflytning til Silkeborg kommer til at påvirke
vores område.
Specielt området mellem Skægkær og Sejling vil i de
kommende år opleve, at der kommer mange nye boliger, der vil ændre områdets karakter. De mange nye
tilflyttere vil give muligheder og udfordringer for de eksisterende foreninger og deres arrangementer. Set fra
min synsvinkel vil det i den forbindelse være vigtigt,
at samles om landsbyklyngen og sikre at der indenfor
klyngen er tilbud og aktiviteter, der gør området til et
godt sted at bo og leve. Således at tilflyttere betragter
hele landsbyklyngens område, som deres nye hjemsted.
En videre udbygning af det nye boligområde i Skægkær ved Skægkærvej kan være på vej. Det kan sikre
at den genvej fra banestien til Skægkærvej og videre
til stien under Viborgvej bliver en realitet.
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Et længe næret ønske om dagligvarehandel i området
kan måske også blive opfyldt. I skrivende stund (ultimo
april 2021) kan der ikke meldes noget sikkert ud. Men
der forventes at komme nyt om det i løbet af maj. Så
det er sikkert allerede beskrevet i medierne.
Trafik.
I kommunens trafikinvesteringsplan fra marts 2021 er
der afsat beløb til en omfartsvej vest om Skægkær i
2025 og 2026.
I samme plan er der afsat midler til færdiggørelse af
Sejling Hedevej i perioden 2027-2030. I Sejling er der
kontakt med kommunen om hastighedsdæmpende
foranstaltninger ved indkørsel fra Ebstrupvej og fra
Ørevadbrovej, samt 2-1 vej på Lemmingvej og Sejlingvej gennem byen.
Valg til lokalråd i 2022.
Lokalrådet består af 5 medlemmer, valgt ved de lokale
foreningers generalforsamling:
Skægkær: Borgerforeningen
Sejling: Borgerforeningen
Sinding: Sinding Forsamlingshus
Lemming-Nisset: Borgerforeningen
Serup-Resdal: Borgerforeningen
Valg sker for 4 år ved den generalforsamling, der finder sted i det år et nyt byråd tiltræder. Alle der er fyldt
16 år og har folkeregisteradresse i området kan uanset medlemskab af foreningen deltage i valget.
Det er god tid at varsle det, men der plejer jo ikke, at
vrimle med kandidater. Så tænk over, om der kan findes gode kandidater i områderne.
Vi fik forynget rådet sidste gang, men vi er stadig nogle ældre medlemmer, der fortsat interesserer sig for
lokalområdets udvikling, men gerne vil give stafetten
videre.
Det bliver i hvert fald nogle spændende år, og jeg kan
forsikre alle om, at byrådsmedlemmerne og administrationen lytter til, hvad vi siger og indgår i dialog med
lokalrådet.
Og sommetider er de ikke enige, og sommetider vil de
gerne arbejde for vores forslag, hvis de kan få flertal
og økonomi, til at prioritere det i mængden af ønsker
der er i hele kommunen.
Peter Bernth

HVOR VI BOR

Landsbyerne Silkeborg nord

Resdal

Resdal er en lille landsby med lidt over 200 indbyggere.
Landsbyen har end ikke altid haft et byskilt. Det kom
vist omkring 2010. Men landsbyen har på trods af det
en ganske lang historie. Resdal er kendetegnet ved, at
den er delt af Viborgvej. På den ene side ligger Høgdalvej og på den anden ligger Resdal Bakke. Husene
inden for bygrænsen på Resdal Bakke er hovedsageligt udstykket og bebygget siden slutningen af 60’erne,
hvorimod husene på Høgdalvej er af ældre dato.
Byen er tæt tilknyttet lokalsamfundet og med tætte
rødder til Skægkær med børnehaven og folkeskolen
og fritidsaktiviteterne, og til Serup med kirken og forsamlingshuset. Oprindelig var der kirkesti til Serup.
Mange af de nuværende beboere i Resdal har endvidere trådt deres barndomssko i Resdal eller en af de
nærliggende landsbyer.
Indtil ca. 2010 lå der et kommunalt plejehjem med tilknyttede ældreboliger i Resdal. Her blev der bl.a. holdt
julekomsammen, bakket op af en venne-forening. De
lokale gik over og fik en kop kaffe og småkage og en
snak med plejehjemsbeboerne, samtidig med at vi
kunne købe hjemmelavede juledekorationer og julepynt. Den aktive venne-forening havde købt en mindre bus, og støttede på flere måder bevarelse af det
lokale plejehjem. Vores børn og de ældre havde også
om vinteren meget fornøjelse af skråningen ude foran
ældreboligerne, hvor børnene tumlede i sneen. Selve
plejehjemmet ejes i dag af en fond, som driver et værested for voldsramte kvinder. Ældreboligerne er købt
af en investor og er almindelige udlejningsboliger.
Indtil 1977 var der en lille lokal købmand, som var ejet
af Karen Købmand og hendes mand Regner. Købmanden lå på hjørnet mellem Viborgvej og Resdal
Bakke, hvor man kunne købe sine fornødenheder.
Men ligesom det skete mange andre steder, begyndte
de lokale at handle i de store butikker i byen, hvorfor
købmandsparret valgte at lukke butikken i 1977. De
blev dog boende i huset, men i 1998 solgte de ejendommen til kommunen. Huset er nu revnet ned af
hensyn til trafiksikkerheden og udvidelsen af Viborgvej. Nedrivningen skete omkring 2000. Regner er i
dag død, men Karen Købmand er stadig frisk, og hun
fylder 90 år den 29. juni 2021. Regner og Karen Købmands børn bor i øvrigt stadig i lokalområdet, og de
husker med glæde de store sommerfester, som hvert
år blev holdt med en masse aktiviteter i Resdal. I dag
er Resdal en del af Serup Borgerforening.
Der har også været en smedje i Resdal. Smedjen,
som lå Høgdalvej 2, blev dog nedlagt i begyndelsen
af 60’erne. Lige over for var der den gamle Korn og

Signesminde Kro er en flot repræsentant for huse og udvikling i Resdal.

Foderstof, som lå på ejendommen Høgdalvej 1. Der
var også en Resdal Skole, som lukkede i 60’erne, den
lå oppe ved Tandskovvej, og et lille forsamlingshus på
adressen Resdal Bakke 6. Her blev i øvrigt i en årrække tilbudt husflidsundervising.
Resdal er nu mest kendt for den fantastiske hyggelige kro Signesminde Kro, som er opkaldt efter Helle
Kampf Iversens bedstemor Signe Needergaard. Helle
Kampf Iversen bor i øvrigt stadigvæk i Resdal.
Kroen var oprindelig en landbrugsejendom, hvor man
begyndte at sælge kaffe og kage i 1830’erne, og i 1900
fik den første gang betegnelsen kro, da den fik navnet
Rødekro. Meget af det, som du ser i dag, er dog af
nyere dato, da en del af kroen brændte i 1979.
Signe og Aage Needergaard etablerede plejehjemmet
i Resdal, som et privat plejehjem. Signe og Aages Needergaards svigersøn Aage Iversen, som også boede
i Resdal, drev vognmandsforretning, og stiftede Aage
Iversens Busser, som blandt andet kørte skolebørnene til Skægkær og Lemming Skole. I 1994 blev busselskabet dog solgt til De Grønne Busser.
I dag består selve Resdal by primært af parcelhuse fra
60’erne. Det var 2 mindre ejendomme, hhv. nord og
syd for Resdal Bakke, som blev udstykket. Men lige
uden for bygrænsen er der et aktivt erhvervsliv med
landbrug, maskinstationer, entreprenør, grusgrav, og
et større minibryggeri med salg af produkter til ølbrygning. Desuden er der outlet skosalg i den tidligere busgarage.
Trafikken på Viborgvej har altid påvirket Resdal meget,
mest i negativ retning. Men i 2000 blev der etableret
svingbane fra syd ind ad Resdal Bakke. Det har fremmet trafiksikkerheden mod vest, men skabt problemer
med adgangen til Høgdalvej mod øst.
Rikke Wagenblast
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”Det er ikke fordi jeg har lyst
Men jeg trænger!” Sådan siger fru Murermester Jessen i Matador, når hun bliver budt noget sødt. Ellers får
hun en forfærdelig trykken for tarmen.
Det er dog tydeligt at det ikke er fordi hun trænger,
men fordi hun har LYST, men af en eller anden grund
kamuflerer hun lysten med ”doktorens ordre”. Hun bruger også sætningen, når hun lidet subtilt betyder sin
værtinde (ofte Maude Varnæs), at der godt må komme
noget kage på bordet. NU!
For nogen tid siden skrev en nu næsten pensioneret
kollega de samme ord, da hun skulle forklare, hvofor
hun går i kirke. Det er sandelig ikke lysten, der driver
værket. Men hun TRÆNGER!
Den sætning har jeg gjort til min, og når forlegne sognebørn kommer med den ene eller anden undskyldende forklaring på, hvorfor vi ikke ses om søndagen –
gudstjenesten er for kedelig, den ligger for tidligt og så
videre, er jeg begyndt at svare: Hvis du stiller betingelser for at komme i kirke, så TRÆNGER du ikke nok.
Og det er en ærlig sag – at man ikke trænger til det.
Det er dog ikke altid lysten, der driver værket. Jeg skal
nemlig gerne indrømme, at jeg heller ikke går i kirke af
lyst, men af trang.
Min kollega, som – ligesom mange andre – går i kirke
af trang, er ellers vokset op i en præstegård, så man
skulle tro, at hun havde fået det ind med modermælken, men hun konstaterede lidt forundret, at da hun
flyttede hjemmefra sine forældre og den ugentlige kirketvang, så fik denne verdens riger mere tag i hende,
end Gudsriget, selvom hun læste teologi med det formål at blive præst.
Jeg kommer fra en helt anden baggrund – jeg er vokset op i en solidt vanekristen familie, hvor man går i
kirke til jul og ellers ikke.
Derfor skulle jeg lære at gå i kirke – bare fordi man er
døbt og konfirmeret, er man ikke nødvendigvis fortrolig med gudstjenestens form og sprog. Kirkegang er
noget, der skal læres. Jeg lærte at gå i kirke, da jeg
var studerende og supplerede SU’en med at arbejde
som kirketjener ved et par kirker i Århus. Først forekom
højmessen mig uendeligt fremmed, og jeg anede ikke
hvordan jeg skulle gebærde mig. De små hjælpsomme
programmer, der lå trykte bagerst i salmebøgerne hjalp
delvist, men til nadveren følte jeg mig uendeligt fremmedgjort – kastet ud, hvor jeg ikke kunne bunde. Det
med legemet og blodet var uhyggeligt og det var enormt
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Din kirke er her, og du er altid velkommen, når du trænger
til det.

grænseoverskridende at knæle ved alteret. De første
gange var jeg bange for at gøre noget forkert, men heldigvis kræver nadverritualet ikke så meget af os, når
vi først har rejst os, så ved at kigge på de andre, fandt
jeg ud af det. Men det var virkeligt underligt de første
mange gange.
Med tiden blev det en rutine og en dag opdagede jeg,
at jeg glædede mig til nadveren og til den lillebitte
stund, hvor jeg knæler ved alteret, modtager nadveren
og får et øjebliks sjælefred.
Med årene blev resten af højmessen noget velkendt
og en hyggelig om end kedelig arbejdstime, når læsningerne var for lange, præsten ævlede i ring, eller salmerne bare var dødssyge. Til sidst følte jeg mig helt
hjemme i højmessen, men da jeg holdt op som kirketjener, var det ikke noget jeg opsøgte frivilligt.
Jeg blev præst og de sidste 8 år har jeg selv stået bag
alteret de fleste søndage, hvorfor jeg ofte på mine fri-

søndage foretrækker at bliver under dynen og drikke
min kaffe langsomt, men nogle søndage bliver jeg alligevel trukket i kirke.
Ikke fordi jeg pludselig vågner med en ubændig lyst,
men fordi jeg trænger.
Jeg trænger til at høre Guds Ord talt til mig. Jeg trænger
til at høre evangeliet udlagt og gerne, så jeg både kan
relatere til det og få lidt at tænke over. Jeg trænger til
at mærke fællesskabet – sammen, men alligevel alene.
Jeg trænger til at synge med på salmerne og jeg trænger til nadveren med syndernes forladelse og det evige liv.
Jeg trænger til at blive beåndet, til at høre, at der er
noget der er større og vigtigere end mig selv.
Og somme tider trænger jeg bare til at deltage i en
gudstjeneste og mærke at verden stadig står. At alt er
ved det gode gamle ”Plejer”.
At min kirke står, hvor den altid har stået komplet med
klokkeringning, orgelmusik og en præst i den velkendte korte kjole. Jeg trænger til at glide ind i højmessens
velkendthed og høre Guds løfte gentaget - det løfte,
som også hedder dåbsbefalingen og som er de allersidste ord i Matthæusevangeliet;
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I
døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer.
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Nadver - noget der skal læres

Kedelig og uforståelig kan gudstjenesten være
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Kalender
Sommerkoncert i Sinding kirke
Onsdag d. 23. juni kl. 19.30
Traditionen tro og som optakt til Skt. Hans aften i Sinding afholdes der koncert i kirken, som i år får besøg
af jazztrioen Tresonans.
Trioen spiller sange og salmer fra den danske sangskat i smagfulde og nænsomt jazzificerede arrangementer. Den fælles kærlighed til denne del af den danske musikkultur afspejles i gruppens repertoire, som
bl.a omfatter sange som Det dufter lysegrønt af græs,
Den danske sang og i Skovens dybe stille ro. Trioen
spiller også egne kompositioner og melodier fra den
lyriske, nordiske jazz og fra folkemusikken.

Tresonans
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Trioen består af Niels Erichsen, pianist og organist Peter Friis, kontrabassist - og Johan Toftegaard Knudsen på saxofon, klarinet og fløjte.
Navnet Tresonans er en blanding af tre, som angiver
trioens stærke treenighed, og Resonans, som beskriver trioens fint udviklede evne til at skabe genklang og
indlevelse hos tilhørerne.
Ved koncerten tager Tresonans publikum med på en
spændende musikalsk rejse, hvor sangene introduceres med små historier og anekdoter om komponist,
tekstforfatter og om tiden, hvori melodierne er skrevet.
Vel mødt til en spændende musikaften med dygtige og
underholdende musikere!
Hvis Covid-19 retningslinjer tillader det vil koncerten
blive afholdt i kirken. Alternativt foregår koncerten
uden for kirken eller ved dårligt vejr i forsamlingshuset.
Gratis entré
Organist Karen-Minna Nielsen

KOR

Endelig!!!!! Endelig starter Voxenkoret op igen
efter stort set at have været lukket ned i et helt år pga af corona.
Koret hører til kirkerne i Serup/Lemming/ Sejling/ Sinding og blev dannet i 2012.
Koret er i dag et veletableret kor, som medvirker ved gudstjenester og koncerter i kirkerne
både i og uden for de to sogn.
Koret er et blandet kor bestående af ca 23 kvinder og mænd fordelt på 4 stemmer.
Indenfor korsang er mænd ofte en mangelvare,
så hermed en opfordring til sangglade mænd om at melde sig til.
Korets repertoire er af både kirkelig og verdslig karakter og spænder bredt,
lige fra den klassiske korsang til sange indenfor den rytmiske genre.
Voxenkoret har gennem årene medvirket ved højtiderne i kirken,
jul, påske, pinse, høst og Alle Helgen.
Derudover har koret givet adskillige koncerter i kirkerne, bl.a. julekoncerter og forårskoncerter,
hvor koret ved flere lejligheder har haft den glæde at synge sammen med dygtige solister.
Derudover har Voxenkoret været på kor-tur til Tyskland og givet koncert
i Ansgarkirken i Flensborg samt medvirket ved højmesse i Glucksborg kirke - en fantastisk tur,
som bød på masser af sang, højt humør, dejligt samvær og gode kulturelle oplevelser.
Drivkraften i koret er først og fremmest glæden ved at synge,
dernæst at træne og udvikle sangstemmen og i fælleskab at udvikle korets musikalske udtryk.
Ligeledes lægger vi stor vægt på hyggeligt samvær og slutter altid korprøverne af
med kaffe og kage.
Pga. Corona- situationen starter koret op udendørs. 1. gang bliver torsdag d. 20 maj kl. 19.00
på græsplænen ved siden af præstegården.
Forhåbentlig bliver det muligt efter sommerferien igen at øve indendørs i Sejling konfirmandstue.
For at melde sig til kor er det ikke nødvendigt at have nogen form for
kor erfaring eller nodekendskab.
Det vigtigste er glæden og lysten til at synge. Korundervisningen er gratis.
Hvis dette skulle vække din interesse, så kontakt undertegnede for nærmere information
på mob. 27205378.
Organist Karen-Minna Nielsen

Korbillede Serup
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Kalender
Cykeltur i Lille Hids

Søndag d. 20. juni
Efter en ufrivillig pause sidste år, er der igen lagt op til
en hyggelig cykeltur på tværs af Lille Hids Storpastorat.
I år lægger vi ud i Lemming kl. 10.00 med en formesse
og cykler til Sinding, hvor vi spiser (den medbragte)
frokost og hører lidt om Sindings seværdigheder.
Vi slutter af i Kragelund og Helledammen med kaffe og
lidt fællessang, dersom vejret er til det. Vi regner med
at være færdige omkring kl 13.
Hvis man af en eller anden grund ikke kan cykle, er det
muligt at deltage med et andet egnet køretøj.

Så kan vi endelig synge igen

Kaffe ...

Sinding Kirke

Kragelund kirke -her slutter vi
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Fyraftensmusik i Sejling kirke
Onsdag d. 16. juni kl. 16.30

Lad freden og roen sænke sig over dig og mød ind i kirken
og lyt til stille, mediativt musik.
Orglet/klaveret vil spille i ½ time og man må komme og gå
som det passer ind i dagens program.
Man kan lytte til musik i den klassiske genre
og til stille rytmiske ballader af bl.a Erik Clapton, Elton John m.m.
Organist Karen-Minna Nielsen

Korsmeditationer

Sejling Kirke
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Konfirmationer i Lemming kirke 11.09.2021

Konfirmationer i Sinding Kirke 04. september 2021

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

Emil Agerbo Krogh
Maja Greve Jensen
Michela la Cour Ginnerup
Anne Olivia Larsen
Lane Ravn Philipson
Valdemar Løwe Klostergård
Ami Koszowski Knudsen

Friskolen
Alma Gaia Nollin-Johansen
Gustav Bang
Manfred Klint
Signe Grevelund Quelle
Sofia Glob Lassen
Ida Lue Nielsen
Emma Kousgaard Danielsen
Marie Roed Kristensen
Johannes Huus Gadegaard

Konfirmationer i Sejling Kirke 04. september 2021
Oscar Gjerløw Alstrup
Johan Lemminger Mark
Amalie Studsgaard Jørgensen
Christian Brosbøl Hansen
Mille Waldstrøm Froberg
Oliver Hansen Nørskov
Holger Hedegård Tholstrup
Kristoffer Møller Eriksen
Mads Stocholm
Viktor Tranders Rebbe
Oliver Greibe Davidsen
Carla Berg Knudsen
Christoffer Topp Faarup
Jacob Berg Jørgensen

Udendørsundervisning af konfirmander

Tilmelding til næste års konfirmandundervisning.

Når vi vinker farvel til det ”gamle” hold, byder vi nye konfirmander velkommen.
Tilmelding til næste års undervisning skal igen i år ske digitalt på konfirmandtilmelding.dk.
Man bliver undervist og konfirmeret i sit bopælssogn, så tilmelding skal være til bopælssognet.
Friskolekonfirmander kan dog blive undervist og konfirmeret sammen, dersom det ønskes.
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Der findes de overgangsritualer, der er mere ubehagelige end at gå til gudstjeneste i kirken. Det er dog så
sikkert som amen i kirken, at mindst én af konfirmanderne forhandlende spørger: ”Får vi et kryds for det?”,
når vi til konfirmationsforberedelsen går over i kirken,
for at få læst højt fra Peter Madsens tegneserie Menneskesønnen og i fællesskab øve os på den bekendelse som de skønne unge mennesker gerne skulle
kunne nogenlunde udenad til konfirmationen. Og sikkert er det også, at præsten ikke deler kirkekryds ud til
højre og venstre for deltagelse i den ugentlige konfirmationsforberedelse.

len og i tegneserier, lave små teaterstykker, komme til
gudstjenester i løbet af året, og hvad vi nu kan finde
på sammen.

Og hvorfor ikke det? Det er fordi der står i Den kongelige anordning om konfirmation (ja, sådan en findes!)
at konfirmationsforberedelsen sigter på at styrke konfirmandens fortrolighed med den kristne børnelærdom
og folkekirkens gudstjeneste. Fortrolighed får man
kun ved at være med, ved at deltage, og her adskiller
konfirmationsforberedelsen sig fra almindelig kristendomsundervisning i skolen. Hvor man i skolen lærer
om, hvad kristne gør og tror på, og hvad der foregår i
kirken, lærer konfirmanderne til konfirmationsforberedelsen på egen krop at være kristne. De skal lære at
bede en bøn, at sige Trosbekendelsen, læse i Bibe-

Et anderledes konfirmandforløb, hvor undervisningen
har været sat på pause, gudstjenester aflyst og konfirmationsdagen udsat, er langsomt ved at være forbi, og
forude venter nu konfirmationen efter sommerferien,
den højtidelige og festlige afslutning.

Der er som bekendt ingen regler uden undtagelser. I en
coronatid har det været muligt at få sit kirkekryds ved
at tage plads på den digitale kirkebænk, via streamede
facebook-gudstjenester, og DR-kirkens gudstjenester i
tv og radio. Det har givet god anledning til overvejelser
om gudstjenestens væsen og en indsigt i, at vi, som
mennesker, i krisetider finder trøst og åndelig ro i det
kirkelige fællesskab.

Det er festen som alle de dejlige konfirmander får,
ikke fordi de har fået alle kirkekryds, ikke fordi de først
skal gøre sig fortjent til den. Nej. For det er sådan med
Guds fester, at de altid er ufortjente, det er netop det
guddommelige ved dem.
Kære konfirmander tak for i år, og god fest.
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Kirkelige handlinger
Døbte
Lau Gjedde Bajlum
27/12-20 i Lemming Kirke
Christian Hørup Stræde
13/03-21 i Serup Kirke
Arthur Wilby Byskov
04/04-21 i Sinding Kirke
Viede
Anne Hørup Stræde og Johnni Stræde
13/03-21 i Serup Kirke

Lau Bajlum Gjedde, døbt i Lemming 27.12.2020

Anne og Johnni Hørup Stræde med lille Christian

Arthur Wilby Byskov med forældre i Sinding Kirke

Døde
Else Magna Noes
20/02-21 i Sejling Kirke

Benny Fuhr Helbæk Nielsen
27/03-21 i Alderslyst Kirke

Inger Mette Marie Sørensen
26/03-21 i Serup Kirke

Bodil Glud
03/04-21 i Lemming Kirke
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Henry Møller Bitsch
28/04-21 i Sejling Kirke

Præsten står altid til rådighed for en samtale
Samtalen kan foregå i præstegården eller dit hjem.
Samtalen kan handle om alt mellem himmel og jord
og man skal ikke være bange for
at tage præstens tid – vi er her for jeres skyld.
En præst er ikke psykolog eller terapeut
og vi kan ikke løse de problemer du tumler med.
Vi er der, vi lytter og vi trøster.
Præsten har tavshedspligt, hvilket betyder,
at det du fortæller ikke kommer videre.
Præsten tager også gerne på besøg, fx ved sygdom,
men kommer lige så gerne, hvis man synes,
at det er længe siden at præsten har været forbi.
For kontakt, se under adresser.

Klokkeringning ved dødsfald

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

Adresser
Sognepræster:
Mette Skaarup Glowienka, Sinding - Sejling
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8685 5024 - E-mail: msg@km.dk
Henriette Gosvig, Serup - Lemming
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming
Tlf.: 8685 5385 - E-mail: hengo@km.dk
Kresten Thue Andersen (kbf.), Kragelund - Funder
Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Tlf.: 5115 2766 - E-mail: kta@km.dk
Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 - E-mail: kragelund.sogn@km.dk
Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00.
Underfor denne åbningstid træffes kordegnene på:
Gødvad Kirkekontor, Arendalsvej 1-9, 8600 Silkeborg
Tlf: 86 800 200. Alle hverdage 9-13, undtaget onsdag.
Kirkebil:
Enhver, der har brug for transport til gudstjenester og
sognearrangementer, bedes ringe til:
Serup/Lemming sogne: Erlings Taxa på tlf.: 8684 9211
Sejling/Sinding sogne: Erlings Busser på tlf: 8682 3082

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

Se mere på:
www.sogn.dk
www.kragelundkirke.dk
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Cykeltur 1

9.30 HG

9.30 HG

Funder

11.00 KTA

Funder

Søndag 25.

Søndag 18.

Søndag 11.

Søndag 4.

9.30 HG

11.00 HG

Lemming
11.00 MSG

Sejling

Serup
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Cykeltur 1
11.00 MSG

10.00 HG 1

Søndag 27.

Søndag 20.

Lørdag 19.
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Cykeltur 1

11.00 KTA

9.30 KTA

Kragelund

11.00 KTA

Cykeltur 1

10.00 KTA 2
11.15 KTA 2

11.00 HG

11.00 HG

11.00 KTA

9.30 MSG

Funder

9.30 KTA

Cykeltur 1

Søndag 13.

11.00 HG

Kragelund

9.30 KTA

Kragelund

9.15 KTA 2
10.15 KTA 2
11.15 KTA 2

11.00 MSG

Sinding

Sinding

Lørdag 12.

9.30 MSG

Sejling

Sejling

for Lille Hids Pastorat

9.15 KTA 2
10.15 KTA 2
11.15 KTA 2

Søndag 6.

Lemming

Serup

Juni

Lemming

11.00 HG

Serup

Søndag 30.

Maj

KIRKENYT
Gudstjenesteliste for Juni - Juli - August 2021

8. se trin

7. se trin.

6. se trin.

5. se trin.

4. se trin.

3. se trin.

2. se trin.

1. se trin.

Trinitatis
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11.00 MSG

MSG 2

MSG 2
11.00 MSG

Lørdag 4.

Søndag 5.

11.00 HG

Kragelund

9.30 HG

Kragelund

11.00 HG

Funder

10.00 KTA

9.30 KTA

11.00 MSG

Funder

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

Forklaring til noter:
1) Cykeltur gennem Lille Hids Lemming-Sinding-Kragelund. Se omtale i bladet.
2) Konfirmation

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

9.30 MSG

Sinding

Sejling

Lemming

September

Serup

9.30 MSG

Søndag 29.

11.00 MSG

9.30 MSG

Sinding

9.30 KTA

9.30 MSG

9.30 HG

Sejling

Søndag 22.

11.00 HG

Lemming

11,00 KTA

9.30 HG

Serup

Søndag 15.

Søndag 8.

Søndag 1.

August

13. se trin.

12. se trin.

11. se trin.

10. se trin

9. se trin.

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

Juni

Juli

August
8. august
Rejsning af festtelt i Sejling. se s. 30

7. juni kl. 19.30
Generalforsm. i Lemm.
Borgerf., se s. 39

18.-19. juni
Sommerfest i Sinding,
se s. 31

9. juni kl. 16.00
Cykelsponsorløb i Lemming, se s. 35

20. juni kl. 10.00
Cykeltur i Lille Hids Storpastorat, se s. 16

11. juni kl. 18.30
Fisketur hos Svenne,
Jagtfore., se s. 38

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

13.-15. august
Sommerfest i Sejling,
se s. 30

15. juni kl. 19.00
Generalforsamling i Serup Forsm., se s. 32

23. juni kl. 17.30
Skt. Hans, Arnestedet i
Sejling, se s. 30

14. august
Byfest i Lemming/Nisset,
se s. 39

16. juni kl. 16.30
Fyraftensmusik i Sejling
Kirke, se s. 17

23. juni kl 19.30
Sommerkoncert i Sinding
Kirke, se s. 14

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

Udsat

18. juni kl
Pizza-Aften i Serup Forsamlingshus, se s. 32
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Sommerferie

8.-13. august kl. 12-18
Kunstudstilling i Serup
Forsamlingshus, se s. 8

Dea

dlin

KALENDER

loka

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

Oktober

4. september
Konfirmation i Sejling og
Sinding, se s. 18

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

6. september kl. 12.30
GF i Lemming/Nisset
Seniorklub, se s. 45

9. oktober kl. 10.00
Præstegårdsjagt, Jagtforemimgen, se s. 38

11. september
Konfirmation i Serup og
Lemming, se s. 18

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

næs

ugu

lbla

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

September

e til

1. a

d@g

st

mai

te n

r.:

l.co

m

Gudstjenester:
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

November

December

6. november kl. 18.00
Oktoberfest i Lemming,
se s. 28

24. december
Juleaften, med forbehold
for aflysning pga. Corona
30. december kl. 10.00
Præstegårdsjagt, Jagtforemimgen, se s. 38

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

Lørdag d. 18. september

Lanterneløbet
..................
2021

5 km Walk
5 km
10 km

Støtter: Et fantastisk og unikt projekt hvor tre foreninger,
støttet af et lokalsamfund, forsøger at rejse et moderne kultur
og idrætsfællesskab omkring Lemming Skolevej 10.
Arrangører: Lemming IF – Løbeklub

26

Læs mere og følg link til
tilmelding via lemmingif.dk

Formandens beretning

på Generalforsamlingen i Lemming IF
onsdag den 28. april 2021
Jeg vil gerne, på Lemming IFs vegne, byde jer alle
velkommen til generalforsamling 2021, der i år bliver
holdt udenfor pga. Covid-19. Det er dejligt, at I er mødt
op i dag, selvom det er udendørs. Jeg tror ikke det
bliver en særlig lang en generalforsamling, for det har
været et mærkeligt år med mange restriktioner, og de
fleste af vores idrætter har kun kørt på halv kraft af det
normale. Derfor er det nok begrænset, hvad vi i bestyrelsen, har at berette i dag.
Det har været let at være formand for Lemming IF i
det forgående år. Der har ikke være meget, at tage sig
til som formand. Det jeg plejer at bruge mest tid på er
selvfølgelig Rema 1000 Cup. Det var aflyst i 2020 og
det er det desværre også i 2021.
Til gengæld har jeg brugt rigtig meget tid på Kulturlanternen, sammen med Lasse Schultz. Vi har sammen
med resten af styregruppen i Kulturlanternen, holdt
utallige møder for at komme i mål med ansøgningen til
Realdania. Vi ventede længe på svar på vores ansøgning, og fik desværre afslag på den i marts måned.
Begrundelsen for afslaget var, at vi havde budgetteret
for lavt på anlægssummen. Vi har endnu ikke opgivet
håbet om et nyt kulturhus, så derfor fortsætter vi det
gode arbejde, der gerne skulle komme os alle sammen tilgode. Der er sparket mange bolde op i luften
igennem de sidste 8 år, og vi har til hensigt at gribe
nogle af dem igen og få dem i mål. Hvad det ender
med er der ingen der ved, men det bliver spændende
at se hvad fremtiden bringer. Jeg kan love, at der kommer til at ske et eller andet. For det er her i Lemming
og omegn tingene sker!
Noget af det bestyrelsen har brugt mest tid på i det forgangene år, har været, og er stadig, at få styr på alle de
nye Covid-19 restriktioner, og vi har hele tiden skulle
tilpasse os de udmeldinger der kom fra Mette F. og co.
Men som jeg sagde tidligere, så har det været let at
være formand i år. For her var der andre der tog over
og styrede Lemming IF sikkert igennem et mærkeligt år med forbud og restriktioner. Stor tak til Lemming
IFs eget “Corona Task Force” bestående af Gry Fogh
Kaae Schultz, Christina Skovby Nielsen og ikke mindst
Bjørn Bajlum.

Det fremgår af regnskabet, senere på dagsordenen,
at vores idrætsforening i år har været delvis nedlukket. Vores indtægter på kontingenter er ca. halveret.
Men vi er en idrætsforening med en sund og stærk
økonomi. Det gør at vi kan modstå svære tider. Men
på trods af manglende indtægter på kontingenter, så
har vi formået, med et solidt arbejde i Lemming IFs
bestyrelse, og med hjælp fra frivillige og klubbens
medlemmer, at komme igennem 2020 med mere end
skindet på næsen.
Et af vores tiltag var bl.a. salget af hue og halsedisser,
der indbragte mere end 30.000 kr.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak alle, der har
bakket op omkring Lemming IF i det forgangne år.
Hvorfor har vi en sund økonomi i Lemming IF? Ja, det
kan vi spørge os selv om. Et at svarende kan være, at vi
hele tiden i Lemming IFs bestyrelse prøver at tilpasse
os den tid vi lever i. Vi prøver at være nytænkende, og
vi prøver hele tiden at skabe noget nyt. Et af de sidste
nye tiltag, og investeringer, i Lemming IF er en display
trailer til 135.000 kr. Den skal bruges til måltavle, når
der er hjemmekampe i fodbold, og den skal bruges
som infotavle og reklamesøjle ved vejen. Der kan vi
reklamere for de aktiviteter der foregår i Lemming og
omegn. Det at mål- og infotavlen skulle være mobil,
er noget vi selv har fundet på ud fra det behov vi har.
Vi har modtaget 40.000 kr. fra fondsmidler til den, så
Lemming IFs egenfinansiering er 95.000 kr. De penge
har vi tænkt os, at tjene hjem igen i løbet af de næste
4-5 år på ekstra reklameindtægt.
Et eksempel kunne f.eks. være annoncen på gammelt
jern, som er med på det daglige rul af reklamer på display traileren ved Lemming Skolevej. Den annonce
gør at vi samler ca. dobbelt så meget gammelt jern,
som vi plejer at gøre.
Senere på dagsordenen stiller vi i Lemming IFs bestyrelse forslag for vedtægtsændringer. Det gør vi fordi,
vi ønsker at udvide og styrke bestyrelsen, så vi bliver
endnu bedre klædt på til fremtiden.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og de
frivillige i Lemming IF for et godt stykke arbejde.
Tak for ordet!
// Formand, Jesper Bang
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Så kom forårets sæson i gang

B+U fodbold

Alle børneholdene træner torsdage fra kl. 17.00,
de lidt større årgange træner 2 gange om ugen.
Sandkassefodbold: Torsdage kl. 17-17.45
U7-U8 mix: Torsdage kl. 17-18
U9 mix: Torsdage kl. 17-18
U11-U12 drenge: Torsdage kl. 17-18.30
U10-U12 piger: Torsdage kl. 17-18.30
U13-U14 drenge: Mandage og torsdage kl. 17-18.30

t
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e
f
r
e
b
kto

Familie-fitness

Nyhed

Styrketræning og sjov for børn – i alle aldre –
og deres forældre: Onsdage kl. 16.45-17.45
OBS: Pris pr. gang: Børn 10 kr / voksne 20 kr

n
r
ø
b
e
v
i
t med
k
a
d
e
m
t
Dejlig om og vær
-k

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – bemærk datoen!

O

JUBILÆUMS FEST!
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ALLE ER VELKOMNE!

Vi glæder os til at se spillere, forældre,
trænere, holdledere, naboer, venner, familie,
sponsorer og andre til en festlig aften.

10 ÅRS

Vi ser tiden an,
men planlægger at
kunne afholde 10. og
sidste Oktoberfest!
Så kom med!

Lørdag d. 6. nov. 2021
kl 18.00-02.00 i
Lemming Forsamlingshus

LÆS MERE

på klubbens
hjemmeside og
facebookside

Skål

En fantastisk start for seniorholdene!
Det var med en blanding af frygt og spænding at vi
kiggede frem mod forårssæsonen her i starten af året.
Frygt for at vi havde mistet for mange spillere efter en
lang nedlukning og dermed ville have svært ved at
sætte hold. Samtidig selvfølgelig spændt på at komme
i gang igen efter en lang nedlukning.

Efter nogle uger med ca. 20 mand oplevede vi større
tilslutning og i dag har vi 30-34 mand til træning og
ingen problemer med at sætte begge hold hver uge.

Vi har fundet to dygtige trænere i Henrik Andersen og
Per Kristjansen som sammen med de øvrige omkring
holdene har sørget for veltilrettelagte og spændende
træningsaftner helt fra start.

Vi glæder os til at se mange flere på Lemming Stadion
så snart det igen er muligt!
// Seniorformand, Bjørn Bajlum

Vores mål er at skabe kommunens bedste seniorafdeling og med denne sæsonstart ser det lyst ud!

Trygt, sikkert og ansvarligt
Det er underlige tider for alle i øjeblikket, det har det jo været et
stykke tid. I Lemming IF følger vi nøje med i gældende restriktioner,
regler og retningslinier og rådfører os løbende med bl.a.
DGI, DBU, DHF med mere.
Vi skal alle hjælpes ad og følge gældende retningslinier
så vi kan fortsætte med at holde de forskellige
sportsgrene i gang. Tak for jeres opbakning.
Følg med på lemmingif.dk eller Facebook
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SEJLING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Generalforsamling 2021
Generalforsamling skulle jo være holdt d. 2/3, men
måtte desværre udskydes. d. 10/4, lykkedes det dog
under lidt unormale omstændigheder, da vi flyttede
den udenfor og på Arnestedet.
Hovedpunkterne fra referatet er følgende:
- Vedtægterne blev justeret i forhold til den lejeaftale vi
nu kan indgå med Silkeborg kommune for Arnestedet,
som bliver en vederlagsfri aftale på 30 år.
- Valg til bestyrelsen er der jo hvert år, men i år måtte
vi sige farvel til nogle gode gamle garvede medlemmer
i det Carsten Kofoed, Ole Mastrup og Heidi Eriksen
valgte at trække sig. Tak til dem for en super god indsats! Heldigvis var nye kræfter klar, så Christina Kylling og Anders Myrhøj er nye medlemmer og sidste år
fandt vi jo afløseren på kassererposten, som er Jane
Timmermann. Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Jakob Kudsk
Næstformand: Anders Myrhøj
Kasserer: Jane Timmermann
Medlemmer er Anders Mark, Claus Berg, Mick Froberg, Daniel Christensen og Christina Kylling.
- Under eventuelt blev blandt andet tonen på Sejlings
facebook gruppe drøftet og bred enighed om, at det
skal være sobert. Det er ikke stedet at skælde ud om
dit og dat, hvorledes det så skal håndteres i praksis,
bliver nok en udfordring. Men budskabet herfra er, at
man tænker sig om og anvender den positivt!
Trafikken
D. 21/4 havde vi et møde med Hans Okholm, primært
omkring de trafikale problemer i Skægkær, men var
også omkring Sejling. Hastigheden igennem Sejling
er jo som alle ved relativ høj, så muligheden for en
nedsættelse til 40 km/t samt måske 2 minus 1 vej blev
drøftet og især hastighedsbegrænsningen var der forståelse for. Vores umiddelbare indtryk var, at det bliver
iværksat, men kender ikke tidshorisonten.
Derudover kunne han oplyse, at grunden på hjørnet af
Sejling Hedevej og Viborgvej var købt med henblik på
en dagligvarebutik. Den endelige godkendelse forventes besluttet i løbet af maj.
En omfartsvej nord/øst om Skægkær har tidligere været skitseret, men den kan betragtes som ”død” på
grund af det planlagte byggeri/udstykning syd og nord
for Skægkærvej.
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Færdiggørelsen af Sejling Hedevej forventes også
fremskyndet i takt med nybyggeriet.
Alt i alt et godt møde som var arrangeret af Knud Erik
Nielsen fra Lemming og Skægkær folkene.
Motionsbanko i bededagsferien
For første gang afholdte vi et Motionsbanko i bededagene i samarbejde med Serup folkene. Over tre dage
krydsede deltagerne numre af, imens de fik en skøn
tur langs banestien i Sejlings baghave.
I alt blev der solgt 112 bankoplader, nogle deltog alle
dage, andre en dag, så det samlede antal deltagere
kendes ikke. Generelt havde alle en positiv oplevelse,
og synes ideen var god. Vi ønsker at gentage initiativet
igen. Tak til alle, der deltog og hjalp til!
(Se billede på forsiden)

Kommende arrangementer ...
Skt. Hans
Skt. Hans afholdes naturligvis på Arnestedet d. 23/6,
vi tænder grillen, så den er klar fra kl. 17.30 og bålet
tændes ca. kl. 19.00. Børnegruppen sørger igen i år
for muligheden for at lave snobrød og popcorn for de
mindste. Så mød op og få en hyggelig aften.
Sommerfest
Sidste år blev den jo lidt amputeret, men vi vender tilbage for fuld styrke i år. Så sæt et stort kryds i kalenderen d. 13.-15. august, men allerede d. 8/8 går vi i gang
og rejser teltet, så kig forbi og giv en hånd med. Programmet er ikke på plads endnu, men tilgår primo juli.
Vi vil i år prøve noget nyt med et sponsorcykelløb til
Sejling og som det ligger i navnet, kræver det nogle
sponsorer, både fra private og erhverv. For nærmere
info, så hiv fat i bestyrelsen.
Medlemskaber
Når i læser dette, har vi måske allerede været forbi,
men ellers kommer vi det snarest. Opbakningen og
dermed medlemskab er vigtigt for vores forening, ikke
kun for at vi kan samle byen, men også økonomisk.
Har vi ikke kunne træffe jer, aflevere vi en seddel i
postkassen, således i alligevel kan melde jer ind.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

SINDING FORSAMLINGSHUS
Generalforsamling i Sinding
En kold aften sidst i april fik vi afholdt en noget forsinket og udsat generalforsamling for byens foreninger.
Generalforsamlingen foregik udendørs med behørig
afstand. En lidt stille omgang i år efter et helt år med
COVID-19. Nye folk trådte til i bestyrelsen og gamle
takkede af efter tro tjeneste. Men godt at kunne mærke
snerten af at mødes, at snakke og lytte til hinanden
igen, til trods for at kulden sneg sig helt ind i knoglerne
tilsidst.
Sinding Forsamlingshus.
Sommerfest i Sinding 2021, sæt kryds i kalenderen!
Restriktionerne løsnes, sommeren er på vej, flere og
flere bliver vaccineret. I Sinding satser vi på at kunne
holde sommerfest i en noget reduceret udgave:

Udendørs generalforsamling ...

Fredag d. 18. juni og lørdag d. 19. juni 2021
Nærmere info følger, når vi nærmer os,
men vi skal ses!
Arkiv-fotos
... i Sinding 2021.
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Siden sidst ...
Take-Away
4 gange er det blevet til i år, og hver gang mellem 60
og 90 bestillinger. Så stort tak til alle jer, der bakker op
om arrangementerne.

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

Vi håber dog, at vi kan få lov til at samles i Gårdhaven
til vores Pizza Aften d. 18. juni, men hold øje med opdateringer på Facebook, da verden jo er i evigt forandring :-o

Serup Forsamlingshus afholder

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 15. juni kl. 19.00
i Serup Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet
4. Indkomne forslag
5. Vedtægtsændringer
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt
Umiddelbart efter er der

Generalforsamling
i Støtteforeningen

Indkomne forslag skal være formændene
i hænde senest d. 4. juni
Mail: serupforsamlingshus@gmail.com

Pizza Aften

Fredag d. 18. juni kl. 17.00
Vi gentager succesen
og serverer hjemmelavet pizza
- forhåbentligt i Gårdhaven :-)
Pris voksne: 65,Børn u/12 år: 30,- Børn u/4 år: Gratis
Tilmelding senest 3 dage før
til Tina på 3023 1613, på Facebook eller
mail: serupforsamlingshus@gmail.com
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Vi slår dørene op kl. 18.00
Hvor der vil være salg af
Ribben Sandwich - Frikadelle Sandwich
Fadøl - Vand - Vin - Drinks

The Powls kl. 20.00

Der er lagt op til en hyle-morsom aften
så spænd lattermusklerne :)
Der er begrænsede antal pladser
så Først-Til-Mølle!
Billetpris: 200,Du kan tilmelde dig på mail:
serupforsamlingshus@gmail.com
eller sms: 3023 1613
OBS: Din tilmelding er først gyldig,
når vi har modtaget betaling på
MobilePay: 3023 1613
Vinderen af konkurrencen
I forbindelse med indsamlingen til nyt tag til Forsamlingshuset, lovede vi at der ville blive udtrukket en
vinder, der ville få gratis adgang for hele husstanden
til alle spiseaftener i 2021. Dét har vi naturligvis ikke
glemt. Udtrækningen af vinder vil finde sted ved Pizza
Aften d. 18. juni. Og så forlænger vi selvfølgelig perioden ind i 2022, så præmien stadig bliver ét års gratis
adgang til fællesspise for hele husstanden.

SERUP BORGERFORENING
Siden sidst ...
Har vi afholdt det årlige generalforsamling. Vi valgte
at det skulle foregå i madpakkehuset for at tilgodese
forsamlingsforbuddet. Bernd valgte at trække sig fra
bestyrelsen, men så er det dejligt at Jens ville overtage hans plads. Så mange tak til Bernd for de mange
år og stort velkommen til Jens!
Bestyrelsen kommet til at se ud som følgende:
Formand: Karina Birch Vinderslev
Næstformand: Cebrina Djurslev Eskerod
Kasserer: Tenna Daugbjerg
Sekretær: Emilie Miles
Menig medlem: René Storgård
Suppleanter: Tina Englyst og Jens Skov Knudsen
Karina Birch Vinderslev
Påskejagt
Årets Påskejagt blev en stor succes, og vinderne blev
Smedestrædets Asta og James, som fandt 39 påskeharer og påskeæg i skoven. Arrangementet tiltrak
også deltagere inde fra Silkeborg, hvor vi fandt voksen
vinderen. Tusind tak for opbakningen til arrangementet
- det betyder mere end I aner, at I har lyst til at deltage
i vores påfund for at gøre Serup til et endnu bedre sted
at bo. 					
Emilie Miles

Motionsbanko
I bededagene blev der for første gang afholdt motions
banko i Landsbyklyngen. Arrangementet var stablet på
benene som et samarbejde mellem Serup- og Sejling
borgerforening og Vores Natur Silkeborg.
Hen over tre dage inviterede vi til en smuk gåtur langs
banestien, hvor man på turen kunne krydse numre af
på sin plade.
Der var sat en masse flotte
præmier på højkant, og
medsponsorer var Kastanjegården, Helles Helseråd
og Kids Coolshop. Samlet
set blev der solgt 112 plader og der var en positiv
tilkendegivelse fra deltagerne. Faktisk så positiv at
nogen deltog flere gange.  
Vi ser det som en succes
og satser på en gentagelse næste år. Tak for opMotionsbanko
bakningen
Medlemskab til borgerforeningen
/Indsamling til ny legeplads
Køb dit medlemskab til borgerforeningen og bestem
selv prisen (min. 75,-) Alle pengene går til legepladsprojektet. Fornyelse/køb af medlemsskab kan ske til
Skt. Hans. Har du ikke mulighed for at deltage i Skt.
Hans, kontakt da Cebrina 4160 8004 for køb af medlemskab.				Cebrina Djurslev

Skt. Hans

Onsdag d. 23. juni
Asta og James - vindere af Påskejagten

Affaldsidsamling
Affaldsindsamlingen er nu veloverstået. Solen stod
højt og humøret var lige så. Der var fremmøde fra 10
husstande. Overraskende nok var der ikke ret meget
affald langs Serup Tinghøjvej og Ørevadbrovej. Men
Serup vej og Serup Skovvej er stadig et fokuspunkt
hvor vi kan se at der blive smidt rigtig meget affald.
Efter indsamlingen var der tændt op i grillen, god snak
en øl/sodavand til de fremmødte. Her havde vi også
mulighed for at byde et par nye ansigter velkommen til
byen. Vi takker for et flot fremmøde. Og tak til Torben
Frits for at sponsorere juletræer til de første 5 tilmeldte.
Jens Skov Knudsen

Kl. 18.00 Børnebålet tændes
Salg af pølser, øl, vand, mm.,
til familievenlige priser

Gratis snobrød til alle børn
Kl. 19.30 Bålet tændes
Vi synger Midsommervisen og lytter til båltalen

Vi ses!

Sommerfest

Uge 34 - 27.-29. august
Program omdeles senere
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LANDSBYLIV
Siden sidst…
Heller ikke i sæsonen 20/21 kunne vi gennemføre vores program,
vi nåede et par enkelte arrangementer,
inden vi ligesom resten af landet måtte lukke ned og undgå at samles.
Da vi stadig syntes det er nogle super arrangementer vi har måttet aflyse,
forsøger vi lige nu at flette de ”gamle” arrangementer sammen med nogle nye,
så hvis der er nogle der ligger inde med et arrangement, besøg, foredrag eller minikursus vi skal prøve,
så send det endelig videre til os og vi vil se om vi kan få dem med i næste sæsons program.

Program forslag
Generalforsamling (den ligger sidst i september)
Cow Concept
Spiseaften/ud at spise
Fælles spisning
Blomster arrangement evt. jul eller påske
Besøg på Møltrup Optagelseshjem
Jubilæums turen til Laden og Vejrups have
Besøg hos Fru Møller Mølleri ved Odder
Chokolade kursus
Teatertur
Rundvisning
Som vi skrev i sidste Lokalblad har vi i bestyrelsen besluttet at vi forlænger medlemskaberne
fra 2020/2021 til at gælde 2021/2022.
Vi vil derfor ikke komme rundt og sælge medlemskaber i juni/juli som vi plejer.
Hvis man ikke er medlem og gerne vil være det, kan man kontakte en i bestyrelsen
og vi vil sørge for at kikke forbi.

E-mail: Landsbyliv@live.dk
Bestyrelsen:
		
Formand: 			
Janni Rasmussen 		
		
Næstformand: 		
Anna-Grethe Rasmussen
		
Sekretær/referent: 		
Inger Kristensen 		
		Kasserer: 			Grete Dahl 			
		
Menigt medlem: 		
Lillian Rasmussen 		
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2463 0517
2427 8773
2814 5442
6093 7601
8685 9207

PLADS TIL DIG OG MIG
Corona initiativ

Vi kunne godt tænke os at få storken til Silkeborg, nærmere betegnet Resdal. Så under coronaen blev der
bygget en storkerede.
Nu er der kun at håbe og vente på ,at der er en stork,
der finder vej til den. Vi har sat den op tæt på Lemming
Å, så der er fødemuligheder.
Denne idé kunne ikke blive til noget, hvis vi ikke havde
fået noget hjælp. Så vi vil gerne sige TAK til Morten og
Charlotte Bak for lærkestammen og hjælp til at sætte
den op. Også et TAK til Mille og Pelle Hansen for halm,
så storken kan ligge godt og varmt.
Karina og Kennet Vinderslev

Storkereden i Resdal

FRISKOLEN OG BØRNEHAVEN I LEMMING
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Hjulene på bussen drejer rundt - rundt - rundt!
Vi er så heldige her i Børnehaven i Lemming, at vi har
en minibus til rådighed sammen med Friskolen i Lemming. Vi bruger den flittigt – hver mandag drager en
gruppe af de ældste børn på skift af sted, og hver tirsdag tager mellem gruppen af børn afsted på tur. Nogle
gange på en planlagt tur og andre gange kører vi ud
i det blå og ser hvor vi ender. Det kan ske, at vi også
finder på en spontan tur en dag, men det gør det ikke
mindre attraktivt.
Man skal være 4 år og veje 15 kg førend man må komme med ud og køre i bussen, så de yngste børn må
vente, og derfor ser de om endnu mere frem til at blive
4 år. I denne vinter har vi været afsted til forskellige
kommunale legepladser i Silkeborg og Funder, teletubbies bakkerne i Gødvad, skoven i Balle, ved Hinge
sø og vi har fundet stærke Storm ved Silkeborg bad.
Det er også blevet til ture rundt og se hvor de ældste
børn bor i forbindelse med projektet – her bor jeg, for
de børn der ikke bor inden for bygrænsen i Lemming,
og til påske kørte de ældste børn også ud med deres
gækkebreve til deres forældre, selvfølgelig uden at
forældrene opdagede det.
Nu når foråret titter frem vil vi helt sikkert stadig benytte os af bussen og tage madpakkerne med på tur
og nyde dem i græsset, skoven eller på en bænk.

Benjamin og Nyx spiller på Xylofon v/
Silkeborg Bad
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”Så er vi klar til næste bustur!”

Børnene ser så meget frem til, at det lige præcis er
deres tur til at komme med på tur, og vi som personale
nyder at være afsted med en mindre gruppe, hvor vi
kan fordybe os sammen med børnene uden for børnehavens rammer. Vi bruger bussen som et frirum,
da pladsen kan være trang i dagligdagen og børnene
har brug for nye oplevelser ud af huset. Så hjulene på
bussen drejer videre ud i den dejlige natur, vi har her i
området, hen over foråret og sommeren.

Carl og Alma på vej igennem en forhindringsbane

Pædagog Louise Andreassen

Ella i susende fart på en svævebane

FRISKOLEN I LEMMING
Friskole i en Coronatid
Vi har det sidste år alle skullet vænne os til en anderledes hverdag, restriktioner og begrænsninger. Frikvartererne foregår opdelte og klasserne skal holde afstand til hinanden. Store og små må ikke lege sammen
og man skal blive på sit eget område.
Der er ingen tvivl om at corona og friskole ikke harmonerer. Alt det vi plejer at gøre, det som er kendetegnende ved friskolen, må vi ikke.
Coronarestriktionerne har sat en stopper for fællesmøderne, venskabsdagene mellem Storegruppen
og Børnehaveklassen, legepatruljen, for vores fælles
morgensang med fortælling, for den store dramaforestilling med publikum, for åben morgensang hvor folk
udefra kunne komme og være med, forældre der drikker kaffe i køkkenet og meget andet.

Frikvartererne bliver nydt og brugt til Basketball og andre
fysiske aktiviteter.

Vi er i denne tid blevet mindet om, at det vi gør normalt, er det helt rigtige, for hold da op hvor vi savner
den normale hverdag. Fællesskabet, som vi kender
det, er for en tid sat på pause.
Vi har i denne, til tider, lidt forvirrende tid også fundet
ud af: At når vi løfter i flok så kan vi rigtig meget. Vores
elever har været super gode til at omstille sig og tage
den nye virtuelle undervisningsform til sig.
Pippis kloge ord: “Det har jeg ikke prøvet før, så det
kan jeg helt sikkert”, har vi i den grad levet ud, og vi
kan det, fordi vi står sammen.

Solen skinner og de stille stunder sammen nydes i fulde drag.

”Det gode er nok at man kan sove lidt længere og
spise når man vil.”

Nu begynder samfundet at åbne mere og mere op, og
vi er så småt ved at komme tilbage på skolen allesammen. Det er skønt at se de store elever på skolen igen,
fulde af grin, glæde og leg.

“Det er svært at lave gruppearbejde. Man kan ikke
få folk i ens gruppe til at stoppe med at spille i timen, selv når man kan se, at de gør det. Det er
også mere besværligt at dele arbejdet med andre i
gruppen, da man ikke er i samme rum.”

Ældstegruppen har også sat nogle ord på hvordan de
har haft det i denne tid, hvor Coronaskole, fjernundervisning, meetklasselokale og hjemsendelse, for en tid,
har været/er deres nye hverdag.

“Dagene bliver hurtigt ens, man står op, har timer,
spiser, laver lektier og går i seng. Det kan godt
være lidt deprimerende, at der ikke er noget nyt
man kan stå op til.”

“Man kan ikke mærke fællesskabet, når man er hjemme. Jeg glæder mig meget til at komme fysisk i skole.”

“..godt at man nogle gange får tidligt fri fordi at
man sidder foran en skærm i flere timer….
Men man har ikke det helt samme fællesskab under fjernundervisning som man har i fysisk undervisning...”

”Der er ok at være hjemsendt, men jeg vil gerne
snart tilbage i “normal” skole igen. For det er ret
lang tid siden, at vi har været i normal skole.”
“Det dårlige er, at når man har været hjemme i
længere tid med online undervisning, mister man
motivationen til at stå op og lave noget. Og ens
sociale “sundhed” bliver også mindsket.”

Der er ingen tvivl om, at disse unge mennesker gør
sig nogle tanker om den tid vi lever i. De mangler det
sociale, som er en stor del af det at gå i skole, og til
fritidsaktiviteter. Og vi mangler dem på skolen.
Stine Andersen /stamgruppelærer
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Siden sidst ...
Vi holdt d. 5/5 generalforsamling, og den nye bestyrelse se sådan ud:

Bestyrelsen

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

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

Program 2021
11. Juni 2021, kl. 18.30
Fisketur hos Svenne, Ingerslevvej 19.
Pris kr. 50 pr. stang og grillpølse.
9. Oktober 2021, kl. 10.00
Præstegårdsjagt. Klubhuset, Serupvej.
30. December 2021, kl. 10.00
Præstegårdsjagt, Klubhuset, Serupvej
Ved jagterne i Præstegårdsskoven er det
først til mølle - antal max. 15 personer.
Følg os på vores hjemmeside - lemmingogomegnsjagtforening.dk for evt. ændringer.

En jæger elsker naturen og alle dyr

Sådan er det, og sådan har det altid været, tror jeg.

Men det har for mig ændret sig på det seneste. Som
så mange andre jægere er jeg også med på moden
og har anskaffet mig et vildtkamera, som sender fotos, der viser dyrelivet i området. I sensommeren 2020
fik jeg et foto af et dyr, vi ikke havde haft besøg af
før - en mårhund. Dette var med til at give mig en af
forklaringerne på hvorfor, naturen omkring Rønnely de
senere år har ændret sig, og vi ikke længere oplever
så mange fugle og padder m.m.
Derfor besluttede jeg, at det var på tide, at der skulle
gøres noget ved den invasive art. Mårhundens status
som invasiv art gør det lovligt at bekæmpe den året
og døgnet rundt, endda med fælder og natsigte. Sidst
på vinteren opsatte jeg derfor en fælde for at kunne
fange mårhunden. Fælden blev tilset morgen og aften,
hvilket er et af lovkravene, herudover blev den overvåget af mit kamera. Pludselig en dag var der aktivitet af
mårhund omkring fælden, og jeg håbede, at det ville
lykkedes at fange den - fælden var jo ladt med mårhundens livret, ost og fiskepiller.  Aktiviteten omkring
fælden stod på i flere dage, og der blev sendt fotos
til mig, når det var mørkt. Mårhunden besøgte området mange gange,og pludselig kom et foto, hvor man
kunne se, at der var etmårhundepar og ikke blot en enspænder. Mit forsøg på at narre mårhunden i fælden
lykkedes desværre ikke.
I mellemtiden var jegblevet tilknyttet Mårhundegruppen Silkeborg Kommune på Facebook og tog derfor
kontakt til administrator, Jan Callesen, for at søge råd
hos ham. Han fortalte mig at det er meget vanskeligt
at fange mårhunde i en fælde, og derfor valgte han
at tilbyde sin hjælp til at få has på mårhundene ved
Rønnely. Jan har det helt rigtige udstyr til at skyde om
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Alfred Jensen overrækker bukke pokalen til Bo Enemark for
pæneste buk skudt i 2020

natten, når mårhundene kommer frem. Ud fra hvad jeg
havde set og fortalt, så Jan en god mulighed for, at
det kunne lykkedes ham at skyde mårhundene. D. 17.
april 2021 var dagen, hvor forsøget skulle gives. Jan
kom hos mig kl. 22.00 og var klar. Dagen før havde
mårhundene været der kl. 23.15, og da mårhunde
sædvanligvis er præcise, regnede vi derfor med, at de
ville komme igen samme tid. Klokken 23.40 kunne jeg
høre et skud og 10 minutter senere endnu et. Hurtigt
herefter modtog jeg en SMS fra Jan, hvor han skrev, at
missionen var udført, og begge mårhunde var skudt.
Endelig lykkedes det og så var mårhundene bekæmpet tænkte jeg.Alligevel lod jeg kameraet blive.
Den 21.04.21 kl. 23.57 modtog jeg et foto fra kameraet
med nye mårhunde. De er der endnu og har sikkert
fået unger – færdige med at bekæmpe mårhunden er
vi endnu ikke. Jeg hader ost og mårhunde.
Erik Pedel

LEMMING BORGERFORENING
Generalforsamling

Så sker det,
igen,
forhåbentligt!

Mandag den 7. juni kl. 19.30
i forsamlingshuset
På nuværende tidspunkt er det meldt ud,
at det er tilladt med 25 personer
samlet indendørs,
det udvides forhåbentligt.
Der er flere, der er på valg
og ønsker ikke genvalg.
Det er
Thomas Andersen,
Brian Nielsen,
Steffen Pedersen,
Preben Kristensen
og Hanne Møller.
Derfor søger vi nye friske personer
til bestyrelsen.
Meld gerne tilbage til formanden,
Heidi Svendsen tlf. 2289 4753
eller undertegnede på tlf. 2255 6607,
hvis det måske er noget for dig.

Efter en lang dvale
kan vi i Byfestudvalget fortælle,
at vi er begyndt at planlægge
Lemming og Nisset Byfest 2021.
I en kommende travl sensommer
håber vi derfor,
at I vil sætte kryds i kalenderen:

14. August
Grundet usikkerheden mht. restriktioner
har vi lavet et nyt oplæg
til en ny slags byfest,
hvor vi kan passe bedre på hinanden
og os selv,
uden at miste hyggen.
Mere information vil følge,
men tag allerede nu fat i
nye og gamle naboer
og inviter hinanden
på noget læskende og lækkert
på Lemming Byfest plads.

Vel mødt!
Venlig Hilsen
Christina Frederiksen, sekretær

Mvh
Byfestudvalget

Arkivfoto
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VÆRKERIET
Siden sidst ...
Hermed et par uddrag fra årsberetningen ved Værkeriets generalforsamling, som blev afholdt 22. april
– halvt udendørs og halvt indendørs.
Årsberetningen starter, traditionen tro, i omvendt rækkefølge og det er med udgangspunkt i at sige tak:
Det gælder først og fremmest hvert enkelt medlem og
brugere af huset – tak fordi I er med til at give liv til
huset, på kryds og på tværs.
- Lemming IF, Friskolen i Lemming, Børne- og familehuset, musikken på førstesalen, billardentusiasterne,
madholdene, rengøringsholdet, gas-og-vand-mester
Luffe, fotograferne, børn, unge og alle os som er et
godt stykke over de 18… Værkeriet siger bare mange
tak fordi I fortsat støtter huset, enten ved at deltage i
arrangementer, fortsat komme med idéer eller sommetider i form af en donation.
Bestyrelsen i Værkeriet arbejder gennemgående med
at slå dørene bredt op, og det er I stærkt medvirkende
til.
Til generalforsamlingen, fik vi sagt pænt farvel og på
gensyn til Jan Lykke, som har siddet med i bestyrelsen
lige siden starten af Værkeriet. Jan er hermed æresmedlem i Værkeriet, og fik fortjent indrammet den titel.
Læs mere på lemmingomegn.dk/vaerkeriet hvor referatet fra generalforsamlingen ligger.
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LANDSBY LYD
- et musiknetværk i Landsbyklyngen, med fysisk base
i Værkeriet.
”Vi burde mødes noget oftere på tværs af byerne, for
at spille og overvære musik”. Ovenpå et par gode oplevelser i nabobyerne er dette grundtanken i Landsby
Lyd.
Det handler om at skabe et musikalsk netværk på
tværs af Landsbyklyngen, som går på flere ben:
- At få skabt et miljø og mødested på landet, hvor det
er muligt at øve med vennerne
- Opstart af bands, ”lån en musiker” og gøre brug
af hinanden til lokale arrangementer og på tværs af
landsbygrænserne.
- Landsby Jam – den frie musik- og samspilsform, hvor
intet er givet på forhånd.
- et af vores mål handler om at samle midler til etablering af et musikrum, som kan benyttes efter betaling
på timebasis.
Drømmen er et ”plug-and-play” rum, hvor PA-anlæg,
trommesæt, keys, forstærkere, m.m. vil være til rådighed.
Har du et spørgsmål til bestyrelsen i Værkeriet
eller er du i tvivl om hvilke muligheder der er,
så tøv ikke med at kontakt os.
Enten via Facebook:
Værkeriet - Lemming Gl. Skole,
www.lemmingomegn.dk/vaerkeriet
eller på tlf.: 6165 1096.

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Det hele bliver altid grønt igen
Bøgen er sprunget ud, vores plantekasser bliver plantet til, hoppepuden er i gang igen og inden vi får set
os om er endnu et skoleår gået. Jeg tror ingen af os
havde forventet at corona skulle fylde så meget i dette
skoleår og forhindre os i at gøre så mange af de ting
som er en kæmpe del af vores DNA.
Fælles morgenmotion, fælles morgensang, fælles
skøjtning, fælles svømning, fælles frikvarterer, fælles
spisning og ikke mindst vores fælles familieaftner. Heldigvis lader det nu til at det hele løser op og vi tror på
at vi kan slutte vores skoleår med en familieaften lige
som vi kender det – og som vi har så meget brug for.
Vi har brug for hinanden for at skabe den bedst mulige
hverdag med hinanden – både i Børne og Familiehuset – men også alle mulige andre steder!
Tæt på sommerferien betyder også eksamen og i år
har vi i Børne og Familiehuset et barn til eksamen. I de
sidste mange år når vi har afholdt skriftlige eksamener
har det foregået i Klubhuset – så her skal der lyde en
TAK for at det kan lade sig gøre. Det er dejligt vi kan
hjælpe hinanden.

pareret og bygget op igen og måske har I set os cykle
rundt om Lemming på fine nye cykler – det der med
motion i naturen kan man heldigvis altid – også under
corona.

Ellers er det lige ved og næsten at vores nedbrændte
hus er bygget op igen og det glæder vi os så meget
over. Vi glæder os også over at vores cykelpark er re-

Vi vil ønske jer alle en god sommer
Vi ses på den anden side
Kærlig hilsen fra os alle i Børne og Familiehuset

Fødselsdag og kagemand

Fri leg på hoppepuden
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LANDSBYKLYNGEN
Landsbyerne står på spring
Arrangementer på tværs, sammen og hver for sig. Nye
ideer præsenteres og deles. Undergrunden arbejder,
bankospil på banestien, ”we walk” fra Lemming, igen
med banestien som omdrejningspunkt og så er der
lige dette spændende fællesprojekt - Landsby Lyd.
Lad os lige samle op på et par punkter.
Kulturlanternen og Ski skydning
Hvad har det med hinanden at gøre? Jo et forsøg på at
forklare, hvorfor det ikke gik og hvorfor vi blev sendt ud
på to strafrunder. I skiskydning skal man gerne ramme
fem plettere og det skulle vi også i forhold til Realdania
og LOA. Vi skulle ramme plet på Landsbyklyngen, arkitektur, bæredygtighed, multifunktionalitet og økonomi.

... dét var ikke så godt ...

Vi ramte på de tre første og er altså nu sendt ud på to
strafrunder, 1) i forhold til multifunktionalitet, at rummene bruges til flere ting og ikke står tomme i perioder
og 2) økonomi, de mente at projektet var underbudgetteret på flere områder. Disse to områder er vi nu ved
at lave reviderede oplæg på og så lige det sidste. Vi
fortsætter.
Et opsamlende møde i styregruppen er afholdt i Sejling den 18. maj, sådan lige for at se hinanden og
sætte fælles kurs på vore mange ideer og ønsker og
det betyder f.eks. fokus på 1)
Outdoor aktiviteter, skal vi forsøge at rejse 5 shelters fordelt
i hele klyngen, og en, central
placeret ved ”Trinbrættet”
Ørevadbrovej. 2) Stiprojekt,
hvor vi på tværs af sogne og
skoleskel vil forsøge at finde
alle de gamle stier og måske
ad den vej forbinde eller koble
historien med nutiden. Sinding er et godt eksempel på
dette med to lokale projekter. Baubjergstien v. Sinding
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Shelters ved Hinge

Sådan lidt sammen med andre udensogns er vi ved at
planlægge to aktiviteter som vi på forskellig vis er involveret i. 1) Lokaldysten, hvor vi sammen og på tværs
af klyngen vil gå, cykle eller løbe i op til 2 timer og i den
forbindelse også konkurrerer med andre lokalsamfund
i Silkeborg kommune. I samarbejde med kommunen
og DGI. Forhåbningerne er at gøre Lokaldysten til en
årlig tilbagevendende begivenhed. Lokaldysten er ikke
datosat, men vi satser på at det bliver inden sommerferien – se mere på, https://www.bevaegdigforlivet.dk/
gang/for-samarbejdspartnere/lokaldysten - Datoen vil
blive annonceret på de sociale medier, og 2) Cykelugerne som var berammet her til foråret er nu udsat
og programsat til ugerne 35 og 36 i samarbejde med
Silkeborg kommune, DGI og Cyklistforbundet, mere
herom senere.
Musik skal der til og i den forbindelse er der en gruppe
lokale musikfolk som har sat hinanden stævne i Værkeriet under overskriften Landsby Lyd. Dette projekt
har til huse i Værkeriet og Landsbyklyngen støtter det
såvel som ide og med økonomi.
Derudover er der nogle overordnede projekter som
kører i det stille og som forhåbentlig udvikles efter vore
næste to møder, dels mødet den 18. maj og dels et
møde som vi har kaldt ”Ide mødet” som vi indkalder
til i slutningen af august. Følg med på facebook under
Skægkærområdets Lokalråd. Dette møde bliver måske i forbindelse med vores planlagte tur rundt i klyngen som vi af gode grunde ikke har kunnet afvikle.
Sidst venter to andre spændende opgaver som vi forhåbentlig kan skubbe videre i løbet af efteråret, en
grundlæggende beskrivelse af vores landsbyklynge
som også kan være en velkomstfolder til området og
den skulle gerne suppleres med en lille men god præsentationsvideo af vore landsbyer og klyngen.
Vi ses senere.
Hilsen Tommy og Knud Erik

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

50 års jubilæum 2021
If centrum har 50 års jubilæum her i 2021.
Denne store dag vil vi gerne fejre med et arrangement,
for alle vores medlemmer,
og for alle som har lyst til at komme forbi.
Grundet Corona situationen har vi valgt at rykke arragementet til 2022.
Vi har et festudvalg som allerede nu sidder klar til,
at planlægge en helt igennem fantastisk dag.
Vi håber at en masse glade mennesker vil komme
og dele denne store dag med os og
når Corona forhåbentligt er kommet på afstand.
Vi vil skrive ud når vi nærmer os og når vi ved hvilken dato,
vi afholder jubilæum.
Rigtig god sommer til jer alle.
De bedste hilsner fra If Centrums Bestyrelse

Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

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

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

a
n
o
r
o
ga. c

Hver onsdag kl 19.00

tp

Aflys

Foreningens arrangementer er aflyst
indtil restriktionerne lempes

I må have en dejlig sommer

Udlejningspriser 2021

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

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

Tlf. 2562 2034
Bestyrelsen:

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

2160 4364
2674 5034
2239 4081
2679 5936
2491 4261

Bestyrelsen:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best.medl.

Rosa Leth
Keld Nielsen 		

2674 5034
8654 0668

Karen Schjødt
Kirsten Engebjerg

5056 7442
3026 5462

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for
Juni - Juli - August

Program for
Juni - Juli - August

Det er jo ikke det store der sker i disse coronatider,
så vi har ikke noget fast program
for disse tre måneder.

Nu ser det ud til, at vi snart kan mødes igen.
Vi har i bestyrelsen ikke lavet noget program endnu.
Det eneste vi har lagt os fast på,
er at holde generalforsamling:

Men vi afventer et tidspunkt hvor vi må mødes
til den udsatte generalforsamling,
men det vil der komme nærmere om,
når der må samles mange flere.
Når vi når september håber vi,
at vi kan komme på busture
og mødes i forsamlingshuset,
som vi kunne før verden gik af lave.
Bestyrelsen har bestemt at kontingentet for 2020
også gælder for 2021,
så i kan roligt møde op når vi kalder.

Mandag den 6. september kl. 12.30.
Generalforsamling

Tilmelding senest 30. august.
Vi skal selvfølgelig have GULE ÆRTER
som vi plejer.
Når vi mødes,
vil vi komme med vores nye program.
Vi fortsætter med at mødes hver anden uge,
som vi plejer.

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!!

Invester og
spar op til

•
•
•
•
•

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

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

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

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

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

Silkeborg EL Service.dk

AUTO

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175

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

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

8687 7080

Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sandnypost@gmail.com

Container-udlejning

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

SÆT TURBO PÅ DIT
TRÅDLØSE INTERNET

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

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

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

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

www.SindingMaler.dk

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

BUREAU

ONLINE

· Salg af stationære & bærbare PC’er
· Servere, Printere, Netværksudstyr
· Reparation og fejlfinding på alt IT-udstyr
· Hastighedsoptimering. trådløse netværk
· Online backup / sikkerhedskopi af filer
· Cloud Produkter såsom office365 &
Hosted Exchange
· AntiSpam - undgå irriterende mails
· Komplet ESET antivirus program

TRYK

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

Er det hele i forfald
Så giv mig et kald

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

Tlf. 8685 5066

Skægkær Dyreklinik

www.skabertrang.dk

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

Sinding Auto

Tina Englyst

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

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

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

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

85 50 66 www.raskedyr.dk

8685 5186

v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske

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

Erik Sørensen Aps

Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske

LISELOTTE BALLE LUNEN

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83

Sundhedsautoriseret (SA)

www.erik-s.dk

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Vestergade 45 B

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

8600 SILKEBORG

E-mail : lunen@lunen.dk

WWW.LUNEN-AKUPUNKTUR.DK

www.lunen-akupunktur.dk

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

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 16
Torsdag kl. 11 - 16
Søndag kl. 11 - 16
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Denne dobbelt-annonce
kan blive DIN
for kun 2.500,- pr år

Serupvej 16, Serup
Mobil: 3023 1613

#loutinanailz

