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Nummer 82          20. Årgang September 2022

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

Pizza-Aften i Serup

L O K A L B L A D E T

Tour de .... Cykelløb i Lemming

Sommerfest i SindingSkægkær Børnehus på tur

Pyt-hop i Dagplejen
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

GF Forsikring
- overskud til hinanden GF Silkeborg 

gf-silkeborg.dk

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

Sinding Auto
Vi udfører alt arbejde på såvel person-, 

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

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

8685 5186

BUREAU ONLINE TRYK

www.skabertrang.dk

Bullerup Hobby
Viborgvej 87

Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 16

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tlf. 8685 5066
Skægkær Dyreklinik

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Tryghed for dig 
og dit kæledyr!

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

Niels A. Petersen:
40 40 95 40

Søren K. Petersen:
29 26 70 71

www.SindingMaler.dk

SINDING MALERFORRETNING ApS
Malerarbejde med kvalitet i mere end 40 år

Tina Englyst
Serupvej 16, Serup

Mobil: 3023 1613Bio Sculpture Gelé negle
Single Lash Extensions

Lash Lift & Brow Lamination
Gua Sha Ansigtsbehandling

Voksbehandlinger
NADA - Øreakupunktur

www.loutina.dk                                     #loutinanailz

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

 

                 Traditionel Kinesisk Akupunktur      

                 Meditation 
                      v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske  

                  LISELOTTE BALLE LUNEN 
                       Sundhedsautoriseret (SA) 

 

 

 Vestergade  45 B  8600 SILKEBORG   Mobil :   50 92 91 54  

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

                 Traditionel Kinesisk Akupunktur     

                 Meditation
                     v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske 

                  LISELOTTE BALLE LUNEN
                       Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45 B 8600 SILKEBORG  Mobil :   50 92 91 54

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

Traditionel Kinesisk Akupunktur & Meditation
v/ sygeplejerske, sundhedsplejerske 

LISELOTTE BALLE  LUNEN
Sundhedsautoriseret (SA)

Vestergade 45B - 8600 Silkeborg

www.lunen-akupunktur.dk
Mobil: 5092 9154

Denne
annonce
kan blive

DIN
for kun

1.250,- pr år
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Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m., 
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden 
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at 

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

uden at disse er orienteret.

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

Mail:     lokalblad@gmail.com 
Hjemmeside:   www.lokalblad.com

Lokalbladets CVR:  3353 7506
Lokalbladets konto nr.: 1938 - 5905 254 431

Tryk:    Skabertrang
Oplag:    1525 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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…før Tour de France 
Måske tiltrak de mange timers fjernsyn fra DGI-lands-
stævnet i Svendborg omkring 1. juli ikke helt så man-
ge foran skærmen som det kendte cykelløb i Dan-
mark og Frankrig, som nu er slut - endda med dansk 
vinder igen. Men der var flere deltagere i Svendborg. 
Og landsstævnet blev båret frem af frivillige, uløn-
nede ildsjæle. Det kan man vist ikke sige om Tour de 
France. Det er professionelle idrætsudøvere, og der 
er rigtig mange penge involveret.

I 1998 var der Landsstævne i Silkeborg med 45.000 
deltagere, og et hav af frivillige, ulønnede ildsjæle fik 
det hele til at fungere. Bl.a. stod LIF for morgenbuffet 
ved et af de store overnatningssteder på Silkeborg 
Gymnasium. Det var en oplevelse at være med til. 
Det er den måde forenings-Danmark fungerer på.

Nu er der nybyggeri, og dermed tilflytning, flere ste-
der i vores område, størst i Mariedalen i Sejling, men 
også i Sinding og Lemming sker der tilflytning. Hvor-
dan bliver de mange tilflyttere en del af det lands-
byfællesskab, som vi bryster os af at have i vores 4 
sogne? 

Det er da vist en overvejelse værd i bl.a. borgerfor-
eningerne.  
            Klaus H.,Tandskov
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SKÆGKÆR BØRNEHUS

Klatretur i Junglen

Skægkær Børnehus
- en del af et lokalsamfund i positiv udvikling!

Så er vi kommet godt i gang igen, efter en velfortjent 
sommerferie med masser af sol, varme, badeture og 
læskende is. Vi har sagt farvel til 22 skønne Græshop-
per og deres familier, som nu alle har deres daglige 
gang på Skægkærskolen. 

I Skægkær Børnehus prioriterer vi at bruge vores lo-
kalområde. I foråret var vores bestyrelse med til at 
formulere principper for brugen af lokalområdet i hele 
3-Høje. Disse principper er nu en del af vores styrkede 
læreplan.

I området omkring Skægkær Børnehus har vi flere ste-
der vi bruger flere gange ugentligt. Bagved børneha-
ven og fodboldbanerne har vi et område som vi kalder 
Junglen. Her har vi et stort område som er vokset vildt 
med gode klatrebakker- og træer. Her går vi ofte på 
jagt efter smådyr og udfordrer motorikken.

Vi har flere legepladser rundt omkring i Skægkær, som 
vi ofte benytter os af. Vi sætter pris på at vi som institu-
tion må benytte disse legepladser i dagligdagen.

I Skægkær har vi et tæt samarbejde med vores lokale 
skole. Vi har hver fredag det sidste år haft mulighed 
for at være på skolen med de kommende skolebørn. 
Her møder børnene deres kommende lærer, de leger 
i SFOén og bliver trygge i deres kommende rammer. 
Disse områder er alle med til at fremme børnenes so-
ciale færdigheder og giver dem værdifulde erfaringer i 
mødet med både nye mennesker og steder.

Daglig leder
Maia Næstholdt Jensen

LOKALHISTORISK FORENING

Besøg på Landbrugsmuseet i Gjern
Lille Amerikavej 19, 8883 Gjern

Onsdag, den 14, september kl. 14.00

Mødested og parkering ved museet
Turleder: Jørgen Brendstrup 

Museets leder, Kristian Rasmussen, m.fl. 
fortæller om museet og viser omkring.

Medbring selv kaffe.
Gratis for medlemmer.

Medlemskab kan tegnes på dagen for 75 kr. 

Billeder fra landsbyvandring i Serup
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Jesper Grønkjær i Lemming Forsamlingshus
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30

Mød dette spændende og fantastiske menneske
- og så er han jo næsten lokal.

 Indledningen lyder sådan fra Jesper selv,
men man kan aldrig vide med ham:

 ”Jesper Grønkjær fra Eventyrernes Klub beretter
om at rejse på ekspeditioner.

Han fortæller både om kendte danskeres eventyr,
samt sine egne ekspeditioner”.

Entre 50, - kr. incl. kaffe og kage
Forud tilmelding/betaling gerne på 87935

 
Værkeriet, Landsbyliv og Lemming sogns Borgerforening

Et stort
TILLYKKE

til JER

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet 
spændende og aktuelt,

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

Mona Kusk, Sejlingvej 29, Sejling, fylder 90 år
den 15. september

GADESPEJLET

Lars Elsborg, Holmmøllevej 27, fylder 70 år d. 18. septem-
ber. Her sammen med barnebarnet Vincent
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DAGPLEJERNE

Vi byder velkommen til vo-
res nye kollega Trine, som 
bor i Skægkær.

Dagplejere  (pædagogisk leder, se s. 46)
Gitte Nielsen  Skægkær 3068 9017 
Charlotte Steentoft Skægkær 2256 0866
Trine Poulsen  Skægkær 2812 7709
Heidi Videbech Sejling  2735 1818
Lone N. Jensen Sejling  3074 9758
Gry Fogh Schultz Lemming 2250 2097
Henriette G. Larsen Lemming 2026 1475

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

Vi søger nye dagplejere i vores område?
 - Brænder du for at arbejde omsorgsfuldt og professionelt med 0-3-årige børn?
	 -	Kan	du	skabe	den	nære	og	trygge	relation,	være	nærværende	og	reflekterende	i	dit	arbejde?
 - Har du lyst til give hvert enkelt barn en oplevelse af at være noget helt særligt?
	 -	Har	du	lyst	til,	at	åbne	dit	hjem	og	skabe	en	genkendelig	og	tryg	ramme	om	hverdagen	for	fire	
   børn og deres familier?

Så er du måske vores næste kollega?
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet. Det er din lyst til at skabe 
en god og meningsfuld hverdag, hvor børns trivsel, udvikling dannelse og læring er i højsæde.

Jobbet som dagplejer i Silkeborg kommune er præget af en høj grad af frihed.
Holder du meget af udeliv, så har du mulighed for at være ude året rundt. 
Det kan også være at du kan li’ at udfolde dig kreativt og holder af, at skabe noget sammen med børnene. Måske 
er du selv meget aktiv og går op i motorik og bevægelse.

Som dagplejer har man et selvstændigt job med frihed til at planlægge dagen, så det passer til dig og din bør-
negruppe. Som dagplejer er du ikke alene, du bliver en del af et stor faglige netværk samt en del af et team på 
14 fantastiske dagplejere fordelt i 3 legestuegrupper. I legestuegruppen mødes vi på forskellige legepladser, i 
skoven, i hinandens haver eller går en tur sammen i nærmiljøet. Samtidig mødes man som dagplejer 1 - 2 gange 
om måneden i heldagslegestue, hvor der er rig mulighed for erfaringsudveksling og kollegial sparring.

Har du tanker om at blive dagplejer så kontakt:
Annette Sponholtz 
Pædagogisk leder
Mobil: 21 44 73 47

Vi ansætter løbende, så tøv ikke!

Sommerhilsner fra dagplejerne
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LOKALBLADET

Indkaldelse til
Ekstraordinær Generalforsamling i Lokalbladet

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Serup Forsamlingshus

Lokalbladets redaktionsgruppe indkalder hermed til ekstraordinær GF.
Årsagen er, at der er gået metaltræthed i bladets ellers jernhårde redaktion.

   Dagsorden:
   1: Valg af ordstyrer og referent.
   2: Redaktionsgruppen uddyber situationen
   3: Indkomne forslag, modtaget senest 5. oktober på lokalblad@gmail.com
   4: Debat om fremtidsmulighederne, kan Lokalbladet overleve?
   5: Eventuelt

Der bedes om tilmelding senest den 19. oktober (af hensyn til køkkenet)
på lokalblad@gmail.com.

Med venlig hilsen Redaktionsgruppen

Situationen er den, at både redaktør Luffe og sætter-
Tina ønsker at stoppe ved årsskiftet og give plads til nye 
kræfter. Klaus-redaktør vil fortsat gerne interviewe og 
lave artikler om diverse temaer i bladet. Tina og Luffe er 
gerne behjælpelige med at starte de nye kræfter i gang.

Tinas opgaver er at sætte bladet via programmet In-
Design, hvor de indkomne artikler fordeles på de re-
spektive medlemmers sider, lave Aktivitetskalenderen,
samt uploade bladet til tryk og opdatere hjemmesiden.

Præsterne, LIF og Lemming Borgerforening laver selv 
deres i alt 15 sider. Redaktørerne bidrager typisk med 
4 sider med lokalt redaktionelt stof, hvilket aftales mel-
lem dem for hvert blad, lige som de deler korrektur-
læsning en på bladet. Luffe fortsætter med at bestille 
trykning, afhentning og fordeling til bladets flittige om-
delere og kører selv en rute.

Karina står forbilledligt for regnskabet og ønsker at 
fortsætte. Luffe afgiver også jobbet som annoncekon-
sulent til nye kræfter samt korrekturlæsning på aktivi-
tetskalenderen.

Tina har haft en del problemer og frustrationer omkring 
manglende overholdelse af deadline. Det er ikke rime-
ligt og skal løses i fremtiden. Der er en deadline for, 
hvornår trykkeriet skal have den færdige fil til trykning.

Det er derfor vigtigt, at alle bladets medlemmer og an-
dre, der ønsker at bladet skal fortsætte, melder ind på 
bladets mail lokalblad@gmail.com og/eller møder 
op til generalforsamlingen med oplysninger om, hvor-
dan de kan overtage redaktionens opgaver, samt med 
forslag til, hvordan Lokalbladets fremtid skal se ud. Vi 
håber, der kan skabes en konstruktion, så bladet kan 
fortsætte til gavn og glæde for lokalområdet.
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INDVANDRERE TIL LOKALOMRÅDET

Det første man ser i indkørslen ved det 2. hus på Al-
lingvej i Nisset, er den velholdte, sølvfarvede bil og 
den mellemstore, nyvaskede campingvogn. Når man 
så får møvet sin bil ind ved siden af, ser man den åbne 
garageport, hvor der slet ikke er plads til en bil. Det 
ligner mere en mellemting mellem en genbrugsbutik 
og et pulterrum. Herom senere.

Det er Anne Mette og Luffe, der bor her. Luffe hedder 
i øvrigt Oluf Skjerning, men er blevet kaldt Luffe siden 
han var 12 år. De er lige kommet hjem efter camping-
tur med den yngste søn Jeppes (38 år) to børnebørn, 
og før det var de på ferie i Øer ved Ebeltoft med den 
ældste søns (46 år) kone og 2 børnebørn. At være 
gode bedsteforældre er vigtigt for dem. Det kræver 
både tid og energi, så nogle dage uden fast program 
i det dejlige hus og den dejlige pryd- og køkkenhave 
prioriteres og nydes også.

Jo, Luffe er en slags indvandrer. Han er opvokset i Bir-
kerød med 3 søskende i en lærerfamilie, og det lå i 
kortene, at han skulle læse videre. Det blev på DTU, 
men for en nyuddannet bygningsingeniør i 1971 hang 
jobsene ikke på træerne. Luffe tog derfor arbejde som 
håndværker, bl.a. som certificeret elektrodesvejser. 
Værnepligten ”kostede” 16 mdr. som militærnægter.

I det bofællesskab, han boede i i 1975, mødte han 
Anne Mette, som var socialpædagog på Ebberødgård 
med psykisk og fysisk handicappede. De blev gift i 
1976, og begge ville gerne flytte vestpå. Og da hun 
oprindelig er fra Vestjylland, blev Lemming nærmest 
en slags ”halvvejs”. På den måde ”indvandrede” Luffe 
til Jylland i 1978.

I mellemtiden var Jakob kommet til, og ejendommen 
bag sportspladsen, Lemming Skolevej 16, blev starten 
for den lille familie med fritidslandbrug med alt hvad 
dertil hører af havedyrkning og dyrehold. Luffe nåede 
både at være svejser på Duks i Grønbæk, håndlan-
ger hos tømrermester Niels Jacob Nielsen, Lemming, 
samt arbejdsmand ved Lemming hegn. 

Endelig i 1984 kom ingeniørjobbet. Luffe blev arbejds-
miljøkonsulent ved BST (Bedriftssundhedstjenesten) 
først i Silkeborg, så i Århus Amt og sidst i Jern- og 
metalindustriens BST. Det blev til 20 spændende år, 
indtil han måtte melde pas p.gr. af problemer med hø-
relsen. Man må sige det har været en meget varieret 
erhvervskarriere, som sluttede med 6 ½ år på Tand-
skov Genbrugsplads. Her passede han gasmotoren, 
der producerer strøm af metangasdannelsen fra de 
gamle lag af lossepladsen. 

Luffe er fyldt 75
Den store berøringsflade med det lokale førte også 
til engagement i Idrætsforeningen, bl.a. som træner i 
fodbold og badminton, og en periode som skolebesty-
relsesformand, mens drengene gik på Lemming skole, 
blev det også til.

Men toppen af det lokale engagement var, da Luffe var 
med til at starte Lokalbladet i 2002. Her har han så i 20 
året været den bærende kraft, både som redaktør og 
skribent, og han har ydet en stor indsats med annon-
cetegning og det praktiske omkring uddeling af bladet.

At holde hænderne i lommerne er Luffe ikke god til, 
hvilket huset og haven i Nisset i høj grad også bærer 
præg af. Og da Lemming skole blev tom og Værkeriet 
rykkede ind, meldte han sig til sammen med andre lo-
kale at varetage pedelfunktionen m.m.

Nu synes Luffe han er blevet gammel, selv om han 
”kun” er fyldt 75 år, så han vil drosle ned. Det kommer 
bl.a. til at gå ud over Lokalbladet, hvor hans rolle bliver 
betydeligt reduceret til ”praktisk gris”.

Drueklaserne inspiceres
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Når røgsugeren til brændeovnen står af monterer Luffe en 
støvsuger til at blæse

Forsanger og guitarist i Swot Blu’s øver sig

Men mere om det med den åbne garageport: Luffe er 
ekspert i at se muligheder for anvendelse af brugte 
ting. Han klunser og køber og sælger alt fra husgeråd 
og værktøj til legetøj, fiskestænger, campingudstyr og 
endda en bil. Og den slags kræver jo plads. Men tro 
ikke, der roder i garagen. Han ved præcis, hvad han 
har liggende og hvor det er.

Luffe og Anne-Mette har altid været campister, lige fra 
de gik med 2-mands telt fra Skanderborg til Silkeborg 
og til 5-ugers rundrejse i det sydlige Australien og en 
tur med deres 2 sønner i Californien. Nu bliver det 
mest campingvognen fra indkørslen, der giver husly 
til dem og børnebørnene, til lokationer i Danmark, og 
gerne hvor der også er mulighed for at fange hornfisk 
og sild!

Enkelte lokale beboere har måske nydt eller bare hørt 
Luffe som forsanger i bandet Swot Blu´s til ålegilde i 
Lemming eller sommerfest i Serup eller andetsteds. 
Han har altid været glad for musik og sang, og han 
købte sin første guitar som 17-årig, og sad og klimpre-
de alene i knap 30 år. Men da Lemming Skole skulle 
lukke i 1991 og man prøvede at samles om at danne 
en friskole, blev han pludselig sat op på en scene og 
skulle spille med 5 andre musikere, og så var gnisten 
tændt. Nu er gnisten knap så klar mere, men han er 
stadig aktiv i bandet. 

Luffe har meddelt at han trækker sig tilbage fra re-
daktionsgruppen for Lokalbladet – på grund af alder. 
Men 75 er jo ingen alder, og bladet vil på forskellig vis 
stadig kunne nyde godt af Luffes indsats, mest på det 
praktiske plan.

Nu får vi se hvordan det hele lander, i hvert fald skal 
der lyde et stort tillykke med den halvrunde dag fra 
resten af ”bladfolket.”

Klaus H.,Tandskov
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Drev
Avisdreng, landmand, pædagog, ølbrygger, virksom-
hedsejer. Ja sådan kan et arbejdsliv se ud, eller en er-
hvervskarriere hedder det vel. Og lur mig, Ken Thøger-
sen er ikke færdig endnu, for der er drev i den mand. 
Siden 2006 har han opbygget firmaet ”Hjemmebryg-
geren” med op mod 20 ansatte på to lokaliteter.

Det begyndte med at han og en anden kommende far, 
for 24 år siden, lidt i sjov lavede en fadergruppe paral-
lelt med deres koners mødregruppe. Og brygning af øl 
var en nærliggende fælles aktivitet. 

Ken satte sig så meget ind i ølbrygning, at han kunne 
tilbyde kurser og foredrag på aftenskole. Så måtte han 
jo skaffe ingredienser og udstyr til salg, og Hjemme-
bryggeren var født.

Tandskovvej 23 er fuldstændig bygget om

I den tidligere kostald er der nu udstilling og salg af alt til 
ølbrygning

Chefen tager i den grad selv fat

Nu er der ikke den ting han ikke kan tilbyde til hjem-
mebryggere, lige fra det grundlæggende i øl, altså 
bygmalt og gær, til diverse beholdere, varmelegemer, 
flasker, dåser, etiketter m.m. Og desuden har han op-
fundet eller udviklet automatiske ølbrygningssystemer 
til privat brug, så det nærmest bare er at tilsætte ingre-
dienserne, og så vente på at den gyldne drik er drik-
keklar.

Men en stor del af omsætningen ligger i at sætte gang 
i og servicere mikrobryggerier, både Grauballe Bryg-
hus, Bøllingsø, Kragelund og Virklund Bryghus er 
blandt kunderne.

Er den historie så slut? Nej for Ken og konen havde jo 
købt ejendommen på Tandskovvej 23 af Børge Olesen 
i 2006 og bygget stuehuset om til et to-familiehus. Og 
da de bliver skilt i 2013, bliver der plads tilovers, som 
nu bliver brugt til bed-and-breakfast. Sammen med 
auto-camperparkering er det nu blevet til en ikke uvæ-
sentlig del af forretningen.

Børge og Lillys stald og lade er ikke til at kende. Nu 
er der lager, produktion, udstilling og salg af alt til øl-
brygning, både til den beskedne hjemmebrygger og til 
mikrobryggerier, både i ind- og udlandet.

Der er ikke mange erhvervsvirksomheder i Skægkær-
området, men ”Hjemmebryggeren”, som Ken Thøger-
sen har bygget op fra grunden, er en undtagelse.

Klaus H.,Tandskov
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LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Serup Minitransport med ny ejer
Serup Minitrans, der i 33 år har været drevet af Jens 
Ove Hansen, Serup, er den 1. maj 2022 solgt til Tho-
mas Papsø, Kjellerup.
 
De 2 har kendt hinanden i længere tid, for Thomas har 
tidligere lagt billet ind hos Jens Ove, hvis han nu tilfæl-
digvis kunne finde på at sælge firmaet.

Thomas fortæller: Når jeg som yngre (han er 36 år 
nu,red.!) kørte rundt på knallert, kunne jeg ikke undgå 
at møde Serup Minitransports iøjnefaldende små last-
biler. Og måske derved skabtes tanken om, at det må-
ske kunne blive mit levebrød en dag. For Thomas har 
altid haft en lille direktør i maven, siden han som 15-
årig startede sit erhvervsliv hos Hvam Maskinfabrik. 

Så som 18-årig tog han både kørekort til personbil og 
lastbil med det samme. Så var han klar til diverse ud-
fordringer.

I 2008 fik han sit eget CVR-nummer og lavede der-
efter forskellige entrepriser, hvor der var brug for en 
hjælpende hånd. Men lastbilkørsel brændte stadigvæk 
i tankerne, og ca. i 2016 tog han den grundlæggen-
de uddannelse for at kunne erhverve den godkendte 
vognmandstilladelse.

Udstyret med denne baggrund snakkede han i 2019 
med Jens Ove om sin drøm om at overtage Serup Mi-
nitransport, men på det tidspunkt var Jens Ove ikke 
klar til et salg, men Thomas blev ansat som fast chauf-
før, og kunne så vise sine evner til at være med i fir-
maet, og Jens Ove kunne se, hvad han var for en karl. 

Det må have været et godt indtryk, for som nævnt har 
han købt firmaet, og fortsætter helt i Jens Oves ånd, 
så har du brug for en container til div. affald, ring da 
blot til det kendte mobilnummer 4086 8647 og få en 
aftale på plads med Thomas. Lokalbladet ønsker her-
med Thomas mange gode laster i fremtiden.

Luffe 

Thomas og Jens Ove giver håndslag på handlen
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

04.09. 

SOGNEUDFLUGT SEJLING & SINDING SOGNE 

Søndag den 4. september besøger vi Moesgaard Museum 
og den anmelderroste særudstilling ’RUS – Vikinger i øst’. 
Ved redaktionens slutning var der stadig nogle ledige 
pladser i bussen, så tøv endelig ikke med at ringe eller 
skrive til Mette på tlf. 8685 5024 eller msg@km.dk for at 
tilmelde dig og din nabo.                                                        
Pris: 100 ,- kr pr. person.  

31.08. & 28.09. 

FYRAFTENSMUSIK I SINDING KIRKE 

 

Onsdag d. 31 aug. kl. 16.30 

Onsdag d. 28. sept. kl. 16.30 

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

Husk tilmelding  

Der er arrangeret fælles bustransport med flg. afgangstider: Sinding kirke kl. 12.45, Skægkær-
skolens parkeringsplads kl. 12.55, Sejling sognehus kl. 13.00.  
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15.09. 
SENSOMMERKONCERT MED 
VOX´ENKORET I SEJLING KIRKE 

Torsdag den 15. september kl. 19.30                                   
I anledning af korets 10 årsjubilæum afholder 
Vox’enkoret en sensommerkoncert i Sejling   
kirke. Aftenen vil byde på et sammenkog af ko-
rets repertoire gennem de sidste 10 år.            
Vel mødt til en festlig aften i kirken med fri en-
tré. 

14.09. 
FAMILIEGUDSTJENESTE I SERUP KIRKE 

Onsdag den 14. september kl. 17.  

Gudstjeneste i børnehøjde.  

Vi skal synge og bede en bøn, og præsten fortæller en historie.  
Bagefter er der spisning.                                         

Tilmelding til Henriette på hengo@km.dk senest søndag den 
11.09. 

Husk tilmelding  

HØSTFROKOST I SINDINGRUMMET 
I år holder vi høstgudstjeneste i Sejling & Sin-
ding den 18. september og efterfølgende spi-
ser vi frokost sammen i Sindingrummet. Fro-
kosten er gratis, tilmelding er dog nødvendig, 
donationer på dagen går til Folkekirkens Nød-
hjælp.  Tilmelding hos præsten på tlf. nr. 86 
85 50 24 inden 15.09. 

Husk tilmelding  18.09. 
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

25.09. 

HØSTGUDSTJENESTE  

 I LEMMING KIRKE 

Søndag den 25. september kl. 19.   

Bagefter er der kaffe i våbenhuset.                                  

 

05.10.  

MERAKI GOSPEL CHOIR & LYDIAH   
WAIRIMU 
Serup kirke torsdag      
den 5. okt. kl. 19.30 

Serup kirke danner denne aften rammen om den glade, swingende og livsbekræftende gospel-

musik. Musikken foreståes af Lydiah Wairimu- ”den lille kvinde med den store stemme” sam-

men  med hendes koncertkor og akkompagnatør James Khoanyana.  Aftenen byder på et varie-

ret program med traditionelle spirituals, kendte gospelsange i blandet moderne urban gospel-

numre. Ud over at dirigere koret vil Lydiah optræde som solist og i løbet af koncerten også ak-

tivere sit publikum med en fælles sang.   Fri entré. 
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12.10.  

AFTENSANG MED NOTER                           

SEJLING SOGNEHUS 

Onsdag den 12. okt. kl. 19.30 

Vi vil synge sange fra både de nye den og gamle 
højskolesangbog og knytte små kommentarer til  
de enkelte sange. Der vil blive rig lejlighed til at 
ønske sange, og er der en sang, som har fået en 
særlig betydning, er man velkommen til at kort at 
fortælle herom.  Midtvejs vil vi hvile stemmebåndene og nyde en lille forfriskning.  Vel mødt til en 
aften med hygge, sang og fællesskab . 

Mere end hver tredje voksne i Danmark er single. Camilla Lindemann, journalist og forfatter har skrevet 
bogen: ”Mit liv som Enestående, 16 samtaler om det modne singleliv.” Hun har talt med 16 singler over 
45 om deres liv på godt og ondt. Da hun gik i gang med at skrive bogen, fandt hun ud af, at det er tabu-
iseret at være uden en partner. Mange ønskede ikke at fortælle om deres alene-liv.  Camilla fortæller 
åbenhjertigt om sit eget liv som single gennem tyve år. Om opture og nedture. Hun fortæller også om 
de erfaringer, hun gjorde, mens hun arbejdede med bogen. Ligesom hun kommer ind på de mange fine 
tanker og overvejelser, de medvirkende har. Foredraget sætter tanker i gang, og kalder også på latter. 
Det er ikke kun for singler, også par kan få glæde af at høre om singlers syn på deres liv. Det at være 
single er nemlig ikke nødvendigvis en tilstand, der skal ændres på. Camilla Lindemann er tidligere chef-
redaktør på magasinerne IN, Femina og Psykologi.   Fri entré, kaffe/the/kage 25,- kr 

ENESTÅENDE, I MEDGANG OG MOD-

GANG  -   I SAMARBEJDE MED KK-44 

INVITERES DER TIL FOREDRAG  I SEJ-

LING SOGNEHUS MED CAMILLA LIN-

DEMANN    

Torsdag den 3. nov. kl. 19.30    

03.11. 
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

06.11.  
ALLE HELGENS   
 

Alle er velkomne til Alle Helgens 
gudstjeneste, hvor vi mindes dem, 
der ikke er blandt os mere.  

Det sker søndag den 6. november kl. 
14 i Sinding kirke og kl. 16 i Serup 
kirke. 

13 LÅSTE DØRE  - OM AT VÆRE PRÆST I ET 

AF EUROPAS SIKRESTE FÆNGSLER  

FOREDRAG MED FÆNGSELSPRÆST RUBEN 

FØNSBO I SERUP KONFIRMANDSTUE 

  

 

09.11. 

Onsdag den 09.11. kl. 19   

Fra indgangen og til kirken er der 13 låste døre … Hvordan kan kirken trives inden for 

murene, og hvordan er det at arbejde blandt mennesker som af den ene eller den 

anden grund er havnet på den forkerte side af loven? Kan man fx føle sig tryg når en 

massemorder inviterer til aftensmad, eller når en dømt terrorist ønsker at tale sam-

men under fire øjne? 

Kom med, når fængselspræst Ruben Fønsbo tager os med indenfor murene til fore-

drag i Serup konfirmandstue onsdag den 9. november kl. 19. 
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02.11.& 23.11. 
DÅBSKLUDESTRIKKEKLUBBEN MØDES 

Alle er velkomne til noget strik, snak og en kop 
kaffe. Hvis man vil tage en kage med, siger vi 
heller ikke nej til det. Vi har garn og mønstre, 
du skal kun medbringe dig selv og et par pin-
de.                                                                           
Vi mødes onsdag den 2. november kl. 19-21 i 
Serup præstegård og onsdag den 23. novem-
ber kl. 19-21 i Sejling sognegård.                    
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til 
Henriette på 86855385.  

LANTERNELØB I LEMMING  

Tirsdag den 15 . november kl. 17    

15.11. 

Jeg går om aft’nen så gerne  

I byen med far og mor 

Jeg bærer en dejlig lanterne 

Som gynger i takt i en snor 

Oplys for mig 

Den mørke vej 

Rabimmel rabammel rabum 

Oplys for mig 

Den mørke vej 

Rabimmel rabammel rabum BUMBUM! 

Vi mødes i Lemming kirke, hvor der vil være en kort gudstjeneste og fortælling og derefter går vi med 
vores lanterner gennem Lemming by og slutter ved bålhytten ved børnehaven.  Vi glæder os til    
 mange glade børn og deres forældre. 
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

7 + 8

Serup og Lemming:  Hjælp fra ”Den større Fischerske Stiftelses Legat” kan søges ved indsendelse af 
begrundet ansøgning til: Sognepræst Henriette Gosvig, Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming. Ansøgnin-
gerne behandles udelukkende af mig og jeg har tavshedspligt. Legatet udbetales lige op til juledagene, 
da jeg selv modtager det ret sent i december. Ansøgningsfrist: Søndag den 11. december 2022 

 

01.12.  

JULEHJÆLP 

Sejling og Sinding: Julehjælp fra menighedsrådet i Sejling og Sinding kan søges ved indsendelse af be-
grundet ansøgning til: Sognepræst Mette Glowienka, Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg. Ansøgningerne be-
handles udelukkende af præsten og kordegnen. Der er selvfølgelig tavshedspligt. Julehjælpen udbetales 
lige op til juledagene efter vi har gennemgået ansøgninger.                                    
 Ansøgningsfrist: Søndag den 11. december 2022. 

VI SYNGER JULEN IND MED SOPRAN LAURA 
FLENSTED, PIANIST NIELS NØRAGER OG 
VOX´ENKORET 

Serup kirke torsdag den 1. december kl. 19.30. 

Vox’enkoret har den glæde at afrunde jubilæumsåret med 
en koncert i selskab med sopran Laura Flensted- Jensen og 
pianist Niels Nørager.  Laura Flensted-Jensen nyder stor 
anerkendelse for sin nordiske lyse stemme og koret har 
haft den glæde ved tidligere lejligheder at synge sammen 
med hende. Solist og kor akkompagneres af Niels Nørager, 
som bl.a optræder sammen med Århus symfoniorkester. 

Aftenen byder på danske, svenske og tyske julesange, en-
gelske Christmas carols samt uddrag fra Händels Messias. 
Kor og solist optræder både hver for sig og sammen i bl.a. 
O holy Night.                    
Vel mødt til en smuk og højstemt musikaften i kirken.         
Fri entré. 
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7 + 8

VALG TIL KOMMENDE MENIGHEDSRÅD I SEJLING 
OG SINDING 

STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET OG FÅ IND-
FLYDELSE PÅ DIN LOKALE KIRKES LIV  

Skal kirken have kunst af Jim Lyngvild eller insekthoteller på kirkegården?  Eller hvad med KirkeYoga og 
Jazzgudstjenester?  

Menighedsrådet - er det lille nærdemokrati med den store indflydelse og som medlem af folkekirken 
kan du stemme på, hvem du gerne vil have i dit lokale menighedsråd ved at møde op, når der er menig-
hedsrådsvalg - også kaldet valgforsamling i Sejling og Sinding sogne. 

SEJLING & SINDING MENIGHEDSRÅD  

Tirsdag den 20. september  kl. 19.30 i Sejling sognehus 

Ved at  stille op som kandidat eller ved at være med til vælge er du med til at sætte en retning og gøre 
en forskel. Som menighedsrådsmedlem i Sejling og Sinding melder du dig for to år, og du kan vælge dig 
ind på de områder, du er interesseret i at bidrage til. Du kan bruge få timer - eller mange. Vi er et åbent 
og hyggeligt menighedsråd, hvor der arbejdes for at skabe relevant og kvalitetsfyldt kirkeliv.       
    Vil du stille op - eller bare bakke op - så kom til valget.  

LEGENDEN OM JULEROSERNE AF SELMA LAGERLÖFF—
FREMFØRT AF  KLEZMERDUO  

11.12. 

Julekoncert i Sejling kirke 3. søndag i advent kl. 14.00. 

Skøn musik og fantastisk fortælling for voksne og børn 
fra ca. 8 år.  

Se omtale i næste kirkeblad. 
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Døbte

Serup
08.05.2022 Katrine Hørup Stræde
11.06.2022 Alexander Theodor Holm-Johansen

Sejling
18.06.2022 Luca Juul Rishøj

Sinding
26.05.2022 Odin Lund Dixen

Vielse/velsignede

18.06.2022 Cecilie Arnbjerg Hedegaard og
Jakob Arnbjerg Hedegaard

Døde og begravede/bisatte

Alexander med sine forældre
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Klokkeringning ved dødsfald
Det er gammel skik i vore sogne, at der 
ringes med kirkeklokken ved dødsfald. 

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

og solnedgang, dog ikke om søndagen. 

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

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

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

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

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

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

Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Karen Ladefoged Madsen 
E-mail: kalamadsen@gmail.com

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Torben Frits Nielsen
Tlf 2480 2470 - torben_frits@msn.com

Gravere:
Serup sogn: Jette Veie Nielsen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021

Sejling og Sinding sogne:
Anny Krogh, tlf.: 2612 5283 

Kirkeværge:
Serup: Steffen Johnsen
Tlf.: 4044 7741 - thybogronpleje@gmail.com
Sejling sogn: Ulla Funderskov 
Sinding sogn: Kaj Henriksen

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

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

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

Vi er der, vi lytter og vi trøster.

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

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

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

Se mere på:
www.sogn.dk

www.kragelundkirke.dk
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LOKALBLADET s

Få dit arrangement med i næste nummer af

Aktivitets
Lotterispil i
Lemming Forsamlingshus
hver mandag kl. 19.15

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

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

Faste arrangementer:

26.-27. august
Sommerfest, Serup Bor-
gerforening, se blad 81

27. august kl. 9.00
Arbejdsdag i Lemm. For-
samlingshus, se s. 39

29. august kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset 
Senior, se s. 45

31. august kl. 16.30
Fyraftensmusik i Sinding 
Kirke, se s. 12

1. september kl. 16.00
Fællesskabsstafetten, 
Landsbyklyngen, se s. 38

2. september kl. 14-18
Donationer til Værkeriet, 
se s. 40

3. september kl. 10-13
Donationer til Værkeriet, 
se s. 40

4. september kl. 12.45
Sogneudflugt til Moes-
gård Museum, se s. 12

4. september kl. 10.00
Loppemarked på Værke-
riet, se s. 40

5. september kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset 
Senior, se s. 45

12. september kl. 13.30
Biogasanlæg, Lemm.-
Nisset Senior, se s. 45

14. september kl. 12.30
Frokost, Sejling Pensio-
nistforening, se s. 45

14. september kl. 14.00
Landbrugsmuseet, Gjern, 
Lokalhist. Fore., se s. 4

14. september kl. 17.00
Familiegudstjeneste i 
Serup, se s. 13

15. september kl. 19.30
Vox´enkoret i Sejling 
Kirke, se s. 13

16. september
Anders Blichfeldt i Sin-
ding Forsm, se s. 31

18. september kl. 9.30
Høstgudstjeneste i Sej-
ling Kirke, se s. 13

18. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Sin-
ding Kirke, se s. 13

19. september kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset 
Senior, se s. 45

20. september kl. 18.00
Generalforsamling, 
Landsbyliv, se s. 35

20. september kl. 19.30
Valgforsamling i Sejling / 
Sinding Sogne, se s. 19

23. september kl. 15.30
FredagsBar i Sejling,  
se s. 30

23. september
Ålegilde i Lemming Bor-
gerforening, se s. 39

25. september kl. 19.00
Høstgudstjeneste i Lem-
ming Kirke, se s. 14

27. september kl. 19.00
Live Stream, Jorden og 
Livet, Værkeriet, se s. 40

28. september kl. 16.30
Fyraftensmusik i Sinding 
Kirke, se s. 12

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

August Septeber
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. novemberlokalblad@gmail.com

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

Floorball i Værkeriet 
Mandage kl. 19.45

Dart i Centrum IF
Tirsdage kl. 18.30
i Centrumhuset

1. november kl. 19.00
Live Stream, Vores Uro-
lige Klode, Værk., se s. 40

2. november kl. 19.00
Dåbskludestrik i Serup 
Præstegård, se s. 17

3. november kl. 19.30
Foredrag i Sejling Sogne-
hus, se s. 15

5. november kl. 10.00
Vin Festival, Serup For-
samlingshus, se s. 32

5. november kl. 19.30
Julie Berthelsen i Sinding 
Forsamlingshus, se s. 31

5. november
Frivillig Fest i Lemming 
IF, se s. 29

9. november kl. 19.00
Foredrag, Serup Konfir-
mandstue, se s. 16

10. november kl. 18.00
Morten´s Aften, Serup 
Forsaml., se s. 32

KALENDER

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

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

Gudstjenester: 
Se Gudstjenestelisten,
s. 22-23

Oktober November 
10. november kl. 19.00
Spiseaften i Indelukket, 
Landsbyliv, se s. 35

14. november kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset 
Senior, se s. 45

15. november kl. 17.00
Lanterneløb i Lemming, 
se s. 17

18. november
Fællesspisning, Lem-
ming Borgerforening

22. november kl. 19.00
Live Stream, Datalogien, 
Værkeriet, se s. 40

23. november kl. 19.00
Dåbskludestrik i Sejling 
Sognegård, se s. 17

28. november kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset 
Senior, se s. 45

3. oktober kl. 13.30
Foredrag, Lemm.-Nisset 
Senior, se s. 45

4. oktober kl. 19.30
Jesper Grønkjær, Lemm. 
Forsamlingshus, se s. 5

5. oktober kl. 19.30
Gospelkoncert i Serup 
Kirke, se s. 14

8. oktober kl. 17.00
Poul Sølvsten Live + fest, 
Serup Forsm., se s. 32

12. oktober kl. 19.30
Aftensang i Sejling Sog-
nehus, se s. 15

17. oktober kl. 13.30
Klubdag, Lemm.-Nisset 
Senior, se s. 45

25. oktober kl. 19.00
Besøg SJ Tekstil og Kunst, 
Landsbyliv, se s. 35

25. oktober kl. 19.00
Live Stream, Søvn og Im-
mun, Værkeriet, se s. 40

31. oktober kl. 13.30
Lotterispil, Lemm/Nisset 
Seniorklub, se s. 45

Dec + 2023 
1. december kl. 19.30
Laura Flensted m.fl., 
Serup Kirke, se s. 18

11. december kl. 14.00
Julekoncert i Sejling 
Kirke, se s. 19

12. december kl. 12.30
Julemiddag, Lemm.-Nis-
set Seniorklub, se s. 45

19. januar kl. 18.15
Besøg Wunderwear, 
Landsbyliv, se s. 35

25. januar
Generalforsamling i 
Lemming Borgerforening

10. februar kl. 18.00
Fællesspisning, Lands-
byliv, se s. 35

19. februar
Fastelavn i Lemming 
Borgerforening

18. marts
Forårsfest i Lemming 
Borgerforening



26

LEMMING IF

10 års jubilæum
10 års jubilæum med løbeklubben, hvor der blev løbet 
om formiddagen og holdt fest for nuværende og gamle 
løbere om aftenen, en rigtig hyggelig dag.

Årets løber
Pokalen til årets løber gik i år til Trine Jensen, tillykke og 
rigtig godt kæmpet.

// Thea Stokvad, Formand for løb+motionsudvalget

Løbeklubben

Har du lyst til at være med, så kig ud forbi.
Vi mødes hver søndag kl. 9.00 ved klubhuset.
Alle er velkomne. Dog er det et krav, at børn under 
15 år er i følge med en voksen.
 
Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kon-
takte træner: Thea Stokvad på tlf. 2932 4877

Lemming IFs løbeklub
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     Gymnastik 
      i børnehøjde: 

       Sjov og ballade, 

   kolbøtter og englehop,

        og meget mere...

OBS: Alle holdene træner i  
Lemming Forsamlingshus
Forældre/barn (1-3 år)  
Tirsdage kl. 16.30-17.15
Opstart i uge 43 (den 26. okt.)  

Batmangymnastik (3-6 år)
Onsdage kl. 16.45-17.30
Opstart uge 43 (den 26. okt.)

Super-gym (0.-2. klasse)
Onsdage kl. 17.40-18.30 
Opstart uge 43 (den 26. okt.)

Ungeholdet (3. klasse og op efter)
Onsdage kl. 18.40-19.30 
Opstart uge 43 (den 26. okt.)
–
Ved spørgsmål kan man  
kontakte Gry Schultz  
på tlf. 2250 2097.

  Sæsonstart: 
     Børne Gymnastik

Vi træner hver tirsdag i Fårvang Hallen fra 
19.30-21.00. Der er plads til alle og man kan 
bare møde op. Der er mulighed for samkørsel 
fra Lemming.  
Kontakt: Louise Thougaard på tlf. 4072 9975

Dame  
håndbold 
opstart tirsdag i uge 32

Så skal vi i gang igen!
Voksen gymnastik
Tirsdage kl. 18-19 i Lemming Forsamlingshus 
Opstart uge 43 (den 25. okt.)

Kom og få sved på panden og rørt kroppen,  
alle kan være med: Gymnastik, motion og  
styrketræning.

Kom frisk !
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LEMMING IF

CUP 2022 Efter hele to år  
uden fodboldstævne i  

Lemming, var humøret og  
fodboldglæden ekstra meget i 

top da Rema1000 Cup 2022  
løb af stablen lør. d. 11. juni.
Det blev en “blød” gen-start  
med kun 52 tilmeldte hold,  

men rammerne, stemningen  
og vejret var som  
det skulle være.

Tak!
Tak til alle de frivillige 

der hjalp til før,  
under og efter. 



29

Fest... frivillig fest!
Lørdag d. 5. nov. 2022 i Lemming Forsamlingshus 
holder Lemming IF fest for alle klubbens frivillige/hjælpere

 Live musik,
drinks og
   hygge!

Som en ekstra TAK til alle jer der hjælper og gi’r en 
hånd med, hvad enten det er som træner, køkken- 
personale, handymand eller hjælper til når Lemming IF  
søger frivillige til forskellige arrangementer, holder vi  
i år fest for alle jer frivillige!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vil du med til festen, men har ikke mulighed for at 
hjælpe til i år, så kan der købes billet til 300 kr.

P.t. mangler vi 

 hjælpere til:

Til Young@Heart Festival  
d. 9.+10. sept.: Barbemanding

Stort tillykke til Lemming IFs  
2. hold med endnu en oprykning!
I overlegen stil lykkedes det for vores Serie 4 hold at 
vade direkte igennem Serie 4 og sikre en oprykning til 
Serie 3! Det er en fornøjelse at se hvordan Per Krist-
jansen og Hugo Morales tropper sikrede sig endnu en 
oprykning! Tillykke med det – vi glæder os til at følge 
jer i Serie 3!

Lemming IF sikrer  
forlængelse med trænerduo
Det er med stor glæde at vi i juni måned kunne offent-
liggøre at samarbejdet med trænerne omkring 1. holdet 
fortsætter året ud. Vi er spændte på hvad Christopher 
Poulsen og André Velling kan få ud af en fuld efterårs- 
sæson! Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde!

// Bjørn Bajlum, Seniorformand

Senior fodbold
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SEJLING BORGERFORENING

Skt. Hans
Skt. Hans aften blev som sædvanlig fejret på Arneste-
det, igen med rigtig flot opbakning.
Det var ild i grillen og snobrød på bålstedet og det sto-
re bål blev tændt så heksen kunne sendes afsted, men 
det vigtigste, folk hyggede sig og vi var vel tæt på 100 
voksne og børn, det må betegnes som flot, ikke mindst 
da der var sammenfald med River boat.

Siden sidst…

Den kommende tid…
I skrivende stund er planlægningen til årets sommer-
fest i fuld gang og bliver heldigvis igen i år som det 
plejer. Mere om det følger i næste blad.

Som nævnt i sidste lokalblad, så har vi behov for nye 
og flere medlemmer i bestyrelsen, så hold jer endelig 
ikke tilbage! Vil man prøve det af, så tag kontakt til os, 
man kan sagtens være med som ”uofficielt” medlem. 
Det samme opråb gælder fra Børnegruppen, som jo 
også er en integreret del af Borgerforeningen og ud-
over at afholde egne arrangementer, også er en stor 
del af både Skt. Hans og sommerfesten med fokus 
på børnene. Så vil du gerne gøre noget for dine børn, 
børnebørn, naboens børn eller bare andre børn, så 
hold dig ikke tilbage.

Det var alt herfra i denne omgang, men det har været 
lidt en ”agurketid” og et lille opråb herfra, har man no-
get som der kan skrives om, nyt som gammelt, så hold 
jer endeligt ikke tilbage. Artiklerne skal vi nok skrive, 
men ideerne vil vi gerne havde fra jer!

På bestyrelsens vegne, Jakob KudskRiver boat, gode hjælpere nyder stilheden før stormen.

Det er ikke ufarligt at stege flæsk!

Dejlig Skt. Hans aften…

Riverboat
Endeligt! Vi var tilbage
Vi var klar alle dagene med diverse mad og selv om 
salget af det stegte flæsk skuffede lidt i år, så var det 
nogle fine dage. Overskud bliver der også, men det 
præcise beløb er i skrivende stund ikke kendt.

Tusind tak til alle jer der gav én hånd med og én endnu 
større tak til Kurt Hedegaard som igen igen var tovhol-
der på hele opgaven.

Vi håber selvfølgelig at være med igen næste år og 
husk at sætte ét kryds i kalenderen, enten fordi man 
vil hjælpe(det er faktisk ret sjovt) og ellers skal man 
komme forbi for at købe noget og på den måde støtte 
foreningen.

Fredagsbar
Som nævnt i sidste blad, så er det et nyt tiltag i Sejling 
som afholdes i samarbejde med Forsamlingshuset. Et 
af formålene med arrangementet, var at skabe kontakt 
mellem folk i byen på en uformel måde og måske den 
var rundt få nogle til at engagere sig i foreningsarbej-
det. Efter første afholdelse, meldte der sig frivillige til at 
stå for fredagsbaren fremadrettet, perfekt! Og de har 
afholdt det én gang mere i juni og igen en fin succes

Næste gang bliver d. 23 september kl. 15.30, så få nu 
sat et stort kryds i kalenderen.
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SINDING FORSAMLINGSHUS

Anders Blichfeldt
Solo koncert

i Sinding Forsamlingshus
Fredag den 16. september

Traditionen tro er foråret og den begyndende sommer 
fuld af herlige aktiviteter. Året rundt er der i Sinding 
godt gang i Bibliotekscafeen, vandreklubben ”Sinding 
Vandrer”, Teltlauget, Øllauget og ja… Vi kunne blive 
ved! Kort sagt er Sinding året rundt en aktiv landsby. 
Alligevel er det som om, foråret og sommeren altid 
blomstrer med fantastiske sammenkomster … Eller på 
moderne dansk events! I år har ikke været en undta-
gelse …

Sommerfest for store og små
Et af årets helt store højdepunkter i Sinding er vores 
traditionsrige sommerfest. Over to dage skaber vi sam-
men en fest. Igen i år var der god opbakning til som-
merfesten og masser var på Sportspladsen. Lørdag 
aften spiste over 140 Sindingboere sammen i vores 
fine gamle cirkustelt fra Neptunbryggeriet. 
Til sommerfesten er der masser af sjove aktiviteter for 
børnene: Der kravles på halmballer, svinges i svæve-
banen, og der hoppes i hoppeborgen. Snobrød bages, 
stylter prøves, og fodboldkampe spilles. De voksne 
mødes på kryds og tværs – der er ølsmagning, lækker 
mad og ikke mindst svinges de vintermatte ben til de 
lokale musikeres live-musik. 

Men den smukkeste krans, bliver nu din Sankte Hans …
I år mødte alle børnefamilierne først på sportspladsen 
til fælles grill og spisning. Solen var gavmild, så vi sad 
ude i det fri. Børnebålet blev tændt og futtet af. Efter en 
smuk kirkekoncert ved Nordens Tone mødtes vi til det 
traditionsrige fakkeloptog, hvor Sindings lokale skotte, 
Stewart førte an og behændigt lokkede smukke to-
ner ud af sækkepiben. En skare på 50-70 mennesker 
fulgte efter med tændte fakler, og i samlet flok gik vi i 
optog gennem byen og endte nede på Sportspladsen. 
Hanne Marie Knudsen holdt en dejlig båltale om fæl-
lesskabet. Da heksen var fløjet af sted, rundede vi den 
dejlige sommeraften af med en god kop kaffe og lækre 
lagkager, som Karen Busch havde lavet.  

Konekaffe for skønne damer, skrappe kællinger og 
moderne landsbykvinder
I Sinding har vi over foråret og sommeren mødtes pri-
vat en flok skønne kvinder. Alle trommes ind via face-
book, og dem, der har tid og lyst, møder ind til kaffe 
og kage – og et overflødighedshorn af gode snakke. 
Og det er en herlig måde at lære nye naboer at kende 
og blive klogere på Sinding og livet, som det udfolder 
sig i byen og rundt om. Der deles stort og småt. Ko-
nekaffen indtages med hjemmebagte kager, alt imens 
der kommer alvorlige temaer på bordet, og der også 
grines højlydt. 
Allerede tre gange har der været konekaffe på kanden. 
Og mon ikke snart, der er tid til endnu en kop ..? 

5. NOV. // KL. 19.30 
SINDING FORSAMLINGSHUS 
DØRENE ÅBNES KL. 19.00     BILLETSALG: MUSIKRAMPEN.DK
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Julie Berthelsen

Sommerfest

Billetter kanogså købes
hosJannie Hustedpå tlf.: 5094 7990Billetpris:200 kr.
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Kommende arrangementer

I foråret 2022 blev Serup/Resdal Pensionistforening 
nedlagt, hvilket vi i forsamlingshuset også er meget 
kede af.

Pensionistforeningen har været flittige bruger af huset 
igennem alle åren, og skabt rigtig mange gode akti-
viteter.  Huset kommer selvfølgelig til at mangle det 
liv, pensionistforeningen bragte til Serup. I forbindelse 
med nedlæggelse af pensionistforeningen, besluttede 
de at overdrage alle aktiver til forsamlingshuset.

Tak til Pensionistforeningen
Bestyrelsen og støtteforeningen for forsamlingshuset 
er meget taknemlige, både for de fysiske ting og det 
økonomisk bidrag. Vi takker jer for indsatsen gennem 
alle årene.

Vi håber at se både de forhenværende medlemmer af 
pensionistforeningen, men også alle andre borgere i 
Serup og omegn, til de arrangementer vi afholder i for-
samlingshuset.

Michal Jokumsen

Mortens Aften
Torsdag d. 10. november kl. 18.00

Andesteg med tilbehør og risalamande + Kaffe med småkager
Amr. Lotteri med sponsorerede gevinster

Pris voksne: 175,-   Børn u/12 år: 75,-   Børn u/4 år: Gratis
Tilmelding senest 3 dage før

på mail: serupforsamlingshus@gmail.com på Facebook eller på tlf.: 3023 1613

Mini Vin Festival 
Lørdag d. 5. november kl. 10.00 - 16.00

Kom og smag på lækre vine fra hele verden!
Gode tilbud på de udvalgte vine - du får et glas, som du tager med hjem

Pris inkl. glas: 150,-           Tapas Platte 95,-

i kalenderen og hold øje med opslag
på Facebook-gruppen: Serup-siden

- for mere info

Lørdag d. 8. oktober
Poul Sølvsten Live

17.00 Dørene åbnes
17.30 Salg af Sandwich

18.30 Sølvsten går på scenen
21.30 DJ fortsætter festen!

Pris i forsalg: 120,-   Ved indgangen: 150,-
OBS: Kun 100 billetter!

Tilmelding senest 3 dage før til Tina på 3023 1613, på Facebook eller på mail:
serupforsamlingshus@gmail.com
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SERUP BORGERFORENING
Siden sidst ... 
Siden sidste Lokalblad har vi i Borgerforeningen af-
holdt Sankt Hans. Vejret var rigtig flot, så vi håbede 
på, at mange ville komme forbi og nyde dagen med 
os. - og det gjorde der heldigvis.

Børnebålet tændte vi kl. 18, hvor den fine heks, som 
Dagplejebørnene og Søs havde lavet, blev sendt af-
sted til Bloksbjerg. Der skal lyde et stort tak for heksen 
til Søs og børnene.

Imens børnene fornøjede sig med bålet og snobrød, 
blev der serveret pølser med brød til de sultne. Der var 
kommet mange mennesker, så der røg mange pølser 
igennem grillen.

Kl. 19.30 holdte Henriette en rigtig flot tale om ildsjæle 
i lokalsamfund og om hvor vigtigt det er at støtte op om 
dem. Tusind tak for den smukke tale, Henriette.

Derefter blev det tid til at det store bål skulle tæn-
des og den nyfortolket heks også skulle sendes mod 
Bloksbjerg, alt imens der blev sunget den flotte sang 
Midsommervisen ledet af Erik Daugbjerg på saxofon. 
Tak for det.

Til sidst vil jeg sige tusind tak til Serups borgere for at 
støtte op om de arrangementer, vi laver i Borgerfor-
eningen.
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LANDSBYLIV
Et nyt program på banen
Så har vi været rundt og sælge medlemskab, skulle 
vi have misset dig/jer må du/I endelig give et kald, så 
kigger vi straks forbi med program.

Nye medlemmer
Prisen for medlemskontingentet er 50 kr. pr. person 
over 18 år. Kontingentet dækker hjemmeboende børn 
under 18 år.
 
Pengene kan betales på vores konto
Reg. nr. 9266 konto nr. 8157190629 (husk navn) 
 

Bestyrelsen i Landsbyliv

Formand:  
  Janni Rasmussen  
  2463 0517
Næstformand: 
  Anna-Grethe Rasmussen 
  2427 8773
Sekretær/referent: 
  Inger Kristensen  
  2814 5442
Kasserer: 
  Grete Dahl   
  6093 7601
Menigt medlem: 
  Lillian Rasmussen  
  8685 9207

Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål om foreningen 
eller ønsker at blive medlem.
 

E-mail: Landsbyliv@live.dk

Siden sidst…
Besøg på Møltrup Optagelseshjem
En dejlig aften i maj gik turen mod Vildbjerg. Vi havde 
ventet i lang tid (tak corona) på denne tur og tilslutning 
var rigtig god, hele 22 medlemmer var tilmeldt.

Efter et spændende oplæg fra den nye forstander og 
Michael, der fortalte om vejen til Møltrup, dagligdagen 
og reglerne, var det tid til en rundvisning af stedet. Vi 
så alle værkstederne, stalden og butikken. Vi fik boller, 
kage og kaffe i spisesalen, lækkerier bagt på stedet.

Vi sluttede af med et smut i butikken, hvor der kunne 
handles alle deres lækre produkter fra slagteren. 

Møltrup Optagelses hjem

Forstanderen fortæller om stedet

Vi hilser på dyrene på stedetDe fine køretøjer inspiceres

Kaffe hygge

Hygge i spisesalen
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LANDSBYLIV
Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 18.00

Generalforsamling
Lemming Forsamlingshus

 
Generalforsamling ifølge dagsorden:

  • Valg af dirigent og stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Indkomne forslag
  (Sendes til landsbyliv@live.dk
   senest d. 06.09.22)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 • På valg er Janni Rasmussen,
   Inger Kristensen og Grete Dahl
 • Valg af suppleant – Doris Larsen
 • Valg af revisor – Pia Ostenfeldt
   revisorsuppleant  – Anja Rasmussen
 

Efter Generalforsamlingen fortæller
Anne Helene Jensen om en mental pilgrimsfærd.

Efter en alvorlig hjerneblødning i 2003
besluttede hun at gå med barnevogn

fra Skagen til Kruså.
Altså du går jo knaldgodt med en barnevogn, og så

får man sådan en rank holdning af det, som hun siger.
Glæd jer til en fantastisk fortælling.

 
I løbet af aftenen, vil vi gerne servere lidt lækkert,
så derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor mange der 

kommer, så husk tilmelding.
 

Tilmelding til Janni senest d. 10.09.21 på
tlf. 2463 0517 eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 19.00
Besøg hos SJ Tekstil og kunst

Pinnebjergvej 5, Kjellerup
 

SJ tekstil og kunst er en lille hyggelig butik ude på 
landet, som sælger unikt tøj fra Italien - Frankrig og 

Danmark.
Først får vi et kort modeshow, hvorefter

der er fri leg, og der må handles.
Der serveres sandwich og vin.

 
Pris for medlemmer 50 kr. Ikke medlemmer 75 kr. 

 Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.30.
Husk at give besked, hvis I kører selv.

 
Tilmelding til Inger senest d. 17.10.22 på

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

Torsdag d. 10. november 2022 kl. 19.00
Spiseaften i Indelukket i Silkeborg

Åhave allè 9C, 8600 Silkeborg

Vi tager til Indelukkets Spisested og spiser Mortens 
and eller flæskesteg med det tilbehør som hører sig 

til.

Desserten er ris al a mande eller æblekage.
 

Drikkevarer betales dernede.
Pris 199 kr.

 (Ved højere råvarepriser kan prisen blive en anden)
Betaling ved tilmelding

          Mobilpay 2442 4792 - Lillian Rasmussen
(Skriv gerne Landsbyliv i besked feltet)

Tilmelding til Lillian senest d. 27.10.22 på telefon
8685 9207 eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Torsdag d. 19. januar 2023 kl. 18.15
Besøg hos Wunderwear
Søndergade 11, 8600 Silkeborg

 
Denne aften vil der være mulighed for at prøve og 

købe alt indenfor undertøj, nattøj, badetøj m.m.
Personalet vil hjælpe og vejlede og der vil være rabat 

til de købelystne.
Vi hygger med lidt bobler og snacks i butikken.

 
For de der har lyst, vil vi bagefter gå en tur på cafe 
HumleChok. Der vil være mulighed for at, få stillet 

sult/tørst for egen regning.
 

Pris for medlemmer 0 kr. Ikke medlemmer 25 kr.
 

Tilmelding til Anna-Grethe senest d. 12.01.23 på
tlf. 2427 8773 eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Fredag d. 10. februar 2023 kl. 18.00
Fællesspisning

Lemming Forsamlingshus
 

Mere info i næste nummer
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Glade børn lærer bedst…...
Det er Friskolen i Lemmings motto. Og lige meget hvor 
eller hvornår man er på Friskolen, så vrimler det med 
glade børn. Det kan være til en morgensang, en ar-
bejdslørdag eller i 10-pausen en helt almindelig sko-
ledag, når den glemte madpakke lige skal afleveres. 
Store og små leger med hinanden, og passer på hin-
anden, på de fantastiske udearealer der  er omkring 
hele skolen. Området er blevet til, ved en fælles ind-
sats fra forældrene. Har man endnu ikke set og ople-
vet det store område, så er man velkommen til at gøre 
det. Området er tilgængeligt for alle, alle må bruge det 
uden for åbningstid, også selvom man ikke har en til-
knytning til Friskolen. 

På Friskolen i Lemming er der plads til alle i fælles-
skabet, og alle har en plads i fællesskabet.  Det giver 
en helt særlig stemning som ikke kan forklares, men 
som nemt kan opleves. Bland andet ved en af de 4 
åbne morgensange, der er i løbet af året. Her er alle 
velkommen til at komme og opleve fællesskabet og 
stemningen der er på Friskolen i Lemming. Den stærke 
sammenhængskraft opleves også tydeligt ved, at der 
ligeledes både er skole, børnehave og SFO på samme 
matrikel. Derigennem skabes en stærk kontinuitet og 
tryghed for børnene både i hverdagen, men også i den 
generelle overgang fra børnehave, til skole og til fri-
tid. Friskolens kombination af børn fra børnehaven i 
Lemming, samt tilflyttende børn fra andre børnehaver 
og skoler, skaber en unik mangfoldighed, hvor der er 
plads til alle og alle er velkomne.

Vi har som forældre taget et aktivt valg, da vi valgte Fri-
skolen. Vi er med til at skabe den gode stemning, og vi 
er med til at skabe fællesskabet. Det har vi forpligtet os 
til. Men fællesskabet kan også noget. Sammen kan vi 
mere og sammen kan vi nå langt. Det beviser vi gang 
på gang. F.eks. når vi kigger på Fitness-playbanen og 
cykelbanen. Eller når vi har brugt 6 timer til en arbejds-

lørdag, hvor tiden flyver afsted med masser af hygge 
og snak, og vi forlader en skole, der igen står fin og 
skinnende, lige der midt på pløjemarken, hvor en flok 
forældre lagde den tilbage i 2002. Deres fællesskab 
skabte en skole, vores fællesskab viderefører den 
skole. Til glæde for byen og hele området. Børnene på 
Friskolen kommer nemlig ikke bare fra Lemming og de 
omkringliggende landsbyer, de kommer også længere 
væk fra. Vi har flere børn fra blandt andet Silkeborg, 
Kragelund og Kjellerup og de er alle en vigtig del af 
fællesskabet, og de er med til at bringe forskellighed 
ind i fællesskabet. 

I oktober 2021 spurgte vi forældrene, hvad Friskolen 
i Lemmings styrker er. Det blev til en lang liste med 
en masse svar. Her er et lille udpluk: Rummelighed, 
medinddragelse, gensidig respekt, tryghed, nærvær, 
sammenhold, fællesskab på tværs af alder, empati-
ske børn, små klasser, større forståelse for det enkelte 
barn, en skole der bygger selvværd.

På Friskolen i Lemming får vores børn en hel masse 
færdigheder, ud over det faglige. De lærer blandt an-
det, at stille sig op og tale foran en stor forsamling, og 
de lærer et menneskesyn, hvor der er plads til alle i 
fællesskabet og alle har en plads i fællesskabet. Alle 
er lige vigtige, og ingen skal være udenfor. De færdig-
heder er enormt vigtige at have senere i livet. Derfor er 
Friskolen i Lemming hverdag fyldt med glade børn, og 
de lærer nemlig bedst.

Bestyrelsen på Friskolen i Lemming
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FRISKOLEN I LEMMING
Sikke en fantastisk dag!
Længe før dagen cyklede afsted, havde mange enga-
gerede folk i og omkring Friskolen i Lemming været 
aktive med at planlægge dagen, indhente sponsorater, 
reklamere, gøre boder klar og meget mere for at det 
helt særlige cykelsponsorløb 2022 i Lemming kunne 
skydes i gang.

Dagen oprandt den 1. juni, og mere end 70 børn, 
unge, voksne og ældre havde spændt cykelhjelmen 
og finpudset cyklen, så de var klar når startskuddet 
lød. Inden der skulle cykles, pustes og svedes, skulle 
den længe ventede cykelbane på friskolens område 
indvies. En meget flot cykelbane, der nu kan benyttes 
af alle i lokalområdet. 

Startskuddet lød og alle cyklede derudad som var de 
den nye Jonas Vingegaard. Alle med det mål for øje, at 
der skulle køres så mange penge ind som muligt. Og 
der blev i den grad cyklet penge ind til endnu et fanta-
stisk aktivitetsprojekt på Friskolens område. 

44.000 kr. blev det til – helt fantastisk!!!
44.000 kr., der nu kan give et godt bidrag til en kom-
mende Pannabane. 

På denne dag blev der også mulighed for Friskolen 
i Lemming at sige en særlig tak til Holger fra Holger 
Danske Skilte for alt arbejdet med skilte til både Fri-
skolens/Børnehavens bus og ved indkørslen til Frisko-
len og Børnehaven.  

Fra alle os der har været med til at planlægge dagen, 
skal der lyde en stor tak til alle jer, der bidrog til denne 
fantastiske dag. Om det var som hepper, cykelrytter, 
sponsor eller noget helt fjerde så stort TAK.

Vi glæder os allerede til næste cykelsponsorløb. Vi 
håber på mindst lige så stor opbakning næste gang, 
så Friskolen i Lemming kan anskaffe nye aktiviteter til 
glæde, leg og læring for både børnehavebørn, elever 
samt alle andre i lokalområdet!

Mette Munk
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LANDSBYKLYNGEN
3 x 3 i Landsbyklyngen
Tre spændende aktiviteter
Landsbyerne Silkeborg Nord har i denne sommer og 
netop nu afviklet tre spændende aktiviteter – lokal-
dysten som blev afviklet i forbindelse med byfesten i 
Serup. Tak for det Serup og i skrivende stund kun et 
ønske om at mange benyttede sig af lejligheden til at 
mødes sådan lidt på tværs. Lidt på tværs kunne også 
være overskriften for de aktuelle aktiviteter 

Den 31. august har vi besøg af borgmester Helle Gade 
som har sagt ja til turen fra Sinding til Nisset efter føl-
gende plan. En hurtig rundtur med fokus på lokalud-
vikling, kultur, natur og ønsker. Vi ligger ud i Sinding kl. 
9.15, drikker kaffe på Skægkærskolen, besøger deref-
ter Sejling, Serup, Banestien, Lemming og Nisset. 

Den 1. september samme tur med Fællesskabsstafet-
ten som i løbet af september måned skal rundt i hele 
Silkeborg kommune. Vi har fået lov til at være første 
post på turen og har allieret os med Skægkærblæser-
ne som vil trutte os afsted kl. 16.00 og Claus Løwe 
har lovet at være med på turen på sin nye gule ræser. 
På turen fortælles anekdoter fra Team Rynkeby Turen 
til Paris og hvorfra kælenavnet ”Ølkusken” stammer. 
Afslutningsvis sender vi stafetten videre til Hinge/Nør-
skovlund og Kjellerup. Stafetten slutter Frivillig Fredag 
d. 30. november, hvor stafetstaven bæres i mål kl. 
12.00.

Lokaldysten i Serup

Ølmandens cykel som lige har været en tur i Paris

Tre mulige projekter
Vil du være med til et af følgende konkrete projekter i 
Landsbyklyngen.

At lave en film om lokalområdet, som beskriver vores 
fælles og forskellige muligheder og tilbud til borgere 
og gæster som skal fortælle om området natur, kultur, 
skoler, dagtilbud og ikke mindst muligheder for børn, 
unge, voksne og ældre. Skriv til landsbyklyngen@
gmail.com eller knud-erik-nielsen@hotmail.com 

At skabe den fælles grejbank, hvor vi forsøger at ska-
be dels et fælles rum dels noget indhold som kunne 
gøre fælles gavn lokalt til vore mange arrangementer. 
Skriv til landsbyklyngen@gmail.com eller tommybfs@
gmail.com 

At formulere og skabe rammerne for et godt fælles 
møde og seminar om lokalområdet, foreninger, for-
samlingshuse m.v. Hvordan ser vi os selv i 2022 og 
2032 eller noget helt andet. Skriv til landsbyklyngen@
gmail.com 

Tre mulige udviklingsprojekter eller andre
Vi forventer at der i 2022/23 kan gives støtte til mindst 
tre projekter i lokalområdet. Vi har på forskellig vis støt-
tet lokalt over de sidste år med beløb mellem 8.000 – 
20.000, hvoraf nogle af pengene har været gennem 
salg af Lokalkalenderen. Vi har flere forslag på bordet 
men skulle der gemme sig en som vi bare ikke har set 
eller hørt om så er det muligt at sende en ansøgning til 
landsbyklyngen@gmail.com 

AFLYST
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LEMMING BORGERFORENINGLLeemmmmiinngg  SSooggnnss  BBoorrggeerrffoorreenniinngg  
  

SSaannkktt  HHaannss  22002222 

Endnu en Sankt Hans aften blev i år afholdt på festpladsen i Lemming. Vejret var 

helt fantastisk og der blev spillet musik, lavet snobrød, holdt båltale og vigtigst af 

alt, så blev der hygget! Hele pladsen summede af god stemning og glade 

mennesker. Vi takker for stor opbakning til vores arrangement, hvor omkring 200 

mennesker slog vejen forbi.  

Næste år gentager vi igen successen med Sankt Hans på festpladsen i Lemming, 

det glæder vi os allerede til.  

 

AArrbbeejjddssddaagg  ii  LLeemmmmiinngg  FFoorrssaammlliinnggsshhuuss 

Vores årlige arbejdsdag i forsamlingshuset står for døren og vi har masser af 

opgaver, store som små, som skal udføres denne dag. 

Vi har flere opgaver end vi har hænder og vi søger derfor frivillige kræfter. 

Borgerforeningen giver rundstykker og kaffe på dagen til alle der kommer og giver 

en hjælpende hånd. Opgaverne vil fx. være oprydning, køre på lossepladsen, luge 

ukrudt, beskære buske, rengøring osv. 

Arbejdsdagen bliver afviklet lørdag d. 27. august fra kl. 9-13. 

Vi søger derfor alle der skulle have lyst til at give en hjælpende hånd og have en 

hyggelig dag med alle os i borgerforeningen. Tilmelding: se boks til højre. 

 

BBrruuggeenn  aaff  LLeemmmmiinngg  SSooggnnss  FFoorrssaammlliinnggsshhuuss 

I forbindelse med at Værkeriet flytter ud af Lemming gl. skole har der været en 

større efterspørgsel på brugen af vores lokaler i forsamlingshuset. Vi håber og tror 

på at vi kan få puslespillet til at gå op så vi kan skabe plads til alle foreninger, 

institutioner, virksomheder og lokalbefolkning. Vi glæder os til at alle aftaler er på 

plads, så vi kan fortælle mere herom.  

 

På vegne og Lemming Sogns Borgerforening 

Camilla Pape Jepsen 
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VÆRKERIET
Loppemarked i Værkeriet
Den 4. september fra 10-16 er der Loppemarked i 
Værkeriet. Kom forbi til en hyggelig dag, hvor der vil 
være noget for alle i familien. 

Foruden loppefund, vil der også være ”gamle venner” 
af huset, som tidligere har sat deres præg på diverse 
markedsdage i Værkeriet. Det bliver så godt!

Samtidig er det også en dag, hvor vi siger tak for denne 
gang på nuværende adresse da vi herefter er at finde i 
Forsamlingshuset, som pop-up forening. Vi glæder os 
til at flytte ind på den nye adresse.

Ingen medlemskab, men…
Værkeriet løber normalvis rundt med støtte fra blandt 
andet medlemsskaber.

Bestyrelsen har besluttet at udskyde den model, og i 
stedet lade overskuddet fra Loppemarkedet gå til Vær-
keriet. Vi håber at I vil være med til loppemarkedet den 
4. september.

Et efterår med foredrag
Det er efterhånden en fast tradition med live stream 
foredrag, som er ganske gratis at tag til. Tag din nabo 
eller en god ven/veninde og kom til en aften, hvor du 
ikke kan undgå at blive klogere.

Derudover så får vi besøg af Jesper Grønkjær, fra 
Eventyrernes Klub, som beretter om at rejse og eks-
peditioner. Han fortæller både om kendte danskeres 
eventyr, samt sine egne ekspeditioner.

Pris 50,- inklusiv kaffe og kage. Mobile Pay til 87935. 
Arrangeret af Landsbyliv, Borgerforeningen og Værke-
riet.
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Glædelige sommer til jer alle fra os i Børne og Familiehuset
Så blev det august og vi er klar til et nyt skoleår. Den-
ne gang er det noget anderledes end det har været 
de sidste 25 gange Børne og Familiehuset har startet 
et nyt skoleår for vores allesammens Arne er gået på 
efterløn. Det er ham velundt efter 25 år i spidsen for 
Børne og Familiehuset – og alting har sin tid MEN det 
er store fodspor at føre videre. Den 1. april holdte vi en 
kombineret fejring af Arnes 25 år i Børne og Familie-
huset og en festlig afskedsreception. Der kom mange 
mennesker og en del af dem var tidligere elever der 
kom for at ønske Arne god vind videre. Det var en fan-
tastisk dejlig og rørende dag  - tak til alle jer der deltog 
også fra Lemming og omegn.

På billedet til højre kan I se holdet der nu løfter arven 
og driver Børne og Familiehuset videre – den arv løfter 
vi med ærekærhed og stolthed – og ikke mindst tak-
nemmelighed for alle de der skabte fundamentet til os.

Skoleåret 2022/23 er planlagt og der venter lejrskole til 
Bornholm, besøg i den nye klatrepark, en masse bål-
madlavning i vores nye bålhus og morgenmotion på 
gruset mellem klubhus og forsamlingshuset. Udover 

alle fællesskabsoplevelserne venter en masse læring i 
grupperne. Det er så vigtigt for os, at vores børn får de 
samme muligheder som alle de andre skolers børn, så 
de er godt rustet til fremtiden.

Glade og forventningsfulde sommerhilsner
fra os alle i Børne og Familiehuset
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Formand: Mathias 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

Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING

Bestyrelsen

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

www.lemmingogomegnsjagtforening.dk

jagt.lemming@gmail.com

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM

Volley
Nu starter en ny sæson med Mix-Volley I Centrum. Vi 
glæder os til at byde gamle og nye spillere velkomne. 

Vi træner tirsdag kl. 18-20 i Skægkær hallen, med sæ-
sonstart d. 6 september 2022. 

Ved spørgsmål kontakt da Trine Kjeldsen på 40331513.

Svømning
Svømmesæsonen 2022/2023 starter mandag d. 
29.08.2022 i Nordvest Badet. Vi glæder os til at se 
nye, som gamle svømmere. Har du endnu ikke tilmeldt 
dig et hold kan du tilmelde dig på ifcentrum.dk 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte An-
ne-Mette Mathiesen på 42361133.
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PLADS TIL DIG OG MIG

Team Rynkeby er et europæisk velgørenhedscykel-
hold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge 
ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier. 
Team Rynkeby blev stiftet i 2002, da 11 motionscykel-
ryttere med tilknytning til den danske juiceproducent 
Rynkeby Foods A/S besluttede sig for at cykle til Paris 
for at se afslutningen på Tour de France.

2.400 cykelryttere i otte lande.
I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykel-
ryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra 
henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færø-
erne, Island, Tyskland og Schweiz. Deltagerne er ud-
valgt blandt tusindvis af ansøgere, som har udfyldt an-
søgningsskemaet på Team Rynkebys website. 

Pengene går til børn med kritisk sygdom 
Igennem det meste af et år skal deltagerne ikke alene 
blive i stand til at cykle de godt 1.200 km til Paris – 
de forpligter sig også til at gøre en indsats for at rejse 
penge til børn med kritisk sygdom. 

Team Rynkeby Søhøjlandet
– dækker geografisk over Silkeborg, Skanderborg og 
Viborg. Men hvorfor skal man melde sig til Team Ryn-
keby? Det er en helt unik oplevelse at være en del af, 
det er et fantastisk fællesskab du har med dine hold-
kammerater. Som alle har meldt sig til, for at være med 
til at gøre en forskel for andre.  

I løbet af sæsonen laver vi forskellige arrangementer 
for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme, 
blandt andet skoleløbet hvor ”Børn løber for børn” og 
samler penge ind. Fra 1 april har vi cyklet over 3000 
trænings kilometer. Inden turen går afsted i uge 28. 
normalt går turen til Paris. 

Men i 2021 hed det Tour de Danmark, hvor der blev 
cyklet 915 km. Rundt i Jylland og på Fyn grundet co-
rona situationen. hvor Claus Lyskjær og Thea Stokvad 
deltog.

i 2022 gik turen til Paris igen hvor Anni Gavnholt og 
Claus Løwe deltog fra vores lokalområde. 
Det er en kæmpe oplevelse, og et helt fantastisk hold 
at være en del af. Det er en oplevelse vi aldrig vil glem-
me!  

De 3 vigtigste grunde hvorfor du skal være med er:  
 • Du gør noget godt for dig selv  
 • Du får et helt unikt fællesskab  
 • Du gør noget godt fra andre 

i 2023 har Claus Lyskjær allerede tilmeldt sig igen - 
hvis du skal være med kan du stadigvæk nå at tilmelde 
dig - tilmeld dig på Team Rynkeby hjemmeside inden 
1. september 2022. 

De Bedste Hilsner 
Thea Stokvad 

....og trænger til en pause efter træningen...Thea Stokvad og Claus Lyskjær cykler derudaf...

Team Rynkeby
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GÆT ET ARRANGEMENT
- der er dog ingen præmie, men prøv alligevel 

Disse billeder blev der desværre ikke plads til andetsteds - men ”nogen” glemte at sende stof til bladet,
derfor fik vi mulighed for denne skønne billedserie ...forskellige fotografer...!
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LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

SEJLING
PENSIONISTFORENING

SEJLING
FORSAMLINGSHUS

Udlejningspriser 2022
Hele huset 2.300,-  (2 dage 2.800,-)

Store sal 1.800,-  Lille sal 1.400,-
Alle priser er inkl. forbrug og slutrengøring.

Begravelser og små møder er halv pris.

Udlejning:
Birgitte Nørgård - Tlf. 2562 2034

Bestyrelsen
Formand  Mette Kusk     2160 4364
Næsrformand Anders Myrhøj   2129 0037
Kasserer Inge Høj Jensen 4047 1896
Sekretær  Jakob Kudsk       4084 2337
Medlem        Gunhild K. Sørensen 2625 5283

Sejling Forsamlingshus afholder
Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

Program for Efterår 2022
Mandag den 29. august kl. 13.30

Klubdag

Mandag den 5. september kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 12. september kl. 13.30
Rundvisning på Biogasanlæg 

Kaffe og Selvtransport
Tilmelding senest d. 6. september

til bestyrelsen

Mandag den 19. september kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 3. oktober kl. 13.30 - 14.30
Foredrag v. 

Bedsteforældrenes Klimaaktion Silkeborg
Herefter alm. Klubdag

Mandag den 17. oktober kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 31. oktober kl. 13.30
LOTTERISPIL  

Mandag den 14. november kl. 13.30
Klubdag

Mandag den  28. november kl. 13.30
Klubdag

Mandag den 12. december kl. 12.30
JULEMIDDAG

TILMELDING SENEST DEN 5. DECEMBER

Bestyrelsen
Formand  Jytte Petersen  8684 7897
Næstformand  Åse Nørskov         2763 1399
Kasserer  Nis Petersen  8684 7897
Best.medl.  Karen Schjødt    5056 7442
  Kirsten Engebjerg     3026 5462

Siden sidst
Ved generalforsamlingen i foråret udtrådte forenin-
gens formand Rosa Leth af bestyrelsen. Foreningen 
vil hermed sige Rosa en dybfølt tak for sin store ind-
sats for foreningen. Tak for din store arbejdsindsats og 
dit engagement gennem mange år.

Kommende arrangementer
I efteråret 2022 vil der være 6 møder, som foregår på 
onsdage kl. 13.30, i ulige uger. Indholdet vil være un-
derholdning og foredrag. 

Nærmere oplysning om møderne kan man få på tele-
fon 8684 7897

Vi starter den 14.9 med frokost kl. 12.30.
Tilmelding senest 7.9 på telefon 8684 7897.

Bestyrelsen takker
Karen Bang

for 10 års veludført tjeneste

Bestyrelsen
Formand     Trine Tramsen     2048 4986
Næst form.     Jørgen Lassen 2160 0804
Kasserer     Karin Jensen     3070 9048
Sekretær     Henning Skov  2485 6957
Altmuligmand     Per Rasmussen   4036 7594
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Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem        8722 4820

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

Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:  Jenny K. Rahbek  5180 2522
Serup:   Christina Hyllested 4056 7192
Lemming:  Peder Haarup (form.) 2948 5756
Skægkær: Søren Nollin  3023 7766
Sinding:  Claus L. Klostergård 2058 5011

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 6)
Annette Sponholtz, pædagogisk leder  2144 7347

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

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

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17    3069 7743

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b   8685 9325

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

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

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard   3063 8954

Landsbyliv
Janni Rasmussen       2463 0517

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand  8685 6505

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

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

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

Lemming Borgerforening
Heidi Svendsen, formand  2289 4753 

Lemming Forsamlingshus  8685 9197
Hanne Halkjær Møller, udlejning      4240 0746

Lemming Vandværk   8685 9015
Jan Klinkby, formand      2217 5966

Lemming-Nisset Seniorklub
Trine Tramsen, formand   2048 4989

Lemming Jagtforening
Bo Enemark, formand   4086 9310

Serup Borgerforening
Karina Birch, formand   

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

Sinding Forsamlingshus
Thomas R. Jacobsen   2987 4573

Sinding Kulturforening
Jannie Husted    5094 7990

Sindingrummet
Lene Rasmussen   3011 7166

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen   2178 2388

Sejling Borgerforening
Jakob Kudsk, formand   4084 2337

Sejling Forsamlingshus
Mette Kusk, formand   2160 4364

Sejling Pensionistforening
Jytte Pedersen    2617 7897

Skægkær Borgerforening
Louise Statager   
skborgerforening@gmail.com

Værkeriet / Landsbylyd
Christoffer Olsen, kontaktperson  6165 1096

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

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

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

www.sejlingsmedje.dk
info@sejlingsmedje.dk

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

Nybolig Frank Lerche
Silkeborg & Kjellerup

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

rabatter eller udbetales til kontanter

Aut. Kloakmester
Claus Sørensen

* Entreprenørarbejde * Kloakarbejde
Tlf. 86 85 57 03 

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

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

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

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

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

Kastanjegaarden
Holmmøllevej 22
8632 Lemming

Mobil 2944 4303
www.kastanjegaard.dk

SPAR Grauballe - én af de lokale
v. Karsten Laursen

Grønbækvej 9, 8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kundevenlige åbningstider:
Alle ugens dage: 7.00 - 21.00

Denne
annonce
kan blive

DIN
for kun

1.250,- pr år
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Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Støt  vores annoncører
- de støtter  os al le!

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming
8687 7080

 SÆT TURBO PÅ DIT  
TRÅDLØSE INTERNET  Bestil Waoo Fiber på  

eniig.dk/fibernu eller 8710 1515

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Serup Minitransport
v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 4086 8647
Container-udlejning

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

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester 

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO
Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg

8685 5806 w 2230 2175   

Alt til konkurrencedygtige priser

Reperation og service af alle mærker

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

bhv8632@gmail.com
www.boernehavenilemming.dk

Stagehøjvej 19
Silkeborg

Tlf. 86 80 08 25

www.mobelhusetsilkeborg.dk

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

4224 4223

Solceller   Privat   Erhverv   Industri

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

Tid til fordybelse i leg og læring

 

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

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

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

Invester og  
spar op til  

70%
Bliv klogere på 
www.tikma.dk

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

– en sikker forbindelse ...

A
p

S

www.sandsmurer.dk
sandnypost@gmail.com

Serupvej�4�/�8600�Silkeborg

Tlf.�71�99�91�90

E-mail:�info@duesauto.dk

Dues�Auto


