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Friluftsskuspillet Tyrannen blev sat op i
autentiske omgivelser på Bustrup

Kulturen blomstrer
Af Dorthe Dalsgaard

Alt blomstrer her på egnen
Kulturen blomstrer her på egnen og
myten om, at der ikke sker noget i
landsbyerne, kan vi her i Lihme Bladet
sende til tælling. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 slut.
Sådan er reglerne i boksning, når man
ligger på gulvet og vinderen står og ser
på.
Lihme står sammen og samler ind til
Nyt Lys i Brugsen. Det kan i læse mere
om inde i bladet, fordi det er allerede
gennemført ud fra en idè, der blev
fremført på brugsens generalforsamling i
slutningen af april 2019. Alle kan allerede
nu hæve armene over hovedet selvom
man måske ikke nåede at give et bidrag.
Jeg sammenligner det med glæden ved
at vinde i Lotto, at vi bakker op omkring
vores lokale butikker.
Områdets foreninger står nævnt inde
i bladet og de bidrager med aktiviteter
spredt ud over hele året. Højdepunktet er
byfesten, som fredag aften trak mange af
huse. Hesteoptog, faner og ringridning
giver en stemning, som tiltrækker alle
generationer. Det er blevet til en tradition,
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som er gammel i Lihme, og heldigvis
blomstret op igen.
Traditioner signalerer en forudsigelighed,
som giver lyst til at deltage. Et højt niveau
på aktiviteterne tiltrækker fra et større
område, og vi er vænnet til at bakke op i
hele vores Geografi og det skal vi også
opfordre sommerhusgæster og andre
besøgende til at gøre.
Det er Klynge-friluftspillet Tyrannen et
godt eksempel på. Skuespillet på Bustrup
satte os ind i historien omkring Tyge
Krabbe. Vi kunne grine af sjov og ballade,
når Kalle ”kok” Svensson snakkede
svensk og blev mobbet af datidens
køkkenfolk og herremænd. Det er jo altid
godt at grine af sine egne fordomme,
fordi dem har vi jo brug for at arbejde
med. Bryske kommentarer kom der også
fra tyrannen og alle krummede tæer.
Friluftspillet var fantastisk idet rammerne
på Bustrup, vejret, alle deltagere,
hjælpere, lyden, opsætningen og de
dejlige heste satte arrangementet på
sommerens absolutte top 10 liste.
Lilhmebladet vil hermed ønske jer alle en
aktiv og fantastisk sommer her på egnen
ved Limfjorden.
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Janni kommer med nye ideer til
engelskundervisningen i Cambodia og
børnehjem i Rumænien
Af Marianne Husted

”Børnene sad i rundkreds og sang
engelske børnesange. I begyndelsen
syntes jeg, de var rigtig dygtige. Men
så fandt jeg ud af, at det var de samme
sange, de sang igen og igen hver eneste
dag, så de lærte ikke rigtig noget.”
Sådan startede Janni Hedes oplevelser
i Cambodia. Egentlig forventede hun
at skulle på et børnehjem som led i
sin tredje praktik under social-specialpædagoguddannelsen på VIA i Holstebro.
I stedet kom hun på en international
skole, hvor børnene fik tilbudt ekstra
engelsk ved siden af deres øvrige
undervisning i en almindelig folkeskole.
”Jeg er ordblind, så jeg blev lidt
forskrækket over at få at vide, at jeg
skulle være klasselærer i engelsk,”
fortæller Janni, som blev vist rundt i flere
klasser i skolen, så hun kunne finde ud af,
hvor hun hørte til.
Janni skridter et lille areal af i forældrenes
gårdhave hjemme i Lihme. De små 20 m2
svarer til arealet i klasseværelset, hvor
en ung pige på 18 år skulle undervise op
mod 63 børn i alderen 3-12 år på samme
tid i engelsk. Her kunne Janni se, at de
godt kunne bruge en ekstra hånd, så hun
blev engelsklærer for børnene sammen
med den unge pige det næste halve år.
For det meste var børnene delt op i et
formiddagshold med godt 30 3 – 6-årige
og et tilsvarende eftermiddagshold med
de ældste børn.
Alting foregik i kor
Janni lagde mærke til, at der overhovedet
ikke foregik individuelt arbejde hos
børnene. Alt foregik i kor, og der var ingen
som så på, om alle børnene var med.
Som led i Jannis uddannelse lavede hun
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også feltundersøgelser i klassen. Her
fandt hun ud af, at mange af børnene
ikke kendte alfabetet; men de kunne godt
synge sangene. Derfor begyndte hun at
lave små aktiviteter i klasseværelset for,
at børnene skulle lære noget – og for at
gøre det sjovt for dem at lære noget.
”Det endte med, at jeg udviklede et helt
nyt pensum og et nyt skema til de to
klasser og skrev en bog på 100 sider,
så kollegerne kunne håndtere det.
For de mindste børn var der fokus på
alfabetet og en masse aktiviteter med
de enkelte bogstaver. For de ældste
børn var undervisningen temabaseret og
samtidig grundig struktureret, så de ikke
skulle blive forvirrede. Også her var der
et tema om alfabetet, så læreren kunne
være sikker på, at alle kom med. Og der
var temaer om fx tal, farver og naturen.
Janni tog børnene med ud af det lille bitte
klasseværelse og viste dem træer og
blade alt imens, de indprentede sig de
engelske gloser for det, de kiggede på og
talte om.
Den unge pige, der havde holdene, var
ikke uddannet lærer. Janni havde et
godt forhold til sin kollega, som gerne
ville lære nyt af Janni. Kollegaen var
ikke bevidst om, hvilke elever, der var
bagud. Hun havde et godt hjerte; men
indgik ikke i egentlige relationer med
børnene. Undervisningen var meget
behavioristisk lagt an med belønning og
straf. Det var en international skole, så
børnene blev ikke slået. Straffen kunne
i stedet lyde på, at barnet skulle stå på
et ben med hænderne over hovedet. En
dag oplevede Janni, at en lille pige på
fire år blev straffet for at være doven og
skulle stå op på den måde. Janni kunne
se, at pigen var meget ked af det. Og

Janni Hede, blå bog
32 år, født i Lihme

En dreng på 6 år har stort
ar på benet efter misrøgt.
Han har sådan nogle ar
over hele kroppen, bl.a.
et over struben.

7. klasse i Lihme Skole, hvor Janni
havde dårlige oplevelser med at gå i
skole og gik derfra med en oplevelse
af, at hun ikke var særlig god til
tingene.
8.-9. klasse i Rødding Skole,
hvor Janni bl.a. fik at vide, at
hun ikke skulle regne med at
kunne gennemføre en gymnasial
uddannelse.10. klasse på Salling
Efterskole.
Herefter havde Janni en turbulent
tid, hvor hun prøvede flere forskellige
uddannelser af, fx: Kokkeskole i
Holstebro, Frisørskole i Herning,
Dekoratørskole i Svendborg
HF på VUC i Holstebro, hvor Janni
fik rigtig gode karakterer og fandt ud
af, at hun er dygtig. Hun har en drøm
om at blive psykolog. Og nu fik hun
mod til at gå videre i retningen, hvor
det handler om at arbejde med det
menneskelige.
I gang med special-socialpædagoguddannelsen på VIA i
Holstebro. Først her blev Janni klar
over, at hun er ordblind. Til januar er
hun færdiguddannet.
Fra sin skoletid har hun lært, at
det hjælper et barn, at læreren
imødekommer sine elever med
nærvær og smil. Det benyttede hun
sig selv af sammen med børnene i
Cambodia, hvor flere af dem lærte
hele alfabetet på to måneder.
Favorit-ferieland: Vietnam, hvor
Janni både holdt sin 31. og 32. års
fødselsdag.
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mod sin overbevisning om ikke at blande
sig i skolens metoder, tog hun pigen op
og sad lidt med hende på skødet. Efter
timen prøvede hun at få læreren i dialog
med pigen. Her fandt læreren ud af, at
der havde været en konflikt mellem pigen
og hendes mor inden skoletid. Så måske
var der en anden grund end dovenskab
til, at pigen ikke havde været så godt med
i undervisningen den dag. Janni lærte
kollegaen at skabe gode relationer til
børnene. Det gav resultat. Læreren blev
mere glad for børnene, og børnene fik det
bedre i skolen.
Mød op uden fordomme
”Jeg er så stolt af de ansatte på skolen.
De er passionerede med at hjælpe
mennesker. Engelsk er surviving,” siger
Janni, der boede på skolen sammen
med alle de andre ansatte. Mange af
dem var i familie med rektoren, der
havde købt en grund og bygget skolen
til engelskundervisningen op i flere
etaper. Først et klasseværelse, så flere
klasseværelser og bygninger og et
udekøkken til de ansatte, der også er
blevet flere med årene. Cambodia er
et meget fattigt land med dybe traumer
i befolkningen efter krigen, hvor en
fjerdedel af befolkningen omkom.
”Mød op uden fordomme, vær
imødekommende og se på tingene ud
fra befolkningens kontekst. Man kommer
til at se mange ting, der ikke er i orden i
en dansk kontekst og stemmer overens
med det, vi lærer på pædagogstudiet;
men man skal ikke komme og være
bedrevidende og dømmende,” lyder
Jannis råd til andre, der tager i praktik
i udlandet. Derfor har hun også sat
sig grundigt ind i forholdene og tog
udgangspunkt i skolens ressourcer, når
hun kom med sine gode ideer, som der
var stor lydhørhed overfor. Hun forlangte
ikke noget; men brugte de muligheder,
der var. Fx samlede børnene sten og
lavede en sandkasse og skrev bogstaver
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med stenene i sandet eller direkte med
fingrene i sandet. På den måde fik de
tingene i hænderne og blev motorisk
udfordrede, hvilket var helt nyt og meget
motiverende for dem.
Mindre vold børnene imellem
Også Jannis anden praktik på
pædagogstudiet foregik i udlandet.
Det var i Rumænien i hovedstaden
Bukarest. Her opnåede Janni en dobbelt
degree ved både at have undervisning
på universitetet, være i praktik på et
børnehjem og efterfølgende afslutte det ti
måneder lange ophold med eksamen på
universitetet. Børnene på børnehjemmet
var i alderen 5 – 18 år. De var alle blevet
tvangsfjernede fra deres hjem, hvor de
var vokset op med tæsk og meget hårde
kår, hvilket bl.a. resulterede i, at mange af
børnene var meget frustrerede og meget
voldelige.
Meget få talte engelsk i Rumænien,
så Janni måtte ty til andre måder at
kommunikere med børnene på end via
det talte sprog. Hun benyttede sig af
kropssprog og opbyggede her igennem
relationer til børnene.
”Jeg prøvede at lære børnene, at de ikke
skulle slå hinanden, ” fortæller Janni, som
kunne se, at hendes indsats bar frugt.
Under opholdet i Rumænien fik Janni
sin SU og kunne supplere den op med
en fast månedlig støtte fra Erasmusprogrammet, der støtter unges
uddannelse i andre europæiske lande.
Tredje praktik af pædagoguddannelsen
er lønnet, når den foregår i Danmark.
Hvis praktikken foregår i Cambodia
eller et tilsvarende land, er det for den
studerendes egen regning og SU.
”Jeg vil gerne arbejde med
stofmisbrugere og folk med psykiske
lidelser,” fortæller Janni om fremtiden.
Efter sommerferien skal hun tilbage til
VIA i Holstebro og skrive bachelor, så hun
bliver færdiguddannet til januar.

Rumænien er fyldt med smukke
udsigter

Skolebørnene i Cambodia leger
”Alle mine kyllinger kom hjem”
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Du skal
vælge os,
fordi:








Vi er til stede i dit nærområde.
Beslutninger bliver truffet lokalt
og med korte svartider.
Vi tilbyder rådgivning,
fra kl. 8.00 - 18.00, efter aftale.
Personlige og nærværende
medarbejdere.
Rådgivning med sund fornuft.
Uhøjtidelig kommunikation.
Stort bagland af specialister.

Lem afdeling - Vesterbrogade 24 - tlf. 82 22 94 00
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Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Sonja T. Sørensen
82 2294 18

Lotte Goul
82 22 94 12

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Maja Overgaard
82 22 94 12

Ivan Kristensen
82 22 91 85

Jytte B. Christensen
82 22 92 87

Kontakt os
og lad os
få en snak

www.sparv.dk

Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@gmail.com
Priser:
Store sal inkl. køkken: kr. 2200
Lille sal inkl. køkken: kr. 1500
Store og lille sal inkl. køkken: kr. 3000
Leje dagen før: kr. 400
Leje dagen efter: kr. 400
Leje for lokale foreninger:
1 sal inkl. køkken ved åbne arrangementer: kr. 200
Hele huset ved åbne arrangementer: kr. 300
1 sal inkl. 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 2017-2018.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Der kan forekomme rengøring fra 09.00 – 11.30, ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger.
Udlejning af mødelokaler går fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Flot ekvipage til ringridningen
fredag aften ved Lihme Byfest

Xantine
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Fascineret af heste
Af Kirsten Lauridsen

Der er noget fascinerende ved heste
– det er vi mange der er enige om..
De kan noget helt specielt.. Her på
Lihmeegnen emmer det af hesteliv i alle
afskygninger og til vidt forskellig brug.
Hos os på Nordensgaard har hestene
en helt særlig betydning – i hvert fald for
nogen af os :-P
Ofte bliver både Kim og jeg spurgt om det
virkelig er vores heste alle sammen og
hvad vi dog bruger dem til. Spørger man
Kim løfter han skuldrene og tænker i sit
stille sind, at det ved han ved gud heller
ikke, men for mig og Kira er sagen en
ganske anden.
Allerede som 8 årig, fik jeg min dejlige
fjordhest Knold. Han har igennem de
seneste 31 år fulgt mig i tykt og tyndt, og
er stadig den flotte fyr der stolt trækker
vognen bag fanerne til byfest..
I midten af 90’erne slog jeg mine folder
hos Sonja og Per på Udsigten, der
dengang var noget for børn og unge, som
jeg forestiller mig Nordensgaard er i dag
- Et sted hvor der er plads til alle. Sonja
og Per havde et lille araberstutteri – ”HH
Kingshorn arabians”, hvor jeg tilbragte
mange timer. Sammen med de andre
tøser red vi mange og lange ture og på
den måde lærte jeg Ålbæk, Lihme, Vendal
og Gyldendal at kende fra hesteryg.
Byfesten i Lihme var et tilløbsstykke,
også dengang var der ringridning. Dette
foregik dog på pladsen nede bag kirken.
Jeg red gerne min tykke fjordhest til
Lihme hver sommer, for at være med til
festlighederne.
I 2010 flyttede Kira og jeg til Ålbæk. Aller
nødigst afgav Kim den ene længe til mine
dyrebare heste, hvilket sidenhen måske
har grebet lidt om sig. Kira har heldigvis
arvet hesteinteressen fra sin mor, hvilket
giver os mange timer i hinandens selskab.
Ringridning har som nævnt tidligere været
en tradition, i forbindelse med byfesten.
Desværre valgte man i slut 90’erne efter
flere år, at der ikke længere var stemning

og opbakning til arrangementet, og det
blev en saga blot. Benny Ravnborg
Nielsen var dengang en af arrangørerne
og han mindes datidens ringridning med
et smil.. Han har også igennem alle årene
været gæst, når vi har afholdt ringridning
på pladsen.
Benny
Ravnborg
Nielsen har
tidligere
arrangeret
ringridning
i Lihme

Da vi flyttede til Lihme, var det også
hestene der gav anledning til at vi blev
hurtigere ”integreret”. Vi ”hestefolk” havde
jo noget at tale med hinanden om, selvom
vi ikke kendte hinanden. Da der kom
mange børn hos mig allerede dengang,
faldt det naturligt at begynde at arbejde
på, at få galgen og hestene tilbage til
byfesten. Med stor hjælp fra Vibeke
Miltersen fik vi stablet en spinkel omgang
ringridning med 12 ryttere, på benene
i 2013. Med den gamle galge gravet i
jorden og med meget lidt forstand på
pointoptælling kløede vi på! Og hold op
hvor har vi haft det sjovt!!
I år var 6. gang vi afholdt ringridning.
Vejret var med os, der var blevet samlet
en masse super fine sponsorgaver –
og for 5. år i træk red vi om den fine
vandrepokal! Der er nu ved at være ret
godt styr på eventet og med hjælp fra
rigtig mange hesteinteresserede – havde
jeg også selv muligheden for at styre
lansen igennem ringen i år.
Hestetosser på Lihmeegnen
Her i Lihme har vi det skønneste område
at ride i. Skønne lange strækninger langs
vandet, igennem sommerhusområdet,
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skoven ved Dalsgaard og den fine
ridesti ved ”Den gamle bane”. Langt de
fleste synes det er skønt at vi ryttere
kommer forbi, så længe vi tager hensyn
og respekterer deres private ejendom.
Heldigvis er der også mange landmænd
der lader os ride på markerne efter høst,
det giver anledning til lidt mere fart over
feltet. Vi ryttere ønsker os dog flere
ridestier, især ved de ”store” veje, hvilket vil
mindske risikoen for uheld.
I Naturbeskyttelsesloven § 22 anføres, at i
perioden 1. september til 31. maj er ridning
tilladt på den ubevoksede strandbred
og direkte ned dertil, hvis der er lovlig
adgang til stranden. Det betyder desværre
at vi ikke må færdes helt ud til vandet i
sommerperioden – men heldigvis er der jo
mange andre steder vi må være.
Vi har endnu ikke fået benyttet hestefolden
ved de fine shelters ved Gyldendal, men
det regner vi helt klart med at nå i år.
Igennem årene har der været rigtig mange
børn hos mig, nogen har været her en
enkelt gang andre har hængt fast i mange
år efterhånden. Børn med ADHD, angst,
autisme – ja faktisk også helt almindelige
børn, der finder glæden og roen i et
fællesskab, som alle kan enes om. Fælles
for de fleste har været, at arbejdet med
hestene har givet dem ansvarsfølelse og
engagement i de projekter de giver sig i
kast med, også senere i livet. De får et
tilhørsforhold og veninder de gennem livet
vil kunne tænke tilbage på. Vi som forældre
skal turde give børnene lov til at udforske
hesteverdenen, og er de ordentlig ”klædt
på”, er ridning som oftest ikke mere farligt
end at cykle. Det kaldes ”frihed under
ansvar”. Skovturen eller turen til stranden
med veninderne og deres pony vil altid
være lykken – og det bliver den største
oplevelse når man selv får lov – uden
overvågning.
For mange børn og voksne danner den
fælles interesse for heste, et helt særligt
fællesskab. I Lihme er det tydeligt at vi igen
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er ved, at være mange der har forkærlighed
for heste og den frihed det giver at bevæge
sig rundt på hesteryg. Både børn og
voksne rider sammen på kryds og tværs,
har rytterne problemer hjælper man gerne
til, hvor det er nødvendigt. Særligt ”min
store” pige Ida Hansen har der været
rift om, i forbindelse med tilridning, men
også vedligeholdelsestræning. Hun har
om nogen også udviklet heste-tække og
dygtighed indenfor de ”specielle” heste.
Desværre er hun og ponyen Xenobia
flyttet til Brøndum, men hun huserer stadig
i nærområdet – forhåbentlig mange år
endnu.
Hestene kan noget helt særligt, hvilket
også afspejler sig i de mennesker der giver
sig tid til, at lære at være tilstede i nuet.
Hestene skelner ikke mellem menneskers
status men holder sig til dér, hvor de føler
der er behov for dem. En hest er en ven for
livet – den lytter (formentlig uden at kunne
forstå et ord af det der bliver sagt) og er
der for dig, uanset hvilken stemning du er
i.. Og så kan den ikke sladre! Dette er en
ud af mange grunde til at samvær med
heste ganske specielt. Der er ydermere
undersøgelser der viser, at hestens
bevægelser og lyden af hovslagene, har
psykologisk indvirkning på mennesker.
Også i forbindelse med motorik og balance
er det en kendsgerning – at ridning har
betydning.
Nogle heste knytter sig specielt til en
enkelt person, hvor andre rummer mange
forskellige. Ligesom mennesker er heste jo
forskellige.
En særlig tak til Vibeke og Jan Miltersen,
Erling Jensen og Karen Marie Lauridsen
der tog teten som dommer, speaker og
galge-manager! De kunne ikke have
gjort det uden Marcus Sand Kirk, Helene
Miltersen og Freja Farsinsen der også
sprang til ved galgerne! Forud for eventet
skulle galgerne sættes op, og her var
Camilla Koczubal også en kæmpe hjælp.
Ved nedtagning gav Lis Rasmussen en
hjælpende hånd.

Ringridningen tiltrækker altid mange mennesker under
byfesten

Der var mange tilmeldte ekvipager
til ringridningen - store små og i alle
farver

Fjorden byder på helt særlige oplevelser til
hestefolket
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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

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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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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Gartner

Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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v/Knud Langberg 7860 Spøttrup
• Murerarbejde • Flisearbejde
• Forsikringsskader • Reaparation

97 56 07 07
21 40 09 88
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Kvalitet til tiden

En spritny badebro få meter nord for Gyldendal Havn.
Den bro har mange ønsket sig og nu kan man komme
ud over stenene i strandkanten og ud på den lækre
sandbund.

Ny bro til unikt badested
Af Marianne Husted

”Det er et utrolig skønt sted at bade, når
man bare er ovre de første 10 meter
med sten,” fortæller Gunnar Madsen,
der havde hørt folk beklage sig over, at
de skulle vakle afsted på stenene for at
komme i vandet. Han lancerede derfor en
idé om, at Gyldendal Havn skulle etablere
en ny badebro lige vest for havnen.
Broen er nu en realitet og starter ud for
Kajakklubbens lokale. Den er så lang, at

badegæsterne undgår stenene og kan
starte badeturen direkte på den rene
sandbund.
”Det er et vidunderligt sted med meget
rent vant, og man skal ikke særlig langt
ud for at stå i vand til halsen,” siger
Gunnar Madsen.
Der er ingen restriktioner på, hvem der
må benytte badebroen. Den ejes af
Gyldendal Havn og må bruges af alle.
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Pindsvin
nærstuderes
af Fjordbobørnene

Hulen i skoven
Af Hanne Nielsen, VSD Fjordbo

Et af læreplanstemaerne i den nye
styrkede læreplan i daginstitutionen er
natur og naturfænomener. Dette har
børnene i Børnehuset Fjordbo arbejdet
med en gang om ugen fra marts og til
sommerferien i skoven og ved søen bag
ved kirken. Skolegruppen har deltaget
hver gang og de øvrige børn på skift.

Et sejl slås op og det er
al den læ, der behøves

Den første gang børnene var afsted
lavede de sammen med Flemming en
primitiv hule ved hjælp af en presenning,
snor og træstammer til siddepladser. Nu
havde de altid et sted med tørvejr uanset
det omskiftelige danske vejr.
Frokosten nydes,
mens der er ild i
bålet

Børnene har lært om årets gang i naturen
- buske og træer springer ud, anemoner
dækker skovbunden, små dyr i søen
og skovbunden kommer frem. Børnene
har lært at bruge naturen til både leg,
oplevelser og læring, og at passe på
naturen, når man bruger den. En gren
kan både være et gevær og en tryllestav
– kun fantasien sætter grænser. Tæt
ved hulen er flere gamle rævegrave, og
børnene har været meget optaget af,
om det var en ræv eller en grævling der
boede i graven. Børnene har fundet blå
æggeskaller og flotte fjer. En død fugl
blev til en lang snak om, hvad der mon
var sket med den. Hver gang har vi spist
vores madpakker i hulen, og talt meget
om, at man skal huske at tage sit affald
med hjem.
Efter sommerferien bliver det den nye
skolegruppe der fast vil tage ned i hulen,
og de øvrige børn kommer igen med på
skift.
Hulen må meget gerne bruges af
alle, bare man passer godt på den og
naturligvis rydder op efter sig.
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Børnene leger meget
frit og undersøgende
i skoven

Morten Tanderup og Susanne Priess
er bagmændene bag både
cykeluheldet og heksen, der er fløjet
ind i bigballen på toppen af Amtsvejen.
De har flere løjer i ærmerne.

Sjov i Lihme
Af Ann Balleby

Lihme Bladet fra april havde en forside
med en fingeret cykelulykke på Amtsvejen.
Nu har Lihme Bladet har fundet bagmanden og -kvinden. De skyldige hedder Susanne Priess og Morten Tanderup.

vagabond, en snemand og en nissefamilie. Dertil vil der ske ting og sager i Halloween. Planerne rammer både på bakken
ved Amtsvejen og Torvet ved Brugsen.
De to bagmænd har dog også en blød
side og efterlyser blomsterløg. Blomsterløgene skal sættes ned, så byens indkørsler bliver blomstrende til foråret 2020.

Begge indrømmer de forholdet og tilføjer,
at de har flere planer og den første er,
som mange læsere vil vide, eksekveret,
idet en heks er forulykket på Amtsvejen.
Af yderligere planer indrømmer de to
”partneres in crime”, at have udset sig en
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Vild med hunde
Af Marianne Husted

Vores gamle ruhårede gravhund døde
i påsken. Så var der kun Olga tilbage,
mopsen, som vi især kender på to ting.
Hun sidder med hovedet løftet og tager
sol foran brændeovnen, når der er tændt
op. Og hun løber rundt efter sin egen
hale, når noget overrasker hende. Skørt
og sjovt og Olga i en nøddeskal. Nu har
vi fået lille Hera, en tibetansk terrier, som
skal finde ud af at dele hundekurv med
Olga. Spændende hvilken hund, hun
bliver.
I Danmark er der godt en halv million
hunde. Også i Lihme er der mange, som
har en hund. Det er der mange grunde
til. Mød nogle af hundeejerne her og hør
om, hvorfor de har hund, og hvad der er
særligt karakteristisk for deres kræ.’

Knud Langberg, Lihme
med hunden Nova, en næsten 4 år
gammel bichon frisé.
”Det er hyggeligt med en hund, og så
kommer man også ud at gå. Jeg er holdt
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op med at ryge, og så skal jeg ud at gå.
Der er mange ting, som er rigtig godt ved
hunden. Den er der jo altid, og børnene
er meget glade for den. Det er en stille
hund, der aldrig gør. Når vi ser fjernsyn,
så kommer den op og putter.
Sidste år havde den fem hundehvalpe.
Det var der meget arbejde med.”

Alma Saattrup, V. Hærup
med hunden Kvik, en 8 måneder
gammel dansk svensk gårdhund
”Jeg er opvokset med dyr på landet, og
vi bor på en dejlig gård og kan begge to
godt lide dyr. Her kan man ikke undvære
at gå tur med sin hund, så da vi mistede
den gamle hund, skulle vi have en ny
allerede efter tre uger.
Man hygger sig og har det godt med
hunden. Kvik ligger lige præcist mellem
os på hovedpuderne, når vi går i seng.”

alting, så han skulle ud igen. Det passer
hundene bedst. Nu har de et hus ude
i haven, og det hele er hegnet ind, så
de ikke kan løbe ud. De er meget søde
hunde, slet ikke aggressive. Måske vil jeg
have hvalpe engang.
Jeg kan rigtig godt lide denne her slags
hunde, og når vi får rumænske familier på
besøg, så bliver de glade og mindet om
vores hjemland.”

Mircea Dragan, Lihme
med hundene Haruka og Ursu på
henholdsvis 8 måneder og 2 år, begge
rumænske hyrdehunde
”Hyrdehundene er gode til at passe på får.
De er ikke bange for at kæmpe mod ulve,
og bjørne holder sig væk fra hundene.
Hundene lever ude på markerne hele året
rundt i bjergene i Rumænien. Hvis det
regner eller bliver koldt, søger de bare ly
under nogle træer.
Jeg bragte Ursu og Haruka hertil i to
omgange. Først Ursu, som betyder bjørn.
Han var tre måneder, da jeg fik ham til
Lihme. Jeg skulle vente en uge ekstra
på hans papirer, så jeg fik ham ikke med
i første omgang. Det var anderledes, da
jeg hentede Haruka og hendes søster. Da
fik jeg papirerne i orden med det samme,
så de var kun to måneder gamle.
Det var Haruka og Ursu, der faldt mest
for hinanden, så jeg solgte søsteren til to
piger i Odense.
Jeg tog Ursu med ind i huset, da han
kom hertil. Jeg lukkede ham ind i gangen
og på badeværelset, men han ødelagde

Britta Nielsen, Lihme
med hunden Maggie, en golden
retriever på 3 år
”Vi har altid haft hund hjemme, da jeg var
barn. Så da René og jeg flyttede ind på
gården, var der ingen tvivl om, at vi skulle
have hund. Den var allerede købt.
Vi kan ikke undvære en hund. Den
måned, der gik, efter at vi fik aflivet vores
gamle hund, var frygtelig stille.
Der er mange gode ting ved at have
hund. De er altid glade, og der er ingen
sure miner. Og så kommer man også ud
at nyde naturen.
Vi møder også andre mennesker, der
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går til træning med deres hunde. Vi går
til træning sammen med schæfere og
rottweilere. For os er det for hyggens
skyld. Vi træner lydighed og spor.”

Flemming Grønbjerg, Lihme
med hunden Oscar, en mops på 9 år
”Det var børnenes ønske at få hund. De
kunne rigtig godt tænke sig at få hund;
men man er meget afhængig af en hund.
Derfor ville vi finde en race, der passede
godt til vores familie. Det skulle være en
mindre hund, der ikke krævede så meget
motion.
Og opdragelse, det gør vi ikke så meget i.
Man kan jo tage ham på armen, hvis det
bliver nødvendigt. Men han følger os hele
tiden. Simpelthen.
Gensynsglæden hos Oscar er noget helt
særligt – og noget helt andet end hos en
kat, som vi også tidligere har haft.
Når vi ikke er hjemme, så sidder Oscar
i vinduet og kigger ud på naboerne, og
hvem der ellers kommer forbi. Alle kender
navnet på ham.”
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Dicte Jespersen, Vadum
med hunden Icejha, en samojede på
snart 3 år
”Der er så meget kærlighed og livsglæde
ved at have hund. Det er fantastisk at
have hund, og omgivelserne her indbyder
til at have en hund i denne størrelse. Nu
er børnene flyttet hjemmefra, og så er det
ligesom at have børn. Hunden bliver en
del af familien.
Icejha er begyndt at sparke. Det er for at
få opmærksomhed. Han kommer også og
Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
puffer,
når han
der går for lang tid,
Kim
Jacobsen,
Ann synes,
Balleby, Dorthe
Dalsgaard,
Hermansen
inden hanLissie
kommer
ud at gå. Han er vores
tredje samojede. De to andre er døde;
men de blev gamle. Vi har haft to hunde
på samme tid, men nu har vi kun Icejha.
Vi går til hundesvømning i Lilleris på
Mors. Det er der tid til, når det er en
enehund. Han har redningsvest på, og jeg
har tyre på ham og går rundt om bassinet.
Svømningen forebygger aldersrelaterede
sygdomme, som fx gigt. Det er der mange
store hunde som får.
Icejha sover i soveværelset, ligesom de
andre hunde gjorde. Men han vil ikke
sove i sengen, så han ligger på gulvet.”

Helene Henriksen, Lihme
med hunden Sascha, en 10 år gammel
lhasa apso.
”Hunden giver liv og glæde. Man har
aldrig en kedelig dag og kommer også ud
og får rørt sig.
Hunden er menneskets bedste ven, den
forstår én. Når familien kommer hjem, så
kan man se, hvor glad den altid bliver.
Glæden smitter.”
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Klar til afgang

Årets udflugt
Af Ove Møller Bek

Lem Seniorer og Lihme pensionistforening var den 29. maj 2019 på udflugt.
Den var i år arrangeret af Lem Seniorer.
Turen skulle køres med en dobbeltdækkerbus, men bussen var strandet i Holland, så selskabet sendte to busser med
plads til de 69 deltagere. Vi kørte fra Lihme kl. 8.45 til Strandingsmuseet i Thorsminde i Vestjylland. Her har man bygget
et museum til minde om St.George og
Defence. Det var to skibe, som kæntrede
ud for Thorsminde i 1811. Næsten 1400
mennesker fra de to engelske linjeskibe
omkom, kun 17 reddede livet.

Udsigten fra tårnet ved
Strandingsmuseet i Thorsminde.

Middag på Strandgården

Når man går rundt på museet, får man et
godt indtryk af livet på et krigsskib i 1811.
Museet blev bygget med hjælp fra AP
Møllers Fond i 1992; men fik en gennemgribende renovering i 2017. Tårnet, som
rummer roret, er 12 m højt, og fra toppen
har man udsigt over hele området.
Efter en interessant rundtur på museet
kørt vi til Vedersø. Her spiste vi middag på Strandgården inden turen gik til
Vedersø præstegård, hvor præsten Kaj
Munk havde sit embede indtil 1944, hvor
tyskerne hentede ham og skød ham.
Hvis du mangler et sted til en søndagstur,
så tag til Vedersø, præstegården er et
besøg værd. Turen sluttede på kirkegården, hvor graveren viste rundt og fortalte
kirkens historie.
Tak til Seniorerne for en interessant oplevelse. Til næste år arrangerer Lihme
turen. Så må vi se, om vi kan lave en
spændende tur.

Vedersø kirke

26

Sommerfest i Fjordbo - man
jagter sølvklumper!!!

Sommerfest i Fjordbo
Af Jane-Elisabeth Sandberg

Traditionen tro, har Fjordbo
Kontaktforældreråd i samarbejde med
pædagogerne i VSD Fjordbo, afholdt den
årlige sommerfest for børnene og deres
familier.
Bordene var flot pyntet med blomster,
som børnene selv havde været rundt i
Lihmes grønne områder og plukke, og
forældrene medbragte den ene lækre
aftensmadsret efter den anden til den
fælles aftenbuffet.
Vejret havde vist sig fra sin lunefulde side
i løbet af dagen, men efter aftensmaden,
var der lykkeligvis opholdsvejr til en
tur på legepladsen. Røgtet ville, at der
var fundet en sølvåre i legepladsens
sandkasse, og med lovning om en

slikkepind for sølvklumper, gik store som
små i gang med det at grave. Det våde
sand viste sig at være tungt at grave i,
så ikke alle fik fundet en sølvklump, men
ingen børn gik tomhændet derfra, da
deres ihærdige indsat også blev belønnet
med en slikkepind. Børnehavebørnene
havde bagt kage, som efter de hårde
strabadser i sandkassen, blev nydt med
en kop kaffe til de voksne og saftevand til
børnene.
Til sidst hjalp alle hinanden med
oprydningen, og efter den veloverståede
sommerfest, kan vi nu allesammen gå
sommerferietiden i møde. Nogle mødes
igen i Fjordbo efter sommerferien, mens
andre drager videre på nye eventyr i
skolens spændende univers.

27

Under Afrikas sol
Af Bent Ole Pedersen

Fortsat fra sidste nummer.
Onsdag formiddag mødte vi den danske
læge, Steen Møllgaard Andersen,
den eneste tilbageværende af i alt 26
missionærer. Han viste os rundt på
spedalskhedskolonien, der i min tid var
et livligt kibbutzlignende samfund med
omkring seks hundrede beboere. Nu
er spedalskhed en næsten udryddet
sygdom. Der var kun seks patienter
tilbage, og så at sige alle bygninger
Bar præg af stærkt forfald. Det samme
gjaldt det gamle missionærkvarter, der
nu er beboet af tanzaniere. Hospital
og hele skolevæsenet er overtaget af
regeringen. Kirken, der i sin tid er opført
af sognepræst Anne Røndals farbror,
Carl Madsen, er en af de bedst bevarede
bygninger og bruges nu som sognekirke.
Det var også Carl Madsen, der opførte
mellemskolen i Chabutwa , som senere
er overtaget af regeringen og omdannet
til syvklasset grundskole med 350 elever
og seks lærere. Så kan man selv regne
klassekvotienten ud! Bygningerne var i
en dårlig forfatning, inventaret primitivt og
utilstrækkeligt. Lokalerne var præget af
rod. Selvstændigheden er ikke ubetinget
en succeshistorie.
Allerede torsdag påbegyndte vi
tilbageturen i land-roveren. Gjorde
holdt en halv snes kilometer før Tabora
og så det hus, hvor Livingstone og
Stanley opholdt sig fire måneder, efter
at Stanley efter lang tids søgen havde
fundet Livingstone ved Tanganyikasøen
(”Dr. Livingstone, formoder jeg?”) Huset
havde tidligere været ejet af en arabisk
slavehandler. Tabora ligger på den
gamle slaverute og rummede det største
slavemarked. Huset er nu museum. Der
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blev også tid til at besøge Brødrekirkens
hovedkvarter i Tabora med hotel og
børnehave, alt sammen velholdt og
tilsyneladende velfungerende
Efter en overnatning i Mwanza tog vi
tidligt næste morgen med flyet til Bukoba
og blev modtaget af Else Højvang, der
havde arrangeret udflugt til den lille
skole for missionærbørn, nu udvidet
og omdannet til privat kostskole for de
bedrestilledes børn. En tanzaniansk
ledet mønsterskole, der kommer tæt på
dansk standard. Men altså kun for de
velstilledes børn. Julius Nyereres drøm
om et klasseløst samfund er langt fra sin
opfyldelse.
Om eftermiddagen sejlede vi på
Victoriasøens bølger over til et lille
fattigt og elendigt øsamfund få sømil fra
kysten. Turen foregik i en fiskerbåd af
den gængse slags. Prisen var ublu, men
oplevelsen formidabel. Og dagen efter
ventede så den lange hjemrejse.
Som en rød tråd gennem hele rejsen gik
den hjertelighed og imødekommenhed,
vi oplevede fra alle sider. Jeg var den
eneste medarbejder fra Danmissions
første årtier, der var til stede, og man
var så venlig at sige, at min deltagelse
gav begivenhederne historisk tyngde.
Det var nok mest udtryk for, at jeg
repræsenterede en tid, man huskede som
noget godt og væsentligt. Min datter blev
hilst med ganske særlig glæde, fordi hun
var født i Tanzania. Men der faldtt masser
af glans af på hele vores lille rejsehold.
Jeg har hørt om mange, der har rejst i
Livingstones fodspor, men aldrig i mine,
og jeg har bestemt heller ikke sat særlig
dybe aftryk i Tanzanias røde jord. Men
mine flinke rejsefæller hævder, at det var
hele ulejligheden og alle besværligheder
og omkostninger værd, og så må jeg jo
prøve at lade mig overbevise.

Et lettet rejseselskab har overlevet sejllads i en
tvivlsom båd på Victoriasøen. Det er Bent Ole med
hånden hævet.
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Hvem ka? Lihme ka!
På to uger er der indsamlet
kr. 60.000 til ny belysning i Brugsen.

Ny belysning i Lihme Brugs
På brugsens generalforsamling 25. april
2019 fremlagde Dorthe Dalsgaard og
Kim Jacobsenet forslag, der ikke bare
skulle forbedre belysningen i butikken,
men også på sigt blive en væsentlig
besparelse på udgifterne til el-forbruget.
Forslaget indebar, at butikkens forældede
neon rør , skulle udskiftes til LED
belysning.
Det anslåede beløb for denne udskiftning
var ca. 60.000 kr.
På generalforsamlingen blev Kim og
Dorthes forslag præsenteret som en
frivillig indsamling, og allerede på selve
aftenen kom de første donationer.
Efterfølgende viste lihme borgere , turister
, foreningslivet og selvstændige i området
stor opbakning til projektet.
I løbet af 2 uger blev der indsamlet
65.950 kr.
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Beløbet var nok til at dække det
oprindelige formål, hvilket betød, at der
også blev råd til at udskifte udendørs
belysningen.
Udskiftning til LED belysning anslås at
give brugsen en årlig besparelse på
16032 KWH hvilket giver i kr ca 36000
årligt For hver khw gives der i Co2
besparelse et tilskud på 30 øre pr. KWH
. Omsat til besparelsen svarer det til 4809
kr. i tilskud
Dette beløb sammenlagt med det
indsamlede gav ca. 70.759 kr. som
efterfølgende kunne realisere ønsket om
energibesparende belysning.
Den samlede besparelse på udgifter til
belysningen, forventes i løbet af de næste
6 -7 år , at blive omkring 230.000 kr.
Tillykke til brugsen, og tak fra Dorthe og
Kim for den stor opbakning til forslaget.

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
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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A/S

www.lembygningsservice.dk

·

Tømrerarbejde

·

Fræsning af træstubbe

·

Servicea�aler �l sommerhusejere

·

Udlejning af maskiner og værktøj

·

15 % rabat på �meløn for seniorer
over 65 år.

Besøg vores hjemmeside eller kontakt
os på tlf. eller e-mail for nærmere informa�on.
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Overgang fra 6. kl. til 7. kl. i VSD Balling
Af Nana Ejsing Dalsgaard

VSD er en fælles organisation på flere
adresser, der bygger på samarbejdet
mellem de enkelte afdelinger for at danne
grundlag for et godt børneliv fra 0-16 år,
om børnene går i vuggestue, børnehave,
skole, SFO eller klub.
I de forskellige overgange i børnenes liv,
samarbejder personalet på afdelingerne,
om at give det enkelte barn en så
glidende overgang som mulig.
Ved skolestart er der brobygning fra
børnehave til skole og igen fra 6. til 7.
klasse, hvor eleverne skal i nye klasser
i VSD Balling. Når de unge mennesker
starter i 7. er der mange, der kender
hinanden fra klub og sport, men for at
ryste alle sammen og gøre overgangen
lettere, har de tre afdelinger i hhv.
Lem Rødding og Balling, sat en række
brobygningsaktiviteter i værk for 6.
klasses eleverne på de tre afdelinger i
VSD.
Sidste efterår snakkede jeg med Astrid
Pinnerup og hendes mor Ditte om,
hvordan de oplevede brobygningen og
overgangen fra Lem til Balling. Astrid var
på daværende tidspunkt lige startet i 7.
klasse på VSD Balling efter at have gået
på VSD Lem. De er i alt 64 7. klasses
elever fordelt på tre klasser.
Astrid fortæller, at hun havde tænkt
på, at det ville være lidt mærkeligt
at skulle til Balling, for hun kendte jo
ikke rigtig nogen. Men hun synes, de
blev rystet godt sammen i løbet af de
brobygningsaktiviteter, som de tre VSDafdelinger arrangerede.
En af aktiviteterne var en tur til
Sønderborg. Denne tur er obligatorisk for
alle 6. klasser. Turen har eleverne sparet
op til igennem forskellige aktiviteter som
forældrerådene har arrangeret igennem
årene fra 0. til 6. Det kan for eksempel
være indsamling af skrald på stranden,
at gå med lodsedler, stå for julefest eller
andre forskellige sociale aktiviteter.
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I Sønderborg var de sammen fra mandag
til torsdag. De var delt op, så de tre
afdelinger var blandet. Det vil sige, at de
sov i hytte/værelse både med nogen de
kendte, og nogen de ikke kendte, og når
de var ude på de forskellige aktiviteter,
var de også på blandede hold. Det var en
meget lang tur derned, hvor første dag
mest gik på transport og på at komme på
plads på vandrehjemmet. De andre dage
var de i Frøslevlejeren, på Dybbølmølle,
på Sønderborg Slot, og i Danfoss
Universe. Aftenerne blev brugt på at
hygge med dem man boede sammen
med, her måtte vi ikke have vores mobiler
fortæller Astrid.
Hun synes, det var en meget god og
hyggelig tur, som hun rigtig gerne vil på
igen, nu de kender hinanden.
En anden brobygnings aktivitet har været,
at 6. klasserne på de tre afdelinger, har
mødtes på skift på de 3 VSD-skoler,
Rødding, Lem og Balling. Her har de
lavet forskellige sociale aktiviteter, så de
kunne komme til at lære hinanden bedre
at kende.
Astrid nævner også at Jesperhus-turen
var med til, at de blev rystet lidt mere
sammen. Jesperhus-turen ligger ca. en
uge efter Sønderborg-turen. Det er dog
kun de elever, der har været skolepatrulje
i 6. klasse, der deltager i turen til
Jesperhus. Det er alle skolepatruljer i
Skive Kommune, der kommer på den tur,
så der er mange, man ikke kender, men
det hjælper, at man har været afsted i
Sønderborg, så kender man lidt flere, end
dem fra sin egen klasse, og det var med
til, at man blev rystet lidt mere sammen
med eleverne fra Rødding og Balling. Det
var en rigtig hyggelig tur, hvor de havde
mulighed for at benytte badelandet og
de andre forskellige aktiviteter, og ellers
hyggede vi bare fortæller Astrid.
En uge før sommerferien startede, fik
eleverne at vide, hvilken klasse de skulle
i efter sommerferien, og de oprettede
Snapchat grupper på sociale medier, så

de kunne holde kontakten i sommerferien.
I 7. klasse i slut august / start september
er de nye 7. klasser afsted på overnatning
i tre dage for at lære hinanden bedre
at kende. De skal ud på ”Gården” som
ligger lige uden for Balling. De skal sove
i shelter i to nætter. Forældrene kom
med aftensmad den sidste aften, hvor
alle hyggede og eleverne havde lavet
aktiviteter til forældrene, så de også
kunne komme til at lære hinanden at
kende.

Astrid og Ditte Pinderup.

For at lære hinanden bedre at kende,
måtte de ikke bruge mobilen i skoletiden
fra sommerferien og frem til efterårsferien.
Astrid fortæller, at de faktisk stadig ikke
bruger mobilen så meget. Hun fortæller,
at hun er faldet godt til, og at hun synes,
at det gik nogenlunde stærkt med at lære
de andre at kende.
Nu nærmer sommerferien sig, og endnu
et hold 6. klasser gør sig klar til at starte
i 7. klasse i Balling. I år starter der 68
elever i 7. klasse og de bliver fordelt på
tre klasser De har
været igennem
de samme
ygningsaktiviteter
som de
nuværende 7.
klasser.
En af de elever
er min egen søn
Bjarke, som har
skrevet om sin tur
til Sønderborg.
Skrevet af: Nana
Ejsing Dalsgaard

Holdtræning:
• Rygtræning
• Bassin
• Nakketræning
• Pilates
• Babysvømning
• GLAD
• Efterfødselstræning

Ring og bestil tid på tlf.:
20459580 eller via vores
hjemmeside:
www.fysiocaresalling.dk

Find os på www.fysiocaresalling.dk eller på facebook
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Sønderborg
Af Bjarke Ejsing Dalsgaard

Hej jeg hedder Bjarke jeg går i 6. klasse
i VSD Lem. Efter sommerferien skal jeg
sammen med alle de andre 6. klasseselever fra Lem, Rødding og Balling deles
op i 3 7. klasser i Balling, derfor skal vi
lave nogle aktiviteter sammen for at lære
hinanden at kende, og turen til Sønderborg
var en af dem.
Mandag: Vi mødte ind på Skive banegård
sammen med alle 6. klasserne i VSD og
ventede på toget. Da toget kom, begyndte
den 5 timer lange tur til Sønderborg. I toget
fik jeg spillet kort med nogle af drengene fra
min klasse, imens vi ventede på at skulle
skifte tog. Det var en god, men lang tur
derned. I toget havde klasserne bestemte
pladser, så jeg fik ikke snakket med nogen
af dem fra de andre skoler, før vi kom i
hytterne.
Da vi ankom til vandrehjem Danhostel, blev
vi delt ind i værelser. Nogle fik værelser,
som de skulle bo i, andre fik hytter, hvor de
skulle have forskellige værelser.
Efter vi var blevet delt ind, skulle vi ind i
hytterne/værelserne for at pakke ud og
hygge med de fremtidige klassekammerater.
I hytten spillede jeg snyd med mine 6
hyttekammerater fra Lem, Balling og
Rødding.
Tirsdag: Vi blev vækket tidligt, så alle kunne
nå at spise morgenmad, før vi skulle afsted
til Dybbøl Banke. Da vi ankom, skulle vi
først besøge en skanse, som de havde lavet
om til et museum. Inde i skansen blev vi
forklaret nærmere om krigen i 1864.
Da vi havde set en introfilm om, hvem
der startede krigen, og hvorfor den
startede, blev vi delt op i 3 grupper, hvor
alle grupperne skulle høre om, hvilket
tøj de gik i dengang, og hvilke våben de
havde. Så skulle vi allesammen høre en
soldats dagbog fra dengang om, hvordan
det var under krigen. Så skulle vi deles
op i 8 grupper. Nu skulle vi lave andre
aktiviteter som fx støbe en geværkugle, lave
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pandekager over åben ild, høre om kanoner
og rulle en rullebro ind og ud.
Så skulle vi alle sammen marchere
ned rundt om bakken, imens vi sang
’Dengang jeg drog afsted’. Da vi alle var
stillet op på række, skulle vi løbe op ad den
6 meter høje bakke, så det lignede at vi
’stormede’ Skansen. Jeg synes, det var den
mest spændende og sjove oplevelse sådan
at lære om en krig der foregik for 155 år
siden.
Så skulle vi over til Dybbøl Mølle, hvor vi
brugte de 3 oprindelige grupper. Der skulle
vi snakke om, hvad man skulle have med,
hvis man skulle flygte på kort tid. Vi fik også
en rundvisning på møllen, hvor guiden lod
som om, han var ejeren af møllen i 1864.
Efter det skulle vi bestemme, hvornår vi ville
flygte, hvis det var os, der ejede møllen på
den tid.
Bagefter skulle vi gå ned til shopping-center
Borgen, hvor vi havde tid til at gå rundt og
købe ting. Efter vi havde været i borgen og i
gågaden, kørte vi tilbage til vandrehjemmet.
Tilbage på vandrehjemmet hyggede folk
sig med forskellige ting fx blev der spillet
bordtennis og stikbold, og der blev hygget i
hytterne.
Onsdag: Vi kørte hen til Universe og
blev igen delt ind i 3 grupper på tværs af
afdelingerne. 2 af grupperne skulle lave
en raket af pap, karton og en plastikflaske
imens den sidste gruppe skulle lave en
aktivitet der hedder ’Mærk matematikken’.
Efter de forskellige hold var færdige, kunne
vi selv gå rundt i parken i ca. 4 timer.
Der var aktiviteter som: Segway, gejser
kube, Science show, 5D biograf og VRbriller. Det var meget sjovt sådan at prøve
helt nyt teknologi. Da vi kom tilbage til
vandrehjemmet, skulle vi rydde op og gøre
klar til at tage hjem dagen efter.
Torsdag: Vi tog en bus ud til Sønderborg
Slot og fik en rundvisning i forskellige rum
for at høre om, hvordan det havde set ud, og
hvad rummene havde været brugt til.

Efter det, skulle vi gå mod banegården,
men på vejen stoppede vi, for at vi
kunne gå over i Fakta for at købe slik
eller andet. Da toget kom, begyndte
den 6 timer lange tur tilbage til Skive
Banegård. Et af togene vi var med
stoppede i Århus H, hvor vi skulle
vente i 50 minutter, før det næste tog
kom. Imens vi ventede, måtte vi gå
rundt i de nærliggende butikker som
fx MC Donalds og 7 eleven. I toget på
turen hjem spillede jeg igen kort med
drengene, samtidig med at vi spiste
chokoladekiks. Vi ankom på Skive
banegård halv 6.
Der var et program for hver dag indtil
vi kom tilbage til vandrehjemmet.
Programmet gjorde, at vi snakkede
mere sammen om selve aktiviteten. På
vandrehjemmet var der ingen planlagte
aktiviteter så man var sammen på
en anden måde, der var mere fri, når
nogen fandt på noget, var alle gode til
at være med og deltage. Jeg synes,
vi havde en rigtig god tur hvor vi fik
oplevet meget, og det hjalp os også til
at kende hinanden bedre på tværs af
klasserne.

Bjarke med kugler, de skulle lave på Dybøl
Banke. Der var to forskellige designs, mage
til dem, de brugte i krigene. Oprindeligt var
de lavet af bly, men eleverne støbte med tin.
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Skive Bibliotek holder biblioteketsdag
for børn og unge i Lihme
Af Konny Gundelund Roed, Skive Bibliotek

Biblioteket er selvfølgeligt et sted, hvor
man kan låne bøger, blade, film og spil
– men Skive Bibliotek er også meget
andet. Vi har mange arrangementer
- foredrag, workshops, læringstilbud,
kreative værksteder m.m. for både børn
og voksne.
Det er vigtigt for os, at biblioteket er for
alle kommunens borgere. Et synligt bevis
på dette, er bogbussen, som kommer ud
til 28 landsbyer om ugen. Men vi vil også
gerne samarbejde med lokale foreninger
og personer, og komme ud med nogle
af de aktiviteter, vi ellers har inde på
biblioteket.
Vi har været så heldige, at få lov til at
samarbejde med Lihme Borgerforening v/
Claus Mikkelsen hvor vi fik mulighed for
at vise nogle af de tilbud, vi kan byde ind
med.
Vi afholdt ”BIBLIOTEKETS DAG” den
23.05.2019 for børn og unge i Lihme
Medborgerhus.
For god ordens skyld skal lige nævnes, at
de aktiviteter, vi viste denne dag KUN er
et lille udpluk af hvad, vi kan tilbyde.
Vi synes at samarbejdet har været
spændende og lovende for det fremtidige
arbejde. Claus har virkelig ydet en stor
indsats og hjælp for at dagen blev den
store succes, som vi, der deltog i dagen,
synes det var.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde
med ”Lihme”
Leg med tal og bogstaver v/ Lisbet
Poulsen og Konny Gundelund Roed
En dejlig eftermiddag i Lihme hvor vi
startede med at få fat i nogle af børnene
fra børnehaven. Vi fik vist dem, at man
på en sjov og aktiv måde kan lære lidt om
tal og bogstaver. Det var vort indtryk, at
børnene synes det var rigtig sjovt, de ville
i hvert fald gerne være blevet lidt længere
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tid inde hos os.
Senere legede vi de samme lege med de
større børn, som deltog i legene med stor
iver og entusiasme.
I legen med aktivitetsterningerne havde
vi den glæde at se nogle engagerede
og aktive forældre, som også så ud til at
more sig.
”Børnebogs-yoga” v/Kristina
Spanggaard
Bibliotekets dag bød endvidere på
Børnebogs-yoga, som var henvendt til
familier med børn. Her var der lagt op
til en nærværende stund, hvor børn og
voksne i fællesskab kunne få brugt hele
kroppen og stimuleret sanserne. Der
blev fortalt historier med hele kroppen og
leget med forskellige yogaøvelser. Solen,
som skinnede så fint hele eftermiddagen,
blev hilst velkommen med en solhilsen,
og familierne blev bevidste om deres
åndedræt ved hjælp af svævende fjer.
Oplæsning af ”Natbjørnen Tjugga”
afsluttede yogaklassen, hvor børn og
voksne ved hjælp af ”Tjuggas magiske
tryllestøv”, fandt roen med en velfortjent
afspænding.
Legoteknik, VR-udstyr, robotter mm
v/Bent Pedersen og Henrik Viking     
På lange borde, i den store spisesal,
havde vi sat forskellige moderne
teknologier frem. Der var forskellige
robotter, teknik Lego, VR udstyr og 3D
printer.
I dagens anledning havde vi også
medbragt en badge maskine, som senere
viste sig at være en de mest populære
ting. Mange børn endte med at få en
håndfuld badges med hjem som de selv
havde designet.
Der kom en del mennesker gennem
lokalet i de timer vi var der. Det var sjovt
at se hvordan børn og voksne hyggede
sammen og hjalp hinanden.

Billeder fra Bogbussens besøg
i Lihme i forbindelse med byfesten.

Denne lille dreng var meget optaget
af nogle små robotter.
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Alle menuer kan også bestilles som Take Away tlf. 97 56 01 66
Menu

Gyldendal burger med oksekød, bacon og ost, kartoffelbåde og dip

95.-

Fajita med kylling og ost, serveres med salat, lune nachos og dip

95.-

1/2 ovnstegt kylling med coleslaw, argurkesalat, kartoffel både og dip 95.Dansk bøf med kartofler og skysovs, bløde løg og rødbeder

95.-

Fish’n’chips med salat, citron og dip

95.-

Chili con carne med salat og brød

95.-

Krydret vegetarburger med coleslaw, kartoffelbåde og dip

95.-

Den lette Børne slider menu med bøf - byg selv - pommes frites og dip

Sweets

65.-

Panini med kylling og ost samt salat

65.-

Fish’n’chips med citron og dip

65.-

Lune nachos med ost og dip

65.-

Pommes frites - lille

25.-

Pommes frites - stor

35.-

Dagens kage

30.-

Brownie eller vaffel med softice

45.-

Coppa Gyldendal dagens isdessert

60.-
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Fra Lihme til Juba
Af Simon Sandberg

Verdens nyeste land hedder Sydsudan,
og er et meget fattigt land, der stadigt
bærer stor præg af mange år med først
en frigørelseskrig mod Sudan i nord, og
derefter en meget blodig intern borgerkrig.
For at prøve at hjælpe Sydsudan frem
mod en bedre fremtid har FN etableret
United Nations Mission in South Sudan
(UNMISS), hvor jeg de næste knap fem
måneder har min daglige som udsendt
stabsofficer.
At være udsendt som soldat er altid
meget spændende og udfordrende, da
det betyder et møde med et andet klima

og andre kulturer end det vi oplever
i Danmark. Men selv om at jeg har
prøvet det et par gange før, så er denne
udsendelse helt speciel. De fleste danske
udsendte soldater vil mest opleve at
skulle samarbejde med soldater fra andre
NATO lande, men sådan er det ikke når
det er i en FN mission. I UNMISS kan
man finde folk fra alle dele af verdenen og
i mit daglige arbejde skal jeg samarbejde
med folk fra Norge, Mongoliet, Australien,
England, Ghana, USA, Guatemala,
Rusland, Tyskland, Nepal, Rwanda,
Canada, Pakistan, Etiopien, Brasilien,
Zimbabwe, Bangladesh, Kina og Indien.
Og ikke kun soldater, men også civile fra

Simon Sandberg
foran de typiske
FN-inkvarteringsbarakker
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andre dele af FN organisationen.
Klimaet hernede er mere ekstremt
end hvad jeg har prøvet for. Enten er
det meget varmt og fugtigt eller også
regner ekstremt voldsomt, da det er
regntid. Netop klimaet gør FN’s arbejdet
i Sydsudan ekstremt svært. I hele landet
er der tilsammen kun ca. det samme antal
meter af asfalt vej som i Lihme sogn, og
det betyder at så snart det regner, bliver
det fuldstændigt umuligt at bruge det i
forvejen begrænsede vejnet til at komme
rundt i, hvad efter europæisk målestok
er et ret stort land. Varmen og den høje
luftfugtighed gør også at alle former for
sygdomme spreder sig meget hurtigt
hernede, og manglen på uddannelse og
infrastruktur, samt den store fattigdom,
gør at befolkningen ikke er i stand til at
tage de nødvendige forholdsregler når fx
ebola eller kolera rammer et område.
Oven i det kommer alle de
menneskeskabte problemer. Den on
and off borgerkrig der stadig foregår
hernede kombineret med en udbredt
lovløshed gør Sydsudan til et meget
farligt sted at bo og leve. Specielt for

børn, hvor risikoen for at mindste sine
forældre, at blive tvangsrekrutteret til
at blive børnesoldat eller udsat for alle
typer af overgreb, er overhængende.
Og, hvis de problemer ikke skulle være
nok så kæmper Sydsudan også med
store forureningsproblemer. En sikker og
ordenlig håndtering af alle typer af affald
er simpelthen ikke noget der er overskud
til at tænke på her og plastikaffald,
kemikalier og alt andet affald flyder alle
steder og skaber store problemer med
at skaffe rent drikkevand og ordenlige
fødevarer.
Det er rigtig mange problemer for et land
at kæmpe med, men heldigvis er der
mange meget dedikerede mennesker
i FN-organisationen, som lægger et
stort arbejde i at prøve at få Sydsudan
ind på ret kurs. I praksis har FN en
række forskellige programmer, som alle
forsøger at skabe et fundament for at
den næste generation af Sydsudanesere
kan få et bedre liv. FN driver sikre
flygtningelejre, uddeler nødhjælp, støtter
med at skaffe rent drikkevand, driver
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Plastikaffald er et stort problem på
globalt plan. I Sydsudan får man virkelig
syn for sagen

skoler, uddanner politi og embedsmænd.
Som en sidegevinst, så betyder det
store arrangement fra FN i Sydsudan
at en hel del lokale også arbejder for
FN, så de ikke behøver at tigge på
gaden eller leve af kriminalitet. Som
militærfolk i FN-organisationen er det
vores opgave at støtte op om de civiles
arbejde og det er vi ret gode til. Som
militære styrker er det nemlig en normal
situation for os at arbejde i områder,
hvor alt er brudt sammen og der ingen
fungerende infrastruktur er. Så vi står
vagt omkring flygtningelejrene, så
kriminelle og lokale krigsherrer ikke kan
udnytte de folk der bor der. Vi beskytter
og hjælper nødhjælpskonvojer frem, så
de rigtige får glade af nødhjælpen og vi
patruljerer rundt i hele landet og viser
både regeringsstyrkerne og de lokale
krigsherrer, at hvis de forsøger at lave
overgreb på de svage og forsvarsløse,
så risikerer de at få nogen på lampen
(og til de FN skeptiske; Ja, vi må faktisk
gerne give de lokale nogen på lampen,
hvis de forsøger at lave overgreb på
civilbefolkningen. FN har lært af fejlene
på Balkan og i Rwanda).
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For os udsendte soldater er det
selvfølgelig altid hårdt at være væk fra
vores familie i så lang tid. Heldigvis er vi ti
danske soldater her nede, som kan støtte
hinanden og UNMISS jo er civilt styret og
vi har derfor det meste af tiden ”fri” om
aftenen og i weekenderne, hvor vi ofte
laver forskellige ting sammen så tiden her
nede ikke kommer til at virke for lang. En
anden ting der hjælper på savnet af dem
der hjemme, er at vi faktisk har en ret god
internet forbindelse her nede og det er
derfor muligt at have video samtaler med
vores pårørende.
Det er rigtigt rart at kunne se ansigterne
frem for kun at kunne hører stemmerne
når man ringer hjem.
En anden ting der går det bæreligt at
være væk fra familien, er at man kan se
at det arbejde FN gør her nede gør en
stor forskel for nogle mennesker, hvis
levevilkår er så langt fra det man ser i
Danmark at de fleste nok vil have svære
ved at forestille at nogen kan leve sådan.

www.skp-el.dk

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

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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Reguleringsjæger bekæmper
mårhunde
Af Marianne Husted

”Der er sindssygt mange mårhunde; men
de er meget sky, så man ser dem ikke,”
fortæller Jan Kristensen om pelsdyret,
der ikke hører naturligt til i den danske
natur. Hans farbror i Nordsalling skød ved
et tilfælde en mårhund for to år siden og
lavede efterfølgende en foderplads til de
skadelige, invasive rovdyr.
Farbroren skød 12 mårhunde allerede
det første år. Sidste år fik Jan øje på en
mårhund på en nyslået græsmark lige
uden for sit hus på Udsigten ved Kås.
Han skød dyret med sin riffel og bestemte
sig for selv at etablere en foderplads,
en såkaldt baitplads. Formålet med
baitpladsen er at lokke mårhunde til,

En mårhund mindre
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så de kan skydes eller gå i en fælde.
Jan oprettede baitpladsen på sin jord
ved fjorden på et sted, hvor mårhunden
naturligt vil søge føde. Han satte en
skydestige op ved et læhegn, så han
kan nærme sig stedet, uden at blive
opdaget af mårhunden, der har meget
veludviklede sanser.

Regulering året rundt
”Med det samme foderpladsen er der, så
er der en masse mårhunde,” konstaterer
Jan. Allerede 1. nat tikkede en sms
ind på hans mobil med et billede fra
vildtkameraet ved baitpladsen. Der viste
sig at være syv mårhunde. To voksne
og fem hvalpe. Jan skød forældrene og
fangede ungerne i fælder. Modsat andre

dyr omfattet af jagtloven, så er mårhunde
omfattet af Vildtskadebekendtgørelsen
og må reguleres året rundt, døgnet rundt.
Både ved skydning og i fælder.
”Det er vigtigt at blive ved med at fodre
og have samme slags foder på pladsen
for at lokke mårhunden til,” forklarer
Jan. Rådyrmaver, trafikdræbte dyr og
affaldsost fra mejerier er noget af det,
han bruger. Hundemad kan også gå.
Om foråret og først på sommeren er der
meget føde i naturen til mårhunden. Det
går hårdt ud over små pattedyr, padder
og alle fugle, der ruger på jorden. Det er
især hen på sommeren, at mårhunden
finder hen til foderpladsen. Og hvis der
altid bliver fodret, så kommer den nat
efter nat. Ofte på samme tidspunkt lidt
efter midnat, hvor den så er på pladsen
15 – 30 minutter. Sådan var det i den
tørre sommer sidste år, hvor Jan blev
vækket af sms’erne fra vildtkameraet,
stod op og sneg sig ned til skydestigen
i ly af mørket. I 2018 nedlagde han 16
mårhunde i området ved Kås.
Anderledes jagt i fremtiden
”Mårhunden er et kæmpe benspænd for
biodiversiteten. Det er skræmmende, at
staten ikke gør mere for at bekæmpe
mårhunden. Naturgenopretning er ikke
noget værd, hvis mårhundene invaderer
det hele,” mener Jan. Han er med i
foreningen ”Mårhund Salling”, der hjælper
andre jægere i gang med at etablere
foderpladser og regulere mårhundene.
Det er her vigtigt, at reguleringsjægerne
lærer at fodre med det rigtige og bliver
ved med at fodre.
”Fremtiden for jægerne bliver
anderledes. De må også gøre noget
for naturen,” spår Jan. Han har hørt
jægere sige, at de ikke har tid til at
regulere mårhunde. Men han ved, at
de samme jægere kan bruge dagevis
på at få ram på en buk. Reguleringen
af mårhundene behøver dog ikke være
så tidskrævende, hvis jægerne går

Mårhunden stammer fra
Østasien. Fra 1928 og særligt i årene
1948-55 udsatte man over 9.000
mårhunde i den vestlige del af det
daværende Sovjetunionen for at berige
pelsdyr-faunaen. Herfra har arten
spredt sig til Tyskland, de nordlige
dele af Østrig og Ungarn, nordpå til
de Baltiske lande, hele Finland og de
nordlige dele af Sverige og Norge.
I Danmark er mårhunden et invasivt
dyr. Det betyder, at den ikke naturligt
hører hjemme i den danske natur, men
derimod er hentet hertil eller indvandret
fra andre lande. Mårhunden blev første
gang registreret i naturen i Danmark
i 1980 ved Vejle. I perioden fra 1995
til 2003 blev 25 mårhunde registreret.
Siden da er antallet steget kraftigt, og
ud fra beregninger vurderes bestanden
på nuværende tidspunkt på omkring
2000-3000 individer.
Mårhunden er meget tilpasningsdygtig
og lever i mange forskellige naturtyper.
Den foretrækker dog fugtige områder
nær søer og åer, rørskov, samt
fugtig skov med rig undervegetation.
Mårhunden er et altædende rovdyr
og spiser alt fra ådsler til krebs, fisk,
insekter, små pattedyr og fugle.
Mårhunden udgør en trussel mod fugle
og små pattedyr, fordi de ikke er vant til
mårhunden.
Erfaringer fra andre lande viser, at
mårhunden hurtigt spreder og formerer
sig, og at den kan udrydde vores
beskyttede og truede dyr. Mårhunden er
en god svømmer og kan derfor komme
til områder, hvor ræve aldrig kommer.
Fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.
mst.dk
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Jan Kristensen lægger an til skud
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sammen i konsortier og samarbejder om
at holde mårhundebestanden nede på
et acceptabelt niveau. Ifølge Jan slipper
vi aldrig af med mårhunden igen. Men
med et godt samarbejde mellem jægerne

og ressourcer fra staten til reguleringen
kan vi holde udbredelsen i skak, ligesom
det sker i Sverige og modsat udviklingen
i Finland, hvor mårhunden har ødelagt
store dele af dyre- og fuglelivet.

Figur side 8, fra bogen ”Mårhunden – og andre invasive arter” af Steen Agger, 2019
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Valget
Af Rikke Andersen

I efteråret 2018 tog nogle af Lihmes
unge et valg om at bliver konfirmeret.
I venten på den store dag fulgte de
konfirmationsforberedelser i Rødding
Sognegård hos vores præst Anne. En
del af konfirmationsforberedelsen var
konfirmandturen. Anne havde planlagt
en inspirerende tur til Steno museet i
Århus, hvor de fik en guidet rundvisning
på udstillingen ”Tro og viden” og et
foredrag i Steno museets planetarium
om stjernebilleder. Turen sluttede på
Moesgaard, hvor er også blev tid til frit
løb på græstaget. Vi var nogle forældre
og bedsteforældre, der fik lov til at følge
denne fantastiske dag, hvor hygge og
lærdom var i fokus. En tur vi ikke ville
være foruden.
De 2 sidste gange inden konfirmationen
blev forberedelserne flyttet til Lihme Kirke,
hvor hele ceremonien blev øvet. En sidste
snak inden den store dag blev taget i
graverhuset over en hjemmebagt kage.
Dagen
I solopgangens skær blev Lihme by
klædt på til fest. Danneborg gik til
tops rundt omkring i de små haver.
Der blev dannet en flagalle gennem
hovedgaden og de små flag blev sat i
græsset langs indkørslerne. Ved Lihme
Kirke vejede Danneborg stolt. Denne
dag, den 18. maj 2019, var noget helt
specielt. Konfirmanderne skulle bekræfte
deres dåb og vores præst Anne skulle
konfirmere sine første konfirmander i
Lihme kirke.
For første gang i Annes virke som
præst havde konfirmanderne mod på

52

selv at gå ind i Kirken, mens Anne stod
foran døbefonden og ventede på dem. Vi
var alle spændte. Konfirmanderne havde
nemlig opholdt sig i graverhuset, medens
vi alle kom på plads i kirken. Efter de ni
bedeslag gik døren til våbenhuset op og
konfirmanderne kom ind. Pigerne i de
flotteste konfirmationskjoler og drengene i
deres stiveste pus. Stolte var de. Stolte var
vi. Stolt var Anne af sine konfirmander, da
de gik op ad kirkegulvet til deres stole.
Talen
Anne holdt en tale for sine konfirmander
som kom fra hjertet. En tale hvor hun
brugte biblens ord til at fortælle de unge
konfirmander, at ”du er god nok som
du er”. Hun drog paralleller til sin egen
ungdom – til den hverdag og de krav som
konfirmanderne oplever i deres ungdom. En
tale gamle som unge vil huske. Vi vil tænke
på den næste gang vi ikke os i spejlet og
tænker ”er jeg god nok”. Her vil vi smile til os
selv og tænke ”Jeg er god nok som jeg er”
Må der klappes i kirken? Må der gives
stående bifald? Jeg ved det ikke, men jeg
ville ønske jeg havde vidst det. Jeg håber
virkelig, at Anne fornemmede det kæmpe
stille bifald! Det var smukt!
Mindet
Vores præst og vores børn var med til at
skabe endnu et smukt minde i Lihme den
18. maj 2019.
Vores præst sidste ord på prædikestolen
inden tillykke til konfirmanderne var: ”I har
noget helt specielt i Lihme. Pas på det”.
De sidste ord fra Lihme til vores præst efter
et stort tillykke til konfirmanderne: Tak for at
du fandt vejen til vores specielle sted.
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Arrangementer i Lihme
JULI
05. juli Grillaften ved Lihme Medborgerhus. Arr. Borgerforeningen
12. juli kl. 19.30 Koncert i teltet med Ole Gas Band. Køb billetter kr. 150,- Arr. Limfjords
Camping
31. juli kl. 19.00 Sommerkoncert i Lihme Kirke med Emilie Sorin-Kristensen og
Elisabeth Juul. Arr. Lokalrådet ved Lihme Kirke
AUGUST
02. aug. Grillaften ved Lihme Medborgerhus. Arr. Borgerforeningen
16.-17. aug Bivuaktur for 4.-7 kl. inkl. Arr. Lihme Borgerforening
SEPTEMBER
10. sept. kl. 17 Besøg ved Bertel Trærups biogasanlæg, og kl. 18.30 Ålegilde på
Restaurent Gyldendal. Arr. Lihme Pensionistforening
14. sept. Garagemarked
14. sept. Grillaften ved Lihme Medborgerhus. Arr. Borgerforeningen
15. sept. kl. 14.00 Høstgudstjeneste i Lihme Kirke
17. sept. kl. 14.30 Stolegymnastik starter hver tirsdag i lille sal, Lihme Medborgerhus
19. sept. kl. 14 Strikkecafe Lihme Medborgerhus
28. sept. Venø Rundt kapsejlads
OKTOBER
03. okt. kl. 19.00 Foredrag med titlen ”Olsens Bandens overmænd?” i Lihme
Medborgerhus. 100 kr. inkl. kaffe og brød. Arr. Spøttrup Aftenskole
17. okt. kl. 14. Strikkecafe Lihme Medborgerhus
18.-19. okt. Fælles bådoptagning ved Gyldendal Havn
25. okt. kl. 19-20.30 Børnediskotek 0-6.klasse. Arr. Borgerforeningen
26. okt. Irsk/skotsk aften med fællesspisning. Arr. Borgerforeningen
29. okt. kl.18.00 Generalforsamling i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
Gentagne arrangementer:
Kajak aften hver mandag kl. 19.00. Gratis prøve tur disse aftener. Kajakhuset i
Gyldendal.
Cykelture hver tirsdag kl. 18.30. Mødested ”Vores sted” Dagli’Brugsen Lihme
Sejlads og aktiviteter for børn og unge ved Gyldendal Havn tirsdage i aug. og sept.
Hver tirsdag Petanque for mænd
Hver onsdag Petanque for damer
Hver onsdag kortspil, spil, bob osv. i Medborgerhuset.
Kapsejlads ved Gyldendal Havn hver onsdag kl. 19.00 i aug. og sept.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00
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Hjertestartere
Ring først 112

Hjertestartere ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej 11A
og ved Daglig Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Hansen, Ålbækvej 12		
Birthe Hald, Ålbækvej 24

21653519
61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12
Susanne Priess, Dybdal 4
Preben Nielsen, Dybdal 4
Lis Rasmussen, Adelgade 9

61392414
42969700/97560131
23272318/97560131
97560636

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Kis Stamp, Adelgade 2

23352301

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

Hjertestarter ved Gyldendal Havn, er placeret ved havnekontoret
Birte Trærup, Gyldendal 9

21132302

Hans Thomsen, Gyldendal 3

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr.Lofstad

21623141
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Om at være end del af Tvind-lærergruppen
Artiklens forfatter er vendt tilbage
til Lihme, som hun første gang
stiftede bekendtskab med i 1963.
Dette er andet afsnit af tre, hvor
hun fortæller om henholdsvis sine
tider i Lihme, om at være en del af
Tvind-lærergruppen og tanker om
fremtiden.
Af Inger Hovde

situationen var blevet anderledes.
Bustrup var en efterskole uden en fire
måneders rejse og tæt på Vejby, hvor jeg
boede med min familie.  Derved kunne
arbejdsliv og familieliv forenes. Hurra, så
kunne jeg komme med!
Tre fælles betingelser
Lærergruppen har tre fælles betingelser.
Disse betingelser er, at vi har fælles
økonomi, fælles tid og fælles fordeling.

Nogle af de lærere, jeg havde arbejdet
sammen med på Fyn fra 1966 til 1970,
besluttede, at de ville danne en gruppe,
der ville drive skoler. Disse skoler skulle
have rejser som en del af programmet.
Lærergruppen blev dannet af otte
mennesker i 1970. Jeg kunne ikke
være med, da jeg havde små børn. Jeg
henvendte mig igen i 1972, da Tvind blev
købt. Jeg skulle stadig kunne rejse i flere
måneder.

Fælles økonomi muliggør, at vi har kunnet
ekspandere og stadig gør det.

Igen var dette ikke muligt. I 1978 lykkedes
det mig at blive en del af lærergruppen.
For da var Bustrup blevet købt, og

Eksempler:
Da vi solgte huset i Vejby, gik pengene til
det fælles.

Påske på friskolen i Hørsholm
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Hver især laver et budget for de
månedlige udgifter. Dette budget
bestræber vi os på at overholde. Resten
at vores indtjente penge går til det fælles.
Kommer der uforudsete udgifter for den
enkelte, er der mulighed for at få en
ekstra bevilling.

Da jeg læste psykologi, fik jeg mine
udgifter dækket uden at tjene en løn.
Ingen økonomiske bekymringer var
en stor lettelse i forhold til mit tidligere
liv. Samtidig er det godt at vide, at de
fælles penge bruges til at gøre livet bedre
for andre.
Fælles tid betyder, at man aftaler med
dem, man arbejder sammen med,
hvordan ens tid bruges. Dette er ingen
begrænsning. Det er derimod en
mulighed for noget ekstraordinært. Man
kan lave en aftale og derigennem få hjælp
til at gennemføre det, man gerne vil. Det
kan være teaterbesøg, det kan være en
rejse til Marokko eller USA eller andet.

Lærerhøjskole, underviser på Det
Nødvendige Seminarium, småskolelærer
i England, leder af en friskole i Hørsholm,
indsamler af brugt tøj i England og
USA og underviser på et universitet i
Mozambique, producent af kurser til
andre undervisere, og nu hjælper jeg en
fra lærergruppen, der har Alzheimers.
Hun bor ved siden af os.

Fælles fordeling er det arbejde, man skal
udføre. Det er sådan, at det er lysten,
som driver værket. Derfor er det bedst, at
man kan komme til at lave det, som man
har allermest lyst til.  Dette, såfremt det er
muligt. Og vi bestræber os på, at det skal
være muligt.

Kærlighed i den betydning, at vi som
udgangspunkt ”nulstiller” alt omkring
eleven, når eleven kommer til skolen. Vi
er i princippet ligeglade med fortiden. Det
er her og nu, makker. Du starter på en
frisk. Vi tager dig på ordet. Nu laver vi en
plan. Kærlighed er i den forstand, at vi
ikke lader os skuffe, når det alligevel går
galt for vedkommende. Om igen, du. Op
at stå. Prøv igen. Og så videre.

Jeg har været efterskolelærer på
Bustrup, husholdningsskolelærer i
Bogense, studerende på Danmarks

Som det fremgår, har jeg haft mange
muligheder for at lære nyt og samtidigt
kunne være til gavn for andre. Vi har flere
principper, vi arbejder efter:
Kærlighed og krav er det, der gælder
mennesker imellem

Påske på friskolen i Hørsholm
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Vore elever fortjener at blive taget
alvorligt, og at blive mødt med tolerance
og respekt. Det er i øvrigt også det
eneste, der hjælper. Det er altså det med
kærlighed. Hvad er så kravene?
Kravene er enkle, og er formuleret i
skolens rammer (vi bryder os ikke om
ordet regler):
1. Du skal deltage aktivt i programmet.
2. Du må ikke drikke alkohol på skolen.
3. Du må ikke ryge hash eller tage andre
stoffer med henblik på at blive skæv.
4. Du kan ikke blive smidt ud.
Den sidste ramme stiller især krav til
lærerne, men også til eleven selv, -der
SKAL findes en løsning, og du skal også
være med til at finde den.
Den første ramme stiller krav til både
elever og lærere. Programmet skal
være udfordrende, men ikke urealistisk

højtflyvende. Mange af vores elever aner
ikke, hvad de selv vil, og de har ingen
særlige interesser. De har aldrig prøvet
noget særligt, har tit dårligt selvværd, og
har derfor ikke mod på at prøve noget nyt.
”Det er kedeligt” har vi hørt mange gange.
Der skal findes på noget. Og det må
ikke lugte af ”skole” eller ”pædagogiske
foranstaltninger”. Så bliver det useriøst
og hult. Programmets aktiviteter skal
have en høj kvalitet—og være ”the real
thing”. Der skal substans, og absolut ikke
underholdning til.
Se blot en perlerække af knaldgode
højdepunkter: DM i ballonflyvning, TCE
indsamling, bygning af BMX bane, Årets
Store Sportsbegivenhed (”OL i Tvind”),
indtjening af penge, og studierejse til
Malawi…
Jeg har kun haft glæde af at være en del
af lærergruppen.

BMX med eleverne på
småskoler i England
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Tøjindsamling i USA

Sammen med et par af de studerende
lærer vi en gruppe børn sange
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Sommeren står for døren, i år uden
afbrændingsforbud – indtil nu. Derfor med
mulighed for grill, bål og her i skrivningens
stund udsigt til en rigtig fin fejring af Sct.
Hans. Vi nærmer os en ”normal” dansk
sommer, men også dage med skybrud,
lyn og torden og den varmeste april, der
er måledata på.
Grillaftner
Lihme Borgerforeningen vil i løbet
af sommeren arrangere nogle aftner
med grill og fællesspisning. Her er alle
velkomne. Arrangementerne er ganske
enkle. Vi tænder grillen op, og I kommer
selv med det i ønsker at spise og grille
og medbringer derudover drikkevarer til
eget forbrug. Alle får derfor lige præcis
det de gerne vil indtage af vådt og tørt.
Foreningen sørger for rammerne. Nemt
og let for alle. Og der bliver lejlighed til at
være sammen for hygge, samtale og leg.
Alle er velkomne, børnefamilier, unge,
ældre, sommerhusboere. Der er gode
muligheder for aktiviteter. Sportspladsen
ligger lige ved og kan anvendes. Det
samme med legepladsen. Hvis nogen
har lyst, kan der også tændes et bål for
snobrød. Så bare ta´ dej og pinde med.
Så går vi i gang med, hvad der nu byder
sig og hvad I lyster.
Der er planlagt tre grillaftner. Fredag den
5. juli, fredag den 2. august og lørdag den
14. september 2019 – i forbindelse med
garage/loppemarked.
Bivuaktur
Igen i år laver vi en bivuaktur for
den gruppe af unge, der går i 4. til 8.
klasse efter sommerferien. Turens
omdrejningspunkt er overnatning i det
fri. Tilberedning af mad i naturen, en
lille vandretur med mulighed for nogle
helt særlige naturoplevelser. Det er
selvfølgelig helt uforudseligt hvad vi
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møder på sådan en vandring. De senere
års ture har f.eks. giver mulighed for at
se en hel hejrekoloni i træerne, flok af
græssende dådyr, hvor nogle var hvide
albinoer, skelettet af en odder, flere
hundrede gæs, der var i gang med at
fouragere på engen for ikke at tale om
både skov, eng, sø og strand. Det bliver
spændende, hvad der opleves i år.
Garage- og loppemarked
De sidste par år har vi haft garage- og
loppemarked. I år bliver det lørdag den
14. og søndag den 15. september. Mere
herom kommer på Facebook (Lihme
info) og Lihme Mailservice. Garage- og
loppemarkedet bliver lavet, så sælgerne
enten kan have deres stand hjemme i
garagen, eller i Lihme Medborgerhus.
Køberne kan så cirkulere rundt til de
forskellige salgssteder. Og som nævnt,
så bliver der mulighed for at grille lørdag
aften ved Lihme Medborgerhus.
Biblioteksdage
Vi havde Skive Bibliotek til at
lave biblioteksdage både i maj i
medborgerhuset og under byfesten med
biblioteksbussen. Biblioteksdage er meget
mere end blot det at låne/læse bøger. På
disse dage laves aktiviteter og oplevelse
for børn og unge. Lige fra børne/forældre
yoga, bygning af robotter, mulighed for at
træde ind i en virtuel reality-verden med
head sæt, hjælme og et ny spændende
univers med spil og oplevelser, printning
i 3D – dvs. omsætning af tegninger af
modeller til egentlige modeller i plastik.
Vi vil gentage disse aktiviteter samt
lægge yderligere aktiviteter på
oplevelsespaletten. De vil blive afsluttet
med fællesspisning med menuer, som
er børnevenlige. Her kan alle deltage,
- helt som vi plejer med køb af billetter
i brugsen. Mere herom kommer på
opslag i brugsen, Lihme Info og Lihme
Mailservice. Datoerne er ikke endeligt
fastlagt..

Foredrag
Vi vil udvide samarbejdet med Skive
Bibliotek over efteråret og vinteren.
Aarhus Universitet har de senere år
udbudt nogle rigtig spændende og
interessante foredrag, som er blevet
”life streamet” til forsamlinger rundt om i
landet. Vi vil knytte os til denne mulighed.
Så snart vi har et program for tider og
indhold, bliver det fordelt. Vi vil holde
foredragene i Lihme Medborgerhus
enten i loungen eller en af salene, alt
afhængig af, hvor mange der møder op.
Borgerforeningen vil sørge for kaffe, vand/
øl og hver især kan så supplere med
medbragt brød kage, som man nu lyster.
Byfest
En af de arrangementer og nok den
aktivitet som involverer flest, er årets
byfest. Vi holder den forud for start af
sommerferien, sådan at den ikke ramler
sammen med de forskellige Sct. Hans
arrangementer, hvor mange har andre
traditioner.
Byfesten i Lihme har rigtig mange
involveret. Både i forberedelserne
med rejsning af de to telte, der danner
rammerne for byfesten allerede først på
ugen. Klargøring og bemanding af boder,
grill om fredagen, ringridning med opog nedtagning af banen, loppemarked,
indsamling af gevinster for tombola.
Utallige mange små og store vigtige
aktiviteter, hvor rigtig mange er involveret
som hjælper og således bidrager til
fællesskabet. Det er med til at skabe en
forrygende weekend for alle.
Søndag og mandag er oprydningsdage.
Nedtagning af telt, boder,
sammenpakning. Også her hjælpes til.
Holdet, der tager sig af telte, borde og
stole er gymnastikherrerne med flere, er
under kyndig vejledning af Niels Jørgen
Bak og Carsten Fredsgaard. Mange har
troligt stillet op hver år, også selv om

selve gymnastikken er sat lidt på holdt.
Nogle er blevet lidt ældre, nogle render
rundt med forskellige skavanker og nogle
har andre gøremål.
Og så er det rigtig godt, at et spirende
ungdomsakademi så småt er ved at
vokse frem i form af Jonas Jensen,
Morten Sørensen og Karl XX. Nogle af
vores unge, som nu kan hjælpe til.
I år kunne vi nedtage og pakke det
lejede telt på lastvognen på bare 45
min. Der er perspektiver i at få de unge
på banen, aldrig tidligere har vi pakket
teltet sammen så hurtigt. Det skal også
rettelig tilføjes, at teltudlejeren havde
nogle nedtagningsfif og grej, som vi ikke
tidligere har brugt.
Byfesten i år gik forrygende. På pladsen
fredag aften kunne tælles 275 børn, unge,
ældre. Nogle kom fra nabobyerne, nogle
for at se eller deltage i ringridningen,
andre for at lytte til skots folkemusik,
hygge med kaffe, øl og samvær. Muligvis
blev ikke alle talt med, med det er stort
set lige meget, for pladsen var fyldt op og
det vigtigste. Alle fik en rigtig god aften,
fik snakket, hygget og nydt fællesskabet.
Ser vi lidt på antallet af deltagere, så er
vi omkring 350 borgere i selve Lihme og
lidt flere udenfor – omkring 360, hertil
kommer sommerhusbeboerne. Så en
deltagelse der nærmer sig 300 er rigtig
flot, det svarer til af halvdelen af sognet
var samlet på festpladsen.
Vi vil gerne takke Sparekassen
Vendsyssel og Lihme Dagligbrugs som
hovedsponsor for byfesten og den lange
liste af erhvervsdrivende, som har støttet
med gevinster til tombolaen. Sponsorer
og bidragsydere er med til at skabe det
vigtige og solide fundament for byfesten.
Lihme Borgerforening ønsker alle en rigtig
god sommer.
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Lihme byfest 2019
Hovedsponsorer
Dagli’ Brugsen Lihme
Sparekassen Vendsyssel
Lihmegaard - Østergaard Madsen
Brdr. Nautrup - Vejby El & VVS

Sponsor navne til tombolaen
Henriksen Galleri
Forever Living v. Tabine Larsen
Limfjords Camping og Vandland
Ålbækvejs kartofler v. Bent
K. Aggerholm
Aakjær Biler
Blomsterbixen v. Jytte Dahl
Besøgsgården v. Thomas
Jens Kristian Lofstad
Gyldendal Bådlaug
Restaurant Gyldendal
Vejboden Vester Hærup Strandvej 20
Lihme Murerfirma V/Knud Langberg
Bent Stengaard Ålbækvej
Billedkunstner Poul E. Nielsen
Ole Jeppesen Vester Hærup Strandvej
Karin Wilsøe Kajberg
LIH-TEK
Ukendt kunstner Lihme.
Hanne´s Systue
Skive Tryk V/Emil Vang
Nytsyn Ure & Guld
Uglen i mosen
Glass4u (Mors)
My Stone (Stoholm)
Dagli´Brugsen Lihme
Mand i halmballe. Lihme-sjov.
Spøttrup kro
Heidi Haarbo
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Hårgalleriet v. Karina Brun
Byens Pizzaria
Pranee Wellness
Værkstedsbutikken
Hobbyhuset
Spøttrup Borg
Tove Vester (Tupperware)
Camilla & John Hansen (kartofler)
Vejby Gartneri
Vejby El og VVS
Borgens Smedie
Spøttruphallen’s
cafeteria
Beauty in wonderland
Tinus Tømrer
Dahls anlæg
Hjemmets Vine
Entreprenør Brian Pedersen
Glasenglen v. Liita
Hårlokken
Din Kloakmester v. Jan Pedersen
Lem Møbelfabrik
Grill-Huset
Landbrugslotteriet
NK Cykler
Skala Farvehandel
Din Salon
Salling Bank Vinderup
Sparekassen Vendsyssel Lem
Lem tømrer og snedkerforretning
Malerfirmaet Stenger
Primdal byg v. Christian Primdal
LBM Lem Bygningsvedligehold &
Materieludlejning
Balling Apotek
Flemming Refsgaard Traktorservice
Sparekassen Balling
Shop in Shop (Viborg)
Salling Traktorservice
Balling El
Balling Pizzaria

Egebjerg Planteskole
Lund Fisk
Balling Brugs
Salon Schøning
P Klip
Holstebro Stenhuggeri
Fysiocaresalling
RAMO Aps. v. Rasmus Aggerholm
PH Montage
Shell Kærgårdsholm
Kærgårdsholm Kro/ TKC
Lundly Gartneri
Bi-gården
Zimbyg v. Lars Zimmermann
Birgit´s Fodpleje
Knuds Auto Aps Hella Servicepartner
Bowl n’ Fun
Dueholm Ismejeri
Cinema 3
Skive Folkeblad
Red Office
GR biler
Bryggeriet
SK Byg
Hancock
JYSK
Steen K. Pedersen EL
Spar Nord
Salling Bank Skive
Skive Dyrehospital
Serviceringen
Garant Tæpper og Gulve
Skousen
Sport24
Sportsmaster
Slagtermesterinden
Boudigaard
Imerco
Midtwest Musketeers Skive
Radio Skive
Jesper Maler

Auto Super
Sport24 Outlet
Kære børn
Danmal
Givskov cykler
HP Hvidevarer
Skive Boglade
Flügger
Vinderup Skov og Have
IT Doktoren
Bolighuset
Sportigan
Jasmin
Hjerl Hede
Sko & Mode
Holms Bageri
Synoptik Skive
Bleshoy Skive
Hjerl Hede

Sponsor navne til Ringridning
Beslagsmed Daniel Sahl
FL Montage
Salling Grovvarer
Land & Fritid
Lem Rideklub
Lundly
Lykkentoft /Krejbjerg
Dyrecenter Midt (Holstebro)
Tarok Museet
Hobby & Dyr Vinderup
Jens Kristian Lofstad
Unicorn Holstebro
Kirsten Marie Olesen (Lihme)
Grill-Huset
Pulsen Balling
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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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