Lihme Bladet
Nr. 36, april 2016
www.lihmelandsby.dk

1

Vi ses ude i foråret
Lissie Hermansen

Nu fyldes dagen igen at sang, lærkerne
synger og vildtet soler sig i flokke på
markerne. Nu er farven gul, og det er lige
straks påske. Det er på tide vi kommer
ud fra vores vintergemmer – ud i haven,
ud på cyklen, ud med frøposer til salat og
radisser. Forventningerne er store, for nu
kommer foråret og sommeren. Foråret
bliver lunt i år, lige som det skal være og
derefter den dejligeste sommer, tilpas
varm og solrig med lune nætter og regn i
rette mængder og på de rette tidspunkter.
Vinden vil blæse i de rette styrker og de
rigtige retninger, så alle bliver tilfredse.
Det er skønt at kunne lege profet, jeg har
sendt den første mariehøne afsted.
Jeg har valgt en af Jeppe Aakjærs sange
til denne leder, fordi vi i år kan vi fejre
150 året for Jeppe Aakjærs fødsel. For
nylig kunne alle med lyst til at spille
amatørskuespil tage til Jenle, hvor der
blev afviklet en casting forud for en ny
drama-dokumentar om Jeppe Aakjærs
barndom . Jeppe Aakjær blev født i 1866
på en fattig gård i Aakjær syd for Skive.
Han skulle være bonde som sin far, men
en dygtig skolelærer fik ham overbevist
om, at hans fremtid lå i bøgernes verden.
Da han blev færdig med skolen, fortsatte
han sin videre uddannelse der endelig
førte frem til studentereksamen i Maribo
i 1895. Herefter var han nogle år i
København med forskelligt avisarbejde,
indtil han i 1907 vendte definitivt tilbage til
Jylland , hvor han sammen med sin bror
byggede gården Jenle i Salling nord for
Skive. Jeppe Aakjær sagde sin mening og
var flere gange i konflikt med samfundet,
som han gjorde oprør imod. Han sad
faktisk i fængsel 17 dage for et foredrag
om den ”franske revolution 1789 ” og
sine mange angreb på Indre Mission.
Jeppe Aakjær har skrevet en del romaner,
men det er hans mange digte og sange
han huskes for. Digtene og sangene er
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skrevet i folkelig stil, med den jyske natur
og dens beboere som motiv.
Jeg håber I kender melodien til sangen
”Nu er dagen fuld af sang” - syng den og
nyd det dejligeste forårs komme. Vi ses
derude:
Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommen,
bekkasinen natten lang
håndterer elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Engen er nu gyldengul
af tunge kabbelejer,
søndenvinden byder op,
og dueurten nejer.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Dammen ligger dagen ud
med brudelys i hænde,
rækker højt de ranke skud,
at solen må dem tænde.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Nu vil mø med silkestik
på brudelinet sømme.
Den, som ingen bejler fik,
hun ta’r sig én i drømme.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Ræk mig en forglemmigej
og sidst en krusemynte,
sådan slutter vi vor leg
så glad, som den begyndte.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
Aakjær 1911, Carl Nielsen 1915
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Indvielse af
Lihme
Medborgerhus

Af Ann Balleby

Lørdag den 5. marts var en meget stor
festdag for Lihme. Lihme Forsamlingshus
har tjent byen godt i over 100 år, og nu er
den udtjent.
Siden sidste sommer har frivillige og
håndværkere arbejdet på at omdanne
Lihme skole til Lihme Medborgerhus. Her
skulle forsamlingshuset flyttes om lørdag
den 5. marts.
Dagen havde været forberedt i mange
dage med rengøring af det nye Medborgerhus, taleskrivning, de sidste håndværker ting, nyt grus, madlavning, kagebagning osv.
Lørdag oprandt dagen, hvor fanerne, som
markerer centrum for begivenhederne
– et levn fra slagmarken, skulle flyttes.
Byens folk og mange gæster samledes i
stort tal ved det gamle forsamlingshus, og
efter en kort tale for det gamle hus blev
fanerne ført til det nye hus.
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Lihmes fire faner flyttes fra det gamle
forsamlingshus til Lihme Medborgerhus og
følges af rigtig, rigtig mange mennesker.

Ved det nye Medborgerhus blev der holdt
en række taler, som kan læses på de
kommende sider. Efterfølgende blev alle
de mange gæster budt indenfor på kaffe
og kage. Der var et leben af store og små
og i den grad gang i køkkenet, hvor der
blev fremtryllet ekstra hjemmebag og tyet
til ”vi-henter-i-Brugsen” løsninger, mens
kaffemaskinerne glødede.
Herefter skulle man hjem og skifte tøj og
smukkesere sig, og kl. 18.30 stod det
store gilde. Husets store sal blev trykprøvet, idet det var fyldt til randen med glade
feststemte lihmeboere. Fællesspisningen
i noget forstærket opstilling stod for den
hjemmelavede treretters menu, som sluttede med en specialdesignet økologisk
islagkage med et billede af Lihme Medborgerhus.
Så blev der spillet op til dans og fortsat
trafik i baren.

Uddrag af talerne ved indvielsen
af Lihme Medborgerhus
Formand for Lihme Borgerforening
Claus V. Mikkelsen

Når vi taler om ånd og rødder:
For 110 år siden kunne byen indvie
Lihmes Forsamlingshus, og op gennem
tiden er forsamlingshuset blevet udvidet,
ombygget og vedligeholdt. Hver gang
ved frivilligt arbejde, ved fællesskabet i
Lihme, det stolte fællesskab som mødte
op, som ydede og bidrog. Det er præcis
det samme fællesskab, som vi i dag kan
takke for det nye Lihme Medborgerhus.
Frivillige som yder til det fælles.
Og fællesskab er der tradition for i Lihme.
Gennem de sidste mange årtier har vi i
fællesskab skabt værdier for alle:
I1965 kunne sognet åbne den nye Lihme
Skole – hvor vi står i dag.
Gyldendal Havn blev etableret ved lokale
– og har haft 25 års jubilæum for et par år
siden. Restauranten ved Gyldendal Havn
er videreført af lokale på anparter.
I 80-erne fik vi vindmøllelaug, nogle af de
første i Salling
For år tilbage fik vi lavet shelter og sø
ved havnen. Stier fra Lihme og ud i
landskabet med den unikke natur
Stier om Lihme med frugttræer, søen ved
kirken er blevet til oplevelsesområde.
Byrådsmedlem
Dorthe Dalsgaard

Alle kan føle sig velkommen i dette
farverige hus her i dag, hvor vi markerer
åbningen af Lihme Medborgerhus.
Et spændende og moderne hus med
mange lokaler, som fremover skal danne
rammen omkring forskellige aktiviteter.
Lihme har fået et helt nyt og spændende
sted.
Køkkenet giver mulighed for at
gastronomien kan udfolde sig.
Salene lægger op til aktiviteter,
underholdning og fester, hvor bryllupper

Formand for Lihme Borgerforening
Claus V. Mikkelsen

Lihme Børnehave blev etableret i 90-erne
og er nu den integreret institution Fjordbo,
der i nyrenoverede bygninger sikre
børnepasning fra 0 – 6 år for vores unge
børnefamilier.
bliver prikken over ièt.
Lihmesamlingen fortæller om vores egn
og dens historie.
Frivillige er meget centrale for det
resultat, som vi står med i dag.
Borgerforeningen har siden vi startede
med projekter i Lihme kredset omkring
udviklingen af Lihme Forsamlingshus.
Borgerforeningen har været åben omkring
de muligheder, der har vist sig, og når
tvivlen har været størst er der altid
kommet løsninger.
For et år siden viser det sig, at
medborgerhuset kan etableres her på
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skolen.Og så starter den nye fortælling
om da forsamlingshuset flyttes over på
skolen og klasseværelser, lærerværelset,
børnehaveklassen, skoletoiletter, og den
karakteristiske gang virkelig må vige
for at give stafetten videre til det nye
medborgerhus i Lihme.

Byrådsmedlem
Dorthe Dalsgaard

Lokalhistorisk leder og pensioneret
skoleleder Ib Svenningsen

For 50 år siden var jeg, som nyansat
lærer med til den officielle indvielse af
Lihme Skole, hvor jeg kom til at sidde
ved siden af førstelærer Kaj Enna
Jensen, der var meget interesseret i min
historie. Han meldte sig i talerækken og
startede sin tale med at udtrykke glæde
over, at skolenævnet havde ansat en
ung mand med samme interesser, som
ham selv, så han var sikker på at Lihme
skolesamling herefter var i de bedste
hænder. Førstelærer Eriksen undlod han
at omtale. Da jeg i dag er 6 år ældre end
Kaj Enna Jensen var, vil jeg opfordre
Borgerforeningen til at finde et par yngre

Leder af Lihme Samlingen
Ib Svenningsen
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mennesker, der kunne tænke sig at
samarbejde / evt. overtage Samlingen
fremover.
Samlingen blev startet for 90 år siden af
Kaj Enna Jensen nede i Hovedskolen
ved kirken. De første emner i samlingen
blev tre terner, der fik numrene 1, 2
og 3, idet han nummererede tingene
fortløbende. Det var især naturhistorien,
der interesserede ham, så meget at
skolebørnene en overgang blev hørt i de
latinske navne på snegle og muslinger
ved den årlige eksamination. I 1950
blev lærer Eriksen ansat med samme
interesser. Han valgte at samle på
geologien og arkæologien. Hertil kom
hans store interesse for insekter og
sommerfugle. I 50-erne var der mange,
der fik traktor og kom derved til at pløje
dybere, hvilket resulterede i mange nye
fund til samlingen.
I 1965 fik Samlingen en blivende plads
på Lihme Centralskole, med nye montrer
lavet af Ove Sørensen fra Ålbæk. Dette
var hans første store opgave som
selvstændig, og som I vil se, er montrene
tidløse og af meget høj kvalitet.

Leder af byggeprocessen
Jens Johan Christensen

På de frivilliges vegne vil jeg gerne takke
for godt samarbejde med:
Murerfirmaet Ole Ibsen, v. Søren Pauls,
Balling El v. Valdemar Knudsen,
Ramsing Tømre V. Nicolaj Mortensen,
Sebastians VVS V. Sebastian Henriksen,
Nr. Søby Malerfirma V. Tony Laursen,
samt og ikke mindst Arkitektfirmaet
Andreas Ravn, Balling.
Der har været mange ting, som har
skullet vendes og samarbejdes omkring,
men alle har været positive og lydhøre,
og især når jeg har givet udtryk for, at
penge havde vi ikke for mange af.
Tak til håndværkerne.
En stor tak skal også lyde for det
gode samarbejde, vi frivillige har
været igennem, mange ting er blevet
diskuteret og vendt op og ned - til højre
og venstre, nej ikke der men her - inden
beslutningerne blev truffet.
Og sluttelig har der virkelig været knoklet
på med rengøring op til flere gange,
indvendig og udvendig, alt skulle stå
funklende klar til i dag.
Mange timer er gået til håndværkerne
med oprydning osv. Men vi har også fået
noget til gengæld af dem.
Vi har brugt i omegnen af 3000 timer og

Borgmester
Peder Christian Kirkegaard

Tak for invitationen til at være med her i
dag.
Lihme er ikke Skive Kommunes største
bysamfund, men man skulle næsten tro
det, når man ser hvor mange indvielser
dette aktive lokalsamfund er i stand til at
præstere i løbet af et år.
For nu er vi her igen – klar til nok en
spændende indvielse!
Men ikke bare det at I skaber nye rammer
- I er også meget opmærksomme på, at
man skal huske at fejre og markere, når
man kommer i mål.

Leder af de frivillige i Medborgerhuset
Jens Johan Christensen

man skal ikke regne ret meget for at se,
det bliver for 1 milion kr. arbejde af de
frivillige.
Jeg føler, at vi nu kan give nøglerne
videre til Lihme Borgerforening’s
bestyrelse.
Tillykke Lihme - VI GJORDE DET
SAMMEN.

I havde et nedslidt forsamlingshus - det
er I ikke alene om - men løsningen,
der blev valgt i Lihme er usædvanlig.
Oprindeligt var planen, at ombygge og
modernisere forsamlingshuset, men da
økonomien ikke strakte og Skive Byråd
i 2013 besluttede, at flytte Lihme Skoles
undervisningsdel og SFO til Lem, blev der
tænkt i nye baner.
Hvorfor ikke bruge de tomme
skolebygninger?
Resultatet er dette nye medborgerhus,
der står som eksempel på Lihmes evne
til innovation og nyskabelse. Man har
ikke bare imødegået udfordringerne, men
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opnået en løsning, der bevarer skolens
sociale funktioner og giver plads til nye
aktiviteter.
Ved at Medborgerhuset ligger ved
siden af daginstitutionen og fritids- og
idrætsområdet, samles byens tilbud,
aktiviteter og imponerende mange
foreninger i et attraktivt kraftcenter, der vil
komme til at summe af liv.
Jeg tror, I vil komme til at danne forbillede
og inspiration for mange lokalsamfund
i årerne fremover. For de udfordringer I
har, er der mange lokalsamfund, der kan
nikke genkendende til.
For i mange lokalsamfund med
stagnerende befolkningstal – indtil det
vender – for det gør det - skal man
være meget opmærksom på, at samle
tilbuddene såvel fysisk, men også
organisatorisk. Og her har I vist en vej,
som mange vil kunne finde inspiration i
fremover.
Tidligere i dag tog vi officielt afsked med
det gamle forsamlingshus. Inden længe,
vil bygningen blive revet ned og grunden
indgå i byparken, der dermed udvides i
den afsluttende fase af områdefornyelsen.
Gammelt giver således plads for nyt, men
Lihmes fællesskab og traditioner, med
deres ældgamle rødder, består.
Projekter i landdistrikter er ofte dybt
afhængige af det frivillige engagement, og
Medborgerhuset er i denne sammenhæng
ingen undtagelse.
Det engagement og initiativ der er
kendetegnende ved udviklingsprojekter
i Skive Kommune, kan også i rigt mål
findes her. Der er virkelig blevet arbejdet
igennem for at få det hele på plads i tide.
Mange frivillige har været involveret,
ikke mindst projektets styregruppe, har
arbejdet intenst på at realisere drømmen.
Og I har som i en kendt film, der
er optaget her fra egnen – ”grebet
drømmen”.
Der skal lyde en stor tak til de frivillige
og til Lihme Borgerforening for
jeres vedholdenhed, til bidragydere
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Borgmester
Peder
Christian
Kirkegaard

og sponsorer for finansiering og
økonomistyring.
Jeg vil også rette en tak til vores
forvaltninger for dialog, idéudvikling,
sparring og grundig sagsbehandling.
Forvaltninger og medarbejdere, der er
gået konstruktivt til opgaven sammen
med styregruppen, og med tilgangen, at
hvis man ikke kan komme Xantine
videre ad den
vej man havde planlagt, så stopper man
ikke her, - men siger hvordan kan vi så
finde en anden vej frem?
En holdning vi i Byrådet meget bifalder er
tilgangen.
Så kære lihmeborgere:
På Skive Kommune og Byrådets vegne
vil jeg gerne ønske jer et stort tillykke med
resultatet - det kan I være særdeles stolte
af!

Christina og Peter var på rengøringsholdet aftenen før indvielsen.

Karsten tilbyder at varme Ditte
under talerne i forbindelse med indvielsen

Pigerne som serverede til festen

Unge og ældre hjalp til
i køkkenet. Marius og Mads.

Spisning om aftenen.
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Jan Metner · Niels Peder Toft · Helle Ørskov · Finn Andersen
Sanne Jensen · Freddy Hansen · Birgitte Toft Hummelmose
Elsebeth Futterup · Martin Eberhard Olesen
Mette Boel Christensen · Ida Albers Nielsen
Gitte Bolby · Stine Toft Kjer
Solveig Hornskov Davidsen

Aut. fysioterapeuter
Christiansgade 15 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 03 05
Telefontid: 8.00-15.00
Mandag - torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00
www.fysioterapien-skive.dk
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LIHME

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.30 - 19

RUNDSTYKKER

HVER LØRDAG

3,50

PR. STK.

BLAND SELV SLIK

FREDAG & LØRDAG

6,95
PR. 100 G.
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Gaza 1958
Af Ann Balleby

Alle i Lihme kender Anders Henriksen
som postbud, men de færreste ved nok,
at han også har været udsendt som
soldat.
Anders blev indkaldt til 6. regiment
i Odense 2. januar 1957. Det var
infanteri – ”Det er det, de fleste kender
som fodtudserne”, forklarer Anders. 15.
oktober 1957 blev kompagniet sendt til
Itzehoe i Tyskland. Det var Anders’ første
tur udenfor Danmarks grænser. Det
var en spændende tid, selvom Anders
egentlig ikke var synderligt interesseret
i militærtjenesten. Højdepunktet på
tiden i Itzehoe var da også et besøg på
folkevognsfabrikken.
Egentlig skulle Anders have været i
Itzehoe frem til 1. april 1958, men så
kom Gaza på tale. Alle kunne melde sig
frivilligt. Anders var i Itzehoe chauffør
for kaptajn Rembøl og en dag spurgte

han, om Anders havde meldt sig til FNmissionen i Gaza. Det havde Anders
ikke. ”Det synes jeg, du skal gøre”, sagde
kaptajn Rembøl.
10. marts rejste Anders og de andre
frivillige hjem fra Tyskland og blev
samlet i Avedøre lejren til forberedelse,
vaccinationer osv.
Gaza – sandstorm og 45 graders varme
”Vi, 128 infanterister, fløj fra Kastrup til
Athen og derfra med canadisk transport
fly til Elaris og så med bus til Gaza, hvor
vi var i 7 måneder i DANOR BN UNEF
som 2. kompagni 1958. Vi ankom i
sandstorm. Noget helt, helt nyt for os”,
fortæller Anders.
Anders fortsætter engageret: ”I
kompagnilejren boede vi i 12 mandstelte.
Al maden var canadisk dåsemad. Der var
ingen kølefaciliteter. ”
Hovedlejren var i kort afstand til Gaza

En af de større lejre ude i ørkenen, som DANOR BN UNEF beboede og
bevogtede.
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Flotte Anders Kristian
Bøgh Henriksen med
FN’s lyseblå
baret.
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En af de wadi’er, som Anders og de andre soldater skulle
patruljere i. De skulle primært holde israelske sabotører
ude fra Gaza.

by, men på trods af nærheden, så kom
Anders og de andre soldater der næsten
ikke. Og slet ikke om aftenen – det var for
farligt.
Dog kunne soldaterne gøre korte ophold
i Gaza om dagen, og her fik Anders købt
bl.a. det fotoalbum, som fortsat i dag
rummer billederne fra soldatertiden.
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Årsagen til FN’s tilstedeværelse
Årsagen til, at FN oprettede UNEFstyrken, var Suezkrisen, som udspillede
sig i 1956. Suezkrisen er kompliceret og
den må du, kære læser, selv læse op på,
men den affødte en situation, hvor man
med FN-styrken måtte holde israelere og
egyptere/palæstinensere fra hinanden.
UNEF-styrken var sammensat af

soldater fra Norge, Sverige, Jugoslavien,
Indonesien, Indien, Finland, Danmark,
Columbia, Canada og Brasilien.
Danske FN-soldater gjorde tjeneste
i styrken fra 1957-1967, hvor
Seksdagskrigen brød ud.

Anders på en af vagtposterne
ude i ørkenen.

Patruljer i fremskudte lejre i ørkenen
Det, det danske kompagni skulle, var at
patruljere i et område af Gaza-striben.
Patruljeringen skete primært fra mindre
fremskudte lejre ude i ørkenen, hvor
temperaturen kunne nå op på 45-48
grader.
Man var ude i disse lejre i 2-3 uger ad
gangen, og deres placering var ganske
afsondret. Fx blev al proviant leveret på
kamelryg. Soldaterne var ganske svært
bevæbnede på vagterne med gevær,
maskingevær og lidt tungere skyts.
”Vi skulle bevogte nogle wadi’er. En wadi
er et flodleje i en ørken. De er tørre det
meste af året og derfor velegnede for
sabotører, som gerne vil færdes usete
igennem landskabet. ”Dem, der løb
rundt i wadierne var fra israelsk side.
De ville hævne sig på befolkningen i
Gaza”, forklarer Anders. ”Det var meget
ubehageligt at patruljere i wadierne,
særligt om natten.”
Norsk soldat blev dræbt
De danske soldater var af sted med et
norsk kompagni – en af nordmændene
blev skudt. Der kom nogle til deres
checkpoint fra israelsk side, som ville
køre over bevogtningen uden at holde.
Nordmændene åbnede ild – ilden blev
besvaret og vagten skudt.

Soldaterkammerater
på frivagt i lejr i
økenen.
Anders viser stolt FN-flaget
frem. Flaget gav
patruljerne en vis
beskyttelse.

Det påvirkede også Anders’ kompagni.
De blev kaldt sammen og orienteret.
Danskerne havde vagter, som lignede
nordmændenes, så man blev til en vis
grad påvirket af hændelsen.
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Frivagt i hovedlejren
Efter 2-3 uger havde soldaterne otte
dage i hovedlejren, hvor de havde mere
eller mindre fri. Der var enkelte tjanser,
fx at fjerne skorpioner fra en gravet
skorpionfanger-grøft om morgenen.
”Ellers blev vi kørt ned til havet, hvor vi
kunne bade og slappe af.”
Beduiner drev rundt med geder og får,
men området bestod af sand, sand og
sand. Det blev ikke dyrket. På den anden
side dyrkede israelerne deres jord, især
kornsorten dari. Det var fristende for
palæstinenserne at lade dyrerne græsse
på de dyrkede arealer.
Anders og kammeraterne havde nærmest
ingenting med de lokale at gøre. Kun
frisøren.
To x en uges ferie
”I løbet af de syv måneder havde vi to

Før udsendelsen
var der parade i
København. Efter
udsendelsen
var der stor
fest med taler, god
mad osv.
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ugers ferie. Vi var i Alexandria, i Egypten.
Det var en spændende havneby osv.,
men jo ikke rigtig et kulturhistorisk sted.
Vi var 18-20 danskere af sted ad gangen
og så blev vi samlet med soldater fra
andre lande.
Anden gang var vi i Cairo – det var en
stor oplevelser, og vi så bl.a. pyramiderne
og var på natklub.
Desværre kunne vi ikke komme til
Jerusalem pga. uro.
Vel hjemme i Danmark og hvad så?
Aftrædelsen skete med stor fest i
København med spisning, taler osv. Det
var rigtig festeligt.
Da Anders kom hjem havde han ingen
anelse om, hvad han gerne ville arbejde
med. ”Jeg ville ikke være ved landbruget.”
Anders havde 8 års skolegang og ingen

håndværksmæssig eller anden erfaring.
”Da jeg kom hjem søgte jeg ind
til DSB som portør i Ulstrup hos
stationsforstander Schmidt. Der var først
muligheder i 1959. Jeg gik lidt stille i
november - december 1958 og ventede
på stationsforstanderen. Jeg hjalp lidt
på en gård og boede hos mine forældre.
Nytårsdag kom posten og spurgte:
”Hvad vil du gerne til at lave? Hvad med
postvæsenet?””
Det havde Anders ikke haft i tankerne,
men det kan måske være lige så godt
som DSB.
Posten fortsatte: ”Hvis du har lyst til
at komme i postvæsenet, så tal med
stationsforstander Schmidt i morgen, den
2. januar.”
Anders tog om morgenen ned til
stationsforstanderen kl. 9. Her fik Anders
besked på, at hvis han ønskede at blive
post, så skulle han se til postmester
Gamhøj i Bjerringbro kl. 14.
Anders stod foran postmester Gamhøj
kl. 14 og da Anders havde været soldat
var postmesteren tryg ved Anders havde
fysikken på plads og at han var ustraffet i
såvel det civile som det militære.
”Du kan nu sige ja eller nej til at møde på
arbejde i Ulstrup i morgen tidligt”, sluttede
postmester Gamhøj.
Anders nåede at være i postvæsenet i
lige godt 40 år.
Anders og nutidens soldater
Turen dengang var efter Anders’ mening
ikke sammenlignelig med de ture, vi
sender vores soldater på i dag. ”Vi
kunne gå frit,” forklarer Anders, ”der
var ikke landminer, og vi blev aldrig
overfaldet. Der var ikke direkte krig. Vi var
fredsbevarende. Det var vel nærmere
som at være betjent i Danmark i dag.
Dem vi skulle passe på var sabotører ikke
krigere”.
”Jeg har aldrig fortrudt, at jeg tog af sted.
Jeg beundrer dem, der tager af sted i
dag. For det er ikke for tøsedrenge.”
Anders har aldrig været tilbage til Israel
eller Gaza.

Anders har gemt sit ”hundetegn”.

Anders er en
god fortæller og
han har meget
at sige om sin
soldatertid.
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Gyldendal Bådlaug – Ungdomsafdelingen
Af Finn Moesgaard
leder af ungdomsafdelingen

I al den tid, der har boet mennesker ved
fjorden, har man sejlet. For de fleste hang
det sammen med deres arbejde. For
langt færre var det en fritidsfornøjelse.
Man sejler stadig, men nu er der mange
flere, som har sejlsporten som en
fritidsfornøjelse. Sejlsport. Det er det, det
handler om!
Gyldendal Bådlaug har i alle de
år, foreningen har eksisteret,
haft en særdeles velfungerende
ungdomsafdeling, som giver børn og
unge viden om at sejle suppleret med
gode sejleroplevelser. Aktive ledere og
trænere har gennem tiden sammen med
forældre været en garanti for kvalitet i
arbejdet, og mange unge kan i dag med
en særlig glød i øjnene fortælle om alt, de
har lært og oplevet som ungdomssejler
ved Gyldendal Havn.
For to år siden tog en ny gruppe over og
arbejdede fra dag et hårdt på at leve op
til det højt kvalificerede arbejde, som den
foregående gruppe havde udført.
Målsætninger
- Vi skal videregive glæden ved at
sejle, og derved give børnene en sund
fritidsinteresse med gode 		
udfordringer og oplevelser.
- Vi skal skabe et godt fristed for børn og
unge.
- Vi arbejder ud fra, at det skal være en
leg at lære.
- Alle børn arbejder i sit eget tempo med
rum for personlig udvikling gennem et
differentieret sejladstilbud.
- Sikkerhed har en meget høj prioritet –
Børnene skal lære at færdes sikkert ved, i
og på vand.
- Vi arbejder konstant på et godt
samarbejde med forældrene og de øvrige
medlemmer i Gyldendal Bådlaug.
- Vi supplerer klubaftner med andre
arrangementer for optimister.
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Kunsten at sejle i joller
Ungdomsafdelingen har i de to
foregående sæsoner haft 12 børn og
unge i aldersgruppen 8 – 17, og sejlet i
bådlaugets optimistjoller og Zoom-joller.
Et par stykker har investeret i deres egen
optimistjolle. Med det antal joller og børn,
vi har haft i 2015, havde hvert barn ”sin
egen” jolle igennem hele sæsonen.
En optimistjolle er en begynderbåd. Den
kaldes også sejlsportens ”sæbekassebil”.
Nogen kalder den også en lille firkantet
kasse med sejl. Kært barn har flere
navne, men det er en konkurrencebåd
med forbavsende gode sejlegenskaber.
Når man ser, hvordan børnene ret hurtigt
kan lære at håndtere den, bliver man
stum af beundring. Vinden er motor, sejlet
overfører kraften til båden, ror og sværd
er ”rattet” og det tov fra sejlet, som man
holder i hånden, er speederen. Læringen
med at få teknikkerne til at spille
sammen, så båden kan få størst mulig
fart i den retning, man vil sejle, er en
livslang proces, som også professionelle
fortsætter med at arbejde med, men den
begyndte for langt de fleste som 6-7 årig i
en optimistjolle.
Når man er blevet lidt ældre, benene er
blevet længere og man har fået mere
erfaring, er en optimistjolle for lille. Så
tager man det næste trin til en Zoom-jolle.
Det er en lille udfordrende racer, som
kræver lidt mere erfaring. Bådlauget har
tre Zoom-joller, men vi arbejder løbende
på at finde tilsvarende joller til de, der er
voksent ud af en optimistjolle.
Sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed
”Kun en tåbe frygter ikke havet” er et
ordsprog, som er godt at gentage. Det
handler ikke om at blive rædselsslagen,
når man er på vandet, men det handler
om at have respekt for de kræfter,
man møder selv i Limfjorden og lære,
hvordan man håndterer dem med størst
mulig sikkerhed. I Ungdomsafdelingen
vægter vi sikkerheden meget højt.

Store og små sejlere på vej i havn i en
Feva-jolle.
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Ingen af vore børn er ved havnen uden
redningsvest. Jollerne er indrettet, så der
er størst mulige sikkerhed – de har fx
opdriftsmidler og kan ikke synke. Ingen
børn er på vandet uden, at der er en
følgebåd med typisk to voksne, og det
uanset om vi sejler rundt i havnen eller
udenfor havnen. Vi har 3 følgebåde, og
de er i radiokontakt med hinanden og
med land. Alle børn skal kunne klare
sig, hvis de vælter og ryger i vandet og
helst også kunne svømme. De skal lære,
hvordan man både kan vælte en jolle,
bevare roen, rejse den op igen, tømme
den for vand og sejle videre.
Det er en viden om sikkerhed, de skal
have, fordi det skaber tryghed. Både hos
børnene og hos forældrene.
Den rette påklædning er en del af
sikkerhedsudstyret. Her kommer
redningsvest og våddragt ind på de
første pladser. Gyldendal Bådlaug
har både veste og våddragter, som
nybegyndere kan låne for at finde ud af
om sejlsporten er noget for dem. Efter
nogle måneder køber de selv en dragt, og
så er bådlaugets dragt ledig til endnu en
nybegynder.
Klubhuset
I klubhuset findes der nye og moderne
omklædnings- og badefaciliteter. Et
køkken, hvor folk fra hjælperstaben hver
mandag tryller de herligste lækkerier frem
til sejlerne som afslutning på en klubaften.
Mødelokale til et træner- eller
skippermøde, en stue med TV og bløde
stole og det store fællesrum, hvor alle
mødes til hygge og traktement som
afslutning på en klubaften.
En almindelig klubaften
På en almindelig klubaften vil man i den
kommende sæson, ud over børnene og
forældre, møde vore to faste trænere,
tre til fem hjælpetrænere, tre bådførere,
havnevagt og skaffere (dem, der
fremtryller lækkerierne). En klubaften
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foregår typisk efter samme model, så
børnene gennem de faste processer
efterhånden bliver selvstyrende med
hensyn til at rigge deres jolle.
Starttidspunktet vil i 2016 være kl. 18.00.
Det betyder, at kl. 18 er alle klar til at
gå i gang. Forinden er børn, forældre
og hele hjælperstaben i fuld gang med
klargøring. Børnene skifter til våddragt og
hjulpet af forældre finder de i sejlrummet
det udstyr, de skal bruge til deres joller,
rigger dem til og sætter dem i vandet.
Hjælperstaben har forskellige gøremål
som check af følgebåde, motor og evt.
påfyldning af benzin og finde og checke
radioerne. Samtidig giver de også en
hånd med, hvis et af børnene har brug
for hjælp. I klubhusets køkken forberedes
det traktement, der serveres for alle efter
sejladsen. Trænerne forbereder det, de
skal bruge til aftenens sejlads.
Inden børnene står ud, holder man et
lille skippermøde, hvor aftenens arbejde
præsenteres. I 2015 har vi desværre
sejlet for meget i havnen og for lidt
udenfor, fordi der typisk om mandagen
har været for kraftig vind.
Bådlauget har desuden to sejlbåde 606’er. Det er sejlbåde med fast køl.
Det gør dem meget stabile og særdeles
velegnede til begynder-grupper. Der
skal være mindst to personer, hvoraf
den ene skal være en kyndig voksen. I
sæson 2015 var den ene på vandet hver
eneste aften, hvor forældre boltrede sig
på vandet, mens deres børn sejlede
i jollerne. Ideen om en sejlerskole for
voksne ligger ikke langt væk!
En heldags-sejlads
Hvert år arrangerer vi før sommerferien,
når vejret viser sig fra sin gode side,
en heldagssejlads. Vinden er med til at
bestemme, hvor vi sejler hen. Ud over
vore følgebåde deltager også flere af
bådlaugets medlemmer med deres større
både. De blive brugt som ”små klubhuse”,
når nogle børn har brug for en pause, til

Der lægges til ved bådebroen.

frokost, til toiletbesøg og lignende. På den
måde kan børnenes forældre, søskende
og måske også bedsteforældre være
med! Det er faktisk en familieudflugt på
vandet!
En sommer-sejlerskole
I 2016 vil vi igen tilbyde en 3-dages
sommersejlerskole i uge 26. Her har
børnene fået sommerferie, men mange
forældre har endnu ikke begyndt deres
ferie. Børnene afleveres i klubhuset om
morgenen og hentes igen, når forældrene
kommer fra arbejde. Vejret bestemmer
programmet. Hvis vi kan sejle i jollerne,
sejler vi. Hvis ikke, allierer vi os med
medlemmer af bådlauget og tager på
udflugt i større både eller laver forskellige
aktiviteter på stranden.
Sommerlejr
Hvert år i august måned arrangerer vi en
sommerlejr. Programmet begynder fredag
eftermiddag og slutter lørdag aften med
grill. Aktiviteter handler selvfølgelig om at
sejle men også på sjove og alternative
måder, hvor børn og forældre leger og
konkurrerer. Til denne aktivitet låner vi
særligt udstyr af Dansk Sejlunion.
En langbenet far krøllet sammen i en
optimistjolle er et fornøjeligt syn.
Nye ide, som vi vil forsøge afprøvet.
Flere af bådlaugets medlemmer har
tilbudt at hjælpe med at arrangere
en sejltur til- og med overnatning på
båden i en anden havn. Her kan trænes
sejlteknik, kurslægning, læring om
sømærker og lignende.

Råhygge ved roret.

På vej til havneudløbet.

Så velkommen til den nye sæson 2016
med start den 4. april 2016 .
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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe, a’ la carte og buffet
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

Åbent i påsken, torsdag - mandag, kl. 12 - 22.
Herefter fredag kl. 15 - 22, og lør - søn, kl. 12 - 22.
Åbent for selskaber efter aftale (min. 20 kuverter).
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Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup

Mathias klar med lækkerier
ved ovnen.

Kok til fingerspidserne – mad til tiden
Af Marianne Husted

”Den bedste tid er konfirmationstiden. Så
har vi op til seks selskaber på samme
tid, hvor det gælder om at holde hovedet
koldt og få det hele tjekket igennem,”
fortæller Mathias Møller Jensen, der er
kok på Restaurant Pinenhus i Glyngøre.
Han trigger på kicket, det giver at blive
bekræftet i, at han faktisk kan holde
styr på det hele uden at blive løbet over
ende. Mathias byder på en kop kaffe i
restauranten med panoramaudsigt over
fjorden og Sallingsundbroen en stille
fredag eftermiddag, inden aftenens rykind
af gæster.
”Det er mange år siden, jeg fandt ud af,
at jeg ville være kok. Min mor har nogle
venner, der er kokke, og jeg har altid
elsket at lave mad,” forklarer den 22-årige
kok, der trådte sine barnesko i Lihme og

nu bor med sin kæreste i Skive. Så han
gik den lige vej til restaurationsbranchen.
Efter 9. klasse startede han på
grundforløbet til kok på Skive Tekniske
Skole. Det var hårdt til at begynde med,
hvor det var uvant at skulle stå op i
køkkenet i de mange timer, hvor der ikke
var teoretisk undervisning. Fødderne
gjorde ondt. Men det blev endnu værre,
da Mathias kom i gang i sin læreplads
på et slotshotel i nærheden af Ålborg. Så
skulle han stå op dagen lang. Læretiden
varede fire år; men det var kun det første
år, han stod i lære på slotshotellet:
”Der var udskiftning af køkkenchefer
hele tiden. Jeg havde 12 forskellige
køkkenchefer det år. Jeg tog det første
hovedforløb af kokkeuddannelsen på
Ålborg Tekniske Skole, og hver dag skulle
jeg tilbage og arbejde efter skoletid. Der
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var ingen udlærte i køkkenet, og jeg
havde kun fri lørdag formiddag og om
søndagen, inden jeg skulle tilbage på
skole om mandagen,” siger Mathias. En
dag, han besøgte sin mor i Lihme, så han,
at Pinenhus søgte en kokkeelev. Han
sendte en ansøgning og blev ringet op en
time senere og bedt om at møde op med
det samme til en samtale. Det resulterede
i, at han fik en uges prøvetid i Glyngøre,
inden han tegnede kontrakt med Kent
Bak på Pinenhus for de sidste tre år af
uddannelsen, hvor han også gennemførte
to hovedforløb på Silkeborg Tekniske
Skole. På Pinenhus stod Mathias ikke
alene blandt ufaglært personale. Han og
stedets to andre kokkeelever blev lært op
af tre faglærte kokke.
Vægten på skuldrene
”I starten var jeg meget usikker på, hvad
jeg lavede. Jeg spurgte hele tiden de
andre til råds,” fortæller Mathias, som
glædede sig over selv at lære tingene.
Han lærte at lave alle grundtingene,
at lave en ordentlig suppe og bage
ordentligt brød. At lave á la carten og køre
den. Og så lærte han det, der står som
indbegrebet af en koks kompetencer:
”Jeg lærte at have vægten på mine
skuldre. Vægten af, at maden kommer
ud til tiden og er lavet ordentligt.” Mathias
forklarer, at det gælder om at holde
hovedet koldt og ikke gå i panik, når det
strømmer ind med gæster. Hvis der lige
er to minutters pause, så er det bare om
at få ryddet op og bevare overblikket.
Han blev udlært i 2014 og fortsatte som
faglært kok på Pinenhus. Både under
læretiden og bagefter fremhæver han
fællesskabet på arbejdspladsen mellem
både kolleger og stedets chefer. Mathias
arbejder sammen med en kollega i á
la carten, hvor de fordeler opgaverne
imellem sig. Så gælder det om at hjælpe
hinanden og snakke sammen for at alting
skal gå planmæssigt.
Mathias foretrækker at lave en blanding
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af god dansk mad og lidt finere mad.
Dvs. små portioner med udsøgte råvarer
og smag. Måske i egen restaurant på et
tidspunkt:
”Jeg vil gerne have egen restaurant på et
tidspunkt. Jeg har ikke fundet ud af, hvor
det skal være endnu; men jeg tror det
bliver i Jylland,” bedyrer Mathias. Det skal
ikke være i en stor by, hvor han oplever,
at folk har så travlt. Derimod vil han gerne
have en restaurant i smukke omgivelser,
hvor gæsterne giver sig tid til at sætte sig
ned, se ud på naturen og nyde udsigten.
En typisk arbejdsdag for kokkene
på Pinenhus
Kl. 10-12: Vi gør maden klar til
frokostgæsterne.
Kl. 12-16: Vi gør klar til om aftenen:
- Tjekker om á la carten er klar.
Om der fx er skåret steaks, laks og
wienerschnitzel, og om kartoflerne
er klar.
- Laver pensionsmenuerne klar til
gæster, som bor på hotellet.
- Gør de kolde forretter klar.
- Laver suppen.
Kl. 16-16.30: Vi laver p-mad
(personalemad, red.). Det er ofte
kokkeeleverne, som laver det. Typisk
klassiske retter; men vi får lov at
eksperimentere med p-maden. Kun
fantasien sætter grænser.
Kl. 16.30-17: P-maden spises i
personalestuen.
Kl. 17-18: Vi bager brød, gør
køkkenet rent og vasker gulv.
Kl. 18 – ca. 20.30: Vi kører á la
carte. Vi kører pensionsmenuerne
af, og vi kører selskaberne.
Kl. 20.30 – 21: Alle gæsterne er
kørt igennem, og vi pakker det hele
sammen og lukker køkkenet ned.
Ca. kl. 21: Arbejdsdagen slutter.
Typisk arbejder kokkene fire dage
om ugen, fordelt på forskellige
ugedage i de forskellige uger.

Til påskefrokosten foreslår
Mathias:
Hvedeølsmarineret fjordlaks m.
røget krydderurtedressing
Hvedeølslage
2,5 l hvedeøl
1,5 dl salt
0,25 dl sukker
Masser af dildstilke

Lidt enebær, korianderfrø og
laurbærblade
Lagen koges og nedkøles inden
brug.
1 side laks tørsaltes i ca. 12 timer,
ca. 750 g groft salt.
Laksen dækkes med salt og stilles
på køl.
Laksen skylles i koldt vand og
lægges i hvedeølslagen.
Den skal marineres i mindst 2 døgn.
Røget krydderurtedressing
½ l creme fraiche, 38%
½ tube Kalles kaviar (røget
torskerogn på tube)
1 dl skåren dild
1 dl skåren purløg
1 dl hakket rødløg
Creme fraichen piskes til
luftig konsistens, og resten af
ingredienserne tilsættes.

EN OPLEVELSES-BUTIK
Kom og oplev Tingfinderiet; et anderledes loppemarked. 800 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En rejse i tiden med gamle ting og møbler
til kreativ boligindretning. Se 360o visning på hjemmesiden.
Åbent fre-lør-søn kl. 13-17. Ferie og helligdage ekstra åbent.
Se www.tingfinderiet.com
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup. Tlf. nr. 3052 9960
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Fra Anders’ naverbog.

et omfattende kodex og regelsæt. I
minimum tre år og én dag skulle jeg være
på valsen. I hele den tid måtte jeg ikke
nærme mig min hjemegn i en omkreds
af 50 km. Hele tiden skulle jeg bære det
traditionelle tøj og ellers lægge fordomme
og mobiltelefon på hylden. I øvrigt er der
en række krav til de, der gerne vil være
“naver”, som det kaldes herhjemme.
Men det mest grundlæggende er at
man overalt opfører sig ordentligt, så de
næste rejsende svende også bliver hilst
velkomne.
I april 2011 blev der arrangeret en stor
afrejsefest i Ribe. Det er ikke så tit at
unge håndværkere herhjemme følger den
gamle tradition længere. I Tyskland og
Frankrig er det lidt mere udbredt. Så det
skulle fejres at en dansk svend blev sendt
afsted.

En vej til Lihme
Af Anders Baumann

Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive en
artikel til Lihme Bladet, om min baggrund
og min tur på valsen, sagde jeg jo, -det
vil jeg gerne. Noget af det første jeg faldt
over, da jeg kiggede efter bolig på egnen
var netop Lihme Bladet.
I 2006 blev jeg udlært klejnsmed ved
en virksomhed i det sydlige Århus.
Efter nogle år med arbejde som smed,
videreuddannelse, bl.a. til faglært
skibsassistent og forskellige rejser,
besluttede jeg mig for at følge den
gamle tradition for håndværkeres
dannelsesrejse: At man kan drage på
valsen med stok og ransel på ryggen
for at arbejde forskellige steder i det
fremmede, for at lære mere om sit
håndværk, om verden og om sig selv.
I Ribe kom jeg i kontakt med et gammelt
laugsnetværk, der indviede mig i
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Det kan virke lidt sært at skulle følge
alle de gamle skikke og regler, men når
man for en periode prøver at sætte sig
i en situation, der er andeledes end det
normale, kan man lære meget om vores
almindelige, danske hverdagsliv. Set fra
et andet perspektiv.
Rejsende svende fra store dele af Europa
kom til afrejsen og efter et par dage
med fest og ritualer, tog de mig med ud i
rejselivet.
Resten af foråret gik vi for det meste til
fods ned gennem Tyskland. Her mødte
vi flere rejsende, jeg lærte mere om
traditionen og mit tyske blev øvet. Efter
nogen tid fandt jeg arbejde i forskellige
smedjer, hvor jeg kunne lære mere om
det gamle smede-håndværk.
Når man som rejsende svend får arbejde
et sted, modtager man som regel løn efter
de gældende regler i det pågældende
land. Tit bor man hos arbejdsgiveren
eller i et rum, der er tilknyttet værkstedet.
På den måde har man ikke mange

Anders med naverne i Ribe.

udgifter, og man kan spare op til sin
videre rejse. Det kan være et meget frit
og bekymringsløst liv. Jeg fortsatte med
at arbejde og rejse igennem flere lande,
bl.a. Tyskland, Tjekkiet, Italien, England,
Danmark, Norge, Spanien og Namibia,
som er en tidligere tysk koloni.
Undervejs møder man mange forskellige
mennesker, og jeg var forundret over hvor
åbne og imødekommende fremmede
mennesker kan være.

ikke hvor jeg skulle finde et sted at sove,
havde næsten ikke flere penge og kunne
heller ikke tale det lokale sprog. Og så
begyndte det at regne eller sne! Så gjaldt
det om at huske på at alting nok skulle
blive godt igen.
Efter 3 år og 3 dages rejse vendte jeg

Det kan lyde som et let og idyllisk liv, men
nogle gange kunne det også være hårdt.
En gang imellem kunne jeg finde mig
selv i en situation, hvor det var svært at
holde modet oppe. Det var måske blevet
vinter... Jeg havde været på farten hele
dagen og var godt træt og kold. Mørket
var ved at falde på, jeg var sulten, vidste
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hjem fra min tur på valsen. Mange
tidligere rejsende svende har efter valsen
svært ved at falde til ro og slå sig ned
med et “almindeligt liv”. Jeg har også
mærket denne udfordring.
For at bearbejde nogle af alle de tanker,
jeg havde gjort mig på landevejene,
tog jeg et halvt års filosofi-kursus på
en højskole. Så kriblede den vante
eventyrlyst alligevel allerede igen, og
jeg tog afsted, da jeg fik tilbudt hyre på
Skoleskibet Danmark som underviser og
2. mester om bord. En tur over Atlanten,
på besøg på en række øer i Caribien og
hjem igen.

På togt med
Skoleskibet Danmark.

Da jeg en dag skulle hjælpe med at
lave en udstilling om de rejsende
håndværkssvende på Frilandsmuseet
Hjerl Hede, endte det med at jeg fik tilbudt
job der. Jeg satsede stærkt og kastede
stort anker, da jeg også købte huset i
Lihme. Først havde jeg ellers forestillet
mig at leje en bolig i Skive, men da jeg
var på tur i Vestsalling, faldt jeg for den
skønne egn (og lave huspriser!)
Nu glæder jeg mig over at være havnet
her og jeg ser frem til at lære alle jer folk
på egnen at kende. Jeg er allerede blevet
rigtig godt modtaget af venlige naboer
med flere. Tak for det!
Og skulle en rodløs rejsende -eller blot
nogen, der vil hilse på, lægge vejen forbi,
så er de velkomne til at komme på besøg
eller få husly…
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HAR DU EN ØKONOMISK
PLAN FOR DIT LIV?
Kig ind i filialen
og hør mere om,
hvad vi kan gøre
for dig...

Lad os hjælpe dig godt på vej...
Hvilke drømme og ønsker har du? Og hvordan harmonerer de
med dine økonomiske muligheder? Lad os hjælpe dig med at
skabe et overblik over din økonomi, så du kan gå fremtiden i
møde med ro i sindet.
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www.djs.dk

GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,Ristet hotdog
25,Fransk hotdog
25,Pommes frites
25,Pølsemix (lille)
45,Pølsemix (stor)
65,Kebabmix
65,Kebabmix m/ekstra kød
75,Kyllingemix
65,Kyllingemix m/ekstra kød
75,½ Kylling, m/pommes frites
75,½ Kylling m/salat
75,½ Kylling m/agurkesalat
55,500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
flütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese
Kebab Burger
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75,65,65,65,75,50,5565,60,65,75,65,-

&

BURGER M. HJEMMELAVET BØF:
Alm. Burger
75,Cheese Burger
80,Bacon Burger
85,Bacon/Cheese Burger
90
Texas Burger m. barbecuesovs 75,Kyllingeburger m/paneret kød
Kyllingeburger m/ slice kød
Kyllingeburger m/strimler
Kyllingeburger m/filet
Kyllingefilét m/ pommes saute
salat - flute og bearnaisesauce
Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
2 Fiskefiléter m/pommes frites
Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– flute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – flute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf
Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

50,60,65,70,85,65,75,-

85,-

85,-

75,50,75,55,55,55,30,25,-

&

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing
Salat m/ kylling el. kebab
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskefilet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

50,55,50,70,-

45,45,45,-

35,-

Åbningstider i Grill-Huset
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og lørdag
evt. åben til

Lukket*
Lukket*
Lukket
kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-23:00
kl. 15:00-23:00
kl. 14:00-21:00

Sunshine
solcenter

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdage, søndage
og helligdage
9.00 - 21.00

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup
Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33

kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00
*Obs - obs - obs
I ferier har vi åben alle dage,
pånær onsdag.

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
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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

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
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OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

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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Sebastian og mixmakkeren Clara med
de fantastisk flotte EM-guldmedaljer.

Min rejse til EM i Rusland
Af Sebastian Grønbjerg

Udtagelsen til EM foregik således, at
landstrænerne lavede en udtagelseslejr
for landets bedste U15 badmintonspillere
i Holbæk. Udtagelsen fandt sted i
november måned. Der blev udtaget fire
drenge og fire piger til at repræsentere
Danmark ved Europamesterskaberne.
Jeg kom igennem nåleøjet og blev
udtaget som en af de fire drenge, det
var en speciel følelse at vide, at man
skulle repræsentere Danmark ved de
europæiske mesterskaber. Jeg havde
ikke de optimale forberedelser frem mod
EM, da jeg i slutningen fra november
pådrog mig en slem ankelskade, så jeg
var meget nervøs for at det ville koste mit
EM, men det gjorde det heldigvis ikke, jeg
kom hurtigt over min skade og begyndte
at genoptræne anklen, så efter ca. 4 uges
tid var jeg på benene igen!
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Mandag den 15. februar gik turen til
Holbæk, hvor jeg boede hos Rasmus som
jeg skulle spille herredouble med. Jeg
trænede med ham om mandagen og om
tirsdagen, så vi stod knivskarpt til EM.
Onsdag den 17. februar blev dagen,
som vi alle havde ventet på. Vi rejste fra
København til Moskva, og så fra Moskva
til Kazan, hvor turneringen skulle spilles.
Det var en rigtigt lang tur, jeg tror ca. den
tog 11 timer, så vi ankom meget sent på
hotellet.
Næste dag skulle vi op meget tidligt,
fordi vi havde et træningspas. Træningen
foregik meget stille og roligt, men det
passede mig helt fint lige at komme ind
og mærke hallen. Resten af dagen fik, vi
lov til at slappe fra og bare hygge os.
Fredag morgen begyndte EM
mesterskaberne, men ingen danskere
skulle spille i de første runder. De første

å benene igen!

Min rejse til Europ
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Barn i Lihme
Af Pia Haunstrup

I Børnehuset Fjordbo har vi det dejligt.
Vi laver mange sjove ting; vi danser,
synger,spiser, har
hvilestund,
holder fester,
dyrker

børneyoga, maler, tegner, saver og
hamrer, leger ude og inde, har motorik,
tager på ture, lærer bogstaver og tal,
spiller, bruger
smartboard og ipad,
hjælper
hinanden,
hygger, nyder,
læser højt,
laver fis,
og meget,
meget mere.

En kommende
rytter.

Klassisk hyggelig leg.

Vi ønsker alle i Lihme et dejligt forår.
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Enorm lydhørhed.

Elektroniske tavler
bruges i tidlig
bogstavleg.

Super hygge på
rutchebanen.

Vi har dig.

Fri leg.

Koncentration
om det kunstneriske
udtryk.

Håndelaget øves.

Hygge i det fri.
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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

Følg
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
værdigrundlag
for -at
Ring og lad os arrangere din næste fest.
Vi accepterer og respekterer hinanden for 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 Munkesø
Munkesø
Kirsten
Nørregade 9,
Nørregade
9, Balling
Balling
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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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

• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

97568024/51182529
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Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20 92 22 58 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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Fra Tres Arroyos til Lihme
Af Ann Balleby

Mette Høiriis og Gunnar Mortensen er for
nylig flyttet ind på Øster Hærup Strandvej.
De bor i et skønt hus med en moderne
og kreativ indretning, som gør, at inde og
ude smelter sammen.
Interviewet er aftalt med Gunnar, og da
jeg kommer, har han brygget te og har
kage klar. Vi sætter os ved langbordet ved
siden af køkkenets store ø, som indbyder
til store kulinariske udfoldelser.
Valget af Lihme
”Vi flyttede til Lihme fordi vi vil bo på
landet med masser af luft og ro,” forklarer
Gunnar. ”Vi har solgt vores landbrug ved
Djeld ved Sevel med opdræt af økologisk
kvæg og andet dyrehold og overvejede
så mulighederne. Mette er fra Thy og
ville gerne ud til havet, men jeg ville
gerne blive ved fjorden og helst ikke ind
i en by. Dertil skulle vi også tænke lidt i
pendlerafstande til jobs. Når det lige blev
Lihme, var det, fordi vi kendte Gyldendal
fra badeture og gode gåture ved havnen.
Vi har også lagt vægt på at der er rig
Gunnar i det moderne
hjem med unik
arkitektur.

mulighed for at færdes ved fjorden langs
stranden.”
Mette og Gunnar har to drenge, Jeppe
fra 1994 og Benjamin fra 1997. Drengene
er flyttet hjemmefra, men slår ofte et
slag forbi fra uddannelser i henholdsvis
Aalborg og Holstebro.
Pedro Gunnar Mortensen
Gunnars fulde navn er Pedro Gunnar
Mortensen.
”Jeg er født og opvokset i Argentina som
3.-4. generationsindvandrer. Min farfar
rejste til Argentina som ganske ung. Min
farmor er født dernede, men hendes
forældre var danske. På min mødrene
side er jeg 3. generationsindvandrer.”
Gunnar boede i Argentina til han i
1988 som 24-årig rejste til Danmark på
dannelsesrejse. Det gjorde mange unge
indvandrere med dansk baggrund. Nogle
studerede, andre arbejdede og andre
igen rejste rundt med interrail i Europa.
Dansk koloni
”Danskere er jo som alle andre, de vil
gerne bo sammen og tale deres eget
sprog.” Gunnar kendte til en mand, som
aldrig havde været i Danmark, men som
kun talte dansk og slet ikke beherskede
spansk, hverken i forhold til at tale
sproget eller at forstå det.
Som 3.-4. generationsindvandrer lærte
Gunnar som barn både dansk og spansk.
Dansk var sproget i hjemmet. Men der
var tydelig forskel i hans egen søskende
flok. De ældre søskende var bedst til
dansk og de yngste bedst til spansk.
Gunnar, som er født i 1963, er født lige
midt i en sprogkulturel brydningstid. De
yngre efterkommere af danskere kunne
så dårligt dansk, at de skulle slås med
sproget i skolen.
Som 7-årig blev han sendt på kostskole.
Det var der ikke noget mærkeligt i.
Gunnar blev som mange andre danske
efterkommere sendt på dansk-argentinsk
skole og gik der fra 1.-7. klasse. Man
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boede på kostskolen i hverdagene og var
hjemme i weekenden.
”Det var en god tid. Der skete meget og
vi havde det godt. Jeg kan ikke huske en
eneste gang, hvor jeg har grædt og gerne
ville hjem. Jeg kan kun huske positive
ting. Dem der stod for det, har nok været
dygtige til at skabe trivsel,” fortæller
Gunnar.
Skolen hedder Colegio Argentino Danés
og efter en omtumlet periode er den
blevet ændret til landbrugsskole. Man kan
læse mere om den her:
- www.lu24.com.ar/la-secundaria-agrarian-1-se-llama-ahora-colegio-argentinodanes
- www.tresarroyostirismo.com/
establecimientos/colegio-argentino-danes
På det tidspunkt, hvor Gunnar gik på
skolen, var forstanderparret danskere
med læreruddannelse. De var der 3-5
år ad gangen. Om formiddagen til lidt
over middag var der argentinsk skole
på spansk med argentinske lærerinder.
Resten af dagen foregik på både dansk
og spansk hvor lærerne enten var
dansker eller efterkommere af dansker.
Dansk kultur
Ud over skolen forsøger danskere i
Argentina også at pleje den danske kultur
på andre måder. Der er dansk kirke,
danske kirkegårde, klubber for danskere,
fx håndboldklubber, som oprindeligt var
lukkede for andre nationaliteter.
Også andelsbevægelsen kom med over i
meget rendyrket forstand og efter meget
demokratiske principper. Bønderne
havde deres egne lukkede kredsløb med
korn- og foderstoffer. Man kunne købe
brændstof og smøremidler og dertil var
der også tilknyttet supermarkeder.
”Oprindeligt var det lidt en koloni, så man
behøvede egentlig ikke tale spansk,”
fortæller Gunnar.
Danskerne var primært rejst fra Danmark
af nød og i mindre grad af eventyrlyst.
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Der var dårlige tider i Danmark og slet
ikke arbejde nok. Derfor rejste nogle
ud til fx USA, Australien og Argentina.
Her var der ordninger, hvor udlændinge
kunne få jord, som man havde presset
indianerne, tehuelcherne, væk fra i bl.a.
”Ørkenkrigen” i 1879.
Tres Arroyos
Tres Arroyos betyder tre vandløb og er
en by med omkring 52.000 indbyggere,
som ligger ude på den flade pampas. Det
eneste, som rager op, ude på den flade
pampas er de eukalyptustræer, som man
har plantet for læ.
Gunnars mor og hans bror bor fortsat i
byen, mens hans og to andre søskende
har slået sig ned i Danmark.
Flad pampas med god jordbonitet. Her solsikker
i fuld flor tæt på Tres Arroyos.

Sådan ser den flade pampas
typisk ud i de områder
med ringe jordbonitet, som
bliver brugt til afgræsning af
kreaturer.

Livet i Danmark
Da Gunnar i 1988 kom til Danmark hed
det flot ”dannelsesrejse”, når de ældre
talte om det. Når de unge talte om rejsen,
så talte man mere om øl og piger, og om
at tjene nogle penge for at komme på

interrail ud i Europa.
”Jeg kom oprindelig for at være her et
år,” fortæller Gunnar med et smil. ”10
dage efter ankomst havde jeg arbejde
på et gartneri på Fyn og blev der et
par år. Der var 60 medarbejdere og
jeg blev taget vældig godt imod, bl.a.
fordi jeg kunne tale dansk. Jeg var helt
uafhængig og ung og kunne gå i byen
og have det sjovt. Efter et par år tænkte
jeg på at tage en uddannelse, jeg har
nemlig dansk indfødsret og havde ikke
behov for at søge visum. Det blev en
landbrugsteknikeruddannelse, bl.a. fordi
jeg havde landbrugserfaring fra Argentina
og fik merit.”
Uddannelsen tog et par år og blev taget i
Odense og… ”Så mødte jeg Mette, og så
var der ikke brug for en returbillet!”

og de fandt ”verdens skønneste plet” lige
her i Lihme.
Gunnar har netop i januar afsluttet en
uddannelse som diplomingeniør i Global
Manegement and Manufacturing fra
Aarhus Universitets afdeling i Herning og
søger nu job.
Fritiden
Mette og Gunnar er allerede ved at falde
godt til i Lihme. De har deltaget i deres
første fællesspisning, og Gunnar har fået
hyre som gast hos Peter Hermansen til
onsdagssejlads.
En skønne dag skal han også ud med
fiskestangen og undersøge mulighederne
for at fange en havørred. Der er allerede
spottet et par steder, hvor andre fisker
med stang.
Fritiden bliver allerede brugt udenfor i
naturen. ”Her kan vi godt finde en krog
med læ - 29. februar sad vi udenfor og
drak kaffe,” fortæller Gunnar.
Tidligere har familien dyrket sine egne
grøntsager og der er også planer med
stedets drivhus. Gunnar har taget solbær
med fra Djeld-gården, for de giver så
store fine bær.

Mette og Gunnar i haven i Djeld ved
Sevel.

Siden har Gunnar arbejdet med
forskelligt, bl.a. været faglærer på en
produktionsskole, landbrugsvikar, arbejdet
på en maskinfabrik, lavet ordrebehandling
på Jyden Bur og arbejdet på Priess. I
1999 købte Mette og Gunnar en gård
med 40 ha og overtog en aftale med
ugentlig levering af økologisk gris, fjerkræ
og oksekød. Den første tid blev gården
drevet på fuldtid, i 2008 blev den ændret
til deltid samtidig med at Limousine
kvægbesætningen blev udvidet til omkring
40 moderdyr og de andre dyrgrupper blev
udfaset. I efteråret 2015 blev gården solgt

Gunnars fødeby
Tres Arroyos i
Argentina
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Birthe og Johannes Jønsson vil sælge deres
sommerhus i Vadum efter 23 år. Helbredet er
ikke hvad det har været. Johannes ser tilbage på
årene med sommerhus.

Eventyr i sommerlandet

Af Johannes Jønsson

Det startede med, at vores venner havde
købt grund på Skovsvinget og ved et
besøg spurgte de os, om vi også ville
bygge, for de ville da gerne kende deres
naboer. Det var i december 1992.
Lige efter nytår sagde jeg til konen min
”Der er noget vi skal have snakket om.”
Se hendes udtryk, hun troede, der var
noget galt. Nej, det var der ikke; men det
var om at få sommerhus eller ej – og få
det bygget.
Grunden blev købt, og vi to hold
venner har hjulpet hinanden med
vores respektive sommerhuse. Efter
beslutningen, så gik det stærkt.
Jeg tegnede selv skitse til ”mange”
sommerhuse. Og sidst i april, solen
skinnede og det var omkring 25 grader,
efter de fornødne godkendelser, gik jeg
og støbte grunden med glæde og smil
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over hele ansigtet.
Toilettet blev sat op på Birthes fødselsdag
først i juli, og der blev holdt fest.
Vi har en søn, som har boet i udlandet
siden år 2000, så vi har brugt huset ca.
90 dage om året. Det har aldrig været
lejet ud. Vi nød området og venner, vi fik,
i området.
De sorte fiskerhuse har jeg gået eller
kørt til hver gang, vi var i området. Efter
storme har jeg gerne givet en hånd med
for at et par af dem ikke skulle forsvinde i
fjorden.
Vi har haft jolleplads ved Gyldendal Havn
de sidste par år, da helbredet begynder
at svigte; men især jeg har nydt mine
morgensejladser i jollen. Lidt hummere er
det da blevet til også.
I vinteren 2010-11 var vi sneet inde,
men grillede en and på grillen, som stod
i 75 cm sne. Dagen efter måtte jeg gå

til Lihme brugs. Jeg mødte mand i en
traktor med skovl, stoppede manden og
spurgte, om jeg kunne leje ham til at køre
ned til sommerhuset. ”Ja, men jeg skal
lige først køre min kone på arbejde.” Hun
arbejdede i Lihme, og de kom fra Balling
på traktor.
De Birthe og jeg havde været gift i 25 år,
blev der holdt sommerfest i vores fristed.
På dagen og fire uger der omkring var vi
i Sydafrika hos vores søn, svigerdatter
og to dejlige børnebørn. 13 besøg af
fire ugers varighed er det blevet til siden
2004.
Kirkerne har vi også besøgt rundt i
Salling, især Lihme og Rødding. Jeg har
også været med det 100-årige træskib
Fulton tre år i træk – et minde for livet.
Jeg mindes vores gåture rundt om
Kås Hoved med kaffe og kage, og om
sommeren afslutning med grill ved
fiskerhusene. En ros og stor tak til
Køjborg familien, som inviterede. I øvrigt
en tak til alle, som har været med til at
give socialt liv med smil og humor.

Birthe og
Johannes
Jønsson

Sommerhus i vinter klæder.
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Det kendte ansigt – mennesket bag
Vi forholder os alle til de mennesker
vi møder i vores hverdag, vi hilser og
snakker om løst og fast, men det er
sjældent vi kender personen bag. I
denne artikel skal vi forsøge at lære
Charlotte Gregersen fra Dagli´Brugsen
i Lihme, lidt bedre at kende.

Charlotte er super glad for Lihme Brugs
og Lihme by.

Af Lissie Hermansen

Charlotte er ikke lihmeboer, men har hele
sit arbejdsliv her – hvordan kan det nu gå
til?
Charlotte er født den 20. december 1986 i
Vildslev, ved Ribe i Sønderjylland. Her har
hendes far et murerfirma som Charlotte
faktisk drømte om at overtage en dag.
Charlotte har gået til hånde i sin fars
virksomhed og har som yngre arbejdet i
et dambrug med fodring af fisk.
Da hun var færdig med folkeskolen og
skulle vælge uddannelse var det helt
sikkert at det skulle være noget med
maskiner og drømmen var at blive
landbrugsmaskinmekaniker. Charlotte
skrev 105 ansøgninger, inden det
endelig lykkedes hende at overbevise
en virksomhed om at ansætte en pige
som lærling. Flemming Refsgaards
Traktorservice A/S på Salling turde godt.
Så Charlotte pakkede sine sager og
flyttede fra det Sønderjyske op på Salling.
Det var en svær tid – mange kunder var
afvisende for at det var en pige der skulle
rode med deres sager. Mester sagde
det først til dem bagefter, når de var så
tilfredse, at det var Charlotte de skulle
takke.
Men drømme har det med at forandre
sig og efter et skoleophold, droppede
Charlotte sin læreplads. Der blev sat
nye mål og Charlotte vendte tilbage til
skolebænken og fortsatte derefter som
elev hos Sportsmaster i Skive. 2011
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afsluttede hun sin uddannelse med et flot
12-tal i den afsluttende fagprøve.
Førstedame i Lihme Brugs
Under en jobpraktik i 2012 i
Dagli´Brugsen i Balling hørte hun, at
der måske var mulighed for et job i
Dagli´Brugsen i Lihme. Hun var ikke sen
til at sende en uopfordret ansøgning
afsted til den daværende brugsuddeler
Erik. Hun var heldig, for Erik sagde ok

og hun blev ansat som vikar i slutningen
af 2013, og det blev så til en fast stilling
i januar 2014. Siden Kom Jimmy til som
brugsuddeler og nu er Charlotte Jimmys
højre hånd, førstedame eller souschef,
kært barn har mange navne, på fuld tid i
vores Dagli´Brugs.
Charlotte er ikke for fin til noget som helst,
hverken at rydde op eller vaske hylder.
Hun hjælper gerne med at fylde poser,
vi oplever hende altid som hjælpsom,
smilende og glad.
Det skal være en god oplevelse
Charlotte er glad for sit arbejde, glad
for at der er tid til at tale med kunderne
uanset om det er ældre eller børn, så skal
der være tid hertil. Har du brug for hjælp
til at finde varer, sende pakker eller breve,
så er det bare at sige til, for hende er
det vigtigt at enhver kunde er en tilfreds
kunde - ”det skal være en god oplevelse
at komme i Lihme Brugs,” siger hun.
En Pippi Langstrømpe
Hun synes også, at det kollegiale samvær
i det unge miljø fungerer fantastisk, og
der er plads til sjov og ballade dem alle
i mellem. Charlotte har nok en lille Pippi
Langstrømpe i sig, for hun er ikke bange
for at prøve nye ting - det skal jeg nok
klare, siger hun.
For 10 år siden mødte Charlotte sin
kæreste, Peder, ved en lokal byfest.
De bor sammen i Jebjerg med deres
dejlige hund Tiago, en Balleby-labrador,
af den frække slags. Fritiden bruges
til hundetræning og fodbold. Charlotte
spiller ikke fodbold, men er helt vild med
at se på det, en interesse hun heldigvis
deler med sin Peder. Deres ynglingshold
i Danmark er blå/gule – altså Brøndby og
en lille smule Skive. Der ses meget tvfodbold, men det sker dog også at de er
på stadion. Desværre kunne de ikke se
pokalkampen mellem Skive og Brøndby

Friske, frække Tiago.

på Skive stadion på grund af arbejde.
Charlotte og Peder drømmer ikke om en
stor familie, de nyder hinandens selskab
og deres elskede Tiago. De drives ikke af
længsel efter de fjerne lande, de holder
af deres ferier i Danmark sammen med
familie og venner.
Fremtiden
Hvad fremtiden bringer kan man jo
ikke vide, men drømme det kan man –
måske der en dag viser sig en anden lille
Dagli´Brugs der har brug for en driftig
uddeler - så kan det være at Charlotte
tager det spring.
”Jeg elsker at være i og brænder for det
lille nære samfund, hvor alle kender alle,
deler sorger og glæder, og hvis man
vil vide noget kan man altid spørge i
Brugsen”, siger Charlotte som afslutning
på vores hyggelige eftermiddagspassiar.
Således er vi nu noget klogere på
mennesket bag – det kendte ansigt.
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Nyt fra det sejlende folk
Af Lissie Hermansen

Nu sker det snart!
Snart er det tiden hvor der igen bliver
liv og røre på havnen og badestranden
i Gyldendal. Så er det slut med de stille
ture på havnen hvor der er is på vandet
og hvor vandspejlet kun brydes af
stolperne. Men hvor vi glæder os til at
tage hul på forårets glæder og dermed
også den nye sæson.
Den 4. april starter Gyldendal Bådlaugs
ungdomsafdeling sæsonen op. Læs
herom i deres eget indlæg andet sted i
Lihmebladet.
Weekenden den 9.-10. april er der
arbejdsweekend i Bådlauget, der skal
ordnes på området ved klubhuset og
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i klubhuset – den står på rengøring,
vedligehold og klargøring til den
kommende sæson.
I weekenden den 15.-17. april er der
søsætning af sejlbåde og motorbåde,
men inden da skal der jo slibes, vaskes,
poleres og males, så vejret må gerne til at
arte sig.
På Gyldendal Bådlaugs hjemmeside kan
man finde aktivitetsplanen for resten af
sæsonen.
Gyldendal Havkajakklub starter deres
sæson den 1. maj, Læs deres artikel et
andet sted i Lihme Bladet.
Til dem der glæder sig til det igen bliver
vinter og til den lange vinterbadesæson,
har jeg hørt at der hen over sommeren vil
blive arbejdet på at dette projekt er klar
når den tid kommer igen!
Ha et dejligt forår – vi ses på vandet!

Spøttrup Havkajakklub
Af Mette Nymann

Ved Gyldendal Havn mellem sejlklubben
og de små fiskerhuse ligger Spøttrup
Havkajakklub. Vi er en lille klub med
et halvt hundrede medlemmer. I
sommerperioden kan vores kajakker
lejes (se for priser og vilkår andetsteds i
bladet).
Dog vil det for de fleste være billigere at
blive medlem af klubben.

Kajaksejllads er en sport for hele familien.
Det er dog et krav, at man er en rimelig
svømmer og især i starten kan lide at
blive våd. De fleste børn og unge mestrer
let at sejle kajak. Det er obligatorisk, at
have en af klubbens redningsveste på;
dem har vi til gengæld også i næsten
alle størrelser. Sæsonen starter i maj og
slutter i september.
I år er den 1. klubaften 2.maj og de
efterfølgende mandage. Du/ I er
velkomne til en gratis prøvesejllads en af
disse mandage, hvor de tilstedeværende
sejlere gerne giver lidt instruktion.
Som medlem kan man med adgang til
klubhuset sejle, når man bedst har tid og
vejret er til det.
Ved kajaksejllads fås de mest fantastiske
naturoplevelser sammen med god
motion. Klubben har arrangeret flere ture
på klubaftener, hvor turen til Sdr. Lem vig
er gennemført et par gange, vejret har
dog forhindret andre ture.
Vi glæder os til at se dig til en af vores
klubaftener.
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Lihme Pensionistforening - med liv i!
Af Lissie Hermansen

Der gik ikke lang tid, efter at vi var flyttet
til Lihme, før vi fik forelagt mulighed for
medlemskab af Lihme Pensionistforening.
Jeg spurgte Inga Madsen, om man
ikke skulle være pensionist for at være
medlem – ”overhovedet ikke – kom I
bare” så vi meldte os da selvfølgelig ind.
Nu er der gået et par år – men jeg vidste
stadig ikke, hvad ”pensionisterne” så
egentlig får tiden til at gå med i deres
forening, imens jeg er på arbejde.
Så jeg tog et par timer før fri en onsdag
eftermiddag og opsøgte dem på
Valmuevej i deres fælleshus.
Jeg blev taget godt imod og indbudt til at
være med til at spille Rummikub – hvis
jeg da vidste, hvordan man spillede det –
det gør jeg og deltog gerne, da jeg elsker
at spille – tak fordi I lod mig vinde så
mange gange.
I kaffepausen kunne jeg endelig få stillet
mine mange spørgsmål, her følger hvad
jeg fik ud af dem den eftermiddag.
Lihme Pensionistforening har ved seneste
optælling 168 medlemmer. Det primære
formål er at hygge sig. Foreningen har
et fyldigt aktivitetsprogram hvert år og
mange af disse aktiviteter er traditioner.
Der er vinterfesten sammen med Lem
pensionistforening med mad og god
musik at danse til. Samværet med
pensionisterne i Lem er lidt lige som en
gammel klassefest – sjov, det er det altid.
I maj/juni gælder det den årlige bustur –
en endagsudflugt til en by i Danmark.
Om tirsdagen er der stolegymnastik
på programment og om onsdagene
er der mange der træner i Pulsen om
formiddagen og om eftermiddagen er
aktive i fælleshuset med bobspil, kortspil,
rummikub eller andre brætspil samt
håndarbejde. Lihme Pensionistforenings
bob-hold – ved Erling Poulsen og Anders
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Henriksen, deltog i år i det uofficielle
jyske mesterskab i bob, som blev afholdt
i Ejsing. Der var 184 deltagere og her
høstede de placeringerne som nummer 9
og 10 – det kan de godt være vigtige ved.
Ind imellem inviterer pensionisterne til
et aktuelt foredrag, og i januar har de
novelleoplæsninger.
Der afholdes en årlig generalforsamling
hvor alle ser frem til fællesspisning, da
menuen er dansk hakkebøf med bløde
løg, sovs og kartofler.
I slutningen af august eller først i
september tager de afsted på en kulturel
udflugt der altid afsluttes med et ålegilde,
inden turen igen går hjemad.
De fortæller også, at alle
pensionistforeningerne i den gamle
Spøttrup kommune hvert år på skift
arrangerer en fire-dagstur til udlandet.
Til april går dette års tur til tulipanfest i
Holland.
Så var det slut med at snakke for vi
skulle spille lidt igen – jeg er sikker på,
at Annelise og jeg var glade for, at vi kun
tabte et spil hver.
Tak fordi jeg måtte være med. Jeg tænker
bare på om jeg kan holde til alt det
pensionistforeningen byder på, når jeg
engang bliver pensionist.

Så spilles der
Rummikub

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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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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Hjertestartere
Ring først 112
Kontakt derefter en af nedenstående personer,som har deltaget i
hjertestarterkursus
Hjertestarteren er ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej
11A
Og ved Daglig Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Thomsen
Susanne Hansen
Birthe Hald
Jonna Bjerre
Klaus Bjerre
Hanne Trærup
Susanne Priess
Preben Nielsen
Hans J.Thomsen
Lis Rasmussen
Kim Jacobsen
Karen Marie Jensen
Jeanette Jacobsen
Kis Stamp
Inga Madsen
Tove Christensen
Jens j.Christensen

Udsigten 10
Ålbækvej 12
Ålbækvej 24
Udsigten 2
Udsigten 2
Mellemtoften 12
Ålbækvej 46
Ålbækvej 46
Gyldendal 3
Adelgade 9
Adelgade 9
Kåsvej 27
Kåsvej 40
Adelgade 2
Sønderhede 19
Sønderhede 14
Sønderhede 14

24489455
21653519
97560239
24987705
61759731
61392414
42969700/97560131
23272318/97560131
30480522/97404636
97560636
97560636
40536095
97560331
23352301
24227402
27630503/97560505
40290454

Har du lyst til at blive Hjerteløber

Hvad er en Hjerteløber ?
En Hjerteløber er en person som har taget et 12 timers førstehjælpskursus.
Som Hjerteløber kan du blive kaldt til at hente Hjertestarteren og yde førstehjælp og
bruge Hjertestarter,det kan være alle tider af døgnet.
Du kan læse mere om hjerteløber på Google.
Hvis du, når du har læst dette, har lyst til at blive Hjerteløber, vil Pensionistforeningen
sørger for
Førstehjælpskursus.
Lihme Pensionistforening
Inga Madsen tlf.24227402
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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
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Arrangementer i Lihme
16. marts kl. 9.00 Aktivitetsdag. Lihme Pensionistforening
16. marts kl. 19.00 Generalforsamling for Gyldendal Bådlaug i klubhuset
20. marts. Palmesøndag. Lettere traktement i graverhuset efter gudstjenesten. 25 kr. for
voksne og gratis for børn. Lokalrådet ved Lihme Kirke.
9. april kl. 9.00 Arbejdsdag ved søen. Mødested ved shelter 1. Dagen afsluttes med pølser
fra grillen. Gyldendal Støtte-/ og Beboerforening.
11. april kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
15. april. Børnediskotek. Lihme Borgerforening.
28. april, Marcelle Meier KPF Arkitekter, kendt fra ”Bevar mig vel”
2. maj kl. 14.30 Tøjsalg ved Damernes Butik. Lem Ældrecenter
9. maj kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
30. maj kl. 14.00 Skosalg ved Norlog sko. Lem Ældrecenter
2. juni, Udflugt Lihme Pensionistforening
16.-17.-18. juni. Byfest Lihme Borgerforening
18. juni. kl. 9. Lokalrådet ved Lihme Kirke giver morgenmaden inden gudstjenesten.
Gentagne arrangementer:
Kajak. Klubaften hver mandag kl. 19.00 ved Kajakhuset i Gyldendal. Starter 2. maj.
Sejlads når vejret tillader. Mulighed for en gratis prøvetur.
Cykeltur. Hver tirsdag kl. 18.30 fra Brugsen. Starter d. 29. marts.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Brugsen kl. 8.00

Lihme Mailservice

Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme direkte ind i din
indbakke. Send mail til Birgit Jørgensen, bpjorgensen@fibermail.dk og kom på maillisten.
Det er hos Birgit, du kan få arrangementer med på oversigten i Lihme Bladet.
Du kan også med fordel følge med på Lihme Info på facebook.
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Den absolutte vigtigste begivenhed for
os alle var indvielse og ibrugtagning
af Lihme Medborgerhus den 5. marts
2016. Begivenheden er omtalt andre
steder her i bladet, ligesom uddrag af
talerne. Bestyrelsen vil gerne endnu
engang benytte lejligheden til at takke
alle for de fælles anstrengelser der er
lagt i projektet og selve festligholdelsen
af dagen. Her bød mange ind. Vi vil også
gerne takke for de gaver, der blev givet
til huset. Malerier, krukker, blomster,
fade, skulpturer, møbler og pengegaver
mv. Pengegaverne vil blive brugt til
udsmykning.
I februar havde foreningen en vellykket
fastelavnsfest i det gamle Lihme
Forsamlingshus, igen i år med et rigtigt
fint fremmøde. Fastelavnsfesten blev
også den sidste foreningsaktivitet i huset.
Vi har nu fået nedrivningstilladelsen samt
støtte fra Skive Kommune til at få fjernet
det gamle hus. Det vil vi få gjort indenfor
de kommende måneder. Herefter vil
grunden komme til at indgå i byparken.
Vi vil have noget inventar, porcelæn,
og evt. vinduer og træværk, som kan
genbruges. Det vil blive solgt på auktion
og loppemarked. Vi kender ikke endnu
datoen for hvornår, men datoen bliver
sendt rundt ved Lihme Mailservice.
Den 15. marts havde vi et spændende
foredrag om vor egn. Det er første
foredrag i en række.

og vi regner med at kombinere oplægget
med nogle gruppediskussioner. Her vil
vi nok have nogle fra Skive Kommunes
tekniske forvaltning til at støtte og
rådgive om med deres erfaringer. Vi
håber også på, at lokale håndværkere
vil deltage i foredraget, idet kommende
renoveringsprojekter forhåbentlig kan
involvere dem.
Vi har afsluttet kontingentindsamling
for 2016, og har den normale store
tilslutning på over 65 % af husstandene
i Lihmeområdet. Hvis I af en eller anden
grund ikke har fået et indbetalingskort,
eller gerne vil spare administrationsgebyr,
så kan I stadig nå at indbetale kontant
ved henvendelse til Jane Svenningsen,
Kåsvej 23, Lihme. Her kan I også få
et indbetalingskort, hvis I har forlagt
det omdelte. Igen i år har nogle af
sommerhusejerne valgt foreningen til, det
er en rigtig god støtte for vores egn.
Nu ser vi sommeren i møde, og
glæder og til at bruge det nye Lihme
Medborgerhus. Vi går i tanker om hvilke
tiltag og aktiviteter, der skal startes op.
Har du en ide, eller vil I/du gerne lave en
aktivitet, så kontakt bestyrelsen og vi må
se på hvordan det kan lade sig gøre. Kun
fantasien sætter grænser!
Hygge i Medborgerhusets
nye køkken.

Vi har igen foredrag den 28. april 2016,
hvor Marcelle Meier (KPF Arkitekter og
kendt fra DR serien ”Bevar mig vel”) vil
give et oplæg om Lihmes tre typologier
(moderlandsbyen, andelslandsbyen,
parcelhuskvarteret) og de muligheder og
udfordringer, de hver især har i forhold til
en rentabel og nænsom energirenovering.
Programmet for aftenen udvikles fortsat,
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Udlejning af havkajakker

Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
+ 45 2335 2301
Kis Stamp

Spøttrup
Havkajak Klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
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Priser pr dag /
Prices per Day /
Preise pro Tag
Børnekajak / Children’s kayak / Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak DKK
175.
2’er kajak / two person kayak / Zweierkajak DKK 250.
Efterfølgende dag / successive Days /
je weitere Tag: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution DKK
500.
Minimum 2 personer, heraf en over 20
år/ minimum two persons, of whom
one must be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter als 20.

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00

•
•
•
•

Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Hårlokken

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

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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VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER
Jeg åbner gerne efter aftale

ADELGADE 8 LIHME – 7860 SPØTTRUP
MOBIL 29 80 03 50

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
Følg os på facebook

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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