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os håbe, at vi snarest
kan samles og nyde de
fællesskaber, som danner
rammen for traditioner og
styrker venskaber.
Trivselsbarometret har
bare stået lavt rundt hos
alle, så vi må sige, at vi
længes efter normale tider.

Forår i en coronatid
Af Dorthe Dalsgaard

Dette blad kommer på gaden i
påskedagene, hvor solen får magt, og vi
kan nyde udelivet.
Her i foråret må vi med pandemien i
baghovedet nyde de bedre muligheder
for at mødes flere sammen. Vi skal fortsat
respektere, at der er corona-smitte i den
nærmeste fremtid, selvom flere og flere
bliver vaccineret.
Jeg forstår godt, at alle går rundt og er
utålmodige og sætter mange aktiviteter
på pause. Vi har alle eksempler på
udsatte fejringer af mærkedage, og lad
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Inde i bladet kan I
nyde billederne af
sangsvanerne, som
trækker til det nordlige
Skandinavien her i
foråret. Det er en del af
trækfuglenes DNA at flyve
over lange afstande for
at holde base, der hvor
arten trives optimalt.
I kan også læse om
spørgeundersøgelsen
omkring vores trafikvaner i
Lihme-området. Jeg bliver
inspireret og vil virkelig
gerne ændre min adfærd.
Jeg ser store muligheder
i at koordinere samkørsel
via elektronikken, eller
blot motivation til at
cykle. Kathrine, der
skriver artiklen, spurgte
om billeder af elcykler på egnen, mon
ikke det lykkes at finde gode billeder af
cyklerne med brugere.
Det er fantastisk, at vi, på trods af
coronatiden og al den forandring, som
dette har forårsaget for os alle, formår at
præstere i det lokale fællesskab, som der
er på egnen. Glæden ved at være en del
af et fællesskab bliver forstærket, når der
er et fælles udgangspunkt, som jeg håber
dette blad igen kan danne rammen om.
Jeg vil hermed ønske jer alle god læselyst
af Lihme Bladet nr. 56.
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Sommerhusene bliver revet væk i Lihme
Af Marianne Husted
”Rigtig mange købere er skrevet
op og står parat til at slå til, når vi
får sommerhuse til salg. Der er stor
interesse for alle typer af sommerhuse,”
fortæller Anna Vestergaard fra
ejendomsmæglerfirmaet EDC Poulsen &
Vester. Sådan har det været siden marts
sidste år.
Ifølge boligsiden.dk er der solgt 85
sommerhuse i Vadum, Ålbæk, Vendal,
Gyldendal, V. Hærup, Ø. Hærup og
Hostrup i perioden 1. januar 2020 til 31.
januar 2021. De udgør 88 % af alle solgte
sommerhuse med postnummer 7860.
Alt har interesse
”Der er stor interesse for alle typer
sommerhuse. De fleste køber
sommerhuse til eget brug eller evt.
til en portefølje af forholdsvis billige
sommerhuse til udlejning,” siger Anna.
Hun sælger sommerhuse i prislag fra
500.000,- til 2 mio. kroner, og det går fra
helt gængse originale sommerhuse fra
1960’erne til sommerhuse bygget inden
for de sidste ti år. Nogle køber også et
gammelt sommerhus, som de river ned
for at få en grund, hvor de så bygger et
nyt sommerhus.
Til andre tider har der været særlig
interesse for bestemte typer af
sommerhuse; men sådan er det ikke
længere. Nu er køberne interesserede i
det hele.
Tidligere havde de fleste af
sommerhusejerne i Lihme-området fast
bopæl i Ikast, Herning og Holstebro. Det
er ifølge Anna et lukket kapitel nu. Hun
sælger sommerhuse til folk alle mulige
steder fra. Skive, Århus og København er
blandt de nye byer, hun nævner.
Svært at få nedslag i prisen
”Der er ikke sket en eksplosion i priserne;
men vi tager sommerhusene ind til en lidt
højere pris end tidligere,” forklarer Anna
om prisudviklingen, hvor hun dog ikke
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mener, at man på nuværende tidspunkt
kan måle, om priserne generelt er steget.
Anna har oplevet flere kunder brænde
fingrene ved skambud på et sommerhus
i de første måneder i år. Sommerhuset er
solgt til anden side, og ingenting hjælper,
når de vender tilbage og er villige til at
betale den forlangte pris.
”De må gøre op med sig selv og give,
hvad grisen koster eller lade være med at
købe,” siger hun. Det er et spørgsmål om
udbud og efterspørgsel.
Liggetiden er også for nedadgående.
Anna har solgt flere sommerhuse helt
uden annoncering; men bare ringet til
nogle få interesserede købere, som
hun har liggende i skuffen. Hun sælger
sommerhuse i områderne 7860 Spøttrup,
7870 Roslev og 7884 Fur og oplever stor
efterspørgsel på sommerhusene i alle de
gamle Salling-kommuner.

Fakta om sommerhuse i Lihme
Vadum: 40 sommerhuse
Ålbæk: 249 sommerhuse
Vendal: 51 sommerhuse
Gyldendal, V. Hærup, Ø. Hærup og
Hostrup: 442 sommerhuse
IDer er i alt 782 sommerhuse i Lihme
Kilde: Destination Limfjorden
Tal på fritidshuse i Skive Kommune
og hele landet
Skive Kommune: 3.452 fritidshuse
Hele landet: 244.225 fritidshuse
Kilde: Danmarks Statistik 2020
Gennemsnitlig kvadratmeterpris på
solgte fritidshuse
Skive Kommune: 10.268 kr.
Hele landet: 17.550 kr.
Kilde: www.skive.dk KommuneGuiden.
Tal & fakta om kommunen. 3. kvartal

Ejendomsmægler Anna Vestergaard
har oplevet stor vækst i salget af
sommerhuse på egnen.
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Nye sommerhusfolk på Lyngvej
Af Marianne Husted

Siden 19. januar 2020 har seks sommerhuse på Lyngvej
skiftet ejere. De nye sommerhusfolk befinder sig godt ved
Vester Hærup. Mød nogle af dem her.
Lyngvej 4
Mette Hindbo og Lars Clausen,
Videbæk
”Vi er førstegangskøbere af sommerhus.
Vi havde kigget i flere år uden at finde det
rette. Men så så vi sommerhuset her på
nettet og kørte herop. Vi syntes godt om
det med det samme og gav et bud.
Vi vil bruge sommerhuset i ferier og
weekender, og når vi har lyst. Vi vil ikke
leje sommerhuset ud; men familie og

venner kan låne det. Vi har tre børn i
Aarhus, og de kan tage herud, når de vil.”
Datteren Mathilde er netop med i
sommerhuset sammen med sin far og
deres halvt år gamle tyske korthårede
hønsehundehvalp. Hun siger:
”Jeg vågnede i nat, fordi her er så stille.
Helt anderledes end midt i Aarhus, hvor
jeg bor. Det er rart at være her og kunne
komme direkte ud i naturen.”

Far Lars med datteren Mathilde ved
det nyindkøbte sommerhus. Mathilde
vågner pga. stilheden om natten.
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Lyngvej 22
Lene og Jens Kristensen, Hjerm
”Da vi kiggede på sommerhuset, kaldte
ejendomsmægleren på os og pegede ned
på græsplænen, hvor der gik et rådyr.
Så var vi klar til at købe. Vi har ikke haft
sommerhus før. Men vi vil gerne have
et sted, hvor vi kan være alle sammen.
Et familiesommerhus, som børn og
svigerbørn kan komme og bruge som de
vil.
Der har været nogen stort set hver
weekend, siden vi købte det i november.
Både børnene, der bor i lejlighed i Aarhus,
og vores hjemmeboende datter og
hendes kæreste og også deres venner.
De unge har brugt det rigtig meget.
Vi vil ikke leje det ud gennem et bureau;
men folk, vi kender, kan låne det, hvis vi

ikke selv skal bruge det, eller det ikke er
lånt ud til andre.
Vi har ingen købmand, hvor vi bor, så vi
gik efter et sommerhus, hvor der også
var mulighed for at handle, uden af skulle
køre mange kilometer. Vi er rigtig glade
for i brugsen i Lihme. Her har de, hvad
vi skal bruge, så vi tager ikke noget
med hjemmefra; men kører til brugsen
og handler, når vi ankommer lørdag
formiddag.
Lige nu er der en del ting, som skal gøres
udenfor. Men vi får en masse frisk luft
og nyder at gå ude og beskære træer og
buske. Vi har ikke travlt. Der skal også
være tid til at hygge. Kommer nogen forbi,
så er de hjerteligt velkomne her i vores
fristed.”

Jens og Lene kører i Lihme
Brugs og handler, når de
ankommer til deres sommerhus.
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Lyngvej 37
Marianne Houmann Jensen og Axel
Kvist, Ikast
”Vi kommer fra Ikast og har tidligere haft
sommerhus i Blokhus; men det solgte vi
for otte år siden. En veninde i Harrevig
viste os Limfjorden, og så har vi kigget
på dette område i Salling i lang tid. De
seneste tre år har vi lejet sommerhus
her, så vi kender fx Geddal Strandenge
og Kaas Hovedgård og blev så glade for
området. Da sommerhuset her kom til

salg til en fornuftig pris, slog vi til.
Vi er rigtig glade for det. Der er dejlige
mennesker omkring os på Lyngvej og
mange aktiviteter som fx havkajak,
sejlklub, havnen og vinterbadning.
Vi elsker Salling, og nu glæder vi os til at
få en hel sæson i sommerhuset. Vi vil ikke
leje det ud; men bruge det selv. Det bliver
især i sommerhalvåret.”

Marianne og Axel glæder sig til
havkajak, vinterbadning og til at nyde
havnen og sejlklubben.
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Bag om

Dueholm ismejeri

Dueholm er en familiegård som ejes af Ann og Martin. Den drives sammen med
Martins forældre Solveig og Torben som ejede gården tidligere.
Det er et konventionelt velfærdslandbrug, som fokuserer kraftigt på dyrevelfærd. Vi
har derfor også sidste år, fået 3 hjerter i fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærke.
Vi har blandt andet bygget helt nye staldanlæg til alle vores malkekøer. Køerne har
næsten dobbelt så meget plads, som de skal have ifølge lovgivningen. Det er vigtigt
for os, at vores dyr har masser af plads, så de kan udføre en naturlig adfærd.
Køer er udedyr, derfor skal de også have muligheden for at mærke regnen på ryggen,
og vinden i håret. Dette kan de hele året rundt, så de får en masse frisk luft. Deres
ædeareal er lavet udendørs, så de skal altid udenfor for at få noget at æde. Dette og
sandet i sengebåsene, giver vores dyr en fantastisk sundhed.
Vores is produceres i vores eget lille gårdmejeri.

Køb vores is her
Dagli' Brugsen
i Lihme
Ålbækvej 1
7860 Spøttrup

Egen gårdbutik
Dueholmvej 2
7800 Skive

www.dueholm-ismejeri.dk
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Morten Tanderup er et af de fantastisk
aktive mennesker, som bor i Lihme.
Han sidder i borgerforeningens
bestyrelse, er med i Lihme Sjov, er
teknologisk spydspids, flyder drone
og så har han løbeænder.
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Portræt af Morten Tanderup
Af Simon Sandberg

Bing siger min telefon. Det er en besked
fra Morten ”Hej Simon. Var det ikke i dag
kl. 09.00??”. Arrgee, det var ikke helt
sådan jeg havde tænkt mit møde med
Morten skulle starte.
Efter et hurtigt bad og en STOR
undskyldning satte jeg mig ned med
Morten til en snak om ham og alle de
ting han går og laver i Lihme. De fleste
i Lihme har nok lagt mærke til de små
og store humoristiske indslag der er
dukket op i bybilledet, hvis ikke så har
man måske set nogle af de online events
som Lihme Borgerforening har lavet hen
over det seneste år. Alt det har Morten
Tanderup en finger med i og Lihme Bladet
har derfor taget en snak med Morten om
ham selv, familien og alle hans ideer.
Morten virker som en helt naturlig og
fast del af livet i Lihme, så det kom lidt

bag på mig at han, Tina og børnene først
flyttede her til i december 2014. Inden
det havde de boet i Munklinde ved Ikast,
men et ønske om at kommet tættere på
Tinas forældre trak dem til Lihme. Og
efter nogle års søgen fandt de huset på
Liljevej.
Selv om Morten og Tinas første barn
er flyttet hjemmefra, så er der stadig
meget liv i huset. Ud over Morten, Tina
og deres tre resterende børn, så bor der
også hund og kat samt de løbeænder,
som flere har lagt mærke til. Morten
forklarer, at løbeænderne var en praktisk
foranstaltning. Deres have var overrendt
af dræbersnegle, og løbeænderne spiser
både sneglene og deres æg - og så er
de lidt sjovere at se på end de mere
almindelige moskusænder.
Mortens store energi, førte ham ind i
Lihme Borgerforening, hvor Lihme-Sjov
fik sin start i 2018 på baggrund af et

Mortens sjove løbeænder,
som fanger dræbersnegle
og ser virkelig spøjse ud.
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ønske om at gøre julen lidt mere festlig
og hyggelig i Lihme. Men da Morten
og Susanne Priess kom i gang, så gik
det stærkt, og den uheldige cyklist i
halmballen kom op, inden vi nåede julen
2018. Siden er en vagabond flyttet ind på
tovet ved Brugsen og Lihmus Lihmenisse
har fået sin egen online serie.

arrangementer oplevet, hvordan Morten
forsøger at inddrage sin egen interesse
for elektronik, da det er ham der har stået
for alt det tekniske, for på den måde at
gøre det endnu mere spændende for sig
selv. Selv siger Morten, at han er glad for,
at han kan bruge sine talenter til at gøre
Lihme til et dejligt sted at bo.

Selv om Morten har gang i mange
ting, så føler han sig ikke stresset.
Han nævner, at han får stor hjælp fra
forskellige mennesker i byen, som er
gode til at donere ting til de forskellige
projekter. Samtidig er han heller ikke
alene om det. Familien Priess yder også
en stor indsats for Lihme-Sjov. Morten
får også stor motivation fra alle de
positive tilbagemeldinger han har fået, og
samtidig har han stor respekt for alle de
frivillige pensionister der også bidrager til
fællesskabet i byen. Om det er med hjælp
i Medborgerhuset eller de, som møder
hver tirsdag og torsdag morgen i Brugsen,
og søger for at der er noget på hylerne,
så gør det en stor forskel for byen.
Lihme har med infoskærmen i Brugsen
og Borgerforeningens live streaming

Morten er meget stolt af og taknemmelig
for den opmærksomhed Lihme-Sjov og
de andre aktiviteter her i byen har fået,
og han vil meget gerne bringe en tak til
alle som værdsætter det som LihmeSjov laver. Opmærksomheden omkring
Lihme-Sjovs påhit er også nået ud over
Lihme kanten, idet både Skive Folkeblad
og TV-MidtVest har haft indslag om det.
Nogle af de opslag, der er blevet lavet på
Facebook, er endda blevet læst så langt
væk som Norge og Tyskland.
Som med alt andet, så har Corona lagt en
lille dæmper på Lihme-Sjovs aktiviteter,
men Susanne og Morten har masser af
ting klar i idébanken til når vejret bliver lidt
bedre. Og både Vagabonden på torvet og
Lihmus Lihmenisse har sagt ja til at vi må
følge næste kapitel af deres liv.

Et fint eksempel på Mortens
dronebilleder - udsigten fra
Sønderhede over Gyldendal Havn,
Venø Bugt og Venø - med kik til
Oddesund og Nissum Fjord.
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40 28 41 45 · mariannestenger@hotmail.com

Trænger du til at få malet?
Jeg klarer alt i malerarbejde
ude og inde.
Du er velkommen til at
ringe for et uforpligtende tilbud.

4028 4145
Venlig hilsen
Marianne
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Finn Winterskov er eneejer af
LIH-TEK, som er en mindre
teknologivirksomhed med adresse
ved Lihmes sydvestlige byskilt. Her
står han ved siden af sine små
CNC-fræsere.
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LIH-TEK - helt fremme teknologisk
Af Simon Sandberg

Lihme Teknik eller LIH-TEK er det
de fleste nok vil kalde en mindre
teknologivirksomhed, men bag navnet
står en virksomhed, som er helt fremme i
den teknologiske bus med en stor og bred
kundeskare.

Produkter printet med 3D

LIH-TEK arbejder med automatiserede
produktionsmaskiner i alle størrelser.
Lige fra kæmpe fabriksmaskiner der skal
flyttes med en kran og helt ned til små
maskiner til hobbybrug.
Alsidig mekaniker
Finn Winterskov er ejer og den eneste
ansatte i LIH-TEK. Finn har en baggrund
som landbrugsmaskine- og flymekaniker.
Efter at have arbejdet både på gulvet og
i lederstillinger i flere civile virksomheder
og inden for forsvaret, besluttede Finn i
2013, at han ville være sin egen chef og
startede LIH-TEK.
LIH-TEK startede ud med kun
at arbejde med reparation og
service af computerstyrede (CNC)
produktionsmaskiner.
Finn havde med sin baggrund
inden for både mekanisk
reparation fra landbrugsmaskinemekanikeruddannelsen og viden om
avanceret elektronik og computere
fra tiden som flymekaniker, en unik
samling af kvalifikationer, der betød at
hans kunder ikke behøvede at hyre tre
forskellige mekanikere til hhv. mekanik-,
elektronik- og computerdelen af deres
maskiner. Det betyder også at Finn
kan købe brugte maskiner, reparere og
renovere dem, for så at sælge dem til
sine kunder, som så ikke behøver at
anskaffe helt nye og dyre maskiner.

Gearkasse
opbygget af
3Dprintede
elementer.

3D-printer

3-D printere
Reparation og service af CNC-maskiner
er stadig en meget stor del af LIH-TEK’s
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området der passede fint ind i LIH-TEKs
forretning og Finns kompetencer. I 2014
blev LIH-TEK forhandler af små CNC
maskiner fra Stepcraft, samt i en periode
også 3D printere. Finn bygger gerne
maskinerne for kunderne, men har man
lysten og evnerne så kan man gennem
LIH-TEK købe maskinerne som samlesæt
og selv bygge dem derhjemme.
Udstillingsmodeller
For at kunne demonstrere de
produkter LIH-TEK sælger, så har Finn
færdigbyggede modeller af de forskellige
maskiner stående, så det er muligt for
kunderne at komme og se hvordan de
ser ud og virker. Disse maskiner er fuldt
funktionsdygtige produktionsmaskiner,
som kan fræse og skære i træ, bløde
metaller og folie, med super stor
præcision efter de tegninger, der lægges
ind i computeren.
LIH-TEK tilbyder derfor også produktion
af mindre dele i begrænset antal. Dette
gælder også for 3D print. LIH-TEK sælger
ikke længere selve 3D printerne, men
hjælper gerne med at lave 3D print på
den maskine Finn selv har.
Man kan enten selv komme med en 3D
computertegning, eller hvis ikke man har
mod på det, så hjælper Finn gerne med at
tegne og modelere det man har brug for,
både ud fra en idé eller et eksisterende
design. På den måde har LIH-TEK
allerede hjulpet med at få ført flere nye
ideer fra papiret ud i virkeligheden og
holdt ældre maskiner, hvor det ikke
længere er muligt at købe reservedele, i
gang.
Hvorfor i Lihme?
Men hvorfor ligger sådan en virksomhed
i Lihme?
Finn og hans kone købte gården på V.
Hærup Strandvej i 2005 med forventning
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om at de skulle gennemrenovere den,
så de havde et dejligt sommerhus. Da
Finn så valgte at blive selvstændig, med
kunder over hele landet, var der ikke et
behov for at bo et bestemt sted. På det
tidspunkt var både Finn og hans kone
blevet så glade for roen, freden, naturen
og de gode naboer, at de besluttede
sig for at flytte fast til Lihme. Her kunne
Finn så bruge det gamle hønsehus som
værksted til at drive sin forretning fra.
Fin omsætning
Med en omsætning på 2,8-3 millioner kr.
om året så er LIH-TEK for længst vokset
ud af hønsehuset og Finn har nu både et
større kontor i en tilbygning på gården,
samt et større værksted og lager i Lem.
Hjemmearbejde giver omsætning
Fremtiden ser også lys ud for LIH-TEK.
Corona epidemien har ikke betydet
mindre arbejde for de maskiner Finn
servicerer.
Til gengæld har det, at mange arbejder
hjemmefra, betydet, at flere har fået mere
tid at bruge på deres hobby og salget af
de små CNC maskiner er derfor steget.
Modeltogsentusiaster, samt model- og
dronebyggere har fået øjnene op for de
muligheder, der ligger i både 3D-print og
små CNC maskiner.
Står du selv og mangler en lille CNCmaskine, har du en idé til en dims,
der kan redde verden, eller står du og
mangler en reservedel, der simpelthen
ikke er til at skaffe. Så kig ind forbi LIHTEKs hjemmeside lihtek.dk. Her kan
du se de forskellige produkter LIH-TEK
tilbyder.
Hjemmesiden er også stedet, hvor du kan
finde kontaktoplysninger på Finn, hvis du
er blevet inspireret og vil vide mere om,
hvordan LIH-TEK kan hjælpe dig videre
med dine projekter.

Mellemstor CNC-fræser.

Lille CNC-fræser med
produkteksempler
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Vi bakker op
og støtter lokalt!
- Gør du?

”

Det er vigtigt for os at være
lokalt forankret, og vi håber på,
at det er med i dine overvejelser,
såfremt du er på udkig efter et
nyt pengeinstitut. Vi er sikre på,
at vi kan tilbyde dig attraktive
vilkår og god rådgivning.

Lem afdeling
Vesterbrogade 24, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 82 22 94 00
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Lihme
Medborgerhus

Leje af Lihme Medborgerhus sker ved henvendelse til Karin Andersen,
tlf: 97560402 eller 24283513. E-mail: ovemollerbek@gmail.dk
Priser
Store sal inkl. køkken:
Lille sal inkl. køkken:
Store og lille sal inkl. køkken:
Leje dagen før:
Leje dagen efter:

kr. 2200
kr. 1500
kr. 3.000
kr. 400
kr. 400

Leje for lokale foreninger
En sal inkl. køkken ved åbne arrangementer:
Hele huset ved åbne arrangementer:

kr. 200
kr. 300

En sal med køkken ved lukkede arrangementer: kr. 400
Hele huset ved lukkede arrangementer:
kr. 600
Afholdelse af møder i Lounge, en af salene
eller mødelokale (Lihme Samlingen):
kr. 100
Alle priser er inkl. moms og rengøring, men huset skal afleveres
ryddeligt. Priserne er gældende for 2021.
Udlejningsdøgnet for salene går fra kl. 9.00 - 9.00.
Der kan forekomme rengøring fra 9.00 – 11.30 ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger
Udlejning af mødelokaler er fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Terrassevarmere kan lejes for 100 kr. pr. døgn
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414 eller
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Fest i telt eller
restaurant
Ring og hør om
mulighederne

CAFEÉN
TILBYDER

Hyggelig Café med god
mad til familievenlige priser.
TAKE AWAY

RESTAURANTEN
TILBYDER

Stilfulde omgivelser,
lækker mad og udsøgte
vine.

ÅBNINGSTIDER OG INFO:
Se facebook Gyldendal havn cafe og
restaurant
Bord og TAKE AWAY
bestilling tlf. 97 56 01 66
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V. Hærupvej strandvej 30 · Gyldendal 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 01 66
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

Alle typer gravearbejde med rendegraver
Opgaver med minigraver med eller uden hammer
Nedgravning af dræn
Nedbrydning
Levering af sand og grus
Kloakarbejde: Nyanlæg, renovering, reparation, og
vedligeholdelse i samarbejde med ”Din Kloakmester”

Så er den gamle klar igen
Henning Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
97568024/51182529
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• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak
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Nyt hus i Gyldendal ”The End”
Lihme Bladet har
fulgt Louise Priess
Chistensen og Peter
Høys nybyggeri. Dette er
den sidste artikel i serien
om familien, som også
ses på forsiden af dette
blad.
Af Louise Priess Christensen

Vi fik nøglen fredag d. 11. december på
min 40-års fødselsdag, så bedre gave
kunne jeg ikke få.
Vi flyttede ind i weekenden og fik sat en
masse på plads, så vi kunne fejre jul og
nytår i det nye hus. Nu har vi boet i huset
i tre måneder, og vi er kommet rigtig godt
på plads. Håndværkerne har næsten fået
lagt hånd på de sidste små mangler.
Vores udhus begynder også at være
færdigt. Vi har fået malet gulvet, beklædt
væggene, sat loft op, lavet depotrum og
toilet, så nu kan vi få flyttet det sidste
hjem, som vi har til at stå på lageret i
Lem.
Nu venter vi på, at der skal blive lidt mere
varmt og tørt, så vi kan komme i gang
med at rette op på de store lastbilers
spor på grusvejen, så det ikke ligner en
pløjemark.
Ja, vi har stadig lidt at gå i gang med. Vi
har en masse fliser, vi skal have lagt rundt
om huset, og så har vi lige lidt have, som
vi skal have anlagt. Så vi håber, at vejret
i påsken bliver godt. Men Rom blev jo
ikke bygget på en dag, men det kunne da
være rart, hvis det var sådan.
Da vi tog beslutningen for lidt over et
år siden om at skulle flytte, og børnene
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skulle skifte skole var noget af en
udfordring især for børnene. Alt er gået
over forventning, og moderens mavepine
er væk.
Børnene er faldet til
Børnene er faldet rigtig godt til i skolen,
og de har mange at lege med i Lihme og
Lem, selvom corona har spændt lidt ben
for at være sammen med andre. Men det
er dejligt, når Christian og Lærke spørger
hinanden om, hvor de helst vil gå i skole
og begge to svarer Lem. Så ved man,
at det nok ikke er helt forkert, det valg vi
tog. Og vi har fået vores familie og venner
tættere på, så det bliver dejligt når vi
kan være sammen med dem igen efter
corona.
Corona har været rigtig træls. Vi
kunne ikke få besøg og hjælp fra dem
som gerne ville. Sidste forår blev jeg
hjemsendt pga. corona. Jeg fik tid til at
pakke huset ned i Roslev og Peters hus i
Gyldendal. Her i efteråret gik Gramo A/S
desværre konkurs, og jeg mistede mit
arbejde. Så kom jeg til at gå hjemme hver
dag og kunne følge byggeriet.
Nyt arbejde
Nu er jeg heldigvis startet på nyt arbejde
hos Maskinstation Martin Børsting A/S og
det er rart at komme i gang igen med nye
udfordringer.
Dette projekt har været en faktisk
oplevelse og vi er virkelige glade for
resultatet. Vi har ikke fortrudt nogle af
vores valg.
Vi glæder os rigtig meget til at det
udenom også bliver lavet, så vi rigtig kan
komme til at nyde det hele med grill på
terrassen, ordne ting i værkstedet og bare
nyde omgivelserne mere end vi har tid til
lige nu.

NH Algerens Aps
v/Glenn Hyldgaard

Algebehandling fra 1 til 150 m2 - kr. 850
Albebehandling fra 151 til 300 m2 - kr. 1.200
Algebehandling fra 301 til 400 m2 - kr. 1.495

Telefon: 71 993 995

Fliserens med imprægnering fra 50 kr. pr. m2
Se mere på www.nh-algerens.dk eller
send mail på info@nh-algerens.dk

Algerens af tag og fliser - Fliserens - Facaderens- Solcellevask - Imprægnering
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Grill-Huset

TLF. 97568133 Østerbrogade 7,
7860 Spøttrup
GRILLMAD
MIX-RETTER
Grillpølse
Pølsebrød
Ristet Hotdog
Fransk Hotdog
Lille Pommes Frites
Stor Pommes Frites
½ Grillkylling m/pommes frites
Forårsrulle m/ salat & Soya
Ribbensandwich
Hj. Lavet parisertoast
Hj. Lavet cowboytoast
2 fiskefilet m/pommes frites
Bøfsandwich
Møllehjul
Plankebøf
Krydderschnitzel
2 kyllingefilet
m/ pommes saute, salat,
flute & bearnaise
2 kyllingespyd m/ tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
5 hotwings m/tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
Nuggets m/ pommes frites
26
(nuggets:
7 eller 10 stk)

18,7,25,25,25,35,75,30,55,20,25,75,75,75,85,85,75,-

PITA

65,-

Kyllingesalat
m/feta & croutons
kebabsalat
alm. salat
m/feta og croutons

75,-

50,-/65,-

Pølsemix
65,kebabmix
65,Kyllingemix
65,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler

Pita Kebab
55,Pita kylling
55,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler)

SALATER

»Der følger et flute med
til alle salater«

65,65,45,-

SUNSHINE
- solcenter

Mandag - Fredag
Lørdag, Søndag
& Helligdage

BURGER
Almindelige burgere
Alm. Burger med bøf
Jumbo Burger
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet burger
Alm. burger med 250 g bøf
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet speciel
Kyllingeburger
-med kyllingefilet, bacon,
salat & dressing
Tilvalg: ost 5,- pr stk
"BB" (bearnaiseburger)
-med 250 g bøf, salat, bacon,
mayo & bearnaisesovs

BØRNERETTER
50,60,-

70,-

65,-

75,-

"Grillhuset Special"
85,-med 250 g bøf, salat, bacon,
ost, løgringe, dressing & BBQsauce
»Alle burgere kan opgraderes til en
menu med pommes frites og
sodavand for kun 25,-«

kl. 08-21
kl. 09-21

45,-

Kyllingemix
(vælg mellem friturestegt
eller pandestegt kylling)
Kebabmix
Pølsemix
5 nuggets m/pommes
Børneburger
-med bøf, ketchup,
remoulade, ristede løg &
agurkesalat

45,45,45,45,-

BØRNEMENUER
5 nuggets m/pommes
frites, sodavand/juice
Børneburger m/pommes
frites, sodavand/juice
Mixretter med
sodavand/juice

55,55,55,-

Åbningstider:
Torsdag 17.00-21.00
Fredag 17.00-23.00/02.00*
Lørdag 16.00-23.00/02.00*
Søndag 16.00-21.00

"køkkenet lukker kl. 21 alle dage"
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Svaner i aftensol.

Hyldest til sangsvanen
Af Dorthe Dalsgaard, foto Susanne Jensen

Svaner i luften, på marken og rundt i
åbent vand. Vi bor på en rasteplads for
mange vadefugle.

Sangsvaner færdes i store flokke
i de måneder, de er i Danmark.

Sangsvanen kan vi kende på det gule
næb, og så lever den op til navnet, idet
sangsvanerne ”synger” når de flyver,
mens knopsvanerne ikke siger noget.
Her på egnen er overvintrende
sangsvaner et hyppigt syn. Først på
året er de i vandet og fylder på de store
vandflader i de lavvandede områder
ved Sdr. Lem vig, Kaas sø og Spøttrup
sø. I løbet af vinteren og foråret sætter
de sig hyppigt på markerne. Svanerne
er trygge når de er i åbent vand, men
specielt sangsvanerne har også stor lyst
til at holde rast på de grønne marker,
hvor de virkelig har fyldt i år. De går efter
gode placeringer med hvede-, raps- og
græsmarker.
De fouragerer (æder) afgrøderne og
efterlader markerne noget nedtrampede,
og nu hvor de er på vej væk skal
afgrøderne til at kompensere for den
energi, som svanerne har nydt godt
af. Normalt vil afgrøderne komme sig
og udbytterne bliver nok ikke påvirket
væsentligt, idet vækstsæsonen jo er foran
os.
Sangsvanen er en klassisk trækfugl,
hvor en stor del af denne art overvintrer
i Danmark og det nordlige Tyskland.
Når foråret starter flyver de megastore
velnærede fugle tilbage til Norge, Sverige,
Finland og Rusland, hvor de yngler og
nyder de store vidder, som det nordlige
Skandinavien er kendt for.
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Fakta
Sangsvanen ankommer til Danmark
i oktober-november og forlader os
igen marts-april. Der overvintrer ca.
23.000 sangsvaner i Danmark.
Den gulnæbbede sangsvane
har et luftrør, der er en speciel
forlægnelse, der ligger i en dyb
hulning i brystbenets kam og som
gør sangsvanernes stemme smuk
og klangfuld. Svanerne er store
andefugle og de er kendetegnet ved
at have lange halse, der bruges ved
søgning af planteføde på bunden af
lavvandede ferskvandssøer.

Lihme Bladets
fotokonkurrence
Af Marianne Husted

Klik, klik, klik og så lige klik igen fra en
lidt anden vinkel. Vi tager tusindvis af
billeder. Med vores mobiltelefoner eller
med vores avancerede kamera, hvis vi
ejer sådan et. Billeder fortæller ofte mere
end ord. Billeder berører os, overrasker
os, får os til at grine, får os til at overveje
en situation en ekstra gang eller noget
helt femte.
Lihme Bladet vil gerne vise læsernes
bedste billeder, så flere kan glæde
sig over dem. Derfor lancerer vi en
fotokonkurrence. Alle kan være med.
Der er præmie (vin eller chokolade) til
det bedste billede, som vi bringer i det
kommende nummer af Lihme Bladet.
Nogle af de øvrige billeder vil vi også
bringe. Hvis du deltager, skal du altså
være indstillet på at få dit billede i bladet –
også selvom du ikke vinder præmien.
Nana Ejsing Dalsgaard og Kim Jacobsen
udgør juryen, der finder vinderbilledet.
Deadline og indsendelse
Send billederne senest 30. maj til Kim
Jacobsen på mail ktsj123@gmail.com.

Konkurrenceregler

Tema: ”Natur”
Fotokonkurrencen har et tema.
Billedernes motiv skal vise dette
tema. Vi starter konkurrencen med
temaet ”Natur”. Du kan deltage med
op til tre billeder.
Lihme området
Billederne skal tages i Lihme
området. Dvs. ikke noget med
koralrev på Bali eller fugletræk over
Spøttrup Sø.
Tidspunkt
Billederne skal tages i perioden fra
temaet er meldt ud og indtil deadline
for indsendelse. Dvs. ikke noget med
et billede af en ørn ved Ålbæk for ti
år siden eller sneklædte skrænter i
januar 2021 ved Vendal.
Størrelse
Billederne skal mindst være 2Mb. Der
er ingen øvre grænse.
Navn
Giv billedet et navn/en titel og skriv
datoen, du har taget det.

Morgen ved Ø. Hærup Strand. 8. marts 2021.
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Lihme
Din lokale dagligvarebutik, bager, GLS,
PostNord og Bring pakkeshop, apotek,
spillebutik, renseri, mødested og meget,
meget mere!

Åbent alle ugens dage

Ålbækvej 1 - tlf. 97 56 00 08 - Følg os på Facebook
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Belægningsopgaver
o Fliser
o Mindre asfalt opgaver
Kloak
o Faskiner
o Dræn
o Regnvandskloak
o Spildevandskloak
o Rottespærre
o Punktforinger
Beton
o Støbning af fundamenter
o Gulvstøbning
o Isolering af gulve
Trailerkørsel med Cargo- og Tiptrailer
Havearbejde
o Etablering af have
o Udgravning til trampolin, pools mm.

Amtsvejen 31, Brodal
CVR 40583858
Ring for uforpligtende tilbud.
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Fårehyrden og den ”kloge” mand på Kaas
Else Marie Lofstad Jensen

For godt 100 år siden levede der på Kaas
en fårehyrde og ”klog” mand ved navn Poul
Therkildsen. Der er fortalt flere historier
om ham, men det er uvist, om alt er sandt.
Poul Christian Sørensen også kaldet
Poul Therkildsen var født den 14.
september 1837 i Vester Assels. Hans
far var indsidder Søren Therkildsen.
Han voksede op i Vester Assels og blev
konfirmeret i 1852, og da var han ude at
tjene. Da han skulle gøre militærtjeneste,
blev han indkaldt til søværnet og var
konstabel der. I perioden fra 1857 til 1864
var han ifølge Sørullen indkaldt 4 gange.
Når han ikke var indkaldt, opholdt han
sig muligvis som studerøgter på Kaas om
sommeren og i barndomshjemmet om
vinteren. Her fordrev han tiden med at
jage og fiske. Der gik også historier om,
at han drev krybskytteri og opsatte fælder
for at fange ræve og ildere.
Poul kunne også spille på harmonika
og spillede til høstgilder og andre fester.
Her blev der danset, sunget og fortalt
historier. Poul var meget overtroisk, og
man kunne bilde ham hvad som helst
ind. Der var mange mærkelige historier
om ting, der foregik på Kaas. Poul påstod
at have mødt en jernklædt ridder en
mørk aften i den hvælvede kælder under
hovedbygningen, og det havde været så
skræmmende, at han ikke igen ville gå
derned i mørke, om nogen så bød ham
hele Kaas.
Poul Therkildsen fungerede som ”klog”
mand både på Mors og Kaas. Hans
vigtigste medicin var enebærolie. Han
kendte de gamle råd, og mange folk
søgte ham for at få hjælp. En gang lagde
han en pose med regnorme om Mathilde
Kallerups bulne finger, og fingeren kom
sig. Poul havde en gang købt en rigtig
”Cyprianus” – den farlige og magiske bog
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de kloge brugte – af den kloge kone i
Lihme. Han blev imidlertid selv så bange
for ”denne forfærdelige bog med gloende
bogstaver”, at han smed den i Kaas sø.
Poul brugte de urter og dyr, han kunne
finde omkring sig til at helbrede folk med
f.eks. hugorme, regnorme, igler, vejbred,
enebær osv. Han var også kendt for at
sove med levende hugorme i sin seng.
Disse fangede han, tørrede og knuste
skindet og brugte det som helbredende
middel.

I sin ungdom havde Poul forelsket sig i
Mette Marie, friet til hende og fået: Ja,
men af uvisse årsager, var de blevet skilt
fra hinanden. Måske skulle Poul ind til
militæret. Om denne forelskelse havde
fundet sted på Kaas eller Mors, er også
uvist. Poul troede, at Mette Marie var død
og Mette Marie troede, at Poul var blevet
gift med en anden.
Mette Marie var også født på Mors i
Vester Hvidbjerg og var to år yngre end
Poul. Hun flyttede til Rettrup i 1889 og
boede der til sin død i 1913. Hun blev
begravet på Brøndum kirkegård.
I 1880´erne tog Poul fast ophold på Kaas.
Her var han studerøgter hos Erhardt
Colding Kallerup selv om han nu var
gammel. Da Kallerup døde i 1905, blev
Kaas solgt, og der var ikke rigtig brug
for Poul længere. Poul fik koldbrand
og måtte indlægges på Skive Sygehus.
Her fik han lov til at blive, efter han var
helbredt.
Kresten H. Lidegaard var som ung indlagt
på Skive Sygehus i en længere periode
sammen med Poul, og han har fortalt
om sine oplevelser med Poul i novellen
”Fårehyrden på Kaaas” og bogen ”Den
bette Kumpen”.
Her er et uddrag af Kresten H. Lidegaards
møde med Poul Therkildsen på Skive
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Sygehus. Dette er fra bogen ”Den bette
Kumpen”:
I sin høje Alderdom blev Poul indlagt paa
Skive Sygehus. Han var hurtigt blevet
helbredet for sin Sygdom; men han
blev derude. Paa Kaas var der sket en
stor Forandring for ham, da hans gamle
Husbond, Godsejer Kallerup, døde i 1905.
Denne havde forstaaet Poul og altid ladet
ham forstaa, at han havde Brug for ham
og satte Pris paa hans Arbejde, selv nu,
han var gammel. Men da Kaas kom paa
fremmede Hænder, følte Poul sig saa
inderligt tilovers i sit eget Land; men her
paa Sygehuset holdt alle af gamle Poul,
og man kappedes om at forkæle ham.
Derfor blev han.
Jeg husker ham endnu saa tydeligt, naar
han kom pimprende i sine store Sivsko
og med den blegede kasket ned over
Øjnene og en gammel snavset Klud
om højre Haands Pegefinger, hvor han
havde en ubetydelig Fistel, som Poul
nu drog Fordel af. Naar han blev bange
for en Udskrivning, gjorde han under
Stuegangen med Tegn og underlige
Fagter Overlægen opmærksom paa den
kludomvundne Finger for at markere,
at han dog med nogen Grund spiste
Naadsensbrød paa et Sygehus.
Sygehusets Madmoder, Frk. Rasmussen,
var i særlig Grad gæv for Poul.
Man husker endnu med et Smil paa
Sygehuset, naar han i en underlig
Skrævende Stilling og med Sveden
haglende af sig rørte i den store Gryde
i Køkkenet for dog i nogen Maade at
tækkes Madmoder og øve lidt Gengæld.
Hver eneste dag kom han med Kortene
og Kaffegrumset og spaaede hende,
- og altid var der interessante Blade i
Skæbnebogen. Engang var der blevet
stjaalet et stort Stykke Kød fra Køkkenet,
og Frk. Rasmussen sendte straks Bud
efter Poul og bad ham ”vise igen”, saa
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Tyven paa den Maade kunde blive fundet.
Poul kløede sig i Hovedet, mens han faldt
i Tanker, og sagde saa: ” Ja, a kan godt,
men a vil ett, for det er Synd”
Kun en Gang i mit Liv er jeg blevet
spaaet – selvfølgelig af Poul. Jeg græd
saamænd mine modige Taarer; thi der
var endnu otte Maaneders Sygeleje
forude; men Spaadommen slog til i alle
Enkeltheder, saa Poul var ærlig og maa
ogsaa have haft Evner.
Jeg var meget betaget, naar Poul spillede
Harmonika for os. Fingrene var blevet
stive med Aarene, men der var en egen
koglende Rytme over hans Spil, naar
han, mens han højlydt gryntede Takten,
spillede de ældgamle Sallingbomelodier,
som han tog med i sin Grav. Han
vejledede mig i Harmonikaspillets
vanskelige Kunst. I Aften har jeg
efter mange Aars Forløb igen haft
Harmonikaen fremme, men nu kan jeg
kun huske fire af hans gamle, henrivende
Dansemelodier.
Naar Poul kom i Stemning og spillede
sine ”Fantasier” og ”Fantasterier”, da
maatte man næsten le og græde paa en
Gang; thi da var det brogede Blade af
Poul egen Livsbog – i Lidelse og Fryd,
der levede i Tonerne.
Dog – gladest var jeg, naar jeg laa med
Pouls barkede Haand i min, mens han
med Lune og Skælmeri fortalte om gamle
Dage og Minder fra Kaas.
_ _ _ Saa kom Juleaften 1909 og bragte
Poul hans Livs største Oplevelse. Vi
kunde alle mærke, at han var blevet et
helt andet Menneske fra den Aften; han

havde forligt sig med sin Skæbne, for
Livet havde smilet til ham.
Poul havde deltaget i det store Juletræ,
da en Sygeplejerske opfordrede ham
til at gaa over paa Østfløjen og ønske
Glædelig Jul til ”Gamle Bedste”, der laa
saa alene Juleaften. Poul listede straks
derover og satte sig ved Bedstes Seng.
De livede svært op, og selvfølgelig var
de to gamle snart inde i Minderne fra de
unge Dage.
”Ja, min store Kærlighed mødte jeg,
da jeg var 18 Aar, og han hed såmænd
Poul,” begyndte Bedste.
”Hed han Poul,” raabte Poul.
”Ja” – og saa fortalte Bedste meget
omstændeligt sit Livs eneste
Kærlighedshistorie og sluttede - - ”Da
man fortalte mig, at min Poul var gift med
en anden, ja, saa valgte jeg Ensomheden,
fandt et Fristed ude paa Rettrup Kær og
levede der min meste Tid, afsondret fra
Mennesker, - men hvad er der nu med
dig?”
Poul havde fundet sit blaaternede
Lommetørklæde frem og sad og græd
som et Barn.
”Gud se Naade til os, Mett` Mari`! Jeg er
jo Poul.”
Da Sygeplejersken senere komind
paa Værelset, sad de to gamle Haand
i Haand, og der var ung Glans i deres
Øjne.
Kun faa Dage havde Mett` Mari` at leve i
; men i disse Dage var de to uadskillelige.
Pouls Venner paa Sygehuset husker
endnu det rørende Syn, naar han
forsigtigt bar sin ekstra Portion Kaffe og
varmt Øl over for at dele den med Bedste.
Han førte Gang paa Gang Koppen til
Munden – ikke for at drikke, men for at
kysse den Kop, hans elskede skulde
drikke af.
Men mest sad han ved hendes Seng,
Time efter Time med hendes Haand i
sin, mens de sammensmeltede deres
Drømme om det Lykkeland, de aldrig

fandt – det Land, der havde nægtet
dem en Mindeskat til at op i Livets
Efteraarsskumring. Paa hendes Dødsdag
veg Poul ikke fra hendes Leje, og han
lukkede hendes Øjne.
Ifølge Lidegaard foregik dette i julen 1909,
men Mette Marie døde 22.februar 1913
ifølge kirkebogen, så året var nok 1912.
Både Poul og Mette Marie opholdt sig på
Skive Sygehus i folketællingen 1911.
Poul Therkildsen mødte altså sin
ungdomskærlighed igen og fik lov til at
være der for hende de sidste dage af
hendes liv. Hun døde den 22. februar
1913. Poul blev på Skive Sygehus to år
mere. Han døde på sygehuset den 8.
april 1915 77 år gammel og blev begravet
på Lihme kirkegaard. I Kirkebogen står:
8.april 1915, død på Skive Sygehus,
begravet på Lihme Kirkegaard 14.april
1915, Poul Christian Sørensen, røgter på
Kaas, Lihme sogn, født i Vester Assels,
ugift, 77 aar.
Kilder:
Kirkebøger.
Kresten H. Lidegaard: Den bette Kumpen.
1943
Inge Kjær Kristensen: Poul Therkildsen –
røgter med specielle evner. 2020
Kamilla Kallerup: Mindebog. 1931
Esben Graugaard: Kaas. En Salling –
herregårds historie 1299 – 2015.
Skive Folkeblad. 1913 og 1915
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Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

Mandag, Tirsdag og
Torsdag 09:30 - 16:30

Fredag 09:30 - 17:00
Lørdag 10:00 - 12:00

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,

Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301
Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
www.spottruphavkajaklaug.dk ·
Spøttrup Havkajak Klub

7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13

Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Maling · Værktøj · Arbejdstøj · Brændeovne · Haveredskaber
Plæneklippere · Postkasser og alt i byggematerialer
Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag:
8.00-12.00

HOBBY-HUSET

A/S

GRUNDVAD BYGGECENTER
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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I Lihme står de sammen for bedre mobilitet
Af Karoline Vadgaard Kaspersen,
kommunikationskonsulent, Skive kommune

Borgerne i Lihme er gået sammen med
Energibyen Skive om at finde frem til en
løsning på bedre og mere bæredygtig
mobilitet i lokalområdet, som borgerne
selv skal teste

I Lihme er der en vilje og en motivation til
at udvikle lokalområdet og stå sammen
for at skabe en attraktiv landsby. Måske
er det også derfor, at Lihme er gået ind
i et samarbejde med Energibyen Skive
for at skabe bedre og bæredygtige
mobilitetsløsninger.
Det sker i EU-projektet Stronger
Combined, som netop handler om at
udvikle og realisere nye og effektive
måder at transportere sig og komme fra
ét sted til et andet på.
”Projektet Stronger Combiend giver
hele området omkring Lihme - også
de 750 sommerhuse - en enestående
mulighed for at påvirke fremtidens
transportløsninger for mindre
lokalsamfund uden for de større byer,”
siger Claus V. Mikkelsen, som er formand
for Lihme Borgerforening.
Han pointerer vigtigheden af
borgerinddragelse og at komme tæt på
brugerne.
Borgerne skal på banen
Energibyen Skive ønsker at samarbejde
med en landsby i Skive Kommune,
da det især er i landområderne og
oplandsbyerne, at behovet for mobilitet
bliver større og ændrer sig.
”Vi skal i dialog sammen med de borgere,
det handler om, og vi vil sammen med
dem finde frem til de løsninger, som er
mest anvendelige for dem. Derfor skal vi
have borgerne på banen helt fra start,”
siger Alexander Lauring Knudsen, der er
teamleder i Energibyen Skive.
Netop Lihme er udpeget, fordi byen har ry
for at have et stærkt lokalt sammenhold,
mange ildsjæle og et drive for at tage del
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i udviklingen. Når der foregår aktiviteter
i lokalområdet, er der flere kræfter, der
bliver sat i spil på en organiseret måde.
”Vi får en enestående chance for at
påvirke fremtidens transportmiddel
for en mindre landsby og et sogn
med en forholdsvis stor arealmæssig
udstrækning. Et rigtig godt element i
projektet er, at vi får lejlighed til at afprøve
løsningerne. Det er med til at give lokalt
engagement,” siger Claus V. Mikkelsen.
Han glæder sig til at se, om de mulige
løsninger, man finder frem til, indeholder
idéer, som Lihmes borgere ikke selv har
tænkt på.
Vil bakke op om lokal udvikling
Det er proceskonsulenterne i Pro-vins
ApS, som har til huse i Rødding, der
står i spidsen for borgerinvolveringen i
projektet.
Tilbage i midten af december fortalte
formand for borgerforeningen Claus V.
Mikkelsen og konsulenterne om projektet
via et live-webinar på Facebook. I
forlængelse heraf blev borgerne spurgt
gennem et såkaldt mentimeter om,
hvorvidt man i lokalområdet ønskede
at deltage i samarbejdet. Der var i alt
592 visninger, og hele 86 % ønskede,
at Lihme-området skulle deltage, og det
ledte så videre til live kickstart-mødet via
Facebook den 7. januar, som Pro-vins
sørgede for at stable på benene.
Også her var der stor opbakning til
projektet. Mange så med både live
og efterfølgende. I kølvandet blev en
spørgeundersøgelse igangsat, og her var
svarprocenten igen rigtig flot.
Sille Christiane Linnet, som er partner
i Pro-vins, pointerer, at ingen kender
området og de behov, der er for
mulighederne for at komme til, fra og
rundt i et lokalområde, som dem, der bor
og lever der.
Det er altid en fornøjelse at få lov til at
være med i processer, hvor borgerne får
en reel stemme, og hvor de også vælger

Alice Strunk modtager præmien
i den konkurrence, som har været udskrevet.

at benytte sig af det. Det kommer der
et helt andet kendskab og ejerskab ud
af - ikke mindst til de løsninger, der bliver
testet. Så når Energibyen Skive vælger at
involvere på den her måde, giver det helt
andre muligheder for at bakke op om den
lokale udvikling på en meningsfuld måde,
siger Sille Christiane Linnet.
Den indledende proces fortsætter i
det tidlige forår med fokusgrupper og
interviews med Lihmes borgere for
at komme endnu dybere ned i, hvilke
behov for mobilitet de har. Den viden,
der kommer ud af det, vil Energibyen
Skive bruge til at danne grundlaget

for den løsning, der skal testes. Den
løsning, der vælges, bliver den, der kan
hjælpe flest mulige borgere på den bedst
mulige måde. Med andre ord afhænger
løsningen helt af borgernes input og
involvering.
”Borgerne har en reel og meget vigtig
stemme i projektet, det er deres stemmer,
vi lytter til og handler ud fra,” pointerer
Alexander Lauring Knudsen.
Kort vej fra ord til handling
Perioden, hvor der arbejdes på at finde
frem til den bedste løsning, kører indtil
maj, og allerede efter sommerferien
bliver den valgte løsning sat i værk og
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El-cyklister i Lihme.

testet i et års tid. Borgerne i Lihme skal
altså ikke se ret langt ud i fremtiden efter
en, måske, optimal løsning på deres
mobilitetsudfordringer.
Pro-Vins er tilknyttet projektet hele vejen
igennem. De vil løbende evaluere de
resultater, der kommer ud af testperioden,
og til sidst køre en workshop. Her vil
fokus være på temaer, der viser sig
væsentlige at dykke ned i og udforske
videre som resultat af den feedback,
der kommer fra lokalbefolkningen under
testperioden.
Lihmes borgere har som led i
borgerinvolveringen deltaget i en
spørgeskemaundersøgelse om
lokalområdets transportvaner- og behov
samt identificering af mulige løsninger,
der kan understøtte hverdagsmobiliteten
i lokalområdet. Ud af deltagerne er der
trukket en vinder, som har fået overrakt
en biografpakke med biografbilletter og
lækkerier til en hjemmebiografaften fra
Brugsen i Lihme.
Mobilitet er mere end kun transport
Mobilitet handler om, hvordan vi kommer
fra A til B, og gerne på en bæredygtig
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måde. Når det er nemt at komme frem
og rundt, er det nemmere at bo og leve
i et lokalsamfund som Lihme. Det bliver
tilmed mere attraktivt at søge hertil som
potentiel tilflytter, og det bliver mere
attraktivt at have virksomhed i området.
Også for turister og gæster bliver det
mere attraktivt at besøge byen, hvis det
er nemt at komme til og fra.
En af udfordringerne er, at den kollektive
trafik ofte er målrettet skoleelever og
uddannelsessøgende og derfor har få
afgange i aften og weekenden. Det gør
det især svært at foretage ture i fritiden.
Mange borgere har egen bil, men den
individuelle transport er ikke særlig
klimavenlig. Derudover mangler der
cykelstier til nabobyerne, og det gør det
svært for fx havne- og sommerhusgæster
at komme til Lihme og handle.
Derfor er det vigtigt, at vi med et projekt
som Stronger Combined sammen
med borgere i en landsby som Lihme
kan undersøge og få afklaret, hvilke
mobilitetsudfordringer, behov og
muligheder der findes netop dér, samt
hvilke løsninger der kan bidrage til at
forbedre mobiliteten i området.

www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00
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www.husqvarna.dk

HAVETRAKTOR
• Reservedele
til alle mærker
HAVETRAKTOR
•
••
••
•
•

Alt i reparationer
Reservedele
til alle mærker
Nye og brugte
Alt
i reparationer
Gerne
bytte
Nye og brugte
Gerne bytte

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 80 03

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse
Lihme Borgerforenings aktiviteter og
udlejning af Lihme Medborgerhus har
været lukket ned siden før jul. Men selv
her under nedlukningen foregår der en
del.

To vigtige projekter
Vi er i gang med to vigtige projekter;
”Stronger Combined” og ”Fællessang/
visionsdebat”, hvor vi skal bruge
fællessangen som facilitator for
visionsdebat og den anden vej rundt;
udvikling og visionerne til at lave nye
fællessange. Til begge projekter,
får vi hjælp udefra, både til selve
gennemførelsen og stort set hele
finansieringen. Energibyen Skive og Provins ApS fra Rødding har en stor del af
æren for, at vi er med i disse projekter.
”Stronger Combiend” er et projekt under
Energibyen Skive og drejer sig om,
sammen at finde bæredygtige løsninger
for fremtidens transport på en egn som
vores. Samarbejdet giver os mulighed
for at påvirke og vise hvilke behov der
skal tilgodeses uden for de større byer
i Danmark, når vi taler om det at kunne
komme rundt i hverdagen.
Skal vi svinge os lidt op på den
store klinge, så vil vi i dette projekt
repræsentere omkring 1,4 mio. borgere
i Danmark, som bor og har lignende
fremtidige transportbehov som vi der bor i
Lihmeområdet.
Det er et vigtigt projekt, også set udenfor
vores sognegrænse. Projektet kører
planmæssigt, og hvis alt går som det
skal, kommer vi i gang med testfasen fra
sommer og et år frem. I løbet af testfasen
vil der være en løbende dialog med det
formål løbende at optimere den testede
løsning.
”Fællessang/visionsdebat” er så småt
startet. For at komme videre, er der behov
for fysiske møder. Lige nu kikkes der på,
om vi kan starte op med nogle mindre
fokusgrupper og på den måde komme
lidt mere fra start. Her ses også på
muligheden for at tænke synergi mellem
de fokusgruppeinterviews der foretages
som en del af Stronger Combined, og
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de der forventes foretaget som en del af
”Fællessang/visionsdebat”.
Teleslynge, bedre lyd og projektor
Vi er i gang med dette projekt ”Se og
Lyt”, og dele er allerede sat op. Det
bliver en rigtig god kvalitetsforbedring
for Lihme Medborgerhus. Projektet er
finansieret via fonde, Skive Kommune
samt Lihme Pensionistforening og Lihme
Borgerforening.
Det har været en stor støtte for
fondsansøgningerne, at Lihme
Pensionistforening støtter dette projekt, både med støtteerklæring og økonomisk.
Det viser både lokalt engagement og
fællesskab. Så på denne plads, skal der
lyde en stor tak til foreningen.
Stensamling til Lihmesamlingen
Lihme Borgerforening har fået doneret
Egons stensamling fra Egon og Ellen
Christensen, Ålbækvej 14. Stensamlingen
er samlet over 60 år, primært fra vores
egn. Stenenes art og findested er
omhyggeligt registreret og vil komme til at
indgå i Lihmesamlingens geologiske del.
Kontingentindsamlingen
Der skal siges tak for den store
opbakning med betaling af kontingent.
Det er vigtigt at kunne fortælle i
fondsansøgninger, at der er stor
medlemstilslutning til borgerforeningen.
Det er med til at udefrakommende gerne
vil støtte os. Vi var lidt spændte omkring
kontingentindbetalingerne, når de nu kun
kan gennemføres over Mobile Pay. Men
der er gået fint. Skulle nogen have glemt
betaling, kan det fortsat nås på Mobile
Pay nr.: 42443 (fem cifre). Husk at skrive
vejnavn og nr.
Generalforsamling og økonomi
Vi har indtil videre udskudt
generalforsamlingen. Vi synes at der
er behov for at samles fysisk for at
gennemføre den.
Vi er ellers helt klar. Der er et par stykker,
som ikke ønsker genvalg til bestyrelsen
og nye kræfter har meldt deres
kandidatur. Det er positivt og dejligt, at

nye gerne vil ind i bestyrelsesarbejdet.
Økonomien plejer at være et af temaerne
på generalforsamlingen. Vi har fortsat
en robust og solid økonomi, på trods
af manglende indtjening på udlejning
af Lihme Medborgerhus og aflyste
aktiviteter.
Foreningens økonomi er indrettet, så
vi ikke er afhængige af indtjening ved
aktiviteter. De balancerer nogenlunde,
men med er godt overskud fra byfesten.
Men vi har en række faste omkostninger
for drift og vedligeholdelse af Lihme
Medborgerhus, som udlejningerne
normalt er med til at dække. Så for 2020
mangler vi omkring 25.000 kr. i indkomst
for udlejning. Det kan godt mærkes
på foreningens bundlinje. Men vi har
heldigvis økonomi til at dække tabet ind.
Aktiviteter – hvornår kan vi komme i
gang!
Vi har aflyst alle aktiviteter til og med
byfesten.
Aktiviteter under Stronger Combined og
”fællessang/visionsdebat” vil løbende
blive justeret til i takt med de muligheder
der er ift hvordan smittetryk mv udvikler

sig. Det skal være trygt og sikkert at
deltage, og derfor er der heller ikke
meldt endeligt ud om tid og sted. Vi
forventer dog at der inden sommerferien
bliver mulighed for at mødes fysisk til en
workshop eller lignende.
Vi vil hen over sommeren lave
grillarrangementer, hvis vi må mødes til
sådanne. Her vil vi kombinere aftenen
med forskellige enkle hyggeaktiviteter for
familierne.
Hvis der åbnes op for at flere må være
sammen indendørs, vil vi afholde
foredrag. Aarhus Universitet har indtil
videre aflyst/udskudt deres live stream
foredrag. Når de starter igen, vil vi være
med.
Vi har også udskudt et fysisk foredrag
med Inge Kjær Kristensen fra Museum
Salling. Når mulighederne byder sig, vil vi
også holde dette foredrag.
Vi glæder os til genåbning, at Lihme
Medborgerhus kan blive brugt og at vi kan
mødes til grillarrangementer.

APRIL
06. april kl. 18.30 Cykelture starter tirsdage fra Dagli’ Brugsen Lihme
16.-17. april Fælles søsætning af bådene i Gyldendal Havn
MAJ
05. maj starter onsdagssejlads ved Gyldendal Havn
Gentagende arrangementer:
Cykelture hver tirsdag kl. 18.30 fra Dagli’Brugsen Lihme
Hver onsdag sejlads ved Gyldendal Havn.
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K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling
Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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Vi udfører
• Ombygning
• Tilbygning
• Nyt tag
• Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver
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Hjertestartere
Ring først 112

Hjertestartere ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej 11A
og ved Dagli’ Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Hansen, Ålbækvej 12		

21653519

Birthe Hald, Ålbækvej 24

61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess, Dybdal 4

42969700/97560131

Preben Nielsen, Dybdal 4

23272318/97560131

Kim Jacobsen, Adelgade 9

23339727

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

Hjertestarter ved Gyldendal Havn, er placeret ved havnekontoret
Den nye ‘picnichytte’ på legepladsen ved det røde badehus ved Kystvejen/
Hjortestien/Dådyrvej ved Øster Hærup/Hostrup Strand
Hans Thomsen, Gyldendal 3

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr. Lofstad

21623141
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Mandag til fredag: kl 8.00-18.00,
Lørdag: kl 9.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring
og
lad
os
arrangere
din
næste
Vi accepterer og respekterer hinanden
forfest.
den vi er.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade
9, Balling
Balling
Nørregade 9,
7860 Spøttrup, 9756 4167

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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