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Nummer 83          20. Årgang December 2022

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

Rejsegilde i Børnehaven i Lemming

L O K A L B L A D E T

Dagplejerne på tur

Farverige og kreative dage i Skægkær BørnehusKreative ideer i varmen - Sejling Sommerfest

Der saves og graves til ny sti i Sinding
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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:    1600 stk
Udkommer:   ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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Som en af redaktørerne af Lokalbladet ville jeg prøve at 
skrive bladet historie så godt, som jeg nu kunne huske det. 
Resultatet ses trykt inde i bladet. 
Det jeg vil fremhæve er, at gennem de godt 20 år har utallige 
lokale foreningsaktive eller fra menighedsrådene og institu-
tionerne indsendt ufatteligt mange gode historier og billeder, 
som jo har været grundlaget for Lokalbladet. Og 1000 tak for 
det. Så kunne Klaus, Hansen, Tandskov og undertegnede 
samt andre fylde de ”tomme” sider, hvor der var plads til re-
daktionelt stof med artikler, som vi havde fundet interessante 
for lokalområdet og nok også lidt for os selv.
Så da historikken skulle på plads, måtte jeg bladre alle 82 
numre igennem for at se, hvad var det nu lige, der skete her 
i Skægkærskolens område, som blev dækket de sidste 8 år, 
men også fra bladets start i 2002 for Serup og Lemming. Og 
det blev en utrolig genopfriskning af det lokale liv her nord 
for Silkeborg, hvor de lokale har mødtes til enormt mange 
aktiviteter og møder, som jeg ikke vil nævne særskilt for ikke 
at glemme nogen.
Mit kæmpe ønske er, at man fortsat bakker op om de ting, 
der foregår i området, og jeg håber inderligt, at en ny redak-
tør har lyst til at gribe pennen, kamera og computer og støtte 
personen, der allerede nu er klar til ”sætte” bladet. Han ser 
naturligvis MEGET gerne en person mere, der vil være re-
daktør og bakke ham op i produktionen af bladet med nogle 
freelance-journalister. Klaus Hansen fortsætter som journa-
list, og Karina Birch som kasserer. Se mere om dette inde i 
bladet i jobbeskrivelsen for de ledige poster. Afgående Luffe 
og Tina bladsætter gerne hjælper gerne interesserede med 
at komme i gang, SÅ LOKALBLADET KAN OVERLEVE.  

Luffe
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LOKALBLADET

JOBBESKRIVELSER FOR LOKALBLADET

Som mange nok véd (se også side 11), så sker der kraftige forandringer i forbindelse med Lokalbladets 
redaktion og produktion. Tina bladsætter og Luffe redaktør stopper pr. 1. januar, mens Klaus Hansen, 
Tandskov, fortsætter som journalist, Karina fortsætter som kasserer og Luffe fortsat omdeler bladene til ud-
delerne m.m. På den Ekstraordinære Generalforsamling den 26. oktober blev efterlyst jobbeskrivelser for 
de funktioner, der nu gerne skal besættes, for at bladet kan fortsætte. 

Jan Rostved, Resdal, har påtaget sig selve opgaven at ”sætte” bladet, men der mangler en aktiv redaktør 
og gerne nogle tilknyttede journalister, som alle kan støtte hinanden med at få bladet op at stå i fremtiden. 
Læs derfor nedenstående jobbeskrivelser, som gerne skulle gøre det muligt at vurdere, om det er noget 
for dig at indgå i dette spændende og støttende arbejde for oplysning om lokalområdets aktiviteter m.m.m.  

Redaktør på Lokalbladet

1: Holde øje med indlæg og uddelegere opgaver, så bladets sider fyldes sammen med Klaus Hansen, 
Tandskov og andre journalister/artikelskrivere/foreningerne, se nedenfor. Lederen er indtil nu delt mellem 
Klaus og Luffe, lige som korrekturlæsning på stoffet for tekstfejl og aktivitetskalenderen for datofejl.

2: Selv skrive artikler om valgfri lokale emner, ofte med interviews om lokale forhold og andet, hvis ikke 
andre journalister (se nedenfor) har løst disse opgaver. 

3: Sammen med Jan justere indkomne artikler skrevet af andre udenfor redaktionsgruppen, der kunne 
være for fyldige med mere. Evt. billedproblemer løser Jan efter behov ved tilbagemelding til indsenderen.

4: Bestille trykning senest ved deadline hos Skabertrang ved Susanne Jahnsen, så bladet kan afhentes og 
fordeles af Luffe til omdelerne lidt før den 1. i den kommende måned. Så kan arrangementer og aktiviteter 
fra den 1. blive annonceret tidsnok. Luffe uddyber gerne spørgsmål på 2993 5475, kontortid 16-18.

Journalist på Lokalbladet

Her er opgaven på ”freelance”-vilkår at lave artikler om lokale forhold, som normalt aftales i fællesskab med 
de øvrige medlemmer af redaktionsgruppen. Emnerne har været mange: Unge iværksættere, tilflyttere, 
renoverede gl. huse, (sports-)folk med medaljer, udstykninger, Her bor vi, Landsbysmedene, Træindustri i 
Sejling, fællesarrangementer og meget andet. Dette udgør normalt 3-5 sider ialt pr. blad.
Klaus Hansen, Tandskov, uddyber gerne spørgsmål på 4040 4502, kontortid 16-18.

Annonceopsøger for Lokalbladet

Opgaven er med hjælp fra redaktionsgruppen m. fl. at opstøve nye virksomheder/selvstændige, der gerne 
vil have deres aktivitet i bladet. Der tilbydes p.t. en halv gratis side med et interview og et billede, måske 
mere, hvis det kan lukke et ”hul” i bladet. Og kan man så lokke en annonce for firmaet i bladet, er det jo kun 
super. Omvendt sendes en annoncør, der stopper sin annonce, en tak for den forgangne tid.
Luffe uddyber gerne spørgsmål på 2993 5475, kontortid 16-18.

Økonomi
Alle medvirkende i bladets produktion får dækket diverse udgifter til EDB, kontorartikler og kørsel.

- Se referat fra Ekstraordinær Generalforsamling på side 11
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Et stort
TILLYKKE

til JER

Glædelig Jul & Godt Nytår fra Redaktionsgruppen

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet 
spændende og aktuelt,

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

GADESPEJLET

Vinduespudser søges
til Børnehaven i Lemming

Vi søger en vinduespudser til at pudse vinduer 
ude & inde i vores børnehave, 1 x månedlig. 

Stillingen er ledig pr. dec. 2022.

Med tilbygningen (som er undervejs) forventer 
vi, at arbejdet samlet set tager ca. 2 t. pr. gang.
Vinduespudsningen foretages efter børneha-

vens lukketid; i vinterhalvåret i weekends (grun-
det manglende lys i dagtimerne), i sommerhalv-

året kan det tillige gøres på hverdage
efter kl. 16.30

Ansøgning sendes til Afd. Leder
Hanna Lund Petersen senest d. 11. dec. 

Mail: bhv8632@gmail.com eller kontakt mig på 
3026 5156 i børnehavens åbningstid 

Hvis nogen i området
har haft fødselsdag 

eller anden mærkedag, så ...

ANNONCER

Skægkær Blæsernes Julekoncert

Tirsdag d. 13. december kl. 19.00 
på Skægkærskolen

Gratis entre

Julehygge i Skægkær 
Lørdag den 10. december 13.00-15.00

på Skægkærskolen

Julemanden kommer 
og vi skal danse om juletræet!

Pris: 20 kroner pr. barn til slikpose og æbleskiver.
Glögg og vand kan købes

MobilePay 9530XM – husk navn
Tilmelding senest 5. december

Med ønsket om en kugl’ jul
Skægkær Borgerforening

LOKALBLADET
indkalder hermed til

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 24. januar kl. 19.30 

i Lemming Forsamlingshus

Dagsorden i flg. Vedtægterne
Specielt: Kan Lokalbladet overleve?

Efter generalforsamlingen 
serveres brød og lidt til halsen

Alle er velkomne
Redaktionen håber, at mange vil møde op.
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DAGPLEJERNE

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

Den styrkede pædagogiske læreplan
De 6 styrkede pædagogiske læreplanstemaer er et 
fælles grundlag, der bygger videre på den pædagogi-
ske læreplan fra 2004 og som er en del af en politisk 
aftale om ”Stærke tilbud, alle børn skal med i fælles-
skabet.” De nye læreplanstemaer består af en række 
forskellige begreber, som f.eks. børnefællesskaber, 
leg og læring. Disse begreber udgør baggrunden for, 
hvordan vi bedst arbejder med børnenes trivsel, læ-
ring og udvikling i løbet af deres tid i dagplejen. 
 • Alsidig personlig udviklingen
 • Social udviklingen
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Denne gang vil vi tage lidt fat på:
Natur, udeliv og science i dagplejen.
I dagplejen ses børn som kompetente og selvstæn-
dige individer. Vi skaber rammerne så børnene bliver 
aktive med skabere af egen læring og udvikling. 

I dagplejen arbejder vi med natur, udeliv og science. 
Science tager udgangspunkt i nysgerrighed og under-
søgelser af omverden og i et ønske om at finde svar 
og lære noget nyt. Børn er fantastiske til at undre sig 
og til at undersøge verdenen omkring sig selv og de-
res omverden….

Vi voksne stiller understøttende spørgsmål og pirrer til 
de små’s nysgerrighed, i stedet for at give dem svaret. 
De små ser, mærker, føler og lytter….. Vi snakker med 
børnene om hvad fuglen siger, hvilken farve at marie-
hønen har, hvordan ser en tissemyre ud osv. osv. 

Vi går sammen på opdagelse i naturen og skaber nye 
erindringer og oplevelser.

Natur, udeliv og science i dagtilbud handler om at børn 
erfarer, eksperimenterer med og analyserer deres om-
givelser og derigennem bliver klogere på sig selv og 
den verden de lever i.

Hilsen Dagplejerne
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LOKALBLADET

Luffe skifter rolle
Oluf Skjerning, Nisset, bedre kendt som Luffe

Luffe har været med til at starte og udvikle Lokalbladet 
i over 20 år. Fra januar 2023 får han andre roller (se re-
ferat fra ekstraordinære generalforsamling på side 11)

Hvad denne mand ikke har rørt ved i vores lokalom-
råde, er ikke værd at røre ved. Jeg har haft fornøjelsen 
af en form for parløb med ham om mangt og meget.

Denne fortælling kunne komme langt omkring, med hi-
storier om det mest spraglede fodboldhold til det mest 
kedelige og rutineprægede møde i redaktionsgruppen 
for Lokalbladet. I dette skriv er det så netop Lokalbla-
det og Luffe, der skal være i fokus.

Det skete helt tilbage i 2001/02.
Vi havde begge fingrene i diverse aktiviteter omkring 
vores lokalområde og beslutningen var truffen. Der 
skulle laves et nyt, samlende blad for i første omgang 
Serup og Lemming.

Det var årene efter skolelukninger og sådan noget. 
Der måtte tænkes nyt. Et nyt blad skulle erstatte ikke 
mindst ”Tåhyleren”, Lemming IFs klubblad og et lille 
popup blad/forløber fra 90´erne, der hed ”Lokalnyt” fra 
Lemming Skole og ret hurtigt derefter også Kirkebla-
det for Lemming og Serup Sogne.

Luffe meldte sig som tovholder på det nye blad, det 
skulle vel ikke være så svært. Arbejdet tog sin begyn-
delse der i 2002 og hvad har det ikke udviklet sig til? 
Et flot og professionelt blad, Lokalbladet udkom første 
gang den 1. juni 2002, med de gamle ved roret. Luffe 
fik et langt og trofast parløb med Klaus Hansen, Tand-
skov, og så senere en kaptajn, Tina Englyst, Serup, 
der kan det dér med blad og flot opsætning, var kom-
met til.

To fortællinger om det blad dér
Jeg har i flere tilfælde overværet byrådsmøderne i Sil-
keborg og i et tilfælde var byrådsmødet sammenfal-
dende med, at Lokalbladet netop var dukket op i deres 
dueslag.

På et tidspunkt midt under byrådsmødet kunne jeg re-
gistrere, at over halvdelen af byrådets medlemmer var 
mere optaget af Lokalbladet end den aktuelle sagsbe-
handling. Om bladet er kendt og værdifuld er der vist 
ikke grund til at sætte spørgsmålstegn ved.

I andre tilfælde, f.eks. omkring processen med Kultur-
lanternen og Landsbyklyngen, har vi brugt bladet som 
en form for bølgebryder. Det har virket hver gang, og 
vores formåen på blad og indhold har fået en pæn op-
mærksomhed og anerkendelse.

Om bladet også har givet hovedbrud og søvnløse næt-
ter, spørg Anne-Mette eller andre af os, der omgås
Luffe og familien sådan jævnligt. Svaret er entydigt JA.
Det har det faktisk gjort hele vejen.

Da det første nummer skulle produceres, ja I ved det 
der med indhold og opsætning og layout og trykning. 
Vi har alle prøvet det dengang med skrivemaskine, 
klip, saks og limstift. Spisebordet hos Luffe og Anne-
Mette var mildest talt optaget og besat af Luffe og hans 
mange lapper papir. Han var tæt på sammenbruddets 
rand og opgivelse.

Der måtte opbakning til og på forunderlig vis fik vi sam-
let alle de små sedler og klip og lagt i orden. Det første 
nummer af Lokalbladet var en realitet og hvad har det 
ikke udviklet sig til.

Luffe, du er en sejtrækker – tak for det og dig.

Knud Erik

I anledning af at Luffe stopper som redaktør pr. 1. januar 2023, har redaktionen modtaget følgende fra Knud Erik 
Nielsen, Lemming. 

Luffes favoritplads mange gange.....
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REJSEBESKRIVELSE

Torsdag d.11 august stævnede de to gæve gutter, Gu-
stav (tv) & Andreas (th), ud på en tre måneders lang 
fodboldtur gennem Europa. Som nyklækkede studen-
ter uden bekymringer eller ansvar, valgte vi at bruge 
de første tre måneder af vores sabbatår på at se den 
bedste fodbold vi kunne opstøve. Vi er begge helt tos-
sede med fodbold, og var ikke sikre på hvorvidt en 
’klassisk’ backpacker rejse til de fjerne lande var noget 
for os. Så vi blev hurtigt enige om at tage på fodbold-
tur i stedet. Nu manglede vi bare hvordan det skulle 
foregå. Efter lidt brainstorm blev vi enige om de lande 
vi gerne vil se bold i, samt at vi ville rejse efter fodbol-
den, og i samme ombæring opleve det lokale der hvor 
fodbolden nu bragte os hen. For at gøre dette mest 
fleksibelt for os selv, valgte vi at investere i en Com-
bi-camp, som er en trailer med indbygget telt og køk-
ken bagpå. Super nemt og bekvemmeligt. Med denne 
kunne vi overnatte på diverse campingpladser og selv 
køre til stadion.

Dette valg har bragt os mange utrolige steder hen, som 
man aldrig ville have oplevet som almindelig rejsende. 
Vi har eksempelvis boet på en fortrinlig campingplads 
i et smukt naturreservat, ned til en lille flod med et slot 
i baggrunden, hvor alle faciliteter bare spillede. Mod-
sat har vi også boet på en græsmark på en nedlagt 
gård, med toiletfaciliter i et gammelt skur uden varme 
eller varmt vand. For sætte det illustrativt op, kan disse 
bedst beskrives som værende på niveau med toilettet 
på Serup sportsplads. Altså ikke noget at råbe stort 
hurra for. Her kan man godt få testet sine grænser lidt, 
men man vænner sig hurtigt til det og lærer en at sætte 
pris på de ting man godt kan glemme i hverdagen.

Da vi tog afsted hjemmefra havde vi indberegnet at 
der nok ville opstå lidt problemer hist og her. Det viste 
sig dog at være lidt nogle andre problemer end vi hav-
de forventet. De mest markante problemer som vi har 
skulle løse, inkluderer blandt andet at vi har oplevet at 
blive smidt ud af en campingplads nær Rotterdam for-
di at vi kom hjem kl. 23.01, og ikke kl. 23 som aftalt, da 
der var utrolig meget trafik efter at vi havde set kamp. 
Så stod vi der lidt i midnat midt i Holland uden et sted 
at sove. Lige i momentet bliver man selvfølgelig meget 
frustreret og synes at hele verden er imod en. Men 
hurtigt bliver man nødt til at vende fokus, og kigge efter 
løsninger i stedet. Så vi valgte at finde en rasteplads 
nær motorvejen, og så løste dette hele sig alligevel. 
Endvidere har vi oplevet at vores varmeblæser stod af 
en råkold nat i England, hvor temperaturen bevægede 
sig lige omkring de 4 grader. Der bliver man også en 
smule træt af det hele, men hurtigt må man jo få sig 
pakket godt ind og så gik det alligevel. Det skal dog 

Fodboldtur i Europa!

ikke lyde som om at vi har ondt af os selv, eller har 
været på overlevelsestur, for det er ikke tilfældet. Men 
vi har endog stadig lært meget af dette.

Da der desværre ikke kan spilles fodbold hele tiden, 
skulle hviledagene også fyldes ud med et eller andet. 
Dette har været meget præget af hvad der lige har 
været i nærheden, men særligt byerne som vi har lig-
get tæt på er blevet velbesøgt. Derudover lidt huslige 
pligter såsom tøjvask eller indkøb, men også planlæg-
ningen af den videre tur har krævet lidt tid. Af mere 
nævneværdige ting vi har oplevet, er blandt andet at 
vi befandt os i England da Dronning Elisabeth døde, 
hvorfor vi fik en helt særlig oplevelse i London. Vi var 
inde og se de sædvanlige attraktioner, men også de 
tusindvis af personer som var forbi Buckingham Pala-
ce og sende en tanke og lægge en blomst. Meget flot, 
men også lidt i kontrast til hvordan sørgeperioden el-
lers var derovre. Nok var der erklæret landesorg, men 
udover at der hang billeder af Dronningen overalt, kun-
ne man ikke mærke det på befolkningen. Dagligdagen 

De gæve gutter, Gustav & Andreas, lige inden afgang

Kamp i Feyenoord, hvor fans tog afsked med deres gamle anfører.
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gik videre som normalt. Udover dette, er et udpluk af 
vores oplevelser at vi har været på diverse museer, 
til dart i England (Det er forresten en klar anbefaling) 
samt oplevet Belgiens grimmeste gade i verdens grim-
meste by (kåret af eksterne kilder og ikke os) samt 
Spaniens nationaldag i Madrid.

Det mest snuskede sted vi boede, på græsplænen bag  laden. Derby i Brügge mll. byens to hold, Club Brügge og Cercle Brügge.

Kamp i Frankfurt med 50.000 fodboldgale tyskere.

Et indblik i de mange tusinde blomster som var blevet lagt til 
minde for Dronning Elisabeth.

Ligesom med campingpladserne, spænder de kampe 
vi har set også utrolig bredt. Vi har set lige fra En-
gelsk 3. divisons cup-turnering til Champions League 
kampe med 50.000 tilskuere med de helt store stjer-
ner. Og det vilde er at alle kampe har været gode på 
hver deres måde. Om det så har været spillet, stadion, 
fansene eller noget helt fjerde så har der altid været 
noget ved hver eneste kamp som sætter sig i hukom-
melsen. Det er specielt vildt hvordan den udenlandske 
fodboldkultur er så vild, sammenlignet med Danmark. 
Eksempelvis samler de uden problemer 20-30.000 
fans i de næstbedste rækker i England og Tyskland 
hvilket er en utrolig bedrift. Samme tilskuersnit sker vel 
kun til en 3-4 kampe i Danmark gennem året. Hvis det 
ikke allerede stod klart så har vi haft utallige vanvittige 
kampe. Af den grund har vi haft særdeles svært ved 
at lave denne liste, men hvis vi skulle udpege ét hold 
som skulle opleves i de respektive lande vi har været i, 

ville dette være disse: Danmark: Silkeborg - Tyskland: 
Borussia M’gladbach – Holland: Feyenoord – Belgien: 
Club Brügge – England: Sheffield Wednesday – Spa-
nien: Rayo Vallecano – Italien: AC Milan. Dette er bare 
et lille udpluk af turen, som ender med at inkludere 34 
kampe. Ganske godkendt hvis vi selv skal sige det. 
Hvis man har lyst til at læse mere om vores kampe el-
ler se hvad vi ellers har oplevet, kan man stryge ind på 
Instagram og finde vores profil ”Tour_de_bold”.

Fodboldgale hilsner
Gustav & Andreas
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LOKALRÅDET

En frivillig gruppe har hjulpet Silkeborg kommune med 
at komme med indspark til en strukturplan for Sejling-
Skægkær, og her er resultatet indtil videre. Det er end-
nu ikke politisk behandlet, det bliver det i løbet af 2023, 
og herefter kommer det i en høringsrunde, hvor man 
har mulighed for at indgive indvendinger.

De grønne, gule og røde arealer er de første der kom-
mer i spil, i nævnte rækkefølge. De blå arealer er per-
spektivarealer, hvilket betyder at der er forskellige for-
udsætninger der skal gøre sig gældende, for at de kan 
bruges til eks. Boliger. Bl.a. vejnet (færdiggørelse af 
Sejling Hedevej) og svineproduktion på Ørevadbrovej 
der skal nedlægges, før det er en mulighed.

Overordnet er der tænkt fællesarealer, stisystemer og 
institutioner mv. ind i planlægningen.

Som det ses, er der indtegnet detailhandel, det er 
endnu ikke endeligt besluttet, men foreslået at ligge i 
relation til kommende daginstitution.

Det har været spændende at følge processen, så må 
vi se hvad fremtiden bringer for vore lokalområde. Tak 
til de frivillige der har været med til at præge proces-
sen.

Lemming Skolevej
Så har trafikgruppens arbejde i Lemming båret frugt 
og Lemming Skolevej er blevet 2-1 vej med 60 km/t 
begrænsning fra Nisset til Lemming. Det blev også til 
en lille holdeplads ved LIF hvor cyklister kan orientere 
sig inden de skal over vejen.

Strukturplan Sejling-Skægkær
De oprindelige ønsker var egentlige cykelstier og en 
chikane ved Møllehuset, men det blev det muliges 
kunst da det samlede beløb inklusiv ønskerne fra tra-
fikgruppen, oversteg det beløb Silkeborg Kommune 
havde afsat til projektet. Alt andet lige giver den nye 
vej en større følelse af tryghed for de bløde trafikanter 
og det er vi glade for.

Næste trafik projekt der er i støbeskeen er Ebstrup 
Tværvej der også planlægges som 2-1 vej, fra rund-
kørslen ved Bjørnholtvej til Ebstrup med vejudvidelse 
flere steder, specielt ved slugten. Det bliver spænden-
de at følge og præge.

Trafikgruppen i Lemming har tilkendegivet at de lader 
stafetten gå videre, så et stort tak fra Lokalrådet for det 
store stykke arbejde der er lagt i trafikken i Lemming.

Fjernvarme
Vi er i løbende dialog med Silkeborg forsyning angå-
ende fjernvarme til vores lokalområde. Som det ser ud 
lige nu bliver Skægkær og Sejling tilsluttet fjernvarme 
i løbet af 2024. Ved yderligere spørgsmål er i meget 
velkomne til at kontakte Søren Nollin, sklokalraad@
gmail.com

Hvis der er flere områder der ønsker at blive tilknyt-
tet, opfordrer vi til at man henvender sig til Silkeborg 
forsyning og/eller laver en samlet henvendelse via lo-
kalrådet med eksempelvis en underskriftsindsamling.
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LOKALBLADET

Tilstede var: Klaus Hansen, Tandskov, redaktør, Han-
ne Holst, Sinding, Mette Glowienka, præst i Sejling/
Sinding, Tina Damgaard, dagplejer, Karina Birch, 
kasserer, Tina Englyst, bladsætter, Christoffer Olsen, 
Lem. Borgerf. og Værkeriet, Henriette Gosvig, præst 
i Serup/Lemming, Torben Frits Nielsen, Serup/Lem-
ming Menighedsråd, Peder Haarup, Skægkæromr. 
Lokalråd, Trine Tramsen, Lem. Seniorer, Christina S. 
Nielsen, LIF, Jesper Bang, LIF, Jan Rostved, Res-
dal, Tommy Sørensen, Landsbyklyngen, Søren Nol-
lin, Skægkæromr. Lokalråd m.m., Jørgen Brendstrup, 
Lokalhist. for., Michal Jokumsen, Serup FS-hus, Knud 
Erik Nielsen, Landsbyklyngen, Luffe, redaktør.

Dagsordenen var udsendt i forrige Lokalbladet og 
derfor rettidigt indkaldt og den blev fulgt. I referatet er 
indskrevet nyt om udviklingen på ”sætte”-muligheden 
efter generalforsamlingen med kursivtekst.

Til ordstyrer blev Hanne Holst valg og referent blev 
Luffe, begge med applaus.  

Luffe og Klaus Hansen, Tandskov, supplerede hinan-
den med at uddybe bladets kritiske fremtid, hvor Luffe 
redaktør og Tina bladsætter stopper pr. 1. januar. Klaus 
fortsætter gerne som journalist med indlægsskrivning 
og Karina fortsætter som kasserer. I debatten blev 
nævnt, at bladets egenkapital er mindst 80.000 kr. til at 
arbejde videre med. Luffe fortsætter med uddeling af 
det nytrykte blad til bladets omdelere samt til Rådhu-
set, Biblioteket, Medborgerhuset og Rosengårdscen-
tret m.m.

Alle deltagerne så gerne, at bladet kunne fortsætte til 
gavn for lokalområdets samarbejde og kommunika-
tion fra bladets interessenter. Kun Jan Rostved meldte 
ud, at han kunne være interesseret i en funktion med 
sætning af bladet, men kun under forudsætning af en 
sparringspartner til denne opgave. Tina har vist ham 

Referat fra Lokalbladets Ekstraordinære Generalforsamling 26.10.22
sin måde at sætte bladet på, og Jan tilbyder sig til at 
stå for opsætning af bladet indtil videre med håb om, 
at der melder sig en redaktør og en velfungerende re-
daktionsgruppe til at have i ryggen.

Mødedeltagerne vil generelt gerne yde en indsats med 
at søge efter personer, der enten kan supplere Jan el-
ler indgå i en ny handlekraftig redaktionsgruppe. Til 
dette ønskedes jobbeskrivelser for de folk, der mang-
ler i disse funktioner. Det gælder redaktørfunktionen,  
journalister til indlægsskrivning og en annonceansvar-
lig. Jobbeskrivelserne ses på Lokalblad.com.

Der fremkom også følgende forslag med redaktions-
gruppens svar efterfølgende:

- om fælleskalender på nettet? Svar: Må skabes af 
personer med viden om dette

- Lokalbladet lavet kun som digitalt blad. Svar: Laves 
allerede digitalt og sendes så til trykning, men så kun-
ne trykning og omdeling spares, men personer uden 
internet vil blive tabt. Vil give en klart anden økonomi, 
men kræver samme produktionsindsats.

- pris på Lokalbladet opsat af professionelle mod beta-
ling. Svar: Vurderes som svært for en udenforstående 
uden lokalt kendskab. Vil kræve, at alle bladets inte-
ressenter kan lave en færdig side og PDF ud fra en 
”standard” og sende den til ”sætteren”, som så samler 
indlæggene til et blad. Vurderes som nærmest umu-
ligt, da det kræver, at alle interessenter kan dette. For-
slaget droppes.

- Jobbeskrivelserne som en ”flyer” til omdeling i post-
kassen hos formodede interesserede. Svar: De kan 
printes ud fra hjemmesiden ”lokalblad.com” eller be-
stilles hos Luffe, amoskjerning@gmail.com. 

Referent Luffe
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

30.11. 

 VI SYNGER JULEN IND 

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 ko-
ret 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, engelske Christmas carols 
samt uddrag fra Händels Messias. Kor og solist optræder både hver for sig og sam-
men i bl.a. O holy Night. 

 

SERUP KIRKE TORSDAG  DEN 1. DECEMBER KL. 19.30 

MED VOX´ENKORET OG SOPRAN LAURA FLENSTED OG 
PIANIST NIELS NØRAGER  

Vel mødt til en smuk og højstemt musikaften i kirken.  Fri entré. 

01.12. 

 

 27 sangglade børn fra 2. og 3. klasserne vil efter et intensivt korforløb afholde 
en minikoncert i kirken.  Børnene har øvet sig ihærdigt i 5 uger og glæder sig til 
at synge for deres forældre, bedsteforældre, søskende og andre interesserede. 
Alle er velkomne. 

I løbet af koncerten vil publikum også få lejlighed til at røre sangstemmen i en 
fælles julesalme. Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning. 

BØRNEKORET SYNGER JULEN IND 
MED BØRN FRA SKOLERNE I SKÆGKÆR OG LEMMING 
LEMMING KIRKE ONSDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 17.00 
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11.12. 

LEGENDEN OM JULEROSERNE  
Familiefortælling fra 8 år 

SEJLING KIRKE               
SØNDAG 3. ADVENT            
KL. 14.00  
Om nogen så kan Selma Lagerlöf stemme 
sindet i tiden op til jul.   

“Legenden om Juleroserne” beretter om ju-
lens mirakler, men også om angst og for-
domsfuldhed. Når tilliden og troen på ver-
dens udstødte forsvinder, ”så forsvinder ly-
set og Guds herlighed af frygt for kulden i et 
menneskehjerte”. 

I en musikalsk ramme fortæller Klezmerduo om den fredløse røver, der bor i Göingeskoven sammen 
med sin kone og alle røverungerne. En dag kommer røvermor forbi Øved kloster, der er berømt for 
sin smukke have. Munkene er stolte af havens skønne, sjældne planter og blomster, men røvermor 
hævder, at Göingeskoven er langt skønnere, når den selveste julenat forvandler sig til en blomstrende 
prydhave. Abbed Hans får lov at besøge røverfamilien den kommende julenat for ved selvsyn at ople-
ve underet i skoven. Men med sig har han den mistroiske lægbroder….  

Efter koncerten vil Klezmerduoen fortælle om flere af de spændende instrumenter indenfor den jødi-
ske klezmermusik.  Klezmerduoen består af Henrik Bredholt på saxofon og Ann-Mai-Britt Fjord på har-
monika og sang. Få sindet stemt og mød ind til en smuk og festlig eftermiddag i kirken. Fri entré. 

Den svenske forfatterinde Selma Lagerlöf (1858-1940) er mest kendt for sine romaner, 
men derudover skrev hun også eventyr, noveller og legender. Hun hører til blandt en af de 
få i litteraturens historie, der bliver verdensberømt i sin egen levetid. I 1909 modtager hun 
Nobelprisen. Inspirationen til hendes digtning henter hun især i Värmlands natur og folk, 
slægtens historie og den nære familie.  
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

 NU DUFTER VI AF JUL IGEN      

Det er altid spændende at læse salmer af Simon Grotrian, for han skriver de fineste og 
de mærkeligste billeder frem.   

”Nu dufter vi af jul igen” fra 2011 er ingen undtagelse. Grotrian tager fat i velkendte bil-
leder og vrider dem en omgang – duften af jul, men i stedte for at DER dufter af jul, er 
det os, der dufter, og Kristus kommer vandrende til Livets børn, der har brug for trøst, 
og det kan man især trænge til i julen, som jo er hjerternes fest og dermed også en slag-
mark for knuste hjerter, drømme og forventninger. 

Komponisten Jesper Gottlieb, der har sat musik til mange Grotriansalmer, har sagt, at 
Grotrians salmer ikke skal læses med hovedet, men med hjertet. Når vi slår hovedet fra 
og bare lader ordene danne billeder bliver salmerne lettere at forstå, men i det øjeblik 
man forsøger at analysere på dem, smutter de mellem fingrene som kviksølv.                        

Derfor vil jeg lade salmen tale for sig selv: 

Nu dufter vi af jul igen 
og Kristus kom til fods herhen 
hvor livets børn skal trøstes 
en ekstra stjerne lyser højt 
om natten er der fuglefløjt 
hvor sneens marker høstes. 
 
Og engletoner danser blødt 
om hjertet, der er lyserødt 
og åbner sine låger 
for kærlighedens smykkeskær 
imellem dig, o gud, og hér 
kan ses i stjernetåger.  

Nu kommer Kristus med sig selv 
vi mærker klodens svaneskælv 
der rydder vores hylder 
i livets supermarked går 
vi hastigt mod det nye år 
som barnet atter fylder. 
 
Og ved den sidste hjertedør 
dér finder vi en bro af smør 
og brød og vin i strømme 
o Gud, lad vore engle stå 
på vagt med himlens stjerner på 
vi ser dem kun i drømme.  

Tekst: Simon Grotrian, 2011 
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24.12. 

DET ER MEST FOR BØRN ... 
Igen i år holder vi en børnegudstjeneste juleaften, hvor vi skal 
høre om æsler og flyvende væsner, travle kroejere, samt det lil-
le barn i krybben. 

JULEAFTEN I SEJLING KIRKE KL. 11.00 

24.12. 

DET ER FOR ALLE …  
JULEAFTENS GUDSTJENESTER 

SINDING KIRKE KL. 13 

LEMMING KIKRE KL. 13 

SEJLING KIRKE KL. 14 

SERUP KIRKE KL. 14 

SINDING KIRKE KL. 15 

LEMMING KIRKE KL. 15.15 

SERUP KIRKE KL. 16.15 
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

25.12. & 26.12 

31.12. 

MERE JUL FOR ALLE ... 

JULEDAG SØNDAG DEN 25. DECEMBER  

LEMMING KIRKE KL. 9.30 

SERUP KIRKE KL. 11.00 

ANDEN JULEDAG MANDAG DEN 26. DECEMBER 

SEJLING KIRKE KL. 11.00 

LÆS MERE OM BE-
STILLING PÅ           

SIDE 21. 

ÆLDRE OG GANGBESVÆREDE I 
VORES 4 SOGNE KAN                  

BESTILLE KIRKEBIL TIL GUDS-    
TJENESTERNE.            

VÆR VELKOMMEN  ... 
- til årets sidste gudstjeneste, hvor vi gennem 
musik og ord vil betragte året, der gik, og 
året, der er på vej. Efter gudstjenesten nyder 
vi sammen et glas bobler og kransekage. 

SINDING KIRKE KL. 14 

LEMMING KIRKE KL. 16 



17

Fredage og torsdage 

BABYSALMESANG                   
0 - 1 ÅR 

Gennem sang, musik, leg og bevægelse stimuleres børnenes musikalitet, motorik 
og koncentrationsevne. Lyden af musikken og sangen lagrer sig i børnenes be-
vidsthed som en god arv. Samtidig er der tid til ro og nærvær med dit barn - og tid 
til fællesskab med andre småbørnsforældre. Og bare rolig... Du behøver ikke at væ-
re god til at synge eller kende salmerne på forhånd for at kunne være med. 

Babysalmesang ledes af Kirke- og kulturmedarbejder Mette Lund og foregår enten i 
kirken eller i sognehuset. Ta' baby og dyne med ind, vi har tæpper at sidde på og 
baby kan ligge på dynen. Det er gratis at deltage. Der er dog begrænset plads, og 
tilmelding er nødvendig.   

 

Tilmelding til  et særligt nyt juleforløb á 3 gange hos 

Mette på kirkekultur.lillehids@gmail.com   

VI MØDES: SEJLING SOGNEHUS KL. 10.00 – KL. 11 

FREDAG DEN 2. DECEMBER 

FREDAG DEN 9. DECEMBER 

FREDAG DEN 16. DECEMBER 
 

Tilmelding til vinterforløb á 8 gange hos 

Mette på kirkekultur.lillehids@gmail.com  

VI MØDES: SERUP KONFIRMANDSTUE KL. 10.00 – KL. 11 (Serup 
Tinghøjvej 9) OM TORSDAGEN MED OPSTART DEN 19. JANUAR 
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

7 + 8

LITTERATUR I LILLE HIDS 
Litteraturkredsen, som omfatter medlemmer fra 
de 6 nordlige kirkesogne er åben for flere med-
lemmer.  

Holder du af at læse? Kan du også lide at tale 
med andre om det du læser?  

Hvis du kan svare ja til ovenstående vil vi gerne 
byde dig velkommen i vores LITTERATURKREDS, 
der i år kan fejre sin 16. sæson. Vi læser til hver 
gang en ny bog, som vi taler om den efterfølgen-
de mødegang.  

Vi mødes en torsdag eftermiddag om måneden 
fra kl. 14– 16 i Sejling sognehus. 

Der kan ske tilmelding hele sæsonen.              
Henvendelse til Trine Tramsen tlf. 20 48 49 86.  

TRE VINTERAFTENER MED HØJTLÆSNING 

19.01. & 02.03. & 30.03 

Vi læser sammen en udvalgt novelle eller et digt eller en sangtekst. Inspireret 
af ’guidet fælleslæsning’ får deltagerne læst højt i fællesskab og taler sammen 
undervejs. Læsningen ledsages alt efter deltagernes ønsker af et særligt glas 
eller kaffe.  Alle kan være med – medbring blot lyst til samtale – og gerne en 
ide til en novelle. Hør nærmere eller tilmeld dig hos Kresten: kta@km.dk /   
51 15 27 66. 

TORSDAGE DEN 19. JANUAR, 2. MARTS OG 30. MARTS (UGE 3, UGE 9 OG UGE 13)  

KL. 19.00-21.00 I KRAGELUND KONFIRMANDSTUE  
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7 + 8

KIRKEBIO I LILLE HIDS 
Vi viser filmperler som både vil underholde og skabe undren. 
Film, som kort sagt, rører ved noget og har noget at sige ind i 
det liv, vi er sat til at leve med hinanden. Efter filmen drøfter vi 
filmen, dens temaer, dens kvaliteter eller mangel på samme, og 
hvad den siger os.  Der serveres drikkelse og snacks til filmen 
(25,- kr). Tilmelding er ikke nødvendig.   

På gensyn i sognehusets biografmørke!  

SEJLING SOGNEHUS. VI BEGYNDER KL. 19 OG SLUTTER 
CA. KL. 22. 

ONSDAG DEN 11. JANUAR   ”THE FATHER” 

ONSDAG DEN 8. FEBRUAR  ”LIVET ER SMUKT” 

11.01. & 08.02.  

DÅBSKLUDESTRIK & ANDET 
NØRKLERI 

25.01. & 22.02.  

I Lille Hids er det blevet en tradition at give dåbsbørn en 
hjemmestrikket dåbsklud med hjem. Vi mødes og strikker 
og vender livets gang sammen. Du behøver ikke at kunne 
strikke mere end ret og vrang for at lave dåbsklude. Mød 
blot op med et sæt pinde 2,5 eller 3, så sørger vi for garn 
og mønstre. Og undervisning, dersom du er nybegynder. 
Man er i øvrigt velkommen til at medbringe sit eget nørkle-
ri.  Vi mødes igen den 25. januar og 22. februar kl. 19 i Se-
rup konfirmandstue. 

Har du spørgsmål, kontakt Henriette på hengo@km.dk 
eller tlf. 86 85 53 85 
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KIRKENYT for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

Camilla Brix Storgaard og René Brix Storgaard 

KIRKELIGE HANDLINGER I SEJLING, SINDING, SERUP OG LEMMING KIRKER 
I PERIODEN 27.06.2022 – 10.10.2022 
 

DØBTE 
Anker Tøttrup Gjaldbæk 14. august 2022 Sejling Kirke 
Tristan Voldby Sølvsten 28. august 2022 Sejling Kirke 
Merle Kastoft Poulsen  28. august 2022 Sinding Kirke 
Alvilda Emilie Lunøe Pedersen 4. september 2022 Serup Kirke 
Ella Nedergaard Utoft  11. september 2022 Serup Kirke 
Nilas Rokkjær Jensen  25. september 2022 Serup Kirke 
Axel Leth Poulsen  1. oktober 2022 Sinding Kirke 
 
VIEDE/VELSIGNEDE 
Helle Kofod Ringgaard og  
Jeppe Kofod Ringgaard  13. august 2022 Lemming Kirke 
Louise Ladefoged Høeg og 
Kristian Ladefoged Høeg 3. september 2022 Lemming Kirke 
Camilla Brix Storgaard og 
Rene’ Brix Storgaard  17. september 2022 Serup Kirke 
Christa Rokkjær Jensen og  
Morten Rokkjær Jensen 25. september 2022 Serup Kirke 
Camilla Moesgaard Dandanell og  
Stefan Moesgaard Dandanell 1. oktober 2022 Sinding Kirke 
Ann Nielsen og Poul Knudsen 8. oktober 2022 Sinding Kirke 
 
BISATTE/BEGRAVEDE 
Knud Flemming Østergaard Nielsen 19. august 2022 Lemming Kirke 
Frank Gerhard Swart Nielsen  02. oktober Alderslyst kirke 
Anny Marie Timmermann  22. oktober Lemming kirke 
 

DØBTE
Anker Tøttrup Gjaldbæk 
14. august 2022 i Sejling Kirke

Tristan Voldby Sølvsten 
28. august 2022 i Sejling Kirke

Merle Kastoft Poulsen  
28. august 2022 i Sinding Kirke

Alvilda Emilie Lunøe Pedersen 
4. september 2022 i Serup Kirke

Ella Nedergaard Utoft  
11. september 2022 i Serup Kirke

Nilas Rokkjær Jensen 
25. september 2022 i Serup Kirke

Axel Leth Poulsen 
1. oktober 2022 i Sinding Kirke

VIEDE/VELSIGNEDE
Helle Kofod Ringgaard og 
Jeppe Kofod Ringgaard
13. august 2022 i Lemming Kirke

Louise Ladefoged Høeg og
Kristian Ladefoged Høeg
3. september 2022 i Lemming Kirke

Camilla Brix Storgaard og
Rene’ Brix Storgaard 
17. september 2022 i Serup Kirke

Christa Rokkjær Jensen og 
Morten Rokkjær Jensen
25. september 2022 i Serup Kirke

Camilla Moesgaard Dandanell og 
Stefan Moesgaard Dandanell 
1. oktober 2022 i Sinding Kirke

Ann Nielsen og
Poul Knudsen
8. oktober 2022 i Sinding Kirke

BISATTE/BEGRAVEDE
Knud Flemming Østergaard Nielsen
19. august 2022 i Lemming Kirke

Frank Gerhard Swart Nielsen  
2. oktober i Alderslyst kirke

Anny Marie Timmermann  
22. oktober i Lemming kirke

Ann Nielsen og Poul Knudsen Louise og Kristian Ladefoged Høeg  

Ella Nedergaard Utoft, døbt i Se-
rup kirke 

Morten og Christa Rokkjær Jen-
sen blev viet og fik døbt Nilas
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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:

30. november kl. 17.00
Børnekoret synger julen 
ind, se s. 12

1. december kl. 19.30
Laura Flensted m.fl., 
Serup Kirke, se s. 12

7. december kl. 13.30
Juleafslutning, Sejling 
Pensionistfore., se s. 44

10. december kl. 13.00
Julehygge i Skægkær 
Borgerforening, se s. 5

11. december kl. 14.00
Julekoncert i Sejling 
Kirke, se s. 13

11. december
Julemanden kommer til 
Lemming, se s.39

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

13. december kl. 19.00
Skægkær Blæsernes 
Julekoncert, se s. 5

24. december
Julegudstjenester, se 
under kirkesiderne

9. januar kl. 12.30
Nytårskur, Lemm/Nisset, 
Seniorklub, se s. 45

18. januar kl. 12.30
Nytårskur, Sejling Pen-
sionistfore., se s. 44

19. januar kl. 18.15
Besøg Wunderwear, 
Landsbyliv, se s. 34

23. januar kl 13.30
Klubdag, Lemm/Nisset, 
Seniorklub, se s. 45

24. januar kl. 19.30
Generalforsamling i Lo-
kalbladet, se s. 5

25. januar
Generalforsamling i Lem-
ming Borgerforening

31. januar kl. 19.00
Generalforsamling, Se-
rup Borgerfore., se s. 33

1. februar kl. 13.30
Foredrag, Sejling Pensio-
nistfore., se s. 44

6. februar kl. 13.30
Klubdag, Lemm/Nisset, 
Seniorklub, se s. 45

10. februar kl. 18.00
Fællesspisning, Landsby-
liv, se s. 34

15. februar kl. 13.30
Foredrag, Sejling Pensio-
nistfore., se s. 44

19. februar
Fastelavn i Lemming 
Borgerforening

20. februar kl. 13.30
Foredrag, Lemm/Nisset, 
Seniorklub, se s. 45

22. februar kl. 19.15
Generalforsamling i LIF, 
se s. 29

28. februar
Live-Stream foredrag, se 
s. 38

LOKALBLADET s

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19-21
Sejling Sognegård

November Januar FebruarDecember 
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KALENDER
Deadline til næste nr.:

1. februarlokalblad@gmail.com

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

Floorball i Værkeriet 
Mandage kl. 19.45

Dart i Centrum IF
Tirsdage kl. 18.30
i Centrumhuset

3. april kl. 12.30
Afslutning, Lemm/Nisset, 
Seniorklub, se s. 45

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

Marts  April
1. marts kl. 13.30
Fællessang, Sejling Pen-
sionistfore., se s. 44

6. marts kl. 13.30
Klubdag, Lemm/Nisset, 
Seniorklub, se s. 45

6. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Sej-
ling BF., se s. 30

13. marts kl. 13.30
Generalforsamling, 
Lemm/Niss., se s. 45

18. marts
Forårsfest i Lemming 
Borgerforening

20. marts kl. 11.00
Udflugt, Lemm/Nisset, 
Seniorklub, se s. 45

21. marts
Live-Stream foredrag, se 
s. 38

29. marts kl. 12.30
Fællesspisning og GF, 
Sejling Pens.., se s. 44
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LOKALBLADET

Lokalbladets lange historie kort fortalt. Hvis noget er 
glemt, så tilgiv os for det, for der er jo sket rigtig meget. 
Heldigvis.

Lokalbladet nr. 1:
Første nummer udkommer den 1. juni 2002, hvor 
Klaus Hansen, Tandskov og Oluf ”Luffe” Skjerning, 
Nisset, er hovedmændene med 20.000 kr kommunalt 
tilskud i ryggen samt annoncer for 9 lokale virksomhe-
der. Knud Erik Nielsen, Lemming, og Luffe knokler en 
lang lørdag med disketter, print, saks og limstift for at 
klargøre siderne til Silkeborg Bogtryk. Marianne Erik-
sen, Bakkegården, Lemming bliver kasserer, og er det 
i ca. 10 år. Lemming Idrætsforening, nu LIF, indsen-
der  4 sider, Serup-Lemming menighedsråd indsender 
4 sider, Lemming og Omegns Jagtforening og den 
Skægge Friskole, nu Friskolen i Lemming, sender 2 
sider hver, Familie og Samfund (nu Landsbyliv), Lem-
ming Sogns Borgerforening og Forsamlingshus og 
Lokal- og Slægtshistorisk forening sender alle 1 side. 
Resten af bladet er en rejsebeskrivelse fra Bolivia på 3 
sider samt redaktionelt stof fra lokalområdet fundet og 
skrevet af Klaus og Luffe og måske flere. Ialt 28 sider i 
græsgrønt omslag, layoutet lånt i Vinderslev, og Luffe 
og Klaus skriver en leder på skift. Tina Englyst, Serup 
melder sig som bladsætter og laver ialt 82 blade frem 
til 2023. Flot!
 
Lokalbladet nr. 2: September 2002 med Tinas flotte 
opsætning, så flot, at Serup-Lemming Menighedsråd 
melder 8 sider til ialt. Nu sponserer 14 firmaer bladet, 
og atter er der 2 sider rejsebrev fra Guatemala. Serup 
Foredragsforening går med i bladet.

Lokalbladet nr. 3: December 2002 med 36 sider, hvor 
LIF dækker 7 sider. Serup Borgerforening  og Støtte-
foreningen for Serup Forsamlingshus går med i bladet, 
mens rejsebrevet er fra Los Angeles.

Lokalbladet nr. 4: Marts 2003, Gadespejlet oplyser om 
runde fødselsdag og bryllupper m.m., og her i bladet 
med indkaldelsen til Lokalbladets generalforsamling.

Lokalbladet nr. 7: December 2003, hvor Serup-Resdal 
Pensionistforening og Børne- og Familiehuset, Lem-
ming,  kommer med i bladet, og antallet af annoncører 
er nu 25.

Lokalbladet nr. 11: December 2004, og her har Anders 
Sørensen lavet kirkesiderne. Han er gift med sogne-
præst Inge Glibstrup. Dette hverv udfører han til blad 
nr. 45, hvor Inge stopper som præst.

Lokalbladets historie

Lokalbladet nr. 13: Juni 2005. Den Skægge Friskole 
får nyt lederpar, idet Lene og Ole Kamp bliver ansat og 
skolen har fortsat at går med i bladet.

Lokalbladet nr. 18: September 2006. Klaus Hansen, 
Tandskov, trækker sig delvis ud af redaktionsgruppen 
for at hellige sig arbejdet i Skægkærområdets Lokal-
råd. Men er fortsat en flittig Leder-skribent. Der søges 
efter journalistisk hjælp, men ingen melder sig. For-
eningerne og præsterne skriver selv deres indlæg.

Lokalbladet nr. 21: Juni 2007, og her skifter Den 
Skægge Friskole navn til Friskolen i Lemming, og an-
noncørerne tæller nu 32, men 4 med dobbeltannoncer 
sv. t. 36 ialt.

Lokalbladet nr. 25: Juni 2008: Udkommer som et JU-
BILÆUMS-nr. med indmaden i farver, som jo gør bla-
det endnu flottere, men kun farver i dette nummer.

Lokalbladet nr. 29: Juni 2009: Klaus Hansen, Tand-
skov, overtager det redaktionelle ansvar med stærk fo-
cus på, at Lokalbladet kan dække Skægkægområdets 
Lokalråds område, se nr. 52.

Lokalblad nr. 1
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Lokalbladet nr. 36: Marts 2012. SÅ KOMMER ALLE 
BLADE I FREMTIDEN I FARVER, da økonomien ser 
ud til at kunne bære det. Og Idrætsforeningen Cen-
trum går med bladet, lige som Skægkærskolen er med 
fra blad nr. 35.

Lokalbladet nr. 38: September 2012: Skægkærområ-
dets Lokalråd går med i bladet.

Lokalbladet nr. 42: September 2012. Dagplejerne går 
med i bladet.

Lokalbladet nr. 43: December 2012. Bladets kasserer 
Marianne Eriksen stopper efter 10 år som dygtig regn-
skabschef, og Karina Birch Nielsen, Resdal, er trådt til 
som afløser, og hun er fortsat bladets talknuser.

Lokalbladet nr. 49: Juni 2014. Lemming-Nisset Se-
niorklub går med i bladet. På Generalforsamlingen i 
foråret vedtages nye retningslinier for bladet, se Lo-
kalblad.com.

Lokalbladet nr. 52: Marts 2015: SINDING Forsam-
lingshus, SEJLING /SINDING Menighedsråd, Sejling 

Borgerforening og Pensionistforening, SKÆGKÆR 
Borgerforening samt RESDAL bliver en del af LO-
KALBLADET, som udvides til 48 sider. Mange af de 
lokale virksomheder sponsorerer udvidelsen. Redak-
tionsgruppen vælger at fejre udvidelsen ved at lade 
bladet skifte farve fra græsgrøn til gråblå. Der er nu 
2 menighedsråd og 30 tilsluttede foreninger og insti-
tutioner til bladet, og annoncørantallet stiger til ialt 48 
omslagsannoncer.

Lokalbladet nr. 53: Juni 2015. Værkeriet Lemming, får 
dette navn og går med i bladet. 

Lokalbladet nr. 54: Sept. 2015. Christina S. Nielsen fra 
LIF laver sit første oplæg til en halv side i bladet, siden 
da har hun lavet 4 sider for LIF frem til nu. Skægkær 
Børnehus går med i bladet.

Lokalbladet nr. 64: Marts 2018: Skægkær Borgerfor-
ening genopstår og går med i bladet. 
 
Lokalbladet nr. 75: December 2020. Landsbyerne Sil-
keborg Nord bliver kåret til Årets Lokalområde 2020 og 
går med i bladet.

Lokalbladet nr.81: Juni 2022: Luffe redaktør melder ud, 
at han stopper som redaktør på bladet pr. 1.1.2023.

Lokalbladet nr. 82: September 2022: Tina bladsætter 
meddeler, at hun stopper pr. 1.1.2023 lige som Luffe 
redaktør. Der indkaldes til ekstraordinær generalfor-
samling 26. oktober. Her melder en interesseret sig til 
at stå for opsætning af bladet, men kun under forud-
sætning af, at der kommer en ny redaktør og  spar-
ringspartner til arbejdet. Der udfærdiges jobbeskri-
velser for de funktioner, der skal dækkes i fremtiden. 
De udsendes til mødedeltagerne, lægges på bladets 
hjemmeside ”lokalblad.com” og trykkes her i bladet. 
Tina og Luffe hjælper gerne de nye deltagere i gang. 
Klaus Hansen, Tandskov, fortsætter som journalist og 
Karina kasserer fortsætter som kasserer. 

Lokalbladet nr. 83: December 2022: Du sidder med 
det i hånden! Og redaktionsgruppen siger stor TAK 
for det generelle samarbejde, der har været gennem 
mange år med bladets interessenter samt tak til an-
noncørerne, der har gjort Lokalbladet muligt.

Klaus og Luffe

Lokalblad nr. 83

1

Nummer 83          20. Årgang December 2022

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

Rejsegilde i Børnehaven i Lemming

L O K A L B L A D E T

Dagplejerne på tur

Farverige og kreative dage i Skægkær BørnehusKreative ideer i varmen - Sejling Sommerfest

Der saves og graves til ny sti i Sinding
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LEMMING IF

Tak!
til alle jer der var med  

til feste, I kom alle med godt 
humør og god stemning. 

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

Pokalen for
Årets indsats

gik i år til
Dennis Bjerre  

Nielsen

Billeder fra årets
Fest ... Frivillig Fest!
– lørdag d. 5. nov. 
Lemming IF har i løbet af i år haft rigtig mange frivillige i spil, ud over  
den faste stærke skare af trænere, hjælpere og praktiske hænder, så har 
vi i år haft frivillige til Hede Rytmer, Young@Heart Festival og ikke mindst 
vores eget fodboldstævne: Rema1000 Cup i Lemming. Derfor blev der  
sat ekstra ind for at hylde ALLE de frivillige i Lemming IF.
Det blev en super hyggelig aften, med god mad, live musik, drinks  
og en rigtig god stemning.

    Et kæmpe tak
til alle Lemming IFs 

    frivillige - I er 

           guld værd!
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For andet holdet har vi de sidste par år haft Per Krist-
jansen i spidsen og Hugo Morales som assistent. Det 
har været et godt setup omkring holdet og jeg er rigtig 
glad for at vi fortsætter med de to i 2023! Tak for jeres 
indsats! Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde!

For førsteholdet skal vi takke af til Christopher Poulsen 
og André Velling som har stået for holdet i hele 2022 
– stærkt bakket op af Egon Bang som den evige hold-
leder. Det har fungeret rigtig godt og har været spæn-
dende at have netop dette setup omkring holdet! Tak 
for et super godt år! I reddede mig da jeg i februar stod 
uden træner og det har været godt at have jer omkring 
holdet!

Trænernyt for  
Lemming IF seniorfodbold

Jeg er glad for at jeg tidligt har lavet en ny aftale 
omkring førsteholdet. Lars Dahl gør comeback som 
træner i Lemming IF og jeg glæder mig meget over 
at det er lykkedes at trække en så erfaren og dygtig 
træner til klubben. 2023 bliver et godt år!

Jesper Hansen fortsætter heldigvis endnu en sæson 
som målmandstræner for alle målmænd i klubben. Tak 
for det!

Jeg ser frem mod endnu et spændende år – vi ses på 
Lemming Stadion i 2023.

//Seniorformand Bjørn Bajlum

Floorball   
– torsdage kl. 20-22 i Grauballe Forum
Hver torsdag mødes en flok for at spille Floorball.  
Alle kan være med. Bare mød op, med vandflaske og  
indendørssko. Lemming IF har sørget for lånestave. 
Spørgsmål: Kontakt Christoffer på tlf. 61651096

// Lemming Lizards

Efter et spændende år skal trænerkabalen endnu engang lægges

Lemming IF afholder 
generalforsamling
Onsdag d. 22. feb. 2023 kl. 19.15 i Klubhuset, 
Lemming Skolevej 10 A, 8632 Lemming

Der serveres smørrebrød kl.18.30. Tilmelding til 
sekretær Gry Fogh Kaae Schultz på lemmingif@
outlook.dk eller mobil 22 50 20 97 inden den 16. 
feb. 2022. Vi glæder os til at se Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF
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SEJLING BORGERFORENING
Sommerfest 2022
Dejligt at det igen kunne afvikles på normalvis og det 
lykkedes det igen at skabe et overskud. Hvor meget 
er dog i skrivende stund ikke helt fastlagt, men det ser 
fornuftigt ud!

De mange sponsorer var naturligvis en af de væsent-
lige grunde og vi vil gerne nævne dem alle, men det 
er der simpelthen ikke plads til, så ingen nævnt, ingen 
glemt. Men det gode vejr betød også at folk blev på 
festpladsen til langt ud på natten og dermed skabte en 
god omsætning. Cykelsponsorløbet blev gentaget og 
det lykkedes at få lidt flere med og ikke mindst flere pri-
vate sponsorer, så igen var det økonomisk en succes. 

Ellers var programmet nogenlunde som det plejer at 
være, vi lagde ud med Sejlingløbet fredag og vindere 
af årets sejlingløb blev følgende:
Herrer, 7,5 km blev vundet af Mathias Johannesen i 
tiden 33.30, 4,2 km blev Jan Møller i tiden 18.52. km. 
Kvinder, 4,2 km: Malene Christensen, i tiden 21.35, nr. 
2 blev Jenny Rahbek i tiden 21.51.
Hurtigste pige under 14 år (3,3 km) blev My Morten-
sen, i tiden 20.20 
Hurtigste dreng under 14 år (3,3 km) blev de to brødre 
Nohr og Bjørn, der begge kom ind i tiden 17.39 min. 
Stort tillykke til dem alle og ikke mindst et kæmpestor 
tak til Lotte Lunen, som har været tovholder for løbet 
i 20 år og nu har valgt at trække sig. Men hun har 
selvfølgelig sørget for, at der er nogle til at tage over 
Sådan!

Derefter blev der afholdt vinsmagning for de voksne 
og samtidig børnediskotek for de mindre. De sidste 
med så stor succes, at det gik noget udover lydniveau-
et til vinsmagningen. Men alt i alt, havde de fleste vist 
en god aften, selvom Roland var en smule udfordret i 
præsentationen af de forskellige vine.
 
Lørdag startede ud men det traditionelle Tour de Sej-
ling, hvor turen gik forbi Sejlings nye kvarter; Marieda-
len. Keld Østergaard, som er vokset op på gården som 
har lagt jord til, fortalte dels om historien i området samt 
hvorledes byggeriet er opstået.  Tak for det, det var en 
god tur. Når alt er indflytningsklar er det ca. en 60 % 
forøgelse af Sejling, vi byder alle velkomne og håber vi 
kan få det integreret i det ”gamle” Sejling. I øvrigt hvis 
man ikke skulle vide det, så er området navngivet efter 
konen som boede der inden gården blev nedlagt som 
landbrug, nemlig Marie og som er Kelds mor.

Resten af lørdagen bød på underholdning for børn, 
skydning samt naturligvis tombolaen, som takket være 
gode sponsorer igen gav et godt overskud. Dagens 
højdepunkt var naturligvis fællesspisningen og Sejling 

revyen, igen i år leverede de lokale skuespillere et flot 
show. Stor tak til dem og ikke mindst for det store ar-
bejde, der ligger bagved. Fremmødet var flot og vejret 
var jo med os, så en dejlig aften.

Søndag startede lidt utraditionel, da vi som nævnte 
sidste år, så har der ikke været så stor opbakning til 
søndagens program.

Så vi startede med brunch kl. 1100 og efter et par ti-
mers hygge, begyndte oprydningen stille og roligt, ba-
ren var selvfølgelig åben hele dagen, men køkken blev 
rengjort og scene + borde/stole blev pakket væk.
Stor tak til dem som hjalp og det var en stor hjælp i 
forhold til den sidste oprydning mandag, hvor der des-
værre ikke er det store fremmøde. Så det bliver nok 
også måden næste år.

Men kæmpe tak til alle der hjalp både før, under og 
efter festen!

Den kommende tid…
Året er ved at være slut for Borgerforeningens arran-
gementer og vi kigger frem mod 2023
Første arrangement bliver årets generalforsamling 
som afholdes tirsdag d. 6/3 kl. 19.00 i Sejling forsam-
lingshus.

Dagsorden er således:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt
Er der forslag til dagsordenen, skal det være bestyrel-
sen i hænde senest d. 20/2.

Et kæmpe opråb herfra er behovet for folk i bestyrel-
sen samt børnegruppen. I skrivende stund bliver der 
via facebook gennemført afstemning om børnegrup-
pens fremtid og samtidig efterlyst nye medlemmer og 
det er op ad bakke.

I Borgerforeningens bestyrelse kunne vi bestemt godt 
bruge en 2-3 flere medlemmer, det er langt hen af ve-
jen de samme gode gamle kræfter der trækkes på.
Så hold jer ikke tilbage, da det er en absolut nødven-
dighed, at der er folk i bestyrelsen og børnegruppen, 
hvis arrangementerne fortsat skal gennemføres.

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

På bestyrelsen vegne, Jakob Kudsk
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SINDING FORSAMLINGSHUS

Fællesspisning i forsamlingshuset.
I Sinding har vi en skøn tradition om at mødes og spise 
sammen efteråret og vinteren over. Det lykkedes før-
ste gang i oktober, med godt fremmøde, højt humør 
og lækkert mad leveret fra ”Mit måltid” i Kragelund. 
Folk fik smagt mad fra Mellemøsten. En dejlig måde 
at mødes på, helt uforpligtende og rart at snakke med 
naboen. Vi gentager succesen igen senere på vinte-
ren. Næste gang er fredag den 20, januar 2023, hvor 
Hanne og Annemette laver mad til Sinding by.

Udflugt til Biogasanlæg
En tirsdag aften i oktober var der udflugt til Grauballe-
gård Biogasanlæg arrangeret af pensionistforeningen 
og Forsamlingshuset. Vi drog ca 15 personer fra byen 
til Lemming for at høre nærmere om det nye store an-
læg, som i disse energi-krise tider er særligt aktuelt. 

Mads Niær, der er ejer af Grauballegård og Biogas-
anlægget var vært for arrangementet og en kop kaffe. 
Mads viste os rundt på anlægget, fortalte om biogas 
processen, byggefasen, og selve produktionen. An-
lægget laver biogas ud af bioaffald. Gassen kan gå 
direkte ud i gasnettet til forbrug. Et kæmpe plus i disse 
tider med alternativ gas produktion, især nu hvor na-
turgas fra de klassiske producenter er udfordret. Bio-
gas vinder frem i dag, men kræver stor viden og erfa-
ring for at styre energi processen. Det var en særdeles 
interessant aften. Vi takker Mads for at rundvisning og 
fortælling.

Koncerter i Forsamlinghuset
Midt i september havde vi koncert i Forsamlingshuset 
med Anders Blichfeldt. En fin oplevelse med god mu-
sik og underholdning. Vi glæder os til lørdag 5. novem-
ber, hvor Julie Berthelsen afholder koncert i Forsam-
lingshuset, i samarbejde med Rampelyset i Silkeborg, 
Vi håber på fuldt hus, når endnu en kendis kommer til 
byen. Tak til Jannie Husted (Sinding Kulturforening) for 
det store stykke arbejde i at arrangere koncerterne.

Siden sidst:
Nyt stisystem rundt om Sinding.
Sinding er omgivet af privatejet grusgrave og land-
brugsjord og asfaltveje, uden offentlig skov og -na-
turområder, men der findes små skønne naturpletter 
i landskabet.

Sidste år satte en gruppe, bestående af lodsejere, 
Facebook gruppen “Sinding Vandrer” og Sinding for-
eninger, sig sammen med en ide og et ønske om at 
etablere flere muligheder for gåture omkring Sinding. 
En stigruppe blev dannet. For år tilbage blev de to sti-
er; ”Nedergaard-stien” og ”Baubjerg-stien” etableret.

Om lidt er Sinding klar med en ny trampesti, nemlig 
”Ballevad-stien”. Stien starter og slutter i legepladsen i 
Sinding og laver en rundtur på 5.5 km, hvor du kommer 
forbi små natur-spots i nærmiljøet omkring Sinding.

”Ballevad-stien” forbinder samtidig Sinding med nabo-
landsbyerne via Banestien, og dermed bliver der mu-
lighed for gåture til Skægkær og videre til Lemming, 
samt til Øster Bording. Med ”Ballevad-stien” får Sin-
ding en tredje sti, der udvider muligheden for gåture i 
skov, langs læhegn og vandløb. Stierne bliver marke-
ret og anlagt med mest muligt hensyntagen til naturen.

Stien er blevet til i et samarbejde med foreninger i 
Sinding, lodsejerne. Den er etableret af lodsejerne og 
frivillige kræfter med midler fra Kultur-og Fritidsafde-
lingen i Silkeborg Kommune og Landsbyklynge Nord. 
Stigruppen har flere stier på tegnebrættet, som vi glæ-
der os til at gå i gang med.Stierne er åbne for alle. Vi 
glæder os til at byde jer VELKOMMEN.

Praktiske oplysninger: Du er gæst på lodsejerens 
private ejendom, og stien er åbent for færdsel til fods. 
Stien er delvist trampestier, og derfor kan årstiden og 
planternes vækst påvirke passagen. Pas på naturen, 
hold hunden i snor og tag dit affald med dig. Stien er
ikke åben for cyklister. Stien kan være midlertidigt luk-
ket pga. jagt. mv.
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SERUP FORSAMLINGSHUS
OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Det siges at når noget er sket/afholdt eller har været 
en aktivitet mere en 2 gange, så er begivenheden en 
tradition. D. 5 oktober prøvede vi så at gøre det, altså 
det der med at skabe noget til en tradition. En koncert 
skulle afholdes for anden gang i nyere tid, vi havde 
valgt at vores opvarmningsmand fra sidste år, godt 
ville kunne bære os igennem en hel aften.

Manden er selvfølgelig Poul Sølvsten, han ankom 
midt-formiddag for at gøre klar. Vi der var i huset for 
at gøre vores del klar og blev ret hurtigt i godt humør 
af den gode musik der kom fra ham, da guitaren var 
stemt. Poul var på 4 gange i løbet af aftenen. Når hans 
guitarstrenge skulle have en pause, spillede hans dj-
ven Michael, og på den måde var der god musik hele 
aftenen.

Koncert i forsamlingshuset

Poul Sølvsten

God stemning og folk på dansegulvet

Det var en rigtig god af-
ten, der blev sunget med 
af lungernes fulde kraft, 
til sangene: The Gam-
bler, Joanna, Country 
Roads og mange flere. 
Og for mange blev mu-
sikglæden i kroppen 
så stor, at dansegulvet 
måtte indtages...helt fan-
tastisk.

Tak til alle der var med :) SKÅL...!

Mortens And...

Mortens Aften

Som traditionen foreskriver blev der d. 10. november 
afholdt Mortens Aften i Serup Forsamlinghus. Dette 
er en god tradition, hvor folk kender menuen på for-
hånd, og ved at dukke op, slipper man for anretningen 
af dette derhjemme. En super hyggelig aften, som i 
år blev toppet op med Amerikansk Lotteri, som gav et 
eftertrykkeligt adrenalin-kick hos de spillegale. Tak til 
Asta for indsamling, og tak til alle der støttede op om 
arrangementet og bidrog til at aftenen kunne lykkes.

Michal

Mortens Aften



33

SERUP BORGERFORENING
Siden sidst har vi i borgerforeningen afholdt sommer-
fest. Vi startede fredagen med Lokaldysten. Der var 
mødt en god gruppe op, som gerne ville give deres bi-
drag til at få nogle kilometer på kontoen. Det var rigtig 
uheldigt, at få minutter efter at starten til lokaldysten 
var gået, åbnede himlen sig og det blev ved med at 
regne det meste af aften. Der var dog et par stykker, 
der trodsede regnen og fortsatte indtil de havde gået 
10 runder, som var deres mål. Der blev i alt tilbagelagt 
85km på de to timer hvor Lokaldysten varede. Mange 
tak for deltagelsen.

Heldigvis så det ikke ud til at børnene bekymrede sig 
om regnen, for inde i madpakkehuset var der gang i 
børnedisco, hvor der blev danset og sunget med på 
alle de gode sange.

Lørdagen startede som altid med rundstykker delvis 
sponsoreret af Rema 1000 i Balle. Bagefter var der 
arrangeret Ringridning med veteran traktor og tohjulet 
med motor. 6 duellanter var mødt på motordrevet kø-
retøjer og kæmpe bragt om at vinde. De var ikke helt 
enige om reglerne, men til sidst lykkes det at få over-
rakt en pokal til Morten Bak. Tillykke med det.

Over middag var der lagt op til en gadedyst i form af 
en 10-kamp, men da der kun var en gade mødt op, 
lavede vi det om til enkelt mands konkurrence. Hvor 
man selv måtte bestemme hvilke konkurrence man vil 

deltage i. Der var en flot pokal til hver konkurrence, så 
det blev dystet godt i alle discipliner. Tak til alle de folk 
som deltog i 10-kampen

Der var en lille gruppe mennesker der havde meldt 
sig til Gin-smagning. De havde fornøjelsen at smage 
5 forskellige slags gin. Der var noget til en hver smag. 
Tak til Stine fra Vild med Vin for at ville bruge en efter-
middag i Serup.

Til aftensmad var der ca. 45 tilmeldte, hvor Bernd, Hel-
le og Ulla havde lavet nogle lækre salater og kartofler 
til os. Tusind tak for det. Efter aftensmaden blev lyset 
dæmpet og musikken fik en tak op i volumen og så var 
der fest og gang i dansegulvet.

Tak for deltagelsen og vi håber at se jer og jeres na-
boer igen til næste år.

Karina Birch

Flotte pokaler til alle vinderne 

Lokaldysten skydes igang

Traktor-Ringridning - maskinerne studeres...

Krea-Hjørne for børn og unge

Serup Borgerforening afholder

Generalforsamling
Tirsdag d. 31. januar kl. 19.00

i Serup Forsamlingshus

Dagsorden i flg. vedtægter
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LANDSBYLIV

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

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

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

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

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

OBS OBS OBS Først til mølle kun 100 pladser

Betaling ved tilmelding.
Mobilpay 2463 0517 – Janni Rasmussen

Tilmelding til Janni senest d. 03.02.2022
på tlf. 2463 0517

eller på e-mail: Landsbyliv@live.dk

Anne Helene fortæller om gåturen fra Skagen til Kruså med 
barnevogn

Der lyttes intenst

Siden sidst ... Kommende arrangementer
Generalforsamling

De søde modeller fra SJ tekstil

Inger tjekker den dejlige forplejning ud

Besøg hos SJ Tekstil
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LOKAL BYUDVIKLING

Ingeborgsvej i Lemming venter på 1. spadestik

Sejlinghøjen udbygges roligt i Sejling

Serups udstykning mod vest

Sejling Gård i SejlingDamhusene i Sinding 

Mariedalen i Sejling
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BØRNEHAVEN I LEMMING
MERE PLADS TIL BØRNENE!
Børnehaven i Lemming udvider med 70 m2. Byggeriet 
er et længe næret ønske om, at kunne give børnene 
mere plads til at boltre sig på, fordybe sig i, men også 
at skabe bedre fysiske vilkår til personalet indendørs.
 
Vi får endnu et stort og lyst grupperum, hvor vi bl.a. 
indretter os med væghængte borde, for at skabe op-
timal plads på gulvet til leg og bevægelse. Herudover 
får vi på sigt bygget en sofa-hule i rummet; et hygge-
sted hvor gode historier og hemmeligheder kan fortæl-
les, og hvor der ligeledes skabes ro til højtlæsning. 

Fra grupperummet er der, i den ene ende af rummet, 
adgang til et stort depot, hvor vi får hylder fra gulv til 
loft. Vi glæder os over, at resten af huset nu frem-
over udelukkende kan bruges til ´det de enkelte rum 
er tænkt til, samtidig med et overskueligt velindrettet 
depot.

Fra grupperummet, i den anden ende af rummet, er 
der skydedør ind til et mindre tilstødende rum/mødelo-
kale, som vi det meste af tiden kommer til at benytte til 
børn, der har brug for en pause/tilbagetrækning i løbet 
af dagen, og at invitere til stillesiddende leg; eksem-
pelvis lego eller spil. Rummet vil ligeledes blive brugt 
til pædagog/barn (bl.a. når vi individuelt udarbejder 
relations hjul i samråd med børn (pæd. værktøj ifm. 
børns venskaber). Desuden er det her, vores talepæ-
dagog og psykolog, kommer til at undervise/vurdere 
børn.

Vi får udvidet vores garderobe, således at vi kan be-
nytte os af ”vippeordningen” i en grad, vi ikke tidligere 
har haft fysiske rammer til. Vi har en grundnormering til 
40 børn; hvilket vil sige, at vi gennemsnitligt kan opta-
ge 40 børn. Efter sommerferien, når førskolebørnene 
er begyndt i skole, har vi et lavere børnetal, men nu 
kan vi, kva tilbygningen, imødekomme højere grad af 
den store efterspørgsel på børnehavepladser hos os, 
således at vi kan optage lidt flere børn, og dermed øge 
børnetallet hen over forår/sommer.

Vi får ABA-brandanlæg i hele huset, ligesom der er 
etableret ekstra brandcellevægge mellem modulerne 
i vores allerede eksisterende byggeri.

Vi har fået et ekstra børnetoilet etableret.

Vi får et cykelskur, da vi for en lille årstid siden inddrog 
vores tidl. skur til Udeværksted. 

Byggeriet fylder naturligvis rent fysisk på grunden, 
men vores legeplads er stor, og vi indtog et ”dødt” fli-
seområde til formålet. Børnene kan fortsat cykle rundt 
om huset, takket være tidligere børns forberedende 
arbejde med at beskære i læbæltet, så der er blevet en 
BMX-bane imellem træerne i læbæltet, som allerede 
er taget i brug. Der er såmænd et fliseområde på godt 
500 m2 tilbage, udover vores dejlige plæne, højen, og 
alle de forskellige ”rum”, vi har dannet i haven, osv. 

Forældrene har budt ind med talrige arbejdsopgaver 
undervejs i byggeriet, og uden dem ville vores hverdag 
ikke være gået så gnidningsløst, som virkeligheden er. 
Vi kan ikke sige det højt og ofte nok: det er usædvanlig 
GODT at drive Børnehave i Lemming!

Hvilken rigdom vi via tilbygningen får tildelt, med stor 
opbakning fra friskolen, bestyrelsen, forældrene, og 
ikke mindst børn og personale, der har tålt at være i 
hele processen og tålmodigt holdt ud! De lokale hånd-
værkere, som har foretaget byggeriet, har været yderst 
samarbejdsvillige og hensynsfulde til vores hverdag. 
Tak til jer alle!

Hanna Lund Petersen,
                        Afd.Leder

Carlo og Max vil godt være håndværkere, når der følger
rejsegilder med...
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FRISKOLEN I LEMMING

Størstedelen af Friskolens børn i de yngste årgange 
går i SFO. Her møder de hver dag kendte voksne og 
en tilgang til deres fritid som er helt i tråd med nutidens 
fritidspædagogiske tanker. Her er stor medbestem-
melse og med en lille og tæt personalegruppe møder 
børnene en tryg ramme som giver overskud til et her-
ligt børneliv. 

Politisk på landsplan er SFO’erne på programmet og 
det kan overses hvor stor betydning en god fritid kan 
have for børn. Der tales om præstationsfrie rum, men 
alle som husker blot en lille del fra egen barndom ved 
bedre. Det er bestemt en præstation at være barn, at 
være en god ven og at være en del af et større fæl-
lesskab. Når voksne tænker pauser og fritid som tids-
punkter hvor børnene kan hvile og slappe af så stiller 
det derimod rigtig store krav for børnene at deltage i. 
Sociale spilleregler og kompetencer er svære at lære 
og hver eneste dag øver de sig og gør deres aller bed-
ste. Det ved vi godt i SFO og vi arbejder fagligt med at 
udvikle de bedste muligheder for børnene og for at de 
kan lykkedes. Her er også plads til at fejle og plads til 
at gå frem i hvert sit tempo for barndommen kan ikke 
sættes på formel.

For at skabe en SFO hvor børnene kan dannes og 
udvikles i en hverdag hvor de samtidig har det sjovt og 
godt kræver det at de er trygge og har oplevelsen af 
at være et godt sted og ”være med”. SFO deler loka-
ler med Friskolen så børnene er i rum og udearealer 

Friskolens SFO - Et tæt samarbejde mellem Friskole og SFO understøtter trivsel og det gode børne-
liv. Glade børn lærer bedst …og glade børn leger bedst.

som er kendte og ligeledes er de voksne også med i 
både skole og SFO. Antallet af voksne bestemmes ud 
fra aktivitetsplanen, så der sikres de bedste mulighe-
der for frihed og gode oplevelser for børnene i en tryg 
hverdag. Der er både pædagoger, pædagogmedhjæl-
pere og lærere med i SFO. 

I overgangen fra skole til SFO gennemgås dagen 
sammen med børnene – hvilke aktiviteter kan man 
hoppe med på og hvad har man lige lyst til i dag? Da-
gen starter med frisk luft og udelege. Har et barn brug 
for lidt hjælp til at komme i gang så er hjælpen tæt på 
fra enten andre børn eller en voksen umiddelbar efter 
SFO-dagens opstart. 

Friskolen i Lemmings SFO har en størrelse der mulig-
gør en god og tæt relation mellem forældre og voksne, 
ligesom SFO-pædagoger også deltager i opstartsmø-
der og forældremøder i Børnehaveklassen, og møder 
hvor perspektiver fra fritiden kan understøtte trivsels-
arbejdet omkring børnene. 

SFO er ikke blot et sted børn kan være indtil forældre 
får fri fra job – det er en dannelsesarena hvor voksne 
hver dag har ansvaret for at sikre de bedste mulighe-
der for et godt børneliv.

Britta Bønding
SFO-leder

Friskolen i Lemming



38

LANDSBYKLYNGEN
Borgmesterbesøg i Landsbyklyngen
I skrivende stund er vi ved at færdiggøre programmet 
for det der måske kunne hedde Tour de Helle Gade i 
Landsbyklyngen. En gammel aftale udløses nu gen-
nem en tur rundt i klyngen dels med korte besøg i de 
enkelte byer dels korte møder med lokale repræsen-
tanter på henholdsvis Skægkærskolen og i Lemming 
Forsamlingshus.

Lokalkalenderen
Også den er lige på trapperne og endnu en flot ka-
lender kan takket være lokale sponsorer og fotografer 
sælges i vores lokalområde og hver gang du køber en 
kalender går de 200 kr. direkte ned i kassen til f.eks. 
Kulturlanternen eller andre mindre lokale projekter.

Den vil blive solgt gennem husstandssalg så tag godt 
imod når vi ringer på døren. Vi er som sælgere i stærk 
konkurrence med Ebstrup Landhandel v/Kim Them 
som sidste år solgte ret mange. Tak til dig Kim for den 
store indsats. 

Lokale projekter
Norlys Vækstpulje har gennem Landsbyklyngen øko-
nomisk støttet tilblivelsen af et cykelskur til Byhaven i 
Lemming. Cykelskuret er fremstillet af en vindmølle-
vinge, der i sit tidligere liv har produceret elektricitet på 
Det Nationale Testcenteret for Store Vindmøller i Øste-
rild. Efter endt testperiode skulle vingen skrottes, men 
i stedet er den nu blevet ombygget til læ- og cykel-
skur. Ombygningen er blevet fortaget af lokale frivillige 
personer. Dette projekt fremstår som et stort og godt 
eksempel på genanvendelse og lokalt samarbejde på 
tværs.

Lokale projekter som er støttet af Landsbyklyngens 
midler i løbet af 2022 bør nævnes dels det flotte stipro-
jekt i Sinding som netop nu er ved at tage form samt et 
projekt på Friskolen i Lemming som der gennem 2022 
er samlet ind til med det formål at indkøbe en panna-
bane til fælles afbenyttelse. 

Fremtidigt samarbejde/visioner:
Landsbyklyngen lever sit liv lidt i skyggen af de mange 
aktive foreninger vi har i vores lokalområde. Langsomt 
udbredes kendskabet til klyngesamarbejdet sig gen-
nem aktiviteter og Landsbyklyngen støtter flere pro-
jekter og arrangementer hvert år. Samarbejdet mellem 
landsbyerne opbygges støt og roligt - lige i den retning 
som er formålet med vores Landsbyklynge. Sådan no-
get tager tid - lang tid. At ændre ens mindset fra at 
være tilknyttet en enkelt landsby til at være beboer i en 
landsbyklynge er svært og kræver tilvænning ikke bare 
hos den enkelte, men også i den måde vores forenin-
ger arbejder på. Landsbyklyngen kan være med til at 
åbne nogle døre og få vores lokalområde til at fremstå 
stærkere, når vi har brug for et fælles ansigt. Konkret 
har vi et arrangement som vi forsøger at udbrede – 
Lokaldysten som i 2022 druknede i årets største byge. 

Bormester Helle Gade,  Martin Jakobsen, formand for Plan 
og Vej og  Lotta Sandsgaard, teknik og miljøchef på besøg 
hos Landsbyerne Silkeborg Nord 

Live stream foredrag i foråret 2023

28. februar 2023
Foredrag om hvad dybe boringer i Grønlands ind-

landsis fortæller os om klimaet, vulkanudbrud m.m.

21. marts 2023
Foredrag om kaffeplantens biologi og dyrkning
samt sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe
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LEMMING BORGERFORENINGLLeemmmmiinngg  SSooggnnss  BBoorrggeerrffoorreenniinngg  
 

Lemming Sogns Forsamlingshus 

Vores gode gamle og efterhånden slidte Forsamlingshus er, efter 

Værkeriets lukning, blevet samlingspunkt for mange forskellige 

grupper. De nye faste brugere af huset er i øjeblikket Lotterispil, 

Pensionistforeningen, Idrætsforeningen, Ungegruppen, Friskolen 

samt dagplejen.  

Vi er i Borgerforeningen meget stolte af og glade for at huset kan 

fungere som mødested for så mange i vores lokalsamfund. Det 

har været og er stadig et stort puslespil at få til at gå op, men vi 

nyder at se huset blive brugt til mangfoldige formål som kan 

gavne alle i Lemming og Omegn.  

Luft til luft varmepumpe 

Vi har fået en installeret en luft til luft varmepumpe i både den 

store og lille sal i Forsamlingshuset. Foruden at give en 

væsentlig besparelse på varmeregningen, er det blevet meget 

nemmere at styre varmen i huset når det bliver brugt til så mange 

forskellige formål. Varmepumpen er bl.a. finansieret af det bidrag 

vi fik ind fra kalendersalget sidste år - TAK fordi I støtter! 

Arbejdsdag i Lemming Forsamlingshus 

D. 27. August afholdt Borgerforeningen arbejdsdag med hjælp fra 

lokale borgere. Vi startede dagen med rundstykker i fællesskab 

og sluttede af med hjemmelavet lagkage. I løbet af dagen blev 

der ordnet en masse udenfor og store dele af huset blev 

hovedrengjort og ryddet op. Tak for en hyggelig dag og tak til de 

frivillige hænder - det var en kæmpe hjælp! 

Ålegilde 
Vellykket arrangement med 90 tilmeldte! Det var en hyggelig 

aften med højt humør! Vi håber at se mange af jer igen til 

Fællesspisning d. 18. november (Se boks til højre). 

 

På vegne og Lemming Sogns Borgerforening 

Camilla Pape Jepsen 
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VÆRKERIET
Der har på det seneste været flyttefokus i Værkeriet. 
Vi har pakket i kasser, og de kasser bliver først fundet 
frem igen, når Kulturlanternen står klar. Det føles helt 
rigtigt.

Med en flytning, dukker der også en masse minder 
og historier frem, siden begyndelsen tilbage i 2014. I 
denne artikel, har vi valgt at genbruge en af de aller-
første historier -og det er fra den første Markedsdag, 
tilbage i oktober, 2014. Den er et godt eksempel på 
lokal opbakning, bredde og engagement. Skal vi gøre 
det igen, på den ny adresse?

MARKEDSDAG 2014
For én, som havde flere roller i og omkring markeds-
dagen 2014, var det med spænding at dagen oprandt. 
Jeg havde været med i gruppen, der tog de første små 
skridt i retning af en markedsdag, set hvordan alle 
med glæde påtog sig den ene opgave efter den an-
den for denne sag. Mærket glæde da folk begyndte at 
vise interesse for at få en standplads. Været med til 
det sidste møde omkring afvikling af dagen, hvem har 
stand hvor og afklaring af de sidste spørgsmål. Da jeg 
om fredagen selv kommer over på Lemming Gl. Skole 
for at sætte Landsbylivs stand op, bliver jeg slået af 
den gejst der er bland indehaverne af standene, alle 
gir en hånd med og alle glæder sig til lørdag d. 4. ok-
tober. Spændt går jeg gennem lågen ind til skolegår-
den lørdag morgen, som ved et trylle slag er forandret. 
Rundstykkerne og kaffen står klar til at byde alle de 
besøgende velkommen.

På græsplænen står dagplejere, børnehaven, SFO’en 
og Friskolen med deres stande, lidt længere væk har 
Silkeborg Landhandel etableret sig, spejderne står klar 
med bål, snobrød og pandekager, veteranknallerterne 
er linet op, Tikma EL sælger kloge energipærer. Jeg 

slår et smut ind i skolens gymnastiksal, der har Susan-
ne stillet op med alt i dekoration til huset, Berit med sit 
fantastiske håndværk, hos Bente og Jan kigger jeg på 
hjemmelavede knive og filthåndværk, REMA 1000 har 
taget det halve af butikken med, mens Tina sælger alt 
i Tupperware. Efter en rundtur i aulaen hos Landsbyliv, 
Kræftens bekæmpelse og Menighedsrådet smutter jeg 
ud i gården igen. Her står LIF klar med øl, sodavand og 
pølser, Kastanjegården med specialiteter indenfor øl, 
tapenade og andre lækre sager. I mad hjørnet sælger 
Pernille og Jørgen Lemming brød og hjemmelavede 
pizzaer fra deres stenovn, og er man mere til Chili con 
Carne kan det købes hos mig.

Lige meget hvor jeg kigger hen denne dag, ser jeg 
kendte folk, der enten hygger sig ved cafébordene, 
småsnakker over en kop kaffe, alt i mens børnene sid-
der fordybet ved tegnebordet sammen med Morten, 
konkurrerer ovre ved præsten, eller prøver kræfter 
på scenen sammen med Christoffer med musikgen-
ren stomp. Friskolens største elever kommer med et 
kæmpe kagebord, super god måde at tjene lidt ekstra 
til deres skoleudflugt. Som en kæmpe overraskelse 
hopper Christoffer på scenen og gir et par numre på 
sin guitar. Super godt gået!! Dagen er så småt ved og 
være ovre, standene pakker sammen og det sidste bli-
ver sat på plads efter en god og hyggelig dag. Janni 
Rasmussen.

Vi skylder en kæmpe stor tak til alle jer, som har været 
med på turen ved adressen. En særlig tak til:
Lemming VVS, Tikma El og KP Smedje som hjalp os i 
gang med reperationer og forbedringer.

Vi ses i Forsamlingshuset
– og rundt i Landsbyklyngen.

Makhuset var også i spil som 
navn til Lemming Gl. Skole
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BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Tur til Bornholm, Klatreparken og rådyr der bliver brækket og klar til at spise
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LEMMING IF

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

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

Det store hold (0.-2. klasse)
Onsdage kl. 17.40-18.40 

     Børne Gymnastik       Gymnastik 

      i børnehøjde: 

        Sjov og ballade, 

    kolbøtter og englehop,

          og meget mere...
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Nyt fra løbeklubben:
Se her!
Begynd eller genstart din løbetræning
I starten af det nye år
Begynd – eller genstart – din løbetræning her!
Dato er endnu ikke fastsat, følg med på Lem-
ming IFs Facebook-side

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

Hold øje med løbenisserne
Søndag d. 18. dec.  
Hold øje i gader og  
stræder når løbeklubbens  
medlemmer – iført nisse- 
huser – løber rundt i Lemming  
og spreder lidt julestemning.

Voksen gymnastik
Motion / styrketræning:
Tirsdage kl. 18-19 i Lemming Forsamlingshus  
Kom og få sved på panden og rørt kroppen,  
alle kan være med.

Kom frisk

Lemming IF og Vestjylland Forsikring har skabt et part-
nerskab, der betyder støtte til den lokale sport og det 
gode sammenhold.

Lars Øster Mikkelsen er den lokale assurandør i Silke-
borg og omegn, og er selv bosat i Silkeborg. Han har 
derfor et indgående kendskab til foreningslivet i området.

– Lemming IF er en klub som er en rigtig god støtte 
for både unge og ældre i Lemming og omegn og de 
giver en masse tilbage til lokalmiljøet. Det vil vi gerne 
være med til at støtte. Man kan mærke at der er stor 
opbakning til klubben og mange frivillige ildsjæle der 
brænder for det.

Støt klubben og få et gratis forsikringstjek
Ud over sponsoratet er det faktisk sådan, at takker 
du JA til et GRATIS forsikringstjek, så giver Vest-
jylland Forsikring 250 kr. til Lemming IF uanset om 
du takker ja eller nej til at blive kunde.

Vælger du at takke ja til at blive kunde hos Vestjyl-
land Forsikring, udløser det 500 kr. til klubben.

Så tøv ikke med at kontakte Jesper Bang eller Lars 
Øster Mikkelsen, hvis du kunne tænke dig en gen-
nemgang af dine forsikringer fra Vestjylland Forsikring. 
Husk at sige du gerne vil støtte Lemming IF.

Sponsor nyt
En fordel for klubben,  
men også en fordel for DIG
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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

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

Program for vinteren 2022/23

7/12 - 22  kl. 13,30
Juleafslutning. 

Medbring en pakke til 20kr. til pakkespil 

18/1  - 23  kl. 12,30
Nytårskur, med frokost.

Tilmelding til Jytte senest  d.11/1  
på tlf. 86847897/26177897.

1/2  -23   kl. 13,30
Birthe Malmos fortæller,

og viser billeder
om en rejse til Galapagos øerne.

15/2  - 23 kl. 13,30
Walid fortæller om sit liv

og sit hjemland Syrien.

1/3  -  23 kl. 13,30
Fællessang og hygge. måske revy.

29/3  - 23 kl. 12,30
Fællesspisning med efterfølgende

Generalforsamling. 
Tilmelding til Jytte senest d. 22/3

på tlf. 86847897/26177897.

Alle vore møder finder sted
i Sejling forsamlingshus.

Kom frisk til vore møder!
Der er plads til mange flere medlemmer.

Bestyrelsen
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LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for Forår 2023

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

9. januar 2023 kl. 12.30
Nytårskur  – tilmelding ugen før.

23. januar 2023 kl. 13.30
Klubdag

6. februar 2023 kl. 13.30
Klubdag

20. februar 2023 kl. 13.30 
Foredrag ved Peter Pedersen,

tidl. ansat ved politiet, 
der vil fortælle om sine tjenesterejser i Grønland.

Tilmelding ugen før.

6. marts 2023 kl. 13.30
Klubdag

13. marts 2023 kl. 13.30
Generalforsamling

På valg kasseren og
et bestyrelsesmedlem.

 
20. marts 2023 kl. 11.00 

Udflugt til Grauballe Bryghus med rundvisning
og smagning på 2 slags øl. Tilmelding ugen før.
Pris for dette arrangement kr. 100,- pr. person.

Efter rundvisning på Grauballe Bryghus går 
turen til Lemming Forsamlingshus, hvor der 
vil blive serveret et par stykker smørrebrød.

Øl og vand kan købes.

Vi skal mødes ved Grauballe Bryghus kl. 11.00.
Hagemannsvej 6D

8600 Silkeborg.

3. april 2023 kl. 12.30
Afslutningsmiddag 

Tilmelding ugen før.

SKÆGKÆR BØRNEHUS

I Skægkær Børnehus har vi i oktober arbejdet med et 
fælles tema: Efterår. 

Der har været forskellige 
aktiviteter rundt i huset både 
ude og inde - og på tværs af 
alle aldersgrupper. Der er 
blevet skåret efterårs grønt-
sager, som efterfølgende 
blev til lækker Græskarsup-
pe henover bål. 

Der er lavet forskellige former for kreative græskar, 
samlet blade og kastanjer som er blevet brugt til ed-
derkopper, lygter og løvehoveder. Vi har leget med ef-
terårsvinden med vores faldskærm som har givet mas-
ser af sjov udenfor. Alt hvad efteråret har at byde på 
er blevet undersøgt af børn og voksne i børnehaven.

En rigtig hyggelig måned, hvor målet har været fokus 
på relationer på tværs af de aldersopdelte grupper og 
sammen at undersøge hvad efteråret har at byde på.

Skrevet af pædagog
Maria Møller 

Der snittes grøntsager
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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!

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!

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


