&

Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

50,50,50,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost
Cowboy toast

30,25,25,-

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich

50,-

Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling

5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

solcenter

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdag og søndag
9.00 - 21.00

50,-

agurk-tomat-valgfrit dressing 50,Salat m/ kylling el. kebab
70,Stjerneskud m. rødspætteﬁlet 90,Grov sandwich m.
kylling eller kebab
60,Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites

Sunshine

39,39,39,-

30,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup
Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33
Åbningstider
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og
lørdag evt.
åben til

kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-21:00
Lukket
kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-24:00
kl. 15:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Køkkenet lukker kl. 21.00
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Fyrre år på Fjordvejs Maskinfabrik
Af Marianne Husted

”Jeg har ikke været ked af at tage på
arbejde siden sidste år af min læretid. Der
kan være en sur dag, men det betyder
ikke noget,” siger Palle Jørgensen.
Fascinationen ved at få en maskine til at
fungere og finde på tekniske forbedringer
har været en drivkraft for Palle i hele
hans arbejdsliv. Lige fra han startede som
fejedreng på Fjordvejs Maskinfabrik for
mere end fyrre år siden til i dag, hvor han
arbejder i salgs- og udviklingsafdelingen. I
samme virksomhed.
I 1972 læste Svend Jørgensen, Palles far,
jobannoncerne i Skive Folkeblad og faldt
over et opslag om en ledig læreplads som
klejnsmed. Palle havde netop afsluttet
10. klasse på Balling Skole og drømte
egentlig om at blive finmekaniker. Men
der var kun ganske få lærepladser, og
det var på virksomheder i Århus eller
København, så han slog til og søgte
pladsen hos Fjordvejs Maskinfabrik ved
Skive Havn.
”Vi var fem lærlinge, som fungerede
som en lille selvstændig enhed i
virksomheden. Vi byggede siloer det
meste af tiden. Det var den slags
med ben, en konisk beholder og et
bundspjæld, som var hos næsten alle
landmænd på det tidspunkt,” fortæller
Palle. Ind imellem blev lærlingene kaldt
ned på havnen, hvis der kom en båd ind,
som skulle have noget repareret. Det var
lige noget for Palle, som snart blev kendt
for sin snarrådighed til at løse opgaverne,
hvad enten det var smedearbejde, at
få en maskine til at virke med alle seks
cylindere frem for kun fem eller noget helt
tredje.
Transportudstyr til foder
”Ikke to dage er ens. Jeg har fået
alle de udfordringer, jeg ville have,”
siger Palle om tiden efter 1976, da
han stod med svendebrevet i hånden.
Fjordvejs Maskinfabrik laver komplette
foderfabrikker og procesanlæg og
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producerer især møllerimaskiner,
kornsnegle, elevatorer og øvrigt
transportudstyr til transport af mel og
dyrefoder. Som udlært svend startede
Palle med opbygning af foderstoffer
rundt om i landet. Både i Grenå og
Haderslev tog renoveringsarbejdet et år,
hvor Palle var udstationeret og boede på
sømandshjem fra mandag til fredag. Det
blev til rigtig mange timer hjemmefra, men
resulterede også i en god indtjening.
”Det var først ti år senere, jeg igen kom
op på samme løn,” siger Palle, der gerne
ville være mere hjemme i Lihme i huset
på Kåsvej, som han flyttede ind i sammen
med Birgit i 1979. Derfor skiftede han i
starten af 1980’erne montagearbejdet
ud med spjældarbejde kombineret med
arbejde på værkstedet. Det gav også
mange timer på landevejen, når han
blev hidkaldt for at løse opgaver med
strejkende maskiner på foderstoffer i
Brodal, Sønderjylland eller en anden jysk
destination. Hver gang løste han opgaven
med henblik på en effektivisering for
kunden. Det kom fx tydeligt frem, da han
på et tidspunkt fik en maskine hos en
af egnes trædrejere under behandling.
Da Palle ankom til fabrikken, var
produktionen tilrettelagt, så de ansatte
skulle have fat i emnerne ni gange
i løbet af produktionsprocessen. Da
Fjordvejs Maskinfabrik sendte regningen
til trædrejeren, havde Palle opgraderet
maskinerne, så der kun var brug for at
have fat i emnerne to gange.
”Jeg lavede de første maskiner, når
der skete ændringer i produktionen,
og så videre til det næste,” fortæller
Palle, som ikke har tålmodighed til
lange serieproduktioner. Pladsen på
Fjordvej blev for trang, og der var ingen
udvidelsesmuligheder på havnen.
Virksomheden fandt egnede lokaler i V.
Lyby, hvor Palle brugte et helt år på at
tilpasse maskiner og udsugning, lave
værktøjsophæng og andet flyttearbejde,
så produktionen i 1987 kunne lukke

ned på Fjordvej i Skive og starte på
Fabriksvej i V. Lyby. Stadig under navnet
Fjordvejs Maskinfabrik. Herefter fortsatte
Palle spjældarbejdet kombineret med
fremstilling af prototyper indtil 2003, hvor
han blev stillet en ny udfordring i udsigt.
Direktøren spurgte Palle, om han havde
lyst til at blive sælger og være en del af
virksomhedens udviklingsafdeling. Det
havde Palle - dog på betingelse af, at
han fortsat kunne få lov at komme på
værkstedet.
Verden kalder
”Nu kommer jeg rundt hos kunderne,
finder frem til de rigtige maskiner til
dem og måler op,” forklarer Palle om
arbejdet, som han har beskæftiget sig
med de sidste ti år. Langt størsteparten
af maskinfabrikkens produkter går til
fabrikker og anlæg, som håndterer
fiskefoder. Fabrikkerne er spredt ud
over kloden i fx Chile, Tasmanien,
Kina, Skotland, Rumænien, Tyrkiet
og Norge og giver anledning til, at
rejseaktiviteter stadig er en del af Palles
arbejdsliv. Aktuelt arbejder han bl.a. på

et stort projekt i Norge, hvor Fjordvejs
Maskinfabrik skal fremstille maskiner til et
skib, der sejler foder ud til havdambrug,
som opdrætter laks. Opgaven for Palle er
at finde frem til det bedste system, som
på billigst mulig måde kan sejle foderet ud
til siloanlæg på mindre både, som også
hele tiden flyttes rundt for, at dambrugene
forurener mindst muligt.
Palle og kollegaen Peder Pedersen, som
også var nystartet lærling på Fjordvejs
Maskinfabrik i 1972, kunne begge fejre
40-års dag i virksomheden 1. august
2012. Det blev markeret ved en stor
reception med mere end 100 deltagere
i maskinfabrikken den 5. april i år, hvor
virksomheden også tog nye maskiner og
nye lokaler i brug.
”Fjordvejs Maskinfabrik har ordrebogen
fuld et helt år frem i tiden, så hvis
direktøren vil beholde mig, så bliver jeg
nok ved,” siger Palle med et skævt smil.
Ved receptionen betænkte Birgit og
børnene, Henrik, Anne Marie og Heidi,
ham med en tur i luftballon. Så inden
længe letter Palle og kan se på verden fra
en helt ny vinkel.
Palle Jørgensen
i sit es i den
virksomhed, som
han har arbejdet
for i fyrre år.
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Boerkød
Boergeden er forædlet som race i Sydafrika. Den sydafrikanske
Boerged er kendt for at have den bedste slagtekrop blandt gederne.
Og Boerkød kan ikke sammenlignes med kød fra andre
gederacer, idet Boergeden jo netop er forædlet som kødged.
Boerkød er rødt og finfibret. Det bliver oftest i smag og struktur
sammenlignet med kalvekød med en snert af vildt.

85 g. stegt kød

Kalorier

Fedt

Mættet Fedt

Protein

Jern

Ged

122

2,58 g.

0,79 g.

23 g.

3,2 mg.

Okse

245

16 g.

6,8 g.

23 g.

2,9 mg.

Svin

310

24 g.

8,7 g.

21 g.

2,7 mg.

Lam

235

16 g.

7,3 g.

22 g.

1,4 mg.

Kylling

120

3,5 g.

1,1 g.

21 g.

1,5 mg.

Anvendelsen af Boerkød
Man kan stort set anvende Boerkød i alle de opskrifter, man i forvejen har
på vildt, lam, okse og svinekød. Blot skal man huske, at fordi Boerkødet er
så magert og fint i strukturen, tilberedes det bedst ved lav temperatur over
længere tid.
Inspiration til retter med Boerkød kan hentes i den kogebog, som
medfølger første gang du køber en hel eller halv ged slagtet og finparteret!

Salling Boergeder

www.NordentoftBoer.dk

www.SallingBoergeder.dk

Telefon: 21 67 69 63

Telefon: 23 27 37 70
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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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På efterskole
Af Marianne Husted

Mange unge fra Lihme tager
et år eller to på efterskole.
Læs om de unges grunde
til at vælge et skoleår på en
efterskole, og hvad de har
oplevet i skoleåret 2012-13.

Gødvad Efterskole, Silkeborg
Af Frederik Køjborg
Jeg laver meget mere på efterskolen,
end jeg gjorde på min gamle skole. Her
sidder jeg ikke ned hele tiden og er ved at
falde i søvn, men følger meget mere med.
Her skal vi lave noget med hænderne og
bevæge os, og det er meget sjovere.
Vi har fem forskellige linjefag. Nu har
jeg ”Køkken og sundhed”, og i efteråret
havde jeg ”Idræt og friluftsliv”. Da var
vi med linjefagsholdet på Fur, hvor vi
boede i telte og shelters, fandt fossiler og
besøgte Fur Museum.
I løbet af ugen har jeg forskellige valgfag.
Om mandagen er det ”Det lille bageri”,
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tirsdag er det ”Mad med Mette”, onsdag
har vi fælles idræt, torsdag fodbold og
om fredagen har vi fælles time, sang og
afslutning inden vi skal hjem.
Nu går jeg i 9. klasse, og næste år
skal jeg være 2. års elev. For at blive
det skal man opføre sig ordenligt, ikke
lave ballade og være til at stole på. Min
værelseskammerat og mange af de andre
elever på efterskolen skal også være 2.
års elever.

Frijsenborg Efterskole, Hammel
Af Helene Dalsgaard
Sidste sommer først i august, var jeg så
heldig at starte som elev på Frijsenborg
Efterskole, en spytklat uden for Århus,
i Hammel. Jeg husker meget tydligt de
følelser, jeg havde i kroppen den første
dag, nemlig en blanding af uvished,
usikkerhed, og glæden ved at være
spændt på den rigtig gode måde.
Jeg fandt skolen ved at søge rundt på
nettet, hvor jeg kiggede på forskellige
efterskolers hjemmesider, og der poppede
Frijsenborg op på min skærm. Det er en

skole, hvor omtrent 25 % af eleverne
har et høretab, som varierer helt fra, at
nogle har almindelige høreapparater til, at
nogle har fået indopereret et CI (Cochlear
Implant). Det har været spændende
at høre, når der åbent bliver fortalt om
oplevelser og historier, som jeg kan have
svært ved at sætte mig ind i.
Skolen har i alt seks linjefag, som
er billedkunst, drama, foto, musik,
medie, og idræt. Jeg har nydt at have
billedkunst, hvor vi fx har drejet keramik,
støbt masker, malet billeder, og lavet
mosaikker. Udover det har efterskolen,
som en af de få i Danmark, faget
medborgerskab, som er en blanding
af religion, samfundsfag, og historie. I
forbindelse med det har vi haft en masse
forskellige spændende mennesker
ude for at holde foredrag. Bl.a. har
vi haft besøg af Clement Kjersgaard,
Amnesty international hvor vi diskuterede
menneskerettigheder, Anders Foghs
nuværende sekretær, musikanter fra
Kurdistan, og en russisk journalist der er
på flugt fra styret.
Før jeg startede, havde jeg selvfølgelig
nået at bygge nogle forventninger op
omkring dem, der har et høretab - om
de var anderledes, underlige, eller
sværere at være sammen med? Det
har været en unødvendig bekymring, da
efterskoleopholdethar lært mig meget,
som fx at acceptere at alle ser forskellige
ud, og har hver sin egen historie.
Nu er året desværre ved at nå sin
ende, og jeg er proppet med både
gode og lærerige oplevelser. Det giver
god anledning til at se tilbage på nogle
af højdepunkterne, der står klarest i
min hukommelse. Det er bl.a. vores
fælles dramaforestilling, vores primitive
langrendstur til Norge og elevfester i
weekenderne. Til sidst kan jeg lige nå
at give lidt gratis reklame, og anbefale
skolen, hvis der skulle være nogle
interesserede;)

Salling Efterskole
Af Morten Trærup
Jeg valgte at gå på Salling Efterskole
allerede i 6. klasse. Jeg nåede egentlig
aldrig at se på andre efterskoler, fordi da
jeg så Salling, så vidste jeg bare, at det
var her jeg ville gå. Og jeg har bestemt
ikke fortrudt det!
Nogle af de mest specielle ting, man
oplever på en efterskole, inkluderer
selvfølgelig sammenholdet. Det kan bl.a.
være, når vi er til gymnastikopvisninger,
når vi er på skitur til Østrig, når der bliver
afholdt fællesarrangementer, men ikke
mindst de hyggelige weekender på
skolen.
Det er i weekenderne, man oplever, hvor
meget alle andre betyder for én. Når man
begynder at få den følelse af, at man ikke
længere gider hjem, så er man ved at
være, hvor fællesskabet på efterskolen
betyder alt! Men det er også i weekender,
man i starten af året lærer, hvem folk
virkelig er. Når man bliver taget ud af den
faste, trygge hverdag, så finder man både
ud af, hvem andre er og ikke mindst,
hvem man selv er.
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kommer også til at kende sig selv en hel
del bedre. Efterskolelivet giver en stor del
på det sociale plan.

Rydhave Slots Efterskole
Af Johannes Wagner
Jeg går på Rydhave Slots Ungdomsskole,
som ligger i nærheden Vinderup.
Rydhave var lige stedet for mig, da jeg
skulle vælge efterskole. Der var fodbold,
badminton - og så var det en af de få
skoler, hvor man slipper for den ellers
obligatoriske gymnastiskopvisning, som
man har på mange skoler. Min søster gik
her for nogle år siden, og hun har kun
fortalt gode ting om stedet, så alt talte jo
for det.
Jeg har fået mange oplevelser, jeg vil
huske for livet, på Rydhave; men særligt
vil jeg huske turen til Sierra Leone. Helt
særligt for Rydhave har vi en tur hvert år,
der går til et af de fattigste lande i verden,
hvis ikke det fattigste. Den tur har ændret
meget, og den oplevelse vil nok sidde fast
i noget tid.
Det er så lækkert at gå på efterskole, man
kommer til at kende dem, man går op og
ned af i et helt år helt vildt godt, og man
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Sønder Felding Efterskole
Af Helene Haarbo
Jeg valgte Sønder Felding Efterskole,
fordi den var anderledes end andre
efterskoler. Der er ikke pigegange og
drengegange, vi bor over for hinanden.
Nogle steder har vi drenge- og pigehuse,
hvor man ikke må være. I klasserne er vi
ikke mere end 10 til 12 elever, så vi får al
den hjælp, vi har brug for.
Når vi ikke går i skole, så er der tit fodbold
på vores nye multibane. Nogle er ude at
ro i kano i den kanal vi har, som vi også
bader i, når det er godt vejr.
Så har vi en trampolin, hvor man altid
kan finde nogle nede på. En af de grunde
til jeg også faldt for Sønder Felding
Efterskole er, at folk respekterer, at
du har det svært i skolen. Der er ikke
nogen former for mobning eller folk,
der bliver holdt udenfor. Vi har et godt
sammen hold, og alle snakker med alle.

Vi er tit inde og se FCM spille kamp.
Og somme tider får vi også billetter til
ishockeykampe, når Herning Blue Fox
spiller. Det er selvfølgelig valgfrit om man
vil med, eller om man vil blive hjemme,
hvor man fx sidder på noget, der hedder
torvet og spiller spil, ser tv eller laver
lektier.
Vi har to linjefag, hvor det ene er løb
for piger, som er om tirsdagen, og
om fredagen er det for både drenge
og piger, hvor vi nogle gange er ude
og løbe forskelige løb som fx Femina
løbet i Herning og mange andre. Så
har vi sportslinjen, som er i Harzen en
hel uge en gang om året for at cykle
oppe i bjergene, komme i badeland og
lave mange andre ting. Vi spiller også
fodboldkampe med andre efterskoler
for sjov, og det er rigtig hyggeligt, og
man kan også tage med som tilskuere.
Jeg synes det er rigtig fedt at få lov til at
komme med sådan nogle steder hen. Vi
får et rigtig godt fællesskab, og vi får et
meget stærkere bånd mellem hinanden.
Jeg havde det fagligt svært i skolen og
havde det lidt svært ved at følge med på
det niveau mine klassekammerater var
på, fx i matematik. Så derfor er jeg rigtig
glad for, at jeg valgte at tage på denne
efterskole, hvor jeg kan få hjælp og jeg
kan følge med. Og det har vist sig at
være den helt rigtige efterskole for mig til
at få hjælp. Jeg er gået fra 2.-3. klasses
niveau i matematik til 9. klasses niveau.
Efterskolen kan helt sikkert anbefales.
Og den er ikke kun for dem, der har det
fagligt svært. Det er også for ordblinde,
og de siger, at de har lært så utroligt
meget ved bare at gå der i et år.

Dannevirke Kostskole, Haderslev
Af Emma Køjborg
Min far valgte skolen til mig. Og det er
fint nok, men den ligger langt væk, så
jeg bliver hentet i en bus fra skolen om
mandagen.
Vi laver alt muligt på skolen. Jeg har
valgfag onsdag og torsdag. Mine valgfag
er gymnastik og kreativ. Jeg kan godt lide
at lave noget med hænderne. Vi maler,
laver tasker, syr og sådan noget.
Jeg lærer at læse og skrive. Det er jeg
blevet meget bedre til, end jeg var på min
gamle skole. Jeg har en computer med et
skriveprogram, som også kan læse højt
for mig. På den måde kan jeg være med
til at lave det samme, som de andre. I
sidste uge skrev jeg fire historier.
Jeg har fået rigtig mange gode venner på
skolen, som jeg er rigtig glad for.
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Efterskolen Ådalen
Af Sofie Rosenbjerg
Jeg går på Efterskolen Ådalen, som ligger
lige under Århus i en lille by, der hedder
Hørning. Jeg valgte denne efterskole,
fordi det er en efterskole, der bare har
noget helt specielt på den måde, at når
du kommer, føler du dig velkommen, du
kommer ikke til nogens skole, du kommer
til din skole. Og det synes jeg er helt
vildt fedt at have den følelse. Men også
pga. linjefagene som er musik, drama,
billedkunst, medie og SMIL(som er en
alternativ idrætslinje)
På Ådalen har vi selvfølgelig også et
elevråd, bare kaldt ”Å-tinget”. Vi vælger
Å-tings-medlemmerne i starten af året,
hvor eleverne stiller op til valg i de fire
huse, vi nu bor i, og på et fællesmøde
vælger vi to medlemmer mere. Det gør
vi også en gang til efter jul, og siden
nytår har jeg været med. Skolen sætter
meget fokus på demokrati og læren
om forskellige styrerformer. Derfor har
eleverne halvanden time hver uge, uden
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en lærer til stede, hvor de holder møde
og diskuterer, hvordan alting er på skolen,
om der noget vi gerne vil have lavet om,
om vi gerne vi arrangere en event eller
andet. Så stemmer elevflokken om det,
og hvis der er flertal, går Å-tinget op til
lærerne og prøver så vidt det er muligt at
argumentere for det, de nu gerne vil have.
Jeg har været med til at få indført, at vi
må sove i shelters i hverdage, at vi har
fået høns, eleverne har fået tilladelse til
værkstedet, og mange andre ting, der har
gavnet eleverne.
På skolen er jeg også med i rigtig
mange udvalg, festudvalget, som
arrangerer elevfesterne, galla-udvalg,
som arrangerer vores gallafest, blåbogudvalget, som arrangerer alt hvad
der skal ordnes i forhold til det og så
Roskildefestival-udvalget. Jeg bruger
faktisk rigtig lang tid på at finde ud af og
aftale alle der her ting, men jeg synes det
er fedt, at jeg kan og må være med til at
lave alt det her.
I bund og grund er efterskole jo helt
fantastisk. Du kan vælge én, der passer
til dig og dine interesser. Du er her
hele tiden, 24/7, du træner dine sociale
kompetencer, fordi du normalt derhjemme
selv kunne vælge, hvornår du ville være
social, her har du ikke noget valg. Nogle
gange er det meget trættende, men for
det meste er det jo helt fantastisk. Du
bor sammen med dine lærere, som i mit
tilfælde er helt fantastiske alle sammen.
Vi har det overdådigt med vores lærere.
Og du bor sammen med kammerater
og bedste venner, noget du vil huske for
altid. Man siger, at ét efterskoleår svarer
til syv menneskeår. Og talt sammen af
store begivenheder, lykkefølelse, du er
glad, du er ked, og alt hvad der nu hører
med, tror jeg det kan gå ud på et. Det er
et år, man aldrig vil fortryde, og noget du
vil give alt for at få tilbage, bare en enkelt
almindelig dag.

fremad...

Vind e
t
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Læs me
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www.d
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få MERE melodi på din økonomi
i den jyske sparekasse
Der er masser af gode, lokale og økonomiske grunde til at være kunde i Den
Jyske Sparekasse.
Du er velkommen til at tage os på ordet.
Ring til os - eller kig ind i sparekassen og
få en uforpligtende snak.
Det første møde er gratis, det næste tjener du penge på!

Helle Glintborg
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 52
hg@djs.dk

Sonja Tang Sørensen
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 53
sts@djs.dk
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforening

Vi sluttede forårets arrangementer af med
byfesten. Det blev til nogle rigtig fine dage
for alle, og vi er allerede i gang med at se
frem til næste års byfest, som bliver efter
samme koncept.
Omsætningen for årets byfest er øget
i forhold til sidste år. Vi er ikke helt
færdige med at gøre regnskabet op, men
forventer et overskud, der ligner sidste
års overskud på omkring 24.000 kr.
Ombygning af forsamlingshuset
Vi arbejder fortsat på at få finansieringen
på plads til ombygningen af
forsamlingshuset. Vi har fået endnu
et positivt tilsagn om støtte, fra
Færchfonden. Vi er nu oppe på 3.350.000
kr. Der rækker dog ikke til det projekt, der
er skitseret. Vi skal følge det skitserede
projekt, da det er forudsætningen for
den finansiering, vi allerede har fået
tilsagn om. Vi samarbejder med Lokaleog Anlægsfonden om hvorledes vi kan
tilvejebringe det manglende restbeløb. Vi
skal bl.a. i dialog med nogle flere fonde,
ligesom det skal undersøges om der er
mulighed for offentlig støtte.
Vi har valgt at udskyde selve
ombygningen til efter næste års
byfest i juni 2014. Så får vi tid til både
detailtegninger, restfinansiering,
udbudsrunder mv. Derfor vil udlejning
af forsamlingshuset i juli 2014 og
månederne frem kun ske med
indforståelse af, at udlejningen kan
blive annulleret, hvis der kommer gang
i ombygningen. Det er beklageligt med
denne usikkerhed, men vi synes, det er
bedre at melde ud allerede nu overfor
dem, der ønsker at leje forsamlingshuset.
Høringssvar omkring lukning af VSD,
Lihmeafdelingen
Lihme Borgerforening har sendt
et høringssvar til Skive Kommune
vedrørende lukning af undervisning for
Lihmeafdelingen.
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Børne- og Familieudvalget har fremlagt
at forslag, som bl.a. medfører at
undervisning fra Børnehaveklasse til 6.
klasse ophører i Lihme fra august 2014.
Skolen skal afhændes eller rives ned.
Rationalet er faldende elevtal og et ønske
om at opnå en besparelse.
Lihmeafdelingen har gennem
de sidste år demonstreret stor
faglighed, og eleverne herfra klarer
sig næstbedst blandt samtlige skoler
og undervisningsafdelinger i Skive
Kommune.
Skive Kommune driver det 9. billigste
skolevæsen blandt landets 98 kommuner.
Alle de forældre, som har elever i
Lihmeafdelingen, er fuldt tilfredse med
skolen, det sociale miljø, fagligheden,
det pædagogiske personale og deres
fantastiske indsats. Ser man på elevernes
senere uddannelsesforløb, klarer
eleverne fra Lihme sig rigtigt godt. Både
hvad angår ungdomsuddannelser og
senere videregående uddannelser. Noget
af grundlaget herfor er skabt af Lihme
Skole.
Skolen er i stand til at gennemføre
elevdifferentieret undervisning i høj
kvalitet, inkludere svage
elever, undgå mobning men vise
tolerance, kreativitet samtidig med
faglighed. Derudover er der en
velfungerende SFO. Lige det, som
på landsplan efterspørges, og som
skolereformerne stiler imod. Det virker
derfor uforståeligt, at denne rollemodel for
skoleundervisning nedlægges.
Derudover er vi ikke sikre på, at den
besparelse som er beregnet nu også
holder.
Samtidig har skolen i Lihme en
meget vigtig funktion i vort lokale
landsbysamfund. . Den samhørighed og
kontakt som skabes blandt forældre

og modtagelse af tilflyttere, samt for at
tiltrække nye tilflyttere.
Vi tror, at ved at bevare undervisning i
Lihme, så kan vi tiltrække tilflyttere til
området, få yngre generationer hertil med
børn. Området har fantastiske rekreative
kvaliteter med bl.a. fjord og havn, og
ligger i køreafstand for pendlere til
Herning, Holstebro, Struer og Nykøbing.
Der er derfor et stor potentiale i vort
område.

bredere perspektiv end Børne- og
Familieudvalget og afstår fra at lukke
Lihmeafdelingen.
Kommende aktiviteter
Vi har planlagt at gennemføre en
bivuaktur den 16-17. august 2013,
den første weekend efter skolestart.
Turen vil foregå her i lokalområdet med
overnatning i det fri, madlavning og nogle
oplevelser/opgaver. Turen er for årgang 4.
klasse til dem lige er rykket op i 7. klasse.

Vi håber, at kommunalpolitikkerne i
Byrådet kikker på forslaget i et noget

Den fjerde fane
Af Ann Balleby

Lihme Borgerforening råder over fire
faner, som hvert år bæres i front for det
store optog, som markerer starten på
årets byfest.
Under dette års byfest dukkede historien
op om den fjerde fane, hvis herkomst var
svær at spore.
Det viste sig, at Hanne Nielsen fra Liljevej
vidste besked.

Fanen blev foræret til Lihme
Borgerforening af Hannes forældre
Lilly op Melander Jensen, som boede
på Ålbækvej 7. De flyttede til Lihme
fra København i 1982. I København
havde Melander været formand for en
pensionistforening, som blev nedlagt.
Han fik fanen med pose, slør osv. med
til Lihme, hvor han gav den til Lihme
Borgerforening.
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Sponsorer til byfes

Hovedsp

Øvrige sp

Lihmegaard - Østergaard Madsen

Tombolas
Aggerholm A/S
Amtsvejen 16
Anne Laulund
Balling Apotek
Balling El
Balling Pizzaria
Bent Johnsen
Blomsterbixen
Bowl´n Fun
Brian G. Pedersen Entreprenør
Byens Pizza
Cinema 3 Skive
Danbolig Skive
DekoShop Skive
Den Jydske Sparekasse
Egebjerg Planteskole
Flemming Refsgaards
Traktorservice Aps.

40

Fri BikeShop Skive
Gartneriet Lundly
Glaspusteriet Viborg
Grill-Huset
Grundvad Byggemarked
HANCOCK
Hannes Systue
Henriksen Galleri
Hjerl Hede
Hårgalleriet
Hårlokken
Jasmin Tøj Vinderup
JYSK Karin W. Kajberg
Lem Malerservice
Lem Møbelfabrik
Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S
Lihme Frisørsalon
Lihme Murerfirma

sten i Lihme 2013

ponsorer

ponsorer

n - Brdr. Nautrup - Vejby El&VVS

sponsorer
LimfjordsVandland
Lysmesteren Skive
Maja V
Matas Skive
MiniChic
Morsø Bolighus
PH Montage
Plus Office Skive
PorotectDanmark Lihme
Poul E. Nielsen
Pranee Wellness
Preben Halds Maskinfabrik
Restaurant Gyldendal
Salling Bank
Salling Traktorservice
Shell Kærgårdsholm
Skive Badeland
Skive Dyrehospital

Skive Folkeblad
Slagtermesterinden
Sparekassen Balling
Spøttrup Borgmuseum
Spøttrup Kro
Stimorol
Stykgodscenter Skive
Susanne Thomsen
Vejby Grøntsagsgartneri
Vejby Tømrerfirma Aps
Vestsalling Smedie
Værkstedsbutikken
Zoneterapeut Marianne
Smedemark
Aakjær Biler
Salling Boergeder
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Arrangementer i Lihme
12. juli Bålhygge. Limfjords Camping
14. juli Åbent hus i Graverhuset ved Lihme Kirke efter gudstjenesten kl. 10:30. Kom og
se og lokalrådet byder på en let traktement.
14. juli Fodboldturnering. Limfjords Camping
15. juli Tømmerflåde. Limfjords Camping
16. juli Volleyball på fjorden, Limfjords Camping
17. juli Bygge landsby på bålpladsen med bålhygge. Limfjords Camping
18. juli Kemi-show. Limfjords Camping
21. juli Kreativ dag. Limfjords Camping
22. juli Rollespil. Afsluttes med bålfest. Gøgleren Maximus kommer. Limfjords Camping
24. juli Mad-modsløb. Limfjords Camping
25. juli Funzball. Limfjords Camping
26. juli De rullende Biologer. Limfjords Camping
28. juli Triatlon. Limfjords Camping
01. aug. Minigolf turnering. Limfjords Camping
3. august kl. 07:30. Vandretur ca. 2 timer. Mødested p-pladsen v. forsamlingshuset.
09. aug. Tur til Himmerland. Spøttrup lokalhistoirske Arkiv og Forening
16. - 17. august: Bivuaktur for 4. - 7. klasse
20. aug. Ålegilde. Kås Hovedgård/ Restaurant Gyldendal. Lihme Pensionistforening
24. august kl. 07:30 Vandretur ca. 2 timer. Mødested p-pladsen v. forsamlingshuset
7. sept. Fælleskørsel kl. 9 til Nationalpark Thy ½ Maraton 21,1 km Tilmelding mail:dd@
avlscenterdalsgaard.dk eller 61747610 inden den 1.august. Pris 250 kr. pr. person
17. sep. Stolegymnastik starter igen i Fælleshuset. Nærmere om klokkeslet senere.
Stolepigerne og Lihme Pensionistforening
7. november: Banko i Lihme Forsamlingshus v/Borgerforeningen
22. november: Vi tænder lys i Lihme v/Lokalrådet ved Lihme Kirke og Borgerforeningen
24. november: Julemarked i Lihme Forsamlingshus v/Husholdningsforeningen
Hver onsdag kl. 14-17. Bob, forskellige spil og håndarbejde. Fælleshuset Valmuevej.
Lihme Pensionistforening
Tennisbanen er åben for alle. Udlejning på timebasis fra Brugsen Lihme. Medlemskab:
Carl Erik Witte 24827625
Den 1. tirsdag i måneden 10-11 fra aug. ”pc-hjælpecafé” på Lem Ældrecenter.
Tilmelding til 97568023/ 24829723
Håndarbejde, bob, forskellige spil. Hver onsdag kl. 14:00-17:00 Fælleshuset
Valmuevej. Lihme Pensionistforening
Tirsdagscykelholdet. Hver tirsdag kl. 18.30. P-pladsen ved Forsamlingshuset i Lihme.

Lihme Mailservice

Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme direkte ind i
din indbakke. Send mail til bpjorgensen@fibermail.dk og kom på maillisten.
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Sommerlæsning

Af Ann Balleby

En ven anbefalede mig i foråret at
læse Hugo Matthiessens: ”Limfjorden.
Fortoning og Strejflys” fra 1938, hvis jeg
ville vide mere om fjordens historie. Det
var en helt fantastisk læseoplevelse, som
gav dybe, gode stunder i ensomhed og
siden er citeret vidt og bredt.
Hugo Matthiessen var dansk
kulturhistoriker og inspektør på
Nationalmuseet med et enormt kendskab
og stor kærlighed til Limfjorden.
Bogens første kapitel: ”Fjorden rundt” er
enestående. Her gennemfører han en
fiktiv rejse med fokus på historien gennem
fjorden fra øst til vest. Bl.a. dokumenterer
han, hvordan fjorden har været præget af
store skove.
Hermed anbefaler jeg bogen til alle med
interesse for Limfjorden.

Lem Maskinstation
Udfører arbejde med
rendegraver og slamsuger.
Tømning af septiktanke
og spuling af dræn.

Michael Brixen
Mobil 23461030
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Kås Hovedgård
Hovedgård
Kås
Kås
Hovedgård

Kåsvej44,
44,Lihme,
Lihme,7860
7860Spøttrup
Spøttrup
Kåsvej
Kåsvej
44,
Lihme,
7860
Spøttrup
MarianneSmedemark
Smedemark
Marianne
Marianne
Smedemark

Bøgevej4,4,
4,Lem,
Lem,Tlf.:
Tlf.:3051
30510178
0178
Bøgevej
Bøgevej
Lem,
Tlf.:
3051
0178

Kranio sakral
sakral terapi
terapi og
og Zoneterapi
Zoneterapi
Kranio

Vejby
Vejby Vognmandsforretning
Vognmandsforretning
&& Stouby
Stouby Transport
Transport ApS
ApS
tilbyder
tilbydervognmandskørsel
vognmandskørselmed
med...
...
•Kran/container
•Kran/container
•Suge/blæse
•Suge/blæsebil
bil
•Rendegraver
•Rendegraver

•Minigraver
•Minigraver
•Minilæsser
•Minilæsser
•Levering
•Leveringaf
af
sand
sand&&grus
grus

Søren:
Søren:
24
2426
2632
3213
13

Børge:
Børge:
20
2046
4616
1619
19

36
36
44

K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling
Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

www.skp-el.dk

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

LARS BONDE · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.larsbonde.dk
Skiveegnens største skov- og havebutik

stort materiel
udlejningsprogram
Hvad enten det drejer sig
om materiel til mindre
opgaver i hjemmet eller
større erhvervsopgaver,
har vi det du skal
bruge!
Klik ind på
www.larsbonde.dk
eller kontakt os på
9752 6220
og hør om de
mange
muligheder!
Salg og leje

Annoncepriser i
Lihme Bladet

af alle typer
trailere til private
og erhverv!

Fire farver
Fire indrykninger
1/1 kr. 1.500
1/2 kr. 950
1/4 kr. 750
1/8 kr. 375
Annoncetegning:
Irma Olesen, 2386 6620
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Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

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

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

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

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

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

Billedkunstner Poul E. Nielsen

Svingårdsted 3

Lihme

7860 Spøttrup

29891694

Åbent Værksted sommer 2013

lørdagene 8/6, 22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, og 31/8
kl. 10.00 - 17.00

Skulptur

maleri

grafik

foto

WWW.ARTCOREGALLERY.DK

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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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

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

Så er den gamle klar igen
Henning Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
97568024/51182529
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• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

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

www.jonsered.dk
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Vi har et stort udvalg i

Pizzaer
Salat pizzaer
Spicy pizzaer
Indbagte pizzaer
Halvåbne indbagte pizzaer
 Børnemenuer
 Sandwich
Durum
 Pitabrød
Grillspecialiteter
Hjemmelavede bøf
Hjemmelavede burgere
Almindelige burgere
Salat
Drikkevarer

Åbnings�der

Alle ugens dage fra 16.00 – 21.00

Udbringning

Alle ugens dage fra 17.00 – 21.00, ved køb for mere end 100,Indenfor 5 km, 10,Mere end 5 km, 20,Vi leverer også �l større arrangementer, kom ind og få et �lbud,
der passer lige �l dine ønsker.

Østergade 11, Rødding, 7860 Spø�rup, tlf. 9751 3945
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
TØMMERHANDEL ApS
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 15 55
grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12
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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

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
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ADELGADE 8 - LIHME - 7860 SPØTTRUP
MOBIL 29 80 03 50

