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Rigtigt godt at bo her!
Af Dorthe Dalsgaard

Her i sommers cyklede jeg til Kås
sammen med vores datter Laura. Himlen
var mørk, og at vi havde regntøj med. Vi
gik ud langs Kås hoved og beundrede
fårene, som fandt læ på heden. Det var
noget barsk for os to, da det begyndte at
blæse op og virkelig regne.
Alligevel husker jeg lyset over fjorden,
den stenede strand, den mørke himmel
og den lyngklædte hede.
Det er en naturoplevelse, som er på
niveau med, hvad Jørgen og jeg oplevede
på vores rejse til Canada, hvor vi
udforskede the Rockey
Mountains, hvor vi
vandrede ca 200 km over
14 dage.
Det er lige meget om
jeg vandrer i Cananda
eller på Kås hoved, da
vil jeg altid interessere
mig for hvilke planter,
der titter frem. Det er mit
fokus, når jeg færdes
i naturen, selvom jeg
også kan blive fanget af
at spejde efter vilde dyr
som grisleybjørne, brune
bjørne, elge og andre
hjorte.
Følelsen af at blive grebet
af naturen og det liv, der
er omkring giver mig en
stor glæde. Jeg håber, at
jeg har givet denne glæde
videre til vores børn, da
jeg er sikker på, at det er
noget man skal lære fra
barns ben.
Hvis jeg tænker efter, er
jeg sikker på, at naturen
virker mod stress. Jeg
vil tilføje, at det både er
mennesker og dyr, der
kvitterer for at komme ud i
naturen.
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For tiden går vores aftentur til engene i
Betryk, hvor vi har lukket 30 Duroc grise
på græs. På turen ud til grisene hører vi
ofte kæmpe flokke af grågæs, som i løbet
af dagen flyver rundt på egnen for at æde
alt grønt. Ved aftentide er de ofte på vej
hjem til Spøttrup Sø, for at sidde trygt ved
vandet om natten. Denne basale tryghed
tiltaler også os, der bor her.
Her i bladet kan I læse om Søren Vester`s
fantastiske hyldest til Lihme Bladet. Han
bekræfter os alle i, at det er rigtigt godt at
bo i en aktiv Landsby. Tak til alle, som var
med til at gøre Jubilæumsarrangementet
til en vellykket markering af Lihme Bladets
10 års jubilæum.
Dorthe Dalsgaard med Duroc-grise
i engene i Betryk.
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Lihme Bladet fejrer 10 års jubilæum
Af Marianne Husted

”Vi skal blive her i Lihme.” Så klart
svarer Jane Lofstad, da hun sidder i
en af de gamle lænestole på podiet
foran 110 tilhørere sammen med fem
andre unge til landsbyaftenen den
24. august i medborgerhuset i Lihme.
Søren Vester fra Thise, designer og bl.a.
kendt fra fjernsynsprogrammet ”I hus til
halsen”, er gæstetaler og konferencier
hele aftenen, som bliver afholdt under
overskriften ”Rent liv i landsbyen –
udviklingsperspektiver på det gode
landsbyliv.” Livet i Lihme er også temaet
for snakken med de unge på scenen.
Søren henvender sig til Jane som den
første. Hun fortæller, at hun altid har
været i Lihme, at hendes familie og
venner er her, og at hun har haft en
fantastisk opvækst her, som hun nu også
gerne vil give videre til sine børn. Søren
spørger nysgerrigt ind til, om hun ikke
havde været væk for at finde en kæreste
eller læse måske. Men nej. Jane fandt
sit livs udkårne i Lihme Ungdomsklub,
og hun blev boende sammen med ham i
Lihme, mens hun læste til ergoterapeut i
Holstebro. Så retter Søren sig mod den
første mand i de sammenbragte stole.
Thomas Kristensen fra Øster Hærup.
Han er ikke født i Lihme; men dog i det
gamle Spøttrup kommune. Efter at have
uddannet sig til landmand i Viborg var han
parat til at købe en ejendom med plads til
sin store hobby, boergeder og et udvalg
af andre dyr. En mindre zoologisk have i
baghaven, ifølge Søren Vester.
”Jeg syntes det skulle være i Spøttrup
kommune. Det er et dejligt sted. Og jeg
har ikke fortrudt et sekund at jeg købte
huset her,” siger Thomas med et smil.
Hans nabo i Øster Hærup, Nana Ejsing
Dalsgaard, er også på scenen og lige så
dedikeret Lihmebo.
I kaffeafstand til bedsteforældre
”Jeg bor her på grund af den helt
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fantastiske natur. Da vi kom hjem efter
tre år i København, gik jeg ud på mine
forældres mark og kiggede på stjerne,”
lyder det fra Nana. Forældrene bor i
Rødding, og Nanna og hendes mand ville
bo tæt på deres forældre. Søren forklarer,
at det er det, vi kalder kaffeafstand. Han
var selv vendt tilbage fra København
til Østsalling sammen med sin kone
og børn for at komme tæt på natur og
bedsteforældre. Nanas mand er officer på
kasernen i Skive, og Nana er åben over
for en to-årig udsendelse til en fjernere
destination:
”Det kan være spændende. Men vi vil
tilbage igen. Vi har gode naboer og en
god by,” siger Nana. Det er Søren med
på og nævner, at tilhørsforhold er meget
vigtigt. Man har alle muligheder for at
gøre alt muligt og bliver, fordi man har
rødder. Så vender han sig mod Morten
Trærup, nyslået student og yngste mand
på scenen, og titulerer ham som ”Side
9-drengen”. Med reference til artiklen om
Morten og hans høje gennemsnit i sidste
nummer af Lihme Bladet. Søren påpeger,
at alle muligheder er åbne og spørger
Morten om, hvad han vil.
”Lige nu arbejder jeg blandt andet
i brugsen. Det er rigtig rart. Man
kender jo alle kunderne. Både dem fra
Lihme, men efterhånden også dem fra
sommerhusene. Så jeg er i gang med at
tjene nogle penge, så jeg kan komme ud
at rejse til Australien og New Zealand,
” fortæller Morten om sine nærmeste
fremtidsplaner. På lidt længere sigt går de
på jurastudie i Århus, så Morten er altså
på vej væk fra Lihme. Om han vender
tilbage, ved han ikke på nuværende
tidspunkt; men er dog ikke afvisende
over for tanken. Søren opfordrer ham
til at få fyldt en masse oplevelser i
bagagen og så komme hjem igen. Til
landsbyfællesskabet hvor man får en
identitet, og hvor vi har en forpligtelse
over for hinanden. Laura Dalsgaard stod

Ann Balleby har været redaktør
for Lihme Bladet i alle 10 år. Hun holdt en tale,
hvor hun gennemgik bladets historie,
medlemmer af redaktionen samt
takkede byen for opbakningen
bladet og særligt takkede skribenter,
annoncører og distributører.
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i samme situation som Morten for seks år
siden. Hun fortæller:
”Jeg bor nu i Århus, læser i Ålborg og
arbejder i Horsens. Men jeg ved, at jeg
skal ud fra byen. Det er jeg helt 100 på.
Ud på landet. Men jeg ved ikke lige,
hvor det skal være. Og jeg er sikker på,
at der også er arbejde derude.” Laura
læser psykologi, og Søren nævner, at
de har en psykolog i Thise, og han liner
alle de større byer op inden for ca. en
times kørsel fra Lihme. Skive, Nykøbing,
Thisted, Viborg, Holstebro og Herning.
Selv kører han for øjeblikket til Karup,
tager flyveren for at lave fjernsyn i
København og er hjemme igen til aften.
En times kørsel på arbejde er ikke noget,
der afskrækker de unge fra Lihme. Bare
de kan få lov at blive boende her. Sådan
er det også for sidste mand i stolerækken,
Simon Sandberg, som oprindeligt kommer
fra Albertslund og søgte mod Skive for at
indfri sine ønsker om et job ved forsvarets
ingeniørregiment.
”Jeg skruer ting sammen og skal have
et værksted. Vi kiggede rigtig mange
steder. Startede i Viborg og kom længere
vest på. Her ude er det jorden, der er
dyr. Bygningerne har en overkommelig
pris,” fortæller Simon og gruer for, at
forsvaret en dag flytter hans afdeling til
andre dele af landet. Kørsel til Karup fra
den nedlagte ejendom i Vadum vil ikke
være noget problem, hvis afdelingen en
dag bliver placeret i det midtjyske; men
længere væk er han ikke meget for at
køre.
Gør en forretning ud af det
”Vi ved godt, at her er trygt og dæjli og
fyldt med jænne guer sager, ” fortæller
Søren Vester med henvisning til reklamen
hos en tidligere bager i Jebjerg. Men hvile
på laurbærrene og sætte en ny bænk op
ind imellem rækker ikke til en landsbys
overlevelse.
”Vi kan kun overleve på én ting. Kvalitet!”
siger designeren, der har god kvalitet som
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et af sine pejlemærker. Efter aftenens
kaffepause giver han salen en perlerække
af eksempler på iværksættere rundt
omkring i verdens udkanter, der har
drevet det til noget stort. At trække turister
til og lave en forretning ud af det ligger
lige for:
”Vi kan hive folk hertil på en sjov måde.
Turister kom!” lyder det æggende fra
Søren Vester, som forklarer at der bare er
tre ting, der skal være på plads. Nemlig
hvor de skal spise, hvor de skal sove, og
hvor de skal skide.
”Det skal laves lækkert, så hele verden
har lyst til at komme her. Vi bliver nødt
til at give den en tur i maskinen og føje
en stedbunden kvalitet ind i det, vi har,”
forklarer Vester og viser billeder af
designerhytter i træer, sjove hundehuse
og flyvemaskiner indrettet til at huse
turister. Bagefter viser han verdens
brands, der ligesom SuperJam er startet
som små lokale produkter i en bod ved
vejen.
”Vi bliver nødt til at komme ind igen med
små nicheproduktioner og lave vores
egen forretning. Ved helt simple og ærlige
oplevelser, så kan vi handle med hele
verden,” erklærer forretningsmanden
Vester med stor applaus fra salen.
Aftenens unge giver en række bud på det
gode liv i Lihme, naturen, fællesskabet
og mulighederne her. Alle er enige om,
at det er godt at bo her. Søren Vester
perspektiverer og gør opmærksom på,
at bare man har forståelsen af, at man
gerne vil bo i området, så skal man nok
finde en vej.
Landsbyaftenen finder sted i anledning
af Lihme Bladets 10 års jubilæum og
støttes af Rent Liv på Skiveegnen.
Arrangementet startede med tapas
af lokale råvarer, som Lihme Bladets
redaktion sender en stor tak for.

Dorthe Dalsgaard og Marianne Husted
stod for maden på jubilæumsaftenen. Den
var bl.a. tillavet af råvarer doneret af lihmeboerere.

Anton Husted, Laura Dalsgaard, Arthur
Balleby Hviid og Helene Dahlsgaard var
hjælpere i køkkenet og anrettede den
flotte buffet.
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Tømrer med topkarakter som 42-årig

svendestykke stod færdigt i god tid inden
Af Marianne Husted
Hele køkkengulvet i Pernille og Allan
deadline. Så var han klar til den teoretiske
prøve, som varede 30 minutter. Dagen
Olesens hjem lidt uden for Lihme
forinden gjorde han alle sine plancher
er dækket med plancher fulde af
fast på kraftigt plastik, som han hængte
3d-tegninger, plantegninger, beregninger
op foran sit svendestykke. Og så gik
og billeder af tagkonstruktioner,
han ellers i gang fra en ende af med at
sommerhuse og finurlige detaljer. Allan
præsentere sit værk og svare på lærerens
har på opfordring rullet sin dokumentation
og skuemestrenes spørgsmål. Det var
til den teoretiske del af sin svendeprøve
ikke første gang Allan fik topkarakterer i
som tømrer ud. I slutningen af september
løbet af den 3-årige tømrer-uddannelse.
bestod han svendeprøven på Skive
Der er flest 12-taller på hans
College med karakteren 12 i både den
eksamensbevis.
skriftlige og mundtlige del og opnåede
”Det skyldes nok tidsfaktoren. Jeg har
dermed fagets højeste medalje.
brugt lang tid på det. Sikkert også flere
Sølvmedalje.
timer end nogle af de unge på holdet.
”Et snit forkert med saven, og du er
Men det gjorde jeg også i respekt for
ude,” forklarer Allan om muligheden for
dem, jeg er ansat hos. Man skal gøre
at opnå medalje. Til svendeprøven trak
det så godt, som man kan,” siger Allan,
han en sammenbygning i et indvendigt
der læste op på tegneprogrammerne og
hjørne. Svendeprøven var både teoretisk
trænede lidt de sidste 14 dage inden hver
og praktisk. De første 14 dage gik med
skoleperiode, så han fik genopfrisket alle
at lave tegninger af et helt sommerhus,
funktioner og knapper, inden han skulle
foretage beregninger og sikre at alle dele
på skolebænken. Allan finder også en
overholdt de mange lovkrav til bæreevne,
isolering osv. Og så var der
hjørnet og dens tagkonstruktion
Allan Olsen
som blev særligt dybdegående
blev med tømrersvand
behandlet og målfastsat. Allan
med topkarakter.
afleverede al dokumentationen,
og stoppeuret gik i gang til de
sidste afgørende 37 timer, hvor
byggeriet af hjørnet foregik.
”Det går stærkt. Der er rigtig
meget, du skal nå. Så det
er også et spørgsmål om
forberedelse og planlægning,
Xantine
”fortæller Allan. Modsat en
del af sine klassekammerater
valgte han at bruge den
første dag på at strege op og
gøre alting klar, frem for at
begynde at save. Alle pindes
længder skulle stemme
nøjagtigt med målene, som
fremgik af de udarbejdede
tegninger. Det hele blev
kontrolleret af skuemestrene
under bedømmelsen. Allans
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anden forklaring på sine gode karakterer:
”Jeg er blevet lært op af Henrik Olesen,
som blev Danmarks mester, da han var
i lære. Han er fantastisk dygtig og ved
godt, hvordan man lærer fra sig, selv om
han kun er 32 år. Det er nu den anden
sølvmedalje, der går til en læling, som
er lært op af Henrik i Lem Tømrer- og
Snedkerforretning”.
God økonomi som voksenlærling
”Jeg kunne være far til de fleste i min
klasse,” fortæller Allan på 42 år, som
synes at mange af de unge manglede
disciplin og brugte mere tid på Facebook
end godt var. Han var dog samtidig
bevidst om, at han ikke skulle fremstå
som en gammel gnaven mand, som
ingen ville være i gruppe med. Allan har
boet i Lihme hele sit liv. Han tog HTX
efter folkeskolen, var et kort smut inde
på en ingeniøruddannelse, gennemførte
en laborantuddannelse og fortsatte
herefter med fuldtidsarbejde på Lem
Møbelfabrik, hvor han startede med
at arbejde i 8. klasse. 20 gode år blev
det til på møbelfabrikken. Så trængte
Allan til luftforandring og tænkte, at nu
gad han ikke blive ved med at køre det
samme sted hen hver dag og stå inde
hele dagen. Han fik job i Lem Tømrer- og
Snedkerforretning hos Randi og Finn
Hansen, som også er hans gode venner.
Randi har han kendt og leget med, siden
de var små, og begge boede på Liljevej.
Og Finn tilbød ham kort efter ansættelsen
en læreplads som tømrer. Allan sprang til
og kom i voksenlære, fordi han så godt og
vel var over 25 år, som er kravet for at gå
i voksenlære.
”Mester kan søge et tilskud hjem, hvis
han giver en løn som mindst svarer
til dagpengesatsen,” forklarer Allan,
som også var opmærksom på, at
økonomien skulle kunne løbe rundt
under uddannelsen. Det blev ikke noget
problem, for Finn lod tilskuddet komme
Allan til gode.

Allans svendeprøve.

”Jeg fik 130 kr. i timen i hele læretiden.
Det er kun 10 kr. mindre end timelønnen
som ufaglært. Og når skatten trækkes
fra, så er forskellen sådan set kun 5 kr.,
hvilket jo kan hentes ind igen ved at købe
knap så mange bajere fredag aften,”
fortæller Allan, som opfordrer andre til
ikke at bekymre sig om økonomien, men
tvært imod at springe ud i en uddannelse,
hvis de har lyst til det. Alle hans
klassekammerater på tømrerholdet har
fået job, og der er mangel på faglærte.
Om sine egne fremtidsplaner siger han:
”Jeg skal sgu være tømrer hos Finn og
Randi. Der findes ingen steder, som er
bedre. Jeg har fem minutter på arbejde
og ligedan hjem. Det er meget nemt, når
firmaet ligger lige i nærheden. Det er en
lille virksomhed, hvor vi laver alt muligt
forskelligt, og man prøver det hele. De
har givet så meget til mig de sidste 3-4 år.
Nu skal jeg give noget igen, tjene penge
til firmaet.”
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Rent Liv i børnehaverne i Vestsalling
Af Pia Haunstrup Nielsen,
pædagog i Fjordbo

I forbindelse med Skive Kommunes
brand, ”Rent Liv” afholder skoler og
institutioner hvert år i uge 38 en temauge
som handler om et af hovedtemaerne
i Rent Liv: Livet, Maden, Energien og
Fjorden.
I år var det Maden der var i fokus. Fjordbo
og de andre børnehaver i område 5
(Balling, Lem, Rødding, Ramsing og
Lihme) havde en fælles aktivitetsdag i
Grankoglen i Rødding.
Denne dag indeholdt en masse
spændende indtryk for børnene, det
var både lugtesans, følesans og især
smagssans der blev stimuleret denne
dag.

God koncentration om den vanskelige
kunst at skrælde et æble.

Vi kærnede smør, bagte lækket brød,
skrællede både gulerødder og kartofler,
som blev til gnavestænger og chips. Vi
lavede spid med kød og grønt som blev
grillet over bål og til slut bagte vi lækre
lokale æbler i gløderne, kernehuset var
skåret ud og erstattet med sukker og
kanel!!
Vi havde en skøn dag i smukt
sensommervejr, hvor maden var i fokus,
men hvor der, som altid når vores
institutioner her i Vestsalling mødes,
var god tid til leg og hygge på tværs af
børnegrupper.
De andre dage i uge 38 arbejdede vi
videre med temaet herhjemme i Fjordbo.
Vi havde gang i bålhytten flere dage,
hvor vi blandt andet lavede ”troldegryde”
til middagsmad, og en dag lavede vi
æblegrød. Derudover bagte vi brød
og vafler, som blev nydt med vores
hjemmelavede marmelade. Marmeladen
var lavet af bær, som vi selv har plukket i
nærområdet.
Alt i alt en dejlig uge!!
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Udekøkken i børnehøjde.”Rent liv” lærer
børnene om Livet, Maden, Energien og Fjorden.

Bålmad tilberedt en
efterårsdag.

Børnehygge i bålhytten.
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”Aktivt Liv i Gyldendal” blev en succes
Af Hans Thomsen
Efter mange timers planlægning og
hektisk aktivitet op til den store dag
- lørdag, den 26. august 2017 - blev
arrangementet gennemført i Gyldendal.
Arrangementet blev gennemført som et
samarbejde mellem Gyldendal Havn,
Gyldendal Bådlaug, Spøttrup Havkajak
Klub, Restaurant Gyldendal og Gyldendal
Støtte-/ og Beboerforening. Senere stødte
den nye forening for vinterbaderne Gyldenspjæt - også til.
Kagerne bedømmes i kagekonkurrencen.

Formålet var at skabe en platform
for vore lokale håndværkere, så vore
turister og sommerhusejere bruger
lokale kræfter i stedet for at tage deres
”egne” håndværkere med hjemmefra.
Derudover var det selvfølgelig også et
forsøg på at markedsføre vores område i
Sydvestsalling og vore foreninger ved og
omkring Gyldendal Havn.
”Vi var fantastisk heldige med vejret - lidt
overskyet, lidt vind og fremfor alt tørvejr”,
siger talsmand for styregruppen Hans
J. Thomsen. ”Vejret er jo helt afgørende
for et udendørs arrangement som vores,
og vi har jo bestemt ikke været forvænt
med godt vejr i denne sæson”. Men det
gik ganske fint. Det hele startede med
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en fælles gudstjeneste i teltet. Lihme
Pensionistforening havde arrangeret en
vandretur i området ved Gyldendal, og
turen sluttede netop ved teltet lige før
gudstjenesten. Der var over 50 personer
til gudstjenesten, som blev afholdt af
sognepræst Jakob Fløe Nielsen fra
Lihme.
Efter gudstjenesten gik alle aktiviteter
i gang - kagedyst i teltet med
efterfølgende kagespisning og kaffe,
bagagerumssalg på havneområdet,
øl-/ og pølsevogne ud for slæbestedet,
udstillere ved mastekranen og
i Gyldendal Bådlaug’s klubhus,
ponyridning ved søen, krabbevæddeløb
for børnene, naturvejleder Jesper og
masser af aktiviteter i klubhusene og i
havnebassinet. Skønsmæssigt har der
været mellem 350 og 400 mennesker
på besøg i Gyldendal i løbet af dagen.
Skipper Ole Mark Pedersen stillede op
med sit gode skib NAJA, hvor han sejlede
interesserede gæster en tur for at se
sæler ved Venø. En meget fin dag, med
masser af glade mennesker, og dagen
blev rundet af med en fest i teltet, hvor 90
gæster deltog i middag og efterfølgende
musik af Ole Gas Band.
”Vi kunne godt have ønsket lidt flere
gæster”, siger Hans J. Thomsen, ”men
i betragtning af, at det var første gang
med et sådant arrangement, og at
Hjemmeværnskutteren måtte melde
afbud i sidste øjeblik, så glæder vi os
over opbakningen”. Resultatet er endnu
ikke endeligt gjort op, idet styregruppen
afventer endelig godkendelse af
regnskabet fra Skive Kommune. Det sker
sidst i oktober. Når det endelige regnskab
foreligger, vil styregruppen afholde et
erfa-møde og drøfte, om arrangementet
skal gentages til næste år.

Masser af liv på havnen
omkring ungdomssejlerne og
havkajakkerne.

Der var god lejlighed til at lære
om dyrene ved fjoren.
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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovebek@mail.dk
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 2016.
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
14

LIHME
Vi er bla.:
– Byens daglivarebutik
– Byens bageriudsalg
– Byens pakkeshop
– Byens apotek
– Byens renseri
– Byens spillebutik
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup

KOM og oplev Tingfinderiet; et
anderledes loppemarked. 900 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En
rejse i tiden med gamle ting og møbler
til kreativ boligindretning. Se 360
graders visning på hjemmesiden.
Åben: 24. juni til 21. august samt uge
42 : kl. 11 - 17. - lukket tirsdag.
Resten af året: fre-lør-søn kl. 13 - 17.
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
Tel +45 3052 9960
tina@tingfinderiet.com
www.tingfinderiet.com
facebook.com/Tinfinderiet
instagram.com/tingfinderiet
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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe, a’ la carte og buffet
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

I efterårs- og vintersæsonen:
Mad ud af huset
Åbent for selskaber efter aftale (min. 20 kuverter)
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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En sejltur

Af Gunnar Madsen

I det tidlige forår begyndte jeg at
planlægge en sommertur. Jeg er ene og
kan gøre med min tid, som jeg vil. Der
var flere områder i spil, men til sidst blev
valget farvandet syd for Sjælland, det
sydfynske øhav, Als og Flensborg Fjord.
Jeg har den glæde, at sejlervenner og
familiemedlemmer gerne ville med på
turen, så de blev delt i fire hold. Turen
blev delt op på datoer af hensyn til

Gunnar Madsen
om bord på sin båd
Agro fra Gyldendal.
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deltagerne, men hvor de skulle møde
mig på turen var svært at planlægge
på forhånd, når man har de danske
sommervejr som både med og modspiller.
Min sejlbåd er en Omega 30, en
svenskbygget 31 fods sejlbåd med navnet
”Agro”, med god plads til fire personer.
Jeg har sejlet med ”Agro” i 23 år, både
her i landet og i Sverige. De udvalgte
områder til sommertogtet i 2017 har jeg
flere gange besejlet.
Planen for denne tur
var, at jeg ville vise
deltagerne nogle af de
for mig bedste steder i
de danske farvande – så
var det op til dem, hvad vi
skulle se på land.
Godt læsset til med
udstyr, proviant og cykler,
sejlede jeg fra Gyldendal
den 1. juli 2017. Første
stop i Sillerslev havn
på Mors. Her gik min
mangeårige sejlerven
Bent Jørgensen, ombord,
hvorefter vi sejlede til

Ålborg. Dagen efter var det planlagt at
sejle til Bønnerup eller Grenå, men den
tur blev stoppet i Hals på grund for høj
vindstyrke og forkert vindretning. Dagen
efter var vindforholdene i orden, så vi
sejlede sydpå og lagde til i Bønnerup
Havn på Djursland sidst på dagen.
Denne første del af turen er vel at
betragte som at kører til Italien med en
campingvogn, det er transportsejlads
og det gælder om at komme frem til de
områder, man har bestemt sig for at holde
ferie. Derfor så mange sømil de første
dage. Den 4. juli 2017 stod solen højt
på himlen og i fin vind sejlede vi langs
Djursland ned på østsiden af Samsø til
Ballen havn - fint sted - men desværre er
der altid for mange både i havnen. Næste
dag gik turen ned gennem Storebælt
under broen og ind til Korsør, hvor min
bror, Arne Madsen, stod på. Arne, Bent
og jeg har gennem årene sejlet en del
sammen og er godt tilpas i hinandens
samvær.
Turen gik videre indenom Agerø forbi
Stigsnæs-værket, til en lille fiske- og
lystbådehavn, der hedder Bisserup - et
skønne sted, hvor jeg også har bekendte,
der altid kommer og hilser på.
Tilbage i tiden var Bisserup Havn
udskibningssted for korn fra godset
Holsteinborg, som ligger i nærheden.
Turen gik videre ud under
Storstrømsbroen og ind til Vordingborg.
Masnedsund. Broen er nu og fremover
blevet lukket for gennemsejling, grundet
den nye jernbane til Femern ruten.
Farvandet omkring Vordingborg er meget
lavvandet, det gælder hele området til og
med Bøgestrømmen. Så man skal passe
ikke at gå på grund.
Vi så selvfølgelig på Gåsetårnet, som
er en del af det engang kæmpestore
fæstningsanlæg, her er der en fantastisk
udsigt.
Turen fortsatte langs med kysten, under
Farøbroen, Mønbroen og til Nyord – et

lille ø-samfund, midt i Bøgestrømmen,
som dog er landfast med en lang vej til
Møn.
Gaderne, hvis man kan kalde dem sådan,
er smalle og kørende gæster må
parkerer udenfor byen og gå ind. Man har
bibeholdt el-pæle og tråde for svalernes
skyld.
Vi spiste godt på den eneste kro og nød
stilheden i den smukke have.
På Nyord kro produceres der Whisky
og sennep – stærke sager – til ”stærke”
priser.
Næste dag sejlede vi en kort tur over til
Kallehave, hvor vi sagde farvel til Bent.
Bent blev afløst af min datter og
svigersøn, Eli og Per Mortensen. Da Eli
og Per var vel ombord, sejlede vi tilbage
til Nyord for de skulle også opleve en
aften på dette skønne sted.
Turen fortsatte tilbage langs kysten,
med små øer med skov helt ned til
vandkanten, her var bestemt smuk natur
på øerne og ikke som de forblæste
Limfjordsøer. Tilbage i Vordingborg forlod
Arne os. Eli og Per så på byen og skipper
slappede af og nød lige freden et par
timer.
Den 11.juli 2017 gik det videre ud under
Storstrømsbroen. For fulde sejl ned til
Femø, hvor vi ankom ved middagstid. Her
havde vi hele eftermiddagen til at opleve
denne skønne ø.
Femø er meget frugtbar og i dag er
det mest landbrug. Før i tiden var det
hovedsageligt frugtavl, hvad den store
frugtcentral på havnen også vidner om.
Øen rundt på cyklen endte på den gamle
kro som er bygget omkring år 1640.
Kroen har egen flylandingsbane og en
flot beliggenhed. Vi blev beværtet godt
på kroen, og sad på terrassen og nød en
smuk aften.
Turen gik tilbage til Bisserup, fordi Eli
og Per skulle opleve dette sted. Her
nød jeg at være og at få en snak med
havnefogeden som har taget imod Agro
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Gunnar i selskab med Peter og Tove,
som også er sejlere fra Gyldendal.

syv gange.
Det blev til en ekstra dag i Bisserup på
grund af blæst, så et planlagt stop på
Omø måtte derfor stryges for at holde
tidsplanen.
Den14.juli 2017 forlod vi Sjælland gik
mellem Omø og Agersø videre nord
om Langeland ned til Lohals og over til
Lundeborg, hvor Eli og Per sagde farvel
og jeg sagde velkommen til Tove, Lissie
og Peter fra Gyldendal havn. De var
nu med den næste uges tid. Vi fordelte
hurtigt opgaverne ombord – jeg var
skipper, Peter styrmand, Tove og Lissie
var kok og hjælper. Fra Lundeborg med
kurs Svendborg, højt solskin og for fulde
sejl gik det. Vi var heldige at få plads helt
inde i byen tæt på alting. Nye tider nye
skikke – Peter og Lissie mente, at man
altid skulle have pariserbøf til frokost i en
ny havn – og turens bedste pariserbøf
fik vi i Svendborg. Dagen efter var en
regnvejrsdag, så vi var turister og besøgte
først Danmarks museum for Lystsejlads.
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Det var et besøg værd. Efter frokosten
tog vi en tur med M/S Helge til Valdemars
slot på Tåsinge.
Slottet er opført 1639-1644 af Christian
IV til sin søn Valdemar Christian.
Siden har Søhelten Niels Juhl og hans
efterkommere ejet slottet og i dag er
det Caroline Flemmings søn, Alexander
Flemming der ejer slottet. Slottet er
delvist åben for offentligheden. M/S Helge
er et veteranskib, der sejler som turbåd
og ligger til forskellige steder på turen.
Begge steder og sejlturen var besøget
værd.
Mandag morgen den 17. juli sejlede vi
til Ærø, en solskinsdag med god vind,
forbi Skarø, Drejø, Hjortø og Birkholm
med kurs mod Ærøskøbing. Bytur i den
smukke by og en tur på havnen, imens
kok og hjælper handlede og lavede endnu
en 3 retters menu. Vi levede som konger
og baroner på denne tur. Tirsdagen var
med bus til Marstal med bytur og endnu

Sejlbåden Agro styres af datter og svigersøn.

Gunnars bror var
også med på
en del af togtet.

Gunnars anden datter og hendes mand, som
under landgang løb lange ture som forberedelse
til Berlin Maraton.
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Tlf.: 97520305
Christiansgade 15
7800 Skive
www.fysiodanmark-skive.dk
mail@fysiodanmark-skive.dk
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en pariserbøf og dejlig mørk øl. Peter og
jeg fandt også cyklerne frem og kom lidt
rundt på Ærø. Onsdag morgen afsted
mod Lyø, hvor besætningen blev sendt
afsted på Ø Vandring nogle timer, imens
skipper tog sig en tur i køjen. Først på
eftermiddagen sejlede vi ud mod Als
og lagde til i Smukke Dyvig Havn først
på aftenen. Torsdag var en hyggedag
med rengøring og indkøb – styrmand og
jeg gik en tur imens. Fredag, igen fint
solskin og god vind afsted med kurs mod
Sønderborg. En smuk tur, en frodig og
venlig natur i dette område.
I Sønderborg blev det tid til den sidste
besætning at komme ombord, min datter
og svigersøn, Birgitte og Keld afløser
Tove, Lissie og Peter.
Turen fortsætter videre ned gennem
Flensborg fjord i lidt diset vejr.
Vi vælger at gå ind i Glücksburg
Lystbådehavn. Dagen går med, på
cykel, at se på egnen og det berømte
Glücksburg Slot. Så vender Agro
igen kursen mod nord og hjemturen
til Gyldendal begynder. Vi sejlede
tilbage gennem Sønderborg, Alssund
og ind til Dyvig havn, Birgitte og Keld
skulle jo også opleve en af Danmarks
smukkest beliggende lystbådehavne.
Her er der et godt område for løbetur
som Birgitte og Keld bruger meget.
De trænede til Berlin Marathon. Turen
fortsætter nordpå gennem Årøsund og
ind til Hejlsminde. Det var ved udløbet fra
Hejlsminde Nor at grænsen til Tyskland
lå dengang Sønderjylland var under tysk
herredømme.
Den gamle toldbygning fra den tid ligger
her endnu.
Hejlsminde Lystbådehavn er ikke stor,
men der er fine forhold. Havnefogeden
var en spændende personlighed,
som også solgte jordbær fra en lille
bod på havnen. Vejret viste tænder,
så vi bestemte at blive et døgn mere,
som blev brugt til løbe- og cykelture
omkring Hejlsminde Nor. Turen fortsatte

op gennem Lillebælt, ind gennem
Fænøsund, hvor vi mødte flere af de
gamle sejlskibe, der deltog i kapsejladsen
Fyn rundt. Videre gik det i solskin under
Lillebælts Broerne og op til Juelsminde,
hvor vi fandt en god plads i den mere
rolige del af havnen, det føltes som om
alle egnens borgere var taget på havnen
for at nyde det fine solskin.
Næste stop var den lille havn ved
Norsminde Kro lidt syd for Århus.
Skøn havn hvor der går en stærk strøm
igennem, alt efter tidevands skift.
I den gamle krostue hænger der en
tavle, der beskriver, hvor mange skilling
kromanden måtte tage af rejsende, der
skulle over broen alt efter om de var
gående, ridende eller kørende. Man
brugte også bropenge dengang, i dag er
det dog kun på Storebælt. Vi begynder
nu på de længere transportsejladser og
første tur lægger vi kursen mod Ebeltoft
havn, men da vi ser, at vejrudsigten
ændrer sig, vinden vil dreje om i øst og
blæse op, beslutter vi at gå op langs
Djursland til Bønnerup havn.
Næste del er videre til Hals, hvor der
loves sydvestlig vind seks til otte meter,
det lyder helt fint, men fakta er, at den
sidste time inden Hals blæste det fjorten
meter. Dette er rigelig på Kattegat. Det
var godt at komme i havn.
Gennem Limfjorden overnattede vi i Hals,
Gjøl og Fur og den 2. august sidst på
dagen, sejlede Agro igen ind i Gyldendal
Havn. Sommertogtet varede 32 dage og
vi tilbagelagde 714 sømil, ca. 1300 km,
med en gennemsnitlig en hastighed på
10-14 km/t.
Selv om vejret ikke har været det bedste,
er vi alle enige om, at det har været en
god tur. Jeg har nydt turen og samværet
med alle besætningerne og kan godt
anbefale andre at holde ferie på denne
måde.
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Ridetur Vadum - Gyldendal - Håsum
Af Pia Haunstrup Nielsen

I uge 32 syntes min datter Freja at
vi skulle på en mor-datter-tur til hest.
Området vi skulle ride i blev hurtigt udset
til at være Vestsallng, nærmere bestemt
Lihme og omegn. Grunden til at vi valgte
Lihme, var ganske enkelt fordi at jeg har
arbejdet i Børnehuset Fjordbo, Lihme,
i mange år...efterhånden 12 år helt
præcist. Derfor er området jo rimeligt
kendt. Derudover var Lihme Bladet også
en årsag til at vi valgte dette område, jeg
havde nemlig i forrige nummer læst at
der var blevet lavet en hestefenne ved
Gyldendal.
Sadeltaskerne blev fyldt med det mest
nødvendige, mad, gryde og krus,
sammenfoldelige spande til hestenes
vand, soveposer og liggeunderlag.
Hestene Casio, en 20 årig Frederiksborg
vallak og Sindri fra Spøttrup Mark (i
daglig tale kendt som Trold), min 8 årige
islændervallak, blev pakket i traileren, og
så kørte min mand os fra Vroue, hvor vi
bor, og til Vadum Strand, hvor vi sadlede
hestene og fik oppakningen på.
Ruten første dag blev bestemt til at gå
fra Vadum strand, over Fodmosen, forbi
Ålbæk camping, forbi fiskehusene, over
Nordentoften og Udsigten til Vendal.
Herfra var planen, at vi kunne ride det
sidste stykke langs stranden til Gyldendal.
Turen startede i regn og rusk, men det
klarede op, og vi var tørre, før vi nåede
Ålbæk. Ved Vendal fandt vi så ud af,
at de stejle trapper til stranden ikke var
specielt hestevenlige...så efter lidt riden
frem og tilbage, og hjælp fra en venlig
sommerhusejer, fandt vi markvejen fra
Vendal til Sønderhede. Det var en dejlig
tur på godt 12 km. På hele turen hørte jeg
mange skønne udbrud fra min 15 årige
datter. ”Wow sikke en udsigt..” ” Neej,
hvor er her smukt”, ”Eejjj mor, se lige nu
kan man se vandet igen...”
Vi ankom til Gyldendal om eftermiddagen,
fik hestene sadlet af og sat ind i
hestefennen. Hestene var glade for
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der var masser af græs. Vi fandt, efter
lidt søgen en vandhane, så hestene
kunne vandes. Resten af dagen og
aftenen stod på shelterhygge, med bål,
madlavning, te, kortspil og masser af
tøsesnak. Om aftenen var vi lige en tur
ved stranden med hestene, så de kunne
få dyppet hovene. Vi sov godt og længe
næste morgen, efter morgenmaden
sadlede vi hestene og red mod Håsum,
hvor vi havde aftalt afhentning midt på
eftermiddagen. Turen til Håsum gik langs
Kystvejen til Hostrup, ad Sønder Lemvej
og ind over Håsum Enge. Endnu en
fantastisk ridetur, på ca 13 km gennem
smukt terræn.
Hvor er det skønt, at der efterhånden
flere og flere steder i vores smukke land
tænkes på heste og ryttere, der gerne
vil ride længere ture, med mulighed for
overnatning. Thumbs up til de skønne
mennesker, der står bag hestefennen og
shelter-pladsen ved Gyldendal.
Hilsner og vrinsk fra Casio og Trold, Freja
og Pia
Freja flot til hest
omkring Lihme.

Udsigten fra hesteryg på vej
langs stranden fra Ålbæk
mod Nordentoft.

Casio og Trold i den nye hestefenne ved Gyldendal.
I baggrunden ses et af de tre shelters bag havnen.

Freja, Casio og Trold klar til afgang
mod Håsum via Sønder Lem Vig.
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Visionsdebat II
for Lihmeområdet
Lørdag den 25. november 2017, kl. 9-12
i Lihme Medborgerhus.
Gratis te/kaffe og rundstykker.
Vi vil forsætte de gode drøftelser vi havde i april 2017 om hvordan
Lihmeområdet skal udvikle sig de næste 10 - 15 år.
Vi ønsker alle at gøre gør Lihmeområdet til endnu bedre sted at bo
og leve. Nu skal vi finde ud af hvordan vi gør det.

Arrangør Lihme Borgerforening
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Lad os mødes...
Du finder os
præcis, hvor
du plejer

Få vores øjne på din
økonomi og hør hvad
vi kan tilbyde dig som
kunde i Sparekassen
Vendsyssel.
Kontakt os med henblik på et uforpligtende
kundemøde, og hør
hvad vi kan tilbyde dig.
Kontakt en rådgiver
eller book et møde
på www.sparv.dk

Arne Raun Krejberg
82 22 94 03

Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Inge Andersen
82 22 94 14

Jan Wilsfort Lund
82 22 94 06

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Karina G. Filtenborg
82 22 94 16

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

Lars Chr. M. Nielsen
82 22 94 14

Lotte Goul
82 22 94 12

Aase A. Frostholm
82 22 94 15

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

Skive afdeling
82 22 92 80
Lem
afdeling
Sonja T. Sørensen
82 2294
18 94 00
82 22
Vinderup afdeling
82 22 91 80

Søren K. Vestergaard
82 22 97 04

Lem afdeling - Vesterbrogade 24
7860 Spøttrup - 82 22 94 00

www.sparv.dk
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Lihme-dreng kæmper om Motionsrummet i Lihme
en plads på landsholdet Af Dorthe Dalsgaard
Af Marianne Husted

”Jeg er god til angreb og serv. Her
skal jeg vinde point, ” siger Kristian
B. Andersen om sin taktik for at få en
eftertragtet plads på ungdomslandsholdet
i volleyball. I efterårsferien skal han stå
sin prøve. 18 unge talenter er udtaget til
en træningslejr. 12 af dem bliver valgt ud
til at komme på landsholdet. Kristian fra
Vendal håber at blive en af dem. Kristian
fyldte 18 år den 24. september og går
til daglig i 3. g på Skive Gymnasium og
HF og arbejder også i Dagli’Brugsen
Lihme ind imellem. Men rigtig meget af
hans tid går med volleyball. Han blev
tidligere på året udtaget på en camp,
da der var talentspejdere ude og se på
volleyballkampe for at udtage kommende
talenter til det såkaldte bruttolandshold.
Det er et udskillelsesløb blandt talenterne
på bruttolandsholdet til landsholdet,
Kristian nu går ind i.
”Jeg træner volley tre gange om ugen
i Ikast, og så træner jeg selv en gang
om ugen i Åkjærhallen i Skive,” fortæller
Kristian om sit program, der også omfatter
kampe i weekenden og styrketræning
ved siden af. Så Kristians kalender
lyder faktisk på syv dages træning i
hver uge. Heldigvis kan han for det
meste køre sammen med en anden ung
volleyballspiller fra Skive til Ikast; men
ind imellem må han også bruge tre timer
med bus og tog for at komme til Ikast. Og
har så været så heldig, at hans mor eller
bedsteforældre har forbarmet sig over
ham og hentet ham efter træningen.
”Det er vildt fedt. Også at træne hårdt og
træne meget,” siger Kristian, der også
synes det er megasjovt og inspirerende
at træne intenst og fokuseret med
andre rigtig dygtige volleyball-spillere.
Træningskampe med de voksne spillere i
1. division er et af stederne, hvor Kristian
nu udvikler og forfiner sine teknikker, så
han bliver fit for fight til uge 42.
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Tirsdag eftermiddag i uge 40, begynder
jeg at spørge om der er nogle, der kender
brugere af motionsrummet i Lihme.
Ferdinand Aalbers fortæller, at
Flemming Grønbjerg er aktiv bruger af
motionsrummet. Ved aftenstide ringer jeg
til Flemming, og han bekræfter, at han
bruger løbebåndet, når det ikke er oplagt
at løbe udendørs.
Flemming ved også, at nabopigen Maria
Christensen bruger motionsrummet. Jeg
ringer straks til Maria, og hun er ikke
at træffe, så jeg får lagt en besked hos
Maria`s familie. Dagen efter ringer Maria
tilbage til mig og fortæller glad om, at hun
ofte bruger motionsrummet. Hun siger
friskt: Jeg skal derover om et par timer. Vi
aftaler, at mødes i motionsrummet.
I disse facebooktider tænker jeg, at der
må være andre, som har lyst til at komme
forbi med kort varsel. Jeg melder ind på
Lihmes Facebookside, og efter få minutter
er der flere, der har set opslaget.
Klokken 19.30 ankommer jeg til Fjordbo,
som jeg har aftalt med Maria og varslet
på Facebook.
Helt overraskende møder Simon
Sandberg op, da han har set beskeden
på Facebook.
Døren er åben, fordi Maria er mødt op.
Nede i kælderen, er Maria i fuld gang
med Cross maskinen, og Simon starter
straks op på løbebåndet. Jeg får hjælp til
at starte en cross maskine.
Efter en times tid drager vi alle afsted
med god samvittighed, og Maria visker sit
navn ud på tavlen ved indgangen, så alle
kan se, at hun ikke er i motionsrummet.
Motionsrummet er for alle
Det er fleksibelt at træne, når det
passer èn. Det er stadig gratis at bruge
notionsrummet. Ved behov for at komme
ind uden for Børnehuset, Fjordbo`s,
åbningstider kan I kontakte
Kim Jakobsen 23339727 for at lære
låsesystemet at kende.

Man kan virkelig give den gas,
få pulsen op og sveden frem
i motionsrummet i Lihme.
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By-Lopper i Lihme
og omegn
Af Kirsten Lauritsen

Et af de opslag der blev lagt op på
facebookgruppen: ”Lihme Info” her i
august, var garagemarked i Lihme og
omegn. Det startede som en ide mellem
mor og datter, og vupti var mange lopper
og deres adresser i spil. Det blev til i
alt ni adresser. Der var mellem en og
fem lopper på hver adresse. På en af
adresserne var et helt hus med indhold
til salg. Mange steder var der kaffe på
kanden og kage til de besøgende. Kirsten
Lauritsen fortæller her om, hvordan ide
blev til handling.
”By-lopper” = rent tyveri
Længe har min mor, Irma Lauridsen,
og jeg, gået med en idé om at sætte et
stort telt op i gårdspladsen hjemme, og
sælge ud af de varer, hun og veninden
Jette Korsbakke Støjberg har med på
markeder om sommeren. Nogle gange
kan der dog være langt fra tanke til
handling. Et par gange har jeg set opslag
og endda besøgt ”by-loppemarkeder”
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i de omkringliggende byer, så tanken
om, at Lihme også kunne holde et
sådant, var ikke så fjern. Vi er jo faktisk
gode til at bakke hinanden op herude i
”Vandkantsdanmark”. Så tyveri af ideen er
vel det, man kan kalde det, og heldigvis
var mange med på ideen.
Jeg slog op på ”Lihme info” på Facebook,
om der var andre, der kunne tænke sig
at være med. Der var stor interesse og
derefter var det bare at finde en dato.
Vi valgte, at markedet skulle vare i to
dage, så både kræmmere og besøgende
havde mulighed for at vælge, hvilken
dag, der passede bedst. Når vi til næste
år igen slår dørene op for udtømning af
gemakkerne, vil vi dog gøre det midt på
sommeren, hvor der er flere turister og
forhåbentlig lidt bedre vejr, end vi fik den
sidste loppedag.
Det har været noget af et benarbejde,
at få reklameret rundt på de sociale
medier, at vi i Lihme holdt ”By-Lopper” i
den pågældende weekend. Men på trods
af kort tilmeldingsfrist var der mange
kræmmere, interesserede og deltagende
hele weekenden. Vi var samlet fem
kræmmere på Ålbækvej. Vi havde alt
fra gammelt skrammel, til rideudstyr og
moderne brugskunst. Pony-ridning blev
det også til.
Interesserede kunder fra Viborg,
Holstebro, Nykøbing, Lemvig og mange
andre steder, slog vejen forbi, da der jo
var en masse forskelligt at køre efter. Den
reklame hver kræmmer selv havde gjort
for deres bod, sat billeder op på Facebook
i Lihme info og på de forskellige salgssider
og deres egen væg var uvurderlige.
Noget af det hyggelige ved at være en del
af Ålbækvej (man er vel stadig naboer,
selvom der er en kilometer imellem) var da
vores nabo Bent Stengaard, kom trillende
kort før middag, med bilen fyldt med store
gryder indeholdende suppe, kartofler,
kylling og flutes til hele banden.
Både lørdag og søndag morgen fik vi kaffe
og rundstykker sammen, inden vi gik i
gang med dagens handler.
Vi glæder os meget til næste år og håber
at mange flere vil slå dørene op til et par
hyggelige dage.
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Lihme på facebook - ”Lihme info”
Af Nana Ejsing Dalsgaard

I Lihme har vi, som mange andre, vores
egen Facebook side, hvor vi deler
informationer. I vores digitaliserede
verden er det nemt at tage vores
facebookside for givet, men hvordan blev
siden egentlig til, og hvad er tankerne bag
den. Christina Kjeldgaard fortæller.
For ca. 3 år siden på et møde i Lihme
Medborgerhus blev der efterlyst en
Facebookside, som et supplement til
Lihme Mailservice, så man kunne få
informationer ud til en bredere gruppe
af borgere i Lihme og omegn. Dette var
starten til ”Lihme info”.
I starten blev det kun brugt til at
annoncere borgerforeningens
arrangementer, men senere har det taget
fart, og borgerforeningen har ændret
beskrivelsen til, at man gerne må bruge
siden mere bredt. ”Lihme info” er ikke
tænkt som et debatforum, men nærmere
tænkt som et sted, hvor der kan ske
en positiv informationsudveksling for
borgerne i Lihme og omegn, hvor man
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kan annoncere køb og salg, informere
om aktiviteter, og et sted hvor man kan
stille generelle spørgsmål, som man kan
hjælpe hinanden med at få svar på. Siden
bliver også brugt til at lægge billeder ud
af vores smukke egn. Nogle sender deres
indlæg til Christina, og andre lægger
selv deres indlæg ind på ”Lihme info”.
Nedenfor ses eksempler på nogle af de

”Er der nogen som ved
om der er et hus eller
lejlighed i Lihme eller
omegn som udlejes?”
”Hejsa derude så er
strikke/hækle klubben
som jeg startede sidste
efterår herhjemme hos
mig startet op igen.(…)”

”Gymnastik ved Kis”
”Så starter ZUMBA igen”
ting der bliver lagt ud, alle eksempler er
hentet fra Lihme Info.
I starten var der kun få medlemmer, men
der kommer nye til hver dag, og i dag er
der 548 medlemmer. Medlemmerne er
både nuværende borgere i Lihme, men
også tidligere beboere, og beboerne rundt
omkring Lihme, der gerne vil følge med i,
hvad der sker.
Selvom det er 3 år siden, at siden blev
oprettet, kommer der fortsat positive
tilbagemeldinger om, at siden er et godt
initiativ, og at det er dejligt nemt at følge

”Ruhåret hønsehund
savnes”

med i, hvad der sker i vores by, men også
at det er nemt at få sine informationer ud.
Christina opfordrer tilflyttere til at melde
sig ind på siden og lige meddele, at man
er flyttet til området. En del familier har
valgt at præsentere sig selv. Så ved
vi i Lihme, at vi skal byde velkommen,
men også så borgerforeningen kan
byde officielt velkommen med Lihmes
velkomstpakke. Man finder os på
Facebook under navnet ”Lihme Info”.

”Vandretur lørdag den 30.
sep. vandrer vi omkring
Febæk og Hostrup.”
”Er der nogen der har
halmballer til salg”

Æblegrisen
Bestilles hos Maria Olesen:
26377200/kontakt@aeblegrisen.dk
www.aeblegrisen.dk + tjek på facebook
Køb julepakken: 1 kamsteg, 1 ribbensteg,
1 porchetta/rullesteg, nakkekoteletter,
fars, medister. Ca. 15 kg i alt - pris pr. kg 65 kr.
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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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AKT-KRAP
2012-13 i Skive
Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

Eller kontakt PsykologCentrets leder Lene Metner på Tlf.:
21 79 52 04

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)
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Vidste du at...
Bivauk-turen er fast tradition og
børnene glæder sig allerede til
turen i 2018.

Efteråret har budt på fantastiske
skyer og megen regn.

Dobbelt barnedåb
i Lihme kirke ved præst
Jakob Fløe Nielsen. Det er
set fra venstre: Dorthe Maxie Pedersen, René Witte,
Emmi Witte, René Sloth
Jensen, Maria Metner, Josefine Metner.

Lihme Bladet har udvidet
redaktionen med Nana
Ejsing Dahlsgaard og
Simon Sandberg.
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Man må faktisk køre 50 på
havnen - er det
forsvarligt?

Brugsuddeler-Prebens 50 års
fødselsdag blev fejret i Brugsen.
Jonna Bjerre, Preben Haunstrup
Nielsen og Hanne Trærup.

Vinterbaderne har taget hul på
sæsonnen...Kom frisk hver
søndag kl. 10.

Høst i natten. Alle kneb og trick
måtte i brug for at få høsten i hus
i den våde sensommer.

Køkkenhaverne
bugner i
sensommer
og efterår.

Pludselig en dag i september kom vinteren
og forsvant så igen. Det gav mange
oversvømmelser i Lihme.
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Kulturrally 2017 lægger vejen forbi Lihme
Af Marianne Husted
Karavanen af biler snor sig op ad
Ålbækvej på vej mod Lihme. Forrest
kører Krumtapperne i adstadigt tempo
i deres skinnende veterankøretøjer. Fx
en NSU Prinz, adskillige Morris 1000’er,
en Vauxhall, en Volvo 544, en BSA
motorcykel og en tysk ambulance af
ældre dato. Solen skinner under en klar
septemberhimmel overstrøet med hvide
skyer. Der bliver kø ved indkørslen til
Medborgerhuset, hvor Krumtapperne og
alle de andre nyere biler parkerer ved
det tredje stop på Kunstfagrådets årlige
kulturrally.
Snart efter er knap 200 kulturglade
personer på vej ind i den store sal i
Medborgerhuset, hvor der i sidste øjeblik
også bliver sat ekstra borde og stole op i
gangen, så alle kan få en plads.
”Ved kulturrally vil vi vise folk steder, som
har med kultur at gøre i bred forstand, og
som de ikke kender og selv ville komme
til ellers,” fortæller Inger Lise Jensen,
formand for Kunstfagrådet i Skive. Det er
7. år, der er kulturrally i Skive den anden
sidste søndag i september, og alle årene
har det været godt vejr.
Birte og Jens Trærup fra Gyldendal kører
kulturrally for tredje eller fjerde år.
”Vi kommer rundt mange steder og ser
noget nyt hvert sted. Det er rigtig godt,”
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siger Jens. Søren og Elsebeth Tanderup
fra Vester Hærup er med for første gang.
Og to ud af dagens fire kulturelle pitstop
har Elsebeth aldrig set før:
”Jeg har aldrig set Skive Rideklub eller
Bustrup,” siger hun om første og fjerde
stop på turen. Det på trods af, at hun
har boet i Lihme omkring 30 år. Andet
stop på turen var ved Ny Spøttrup og ”Æ
Beeshus”, hvor gæsterne blev modtaget
af trompetspil, og der var rundvisning,
fællessang og underholdning på jysk
dialekt.
I Medborgerhuset er der fire ting
på programmet. Frokost, musikalsk
underholdning ved ”Sang på menuen”,
orientering om Medborgerhuset ved
Claus Mikkelsen og introduktion til Lihmesamlingen ved Ib Svenningsen. ”Sang
på menuen” viser sig at være et kor
bestående af 19 kvinder, deres kvindelige
korleder og en mandlig guitarist. Sprød
flerstemmig sang fylder salen.
”Jeg vil ud under åben himmel – der hvor
jeg bli´r svimmel,” synger kvinderne.
Inden kulturrallyen fortsætter mod
dagens fjerde og sidste stop, Bustrup,
bliver der sparket lidt på dækkene, løftet
kølerhjælme og kigget på motorerne i
veteranbilerne, der står linet op, klar til at
køre i front igen mod Lem.
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I forbindelse med Lihme Bladets
10 jubilæum og arrangementet
Rent liv – på Skiveegnen blev der
trykt t-shirts med Lihme Bladets
logo. Men hvad er historien bag
billedet?

Lihme Bladets logo:

Sankt Jørgen
og dragen
Af Lissie Hermansen
Jeg har lavet research på internettet
og i trykte materialer, da jeg jo ikke kan
basere historien på egen viden.
Der er ingen tvivl om at billedet på
t-shirten stammer fra Lihme Kirkes
døbefont.
Men hvad er det lige for en historie, den
der om kampen mod dragen og hvem
ham George? Jørgen? Eller hvad hed
han egentlig.
Vi starter lige med selve motivet.
På den smukke døbefont, der anses for
at være samtidig med kirkens opførelse
(ca. 1067) er der rundt om hele fonten
er hugget figurrelieffer, i alt fem motiver.
Tolkningen af dem er usikker.
Fem forskellige fortællinger?
Det kan være fem forskellige motiver, der
intet har med hinanden at gøre: Jagt efter
en hjort inde i en skov (Sct. Hubert? Eller
Sct. Eustachius?) To geder nipper af Livs
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Døbefonden i Lihme er
sandsynligvis fra ca. år 1067,

træet. Kamp mod en løve (våbenet er en
trefork). Kamp mod en drage - manden
har krone på hovedet (Sct. Jørgen?).
To mænd inde i et hus (Det kan være
Adam og hans søn, Seth, idet en gammel
legende fortæller, at da Adam skulle dø,
bad han sin søn om at hente en kvist
af Livets træ fra Paradisets have). Alle
motiver kan symbolisere menneskets
kamp mod det onde, eller evnen til at
overleve i modgang.
En samlet fortælling?
Men en anden tolkning er også mulig: At
alle motiver udgør en samlet fortælling.

Den begynder i huset, hvor en mand
får overrakt et våben - som måske er
helligt. Han drager videre i kamp med
dette våben. Mandspersonen er da en
gennemgående figur på hele billedfrisen.
Men symbolikken, man kan udlede heraf,
må være den samme, som før nævnt.
Motivet har været på 500 kr. sedlen
Motivet blev i 1997 landskendt da det
dekodere bagsiden af tidens nye 500
kr. seddel. På den anden side var
døbefondens motiv i godt selskab med
selveste Niels Bohr.

Hvem var Sankt George?
Jeg har prøvet at finde ud af, hvem Sankt
George egentlig var, og hvad det var for
en drage, han tog kampe op imod.
Faktisk er hans navn Georgios. Georgios
han blev født i Kappadokien i Lilleasien, i
dag er det bedre kendt som Tyrkiet. Han
blev født ca. år 275-280 man er ikke helt
sikre på det nødagtige år, men ved det
var lidt før Kejser Diocletians regeringstid
i årene 284 – 305. Georgios var født af
kristne forældre og derfor oplært i den
kristne tro.
Da han fyldte 17 år, blev han soldat i
kavaleriet, Han var dygtig og flittig, så
der gik snart ry om hans dygtighed i
våbenbrug og mandig idræt. Georgios
han blev berømt for at være tapper,
uforfærdet og have gode dyder. På sine
mange rejser kom han langt omkring.
Således kom han en dag til en lille by
Salem i Lykien, helt ude ved Middelhavets
kyst. Ved Salem huserede et skrækkeligt
uhyre, en stor og grådig drage. Mange
mænd, unge som gamle, havde prøvet
at slå dragen ihjel, men uden held og
de var selv døde i forsøget. For at slutte
fred med dragen havde man derfor lavet

en aftale om, af dragens skulle vogte
landet mod fjenderne udefra som betaling
skulle dragen hver eneste dag at få to får.
Det blev til 60 får om måneden og over
700 om året, så til sidst slap fårene op.
Dragen ville stadig have betaling, ellers
ville den brænde det hele ned til grunden
inden den slog sig ned et andet sted.
Dragen forlangte nu et menneske om
dagen i stedet for de to får. Dette måtte
man også gå med til, hver dag måtte efter lodtrækning - en af beboerne gå til
dragen. Den dag Georgios kom til Salem,
havde loddet truffet kongens datter.
Der var stor fortvivlelse i landet, og
kongen sagde, at den, der ville kæmpe
mod dragen og dræbe den, skulle få
prinsessen og det halve kongerige. Men
ingen havde lyst.
Prinsessen sad allerede ved søen nær
en sump uden for byen, som var dragens
tilholdssted, da Georgios kom ridende
forbi. Han fik øje på den unge kvinde og
spurgte, hvorfor hun så så bedrøvet ud.
Hun fortalte, hvad der var sket, og hvad
der ventede hende, og han besluttede at
kæmpe mod dragen.
Dragen ville gerne slås, for den var sikker
på, at den ville vinde som altid. Det var
en voldsom kamp, hvor dragen pustede
ild og dødelig sygdomsånde ud gennem
næsebor og mund og det var lige før, at
det havde kostet Georgios livet, men til
sidst fældede han dragen i et drabelig
hug. Da kongen tilbød ham den udlovede
belønning, sin datter og det halve
kongerige, sagde Georgios pænt nej tak.
Georgios var overbevist om, at Gud alene
havde æren, sagde han, og uden Guds
hjælp havde han ikke kunne dræbe den
uhyggelige drage. Derfor red Georgios
væk uden prinsessen, og uden det halve
kongerige.
Georgios der var officer i Kejser
Diocletians hær vandt efterfølgende
stor respekt og fik indflydelse ved det
kejserlige hof. Georgios var stærk i
sin kristne tro og forsøgte at omvende
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mange. Det lykkedes ham at omvende
kejserinde Alexandra til kristendommen.
Dette gjorde han, selvom han vidste, at
det var forbudt og dødsensfarligt at være
kristen.
Kejseren Diocletian var berygtet for sine
blodige forfølgelser af de kristne samfund.
Man siger, at kejseren blev så gal over,
at hans kone var blevet kristen, at han
gav ordre til, at Georgios og kejserinden
skulle dø. Så selvom Georgios var en
helt, blev han forfulgt på grund af sin
kristne tro og gerninger og den 23. april
år 303 led Georg martyrdøden, da han
blev torteret og henrettet sammen med
kejserinde Alexandra uden for byen
Diospolis i Palæstina.

Larissas motiver

Et symbol i hele verden
Sankt George/Sankt Jørgen er i
stadig i dag flittigt anvendt som kamp
symbol i hele verden. Han er Moskvas
skytshelgen, og han findes blandt
andet i det russiske nationalvåben.
Han er også skytshelgen for England,
Portugal, Catalonien, Litauen, Serbien,
Montenegro, Georgien, Etiopien, Freiburg
im Breisgau, Genova og ikke mindst
i spejderbevægelserne verden over.
I Danmark er flere kirker viet til Sankt
Jørgen.
Kilder: Wikipedia, Lihme Kirke og sogn.,
det Danske spejderkorps og andre
uddrag fra internettet.

Larissa Albers fra Lihme hygger sig med at tage billeder i fritiden. Til daglig
læser hun til lærer i Skive. Her er tre af hendes billeder.
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Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen
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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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Min ane i Lihme
Af Else Marie Lofstad Jensen

Som tilflytter til Lihme havde jeg ikke
regnet med at have nogen tilknytning
til byen ud over, at min mand Erik
stammede herfra, men jeg tog grundig
fejl.
For nogle år siden begyndte jeg at
slægtsforske. Jeg vidste ikke særlig
meget om min familie. Min far døde, da
jeg var 6 år, og min mor da jeg var 27,
og jeg ville gerne vide noget mere om
familien. Min fars familie fik jeg ret hurtig
styr på, men på min mors side, havde
jeg et problem. Jeg kunne ikke finde ud
af, hvem der var far til min morfar. Han

Kresten som
ikke var
meget for
at vedgå
faderskab.

var ikke nævnt i kirkebogen. Det eneste,
der stod, var, at min morfar var uægte
barn. Min moster og morbror vidste
heller ikke, hvem det var. Jeg havde
derfor opgivet at finde ham. For ca. 4 år
siden fik jeg pludselig hjælp fra en helt
uventet kant. Min mand Erik og jeg var på
Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv i et andet
ærinde. Her sad vi og kiggede i nogle
tyendeprotokoller. Pludselig faldt der et
stykke papir ud af den bog, Erik læste i.
Nysgerrige som vi var, læste vi, hvad der
stod på sedlen. Der stod:
At barnet Jakob Kristensen født d. 25.
februar 1895 og søn af ugift Larsine
Marie Kristensen af Vester Grønning og
tjenestekarl Kresten Kristensen af Bajlum
lever og opholder sig i Grønning samt at
moderens formueomstændigheder ikke
tillader hende selv at opdrage det og at
hun er forsørgelsesberettiget her i sognet.
Attesteres herved T. M.
sognefogeden
Utroligt! Hvor heldig kan man være?
Jakob Kristensen var min morfar og
Larsine Marie Kristensen min oldemor. Nu
havde jeg fundet min oldefar – Kresten
Kristensen af Bajlum, men hvor blev jeg
skuffet. Der var 3, der hed det, i Bajlum,
og hvem af dem var det? Jeg overvejede
derfor, hvordan jeg kunne komme
videre. En dag var der en, der nævnte,
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at der måske var en alimentationssag
(faderskabssag) på ham. Denne sag
skulle ligge i det sogn, hvor faderen
boede på det tidspunkt, moderen blev
gravid, altså Bajlum. Her fik jeg hjælp af
Niels Mortensen på Byhistorisk Arkiv i
Skive. Han fandt uden besvær sagen, og
jeg fik en kopi af siden i bogen, Der stod:
Chr. Christensen af Bajlum født i Nautrup
den 22. januar 1875 udlagt barnefader
til det af Larsine Marie Christensen af
Grønning den 25. februar 1895 fødte
barn Jacob Christensen ifølge resolution
af Viborg Stiftsamt af 29.februar 1896 er
bidraget fastsat til 40 kr. årlig erlægges
25. februar, 25. august med halvdelen
hver gang.
Niels Mortensen bad mig også se lidt
længere nede på siden. Her var en sag
mere med Kresten Kristensen, og her
blev han dømt til at betale 30 kr. årlig.
Nu vidste jeg, hvor og hvornår min oldefar
var født, så nu kunne jeg finde den
rigtige i kirkebogen i Nautrup. Jeg blev
selvfølgelig også nysgerrig efter at finde
selve alimentationssagen på Rigsarkivet
i Viborg, og det var spændende læsning.
Kresten nægtede i første omgang at
være faderen. Larsine og Kresten kom
i politiforhør og indrømmede begge, at
de havde haft ”legemlig omgang” med
hinanden. Da Jakob var født 7½ måned
efter dette, mente Kresten ikke, han var
faderen. Larsine bedyrede, at hun kun
havde haft samleje med Kresten og ikke
andre.
Nu blev der hentet en erklæring fra
jordemoderen, og hun udtalte, at hun
vurderede, at Jakob var født 4-5 uger, ja
måske 14 dage mere, for tidligt. Barnet
var ikke fuldbårent. Han vejede 4½ pund,
havde ingen negle på tæerne og næsten
ingen på fingrene, altså kunne det godt
passe, at Kresten var faderen, og han
blev idømt faderskabet.
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Jeg fandt Krestens forældre, altså
mine tipoldeforældre i kirkebogen i
Nautrup. Kresten var også uægte barn.
Hans mor hed Maren Kristensen, og
udlagt barnefader var SØREN MARK
KRISTENSEN (STORGAARD), og han
havde vedgået faderskabet. Søren var
født 1846 i Øster Assels som nr. 9 ud af
en børneflok på 11. I 1866 flyttede han
til Salling og havde arbejde flere steder
der. Den 17. juni 1875 blev han gift med
Maren Kirstine Jensen fra Lihme. Hendes
første ægtemand Christen var død.
Christen var Sørens storebror. Maren
og Christen havde fået 2 piger Emma
Frederikke og Gjertrud. Emma Frederikke
blev gift med Peder Kristian Kristensen
også fra Lihme. De fik 4 børn. Det ene
hed Alma Kathrine Christensen, og hun
blev i 1927 gift med Johannes Hansen.
De bosatte sig i Lihme og fik 5 børn. To
af dem Hans Erik og Knud blev i Lihme.
Hans Erik blev i1955 gift med Signe
og bosatte sig på Nordentoft. De fik 4
børn, og 2 af dem bor i Lihme, Bjarne
på Ålbækvej og Birthe på Liljevej. Knud
bosatte sig på Ålbækvej i sit fødehjem.
Så til min ane
Maren og Søren Mark boede flere
forskellige steder i Lihme, først på
Lihmegaards Mark, så i Ålbæk, flere
år i Kaas Nordre Skovhus og til sidst i
Dybdal. Maren var noget så usædvanlig
som studeslagter på Kaas og hjalp til
der, når der var behov for det. Søren
var murer. Han var desuden meget
missionsk og holdt søndagsskole her.
Thormod Jeppesen gik i søndagsskole
hos ham. Han var også formand for
Lihme Missionshus. Maren og Søren fik
4 børn - Christiane, Christen, Bodil Marie
og Dorthea Marie. Bodil Marie blev i 1902
gift med Niels Peder Nielsen tjenestekarl
på Kaas, og de bosatte sig i Lihme. De
fik ikke færre end 14 børn - Anne Katrine,
Sigurd Marinus, Marie Kirstine, Magda
Kirstine, Ejnar Kristian, Kristian Mark,

Aage Mark, Signe Mark, Kristen Mark,
Dora Mark, Søren Mark, Niels Boe,
Viggo Mark. Jeg ved, at mindst 2 af disse
børn, bosatte sig i Lihme, nemlig Magda
Kirstine og Aage Mark. Magda blev gift
med Johannes Kristensen Sinding, og
de fik 2 piger. Nora, som i 1960 blev gift
med Henning Trærup på Kåsvej. De fik
2 børn. Jutta, som i 1951 blev gift med
Eigil Nielsen på Ålbækvej. De fik 3 børn,
og 1 bor i Lihme, Karin på Adelgade.
Aage Mark blev gift med Helga, og de fik
10 børn Bodil, Grethe, Bent, Henry, Tove
Lind, Grethe, Eva, Niels, Peder, Jutta. De
boede på Kåsvej.
Min tipoldefar Søren Mark Christensen

(Storgaard) døde den 27. december
1926. Maren Kirstine var død 2 år tidligere
den 17. februar 1924.
Hvor kan man blive overrasket. Jeg
troede ikke, jeg havde slægtninge i
Lihme, men min tipoldefar bosatte sig her
og fik en stor slægt her. Måske bor der
endnu flere efterkommere efter Søren
Mark Christensen her end dem, jeg har
nævnt. Dette er, hvad et stykke papir, der
falder ud af en tilfældig bog, kan føre frem
til.

Maren Kirstine og Søren Mark Christensen.
Tipoldeforældre til
Else Marie Lofstad Jensen.
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Nyt fra Havnen
Af Lissie Hermansen

Så er den slut – sommeren 2017.
Restauranten på stranden er lukket ned
for sæsonen, så Laila og personalet kan
nu endelig holde lidt ferie. Den stille tid
på havnen er igen på vej – snart er det
blæsten og regnen – der er de flittige
brugere af område. Inden længe er alle
bådene blevet rigget af, for sejl og master
og den 20.-21. oktober kan man følge
med i, at havnen så småt tømmes for
både, der køres bort i vinterhi eller sættes
på stativerne overalt på havneområdet.
Ungdomssejlerne har sluttet deres sæson
og optimistjollerne er blevet stuvet af
vejen.
Ved Gyldendal sø er der skåret siv med
den nye maskine, så vandspejlet er stort,
så håber man igen i år på hård vinterfrost,
så der bliver mulighed for sjov på isen.
Mange af sejlerne har været på togter
nær og fjern – og nye både er kommet
til havnen – velkommen til dem og må I
nyde havnen og området lige så meget,
som vi andre gør.
Det har været en god sæson på haven
og det store arrangement den 26. august
2017 var en succes og en gentagelse i
2018 er vist på plads.
Ungdomssejlerne har nydt det gode
sejlerliv med mange gode stunder.
Samtidig med de har lært at sejle og har
de også nydt bare det at være sammen.
Hvis der er børn, unge eller voksne i
Lihme og omegn, der endnu ikke har
være en tur på vandet, er det bare at
kontakte sejlerne, når den nye sæson
starter – alle er velkomne også med far
og mor.
Kapsejladserne om onsdagen er blevet
gennemført, de fleste af dem, og de
har dystet om pokalen for bedste båd.
Pokalen blev i 2017 igen vundet af båden
”Corinna”. ”Corinna” sejlede sig også
til klubbens Venø Rundt pokal, ved at
vinde den sidste sejltur i sæsonen. Der
er også dystet om en fjumrepokal og den
blev uden konkurrence i 2017 vundet af
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en af de nye sejlbåde, der i flere tilfælde
gjorde sig uheldigt bemærket, med båden
”Mackaela”. Blomster er uddelt til Marit og
Birthe, for at holde klubhuset i fin stand
og for at servicere og opkræve penge
hos gæstesejlere og autocamper hele
sommeren.
De stille aftner i 2017 har der været
mange, og det har kajakroerne haft stor
glæde af, selvom de nu også er spottet,
når vejret har været blæsende. De er
mange, der har fundet ud af at den ro, det
giver i krop og sjæl ved en tur på vandet
er totalt afstressende. Her er der stadig
gode muligheder for at være med i den
nye sæson.
Vinterbadeforeningen Gyldenspjæt er
startet op og snart er deres sauna også
på plads i forbindelse med kajakklubbens
klubhus – så er du til det kolde gys og
den hede varme. så er det hver søndag
kl. 10:00.
Jo, det har da været en god sommer – så
kom bare an efterår og vinter, vi er så
klar!

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

49

Vælgermøde
Onsdag den 1. november kl. 19.00

Lihme Medborgerhus
Mød kandidaterne
Repræsentanter fra: A, B, C, F, I, K,
M. O, V, Ø og Å

Der bliver mulighed for at debattere, stille
spørgsmål samt fremføre ideer og synspunkter.

Der er mulighed for at
købe kaffe/kage og
øl/vand
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Gratis adgang
Arr. Lihme Borgerforening

Arrangementer i Lihme
Oktober

19. okt. kl. 14.00 Strikkecafé i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen.
23. okt. kl. 14.30 Fællessang. Lem Ældrecenter, 10 kr. Kaffe/te med brød kr 15
24. okt. kl. 18.00 Generalforsamling i Lihme Pensionistforening i Lihme Medborgerhus

November

01. nov. Vælgermøde til kommunalvalg
05. nov. kl. 19.00 Alle Helgens aften i Lihme kirke. Lokalrådet v. Lihme Kirke
06. nov. kl. 14.45 Lotterispil. Kaffe kl. 14.30. Lem Ældrecenter
09. nov. kl. 19.00 Banko. Lihme Borgerforening
13. nov. kl. 14.30 80-årige Helga Kloster fortæller om sit liv. Lem Ældrecenter.
14. nov. kl. 18.00 Fællesspisning
14. nov. kl. 19.30 Foredrag v. Poul Abildgaard. Reformationen i Danmark.
16. nov. kl. 14.00 Strikkecafé i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen.
17. nov. kl. 19.00 Lys i Lihme optog med start fra kirken.
19. nov. kl. 11.30 Julemarked i Medborgerhuset. Lihme Husholdningssforening.
20. nov. kl. 14.00 Skosalg ved Norlog sko. Lem Ældrecenter
25.nov. kl. 14-16 Julemarked.Kom til en hyggelig eftermiddag på Lem Ældrecenter.
27. nov. kl. 18.00 Julefrokost i Pensionistforeningen i Medborgerhuset. Pris 200 kr.
30. nov. kl. 14.00 Adventshygge. Lihme Pensionistforening i Lihme Medborgerhus.

December

04. dec. kl. 14.30 Vi synger julesange og Lis spiller til. Lem Ældrecenter
10. dec. Kl. 13.30 ”Nøddebo Præstegaard” forestilling i Århus. Husholdningsforening
13. dec. kl. 19.00 - Julekoncert i Lihme kirke. Lokalrådet v. Lihme Kirke
14. dec. kl. 14.00 - Strikkecafe Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen.

Januar

08. jan. kl. 14.00 - Oplæsning v. Ane Marie Henriksen i Lihme Medborgerhus.
09. jan. kl. 14.30 – Stolegymnastik starter igen efter jul
15. jan. kl. 14.00 - Oplæsning ved Ane Marie Lihme i LihmeMedborgerhus
18. jan. kl. 14.00 - Strikkecafe Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen.
22. jan kl. 14.00 – Foredrag v. Tapio Juhl i Medborgerhuser. Pensionistforeningen
25. jan. Kl. 18.00 – Fællesspisning
25. jan. Kl. 19.30 – Generalforsamling i Lihme Borgerforening

Februar

06. feb. Kl. 18.00 - Fællesspisning
06. feb. Kl. 19.30 – Foredrag v. Gudrun Gormsen. Lihme Kirke og sogn i
oplysningstiden.
11. feb. Kl. 10-12 – Fastelavnsfest. Lihme Borgerforening
Gentagne arrangementer:
”Gymnastik ved Kis” i gymnastiksalen hver mandag kl. 18.30
Stolegymnastik i Medborgerhuset hver tirsdag kl. 14.30
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli`Brugsen i Lihme kl. 8.00
Vinterbadning hver søndag kl. 10 ved Sejlerhuset.
Arrangementer til kalenderen eller Lihme Mailservice, skriv til: bpjorgensen@fibermail.dk
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Efterår, efterår!! Mod de korte dage,
vejrskift og tid til den mørkningens
indendørsaktiviteter.
I samarbejde med Lokalrådet for
Lihme Kirke, Menighedsrådet for
Lem, Lihme, Vejby og Rødding) samt
Lihme Borgerforening gennemføres
det næste halve års tid en spændende
foredragsrække og oplevelsesrejse gennem kirkehistorien.
Omdrejningspunktet i foredragene vil
være Lihme Kirke.
Foredragsrækken er en forlængelse af
de foredrag vi har haft om geologi og
natur i Lihmeområdet, jægersamfundet/
stenalderen, bronzealderen, Kaas og
Herregården Kaas, teglværkerne og
Lihme landsbys historie.
Nu bliver religionen og Lihme Kirke
omdrejningspunktet, inspireret af,
at Lihme Kirke er fra tiden lige efter
asatroen, 500 år for reformationen og at
vi er så heldige at have en af Danmarks
ældste stenkirker, der fortsat er i brug.
Vi lægger ud torsdag den 12. oktober
2017, kl.19.30 med et foredrag om kirken
i middelalderen.
Foredraget holdes af museumsinspektør
Turi Thomsen, Skive Museum. Turi
Thomsen kalder sit foredrag: Lihme
kirke – høj alder og mange spor - hvad
siger en kirkes udseende os egentlig
om den tid eller de tider, hvor den er
bygget.
Foredraget starter ved Lihme Kirke og
fortsætter i Lihme Medborgerhus.
Det andet foredrag gennemføres den
14. november 2017, hvor forfatter
og højskolelærer Poul Abildgaard,
Rønde holder foredrag med titlen:
Reformationen i Danmark - fra
bananstat til diktatur. Der kommer
fortællinger om tiden i Salling omkring
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grevens fejde med tråde frem til selve
reformationen i Danmark og tolkninger
over Lihme Kirke og Kaas´s historie
ved overgangen fra katolicisme til
protestantisme.
I det nye år, februar 2018, vil tidl.
museumsleder Gudrun Gormsen, Hjerm
holde foredrag om Lihme Kirke og
sogn i oplysningstiden. Foredraget vil
bl.a. fortælle om de samfundsmæssige
ændringer i slutningen af 1700 tallet,
skoleloven i 1814 og kirkens rolle i
forbindelse hermed.
Foredragsrækken afsluttes i marts 2018,
hvor Provst Susan Aaen vil fortælle
om Folkekirkens udfordringer i dagens
Danmark og rolle i et landsogn som
Lihme. Der inddrages menneskesynet
i kristendommen og dettes betydning
for den generelle udvikling samfundet
og meere specifikt for et landsogn som
Lihme.
Vi havde planlagt en visionsdebat II
allerede i september 2017. Den skulle
følge op på den debat vi havde tilbage i
april 2017. Vi ramte desværre ind i andre
arrangementer, ligesom vi var vel sent
ude med opslag og indbydelser til mødet.
Mødet er derfor rykket, og nu fastsat til
lørdag den 25. november 2017, fra kl.
09.00 – 12.00 i Lihme Medborgerhus.
Henrik Willadsen vil igen hjælpe os på
samme inspirerende måde som sidst.
Andre af efterårets aktiviteter er
Børnediskotek fredagen op til
efterårsferien, - den 13. oktober 2017.
Vi har valgt at flytte diskoteksaftenen
til efteråret, da der var lidt rigeligt på
programmet for de unge – børnene i
foråret. Så nu må vi se hvordan det
forløber.
Igen i år, er der mulighed for at vinde
anden til Mortens Aften. Der er Banko
torsdag den 9. november 2017.

Juletiden indledes på sædvanlig vis ved
at vi tænder lys på Lihme Kirke fredag
den 17. november 2017 med fakkeloptog
fra kirken til Lihme Medborgerhus hvor
der serveres glög og æbleskiver. Den helt
rigtige start på julen. Og de senere år har
vi set flere og flere børn, både de der bor
her, men også vores fra nogle af de der
er rejste hjemmefra, og nu kommer hjem
med børnebørn til deres bedsteforældre.
Det giver nogle dejlige gensyn og en
hyggelig aften,
I år er der kommunalvalg. Vi holder
vælgermøde onsdag den 1. november
2017.
Her er alle partierne indbudt til
politikkerpanel, med oplæg, debat og
diskussion.
Der er nok af emner, at tage fat på, set fra
Lihmeområdet. Hvordan sikre vi nærhed?
hvordan med udvikling af vores område?
Skal der centraliseres mere? Hvordan

kan vi placere Skive som en stærk spiller
i konkurrencen med de øvrige kommuner.
Eller de mere livsnære spørgsmål,
hvordan sikre vi - eller øger det offentlige
serviceniveau vi har i dag? Hvordan
gør vi vores område til et endnu mere
attraktivt sted at bo? Hvad skal vi gøre og hvordan kan vi få fjorden til at blive et
rekreativt område med fiskemuligheder.
Hvordan kan vi udnytte den skønne natur
og de herligheder, der er i vores område?
Mange spørgsmål, - og der er helt sikkert
endnu flere. Spørgsmål og synspunkter,
som vi alle går og diskuterer til dagligt.
Nu er der mulighed for at få dem på
bordet overfor vores lokale politikere. Og
i sidste ende, gøre os mere kvalificeret
til at stemme den 21. november til
kommunalvalget. Og vi kan da også håbe,
at en debat i Lihme får vores politikere
opmærksom på de kvaliteter, potentialer
og muligheder, der er i et landsbyområde
som Lihme med Gyldendal Havn, Kaas,
fjorden og naturpotentialerne.
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Vejby Vognmandsforretning
& Stouby Transport ApS
tilbyder vognmandskørsel med ...
•Kran/container
•Suge/blæse bil
•Rendegraver

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup

Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20922258 efter kl. 13

www.jonsered.dk

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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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

Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00

GUL PR!S

GUL PR!S

lg
ALTID et stort udva
er
ug
br
du
R
RE
VA
AF DE
i hverdagen...
!
- til discountpriser

GUL PR!S

GUL PR!S

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

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring og lad
os arrangerehinanden
din næste
Vi accepterer
og respekterer
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.

GUL PR!S

GUL PR!S

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade 9,
9, Balling
Balling
Nørregade
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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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
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Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

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.

59

Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

land
øttrup
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