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Når Mennesket logrer
Af Lone Wagner

”Den enkelte har
aldrig med et
andet menneske
at gøre uden at
han holder noget
af dets liv i sin
hånd. Det kan
være meget lidt,
en forbigående
stemning, en
oplagthed, man
får til at visne, eller som man vækker,
en lede man uddyber eller hæver. Men
det kan også være forfærdende meget,
så det simpelthen står til den enkelte,
om den andens liv lykkes eller ej” (K.E.
Løgstrup - Den Etiske Fordring - S.25)
Jeg har lige været til dimission for HF og
3. g på Skive Gymnasium, elevtalen blev
holdt af Jeppe Schmidt Christensen, som
jo begyndte sin skolegang i Lihme Skole
for 14 år siden. Ovenstående citat fra K.
E. Løgstrup brugte Jeppe i sin tale om
den sociale side af gymnasietiden. Citatet
falder godt i tråd med en artikel jeg for
en måned siden læste i Kristelig Dagblad
under overskriften ”Når mennesket
logrer. Den tomme samtale er farlig”.
Artiklen påstår at vi er blevet dovne i
vores samvær. Vi mødes med vennerne,
og snakken går lystigt og hyggeligt om
sommerferieplaner, børn, løbeture og
politik, men vi kommer ikke rigtig tæt
på, der kommer ikke hjerteblod indover.
Hvis problemerne tårner sig op, kan det
ramme en sart sjæl dobbelt hårdt, hvis
samvær med vennerne går ud på at sidde
og sladre om naboen, rakke Bent Hansen
ned og udveksle gode råd om hvordan
man kommer dræbersnegle til livs.
Ordene om mennesket, der logrer, er
hentet fra Niels Hausgaard, han mener, vi
har brug for det, præcis som hunde har.
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Det er trygt og godt, jeg mestrer det selv
til fulde, jeg logrer og logrer og sætter
sjældent min personlighed på spil og
lukker andre derind, hvor det måske er
en smule trist og grimt. Problemet er, at vi
jo så ikke kender hinanden rigtigt og ikke
aner om et menneske er tæt på at bukke
under, som det for eksempel fornylig
skete for den familiefar, der dræbte kone
og døtre, uden at omgivelserne havde
opdaget at noget var rivende galt.
Jeg er bange for at det er meget dansk,
vi vil ikke skabe ravage, det kan så nemt
blive pinligt, danskerne er diskrete og
private og frygtsomme. Det kræver også
noget at træde ind i andres private rum,
der følger et ansvar med, præcis som
Løgstrup skriver: ”… så det simpelthen
står til den enkelte, om den andens liv
lykkes eller ej” - jeg skal beslutte om jeg
vil flygte, eller jeg vil tage mig af det, jeg
holder i hænderne.
Så må vi glæde os over de skønne unge
med huerne som jeg var sammen med i
dag, de er bestemt ikke åndeligt dovne,
de engagerer sig og kommer hinanden
ved.
Nu sidder der en lille doven djævel på min
skulder og siger som Niels Hausgaard, at
det nu også er meget rart at logre, trygt
og godt og nødvendigt, bare det ikke
tager overhånd og er det eneste vi gør…
God sommer og pas på hinanden…
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Ny og bedre havn
Af Søren Chr. Vang

På havnen har vi her i vinter og
forsommeren arbejdet hårdt på, at få de
projekter udført, som der er søgt midler til
gennem LAG og Landsbyudvalget.
Vi startede med at fjerne den gamle
jollebro. Den blev savet i stykker og kørt
ind til land på slæde, hvilket var den
letteste løsning. Isen havde en anseelig
tykkelse, og vi kunne uden problemer
færdes på den.
Da isen forsvandt, blev de pæle, som isen
havde trukket op, rammet. Det samme
gjorde nye pæle, som flydebroerne skal
fortøjres ved. Vi har valgt at forstærke
molehovedet på ydermolen, fordi der
var enkelte store granitblokke, som var
gledet lid ud mod indsejlingen, hvor der
er nedrammet omkring 20 pæle. På
stedet, hvor den nye flydebro til jollerne
skulle ligge, var der ikke vanddybde nok
til, at den kunne flyde. Derfor blev vi nødt
til at uddybe. Vanddybden var også for
lav et par steder mere, hvor der også er
uddybet, så der alt i alt er fjernet omkring
1100m3.
Pontonerne, der var støbt i forvejen, blev
fragtet til havnen, hvor de blev samlet
med tre i hver sektion og søsat. Herefter
var de lette at bugsere på plads. På
samme måde er der lavet 30 m flydebro
til kølbåde. De nye broer er forsynet med
vand og el.
Gæstebroen er monteret med lodrette
fenderbrædder, så den er mere sikker at
ligge ved. I skrivende stund er der lavet
en grillplads, og der er støbt fundament
til en dobbelt grillplads, som vil blive lavet
færdig inden for kort tid.
Jeg synes, at det ser rigtig godt ud, og
vi håber, at både lokale og vore sejlende
gæster vil nyde de nye tiltag.
Vi glæder os meget til næste projekt, som
går ud på at få baglandet omdannet til
et indbydende rekreativt område. Vi tror
på, at det vil give hele området omkring
Gyldendal et løft, der vil gavne hele
Lihme-området.
Håber at vi ses på Gyldendal Havn!
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Byfesten i Lihme
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Lihmeboerne festede i tre dage i
weekenden forud for sidste skoleuge.
Byfesten og de traditioner, der er etableret
over årene, blev således videreført ved
den årlige byfest.
Byfesten startede med det traditionelle
optog gennem byen torsdag aften, og
sluttede lørdag aften (eller mere rettelig
søndag morgen) med festteltet fyldt til
fællesspisning og dans.
Festpladsen var fuld af aktivet og glade
Lihmeboer, som altid ved byfesterne.
Der var aktiviteter, som henvendte
sig til alle aldre: Hoppeborg, bål med
pandekagebagning og snobrød,
gudstjeneste i teltet, kagekonkurrence,
boder m. mad- og drikkevarer, veteranbilog traktorudstilling, Plan 09 udstilling
og workshop, vejturnering i rundbold,
turnering i minifodbold, tombola, rollespil,
dåseskydning, aktion over billede fra
børnehaven, zumbaopvisning, tombola,
konkurrencer og leg, loppemarked og
cykelløb.
En rigtig stor gruppe har deltaget i
forberedelserne og afholdelsen af
byfesten. Og byfesten blev til den store,
glædelige og positive fælles begivenhed,
som der var lagt op til. En rigtig god
oplevelse for fællesskabet i Lihme. Et
fællesskab og en samhørighed med
historiske rødder, som Jacob Fløe så
fint havde med i sin prædiken lørdag
formiddag.
Der var lagt op til, at frivillige skulle
melde sig til at tage ansvar for de
mange forskellige aktiviteter. Alle har
oplevet denne model som bæredygtig
for fremtiden. Gennem de tre byfestdage
har alle ting fungeret optimalt. Også
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forberedelserne forud for – og
oprydningen efter festen, er foregået let
og med hjælp fra de mange frivillige.
Regnskabet efter byfesten er foreløbig
gjort op, og den store frivillige indsats
har kastet overskud af sig, som sammen
med sponsorstøtten konsoliderer
foreningens økonomi. Det giver nu
mulighed for en snarlig vedligeholdelse af
Forsamlingshuset, som vitterlig trænger
til at få skiftet fugerne samt anden
reparation af murværket.
Der er ikke tvivl om, at byfesten gentages
til næste år efter samme skabelon. Og
efter det koncept, hvor en række frivillige
varetager de enkelte områder, som de
melder sig til. Det giver meget positiv
energi at se, hvordan alle hjælper til med
at få tingene til at lykkes.
Tak - alle Lihmeboere for en dejlig byfest,
hvor gjorde vi det godt sammen.

Kommende aktiviteter
September: Fugning af
Forsamlingshuset
I september regner vi med at skulle
fuge Forsamlingshuset.
I den forbindelse har vi brug for
frivillige til at være hjælpere. Der
skal bl.a. ”kradses fuger ud”, sættes
stillads op, almindelig oprydning samt
”passes murere op”. Jo mere frivilligt
arbejde vi kan byde ind med, jo mere
kan økonomien række til. Der kommer
opslag med tilmeldingsliste i Daglig
Brugsen, Lihme.

2. oktober: Oktoberfest i
Forsamlingshuset:
Vi afholder ”Oktoberfest” lørdag den
2. oktober 2010. Der kommer opslag
i Daglig Brugsen, Lihme m.fl. Billetter
kan købes enten i Brugsen, eller i Spar
Salling, Lihmeafdelingen.
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Sponsorer for Byfesten i Lihme 2010
Hovedsponsorer
Spar Salling og Daglig Brugsen, Lihme
Øvrige sponsorere
Bdr. Nautrup, Vejby El og VVS, Spøttrup Ugeavis, Ole Kristensen,
Claus Bjerre og Bertel Trærup
Sponsorer tombola
Poul E. Nielsen
Lone Boe Nielsen
Balling Pizzaria
Hilmars Camping
Flemming Refsgård, Balling
Hjerl Hede
Lem Møbelfabrik
Bolighuset Vinderup
Balling El, Valdemar Knudsen
Nykredit
Lundly Gartneri, Rettrup
Jyske Bank, Skive
Skive Rengøringscenter
Vejby Gartneri
Danske Bank, Skive
Decoline, Rødding
Salling Bank, Skive
Morsø Bolighus v. Per Fruergård
Grundvad Tømmerhandel
T K C Catering, Kjærgårdsholm
Preben Hald, Lem
Frisør Svend Jensen
Würth v. Bo Hansen
Lem Købmandsgård
Lihme Murerfirma
Thomas Sørensen, Pro Tec, Lihme
Dantherm
Merrild Kaffe
Bowl’n Fun, Skive
Lars Bonde, Skive
Karin Henriksen
Balling Sparekasse
Lem tømrer- og snedkerforretning
Nordea, Skive
Egebjerg Planteskole
Karin Kajberg, Lihme
Shell, Kjærgårdsholm
Lihme Fisk v. Niels Hansen
Slagtermesterinden, Balling
Højgård planteskole
Salling Traktorservice
Glaspusteriet v. Tina Lofstad
Hardy Åkjær Biler, Brodal
Arbejdernes Landsbank
Aggerholm, Brodal
Hårlokken
Fri Cykler, Skive
Restaurant Gyldendal
Esle Cykler, Skive
Brodal El Montage v. Karsten Nørgård
PH Montage
JYSK
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Det var jo her – i Lihme –
at Spar Salling startede?
Af Bent Jensen, direktør i Spar Salling

Udsagnet i overskriften møder
sparekassens personale jævnligt i det
daglige. Selvfølgelig kun i Lihme.
Er det en myte? Er det sandheden?
Der er lidt om snakken. I hvert fald har
Lihme og Lihmefolk haft en afgørende
indflydelse på Spar Sallings fødsel
og udvikling. Det er sket igennem
opbakning om sparekassen og ved at
levere persongalleriet, både omkring
sparekassens stiftelse og senere med
personer til sparekassens ledelse.
Det hele startede i slutningen af året
1888, medens andelsbevægelsen var
på sit højeste her på egnen. Egentlig
var det på Lem Brugsforenings
generalforsamling i september måned,
at tanken om en sparekasse blev luftet
første gang. Allerede i november blev
holdt et fælles møde for Lem og Lihme.
Det fandt sted i de to bysamfunds fælles
forsamlingshus, som dengang lå lidt nord
for mejeriet i Brodal. Allerede den 20.
december 1888 blev der afholdt stiftende
generalforsamling samme sted. Efter
vedtægterne skulle bestyrelsen bestå
af 3 personer fra Lem-Vejby sogne og
3 personer fra Lihme sogn og en skulle
vælges frit.
Jeppe Chr. Christensen, Vadum
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I den første bestyrelse indgik Jeppe Chr.
Christensen, Vadum Møllegård, der var
en kendt og respekteret person på egnen
og kredsens repræsentant i Landstinget.
At den folkelige forankring er på plads
i sparekassen, dokumenteres af, at
dennes tipoldebarn i dag er sparekassens
formand, nemlig Aksel Christensen, Lem
Dengang som nu, er den folkelige
opbakning bag sparekassen en
nødvendig forudsætning for, at der kan
eksistere en sparekasse. Den folkelige
opbakning er sparekassens berettigelse.
Ved stiftelsen stillende 50 mænd – og
det var kun mænd – som sikkerhedsnet
under den nye sparekasse, hver et beløb
på 25 kr. til rådighed. Desuden hæftede
hvert bestyrelsesmedlem for 100 kr. Det
var sparekassens første garanter.
Opbakningen var solid og god allerede fra
stiftelsen og kort efter voksede antallet af
garanter til det dobbelte.
Fra starten og indtil 1962 havde
sparekassen, med enkelte forviklinger, til
huse på Brodal Mejeri – altså i 74 år – og
vel ret beset i Lem sogn.
Aksel Christensen, Lem

Når myten er opstået omkring, at det
hele startede i Lihme, har det formentlig
meget at gøre med persongalleriet.
Allerede i 1933 blev Mads Christensen,
fra Stensgård i Vadum, sparekassens
formand og var det frem til 1938, hvor
han blev sparekassens første direktør.
Ikke fordi direktørposten gjorde den store
forskel på daværende tidspunkt. Det var
mest begrundet i at loven, der krævede,
at der skulle være en direktør. I 1959 blev
Mads Christensen efterfulgt af sønnen
Arnold Christensen på direktørposten.
Både Mads Christensen og Arnold
Christensen var bosat i Lihme på dette
tidspunkt.
Igen ser vi hvordan den folkelige
forankring kommer til udtryk. De 2 første
direktørers henholdsvis barnebarn og
oldebarn er i dag sparekassens HRog Administrationschef, nemlig Dorte
Smedemark, Lihme.
Fra omkring 1960 startede en betydelig
udvikling for sparekassen. Forholdende
på mejeriet blev for utidsvarende, og
sparekassen oprettede nye kontorer i
både Lihme og Lem i 1962. Formanden
på dette tidspunkt og frem til 1973 var
lihmeboen Laurits Larsen. I begyndelse
af 1960`erne blev sparekassens
bestyrelsesmøder holdt i Lihme. Med

andre ord, var perioden fra 1930´erne
frem til omkring 1970 særdeles stærkt
orienteret mod Lihme.
Sparekassen blev som skrevet grundlagt
i 1888, medens andelsbevægelsen
havde sin blomstringstid i Vestsalling.
Sparekassen blev skabt af den samme
personkreds, som også startede
mejeri, brugsforening og som byggede
forsamlingshus.
Formålet var, ved fælles hjælp og
sammenhold, at skabe virksomheder, der
kunne tjene til brugernes gavn.
Sparekassens ejere er stadigvæk
dens brugere og ingen andre. Vi skal
ikke tjene penge til aktionærer, men
alene på et sundt forretningsmæssigt
grundlag tilvejebringe konkurrencedygtige
produkter, som tjener vore kunders
interesser.
Forudsætningen for at udfylde
denne opgave er nu, som dengang,
befolkningens opbakning, både som
garanter med deres kapitalindskud og
som kunder – jo bedre opbakning, jo
bedre sparekasse.

Dorte
Smedemark,
Lihme

Mads
Christensen,
Vadum
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Kultursammenstødet – Danmark i
Indien og Indien i Danmark
Af Laura Dalsgaard

Den osede, tykke og varme luft.
Larmen der overdøvede ens tanker,
menneskemyldret og mænd iklædt turban
var det første mine sanser opfangede
– jeg var i Indien! Denne oplevelse fik
vi på Skive Gymnasium, da 2.f fra d.19.
november til d. 30. november pakkede
kufferten og rejste på udveksling til
Indien.					
		
Vi fik både muligheden for at opleve det
nordlige og sydlige Indien. De første tre
hektiske dage boede vi i Delhi som er
hovedstaden, og har et indbyggertal på
13,8 mio. og et areal på 3.287.267 km2
sammenlignet med Denmarks areal på
43.000km2. Tiden er en anden i Indien;
om man får sine kufferter 3 dage senere,
om man venter en formiddag på en bus
der ikke dukker op, eller om man ikke når
dagens planlagte program - så når man
det nok i morgen! Venligheden stråler
ud af folk, og hjælpsomheden har ingen
grænser. Den kæmpe befolkningsvækst
og det enorme indbyggertal gør, at
timelønnen er meget lav. 500 danske
kroner i måneden er hvad en normal inder
lever for. Hvor end du bevæger dig, hører
du gadesælgere, der kæmper for at få dig
som kunde, med den klassiske salgstale:
”speciel price for you”. Indtrykkene har
ingen grænser når du bevæger dig rundt i
slumkvarterene, og ser den hektiske trafik
gå i stå, når en ko passerer vejen. Vandet
løber ned af gaderne uden for regntiden,
mens mange mænd står med ryggen til
bygningerne. Venlig- og nysgerrigheden
stråler ud af folks øjne, selvom de er
udmagrede. Midt i alt fattigdommen
stråler et af verdens 7 vidundere frem; Taj
Mahal. 				
De tre dage i Delhi fløj afsted og tiden
var kommet til mødet med de indiske
udvekslingsstudenter. Vi ankom sent
om aftenen til Chennai i det sydøstlige
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Indien. Vi blev modtaget med åbne arme
og kys. Inden vi havde set os om, var
kufferterne hevet ud af hænderne på os,
så vi ikke led nød. Kontrasterne var store,
hvor vi i Delhi oplevede fattigdommen
på meget nær hånd, var vi nu kommet
til overklassen. Normerne blev konstant
afprøvet, og da jeg som en naturlig
bevægelse prøvede at finde selen i bilen,
blev jeg mødt med undrende øjne. De
irriterede sig over de nyere biler, hvor
det larmede når selen ikke var spændt.
Situationen var løst; de satte bare selen i
bag dem!
Navnet på min udvekslingsstudent er
Alamelu Annhamalai, hvilket krævede
lidt træning at udtale. Kommunikationen
foregår mange steder på engelsk, da
Indien er delt op i 28 delstater, hvor hver
har sit eget sprog. Jeg blev indlogeret, og
dørvagter åbnede døre, og hushjælpen
stod klar til at rede sengen når man stod
op. Røgelse fyldte luften flere gange om
dagen, og kom sivende ud fra rummet,
hvor de hinduistiske guder var placeret.
Familien jeg boede hos var troende
hinduer, og brugte templet flittigt. Jeg var
med i tempel, og blev indviet i de mange
ritualer.		
Familiestrukturen var meget anderledes i
forhold til den danske, og skolestrukturen
er strammere, hvor alle bl.a. har pligt
til at bære skoleuniform. Den danske
skolestruktur oplevede de indiske
udvekslingsstudenter da udvekslingen
fandt sted i Danmark fra den 2. maj til
den 12. maj. Lige så overvældet som
jeg var over mødet med Indien, lige så
overvældede var de over stilheden, de
tomme gader, trafikken og rabatter uden
bunker af skrald. Det indiske køkken
er præget af krydderier, ris, en masse
grønsager og søde sager. Hvor de indiske
studenter synes det danske køkken bar
præg af kød og bitre sager. De oplevede
stilheden i trafikken og i gadebilledet om

Laura Dalsgaard ved Taj Mahal
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aftenen, hvor Indien ellers blomstrer! Den
indiske trafik kræver sin mester, og med
en hånd placeret på hornet og den anden
til at styre med, kæmper man sig vej frem.
På trods af de kulturkløfter der er imellem
de to kulturer, indordnede vi os hinandens
normer. Hurtigt begyndte de at tage af
bordet og tilbød at hjælpe. Fritidsarbejde
er ikke normalt i Indien, da efterspørgslen
er enorm på arbejde. Dermed får de
bedst uddannede de bedste jobs. En
skoleelev, ville være heldig at komme til
at feje en gade, hvor lønnen ville være
10-15 danske kr. om dagen. 		
				
Ugen fløj af sted, og bussen der skulle
hente de indiske studenter trillede ind
på gymnasiets parkeringsplads. Der er
ingen undskyldning for ikke at drage til
Indien igen, da vi alle blev inviteret til
udvekslingsstudenternes bryllup engang
i fremtiden. Udvekslingen har skabt nye
venner, minder, indtryk og oplevelser for
livet.

Amamelu Annhamalai og
Laura Dalsgaard
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Niels Husted på Svingårdsted er 83 år
og aktiv landmand med 43 hektar, egen
mejetærsker
og griseavl.
I interviewet
LARS BONDE
· BILSTRUPVEJ
· 7800 SKIVE
· TLF. 97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
fortæller Niels
om sit liv.
Skiveegnens største skov- og havebutik

stort materiel
udlejningsprogram
Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

Niels gik i skole i Lihme, men blev efter ét
år flyttet til Ålbæk skole, hvor hans farbror
var lærer: ”Måske har jegHvad
væretenten
uartig eller
det drejer sig
noget”, fortæller Niels med et
smil.
Det
var til mindre
om materiel
fem km på cykel eller gåben.

opgaver i hjemmet eller
større
erhvervsopgaver,
En nabokone var på besøg hos Niels’
mor,
har vi det du skal
da han kom hjem kl. 5 om eftermiddagen.
Nabokonen sagde: ”Det har været en lang dag bruge!

www.skp-el.dk

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

Niels.” Niels svarede: ”Ja, men en skøn dag.”

Klik ind på

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

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04
Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

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

Niels Husted blev født i 1925 på slægtsgården
Svingårdsted 1½ km syd for Lihme. Jorden
derude har været i slægtens eje siden 1645.
Han fik en yngre søster – forældrene var
”modne mennesker”, da de fik børn.

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
os på
var langt væk. Transporten foregik med ”lille
9752 6220
bil” en art taxi, som kørte ud fra Lihme.og hør om de
Lillebilmanden hentede familien hjemme på
mange
gården, kørte dem til Lyby og ventede til de
muligheder!
skulle hjem igen, så han blev budt ind i stuen
til kaffe og aftensmad med resten af selskabet
Salg og leje
og kom dermed af
tilalle
at kende
typer hele familien.
Nogle gange skulle
dentillille
Niels på ferie
trailere
private
og erhverv!
hos morbroren helt
ovre på Mors – morbroren
var den i familien, som boede længst væk. Så
cyklede Niels til Ny Mølle, hvor han hejste
et bræt, så færgemanden kunne se, at der var
en, der skulle med færgen. Der kunne så godt
gå noget tid med at vente på færgemanden,
for hvis han f.eks. lige var ved at rense roer,
så skulle han jo først have hesten spændt fra,
før han kunne komme i robåden og bringe
passagerer over.
Niels har en alder, så han kan huske, hvordan
en masse handlende kom ud til gårdene:
manden med lertøj, hosekræmmeren,
brødmanden, slagteren, fattige arbejdsløse
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Lihme i bevægelse
Tirsdags cykeltur
Af Tove Christensen

Så tager vi cyklerne frem. Cykler afsted.
Hver tirsdag i sommerhalvåret. For 12 år
siden opstod ideen til cykelturen spontant
efter afslutning på gymnastikken. Deraf
kom også navnet gymnastikholdet, som
cykelholdet i folkemunde blev kaldt i
starten.
Det har altid været meget åbent og
uforpligtende at deltage.Tempoet, vi
cykler i, er, så alle kan være med. For
udover motion og blæst i håret, er det
en hyggelig social cykeltur, rundt på stier
og i sommerhusområdet i vores skønne
lokalområde. Undervejs er der også tid
til at holde ryge- og drikkepauser (vand).
Turenes længde er mellem 10 og 25 km.
Opstart er altid den første tirsdag
efter påske. Mødestedet er ved Lihme
Forsamlingshus kl. 18.30. Det er først,
når vi mødes, at turene bliver planlagt,
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ofte efter vind og vejr. Det er dog bedst
med modvind ud, og medvind hjem.
Efterhånden har vi cyklet i så mange
år, at der er gået traditioner eller ”vi
plejer ” i turene. Vi skal helst nå en tur til
Ejsingholm, en dejlig, men ret lang, tur.
Når vi når frem, plejer vi at sidde og kigge
ud over vandet og nyde en is, inden turen
går mod Lihme igen.
En tur til Hjortholm er også en af dem,
vi ”plejer”. Her lader vi cyklerne blive
hjemme og kører i bil, som vi parkerer
ved Hummelgård. Hvorefter vi går den
herlige tur ud i området ved Harrevig. Det
er altid spændende, om vindforholdene
er, så vi kan gå tørskoet ud på Hjortholm.
Det lykkes ikke altid, så det kan godt give
en våd strømpe.
Har I tid/lyst, så vel mødt hver tirsdag kl.
18.30 ved Lihme Forrsamlingshus.

Spar Salling marathon i
Lihme
Af Marianne Husted

Trods sne og enkelte haglbyger den
21. april håbede Spar Salling på god
opbakning under Lihme-etapen af
bankens marathon. I løbet af foråret er
der gennemført løb i alle byerne, hvor
banken har lokalafdelinger. Løbet i Lihme
var næstesidste etape, og da de 5 km
var tilbagelagt, var der i alt løbet 38 km.
Banken er blevet sundhedscertifiseret,
og det er bankens sundhedsudvalg, der
har stået bag eventen, som henvendte
sig til både kunder og ansatte. ”De skal
opleve at være fælles om at løbe eller gå.
Det er ren motion,” forklarede Sonja Tang
Sørensen fra bankens Lihme-afdeling.
Vejret holdt ikke deltagerne tilbage.
Efter en fælles opvarmning foran
banken ved Kis Stamp, lagde de 60
fremmødte børn, voksne og ældre fra
start. På cykel, i løb, med klapvogne, som
joggere, stavgængere eller i adstadigt
vandretempo. Pulsen kom op, i modvind
op ad Kåsvej, hvorefter det blev mere
udholdeligt hen ad Udsigten. Slutspurten
gik op ad Adelgade, og alle kom
veltilpasse i mål ved Spar Salling. Her
diskede banken op med vand og frugt, og
der var tid til en motionssnak, deltagerne
imellem.

15

Panduro - det hårde brød
Af Ann Balleby

Peter Panduro kender alle børn og
familier i Lihme og omegn efter sine 21 år
i Lihme skoles sfo og børnehave. Og her
kan du så læse lidt af historien om Peter.
Peter er 60 år og har valgt at gå på
efterløn. Dog er han stadig vikar, når der
mangler personale i Lihme.
Familiebaggrunden er krydret. Tip-tip
oldefaren, Isidore Panduro, var spansk
lejesoldat og deltog i nedbrændingen af
Koldinghus. I stedet for at rejse hjem
til en usikker fremtid i Spanien tog han
job på Hverringe Gods på Fyn, hvor han
kunne gøre god brug af sin viden om
heste. Han sov i stalden i en høstak.
Siden fandt han sig en sød dansk pige,
Marie Hansdatter, som han stiftede
familie sammen med.
Panduro er et meget spansk navn. ”Pan”
betyder brød og ”duro” betyder hård.
Kigger man nærmere på Peter, så er de
sydlandske træk også så udprægede,
at en gymnasielærer engang spurgte,
om Peter havde en pyroman i sin
familie med henvisning til de historiske
omstændigheder omkring Kolding Hus.
Hvis vi går længere frem i historien, så
møder vi Peters farfar, George Panduro,
som drev Balling Kro. Han kunne også
håndtere en violin og spillede til bal. I det
hele taget var farfaren en driftig mand,
som også oprettede Balling Biograf og
byggede den første pavillion ved Knud

Strand. Toiletterne står endnu.
Peters far, Børge er opvokset i Balling.
Siden købte han afholdhotellet i
Østergade i Skive. Det var nu ikke fordi
han var afholdsmand, men det var et godt
tilbud.
Da farfaren dør, bygger Peters far og mor
huset på Porshøjvej, hvor Peter og hans
mor i dag bor.
Peters mor, Inge, er datter af dyrlæge
Jensen i Skive, som var specialist i heste.
Egentlig havde hun en flot kæreste, da
hun en dag gik ind på Royals bar, men da
hun der hørte Børge Panduro spille piano
var hun solgt. Hun faldt for hans musik.
Peter er opvokset som en rigtig Skivedreng. Han tog realeksamen fra Nordre
skole. Siden gik han i gymnasiet på
Katedralskolen i Viborg, hvor han blev
nysproglig student i 1970. Så gik der et år
med at være lærervikar og det viste sig,
at Peter havde et godt tag på børnene,
så han begyndte på lærerseminariet
året efter. Han valgte dog at afbryde
studiet og boede i stedet i Gøteborg,
Sverige, i 1½ år, hvor han arbejdede
som sælger. Tilbage i Danmark ville
han genoptage studiet på Silkeborg
Seminarium, men så mødte han i stedet
en pige, købte hus og så gik der 7 år
med at arbejde på møbelfabrikker mv.
Da forholdet så går i stykker, søger
Peter job som pædagogmedhjælper
på et fritidshjem, hvor han arbejder i
Peter spiller og
synger ”Wonderful tonight
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3 år, før han på opfordring søger ind
på pædagoguddannelsen, som han
færdiggør i 1987.
Senere bliver der slået 7 jobs op til
skolefritidsordninger i Spøttrup kommune,
og i 1989 starter Peter i Lihme. Her
oplevede Peter den navnkundige
skoleinspektør, Eriksen. Nogle gange
sidst på dagen stak Eriksen hovedet ind i
fritteren: ”Har du tid efter arbejdstid, så vil
Meta og jeg gerne se dig til en bid brød.”
Disse dage blev det ofte sent, før Peter
var hjemme i Skive, for snakken gik om
pædagogik. Eriksen havde meget stor
viden om emnet.
Peter var leder af sfo’en i Lihme i 10 år
indtil sfo og børnehave lægges sammen
omkring 2000, men da han hadede
skrivebordsarbejde valgte han ikke at
søge stillingen som leder for den samlede
institution og blev i stedet ”menig”.
Der har været en årrække, hvor
institutionen var præget af dårlig ledelse,
men Peter er sluttet på toppen med den
meget dygtige Annette Sørensen som
leder: ”Det blev pragtfuldt igen!”
Peter har stor respekt og kærlighed til
befolkningen i Lihme, for her er en mand
en mand og et ord et ord.
I fremtiden vil Peter nyde at prøve noget
andet i livet end lige arbejde. Der skal
spilles musik, ses film og der skal læses
nogle gode bøger. Dertil skal huset
på Porshøjvej og sommerhuset ved
Sallingsund passes, og Peter nyder at få
jord under neglene. Og så er der to meget
vigtige ting i Peters liv, som skal passes.
Dels hans mor, som er 87 år. Dels bilen,
en flot sort BMW, som skal passes og
nusses.
Spanien - ja, selvom Peter ser spansk
ud og har sine aner i en lille by, der
hedder St. Juan syd for Madrid, så har
han aldrig været i Spanien. Det skal
der nok også rådes bod på, for ud over
anerne, så har Spanien Europas billigste
registeringsafgift på biler og verdens
bedste fodboldkampe på stadion.

Der skal læses i fremtiden,
bl.a. skal tre bøger om og af
helten Che Guevara genlæses

George Panduro på maleriet
var Peters farfar
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Jagt på Kaas
Af Susanne Priess og Ann Balleby

Lihme Jagtforening blev oprettet 24.
april 1933 og havde 14 medlemmer.
Formålet var at højne jagtkulturen og
fremme vildtbestanden i kommunen.
Blandt medlemmerne kan nævnes Laurits
Baunsgaard, Niels Baunsgaard, Kristian
Kristensen, Kresten Gjedde og Ingvard
Ladefoged.
I 1967 kontaktede Lise Færch Lihme
Jagtforening for at få hjælp. Ræven tog
for mange af hendes lam ude på heden,
og i 1968 afholdt man to jagter på Kaas
og der blev skudt 10 ræve. I bestyrelsen
sad dengang Eilef Poulsen, Johannes
Olesen, Kresten Gårdsted, Preben
Nielsen og en med forbogstaverne JK.
I forbindelse med samarbejdet mellem
jagtforeningen og Kaas var det aftalen,
at Eilef Poulsen skulle vise de nedlagte
ræve til fru Færch, og hun kunne så frit
vælge et dyr til sig selv.
Jagterne på Kaas er meget traditionsrige,
men der kan afviges. Bl.a. var en jæger
ved navn Peter ”Svært” så dårligt gående,
at han fik lov at køre sin bil ud på heden,
så han kunne stå ved bilen og skyde.
En anden afvigelse var 12. januar 1974,
hvor jagten blev flyttet til lørdag pga. de
bilfri søndage, som man på det tidspunkt
havde i Danmark pga. oliekrisen.
Maden er et særligt punkt i traditionerne,
som blev startet op i januar 1980, hvor
man fik gule ærter for første gang. Det
foregik i baglokalet hos Irma og Jørgen,
Lihme Købmandshandel. I 1981 flyttede
man spisningen til Lihme Forsamlingshus
og det har været skik siden.
Den 8. januar 1995 prøver man med
brunkål ved første jagt. Man havde
ellers spist madpakker ved bilerne. Da
brunkålen faldt i god jord har man siden
altid spist brunkål på første jagt og gule
ærter på anden jagt.
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Det har også været tradition at aftale
jagterne med ejeren af Kaas. Tidligere
aftalte man med Fru Færch i pejsestuen
i hovedbygningen på Kaas. Siden bliver
aftalerne indgået med Jørgen Færch på
plastfabrikken i Holstebro, hvor man får
en rundvisning.
Den 29. januar 1984 skete der det
beklagelige, at kort tid efter der var stillet
på post i skoven, kom der et rådyr ud ved
siden af Åge Hald og Jørgen Lillelund.
Den gik ud over isen på søen ved
Brigsbjerg og gik igennem isen, hvorefter
jagten blev blæst af. Man forsøgte at
redde den fra båd, men det var for sent.
Man kontaktede Jørgen Færch (ejer af
Kaas), der blev tilbudt erstatning, men det
ville han ikke høre om.
Ved samme lejlighed blev det nævnt til
Jørgen Færch, at ræv nummer 99 var
skudt og han udlovede en gevinst til den,
som skød nummer 100. Det blev Arne
Christensen, i Vadum Møllegård, som
skød ræv nummer 100, og 31. januar
2005 blev ræv nummer 200 skudt af
Christian Nielsen.
Skab, som var et problem i Danmark i
en årrække, har også været set på Kaas
idet Mogens Larsen skød en ræv med
sygdommen 14. januar 1990.
Der er endnu en dramatisk historie at
fortælle om rådyr, som går gennem
isen. I 1990’erne var et rådyr kommet
ud på isen og gik igennem. Smed Erik
Jeppesen, Vadum, gik ud på isen for at
redde den, men også han gik igennem.
De blev begge reddet, men Erik måtte
hjem og klæde om, før han kunne spise
frokost.
Den seneste jagt i 2010 blev aflyst. Der
var så meget sne, at det ville være synd
at jage dyrene, der har det meget svært,
når jorden er dækket af sne.
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
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Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

Ringvej 6, Lem
7860 Spøttrup
Tlf.: 97568233 / 40728233
Web: www.phald.dk
Mail: phald@email.dk

Friske Fisk

Større portioner kan bestilles.
Der er altid forskellige fisk i
fryseren. Træffes bedst om
eftermiddagen.
N-H-Fisk, Irisvej 16, Lihme

9756 0179
2176 6615

Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi
Vores værdigrundlag for at drive Slagtermesterinden er:
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Friske fisk fra fiskemanden
Af Marianne Husted

”Siden jeg var 16 år, er det sådan set gået
i fisk,” siger Niels Hansen med et glimt i
øjet under kasketten, mens han hvæsser
filetkniven på strygestålet. Han står i det
lille rum ude bag ved i fiskeforretningen
på Irisvej, og er ved at gøre klar til at
skære en stor glinsende laks i filetter.
Så bliver der laksebøf, fiks og færdige til
at lægge på grill og pander i Lihme og
omegn.
Niels Hansen voksede op på en gård
i Ålbæk. Han deltog som barn i arbejdet
på gården, som først på sommeren bl.a.
gik ud på at hakke roer. ”Når jeg kom op
på højen og kunne se ud over fjorden, så
gik det i stå,” fortæller han. Så stod han
med roehakken i hånden og drømte om at
få sit eget skib og blive fisker. Som 67årig kan han i dag se 40 år tilbage, hvor
drømmen er blevet til virkelighed. Han
har gennem alle årene haft eget skib, han
har fisket, og han har solgt fisk. Og sådan
er det stadig. Nu går det meste af tiden
med at klargøre og sælge fisk, så det er
ikke så ofte, at Niels’ nuværende skib,
en 18-fods jolle med påhængsmotor, er i
brug. Det er stort set kun, når han fisker
hummere i Limfjorden om sommeren.
Fiskeri i Limfjorden
Igennem mange år kunne Niels hente sit
og familiens daglige brød i Limfjorden.
Han fiskede rødspætter, sild, skrubber
og hvad fjordens spisekammer ellers
indeholdt, og landede det i Oddesund,
hvorfra fiskene blev kørt til auktionen på
Jegindø. Men fiskene forsvandt, så der til
sidst kun var en lille plet med fisk tilbage
i Nissum Bredning, som dog heller ikke
varede ved ret længe. Niels vil ikke gøre
sig til dommer over, hvorfor Limfjorden
i løbet af få år gik fra at være rig på
fisk til at være nærmest tømt for fisk.
Han mener, at det sikkert skyldes flere
forskellige ting og nævner gylleforurening
og anden forurening samt muslingefiskeri,
som nogle af årsagerne.
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På farten
”Vi lå i Thyborøn, når vi ikke kunne finde
noget i fjorden,” forklarer Niels, som
havde sin sidste større båd liggende i
denne Vesterhavsby ved indsejlingen til
Limfjorden. Livet som fisker var ingen
dans på roser, men hårdt. ”Vi var altid
på farten. Til Thyborøn, Frederikshavn,
Grenå, eller hvor der nu var noget at
fange,” uddyber han. Så fiskede han
tre dage om ugen, tog hjem til Lihme,
ordnede og solgte fisk i tre dage, og så
afsted igen. Ofte allerede om søndagen.
På et tidspunkt kørte han lidt sur i det.
Han tog en maskinpasseruddannelse
inden for træindustrien og arbejdede
på møbelfabrik, når der var isvintre og
derudover også seks hele år. Men på
trods af, at livet som fisker er barskt,
så var det Niels’ rigtige gebet. Efter
afstikkeren til møbelindustrien, har han
holdt sig til fiskene. Under en isvinter
sejlede Niels med en muslingefisker
i Esbjerg, hvor han kom ud for en
arbejdsulykke. Han blev klemt inde mod
skibets styrhus og trykket voldsomt på
ryg og hoved. Det har han stadig mén
af i dag. For godt ti år siden fik han en
blodprop. Så Niels Hansen er ikke gået
gennem livet uden en række knubs hen
ad vejen. Men han har hver gang rejst sig
igen, så han nu i dag stadig sikrer en frisk
forsyning af fisk i Lihme.
Friske fisk
Og kunderne kan godt regne med, at de
får de friskeste fisk. Fiskemanden kom
gennem mange år på samlecentralen i
Thyborøn. Nogle af hans gamle bekendte
her sørger for at stille nyfangede fisk
fra til ham på auktionen i Thyborøn. Her
giver han gerne et par kr. ekstra pr. kg
for fisken, når han til gengæld ved, at
kvaliteten er helt i top. Han kommer hjem
med de hele fisk i flamingokasser og en
god portion is. Så går arbejdet med at
klargøre fiskene i gang. Noget kan klares
på filetmaskinen, mens størstedelen må

tilskrives godt håndelag med knive og
tænger.
Da Niels har slebet kniven, lægger han
5 kg’s laksen på skærebrættet, skærer et
sikkert snit på den ene side og står med
en smuk – laksefarvet – filet, som han
behændigt fjerner for benrester med sin
tang. Han skærer filetten i portionsstykker,
skyller dem og lægger dem op i en hvid
flamingokasse med is i bunden. Klar til
at komme i fiskebutikkens kølerum, hvor
de kommer til at stå ved siden af kasser
med hele rødspætter, rødspættefiletter,
rødtunge, lys sej, torsk, forskellige røgede
fisk og hvad det nu ellers er, kunderne
kan få med sig hjem fra hylderne. Niels
Hansen kører fisketur i Rødding og Lem,
mens Lihme-boere og turister kommer
direkte til døren og køber fiskene. Enten
ved at handle med Niels, når han er
hjemme, eller via selvbetjening.
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Lem Grill og Bodega
Østerbrogade 7, Lem
97 56 81 33

Alt i god gammeldags grillmad
Ring og bestil, så er maden klar, når du kommer
Live musik - annonceres i Salling Nyt

Marinerede kyllingestrimler
m/pomfrits og salat		

45

Fiskefilét (2 stk.) m/pomfrits

55

Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute, salat, flute
og bearnaisesauce		

68

Krydderschnitzel m/pommes
saute, salat, flute
og bearnaisesauce		

68

45

Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pomfrits og bearnaisesauce

49

Kebabmix			

45

Bøfsandwich (lille) m/sovs

37

Kebabmix m/ekstra kød		

60

Kyllingemix			

45

Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf m/sovs

49

Kyllingemix m/ekstra kød		

60

Pita m/kebab			

35

½ kylling m/pomfrits mv.		

60

Pita m/kyllingestrimler		

35

10 nuggets m/pomfrits		

52

Forårsrulle			

25

Hotwings m/pomfrits, salat og
barbecuesauce			

Toast m/skinke og ost		

20

55

Pomfrits (lille)			

18

Kyllingefilét m/pommes saute,
salat, flute og bearneisesauce

68

Pomfrits (stor)			

25

Big Burger			

36

Rød pølse			

16

Gril pølse			

16

Pølsebrød 			

5

Rød hotdog			

22

Ristet hotdog			

22

Fransk hotdog			

22

Pølsemix (lille)			

37

Pølsemix (stor)			
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