LOKALBLADET
For Lemming, Nisset, Serup, Resdal, Sejling, Sinding og Skægkær
Nummer 60					

15. Årgang

Marts 2017

Børn, unge og ældre danser om træet i Lemming

Nytårskur i Serup Forsamlingshus

Lemming Dagplejernes juleafslutning

Selv heste kigger ind til Silkeborg Landhandel

Gøglermarked - de lyseblå under træet er fra Skægkærskolen.
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Støt vores annoncører
- de støtter os alle!
Invester og
spar op til

70%

Bliv klogere på
www.tikma.dk

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Ventilation
Centralstøvsuger
Solcelleanlæg
Energivejleder
El-eftersyn

– en sikker forbindelse ...

✔ Bolig
✔ Erhverv
✔ Institutioner

Aut. el-installatør

8685 5060

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

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

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2A, tlf.: 3026 5156
mail@boernehavenilemming.dk

www.boernehavenilemming.dk

- Anlægsarbejde
- Entreprenørarbejde
- Vedligeholdelse
- Aut. kloakmester

Tid til fordybelse i leg og læring

Mobil 2093 7053 - www.christiansanlaeg.dk

AUTO

Priorsvej 40 w 8600 Silkeborg
8685 5806 w 2230 2175
Reperation og service af alle mærker
Alt til konkurrencedygtige priser

Silkeborg EL Service.dk
Denne
annonce
kan blive
DIN

Aut. el-installatør Peter Grindsted

4224 4223

Vi ka´ få din elmåler til at
køre baglæns ...
Solceller Privat Erhverv Industri

Serup Minitransport
ApS

v/ Jens Ove Hansen
Serup Tinghøjvej 23

Tlf. 8685 5786 - 4086 8647

www.sandsmurer.dk

sand@ny-post.dk

Container-udlejning

Stagehøjvej 19
Silkeborg
Tlf. 86 80 08 25
www.mobelhusetsilkeborg.dk
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SÆT TURBO PÅ DIT
TRÅDLØSE INTERNET

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

Waoo leveres af dit lokale energiselskab
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LEDER
Så er julen overstået og vi går igen mod lysere og varmere tider, måske lige med lidt frost og sne først. Men
ellers har vinteren indtil videre været lun og herligt energibesparende (skrevet 5. februar).

Indhold, Leder, Info
Skægkær Børnehus
Lokalbladet
Annoncer
Gadespejlet
Plads Til Dig Og Mig

- Dagplejerne, Holm Mølle

Lokale Erhvervsdrivende
Serups Tøffelhelte
Skægkærskolen
Dagplejerne
Værkeriet - Lemming og Omegn 2022
Lokale Erhvervsdrivende
Kirke Nyt
Gudstjenesteliste
Aktivitetskalenderen
LIF
Sejling Borgerforening
Sinding Forsamlingshus
Serup Forsamlingshus
Serup Borgerforening
Landsbyliv
Børnehaven i Lemming
Friskolen i Lemming
Lemming og Omegns Jagtforening
Lemming Borgerforening
Lokalrådet
Børne- og Familiehuset
Plads Til Dig Og Mig

Og med foråret kommer der gang i generalforsamlingerne, hvor vi borgere kan være med til at sikre, at vores
lokalområde ikke BARE er et dødt og kedeligt bosted,
men et levende sted at bo med tilbud til såvel børn, unge,
børnefamilier, enlige, ældre, ja kort sagt alle slags mennesker.
Hvis man så ikke lige er til foreningsarbejdet, så er det jo
en oplagt mulighed at se her i Lokalbladet, hvad man kan
deltage i ud fra den kæmpe vifte af tilbud, som foreningerne og kirkerne disker op med.
Og ét er, at man kan få udvidet sin horisont, men man vil
også kunne melde sig ind og møde nye mennesker og
få udvidet sit netværk lokalt, og således også få større
social tryghed. Idrætsforeningerne giver også mulighed
for holdsport, cykling, motionsgymnastik m.m., lige som
Værkeriet i Lemming Gl. Skole giver mulighed for bordtennis og -fodbold i åbningstiden samt café og bogudlån,
sidstnævnte er også muligt i Sindingrummet.
Så der findes kun dårlige undskyldninger for IKKE at
bruge bare noget af det hele. Hermed godt forår til alle.
Luffe

- Knapsmindefondens pris, Lemming Byfest

Idrætsforeningen Centrum
Sejling Forsamlingshus
Sejling Pensionistforening
Serup-Resdal Pensionistforening
Lemming-Nisset Seniorklub
Lokale Kontaktpersoner
Annoncer

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for fejl i datoer m.m.,
og meninger og holdninger i indsendte indlæg er også uden
ansvar for redaktionen, lige som redaktionen kan undlade at
trykke artikler, der ikke skønnes relevante. Dette vil blive meddelt indsenderen. Alt materiale skal være navngivet.
Oplysninger om personer vil normalt ikke blive trykt,
uden at disse er orienteret.

Redaktionsgruppen:						 		
Redaktør (vest):
Klaus Hansen, Resdal Bakke 51 		
4040 4502
Redaktør (øst):
Oluf „Luffe” Skjerning, Allingvej 3
2993 5475
Kasserer:			
Karina Birch, Viborgvej 129 			
6127 7299
Sognepræst:			
Bo Bergholt Grymer, Serup Tinghøjvej 9 		
2383 3055
Sognepræst:			
Mette Skårup Glowienka, Lemmingvej 2
Bladsætter:			
Tina Englyst, Serupvej 16 			
3023 1613
Mail:		 		lokalblad@gmail.com
Hjemmeside: 		www.lokalblad.com
Lokalbladets CVR:		
Lokalbladets konto nr.:

3353 7506
1938 - 5905 254 431

Tryk:				Skabertrang
Oplag:				1525 stk
Udkommer:			
ca. 1. marts - 1. juni - 1. september - 1. december
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SKÆGKÆR BØRNEHUS

LOKALBLADET

Vi arbejder i Skægkær Børnehus med læreplanstemaet ”Kulturelle udtryksformer”. I den forbindelse har vi
arbejdet med eventyr. Vi har læste forskellige eventyr,
talt om dem, leget eventyrerne og til sidst lavet dem
som skuespil for hinanden.

Generalforsamling

Vi har netop opført ”Rødhætte” og ”Fyrtøjet”. Børnene
har været meget engageret og synes det har været
spændende og sjovt. For nogle børn har det været
en lærerig proces og en stor sejr, at turde stille sig op
foran de andre på scenen.

Efter generalforsamlingnen blev der serveret smørrebrød og kaffe til de fremmødte.

Vi har oplevet at børnene efterfølgende har brugt
eventyrerne i deres lege :-)

Tirsdag d. 31. januar afholdte Lokalbladet den årlige
generalforsamling i Sejling Forsamlingshus. Grundet
tilfredsstillende økonomi, forblev alle priser uændrede,
både for annoncører og medlemmer.

Det fulde referat kan læses på www.lokalblad.com under fanen ”Vedtægter”. På siden kan du også finde information om bladet, historien bag bladets oprindelse,
samt læse tidligere udgivelser - helt tilbage fra december 2009.

ANNONCER
Shakur som kongen, Maja som dronning, Mathilde som
prinsesse og Claudia og Malli som hofdamer

Fitness Playbane i Byhaven er en realitet!
TAK for enhver donation, og ethvert initiativ & opbakning i forbindelse med vores indsamling til det
tidligere omtalte Klatre-lege-stativ:

Fitness Playbane!
De tre store hunde, spillet af Anna, Oliver og William

Sammen med sponsormidler, forenings- og private
donationer, overskud fra julemarkedet og cykelsponsorløbet, er det nu lykkedes os at nå i mål.
Step 1: Dræning af grunden
Step 2: Etablering af Fitness Playbanen,
som derefter vil være tilgængelig for alle.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen/Personalet fra
Friskolen & Børnehaven i Lemming

Soldaten Benjamin. Alle billeder er fra skuespillet ”Fyrtøjet”.

4

GADESPEJLET

Cecilie bor med sine foræl- Nicolaj Schultz, Holmmøldre Mai Hansen og Henrik levej 3, Lemming, fyldte
Strøm på Nisset Bygade 40 år d. 27. januar
44. Hun blev født den 2.
Aase og Hans Vestergaard, Ørevadbrovej 38 i Serup, marts 2016 kl. 6.59. Hun
fejrede diamantbryllup torsdag d. 26. januar 2017
vejede 2940 gr. og var 51
cm lang.
Et stort
TILLYKKE
til jer alle

Du kan være med til at gøre

Gadespejlet spændende og aktuelt,

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

Jonna og Kent Møller, Holmmøllevej 23, Lemming, fejrede sølvbryllup den 25. januar 2017.

HUSSTAFETTEN

På Holmmøllevej 41, Lemming, ligger Holm Mølle for enden
af vejen. Her bor Dorte og Nils Kærn sammen med hunden
Balder, se artikel inde i bladet. Selve hovedbygningen er fra
1856, men der har været malet mel her i vandmøllen siden
1200-tallet og frem til 1912, hvor en el-turbine tog over, men
den er også nedlagt. Huset er totalt renoveret indvendigt, og
de 26 fag vinduer er afrenset og kittet om, så stilen er flot bevaret. Rigtig flot og indbydende er det blevet. Interesserede
kan gå en flot tur langs Alling Å og nyde den smukke natur
Carsten og Kirsten Leth fejrer kobberbryllup 18. marts.
og gamle oprensede fiskedamme.
Her fotograferet med sønnen Philip i hjemmet på Sejlingvej. 						
Luffe
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PLADS TIL DIG OG MIG
Dagplejerne i Lemming
Fredag d. 16. december var vi tre dagplejere fra Lemming samlet for at holde juleafslutning. Vi havde fået
lov til at låne Værkeriet (Lemming gl. skole), hvor rammerne var helt ideelle til at mødes i heldags legestue.
Efter formiddagsmaden gik vi i gymnastiksalen. Der
var der mulighed for en masse motoriske udfordringer.
Børnene blev gynget, svinget, lavede kolbøtter, dansede og sang. I løbet af ugen havde vi lavet julepynt
derhjemme. Det blev hængt på det store juletræ, som
Værkeriet havde sat frem til os. Til middag fik vi risengrød og nisseøl, og så var det tid til en middagslur.
Den var tiltrængt.
Om eftermiddagen kom forældre og bedsteforældre,
og fik æbleskiver og kaffe. Bagefter dansede vi om juletræet og julemanden kom med godteposer, som han
havde fået af Rema 1000 på Nørrevænget. Vi havde
en dejlig dag og det var rigtig hyggeligt, at forældrene
kom om eftermiddagen og var med.
Tak for en dejlig dag og for god opbakning fra
Joan, Henriette og Gry.

Holm Mølle genåbner 1. februar 2017 med Bed & Breakfast
Dorte og Nils Kærn fra
Holm Mølle på Holmmøllevej 41, Lemming, har
besluttet at åbne deres
Bed & Breakfast igen, nu
hvor Dorte går på pension, og Nils er folkepensionist. De har gennem en
periode prøvet at sælge
ejendommen, for om muligt at komme lidt nærmere til børn og børnebørn.
Men trods en skøn natur og særdeles velholdte bygninger, opført i 1856 ved en modernisering af den
endnu ældre kornmølle, samt mulighed for at forsætte
med at drive B&B, har det ikke været muligt at finde en
interesseret køber. Dorte og Nils har haft B&B siden
de købte ejendommen i 2001 og frem til 2014.
Lokalerne åbnes igen for overnatning, og hvor der også
er mulighed for at afholde fødselsdage, familiefester,
miniferier, mindre kurser og andre arrangementer med
op til 35-40 personer. De har indgået et samarbejde
med Jesper Korshøj til, om ønsket, at stå for de kulina-
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riske oplevelser. Der er rig
mulighed for afslappende
vandreture langs Alling Å
og i Lemming Bakker.
Bygningerne har tidligere
i Dorte og Nils’ tid givet
plads til jule- og grundlovsmarkeder m.m. I fremtiden
kunne der være mulighed
for et sensommermarked.
Det smukke nye møllehus

Yderligere oplysninger kan man finde
på den flotte hjemmeside

www.holmmølle.dk
eller ved telefonkontakt:

86 88 66 00

Lokalbladet ønsker
Dorte og Nils
Held og lykke med projektet.

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Ny SPAR i Grauballe
SPAR i Grauballe er deres nye supermarked efter en
kolossal ombygning til ialt 700 m2 butiksareal med 5500
forskellige discount- og standardvarer på hylderne.
Det oplyser købmand Karsten Laursen ikke uden stolthed, idet han fortæller: ”Jeg overtog forretningen for 15
år siden, hvor der dengang var Shelltank og en kiosk
på 60 m2. Men med rigtig god opbakning fra byen og
lokalområdet samt mange forbikørende, har det været
muligt jævnligt at modernisere forretningen og udvide
sortimentet, så vi efter vistnok ialt 6 ombygninger nu
står med et godt tilbud til vores kunder. Så godt, at vi
faktisk trækker kunder fra Silkeborg også, idet de let
kan parkere her på vores udvidede parkeringsplads og
køre til og fra uden trafikalt besvær. Og med et varesortiment, der er dobbelt så stort som discountbutikkerne i Silkeborg og med masser af friske gøntsager,
føler vi os godt klædt på til at dække mange kunders
ønsker, og kan med rette kalde os ”supermarked”.
Karsten, der oprindelig stammer fra Nisset og gik i
skole og spillede fodbold i Lemming IF, vil også nævne alle de dygtige medarbejdere, der har bidraget til
forretningens gode omdømme, lige som hans far har
bidraget med hjælp til det byggetekniske. Nu er der
ansat souschef Henrik, så Karsten selv håber på at
få en lidt mindre stressende funktion i butikken, hvor
hans kone Carina også altid har været en god hjælp.

Karsten foran afdelingen med friske grøntsager

Hele ombygningen har kostet mindst 5 mill. kroner,
idet kontoret, varelageret, køle-fryserummene og personalefaciliteterne også er udvidet og moderniseret.
”Og udvidelsen skal naturligvis fejres med rigtig gode
åbningstilbud til kunderne”, siger han, ”og lige nu venter vi kun på det ny-designede SPAR-skilt til facaden,
så er vi 100% klar”.
Udvidelsen har også givet mulighed for oprettelse af
en Danske Spil-hal med 20 maskiner, ligesom 3 pakkepost-firmaer har udleveringsplads i butikken. Og man
kan stadig tanke benzin, men nu hedder det UnoX.
Så Karsten og hans personale glæder sig til at betjene
alle de kommende kunder med god service og et bredt
udvalg af sunde og billige varer, og trænger man lige til
en lun pølse undervejs, er det også en mulighed.
Luffe

SERUPs TØFFELHELTE
Foråret er lige om hjørnet, så skal vi ud og have luft under vingerne!
Vi forventer at lande en aftale omkring
bueskydning, torsdag i uge 16. Det bliver på Søholt, enten i kælderen under
hal B eller på det udendørs anlæg.

Søndag d. 18. juni mødes vi ved Kvickly
på Søtorvet kl. 8.30, hvorefter vi vandrer
en tur til Svostrup Kro via den nyrenoverede træksti.

Der vil være instruktør fra S.I.F. tilstede, som guider
os gennem teknikken i det, at skyde med bue og pil.

Undervejs indtager vi den medbragte kaffe og et rundstykke, for at afslutte dagen med
frokost på kroen, når vi når frem.

Alle mænd fra hele området er velkomne! Besøg Facebook-Gruppen ”Serups Tøffelhelte” eller
kontakt Erling Juul på 2845 7757 for mere info
Vi har valgt at holde maj måned fri pga. konfirmationer
og husk også

Serup Sommerfest på Sportspladsen, sidst i juni.
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SKÆGKÆRSKOLEN
- fokus på små og større fællesskaber
Her på skolen er vi glade for fællesskaber. I vores
overordnede værdigrundlag om ”Livsduelighed”- udgør ”fællesskab” det ene vigtige ben, mens det andet
ben er ”faglighed”.
De mest centrale fællesskaber er naturligvis de nære:
omkring klasserne, årgangene, i sfo og klub -og på hele
skolen. Men derudover er vi også en del af det større fællesskab, der er i en kommunal sammenhæng.
Sammen med mange andre folkeskoler i Silkeborg
kommune deltager vi i en lang række arrangementer
af forskellig karakter. Der er f.eks. naturfagsmarathon
- hvor elever på 5. og 6. årgang fra forskellige skoler,
mødes og både konkurrerer og inspirerer hinanden inden for det naturvidenskabelige område.
Der er en lang række idrætsarrangementer på flere årgange i undervisningssammenhæng, hvor der mødes
om – og konkurreres i - forskellige discipliner. Senest
havde vi et stort ”kids-volley” arrangement i Skægkærhallen den 1.februar. Her havde et par hundrede elever fra kommunens 4. årgange en god dag med turneringer og fællesskab.

50 års jubilæumskoncert
med

Skægkær Blæserne
Lørdag den 18. marts kl. 13.30
Koncerten afholdes i
Skægkærskolens Hjerterum.

tig godt for børnene at opleve disse store fællesskaber
og de spændende muligheder, der åbner sig her.
På nationalt plan er vi altid involveret i Skolefodboldturneringen, og i år har vi lidt ekstra ordinært haft et
hold der kvalificerede sig til stævnet i Sønderborg med
DM i skolehåndbold.
Skolens tætte fællesskaber er naturligvis helt centralemen dejligt at vi også kan være med til at udvide alle
børnenes horisont- bl.a. via deltagelse udadtil. ”En del
af noget større” med et lånt udtryk.
Peter Mortensen

Også fritidstilbuddet nyder godt af det store fællesskab
og de muligheder, der er i dette. Naturligvis ”flagskibet”
for alle sfoér i Lunden hvert år: Gøglermarkedet. Vi er
langt over 1000 deltagere, og det plejer at være en
super oplevelse for børnene at være med til. Her på
skolen prioriterer vi også deltagelse i andre arrangementer for sfo og klub. Vi er glade for den store opbakning til ”vores eget” arrangement: Sæbekasseløbet.
En rigtig klassiker indenfor (motor)-løbssporten kan vi
vist godt kalde det!
Desuden har vi via det kommunale ”Frittersamarbejde”
og ”klub-samarbejde” været afsted til hockeystævne,
og er snart på vej til ”skøjte-disko”. Vi mener, det er rig-

Fuld gas i svinget-Sæbekasseløbet 2016.
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Et hold piger (fra 3 klasse) til hockeystævnet i Virklund.

DAGPLEJERNE
”Hver dag arbejder vi med læreplans temaerne i vores hverdag. Vi arbejder med kulturelle udtryksformer, når vi feks laver juledekorationer og julepynt. Vi arbejder med naturen og
naturfænomener, når vi tager på cykeltur, ser på dyr
og taler om vejret. Vi bruger kroppen
når vi leger,
maler,
pynter og skærer
frugt ud. Børnene udvikler
deres
sociale
kompetencer og
deres sprog, når
vi taler med dem
om de ting vi laver
og oplever.”

Dagplejere		By		Telefon
Gitte Nielsen		
Heidi Videbech
Kirsten Leth		
Lone N. Jensen
Henriette Larsen
Joan Nielsen		
Gry Fogh Schultz
Lone Bidstrup		
Karina Johnsen
Søs Nielsen		
Tina Damgaard
Anita Pedersen
Jeanette Svendsen

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

3068 9017
2735 1818
2371 5476
3074 9758
8685 5672
8685 9103
2250 2097
3011 5818
2156 6073
2031 0466
6112 6002
8685 6055
2252 1042

For pædagogiske ledere, se side 46
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VÆRKERIET - LEMMING OG OMEGN 2022
Hvad er Værkeriet lige for noget?
Værkeriet er en forening, skabt på baggrund af det
forenings-, erhvervs-, institutions-, idræts- og kulturliv
som er i Lemming og omegn. Værkeriet holder til på
Lemming Gl. Skole, som siden sommeren 2015 har
stået tom, og som vi ser en masse potentiale i at bevare, indtil en evt. ny bygning vil stå klar (følg med
under navnet LemmingHuset). Herunder kan du læse
den seneste opdatering fra et hus, som bliver mere og
mere brugt.
Følg desuden med på lemmingomegn.dk/vaerkeriet
og Facebook: ”Værkeriet – Lemming Gl. Skole”. Her
kan du også se åbningstider for de forskellige dage.
Beretning fra generalforsamling 1. februar 2017
Siden den seneste generalforsamling i maj 2016, har
bestyrelsen arbejdet på at etablere en stabil og bæredygtig grundform i Værkeriet. Det kommer blandt andet til udtryk ved et kig rundt i lokalerne, da bestyrelsen
besluttede at tag tyren ved hornene og så simpelthen
begynde på at få indrettet og defineret hvad de enkelte
rum skal eller kan bruges til. Det er således endt ud
med at Værkeriet nu indeholder bibliotekscafé, gymnastiksal, to mødelokaler, køkken, fitness via Lemming IF og en kælder, hvor der står en 4-personers
høvlebænk og snart også vores første mand i lokalet,
som vil arbejde med knive og læder.
På 1. salen holder SWOT Blues bandet til, ved siden
af det store dobbeltrum, hvor vi netop er i gang med
at indrette den ene afdeling til kreativ udfoldelse, med
arbejdsborde og to høvlebænke.
I den anden afdeling er det iværksætter-delen vi satser på. Pladserne vil naturligvis også kunne bruges til
andre ting. Dernæst har vi et musiklokale, som også
vil blive færdigindrettet. I det sidste store lokale, er tanken at vi indretter et ungemiljø, hvor de kan komme et
par dage i løbet af ugen.
Vi samarbejder blandt andet med Friskolen om at etablere dette miljø samt hvordan strukturen skal se ud. De
unge har ligeledes kommet med ønsker, så det skal
blive spændende at få omdannet så mange af disse
idéer som muligt.
Etableringen af dette ungemiljø fik desuden en særdeles fin start, i og med at Knud Erik Nielsen modtog
10.000,- fra Knapsmindefonden fra sit engagement
og mange årige arbejde med Børn og unge. Tillykke!
Beløbet vil dels blive brugt til it/av udstyr og til ungeafdelingen.

10

Bonus fredag i Værkeriet.
Musik, musikquiz og mad.
Knud Erik fortæller om overrækkelsen af Knapsmindefondens pris

Derudover arbejder bestyrelsen også på hvilke tiltag
og arrangementer som hører Værkeriet til. Det være
sig markedsdage, bonus fredage i bibliotekscaféen,
åbne værksteder, m.m.
I forlængelse af dette, kan det siges at Værkeriet og
Lemming Sogns Borgerforening mødtes den 25. januar 2017 for at få klarhed over hvilke arrangementer som hører hjemme hvor. Find den aftale på lemmingomegn.dk/vaerkeriet. Foruden selve aftalen, faldt
det derudover også på plads, hvornår det er oplagt at
benytte sig og låne af hinanden, hvilket kun er med at
styrke begge huse.
Værkeriet skylder desuden en stor tak til Lemming IF
for sponsoratet til at få Værkeriets navn og logo på deres trøjer. Har du brug for info og/eller vil være en del
af Værkeriet, er du altid velkommen til at kontakte en
fra bestyrelsen eller selvfølgelig kigge forbi Værkeriet.
Til din kalender:
23. marts, 19 - 22
Foredrag med Steen Olsen (iværksætter og inspirator) og Søren Vester (Thise-boer, designer, kendt fra
tv med bl.a. eget program med udgangspunkt i eget
byggeprojekt og livet i udkantsdanmark)
24. marts, 15 - 00
Bonus fredag / UNG i Værkeriet. Dagen for de lokale
unge, hvor de kan komme og hænge ud, spille spil,
lave mad og meget meget mere. Følg med for endelig
program og husk at tjekke postkassen.
28. - 29. april
Forårsmarked. Mere info følger, men start med at
sætte dagen af.
19. maj
RETHINK Århus Kultur Hovedstad. Besøg fra borgmester Steen Vindum og Gitte Willumsen (formand i
Kultur-, fritids- og idrætsudvalget)

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE
Eniig er ny annoncør i Lokalbladet
Vores lokale energiselskab, Eniig, har tegnet en annonce i Lokalbladet, hvilket vi siger tak for. Eniig er en
sammenslutning af EnergiMidt, EnergiNord og HEF,
og hovedaktiviteten er fiberbredbånd, el & elforbrug,
energitilskud - og i Herningområdet også fjernvarme.
Mange beboere i vores område har et eller flere engagementer hos Eniig. Det værdsætter selskabet og
støtter af samme grund en række lokale aktiviteter
som f.eks. vores blad.
Waoo er Eniigs lynhurtige internetløsning. Med det får
du en stabil og fremtidssikret fiberbredbåndsforbindelse – vel at mærke med hastighedsgaranti - så du
altid får samme høje up- og downloadhastighed. Det
betyder bl.a., at du kan sende billeder lige så hurtigt,
som du modtager dem.
Omkring el og elforbrug tilbyder Eniig en attraktiv elaftale og en række spareråd, der gør det nemmere
at spare på elregningen. Du får også redskaber til at
følge dit elforbrug, så regningen aldrig løber løbsk.

SÆT TURBO PÅ DIT
TRÅDLØSE INTERNET

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

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

eller nye vinduer, eller hvis du supplerer elvarmen med
en varmepumpe. Eniig har tilmed gjort det nemmere
for personer at søge det kontante tilskud i form af en
ny og forbedret portal. Desuden er tilskudstaksten hævet, så du som Eniig-kunde er sikret et højt tilskud.
Du kan få gode råd om varme, tjekke varmepriser eller
se de seneste driftsmeldinger på hjemmesiden.
Vil du vide mere om Eniigs tilbud,
kan du få mere info på

eniig.dk

Eller du kan ringe på

70 15 15 60

Energitilskud gives som kontant tilskud, når du gør din
bolig mere energivenlig. Det gælder bl.a. efterisolering

Silkeborg Landhandel sælger stadig foder m.m.m.
Silkeborg Landhandel i Ebstrup oplevede den 21. december en voldsom brand. Ejeren, Frank Munksø og
en kunde, prøvede efter bedste evne at slukke branden, men varmen og røgen var så kraftig, at de måtte
opgive.
Efterfølgende fik de behandling i en ambulance med
ilt m.m., mens brandvæsenet bekæmpede flammerne.
Hele varelageret gik til, og bygningen blev kraftigt røgog vandskadet.
Det var et kæmpe chok for Frank Munksø, Serup, der
ejer butikken, og som gennem nogle år har fået en solid forretning op at stå, og som måske kortvarigt frygtede, at butikken skulle lukkes. Men Frank er en viljestærk natur, og hurtigt blev der oprettet en nødbutik i
DLGs store haller ved siden af. Her kan man stadig
købe foder ”lidt” en-gros, lige som han stadig leverer
indtelefonerede ordrer ud som tidligere.
Frank siger, at her skal stå: TUSIND, TUSIND TAK til
alle jer, der var så søde at støtte med såvel bidrag som
trøstende ord. Og det var utroligt rørende og dejligt, da
der juleaftensdag dukkede gaver op til vores 3 børn
samt en ”hjælperliste med telefonnumre til utrolig mange, der gerne ville give en hånd med om nødvendigt.”

Frank og en Sejlingkunde gør begge en god handel

Frank tilføjer: ”Det er et fantastisk skulderklap at få i en
meget svær tid”. Man er derfor altid velkommen til at
ringe på tlf.nr. 2970 1029 eller kigge ind og høre, hvad
der er dagens tilbud, men skal man snakke længe
med ham og nyde hans kundevenlige humor og varme, så husk trods alt varmt tøj, for der er altså rigtig
koldt i de store haller.
Og husk kontanter, da div. betalingssystemer midlertidigt er i udu, men man kan altid få på regning. Den nye
butik, vurderer Frank, kan være klar om nogle måneder for almindelig ekspedition, men kunderne må nok
regne med, at den færdige og flottere butik med varer
på alle hylder (som jo lige skal sættes op og fyldes op!)
først er klar lidt senere.			
Luffe
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Den flyvske frihed

- om Luther og det, der binder os frie.
Jeg husker tydeligt dengang min kone og jeg første
gang fik råd til en bil. Det var en lyseblå Mazda 323
til 7000 kr. Selvom den kun kunne overhale ned ad
bakke, så var det trods alt en bil, og sikke en frihed det
gav! Nu var familiebesøg ikke længere halvdagsrejser,
hvor vi – som Povl Kjøller sang – først måtte gå til fods,
så køre med bus, derefter med tog og så med bus igen
før vi var fremme.

Luther er på mange måder en klassisk frihedshelt.
Han kæmpede for den lille mand mod overmagten på
en aldeles frygtløs måde, der let kunne have kostet
ham livet. Og så er han alligevel en meget anderledes
frihedshelt end dem, vi ellers hylder. Fordi den frihed,
han kæmpede for, er en anden end den, vi i dag tiljubler og ønsker os mere af.

En anden mærkedag i mit liv, var da jeg første gang
kunne stemme til et folketingsvalg. Her blev det tydeligt, at jeg nu var ved at blive et voksent menneske,
som selv kan bestemme, hvilke partier og holdninger,
jeg vil støtte. Hvilken herlig frihedsfølelse at kunne gå
ind i stemmeboksen og være med til at bestemme,
hvem der skal lede vores land.
Frihed er fantastisk og svær at få nok af. Frihed til at
sige og stemme det, man vil. Frihed til at leve og rejse,
som man vil. Frihed til at være, som man er. Derfor
elsker vi også fortællingerne om de store frihedshelte,
som kæmper mod undertrykkende tyranner. Lige fra
Robin Hood og modstandsfolk til Nelson Mandela.
I år fejrer vi en anden af vores store frihedshelte. En
mand, som bekæmpede undertrykkelse med Bibelen
i hånden. Mandens navn er Martin Luther, og i år er
det 500 år siden, at han indledte sin frihedskamp ved
at banke 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans
kamp var direkte rettet mod den katolske kirke, som
havde en masse magtfulde mænd - med paven i spidsen - til at bestemme over, hvordan man skulle forstå
Bibelen og tro på Gud. Luther oversatte Bibelen fra
latin, så enhver kunne læse og forstå den, og han gik
imod tanken om, at noget menneske står over andre i
forholdet til Gud.
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Hvad er ægte frihed?
Når vi tænker på ”frihed”, er det ofte at kunne gøre,
som vi vil. At kunne købe en Mazda, så vi kan køre,
hvorhen vi vil. At kunne stemme på den politiker, vi
synes, er mest fornuftig. At kunne få det hus, vi har lyst
til at bo i, eller den rejse, som vi altid har drømt om.
Sådan tænker de fleste i dag om det at være fri.
Men sådan tænkte Luther ikke. For at gøre lige, hvad
man vil, er ikke ægte frihed, mente han. Et menneske,
der gør, hvad han eller hun har lyst til, er ikke et frit
menneske. Simpelthen fordi vi ikke selv bestemmer,
hvad vi har lyst til! Fordi vi ikke selv er herrer over,
hvad vi ønsker!
Et moderne eksempel på det er internettet. Her har
alle fri adgang til et væld af oplysninger om store og
små, vigtige og mindre vigtige ting. Man kunne tro, at
den frie adgang til alverdens informationer ville føre til
bedre debatter og gøre folk mere oplyste. I virkeligheden er det ofte det modsatte, der sker. Det har nemlig
vist sig, at man primært læser de debatindlæg, man er
enig i og sorterer resten fra. Dvs., at man ikke primært
deltager i internetdebatter for at blive klogere, men fordi man vil bekræftes i de meninger, man allerede har.
Man læser, med andre ord, det, man har lyst til at læse
og sorterer det fra, man ikke har lyst til at læse. Ser
man på, hvilke ord, der er de mest søgte på nettet, kan
man også se, hvor lyststyret det ”frie” menneskes ”frie”
valg er. Ordet ”sex” ligger altid helt i top. I Danmark vist
i skarp konkurrence med ordet ”camping”.

Luthers pointe er, at netop i kærligheden findes en frihed, der ikke flyver, men binder os til jorden. Både når
det gælder kærligheden til et andet menneske og til
Gud. For begge dele forpligter os til at tage det konkrete liv, vi står i, på os med de opgaver, der nu engang hører det til, i stedet for at flyve væk i drømme
og ønsketænkning. Selvom det kan lyde voldsomt
begrænsende og hæmmende, så er pointen, at det
ikke føles sådan, når det er kærligheden, der binder
os. For kærligheden er, som Paulus siger, ”fuldkommenhedens bånd”. Det er det bånd, hvor bundethed
og frihed går i ét.
Af og til kan vi endda mærke, hvordan det, vi ønsker
og har lyst til, gør os mere ufrie end frie. Hvis vi f.eks.
aldrig kan gå forbi en bagerbutik uden at skulle ind og
købe en flødeskumskage, så føles det ikke som frihed,
selvom vi gør det, vi inderst inde har lyst til. Vi er altså
ofte mere bundne og ufrie, end vi har lyst til at vide
af. Forfatteren Karl Ove Knausgård beskriver et sted,
hvorfor vi ikke er så frie og selvbestemmende, som vi
selv tror. Knausgård skriver om sig selv: … men hvad
var tankerne værd? Hvad var bevidstheden andet end
overfladen på sjælens hav? Andet end små farverige
sejlskibe, drivende plastikflasker og drivtømmer, bølger og strømme, hvad dagen nu end måtte bringe, på
toppen af et flere tusind meters dyb? Eller dyb var ikke
det rigtige ord. Hvad var bevidstheden andet end lyskeglen fra en lommelygte i dybet af en mørk skov?
At være fri og bunden
”Friheden” til at gøre det, man har lyst til, er en frihed, der flyver. Hid og did alt efter, hvor lystens vinde
blæser hen. Den frihed, som Luther kæmpede for, er
derimod ikke flyvsk. Nej, det er en frihed, der forpligter
og binder. Derfor siger to mennesker, der vies i en luthersk kirke, ”Ja” til at ”elske og ære” hinanden ”både
i medgang og modgang”, indtil døden adskiller dem.
Det er ikke et ”Ja” til den anden, så længe man har lyst
til det, for det kan man ikke bygge noget ægteskab eller ret meget andet på.

Når vi i år hylder frihedshelten Martin Luther, er det
den frihed, der binder os mennesker sammen, vi fejrer. En forpligtende frihed, som udspringer af troen på
Jesus Kristus. Det menneske som med hele sit liv vidnede om ”fuldkommenhedens bånd”. Et bånd, vi ofte
skærer over eller er afskåret fra. Men som vi i troen
atter kan få del i og blive bundet af.
Bo Bergholt Grymer

Siden sidst

Døbte og Begravede
Døde i Serup-Lemming sogne
Niels Sehested Nielsen, 88 år.
- Bisat lørdag den 5. november i Lemming kirke
Aase Andersen, 78 år.
- Bisat lørdag den 28. januar i Serup kirke.
Døbte i Sejling-Sinding sogne
Johan Lind Voetmand.
- Døbt lørdag den 12. november i Sinding Kirke
Døde i Sejling-Sinding sogne
Else Kirstine Rasmussen, 92 år.
- Bisat torsdag den 1. december i Sinding Kirke.
Anna P. Sørensen, 88 år.
- Begravet onsdag den 14. december i Sinding Kirke.
Gerda Solveig Møller, 97 år.
- Bisat tirsdag den 20. december i Sinding Kirke.
Esther Langballe Hansen, 87 år.
- Bisat lørdag den 4. februar i Sinding Kirke.
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De ni læsninger

Børnekoret og Vox’enkoret medvirkede ved de ni læsninger i Sejling og Lemming kirker. Ca. 40 korsangere
var med til at gøre de to gudstjenester til en smuk og
højtidlig begivenhed.
Traditionen tro indledte børnekoret gudstjenesten med
at synge Nu tændes tusind julelys bærende levende
lys i hænderne.
Korene sang hver i sær mellem læsningerne og sluttede af i et stort fælles kor syngende Fadervor og Dejlig er Jorden.
Børnekoret

Vox´enkoret

Børnekoret

Julekoncerter i storpastoratet

For tredje år i træk blev der afholdt julekoncert med
Vox’enkoret og Voksenkoret fra Funder/Kragelund
samt Sejsblæserne.
Koncerterne fandt sted i Serup og Funder kirker og
samlede fuldt hus i begge kirker. Som de tidligere år
var de kendte julesange på programmet ligesom halleluja koret fra Händels Messias også blev opført igen.
Derudover sang kor og orkester en medley af engelske
Christmas Carols og sluttede traditionen tro af med at
synge Dejlig er jorden.
Som noget nyt blev julekoncerten også afholdt i Sejs
kirke og også her blev koncerten godt modtaget af
publikum.

Børnekoret
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Julekoncert med VoxBox Choir
VoxBox Choir fra Viborg havde lovet at tage publikum
med ind i et skønt klangunivers, hvilket man må sige
de holdt. Det blev en stemningsfyldt og smuk koncert.
Koncerten var godt besøgt og Sejling kirke blev fyldt af
korsangernes smukke klang og deres glade udstråling.

Kalender
Vinterhøjskole

FRI SOM FUGLEN I SIT BUR…
Lørdag den 4. marts kl. 9.30-13
i Serup konfirmandstue
Om at være menneske – spændt ud mellem forførende frihed og forpligtende ansvar. Sidste foredrag i
årets vinterhøjskole hedder:
”Gavens grundvilkår” – om hvordan gaver forpligter
og binder os tættere sammen” ved Bo Bergholt Grymer
Det er skønt at få gaver. Men enhver gave rummer
også en forpligtelse til at give noget tilbage til den gavmilde giver. Det kan føles som en snærende forpligtelse, men betyder også, at gaver kan binde mennesker
tættere sammen, ja er helt afgørende for fællesskaber.
Findes der gaver, som kan gives, uden at de rummer
et krav om en eller anden modydelse? Og hvis ikke,
hvad betyder det så i forhold til Guds gaver til os?
Bo Bergholt Grymer fortæller om, hvad det betyder at
få en gave. For med giverens gavmildhed følger også
en forpligtelse til at gengælde gaven. Det gælder både
over for andre mennesker og over for Gud. Gaver er
derfor med til at understrege de forpligtende fællesskaber, vi er sat i, og kan endda binde mennesker tættere sammen.
kl.   9.30 Kaffe og rundstykker
kl. 10.00 Foredrag
kl. 11.00 Pause
kl. 11.30 Spørgsmål til Bo
kl. 12.00 Afrunding med spørgsmål og debat
ud fra alle tre foredrag
kl. 13.00 Afsluttende opsamling på alle tre foredrag.

Søndag den 12. marts

inviteres du med ud og samle ind til verdens fattigste.
Vi har brug for din hjælp til årets landsindsamling. Har
du lyst til at være med, kan du melde dig som indsamler i Serup til
Bo Grymer - bobg@km.dk / 2383 3055
eller i Lemming til
Arne Mundbjerg - arne.mundbjerg@silkeborg.dk
4034 5782
Medbring gerne bil, hvis I har mulighed for det.
Dagen begynder med gudstjeneste
i Lemming kl. 9.30 og
i Serup kl. 11.00.
Over middag går vi ud og samler ind til Folkekirkens
Nødhjælp.
Sejling og Sinding sogne:
I Sinding samles holdet hos Henrik Berntsen, Sinding
Hovvej 20 kl. 10.00. Du kan melde dig som indsamler
hos Henrik Berntsen, tlf: 24 67 95 61.
I Sejling samles man i sognehuset, Lemmingvej 2 efter
dagens gudstjeneste kl. 12.00. Du kan melde dig som
indsamler hos Kirsten Juul, tlf: 51 90 12 44.
Gør en verden til forskel
Det tager kun 3 timer af din forårssøndag at samle ind
– men det gør en verden til forskel for mennesker, der
intet har i dag. Når du går en rute kan Folkekirkens
Nødhjælp give:
Fem familier en køkkenhave,
der sikrer mad og indtægt
25 mennesker midlertidigt husly
efter en katastrofe
30 flygtningebørn
næringsrig mad i en måned
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JOHAN SEBASTIAN BACH KONCERT
Onsdag 22. marts kl. 19.30 i Serup Kirke

Ved organist Erik Sanggaard og sognepræst Bo Grymer. Kom med til en stemningsfuld aften i selskab med
”den femte evangelist”, som komponisten Bach er blevet kaldt. Den ellers religionskritiske filosof Nietzsche
har beskrevet hans musik med ordene: ”En, der fuldstændigt har glemt kristendommen, hører i sandhed
hans musik som evangelium”.
Bach, der voksede op i samme by som Martin Luther,
var meget inspireret af den lutherske reformation i sine
værker. Vi indbyder til en kirkekoncert, hvor vi skal
høre Bachs storslåede musik, samt uddrag fra centrale Luthertekster og fra den Bibel, som Luther med
sin oversættelse har gjort tilgængelig for alle.

Skærtorsdag:

Torsdag den 13. april
Sinding 9.30 - Serup 11.00
Skærtorsdag spiste Jesus det sidste måltid med disciplene inden korsfæstelsen. Med 12 disciple omkring bordet var de i alt 13 til bords, hvilket siden da er
blevet et ’ulykkestal’. Skærtorsdag er fejringen af den
allerførste nadver. ”Skær” betyder ”renselse” og dagen
kaldes ”skær”, fordi Jesus efter måltidet vasker disciplenes fødder med ordene: ”Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.”

Langfredag:

Fredag den 14.april
Sejling 9.30 - Lemming 11.00
Langfredag mindes kirken Jesus´ død på korset og
hans gravlæggelse. Dagen, der traditionelt er kaldes
for ”sorgens dag”, markerer vi igen i år med liturgiske
gudstjenester. Her skal vi høre læsninger fra lidelseshistorien, musikindslag og synge salmer. Gudstjenesten vil få et meditativt præg og give rum for eftertanke
og refleksion. I Lemming kirke bidrager Ole Dusgård
også med musikalske indslag på guitar.

Påskesøndag:

Minikonfirmand-skuespil

Palmesøndag - d. 9. april - i Lemming kirke kl. 11
Minikonfirmanderne går i løbet af foråret til undervisning i Sejling Sognehus. Her hører de historier fra Bibelen, synger sange og salmer og går på opdagelse i
kirken. Palmesøndag afslutter vi forløbet med et skuespil i Lemming kirke. Et skuespil, som fører os igennem påskedagenes begivenheder fra Jesus´ indtog
i Jerusalem med hyldestsang og palmegrene og helt
indtil korsfæstelsen og opstandelsen påskesøndag
Alle er velkomne til den festlige indledning
på påsken, hvor Børnekoret også vil
synge for os.
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Søndag den 16. april
Lemming kl. 9.30 - Serup kl. 11.00
Efter langfredag kommer påskedag, hvor vi i kirken fejrer at Jesus opstod fra graven. Påskedag er kirkens
største festdag, og vi holder gudstjeneste i alle storpastoratets seks kirke. Højdepunktet i gudstjenesten
er læsningen af Påskeevangeliet. I Serup og Sejling
kirke er Vox´enkoret med til at skabe en festlig påskestemning.

VI SPISER SAMMEN
– LAM, SAMMENSKUD OG SAMTALE

Foredrag med tryllekunstner og globetrotteren Jesper Grønkjær

Mandag 2. påskedag, 17. april
Gudstjeneste i Funder Kirke kl. 16.00

Tirsdag den 25. april kl. 19.30
i Sinding Forsamlingshus

Middag med samtale i det nye kirkehus kl. 17.00-20.00
Medbring en ret tilbehør – vi slutter påsken med at stege lam og håber på, at deltagerne vil medbringe en ret
tilbehør, som de synes passer til. Meld gerne tilbage,
hvad du medbringer. Man kan også komme og hjælpe
med at forberede maden sammen i ’det nye kirkehus’
om eftermiddagen.

Jesper Grønkjær er en internationalt anerkendt tryllekunstner. Han drager på ekspeditioner til klodens fjerneste afkroge for at optræde hos mennesker uendeligt
fjernt fra det liv vi kender i Danmark. Han rejser på
tømmerflåde ned ad Amazonfloden, opsøger kannibaler i den indonesiske jungle, rider på kamel ud for at
trylle hos beduiner for at vise, at smilet er det sprog, vi
alle taler.

”Brændte hjerterne ikke i os?”
Sådan spørger de to venner hinanden – hos evangelisten Lukas – da de vendte hjem fra påskefesten i Jerusalem. Når mennesker opdager noget, de ikke havde
tænkt før, kan de have lyst til at hoppe op i luften eller
blot udbryde ’Aha!’ eller ’Heureka!’, sådan som Arkimedes gjorde, da han trådte ned i badekarret og bemærkede, at vandstanden, mens hans fod sank, steg, og
han opdagede det modsatte af tyngdekraften, nemlig
princippet om opdrift i væske.

Nu er han kommet hjem fra sin mest farefulde rejse,
hvor han var i Honduras, der med 20 mord om dagen
er verdens farligste land. Der var han i selskab med
narkokarteller, bandeledere, politikere, gadepræster
og havde et hemmeligt møde med en massemorder
med 400 drab på samvittigheden.

Med et glas rødvin tager
vi under middagen fat på
spørgsmål, som kan inspirere til samtale. Målet er at
lytte og tale sammen, finde
nysgerrigheden frem og
måske endda blive klogere
på livet. Det kunne være
spørgsmål som:
Hvad vil det sige at lære noget?
Hvad betyder det at forstå et andet menneske?
Hvad er en frugtbar konflikt?
Hvad vil du gerne gøre, som kan få betydning for andre?
Hvordan kan noget, du tror på, forandres?
Hvornår er viden frisættende?
Hvad vil det sige, at hjertet løber over?
Har du lyst til at tale med andre?
Tilmelding af hensyn til siddeplads
og hør nærmere hos
Ina Schmidt 2789 8565
eller
Kresten 5115 2766 – kta@km.dk

Foredraget ”Smil på Dødens Avenue” er en smuk og
kærlig fortælling om at finde smil og håb i livet - hvad
enten man er offer eller gerningsmand.
Foredraget er et mix af flotte, smukke fotos, unikke tvklip, vanvittige historier.
Stemningen går fra at publikum skriger af grin over
de sjove beretninger, til de er musestille og eftertænksomme. Og så er der masser af stof til, hvordan vi danskere også selv kan få mere smil i hverdagen!
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Opera - Operette – Musical

Tirsdag d. 23 maj kl. 19.30 i Lemming Kirke
med operasangerne Laura Flensted Jensen - Niels Bo
Emgren samt Vox’enkoret  
Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til sopranen Laura Flensted Jensen og barytonen Niels Bo
Emgren.

Konfirmationsdatoer 2017
Friskolen i Lemming
Lørdag den 29. april kl. 10.00 i Lemming kirke.
Konfirmander fra Serup og Lemming sogne,
Skægkærskolen og andre skoler
Lørdag den 6. maj kl. 9.30 i Serup kirke og
Lørdag den 6. maj kl. 11.00 i Lemming kirke.
Sejling og Sinding-konfirmander
Store Bededag, Fredag den 12. maj kl. 10.00
i Sejling kirke
Søndag den 14. maj kl. 10.00 i Sinding kirke.

Laura og Niels

De to sangsolister vil på festlig vis føre publikum rundt
i den spændende opera- og musicalverden og præsentere flere af de kendte highlights herfra.

Pinse-friluftsgudstjeneste
Krebsesøerne, Sinding

Begge solister er uddannet fra det Jyske konservatorium. Laura har gennem årene haft solistopgaver i
udlandet, men også herhjemme sammen med Århus
og Ålborg symfoniorkester. Hun er i dag ansat på Den
jyske sangskole, Herning.

2. Pinsedag fejrer vi traditionen tro med en friluftsgudstjeneste for alle i Sejling, Sinding, Serup og Lemming sogne. I år finder gudstjenesten sted ved Krebsesøerne kl.14.

Niels Bo har ligeledes optrådt i ind- og udland og er i
dag bl.a dirigent for Jysk akademisk kor.

Vi opfordrer alle til at tage madkurv, tæppe m.v. med,
så vi efter gudstjenesten kan spise vores frokost sammen i det grønne.

Vox’enkoret medvirker også denne aften og vil ligeledes bevæge sig ind i musicalverden og synge sange
fra filmen og musicalen The Sound og Music. Koret
vil derudover også synge sange fra den danske sangskat. Ind imellem musikindslagene vil der også være
fællessang og efter koncerten vil menighedsrådet
byde på en kop kaffe.
Så mød op til en festlig og fornøjelig sommeraften i
kirken.
Gratis entré
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Mandag den 5. juni kl. 14.00

I tilfælde af kraftigt regnvejr rykker vi gudstjenesten indenfor i Sinding Kirke.
Gudstjenesten vil blive varetaget i et fællesskab mellem Anders Juul Fuglsang og Bo Bergholt Grymer.

Sommercykeltur ud i det grønne
Søndag den 11. juni kl. 10 – 13

Vi begynder midt i ”Lille Hids Pastorat” med en forkortet højmesse i Sinding Kirke kl. 10.00.
Derefter cykler vi fra Sinding med kurs mod Mausing,
hvor vi stiler efter Mausing Mølle. Vi spiser medbragt
mad i Mausing (husk madpakke, tæppe og kop til kaffe).
Derefter fortsætter vi til Vinderslev, hvor vi slutter med
en rundvisning i kirken med de flotte og efterhånden
landskendte kalkmalerier.

		Dagens program:
10.00 gudstjeneste i Sinding Kirke,
ca. 10.50 afgang fra Sinding.
11.15-12.15 frokostpause i Mausing.
ca. 13.30 Afslutning ved Vinderslev Kirke
Man er velkommen til at tage turen i følgebil, hvis man
foretrækker det. Vi håber selvfølgelig på, at den danske sommer viser sig fra sin venlige side.
Vel mødt til en søndag i det grønne.
Anne Marie Dolmer
Anders Fuglsang
Bo Grymer
Kresten Andersen

Børnekor

Koret er primært for børn i 2. og 3. klasse og foregår i Sejling sognegård hver tirsdag fra ca. kl. 14.45
til 15.45.
Børnekoret medvirker ved gudstjenester og koncerter i
Serup, Lemming, Sejling og Sinding kirker. Derudover
deltager vi i korstævne ca. 1 gang om året.
Formålet med børnekoret er primært at skabe en social aktivitet omkring musik - gøre børnene glade for
at synge og give dem den fantastiske oplevelse af at
synge sammen med andre børn. Derudover får børnene trænet og udviklet deres sangstemmer.

VOX’ENKORET

Vox’enkoret, som blev oprettet i 2012, er stadig åbent
for ny tilgang. Der er nu 25 sangere fordelt på 4 stemmer. Koret er et glad og seriøst arbejdende kor med et
godt socialt samvær. Koret medvirker ved gudstjenester og koncerter i Lille Hids pastorat, men giver også
koncert udenbys.
Koret har ved flere lejligheder haft samarbejde med
voksenkoret fra Funder/Kragelund.
Repertoiremæssigt spænder koret bredt - lige fra klassisk musik til sange fra den danske sangskat samt rytmiske sange. Musikken er både af kirkelig og verdslig
karakter.
Koret øver hver torsdag i Sejling sognegård fra kl.
19.00 til 21.00. Herefter nydes der kaffe og kage med
hyggeligt samvær.
For nærmere information om de to kor, kan der ske
henvendelse til undertegnede på tlf. 2720 5378.
Organist
Karen-Minna Nielsen
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for Lemming, Serup, Sejling og Sinding Sogne

					Takster pr. 1. januar 2017

								
1 brugsperiode er 25 år for kiste, og 10 år for urne i Lemming/Serup, og hhv. 30 og 20 år i Sejling/Sinding
		
Fornyelse af gravsteder, medlemmer af folkekirken (momsfrit)								
For 1 brugsperiode:		
Kiste- eller urnegravsted, uanset antal pladser
326,17				
									
Fornyelse eller erhvervelse af gravsteder, ikke-medlemmer af folkekirken (momsfrit)				
For 1 brugsperiode:				
Lemming/Serup
Sejling/Sinding
Kistegravsted, pr. gravplads			13.233,00			15.879,60			
Kistegravplads i fællesgrav			13.233,00			15.879,60
Urnegravsted					 1.625,60			 3.251,20
Urnegravplads i fællesgrav			
1.625,60			
3.251,20
															
Pleje og vedligehold af gravsted, pr. år. Taksterne er incl. 25 % moms.
						 Renh.		
Gran (kat.1)		
Blomster (pr stk)
Kistegravsted med 1 plads			
813,77		
431,38			
19,28		
Kistegravsted med 2 pladser			1.221,19		648,11			19,28		
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
   203,19
215,20
19,28
Urnegravsted					 610,59		250,09			19,28		
									
Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.
			
Lemming/Serup				Vedl.h.			Gran			Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads			22.376,50		10.784,50		482,00		
Kistegravsted med 2 pladser			33.590,50		16.202,75		482,00		
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
  5.575,25
  5.380,00
482,00
Urnegravsted					 6.720,80		 2.500,90		192,80

Udvidet pleje og vedligehold af gravsted for en brugsperiode. Taksterne er incl. 25 % moms.
			
Sejling/Sinding				Vedl.h.			Gran			Blomster (pr. stk)
Kistegravsted med 1 plads			26.851,80		12.941,40		578,40		
Kistegravsted med 2 pladser			40.308,60		19.443,38		578,40		
Kistegravsted med flere, ekstra pr. plads
  6.690,30
  6.456,00
578,40
Urnegravsted					13.441,60		 5.001,80		385,60

						Lemming/Serup
Sejling/Sinding					
Urnegravplads i plæne, m. gravminde
4.534,60		
9.069,20		
Urnegravplads i plæne, anonym		
2.641,40		
5.282,80		
Kistegravplads i plæne, m. gravminde
17.140,25		
20.568,30		
Kistegravplads i plæne, anonym		
10.142,50		
12.171,00
Kistegravplads i plæne m. gravminde, 2 pladser
---		
30.883,00
									
									
Gravning, tilkastning og planering af grav. Taksterne er momsfri.						
									
Kistebegravelse, mandag - fredag		
4.311,70				
Urnebegravelse, mandag - fredag		
651,23
			
									
Ved kistebegravelse lørdag tillæg 25 %, og ved urnebegravelse lørdag tillæg 100 %.					
			
Timepris for arbejde på kirkegården, incl. 25 % moms 407,71 								
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Litteraturkreds
Litteraturkredsen, som omfatter medlemmer fra de 6 nordlige kirkesogne er åben for
flere medlemmer. Møderne
holdes en onsdag aften hver
måned i sæsonen.

Klokkeringning ved dødsfald

Der kan ske tilmelding
hele sæsonen

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

Henvendelse til
Grethe Ankersen
tlf. 86 85 53 99.

			

Adresser

Sognepræster:
Bo Bergholt Grymer, Serup Præstegård
Serup Tinghøjvej 9, Serup, 8632 Lemming
Tlf.: 2383 3055 - E-mail: bobg@km.dk

Mette Skaarup Glowienka (på barsel), Sejling
			
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2114 9590 - E-mail: msg@km.dk

					

Formand for Serup og Lemming menighedsråd:
Arne Mundbjerg, tlf.: 8685 9875 / 4034 5782
E-mail: Arne.mundbjerg@silkeborg.dk
Formand for Sejling og Sinding menighedsråd:
Kirsten Juul, tlf.: 5190 1244
E-mail: kirstenjuul@fiberfart.dk

Anders Fuglsang (vikar for Mette), Sejling
Gyvelvej 10, 8620 Kjellerup.
Tlf. 2814 9533 - E-mail: andersfuglsang@live.dk.

Gravere:
Serup sogn: Poul Jensen, tlf.: 2177 2867
Lemming sogn: Lars Elsborg Jensen, tlf.: 2027 9021

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

Sejling sogn: Anny Krogh, tlf.: 2612 5283
Sinding sogn: Steen Brødløs, tlf.: 2296 1589

Det Fælles Kirkekontor
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8686 7064 - E-mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirs., ons. og fre. 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, tors. tillige 16-17

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

Kirkeværge:
Serup sogn:
Kurt Nissen, tlf: 3013 4490
Lemming sogn:
Tina S. Lysthauge Enemark, tlf.: 2075 9310
Sejling sogn:
Karen Ladefoged Madsen, tlf.: 2984 6095
Sinding sogn:
Anne Marie Dolmer, tlf 8685 6058
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Søndag d. 23. 9.30 AF

11.00 AF

9.30 BG 8)

Søndag d. 16. 11.00 BG

Mandag d. 17.

11.00 BG

11.00 BG 6)

Fredag d. 14.

Torsdag d. 13 11.00 AF

Søndag d. 9.

11.00 AF

9.30 AF

9.30 BG

11.00 AF

11.00 KTA

11.00 AF

9.30 AF 8)

9.30 KTA

11.00 KTA 9)

9.30 KTA

19.30 AF

11.00 KTA 6)

11.00 BG

9.30 AF

Søndag d. 2.

Sinding

Kragelund

Sejling

Serup

April

Lemming

11.00 KTA

11.00 AF

Tirsdag d. 28.

Søndag d. 26. 9.30 KTA 8)

9.30 AF 8)

17.00 KTA 3)

Tirsdag d. 21.

Onsdag d. 22. 19.30 BG 4)

9.30 KTA 8)

9.30 AF 1+8)

Kragelund

Søndag d 19.

11.00 AF 1)

Sinding

9.30 KTA 1)

9.30 BG 1)

Sejling

Søndag d. 12. 11.00 BG 1)

Lemming
11.00 BG

Serup

16.00 KTA

9.30 KTA

11.00 KTA

9.30 BG

Funder

11.00 KTA

11.00 KTA

11.00 KTA 1)

9.30 BG

Funder

for Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding Pastorat

Søndag d. 5

Marts

KIRKENYT
Gudstjenesteliste - Marts, April og Maj 2017

1. s. e. påske

2. påskedag

Påskedag

Langfredag

Skærtorsdag

Palmesøndag

Maria
bebudelsesdag

Kirkeåret

Midfaste

Midfaste

3. søn. i fasten

2. søn. i fasten

1. søn. i fasten

Kirkeåret
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11.00 BG

Søndag d. 28. 9.30 BG 8)

11.00 KTA

9.30 KTA

10.00 KTA 7)

9.30 BG 8)

11.00 KTA
konfirmation

10.00 KTA
konfirmation

11.00 KTA

10.00 KTA 7)

11.00 BG

9.00,11.00 KTA
konfirmation

9.30 KTA

Se også kalendersiderne for mere information om arrangementerne

1) Sogneindsamling
2) Gudstjeneste på Kragelund Plejecenter. Aller er velkomne
3) Børnekirke. En kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende spisning i konfirmandstuen.
Tilmelding: se hjemmesiden.
4) Bach-gudstjeneste med refleksioner kl. 19:30 - 21:00.
Medvirkende: Organist Erik Sanggaard og sognepræst Bo Grymer.
5) Gudstjeneste på Funder Plejecenter. Alle er velkomne.
6) Påskedrama, Minikonfirmander medvirker
7) Ved Bøllimg Sø
8) Kirkekaffe
9) Voksenkoret medvirker

9.30 BG

11.00 AF

Søndag d. 21.

Torsdag d. 25. 11.00 BG

10.00 AF
konfirmation
9.30 AF

konfirmation

10.00 AF

Søndag d. 14.

Lørdag d. 13.

Fredag d. 12.

9.30 BG

Søndag d. 7.

11.00 BG

11.00 BG
konfirmation

9.30 BG
konfirmation

Funder

Lørdag d. 6.

Kragelund

Sejling

Lemming

Serup

Maj

Sinding

11.00 BG

9.30 BG

11.00 AF

Søndag d. 30

9.30 AF 8)

10.30 BG 5)

10.00 KTA 2)

Torsdag d. 27.

Onsdag d. 26.

6. s. e. påske

Kr. Himmelfart

5. s. e. påske

4. s. e. påske

Bededag

3. s. e. påske

Kirkeåret

2. s. e. påske

Få dit arrangement med i næste nummer af

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

Lotterispil i
Serup Forsamlingshus
hver tirsdag kl. 19.00

Gåtur, Landsbyliv:
Hver søndag kl. 10.00
ved Friskolen

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

Lotterispil i
Sejling Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00

Sinding Samkøb
Man-fre. kl. 16-17.30
Sinding Forsm.hus

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

Børnekoret
Onsdage kl. 14.45
Sejling Sognehus

Marts

April

1. marts kl. 13.30
Leo Brøgger, Sejling Pensionistf., se s. 44

12. marts
Indsamling, Folkekirkens
Nødhjælp. se s. 15

24. marts kl. 15 - 17.30
Bonus Fredag Værkeriet,
se s. 10

1. april kl. 10.00 - 12.00
Fælles opstart, fodbold,
Centrum IF, se s. 43

2. marts kl. 19.30
Generalprøve, Forårsfest
og Revy, se s. 39

14. marts kl. 19.00
Borgermøde, Kommuneplan, Lokalrådet, se s. 40

25. marts kl. 13.00 + 18.00
Sæsonopstart og Fest,
Centrum IF, se s. 43

1. april
Dilettant Gallapremiere,
Serup Borgerf., se s. 33

4. marts kl. 9.30 - 13.00
Kirkehøjskole i Serup Konfirmandstur, se s. 15

15. marts kl. 13.30
Lotte Lunen, Sejling Pensionistfore., se s. 44

26. marts kl. 10.00
Hold Serup Ren, affaldsindsamling, se s. 33

2. april kl. 14.00
Fodboldopstart, LIF,
se s. 27

4. marts kl. 18.00
Forårsfest og Revy, Lemming Borgerfore., se s. 39

18. marts kl. 13.30
50 års Jubilæum, Skægkær Blæserne, se s. 8

27. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Serup
Forsamlingshus, se s. 32

5. april kl. 13.30
Petanque Opstart, Serup
Pensionistfore., se s. 43

5. marts kl. 18.00
Fællesspise i Serup Forsamlingshus, se s. 32

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

28. marts kl. 19.00
Generalforsamling, Sejling
Forsamlingshus, se s. 44

6. april kl. 18.30
Revy på Det Nye Teater,
Landsbyliv, se s. 35

6. marts kl. 12.30
Generalforsamling, Lemm.
Senior, se s. 45

22. marts kl. 12.30
Sæsonafslutning,
Serup Pens., se s. 45

29. marts kl. 12.30
Spisning og GF, Sejling
Pensionistfore., se s. 44

7. april kl. 19.00
Generalprøve, Dilettant,
Sejling, se s. 30

7. marts kl. 19.00
Borgermøde LemmingHuset, se s. 29

22. marts kl. 19.30
Johan Sebastian Bach
Koncert i Serup, se s. 16

29. marts kl. 19.00
Dilettant, Forpremiere, Serup Borgerforening, se s. 33

7. april kl. 20.00
Stephen & Pernille Quigg i
Sinding Forsm., se s. 31

8. marts kl. 13.30
SeniorShoppen, Serup
Pensionistfore., se s. 45

23. marts kl. 19.00 - 22.00
Foredrag m. Steen Olsen,
Værkeriet, se s. 10
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8. april kl. 9.30
Introdag i Lemming IF
Motion, se s. 26
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Løb i Serup (Forsm.)
Onsdage kl 16.30
Lørdage kl. 9.00

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

Bibliotekscafé i Værkeriet - Hver torsdag
Kl. 16 - 17.30

Gudstjenester:
Se kirkesiderne,
s. 22-23

Vox´enkoret
Torsdage kl. 19.21
Sejling Sognegård

Vinterbadning, Hinge Sø
Søndage kl. 10.00
Serups Tøffelhelte

Landevejscykling
Tirs. og tors. kl. 18.00
LIF

Håndbold, kvinder
Tirsdage kl. 19.30
i Fårvang, LIF

Maj

Fremtidige
5. juni kl. 14.00
Pinse-Friluftsgudstjeneste, Sinding, se s. 18

8. april kl. 18.00
Årets Dilettant i Sejling,
se s. 30

21. april kl. 15.00 - 17.00
Sindingmalere i Skotland,
Sinding Forsm., se s. 31

17. maj kl. 19.00
Besøg på Silkeborg Brandstation, Landsbyliv, se s. 35

9. april kl. 11.00
Mini-konfirmand-skuespil i
Lemming, se s. 16

21. april kl. 18.00
Fælles Spisning og øl,
Landsbyliv, se s. 35

19. maj
RETHINK Aarhus Kultur Hovedstad, Værkeriet, se s. 10

10. juni kl. 9.00 - 17.00
Strikkefestival i Sinding
Forsamlingshus, se s. 31

13. april kl. 9.30 og 11.00
Skærtorsdag i Sinding og
Serup Kirke, se s. 16

22. april kl. 9.30
Mountainbikeopstart, LIF,
se s. 26

23. maj kl. 19.30
Opera - Operette - Musical, se s. 18

11. juni kl. 10.00 - 13.00
Cykeltur i det grønne, fra
Sinding, se s. 19

14. april kl. 9.30 og 11.00
Langfredag i Sejling og
Lemming Kirke, se s. 16

22. april
Knokkelfest og Arbejdsdag
i Sejling, se s. 30

11. juni kl. 10.00 - 14.00
Årets Store Idrætsdag for
Alle, LIF, se s. 29

16. april kl. 9.30 og 11.00
Påskesøndag i Lemming
og Serup Kirke, se s. 16

25. april kl 19.30
Jesper Grønkjær i Sinding
Forsamlingshus, se s. 17

17. juni kl. 12.00
Stafet For Livet, Team Lemming, se s. 35

17. april kl. 13.30
PåskeLotteriSpil, Lemming
Borgerforening, se s. 39

27. april
Sæsonafslutning, Pensionistfore., se s. 44 + 45

18. juni kl. 8.30
Gåtur og frokost, Serups
Tøffelhelte, se s. 7

17. april kl. 16.00
Påskelam, sammenskud,
samtale, se s. 17

28. - 29. april
Forårsmarked Værkeriet,
se s. 10

23. juni
Skt. Hans Aften, flere steder,
se næste nr. af Lokalbladet

20. april
Bueskydning, Serups Tøffelhelte, se s. 7

30. juni - 1. juli
Serup Sommerfest, program udsendes, se s. 33
11. - 13. august
Lemming Byfest,
se s. 42
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LEMMING IF
Introdag i Lemming IF motion
Lørdag d. 8. april 2017
Vi starter med rundstykker og kaffe kl. 9.30. Herefter
viser holdene deres idræt frem, og man er velkommen
til at kigge på og stille spørgsmål. Alle holdene stiller
med en introduktion til sporten og er klar til at tage sig
af nye udøvere.
Rå motion
Er nyeste skud på stammen. Det foregår udendørs og
kan beskrives som cirkeltræning i det fri. Det er råt og
lidt beskidt. For alle der har trænet indendørs i gymnastiksalen er dette en naturlig fortsættelse. Alle kan
være med, da man selv bestemmer niveauet. Onsdage kl. 19.30 (Starter 12. april 2017)

Lemming IF og trænerne siger tak for en god indendørs sæson, der bød på rekord tilslutning. Det kan faktisk godt lade
sig gøre, at presse 30 voksne ind i gymnastiksalen. Vi har
fået svedt, pustet og moret os i hinandens selskab.

Landevejscykling
En spændende sæson venter, og der er allerede lagt
løb i kalenderen. Der køres på 3 hold fordelt efter niveau og energi. Opstartsdag d. 8. april og ellers cykles
der hver tirsdag og torsdag kl. 18.00 fra klubhuset.

Mountainbike (KNAS)
Hvis du efter introdagen er til mere og har en støvet
MTB til at stå, så kom med, når vi starter et introforløb
over tre lørdage kl. 9.30-11.30. Reserver 22. april, 29.
april og 6. maj. Vores trænere står klar til at guide dig
sikkert i gang. Tilmeld på http://lemmingif.dk/holdbeskrivelser

Løbeklubben
Et aktivt løbehold med et godt socialt fællesskab. Vi er
et stort hold med en god aktiv kerne, og vi er glade for
at byde nye velkomne. Her er det positivt at være medløber. Vi løber hver Søndag kl. 9.00 hele året rundt.

Der er også gang i hjulene hver onsdag og lørdag, hvor
den skønne natur i vores område opleves helt tæt på.

Mountainbikeholdet KNAS (Kom nu af sted) på tur en dejlig
frostklar lørdag i januar.
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Mange deltagere til årets nisseløb og flot repræsenteret ved
Champagneløbet i Silkeborg (32 deltagere). Vi har oplevet
en fremgang i antallet af løbere om søndagen og er rigtig
glade for at have fået nogen fra næste generation med på
holdet!

Herre senior
Herre senior er startet op igen og der trænes hver tirsdag/Torsdag kl 19:30 på kunstgræsset i Kjellerup indtil
den 1. april.
Den første uge i optakten til den sæson, som kan gå
hen og blive en stor en af slagsen, er gået i gang. 41
forskellige har været til træning hvilket er en super
start. For 1. holdets vedkommende har vi desværre
både måtte sige farvel til Oliver Jensen og Michael
Eye der begge er flyttet til Århus og har flyttet fokus på
deres videre uddannelse, samt den ellers nyankomne
Tobias Rocatis der blev tilbudt spillende assistens træner rolle i Horsens Freja, som vi er kommet i pulje med.
For serie 3 vedkommende er det den tidligere anfører
Tim Berwald som er skiftet tilbage til barndomsklubben
Ans IF, og Søren Bak som også har valgt uddannelse
i Århus og derved ikke har tiden til fodbold i Lemming
IF. Vi ønsker dem allesammen held og lykke samt et
forhåbentlig gensyn på et senere tidspunkt.
Gudskelov er der også kommet nogen retur! Det drejer
sig for JS vedkommende indtil videre om Mark Aagaard og Kristoffer Nygaard og Søren Hosfeld, som alle
spillede under Steffen i Brædstrup og som har masser
af erfaring fra jyllandsserien, samt Kasper Høeg som
tidligere har spillet i bl.a. Funder og SB og Morten Juul
fra Galten. Derudover er der kommet en ny ung målmand på 16 år Kasper Juul.
Det hele er meget nyt og spændende i år da, der jo er
kommet nye trænere på både første og andet holdet
og der derfor jo er kommet nogle nye tiltag mht. til træningsmetoderne osv. Men indtil videre ser det lovende ud og træningsintensiteten fra spillerne har været
over al forventning den første uge. Der er dog lang tid
endnu til den 1. april hvor både JS og serie 3 starter
turneringen op, men vi håber på at kunne holde skruen
i vandet indtil da og møde op i bedst mulig form.
Der er i år blevet udvidet lidt på træner pladserne, hos
Jyllandsserien er det cheftræner Steffen Gammelgaard, assistenttræner Ole Smedegaard og holdleder
Egon ”gamle” Bang. Hos serie 3 er det cheftræner
Kenneth Bjerregaard, spillende assistenttræner Jonas
Vestergaard og holdleder Hugo Morales. Og serie 5
er det spillende cheftræner Søren Bay og holdleder
Muhsin.

Vinder af indendørs fodboldstævne i Gjern

Vi glæder os alle sammen til sæsonen går i gang og
håber at se så mange tilskuere som muligt til både
ude og hjemme kampene. Så vidt muligt vil vi gøre
opmærksom på kampene på Facebook siderne Lemming IF og Lemming. Og der udover vil fodboldafdelingens Facebook side også reklamere for dem.
Vi håber at se jer alle på den uovervindelige hjemmebane RAVN ALU PARK.
Kenneth Bjerregaard

Klar, parat...

fodboldstart!
Søndag. d. 2. apr. 14-16
Så er det tid til at få græs under fodboldstøvlerne igen!
Kom til fælles opstart, fodboldsjov og hyggedag for alle
børn og unge – alle er velkomne: gamle, nye, øvede
og nybegyndere. Vi glæder os til at se jer.

Lemming
IF
– ungdom –
Fra uge 14 er der faste træningstider (tirsdag og) torsdag
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LEMMING IF
Batman gymnastik for børnehavebørn
Med jubel og glæde, vælter der hver onsdag kl. 17.00
en masse glade børn, ind af døren i Værkeriet. Batman gymnastik er skudt i gang.
Vi starter altid med at synge en velkomst sang, hvor vi
f.eks. hopper, danser eller kravler. Vi har fået mange
ny redskaber, og det betyder at vi nu kan lave en rigtig
fed redskabsbane, hvor der undervejs er forhindringer
som skal gennemføres. Her skal de kravle op, hoppe
ned, slå koldbøtter, hoppe med samlet ben og mange
andre ting, som er med til at styrke deres motorik. Vi
synger også sange og bevæger os til musik.
Nogle forældre er i salen sammen med børne, de bliver opfodret til at være med og er også flinke til at give
en hjælpende hånd.
Andre forældre hygger i cafeen med en masse snak.
Vi er ca. 20 børn til batman gymnastik og der er hop og
ballade i en hel time.
Hilsen trænerne
Lisbeth Lausten Bang, Tea Rasmussen
og Sanne Mai Lemming
Forældre-barn gymnastik
Hver tirsdag kl. 16.30-17.15 er gymnastiksalen i Værkeriet fyldt med gymnaster i alderen 1-3 år og aktive
forældre. Vi øver os i at hoppe, trille, udtrykke os og
have det sjovt.
Der er fokus på gentagelser og genkendelighed for
at give børnene tryghed til at udfolde sig, hvilket man
gennem sæsonen kan se at børnene tager ind ved
den måde de er i rummet og øvelserne på.

Fuld aktivitet på gulvet
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Batman-gymnastik

Vi er som trænerteam meget glade for den store tilslutning og nyder vores tirsdage sammen med holdet,
og der arbejdes pt på at vi får mulighed for at lave en
afsluttende opvisning, så alle får mulighed for at opleve den glæde, aktivitet og engagement vi hver tirsdag
møder!
Sif, Winni og Mai

LemmingHuset og Borgermøde
Hvad er der lige gang i?
LemmingHuset er blevet arbejdstitlen på et nyt og
spændende projekt om at skabe et fælles hus og en
fælles forening omkring fritid, idræt, kultur, kreativitet
og fællesskaber på alle niveauer i og omkring Lemming.
Udgangspunktet er et samarbejde mellem Lemming
Sogns Borgerforening, Lemming IF og Værkeriet. De
tænkte fysiske rammer er dels tilbygning, til dels forandring af de allerede bestående rammer ved Lemming
IF og Lemming Forsamlingshus. Et stort og flot indgangsparti med fælles cafe og køkken samt fitnessområde.
Et nyt og større køkken som kan rumme flere funktioner og flere aktiviteter. Ændring af bestående lokaler
til værksteder, musik og kreativitet. En tilbygning som
vi kalder sal 3, men med mulighed for badminton, volleyball og floorball m.m.
Vi er i samarbejde med Silkeborg kommune og DGI
ved at nytænke dette fælles område og på den måde
skabe et nyt og fælles rum for Lemming og Omegn.
Vi fremlægger de foreløbige tanker, ideer og tegninger
for projektet og vi beder om din mening. Vil du være
med og har du lige løsningen eller bare en ide.

––

KOM TIL

––

ÅRETS STORE

IDRÆTSDAG

FOR ALLE!
SØN. D. 11. JUNI - KL 10-14
–
––
––
–

Ta’ hele familien med på
Lemming Stadion søndag d. 11. juni.
Det bliver en dag fyldt med aktiviteter,
sjov og hygge.
Program for idrætsdagen:
––––

Så er der

Borgermøde den 7. marts kl. 19.00
i Lemming Forsamlingshus
Lemming Skolevej 10

10.00: Velkomst og fælles opvarmning
10.30: Stjerneløb og cykeltur
For børn m. fl.: Stikbold, høvdingebold, rundbold
11.30: Styrketræning
12.00: Frokost
12.30: Gadefodbold
14.00: Tak for i dag
Tilmelding til
––––

På vegne af
Lemming Borgerforening
Lemming IF
og Værkeriet

Der kan købes
masser af mexikansk
mad og pølser
fra grillen

gadefobold pr mail til:
torstenbjerrenielsen
@gmail.com

Hoppeborg
til børnene og
gratis slush ice

Knud Erik Nielsen

Se mere om holdene
og find kontaktoplysninger på

lemmingif.dk

Kom og vær med!
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SEJLING BORGERFORENING
Den kommende tid ...
Et nyt år er startet for Sejling Borgerforening og første arrangement var generalforsamlingen, som blev
afholdt d. 28/2 og efter deadline for dette blad. Et kort
referat vil derfor først bringes i næste blad.

ÅRETS DILETTANT 2017

Årets dilettant nærmer sig også, se andetsteds på siden, forberedelserne har allerede været i gang i snart
et par måneder og vi håber og tror på, at skuespillerne
igen i år levere varen. Savner du sol & sommer, så
mød op, da temaet netop er dette i år.

kl. 18.00: Middag
kl. 19.30: Forestilling

Knokkelfesten som blev udsat fra sidste år, afholdes
d. 22/4. Alle som hjalp til sommerfesten er velkomne.
Derudover afholdes der arbejdsdag på Arnestedet
samme dato, opgaverne er alt lige fra maling, nedgravning af dræn til almindelig oprydning. Mød op og
giv en hånd med, al hjælp er velkommen og medbring
gerne værktøj. Alle som hjælper til, er naturligvis også
inviteret til knokkelfesten. Nærmere program tilgår.
Senere på året afholdes der selvfølgelig også Skt.
Hans og ikke mindst sommerfest, men mere om det
senere.
På bestyrelsens vegne
Jakob Kudsk

Evt. med halvtag?

Lørdag d. 8. april
i Sejling forsamlingshus.

Efter forestillingen spiller Elvin op til fest og dans.

Tilmelding senest d. 2. april
til sejlingborgerforening@gmail.com
eller på 40 84 23 37
GENERALPRØVE
Afholdes fredag d. 7. april kl. 19.00
Nærmere program med priser m.m.
husstandsomdeles ca. 14 dage før.

Nyt dræn er vist nødvendig

Kontaktpersoner i Sejling:
Borgerforening
Forsamlingshus
Børnegruppe
Pensionistf.
Vi er nået langt, men der er stadig mangler
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Jakob Kudsk
Olaf Leth		
Kristine Krogsgaard
Rosa Leth		

4084 2337
2562 2034
3063 8954
2562 2034

SINDING FORSAMLINGSHUS
Den dansk-skotske duo

Stephen og Pernille Quigg
spiller skotsk folkemusik

Fredag d. 7. april 2017 kl. 20.00 i Sinding Forsamlingshus
Billetpris: 150 kr.
Billetter købes ved døren, som åbnes kl. 19.00.
Arrangør:
Sinding Kulturforening
og Sinding Forsamlingshus

										
Sindingmalere i Skotland

Fredag d. 21. april, 2017. Kl. 15.00 – 17.00
Sinding Bibliotekscafe
Kom og hør vores lokale malere, Niels Anton Petersen og Søren Petersen fortælle og vise billeder fra
spændende måneder som fremmedarbejdere i et
Malerarbejde
med
kvalitet
i mere
større renoveringsprojekt
på et
jagtslot
i Skotland.

GLÆD JER!

Strikkefestival

i Sinding Forsamlingshus
Reservér allerede nu:
Lørdag d. 10. juni kl. 9.00 – 17.00

SINDING MALERFORRETNING ApS

I anledning af den internationale strikkedag

endplanlægger
40 år vi en lokal strikkefestival
med workshops

Niels A. Petersen:
Følg med på Sindingweb.dk
40 40 95 40 om de nærmere detaljer.
Søren K. Petersen:
29 26 70 71
Arrangementet er gratis.
Kaffe og hjemmebagt brød kan købes for 40,- kr.

www.SindingMaler.dk

Arrangør:
Kulturambassadørerne i Sinding Bibliotekscafe.
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SERUP FORSAMLINGSHUS

OG STØTTEFORENINGEN FOR SERUP FORSAMLINGSHUS

Nytårskuren

Vi sagde farvel til 2016 og Godt Nytår til hinanden først med en frisk gåtur, derefter med kaffe, hjemmebag, kransekage og en lille én.

Fællesspise

Torsdag d. 9. februar afholdt vi fællesspise for alle, der
havde lyst til at udskifte madlavning og opvask med
hyggeligt samvær. En rigtig hyggelig aften, der har givet os mod på at gentage succesen:

Fællesspise

Søndag d. 5. marts kl.18.00
i Serup Forsamlingshus
Menu:
Kyllingebryst i sauce, kartoffelbåde,
salat, flutes og hvidløgssmør
Pris voksne: 65,Børn u. 12 år: 35,-

SKÅL!

Tilmelding senest d. 3. marts
til Mikael på 6186 8873 eller
mail: serupforsamlingshus@gmail.com
eller på Facebook

Generalforsamling

Mere SKÅL!

Mandag d. 27. marts kl.19.00
i Serup Forsamlingshus
Umiddelbart efter er der
Generalforsamling i Støtterforeningen
Vi har brug for DIG!
Har du lyst til at være med til at holde liv i byen,
så kom og hør, hvordan DU kan få indflydelse
på byens aktiviteter
og Forsamlingshusets fremtidige drift

... og så går vi til flaskerne ;)

Udlejningspriser 2017

Indkomne forslag
skal det være formanden i hænde
senest d. 16. marts
Mail: serupforsamlingshus@gmail.com

Hele huset: 2.500,Store sal, toilet og køkken: 1.750,Lille sal, toilet og køkken: 1.000,Hele huset i to dage: 3.000,Depositum: 500,Alle priser er inkl. forbrug af vand, el,
varme, gas samt slutrengøring
Se mere info på:

www.serupforsamlingshus.dk
Tlf.: 8685 5108
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LOTTERISPIL
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Dilettant 2017

Gå ikke glip af denne forrygende forestilling!
Menuen består i år af traditionelt dilettant-LUKSUS-smørrebrød, som du bestiller ved tilmeldingen
Entré-prisen er derfor helt nede på 120,- + 30,- pr. stk. smørrebrød
Entré efter spisning (kl. 21.00): 100,-

Elvin sørger for den musikalske, gode stemning
Tilmelding SENEST søndag d. 26. marts kl. 23.55 på
mail: serupborgerforening@gmail.com, mobil: Bernd 4079 5752 eller Facebook (Serup-siden)

”Hvem har bukserne på?”
Handlingen foregår på et advokat kontor, hvor
den tvivlsomme advokat Ocreme sammen med
sin kønne, ikke alt for kloge sekretær prøver at
skaffe til dagen og vejen. Advokatens skrappe
kone Rasmine indfinder sig på kontoret, hun ser
hurtigt at der er en del der skal rettes op.
Kontoret får besøg af en kommunalpolitiker, en
lidt skæv kunstner, en nysgerrig journalist, en entreprenør der interesserer sig for ”frimærker”. Alle
får et godt ord med på vejen fra Rasmine.
Endelig kommer der en naturfredningsaktivist der
kan mange forskellige dyrenavne, som man slet
ikke troede eksisterede.

Hold Serup Ren

Søndag d. 26. marts kl. 10.00
Vi er igen i år tilmeldt
Naturfredningsforeningens Affldsindsamling
Gratis pølser, øl og vand til alle deltagere
Gavekort på 1 stk. juletræ (til julen 2017)
til de første 5 husstande, der tilmelder sig
- OG deltager! ;)
- se Facebookgruppen Serup-Siden
Sponsoreret af Flora Danica

Medvirkende:
Jean de Ocreme Advokat
Rasmine Sverre Advokatens kone
Frk. Justesen Sekretær
Johanne Klam Byrådspolitiker
Esben Munk Olsen Kunstner
Fru. Snus Journalist
Steen Stajnbakker Entreprenør
Margrethe Fugl
Naturfredningsaktivist

Instruktør
Sufflør
Stylist
Scenemestre

Johnny Poulsen
Lene Bak Andersen
Laura Hesel
Diana Dam
Søren Peter Vestergård
Maibritt Østenfjeld
Jens K. Sørensen
Maibritt Østenfjeld
Poul Jespersen
Jeanette Ejsing P.
Lykke Søndergaard
Jens Dam,
Jens Winther,
Rasmus Jensen

OBS > NY DATO < OBS

Serup Sommerfest 2017
Vi har i år valgt at flytte festen til:

30. juni - 1. juli
Sæt X i kalenderen!!!

Program udsendes senere
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LANDSBYLIV
Siden sidst ...
Ideer til programmet 2017-2018
Vi sidder lige nu og kaster ideer op til næste program,
men vi mangler inspiration. Så ligger du inde med et
firma, butik, foredrag eller andet du tænker vi kunne
bruge til en aften/eftermiddag med Landsbyliv hører vi
gerne fra dig.
Juletur til Dalsgaards antik og Hjerl Hede
Der var desværre ikke den helt store opbakning til
dette års juletur, men vi i Landsbyliv, lader os ikke slå
så let ud. Vi blev kørt i STOR stil, 72 personers bus til
15 mand, det var den eneste bus tilbage fortalte vores
chauffør.

Ankommet til Dalsgaards Antik

Julehygge på Hjerl Hede

Så vi ankom med stil til Dalsgaards Antik, en 4 længet gård med antik, påskepynt og ikke mindst julepynt.
Der var alt, i alle farve om det var nisser, engle, lys,
fugle eller øl og vin. Nogle hyggede i cafeen mens andre havde travlt med at handle.
Så gik turen videre til Hjerl Hede hvor vi så hvordan
det var i gamle dage, der blev kogt klejner, slagtet dyr
og kikket på savværk. Det var jo en juletur så dem der
var sultne fik lækker julemad i restauranten på bakken.
En rigtig hyggelig tur med plads til både skamler, jul og
frisk luft.
Spisning og bowling
Vi sparkede januar i gang
med en dejlig spise arrangement i Bowl n’ fun. Vi hygge
23 damer og mænd, mad
var der nok af, dog havde de
glemt at lukke pingvinerne
ud, men det hjalp da vi skulle
bowle og vi fik varmen igen.

Nisse loftet

En super dejlig aften med
grin, snak og strik.
Der laves strike

Dorthe og Lillian kikker på nisser

Hygge - efter den lækre mad
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Kommende arrangementer ...
Torsdag d. 6. april kl. 18.30

Revy på Det Nye teater
Vi har 20 billetter, så det er først til mølle.
Vi skal se revyen HALVRUND – MEN FULDFED

Onsdag d. 17. maj kl. 19.00

Besøg på Silkeborg Brandstation
Kejlstrupvej 99 c, 8600 Silkeborg

Inden revyen skal vi spise:
Vildsvinemarineret nakkesteg m/ tilbehør.

Vi besøger vores lokale brandstation og hører
om deres dagligdag, job og biler.
Efter rundvisning på stedet bliver der mulighed
for kaffe/te med brød til.

Prisen for det hele 185 kr.
Der er i skrivende stund kun 5 billetter tilbage.

Pris for medlemmer gratis. Gæster 25 kr.
Samkørsel fra Lemming kirke kl. 18.45.

Tilmelding til Inger senest d. 17.03.17 på
tlf. 6116 6524 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Tilmelding til Grete Dahl på tlf. 6093 7601
eller e-mail: landsbyliv@live.dk

Fredag d. 21. april kl. 18.00

Lørdag d. 17 juni kl. 12.00

og efterfølgende fortælling om øl brygningens
kunst i Lemming Forsamlingshus

Funder skolevej 3.

Fælles spisning

Tag naboer, venner og familie med ud til en
hyggelig aften.
Vi laver maden og klarer oprydningen, mens I
hygger jer med spil og snak.
Der vises film i klubhuset for børn og barnlige
sjæle.

Stafet for Livet

Alle er velkommen på Team Lemmings,
se mere på stafetforlivet.dk/silkeborg
Har man lyst til at donere, sponsorer noget,
tager vi imod med kyshånd.
Mere info løbende på facebook.

Dette års menu:
Bøf i paprikasovs, kartofler, ris med lækker
bønnesalat og gulerodsråkost.
Roulader med lækkert fyld, kaffe og the.
Der vil være mulighed for at købe øl,
vand og vin.
0-3 år: 0 kr. - 4-15 år: 30 kr.
15-90: 60 kr. - 90-?: 0 kr.
Efter spisningen vil der være et lille foredrag for
dem som har lyst:
BRYG EN LÆKKER ØL FOR 3-4 KR.
Amatørbryggeren Luffe fra Nisset fortæller
mest om øl- og lidt om vinbrygning, måske med
smagsprøver.
OBS: Først til mølle - kun 100 pladser
Tilmelding til Janni senest d. 17.04.17 på tlf.
2463 0517 eller på e-mail: landsbyliv@live.dk

Hygge i Team Lemmings området
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BØRNEHAVEN I LEMMING
Mediepædagogik og IPads i børnehaven i Lemming
IPad er et godt værktøj til mange forskellige aktiviteter, og meget andet end en spillestation. I børnehaven
har vi valgt at gøre IPadsene til en helt almindelig del
af vores dagligdag. Vi administrerer børnenes brug af
disse, på lige fod med andre aktiviteter. Hvis et enkelt
barn sad med det samme puslespil en hel formiddag,
ville vi hjælpe barnet med at opdage andre lege eller
aktiviteter; det samme gælder brugen af IPads. Derudover låser vi IPadsene til et bestemt spil/app i 14 dage
af gangen, for at give et fagligt indhold i et givent spil;
det kunne være farver, former, tal og bogstaver eller
træning af pincetgreb. Vi ser en større social effekt i
at børnene spiller det samme spil på alle 3 IPads på
samme tid. Det giver en god snak og sparring børnene
i mellem, også for dem som ikke spiller, men som kigger på. Ydermere har vi set øgede relationer børnene
imellem; på kryds og tværs af alder og køn. Vi har udover 3 IPads anskaffet os en projektor, som gør, at vi
kan se skærmbilledet fra en IPad på en hel væg. Dette
kan bruges som en ny måde at læse en historie højt
for børnene på, udføre bogstavspil, afspille børneproducerede film m.m.

Gustav, Thor og Mille fordyber sig

Herunder eksempler på, hvordan vi bruger mediepædagogik i den daglige pædagogiske praksis:
- Nyttig at have med på tur. Fx en skovtur, hvor man
møder en bestemt type snegl. Her kan vi google på
stedet og søge mere information om den fundne snegl,
mens interessen er størst i nuet.
- Der findes en app (Puppet Pals), som kan bruges
til at lave ”teater” på. Her kan børnene tage billeder
og bruge sig selv som aktører. Der kan også tages
billeder fra børnehaven og bruges som rekvisit. Eks.
hvis der er meget uro ved et af bordene, kan vi tage et
billede af bordet og børnene, og lave et skuespil med
dem, som øjenåbner for, hvordan man ellers kunne
sidde ved det bord.
- Dokumentation på vores arbejde, i form af billeder og
videoer.

Thor og Gustav i tæt fællesskab

- Hjemmelavede puslespil som app, sprogstimulering,
printede billeder til børnene, (billeder taget af ting i
børnehaven eller på legepladsen), hvor børnene holdvis skal finde tingene, for derefter at tage billeder med
IPad´en af de samme ting. Det er på samme tid en
udfordring og virkelig sjovt.
- MGP på en stor skærm, hvor det samtidig er supersjovt at danse og synge med.
For os bliver brugen af IPads og digitale medier aldrig
en erstatning af de virkelige sanseoplevelser i naturen,
gode legerelationer, fordybelse og nærvær. Vi vægter
begge dele og tænker mediepædagogik som en fornuftig balance.

Lasse optager en film med Oscar
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Pædagogerne
Mia Kronborg Hemmingsen & Louise Andreassen

FRISKOLEN I LEMMING
Motions- og velgørenhedsløb
Fredag d. 7 april vil børnene på Friskolen i Lemming
lægge skolebøgerne til side for en dag og i stedet tage
del i et motions- og velgørenhedsløb, som arrangeres
af Team Rynkeby Fonden, til fordel for børn med kritisk
sygdom.
I 2015 da Team Rynkeby Skoleløbet for første gang
blev lanceret deltog Friskolens elever også, dengang
gik sponsoraterne ubeskåret til Børnecancerfonden.
Igen i år deltager eleverne på Friskolen i Lemming i
dette nordiske fællesskab, hvor skoler fra henholdsvis
Danmark, Norge, Sverige og Finland gennem motion
gør en forskel for børn som kæmper med kritisk sygdom. I år går sponsoraterne fra de danske skolers løb
ubeskåret til Børnelungefonden i Danmark.
Børnelungefonden støtter forskning, aktiviteter og information af lungesyge børn og deres familie. De arbejder for at flere lungesyge børn og unge kan få et
bedre liv med deres sygdom.

Det betyder meget for børnene på friskolen at kunne
hjælpe andre børn. Projektet giver desuden anledning
til nogle gode og sunde dialoger på friskolen, både elever i mellem og i undervisningen, hvor lærerne på forhånd vil have fået udleveret information og undervisningsmateriale så evt. spørgsmål kan imødekommes.
Oprindeligt er ideen at eleverne skal indgå mikrosponsorater med familie, venner eller lokale erhvervsdrivende omkring det antal km de løber på dagen. Men
Friskolen i Lemming har i stedet valgt selv at sponsorerer et fast beløb á 5000 kr til det gode formål.
Sponsoraterne går som skrevet ubeskåret til Børnelungefonden og derfor er omkostningerne i forbindelse
med løbet også dækket af Rynkeby Foods A/S. Børnene vil på dagen få frugtdrik fra Rynkeby, et støtte
armbånd og et fint diplom for deres deltagelse i løbet.
På friskolen glæder vi os til gennem motion og fællesskab at støtte op omkring og forbedre hverdagen for
lungesyge børn og deres familier rundt om i Danmark.
Ditte Jensen

Ida og Emma

Nanna og Victor
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LEMMING OG OMEGNS JAGTFORENING
Storvildt i Lemming - Kronvildt er i kraftig stigning – og snart også her i Midtjylland
Man skulle mene, at det er gode nyheder – eller i hvert
fald et ”positivt problem”.   Men en voldsom stigning
i bestanden af krondyr i Danmark, giver anledning til
megen debat, megen uenighed – og mange forslag
til hvordan vi skal forvalte den voksende bestand af
Danmarks største vildt.
Store rudler
Fra få tusinde i begyndelsen af 90’erne er bestanden
steget – nogle mener eksploderet – til ca. 15.000 stk.
kronvildt (Skov- og Naturstyrelsen). Ud over de åbenlyse tvister om jagt (hvem må skyde hvor mange dyr og
hvornår) er også de problemer som mange landmænd
har med de store rudler (krondyr lever i grupper ’a 20
dyr-30 – men ofte endnu flere) som æder afgrøderne.  
Vinterraps, kål og tidligt forår sprøde majs …. er god
mad for hjortevildtet – og hyppigt mere attraktivt, end
hvad de kan finde på de sandede hedeområder hvor
de gerne holder til.
Indhegning
Sikkert og ganske hurtigt har hjortevildtet bredt sig fra
Vest- og Nordjylland og østpå. Omkring Lemming og
omegn, er der fundet masser af spor og et par hjorte
er nedlagt.   ”Dejligt at gammel natur breder sig” – vil
nogle sige.   ”Mjahhhh” – vil mange landmænd med
tilsåede marker svare.

Blandt de mere radikale forslag som naturforvaltere
nyligt er kommet op med, - er at INDHEGNE hjortevildtet – i ganske store områder, forstås. Tanken er at
slå mindst to fluer med eet smæk.
Hjortene æder ikke af landmandens afgrøder – og lidt
mere avanceret:   Hjortene ”tvinges” til at æde mere
”naturligt” og dermed varetage en slags naturforvaltning. At opretholde lysninger i naturskov og afgræsse
hede, som vi ikke ønsker springer i skov.
Kulturlandskab
En lidt nævenyttig naturforvaltning – mener nogle jægere og naturelskere. Noget af det charmerende ved
natur og vildt er jo, at den ”bare” er der og har det
bedst ved selvregulering. Hertil svarer andre, at Danmark i mange hundrede år HAR været – og ER – et
”kultur”landskab, hvor vi kan og bør regulere, hvordan
vildtet færdes.
Vi må se – og mens vi venter, kan naturvandrere i Lemming og omegn glæde sig til synet af de imponerende
dyr. Og måske se frem til en hjortebøf.
Verner Lynge

Et flot dyr – og en rigtig ædedolk. En voksen kronhjort vejer ca 150 kg. og æder mange kilo grønt hver dag.
Foto: Colourbox/Miljøministeriet.
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LEMMING BORGERFORENING
Siden sidst ...
Den 18. januar blev der afholdt generalforsamling i borgerforeningen, alle modtog genvalg til bestyrelsen, vi
er endnu ikke konstitueret, men kan ikke forestille mig,
at der bliver de store ændringer. En enkelt ændring var
der på revisorposten, idet Inga Sørensen ikke ønskede at fortsætte, hendes plads har Sanne Møllebjerg
overtaget. Der skulle også vælges en ny til posten i
lokalrådet, da Henning Skov ikke ønskede genvalg. Vi
havde hørt og troede, at der var en kandidat, der ville
blive foreslået på GF, men så nemt skulle det ikke gå,
Peter Nørreskov lod sig vælge for ABSOLUT kun et
år. Vi mener det er vigtigt, der er en herude fra i lokalrådet, så vi kan bringe noget med der og vi kan følge
med i hvad der skal ske, det er jo ikke givet vi altid er
enige og det er jo ærgerligt, at opdage sådanne ting
for sent, hvis der evt. skal gøres indsigelser, tænk over
om det er en opgave du har lyst og tid til at varetage.
26. februar blev der holdt fastelavnsfest, vi bringer billeder i næste lokalblad.
Tina Kampp

2. marts kl. 19.30

Generalprøve på revyen
Her er pensionisterne som sædvanlig velkomne
til at møde op, det koster 50 kr.
og så er aftenskaffen inkluderet.
Skulle der være nogen, der ikke kan være med til
forårsfesten lørdag, er de også velkomne.

4. marts kl. 18.00

Forårsfest

Vi glæder os, revyen øver, i år med orkester.
Vi starter med spisning, derefter revy, efterfølgende er der dans og hyggeligt samvær.
Hele herligheden koster i år 200 kr.
Har I ikke tilmeldt jer endnu, kunne I jo prøve om
der stadig er plads.
Tilmelding er hos Tina på 2883 2404 eller FB.

Det årlige Påskelotterispil
Mandag d. 17. april kl. 13.30
og som sædvanligt er det med
skænkede gevinster.

Skt. Hans aften

Julemanden kom heldigvis forbi, til alles glæde

er i år en fredag, vi har endnu ikke en båltaler,
men vi ved, det er i Lemming og vi håber på bedre vejr end sidste år, læs mere i næste lokalblad.

LOTTERISPIL
MANDAGE KL. 19.15

Der øves revy ...

Det vides ikke med sikkerhed, men skulle der være
nogen, der har lyst til at hjælpe med lotterispillet om
mandagen, kan man enten tage derud, eller kontakte
Karin Jensen på 3070 9048. Der spilles hver mandag
fra kl. 19.15, mød op, måske er det dig, der løber med
en af de gode præmier.
Vel mødt til alle vore arrangementer.
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LOKALRÅDET
Orientering fra Skægkærområdets Lokalråd
Borgermøde 2017
Hovedpunktet på mødet bliver Kommuneplanen for de
næste 4 år. Forslaget til Kommuneplan bliver offentliggjort den 1. februar 2017, herefter er der 8 uger til
indsendelse af bemærkninger til planen. Den endelige
plan skal være godkendt af Byrådet inden udgangen
af året.
Der er masser af information om planen på Silkeborg
Kommunes hjemmeside. Det er muligt at gå ned i detaljer også om vores område. Desuden ligger der en
meget informativ lille tegnet film, der viser, hvad en
kommuneplan er.
Vi har tilsagn om deltagelse fra byrådsmedlemmer, og
der kommer teknikere, der har arbejdet med planen.
Hovedvægten vil blive lagt på de ting, der har betydning for vores område. Kommuneplanen er en vigtig
forudsætning for, hvad der skal ske i de kommende år.
Værkeriet ligger på Lemming Gamle skole, på vejen
mellem Lemming og Nisset. Der foregår en række
spændende aktiviteter, som hele lokalområdet kan
deltage i. Der er sikkert mange af Jer, der ikke har set
stedet og dets muligheder endnu. Der vil også blive
lejlighed til at høre nærmere om aktuelle aktiviteter og
planer.
Vi håber, at mange af Jer vil møde op.
Trafik
Lokalrådet har indsendt bemærkninger til revisionen af
Silkeborg Kommunes Trafiksikkerhedsplan:
Om Viborgvej ved Signesminde Kro og det skæve
kryds Viborgvej/Resdal Bakke/Høgdalvej:
De 2 nærtliggende lokaliteter byder på mange faretruende situationer udover de registrerede uheld. Det er
rigtigt, at der er et rimelig godt overblik fra de 2 sideveje og Kroen til Viborgvej.
Til gengæld er der et meget dårligt overblik for trafikanter på Viborgvej, der kan have svært ved at overskue,
hvor det er, der er mulighed for at dreje.
Lokalrådet har bifaldet de løsningsforslag, der er i den
nye plan, blandt andet med etablering af svingbaner.
Desuden har lokalrådet foreslået en bedre skiltning
på Viborgvej, så specielt Høgdalvej og Resdal Bakke
bliver tydeligere for trafikanter på Viborgvej. Desuden
kan det undersøges om indkørsel/udkørsel fra Signesminde kan gøres tydeligere.

40

KOM OG BLAND DIG
Det årlige BORGERMØDE er

Tirsdag d. 14. marts kl. 19.00
i ”Værkeriet ”
på Lemming gl. Skole

Tema: KOMMUNEPLAN
Dagsorden iflg. Vedtægterne
En gruppe borgere i Lemming, der også har indsendt
underskriftsindsamling omkring forbedringer i trafiksikkerheden i og omkring Lemming, har fået følgende
kommentarer med:
Ønske om etablering af fodgængerfelt i forbindelse
med Lemming Friskole og Børnehaven. Vi ser bump
gennem byen som en oplagt mulighed for nedsættelse
af hastigheden. Vi prioriterer fodgængerfelt frem for
2-1 vej gennem byen.
Om Lemming Skolevej: umiddelbart løsningsforslag Dobbeltrettet cykelsti alternativt 2-1 vej herunder vejregulering.
Om Lemmingvej: Umiddelbart løsningsforslag - 2-1 vej
med forudsætning at der ændres på oversigtsforhold
og vejføring omkring broen/åen og især på strækningen mellem Lemming og broen/åen.
Ebstrup Tværvej ønskes inddraget i Trafiksikkerhedsplanen: Det handler om vores unge menneskers vej
ind til uddannelsesinstitutioner. Mange vælger at cykle
til Silkeborg, da det er hurtigere end at tage bybussen.
Sinding og Sindingvej: Lokalrådet bemærker også, at
når trafikken gennem Sinding og på Sindingvej ikke er
med i revisionen af trafiksikkerhedsplanen går vi ud
fra, at det er fordi de mange forbedringer, der løbende
er drøftet, og hvor der har været en fælles forståelse
af løsningsmuligheder, er i færd med at blive gennemført inden revisionen af trafiksikkerhedsplanen falder
på plads.
Støtte til lokale aktiviteter.
Foreninger og Borgeraktiviteter, som fremmer det folkelige engagement og den lokale udvikling kan ansøge Lokalrådet om tilskud.
Ansøgninger skal sendes pr. 1.juni og pr. 1. december.
Lokalrådet vil så melde tilbage om beslutning i juni og
december måned.
Peter Bernth

BØRNE- OG FAMILIEHUSET
Nyt fra Børne og Familiehuset
Vi havde en rigtig dejlig juleafslutning, som billederne
herunder viser og efter en lang og hyggelig dag tog
vi alle på juleferie – alle med et
flot træ til at pryde stuerne juleaften og med mange gevinster
fra vores store bingo banko ;-)
Tak til Alfred og Ragnhild og tak
til vores husorkester fra en af
vores mellemgrupper som spillede for os i forsamlingshuset
Nu er vi i gang med et nyt år og hverdagens gentagelser og rammer giver tryghed til læring og udvikling.
I Børne og Familiehuset skiftes grupperne til at lave
mad til hinanden på ugens midterste dage – tirsdag,
onsdag og torsdag. Mandag og fredag har alle selv
madpakker med.
I dag står menuen på Pers luksusdeller med tilbehør
fra ovnene og jeg skulle hilse og sige at de lavede 88
frikadeller på 10 minutter ;-) Der er så meget glæde i
at give til andre og der er så meget glæde og læring
i at arbejde i et fællesskab. Det er det vi har brug for,
for at mærke vores eget værd fordi det er i disse fælles
sammenhænge vi opdager, at vi er en vigtig brik i det
hele puslespil

Julebanko og husorkestret

Yngste har spillepause

Vi har alle de almindelige skolefag på skemaet – ind i
mellem på anderledes måder MEN det er vigtigt for os
at vores børn bliver klædt godt på til de engang skal
videre til en almindelig folke – eller friskole, til efterskolen eller på produktionsskole.
OG så lige en lille hyldest….hvis I ser ham her ...

I det hele taget er de fælles oplevelses og læringssituationer vigtige i Børne og Familiehuset. Det at mødes sammen om et fælles trejde og de vækstpotentialer der er i det…….det at finde sammen og forenes
og blive trygge ved hinanden – en tryghed der er helt
uundværlig når vi skal lære.
Derfor spiser vi også morgenmad sammen, vi spiser
middagsmad sammen, vi har morgenmotion sammen
og en gang om ugen i vinterhalvåret skøjter vi sammen
– herudover har vi emneuger og lejrskole – ind i mellem en skitur og flere gange om året heldagsture….
altsammen for at skabe fundament for det vi normalt
forbinder skolen med – at læse og skrive, regne og i
det hele taget lære - og det gør vi også en masse af i
Børne og Familiehuset.

Arne på kontoret

... lige omkring 1. april, så klap ham lige lidt på skulderen…..der har han har nemlig været ansat 20 år i
Børne og Familiehuset.
Tak for alt det du har givet og giver til Børne og Familiehuset Arne – du gør hver dag en kæmpe forskel i
vores fællesskab. 			
Annette Jellesen
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PLADS TIL DIG OG MIG
Knud Erik fra Lemming fik Knapsmindefondens pris
Børne- og Familiehusets grundlægger og leder gennem 21 år fik fredag den 20. januar i år Knapsmindefondens årlige pris for sin indsats som en af Silkeborg
Kommunes ildsjæle med at få unge med problemer på
ret køl og komme videre med deres liv i positiv retning.
Prisen tilfalder Knud Erik, fordi han gennem et stærkt
engagement med unge gennem hele livet som pædagog på Himmelbjerggården, det private opholdssted
Skovly ved Gl. Ry (som han var medstifter af) og Børne- og Familiehuset i Lemming, som har haft rigtig stor
betydning for mange unge og deres familier. Så stor
betydning, at mange af de unge stadig er i kontakt med
Knud Erik på forskellig vis. ”Intet skabes alene”.. som
Knud Erik siger, ”og derfor er det også vigtigt at huske
dels medskabere og medarbejdere i de tre projekter
samt den lokale opbakning og støtte”.”En gennemgående person i forhold til såvel Skovly som Børne- og
Familiehuset har været Leif Hoven (fodboldtræner i
Lemming indtil starten af Mariehøj, det var tider” siger
Knud Erik. Senest er det Værkeriet på Lemming Gl.
Skole, der har gavn af hans ildsjæl med henblik på

at etablere et lokalt kulturog aktivitetshus, for både
børn, unge og ældre, sammen med andre frivillige.
Prisen på 10.000 kr doneres videre til Værkeriet,
som klart har brug for økonomi til at drive den ældre
skole med varme, el og diverse vedligeholdelse. Og
allerede nu har Værkeriet opbakning til aktiviteter for
såvel børn og unge, men også voksne med gymnastik, leg, bibliotek, café og fællesaktiviteter, lige som
både Friskolen i Lemming og Børne- og Familiehuset
er flittige brugere. Lemming IF har også et fitness-rum
(med billigt medlemskab), og også et musikband har
fundet vej til et øvelokale her. Sidste skud på stammen er et aktivitetslokale for unge med computere og
fri WiFi samt maling/syning/filtning, hvad man nu har
lyst til sammen med andre kreativister.
Luffe

Lemming Byfest

Søndag vil der være volleyball turnering, mens diverse
kræmmere helt gratis kan sætte en stand op og sælge
lidt af hvert.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Sidste år var der så stor opbakning til vores Byfest, at
vi efterfølgende kunne donere 10.000 kr til vores allesammens legeplads på Friskolen i Lemming. Vi håber
på lige stor opbakning igen i år og vi glæder os til at
se jer.
Gry Fogh Kaae Schultz

11-13 august 2017

Vi er så småt i gang med planlægning. Igen i år vil
der være børnedisco fredag aften. Husk at tilmelde jer
i god tid, da der er rift om pladserne. Lørdag er der
traditionen tro Tour de Lemming, med efterfølgende
frokost buffet.
Lørdag vil også byde på havetraktortræk og om aftenen er der fest i teltet, med lækker mad og god musik
til billige penge.

Børnediskotek
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Pokaloverrækkelse, Rasmus og Oliver

IDRÆTSFORENINGEN CENTRUM
Gymnastik runder endnu en sæson af

Fodbold

Endnu en sæson i IF Centrum gymnastik går mod sin
afslutning. Traditionen tro inviteres alle med ”aktier” i
eller interesse for gymnastikken i lokalområdet til gymnastikafdelingens årlige forårsopvisning, som finder
sted i Skægkærhallen

Foråret er på vej og med det, kommer en ny fodboldsæson. Vi hilser gamle som nye fodboldentusiaster
velkommen til fælles opstart

Lørdag den 25. marts med start kl.13.00
Og du er inviteret!
Derudover gentages successen fra sidste år med aftenfest kl.18.00 med fællesspisning for gymnaster, søskende og forældre, hvor tilmelding via hjemmesiden
www.ifcentrum.dk er nødvendigt. Vi håber, at rigtig
mange har lyst til at deltage.
Dagen er punktummet for en sæson præget af høj
aktivitet og ikke mindst nytænkning. Gymnastikafdelingen har i år valgt at oprette et udtaget konkurrencehold for 24 drenge og piger i alderen 10-13 år. Holdet,
som blandt andet har til formål at fastholde gymnaster
med mod på endnu mere gymnastik, træner 2 gange
i ugen.

Lørdag d. 1. april kl. 10-12
i Centrumhuset i Skægkær
Der bliver fælles aktiviteter og træning på banerne så mød i træningstøj og støvle. Der serveres pølser,
saft og kaffe. Yderligere information bliver slået op på
Hjemmesiden www.ifcentrum.dk samt på vores FB
side, når vi nærmer os april
Hjemmesiden bliver åben for tilmelding under februar
måned
Vi ses på banerne!
Venlig hilsen Fodboldudvalget

Holdet, som deltager i flere konkurrencer i løbet af foråret, der består af rytmisk serie og spring på bane og
trampolin, har allerede været af sted til de første konkurrencer, hvor det blandt andet blev til 2 guld og 2
sølvmedaljer. Holdet har været så heldige at få hjælp
fra sponsorer, så det har været muligt at indkøbe flotte
dragter til gymnasterne og træningsbukser og t-shirts
til trænerne.
Hilsner fra gymnastikudvalget

Se nærmere om træningstider og hold på klubbens hjemmeside:

www.ifcentrum.dk

Formand: John Lehmann Bøgh tlf.: 4244 1895
Fodbold: Anna Hagner tlf.: 2221 3301 - mail. annalarsson.h259@gmail.com
Gymnastik: Majbritt Mikkelsen tlf.: 2145 1510 - mail: majbrittmikkelsen@hotmail.com
Badminton: Troels D. Bendtsen tlf.: 2428 9827 - mail: tdbendtsen@gmail.com
Svømning: Annemette Skou tlf.: 4075 7224 - mail: ifc@ajo.dk
Volleyball: Trine Kjeldsen tlf.: 4033 1513 - mail: trinelouisekjeldsen@icloud.com
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SEJLING
FORSAMLINGSHUS

SEJLING
PENSIONISTFORENING

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 15. marts kl. 13.30

Tirsdag d. 28. marts kl 19.00

Lotte Lunen`s beretning

Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet,
skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
Bestyrelsen
Sejling Forsamlingshus afholder

Lotterispil

Hver onsdag kl 19.00

fra den jordskælvs ramte landsby Sermathang,
og livet efter jordskælvet.

Onsdag d. 29. marts kl. 12.30
Spisning
og derefter Generalforsamling

Se nærmere i det uddelte program.

Udlejningspriser 2017
Hele huset
- for 2 dage
Store sal
Lille sal

2.000,2.500,1.650,1.250,-

Alle priser er inkl. forbrug og slutrengøring.
Begravelser og små møder er halv pris.
Udlejning ved Rosa Leth
tlf. 2562 2034 eller 2674 5034

Torsdag d. 27. april

Sæsonafslutning
Endeligt program udkommer senere.

TAK

Tak for det gode pengebeløb til foreningen.
Beboerne på Sejlingsvinget og Sejlingvænget,
har nedlagt deres forening.
Ved forskellige arrangementer
er der oparbejdet et overskud, som er blevet
doneret til Pensionistforeningen.
Vi siger hjertelig tak,
og vi værdsætter især tanken, der ligger bag.
I vores små samfund skal vi hjælpe hinanden, og vi
vil bruge pengene til gavn for alle ældre i Sejling.
Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand Rosa Leth
		
Næstformand Keld Nielsen 		
Kasserer Andrea Thomsen 		
Sekretær Karen Schjødt
Best.medl. Åse Nørskov         
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2674 5034
8654 0668
8685 5526
5056 7442
8685 5599

SERUP - RESDAL
PENSIONISTFORENING

LEMMING - NISSET
SENIORKLUB

Program for Marts - April - Maj

Program for Marts - April - Maj

Onsdag den 8. marts kl. 13.30
Så får vi besøg af ”Seniorshoppen”, som vil vise Deres forårskollektion, med lokale mannequiner, og der
vil være mulighed for at få fornyet garderoben.
Tag familie - venner - bekendte og naboer med, alle
er velkomne både damer og herrer, så mød bare op,
vi ser gerne at forsamlingshuset bliver fyldt, men af
hensyn til kaffebordet er tilmelding nødvendig.

Mandag d. 6. marts kl. 12.30
Generalforsamling

Tilmelding senest 3. marts til Rasmus
Tlf. 8685 5832 / 2986 5832
Onsdag d. 22. marts kl. 12.30
Sæson afslutning med fællesspisning og
efterfølgende generalforsamling.
Vi starter dagen med en middag, hvor menuen ikke er
bestemt endnu, men den vil helt sikkert smage os.
Efter middagen afholdes ordinær generalforsamling,
med dagsorden iflg. vedtægterne, og der vil være
ændringsforslag til vedtægterne.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 3 dage før.
Efter veloverstået generalforsamling tager vi et spil på
sekseren, så husk en pakke til 25-30 kr.
Husk tilmelding senest 15. marts
til Rasmus tlf. 8685 5832 / 2986 5832
Onsdag d. 5. april kl. 13.30
Så indleder vi petanque sæsonen.
Vi mødes på sportspladsen for at hygge os med at
spille petanque. Vi tager selv kaffe med.
Vi er allerede inviteret til Kjellerup for at spille med dem.
Der kan sagtens være flere med når vi spiller på
sportspladsen, så mød bare op, det kræver jo ikke
særlige forudsætninger for at være med, og vi kan
godt være flere.

Der serveres  ”Gule ærter”.
Hvis der skulle være nogen af jer, der mener,
at jeres mave absolut ikke kan tåle det,
er der mulighed for at bestille
almindelig, kedelig ”Klar suppe med boller”.
Tilmelding senest d. 27. februar.
Mandag d. 20. marts kl. 12.30
Afslutningsmiddag
Tilmelding senest d.13.marts.
Så fik vi igen has på en sæson.
Vi har haft et par gode udflugter,
selvom den ene var lang,
både hvad tid og afstand angår.
Vores julemiddag og nytårskur havde
overraskende stor tilslutning med henholdsvis
49 og 51 deltagere.
Vi vil fra bestyrelsens side tak for året, der gik
og håbe, I vil støtte op om næste sæson.
Vi er i fuld gang med at planlægge en udflugt.
Tidspunktet er ikke helt fastlagt,
men det bliver mellem
Bededag og Kristi Himmelfartsdag.

Husk!

Den fælles sæsonafslutning i Sinding
Torsdag d. 27. april kl. 17.30
Tilmelding i god tid og senest en uge før.

Torsdag d. 27. april.
Sæsonafslutning for det ”Gamle Område Nord”.
Det er i år Sinding Pensionistforening der står for arrangementet.
Fyldestgørende program udsendes senere.
Er der nogen, der ønsker kørsel hjemmefra og til
Forsamlingshuset, så sig det ved tilmelding eller
ring til Rasmus tlf. 2986 5832 eller 8685 5832.
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LOKALE KONTAKTPERSONER
Hjemmeplejen - område nord
Ballelund Plejehjem 			

8722 4820

Lokalhistorisk Forening for Lemm./Serup/Sejling/Sinding
Poul Erik Bach, formand 8685 9027 / 2160 9027
Skægkærområdets Lokalråd
Sejling:		
Peter Bernth (formand)
Serup: 		
Jens Jørgen Leth
Lemming:
Henning Skov
Skægkær:
Ole Miller		
Sinding:
Klaus Hansen		

6029 5577
2174 3244
2485 6957
6130 5728
4040 4502

Dagplejen (lokale dagplejere, se side 9)
Bodil Jakobsen, pædagogisk leder
3066 4316
Kirsten Hansen, pædagogisk leder
3066 4319
Henriette G. Larsen, pædagogisk leder 3066 4315
Privat Børnepasser
Marianne Hansen, Nisset Bygade 24
5042 5515
www.mariannesprivatedagpleje.123hjemmeside.dk
Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a			
Hanna Lund Petersen, Børnehaveleder 3026 5156

Sognepræster
Bo B. Grymer, Serup Tinghøjvej 9
Mette Skårup Glowienka (barsel)
Anders Juul Fuglsang (barselsvikar)
Kirkekontor, Sinding Hedevej 2		

2383 3055
2114 9590
2814 9533
8686 7064

Lemming IF
Lemming Skolevej 10, Klubhuset
8685 9095
Jesper Bang, formand
8685 9111 / 3052 1040
IF Centrum
Sindingvej 17, Klubhuset		
John Lehmann Bøgh, formand		

8685 5255
4244 1895

Lemming Borgerforening
Tina K. Nørreskov, formand		

2883 2404

Lemming Forsamlingshus		
Marianne Mortensen, udlejning

8685 9197
4129 0322

Lemming Vandværk			8685 9015
Jan Klinkby, formand
		
2217 5966
Lemming-Nisset Seniorklub
Verner Jensen, formand			

8685 9227

8685 5363

Lemming Jagtforening
Alfred Jensen, formand			

8687 7535

Skægkær Børnehus
Sindingvej 17				3069 7743

Serup Borgerforening
Bernd Grewy, formand			

4079 5752

Børne- og Familiehuset
Lemming Skolevej 8b			

Serup Forsamlingshus
Helle Suaning, udlejning			

8685 5108

Serup/Resdal Pensionistforening
Rasmus Jensen, formand		

8685 5832

Sinding Forsamlingshus
Hanne Marie Knudsen			

4029 4629

SFO, Fritids- og ungdomsklub
Optimisten, Sindingvej 17		

8685 9325

Skægkærskolen (0.-9. kl.)		
8970 2600
Skoleleder Peter Mortensen		
8970 2603
Mobil					2170 4815
Skolebestyrelsen:
Peter Bertelsen, formand		
8685 9532
Jan Overby Kirkegaard, næstformand 5132 4217

Sinding Kulturforening
Jannie Husted				5094 7990

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

2892 3811
2323 9010
4021 7766

Børnegruppen
Kristine Krogsgaard			

3063 8954

Sinding Efterløns- og Pensionistforening
Jørgen Nikolajsen			
2178 2388

Landsbyliv
Janni Rasmussen, formand

		

2463 0517

Sejling Borgerforening
Jacob Kudsk, formand			

4084 2337

Hinge Sø Ålelaug
Erik Vestergård, formand		

8685 6505

Sejling Forsamlingshus
Niels Kr. Sandgaard			

2695 7623

Sindingrummet
John Gammelgaard			

2947 4717

Sejling Pensionistforening
Rosa Leth				2674 5034
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Skægkær Borgerforening
Michael Boesgaard			

8724 3011

Frank Hansen

Aps

TØMRERMESTER

Mobil

Skægkærvej 3, 8600 Silkeborg
4020 8440

40 10 34 64
51 88 90 03
Smedebakken 8 - 8600 Silkeborg
www.frankhansen.dk - fh@frankhansen.dk

Lemming Brovej 18 - 8632 Lemming

8687 7080

LIVREM UDEN HULLER
www.klostergaardgravering.dk
Hunde /
katte tegn

45.-

Skiltet tilÊpostkassen
59,Charlottenlundvej 16
86821597/26255578

KUN 385 kr.
fragtfrit

DESIGN DIT EGET BÆLTE

Alle
graverings
opgaver
udføres.

på www.speedlockbelts.dk
Vælg mellem 8 smukke metalspænder og 4 ægte læderbælter.
Låses trinløst i ønsket position. Leveres i gaveæske.
Tryghed for dig
www.speedlockbelts.dk
og dit kæledyr!

Nem check-in
på flyrejsen.

Gaver til ham og hende: www.bfnhandel.dk

E
SALG & SERVIC C,
T, P
AF KOPI, PRIN ÆRK
V
SERVER & NIMEO.DTK
WWW.F

& SERVER
PCPC
FAX T,OG

Negletekniker

Tina Englyst

Tryghed for dig
og dit kæledyr!

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

KOPI,,PRIN
REP., KOPI
SALG,,REP.,
SALG

Tlf. 8685 5066

Østerbordingvej 32, 8600 Silkeborg

Sinding Auto

Skægkær Dyreklinik
BUREAU

ONLINE

Mobil: 3023 1613

www.loutina.dk

TRYK

Vi udfører alt arbejde på såvel person-,
vare- som lastbiler, også entreprenørmateriel og havemaskiner.
Skægkærvænget 1 8600 Silkeborg Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk

Der
er mange,1 8600
der Silkeborg
duer Tlf: 86 85 50 66 www.raskedyr.dk
Skægkærvænget
men det er Kylling, man bruger!

8685 5186

Serupvej 16, Serup
8600 Silkeborg

www.skabertrang.dk

Pension Holm Mølle
Bed & Breakfast

- et lille stykke væk fra hverdagen

8688 6600

Erik Sørensen Aps

Tlf. 40 82 18 98 / 86 85 52 83
www.erik-s.dk

Lemmingvej 10
8600 Silkeborg
es@erik-s.dk

Alt til dyr, have og hobbylandbrug

Kloakarbejde - Nedsivning - TV-inspektion
Entreprenørarbejde - Belægning
Snerydning - Maskinstation

Ebstrupvej 60
Tlf. 29 70 10 29
www.silkeborglandhandel.dk

... nu med ægte stenovn

Bullerup Hobby

Viborgvej 87
Skægkær

Åbningstider
Tirsdag kl. 11 - 17
Torsdag kl. 11 - 17
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Aut. kloakmester

SPAR/UNO-X
Alt under samme tag
DIT LOKALE

SUPERMARKED
v/Karsten Laursen
Grønbækvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 8687 7250

Kundevenlige
åbningstider:
Alle ugens dage:
7.00 - 21.00

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

Flemming Faarup
Tlf. 2485 5437

Sindingvej 26c
Skægkær

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

Forkæl dig selv
... med akupunktur, zoneterapi eller massage
Tidsbestilling 29 44 43 03
Holmmøllevej 22, 8632 Lemming
Mulighed for at bestille mælkebøttesaft,
livets olie, økologisk te og naturlægemidler.

Ingerslevvej 4, 8632 Lemming
Tlf. 86 85 93 10 - 40 86 93 10

Morten Bak A/S

Aut. Kloakmester & Entreprenør
Tandskov Grusgrav
Tlf. 21 40 70 94

Se mere på

Vi udfører alt fra stort til småt.
Jord - Kloak
Nedbrydning – Knusning
www.morten-bak.dk

Silkeborg Isenkram
Torvet 1
Gaveartikler, glas, bestik,
porcelæn, lamper, havemøbler

Tlf. 8681 6168
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