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Grøn er vårens hæk ...
Af Kim Jacobsen

I min baghave er gule erantis og hvide
gækker begyndt at pible frem under
hækkene. De selv samme hække vil om
få uger antage vårens lys-grønne farve.
I løbet af nogle måneder vil haven være
lukket for al ud- eller indsyn til naboerne
alt efter, hvem der er betragteren.
Naboen passer sit - jeg passer mit!
Sådan kunne det være, men heldigvis har
naboskaberne helt andre spilleregler i de
små baghaver.Selv om hækkene er groet
til, er der med årene skabt ” smuthuller” til
hinandens matrikler. Mange helt spontane
hyggestunder er blevet til over hækkene;
der tændes en grill, pakkes kaffekurv til
stranden en god sommeraften etc.etc.

Det er de synlige værdier, men ligeså
vigtig er hjælpsomheden og forståelsen
for hinandens dagligliv, familie og børn.
For få år tilbage satte nogle personer fra
Lihme og opland sig sammen, og startede
projektet ” Lihme landsbyliv ”. Formålet
var blandt andet at komme med ideer
som kunne skabe udvikling i området, og i
forlængelse heraf øget tilflytning til egnen.
Det blev hurtigt klart, at det er de nære
værdier, som er forcen i vort område. De
nære værdier og den gode historie.
Lad den gode historie om det gode naboskab, det trygge børneliv og det
samlende foreningsliv være kendetegnende for netop vort område. Kom
heud, her er rart at være.
Godt forår over de grønne hække!

Kim Jacobsen nyder en sommeraften ved fjorden sammen med
venner og naboer.



Skive Musikskole tilbyder bl.a. musikrundfart til undervisningen på Lihme skole - et af instrumenterne er
violin, som Maj, xxx, Cecilie og Marianne her øver på.

Skive Musikskole rykker ind på Lihme skole
Af Poul E. Nielsen

Lihme Bladets udsendte når lige at overvære de sidste minutter af Musik Legestuen for de 3 – 6-årige i Aktivitetshuset.
De syv musikanter vil gerne lave en tegning til næste gang, og de vil også gerne
lige nå at synge sangen om det store ur,
det mellemste ur og det lille ur, der alle
siger ”tik-tak” med hver sin stemme, mens
der bliver trommet passende rytmer til
sangen.
Og så skal de da også synge ”Farvelsangen”, hvor de alle får sagt rigtigt farvel
til aben ”Mulle”, mens de tager hinanden
i hånden og synger af karsken bælg: ”Vi
ta’r hinanden i hånden og siger farvel til
næste gang. Har vi blinket i dag? Nej, det
har vi ikke! Har vi trommet i dag? Ja, det
har vi!” Så skal Mia, Emilie, Julie, Laust,
Andreas, Mille og Sebastian efter 45
minutter med sanglege og trommerytmer
igen over i børnehaven. På vej ud snakker de om, hvad de hver især vil tegne til
næste gang. Den musikalske abe ”Mulle”
lader til at være et oplagt emne…
Herefter er der Musikrundfart for de 6
– 11-årige. Xantine, Maria, Emil, Karsten,
Jonas, Julie, Maj, Marianne, Michelle og
Cecilie deler sig i tre hold. De store skal
øve violin, de mellemste skal øve keyboard og klaver, og de mindste skal øve
fløjte. Da halvdelen af de 45 minutter er
gået med øvelser, mødes de tre hold og
spiller sammen. De fire piger, jeg snakker med efter lektionen, er stolte over, at

de er ved at have styr på violinerne - og
de giver gerne på opfordring et fælles
nummer, der lyder, som når englene
synger. Og engle synger jo overhovedet
ikke falsk! Jeg får lov til at prøve et af de
smukke instrumenter – og det er bestemt
ikke så nemt, som det ser ud til at gøre
englene kunsten efter…
Så er det tid til Stomp, der ligeledes er
for de 6 – 11-årige. Magnus, Johannes,
Sebastian, Arthur, Anton, Ask og Dinand
starter med at finde ”fælles puls” ved at
klappe i takt. Senere udvikler det sig til
noget med trommer, pinde og koklokker
– de er hele tiden meget koncentrerede
og fokuserede på, at det at lave rytmisk
musik er et projekt, som kun lyder godt,
hvis der er ”fælles fodslaw”. De er meget
opmærksomme på, hvad hver især foretager sig. Bagefter siger de, at de synes
det gik godt. Det lød faktisk også sådan…
Børnene i Lihme har i foråret mulighed for
at gå til musikskoleundervisning på Lihme
Skole. Skive Musikskole tog godt imod
nogle forældres forespørgsel om at tilbyde musikundervisning lokalt, så børnene i
Lihme kunne komme i gang med musikundervisning, uden at de skulle fragtes til
skolens lokaler på Resenlund ved havnen
i Skive. Gennem den lokale undervisning
oplever børnene glæden ved musik og
får lagt grunden for en fortsat musikalsk
udvikling.



Udsigten fra Kurt og Karens
hus, hen over naboer og ud mod
Thyholm og Venø.

Udsynet fra
Sønderhede

Benita skal
snart til Aberdeen at bo
med familien,
fordi hendes
far skal
arbejde der.



Kurt og Karen bor
i perioder rundt
om i verden, men
vender tilbage til
Sønderhede.

Af Jørgen Dalsgaard

Lihmebladet ankommer på besøg hos
Karen og Kurt Normann Nielsen på Sønderhede 12 en fredag aften, efter at Kurt
lige er kommet ind af døren efter et møde
på hovedkontoret i AP Møller. Kurt er til
daglig direktør i den danske del af Mærsk
olie og Gas.
Modtagelsen er hjertelig , også af husets
2 hunde, hhv. en Airdale- og en Tibetansk terrier.
Vestenvinden fra Venø og Thyholm
Karen viser rundt i det næsten nybyggede
hus der på skrænten, der vender mod
nordvest, og hvor udsigten mod fjorden
er fuldkommen fantastisk. Gårdens 20
tønderland ligger lige ved haven.
Vestenvinden har frit spil ovre fra Venø og
Thyholm, og alle de andre øer og holme
i fjorden.

Oplevelse i barndommen
Egentlig var det oplevelser tilbage fra
barndommen, der trak Kurt og dermed
også Karen herop til den egn, hvor de bor
nu.
Kurt var hver sommer på mindst 7 ugers
sommerferie hos bedsteforældrene Aksel
og Alma Nielsen på Sønderhede 21. Her
var han somme tider med ude at fiske
en tidlig morgen på fjorden, hvor man
løsrevet fra tid og sted kunne betragte
skrænterne og vandet, som det har været
i tusinde år.
Erindringen havde bundfældet sig, og der
opstod et ønske om på et tidspunkt at bo i
dette skønne landskab fra barndommens
land. Muligheden opstod langt senere
og i en situation, hvor Karen og Kurt var
bosat så langt væk som vel mulig nemlig
i Qatar.



Huset set fra nord.

Det kommer vi tilbage
til.
Udsigten fra huset
Huset er åbnet ud mod
landskabet, så man fra
alle opholdsrummene
kan følge med i årets
gang. Indenfor er der
lyst og et enormt rum.
Møblerne er i gedigne
naturmaterialer, og gulvet i store cremefarvede
marmor fliser.

Huset set fra vest.

I stalden står et par
heste, som Karen og
datteren Benita rider
på enten på rideskole i
Holstebro eller blot på
skrænterne eller stranden i området.
I sandhed et sted med
udsyn.
Direktør for Mærsk
Udsynet har flere vinkler
og planer, hvad denne
familie angår. Baggrunden er, at Kurts karriere
har bragt familien rundt i
verden. Karen er oprindeligt fra Bjerringbro og
Kurt fra Viborg.

Køkkenbordet.

Karen er foruden
laborantuddannet også
social og sundhedsassistent. Hun er i øjeblikket ansat på Holstebro
sygehus som vikar. I
mange år har de med
en enkelt afbrydelse
boet i Esbjerg.
Qatar
Kurt har været ansat i
AP Møller i 25 år.



I perioden 2001 – 2004 var familien bosat i
ørkenstaten Qatar i den Persiske golf.
Kurt var direktør for Mærsks olieaktiviteter i
området. Benita gik i en international skole
af engelsk tilsnit. Det betyder en stor grad
af disciplin med bl.a. skoleuniformer og
britisk pli.
Familien var en del af en både dansk og
international koloni og var meget glade for
tiden der.
Kurt fungerede også som forbindelse til
den danske ambassadør i Saudi Arabien,
hvilket gav en masse kontakter. Bl.a. var
det en hektisk tid under den anden Golf
krig, da misiler blev skudt hen over den lille
stat. Firmaets helikoptere kom ubehageligt
tæt på et disse.
Opholdet sluttede et par år før end ventet,
da Kurt fik tilbudt sit nuværende job.
På vej til Aberdeen
Imidlertid er familien ved at gøre klar til at
rykke videre, da Kurt har fået stilling som
direktør for APM s aktiviteter i Aberdeen i
Skotland fra medio april.
I den forbindelse var familien en tur derovre
i sidste uge for at se på byen, et hus at
bo i, skole til Benita, opstaldning af en af
hestene osv.
De kunne lide, det de så, og det meste er
ved at være faldet på plads. Man har fundet
en international skole med meritoverførsel
til tilsvarende dansk gymnasium.
Familien har desuden 2 voksne sønner, der
forbliver i Danmark.
Familien nyder at bo på det, de kalder det
smukkeste sted i Danmark. De fremhæver
Sønderhede som et sted med et godt naboskab og sammenhold.
Nu rykker de så væk i en periode, men
huset vil selvfølgelig stå og vente på dem,
til de igen kommer hjem.

Buffetsuccen fortsætter fra 1. maj:

SPIS ALT HVAD DU KAN FOR KR. 178
Onsdag,torsdag, fredag,
lørdag, søndag kl. 18-21

Bordreservation:
tlf. 97 56 01 66

v/Elsebeth Hansen
Vester Hærup
Strandvej 30, Lihme
7860 Spøttrup
www.restaurant-gyldendal.dk



- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Roslev Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter - primagaz

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme


•Tegnestue
• Tekniske produktions tegninger
• Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde
• Nybyggeri , til & ombygning
• Præfabrikerede element huse
• Alt I vinduer & døre
• Nyt køkken
• Ovenlys & Kviste
v/ Per Kristensen
Næstildvej 10A, Næstild
7860 Spøttrup
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Kunstudstilling
i Sparsalling

Kunstnerne
foran deres
værk, som her
er udstillet i
Sparsalling.
Værket er
solgt!

Nu har de små kunstnere i Fjordbo
børnehave igen malet med pensler. Dette
flotte kunstværk er blevet malet af Mads,
Marie, Mathias og Hannah.
Det fælles kunstværk har krævet stor
samarbejdsvillighed og evner, da børnene
hver især har valgt en farve at arbejde
med og denne farve skulle forenes med
de andres farver. Alt i mens arbejdet
med maleriet stod på, blev billedet vendt,
således at kunstnerne har fået sat hvert
sit præg på hele kunstværket.
Billedet er ikke til salg, da vores
handyman i børnehaven, Wandy, har ”sat
sig på det” og kunstnerne og børnehaven
vil med glæde forære ham billedet.....

v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860 Spøttrup
Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.dk
Alletiders gaveide, gavekort udstedes
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Gelenegle
Body Sugaring
Ansigtsbehandling
Fodbehandling
Manicure
Pedicure

”D” i gjordt…
Af Ane Marie Henriksen

Sommer tider kan man som lærer blive
godt og grundigt misforstået, når man
slynger en sætning ud.
Vi havde for en del år siden fået en ny lærer, som blev klasselærer for den daværende 3. klasse. At hun var klasselærer,
betød dengang, at hun underviste klassen
i dansk.
En af eleverne var så uheldig, at han
havde skrevet ”d” i ”gjordt”. Ak og ve! Han
fik den besked, at ”den der skriver ”d” i
gjort, han skal have sin ende smurt”.

Åbningstider i vandland
indtil 15. juni:
tirsdag pensionister: 8.00 -10.00
fredag: 		
15.00 - 20.00
lørdag: 		
10.00 - 20.00
søndag:		
10.00 - 16.00

En skolehi

storie

Nå, nu var gode råd dyre for den lille gut.
Straks det ringede ud til frikvarter, for han
ud af klassen, og på gangen var han så
heldig, at Eriksen kom gående. Fuld af
fortvivlelse rykkede den lille dreng Eriksen
i ærmet og råbte: ”Eriksen, Eriksen, fru
Andersen sejer, a ska, ha mi røv smur i
olie”.
Da Eriksen kom ind på lærerværelset,
var han postkasserød i ansigtet, og han
kunne næsten ikke fortælle den sjove
oplevelse for latter.

Åbningstider Cafe:
fredag og lørdag: 16.00 - 21.00
søndag: 		
15.00 - 20.00

Limfjords Camping og Vandland
Ålbæk strandvej 9, 7860 Spøttrup
Telefon: 97560250

A R K IT E K T F IR M A E T A N D R E A S R A V N

S ø n d e rg a d e 3 • B a llin g • 7 8 6 0 S p ø ttru p • T lf. 9 7 5 6 4 6 6 6 •

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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Lem Maskinstation
* Rendegraver
* Slamsuger
Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
  
Viggo Thorgård
Mobil 23461030
15

Efterskolelivet
Når du vælger at gå på efterskole, træffer du et valg om frihed, fællesskab og
modenhed. En pludselig ændring i din
dagligdag bliver forvandlet til en stor
forandring i dit liv.
Af Jennifer Sørensen

Valget om at slutte mig til efterskolelivet
var en ting, der ikke behøvede mange sekunders overvejelse. Personligt skulle det
valg træffes, fordi jeg havde følelsen af,
at jeg skulle lidt væk fra alting og give det
hele en pause. Valget blev også truffet,
fordi jeg ikke havde gjort helt op med mig
selv, om min modenhed var tilstrækkelig
til gymnasiet.
Valg af efterskole
Da jeg skulle træffe valget om, hvilken
efterskole jeg skulle på, var valget som
truffet, da jeg besøgte Skals Efterskole.
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Jennifer Sørensen er glad for sit år på Skals Efterskole.
Her er hun med skolen i Berlin.

Skolens internationale aspekter tiltalte
mig meget, og da de åbne, smilende,
imødekommende elever fortalte om
skolens hverdag, var jeg helt sikker på,
at Skals Efterskole var det helt rette sted
for mig. Og det skulle vise sig at være
det helt korrekte valg, jeg gjorde mig den
søndag sidst i september på ”efterskolernes dag” for halvandet år siden.
Hverdagen på Skals Efterskole
Det at gå på efterskole er en helt speciel
ting. Der er et fællesskab, som man ikke
finder andre steder. Vi er en stor familie
bestående af 113 børn og 21 forældre.
Derfor er det ikke altid den syvende
himmel, da der er rigtig mange, der skal
fungere sammen, men det går for det
meste uden problemer.
Hverdagen er vel egentligt helt normal
med morgenmad, timer, pauser, middags-

mad, flere timer og pauser og så aftensmad. Og så alligevel ikke, for du kan ikke
bare gå ned til morgenmad i dit nattøj og
med søvn i øjnene. Du skal helst se bare
lidt vågen ud og have ordentligt tøj på, da
der jo er mindst 100 andre, der skal kigge
på dig. Og når du er færdig med skolen,
tager du ikke bare hjem, du er stadig på
skolen. Du skal bo på værelse med 3-4
andre, derfor kan det med alenetid godt
blive et problem en gang i mellem, men
det ordner sig for det meste altid på den
ene eller den anden måde.
Venner for livet
Du bliver virkelig tæt knyttet til de personer, du er sammen med på efterskolen,
både dem du bor sammen med og alle
de andre. Vi deler alt; glæder og sorger,
opture og nedture, hemmeligheder og
sladder, alt simpelthen. Derfor er jeg også

sikker på, at de venner, jeg får mig på
Skals, bliver venner for livet.
En af grundene til, at jeg valgte Skals
Efterskole, var, at skolen går meget op i
det boglige og er en meget international
skole. Vi har fx lærerstuderende fra flere
forskellige lande, USA, Tyrkiet, Tyskland,
Holland osv. De er her i en kort periode,
og så er de med til undervisningen. Vi har
også udveksling med seks andre lande,
deriblandt Belgien, som er mit udvekslingsland. Udvekslingen foregår på den
måde, at vi enten først er ude at rejse,
eller vi er værter på skolen. Det sker om
efteråret, og når vi så kommer til foråret,
skal vi det modsatte af det, vi lavede i
efteråret.
Det er ikke altid lutter lagkage at gå på efterskole. Hverdagen er hektisk med både
for mange lektier, for lidt søvn osv. Men
det er det hele værd. Jeg vil ikke bytte mit
efterskoleår væk for noget i verden.

Onsdagssejlads
Af Søren Vang

Lørdag den 19. april sker det i Gyldendal
havn – bådene kommer atter i vandet og
bliver klar til sommerens aftenture med
god mad, større togter og onsdagssejlads.
Onsdagssejlads sejles om onsdagen!!!
Og hvis du har lyst til at sejle med som
gast på en båd, så skal du bare møde op

på havnen i fornuftigt tøj og gerne med en
redningsvest, hvis du har en. Man ønsker
sig naturligvis stabile gaster, men der er
altid plads til at prøve, og jo flere gaster,
jo flere både kan der komme på vandet.
Sidste år var der 7-8 både med i onsdagssejladserne. Nogle år har der været
10-12 både.
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Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup
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Frisøsen
v/Gitte Johnsen

Østergade 5, Rødding, 7860 Spøttrup

97 56 56 55
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HENRIKSEN

_______ ____

__

VÆRKSTED-GALLERI

UNIKA
KUNSTHÅNDVÆRK
·

GLASK UN ST

·

M ALERI ER

·

FI LTTASK ER

·

SK ULP TURER

Balling
el a/s
97 56 42 44
40 80 66 66

Se mere på

www.gallerihenriksen.dk
ÅBEN
SØNDAG KL. 13.00 –17.00
Vi åbner gerne efter aftale.

ADELGADE 8 - LIHME - 786 0 SPØTTRUP
Tlf: 97560312 - Mobil: 29800350

Nørregade 8 - Balling
7860 Spøttrup
info@ballingel.dk
www.ballingel.dk
Forretningen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag
kl. 9.30-16.30
Fredag kl. 9.30-17.00
Lørdag kl. 10.00-12.00

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

9756 8025
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Ladine

Nordentoft 6, Lihme
www.ladine.dk
97560640 – 23934202
Tøj 2 til 16 år

OPHØR
Alle dele max. kr. 50

Tekst og
musik
Jens Jacobsen
Kåsvej 23, Lihme
9756 0503

Marianne Smedemark

Kåsvej 23, Lihme, 9756 0503

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Slagtermesterinden

			
		

...mad fra hjertet

			
			
			
			

Nørregade 9
Balling
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 41 67

r
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s
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Mads Møllers erindringer III
Af Ib Svenningsen

I 1878 flyttede den missionske husmand
Ole Nielsen Falk og hustru Sidsel Pedersdatter fra Jegindø til Sdr. Hede nr. 7 (I dag
Claus Mikkelsen og Ann Ballebys ejendom). Her opdyrkede de et stykke hede
og opførte et lille husmandssted, der fik
navnet ”Lunde”. Han løb folk på dørene
og samlede efterhånden en missionsk
menighed. Denne havde tilsyneladende
vokseværk, så meget at Ole Nielsen Falk
solgte ”Lunde” og købte Svingårdsted nr.
3 i 1883 ( i dag Poul Nielsen og Marianne
Husteds ejendom ) . Denne ejendom fik en
central plads med stor mødedeltagelse for
de indremissionske i Lihme. Andagterne
her foregik ofte i det fri. Succesen var så
stor, at man oprettede en valgmenighed i
Øster Hærup som modvægt. Hans barnebarn var Ole Falk, som havde Lihme Tømmerhandel. Pastor Schaarup var en søn af
Pastor Nikolaj Schaarup i Marstal sogn på
Ærø. Han bestod først sin teologiske eksamen 2. gang i 1843. Han blev sognepræst
i Lihme 1859. (I.S.)
”Pastor Schaarup og Ole Falk:
Præsten Andreas Gomme Schaarup havde kun Lihme kirke at præke i. Han boede
et par kilometer norden for kirken i en lille
by, der hedder Aalbæk, Han var født 12.
5. 1809, gift 1. gang med Petrine Olavia
Blichfeldt, født 14. 1. 1825. Død 9.1. 1850.
Af børn havde de Nicolai, Andreas, Gustav
og Anna. Anden gang var Schaarup gift
med en søster til hans første kone. Nicolai og Gustav blev præster, Andreas kom i
toldetaten, og Anna blev lærerinde.
Så længe kun Schaarup var åndens talerør, var der ikke noget åndeligt liv at spore
i Lihme, men så skete der noget, der rørte
op i andedammen: Ole Falk kom til Sønderhede og Kirkeby kom til Lem og Vejby.
Ole Falk var en havbo, jeg tror nok fra Harboøre, Han købte et stykke hede vester for
Kristen Nordgaards i Sønderhede, og der
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byggede han sig et hus. Han var en meget
alvorlig mand, nærmest i Indre Missions
retning, og han gik sin Herres og Mesters
ærinde uden at spørge om, hvorvidt det
behagede hans medmennnesker. Og så
dundrede han så længe for de ugudelige i
Gårdsted og Sønderhede, at han fik lavet
nogenlunde ordentlige mennesker af dem.
Og så samlede han dem i hjemmene til andagtsøvelser, så der dannede sig en hel
lille menighed.
Skønt Ole Falk egentlig ikke syntes om
Pastor Schaarup , så rådede han alligevel
sine folk til at gå i kirke, idet han betonede,
at der var også andet at gå i kirke efter end
præstens ord.
Ole kom altid i kirke, og han fulgte prædiken med den største opmærksomhed. Var
der noget, han ikke syntes om, ventede
han uden for kirkedøren, til præsten kom,
og så gik han hen og bad præsten følge
med ind i skolestuen et øjeblik, da der var
noget i prædikenen, som han ikke havde
forstået.
Dette skete flere gange, og præsten klarede ikke lige godt for sig hver gang, og
det var nok ikke fri, at pastoren skælvede
en ganske lille smule, når han hørte det
kendte:”Hr. P-a-a-a-stor” ledsaget af en
sagte berøring af hans skulder, idet han
trådte ud af kirken. Denne skolegang blev
noget af en pilgrimsgang for ham, men Ole
ville have sin sag behandlet.
En gang sluttede han sin tale til præsten
således: ”Nær di no næjst gång kåster dje
gåen ue, så ska Di hæng no mie wægt we,
få æn fånger engen feesk i æ øwwerflåe å
æ wand, Hr. P-a-a-a-stor!”
Da den ildfulde, grundtvigianske omvendelsesprædikant A. Kirkeby, blev præst i
Lem og Vejby, vakte det et overordentligt
røre i hele Sydvestsalling. Nå, der var vel
ikke så mange fra Lihme by, der fandt vej
til Lem, men mor var da imellem dem, og
det gjorde, at både min søster Kirstine og
jeg blev konfirmeret i Lem kirke.

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207/2924 6171
Minimum 2 personer
heraf en over 20 år
Første døgn kr. 150
Depositum kr. 500

Friske Fisk

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

2176 6615
9756 0179

Leos radio
Jens Hansensvej 3, Højslev

97 53 61 55
Kvalitet til rimelige priser
Eget moderne værksted

Inspiration til
gulve og gardiner
			

BRICH TÆPPER SKIVE A/S

KATKJÆRVEJ 1 - SKIVE
TLF. 97 52 69 99 - FAX 97 52 69 98
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Lihme Missionshus
Af Ib Svenningsen

17.oktober 1889 kunne Lihme Missionshus indvies af Indre Missions Samfunds
medlemmer i Lihme, først med en gudstjeneste i Lihme kirke med Pastor Paludan,
Pastor Melby, Provst Dechmann, pastor
Nygaard og indre missionær Laust Trug
som talere.
Byggeriet var ikke mindst et resultat af
en meget aktiv menighed, der opstod, da
ålekræmmer Søren Madsen Narskov flyt-

tede hertil fra Håsum i november 1834
(Narskov er fødegården i Ryde sogn).
Søren Madsen Narskov, der oftest holdt
sig i baggrunden, arrangerede populære,
gudelige forsamlinger med kendte missionærer fra hele landet.
Efter at Søren Madsen flyttede fra Lihme,
overtog Ole Nielsen Falk hvervet som
prædikant for Lihme sogn . Til forskel fra
den passive Søren Madsen, fik man nu en
aktiv prædikant, der gjorde alt for at frelse
sine medborgere, hvad enten de ønskede
det eller ej. (Læs mere herom under Mads
Møllers erindringer).
Efter 60 års indre missionsk arbejde i Lihme, fik Lihme et missionshus, der endog
hørte til et af egnens tidligste missionshuse. Grunden blev skænket af ægteparret
Chresten Jensen, Sinding, og hustru Anne
Katrine Jensdatter på gården ”Stærhøj”,
Ålbækvej nr.21.
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Katrine kom fra indre missionske kredse i
Hindborg, hvorfor det var et stort ønske,
at det nye missionshus kom til at ligge på
deres matrikel. Indsamlingen af midler til
byggeriet blev foretaget med ildhu af Pastor Melby i Ålbæk, og byggeriet blev udført af frivillige håndværkere. Den første
og daværende formand Niels Poulsen i
Gårdsted, kunne ved indvielsen underskrive det endelige skøde.
Skriften på væggen - bag talerstolen:
”Se det Guds Lam som xxxx Verdens Synd”.

De efterfølgende 2 formænd blev murer
Søren Mark Christensen og Jens Christensen Hede i Gårdsted. Sidstnævnte arrangerede søndagsskole og sommerfester.
I 1934 brændte Jens Hedes ejendom,
hvorved kredsens arkivalier gik tabt.
Jens Christensen Hedes afløser både
som formand og søndagsskolelærer blev
Anton Christensen fra Ålbæk. Den sidste
formand blev Andreas Madsen fra Ålbæk,
idet der ikke var nogen, der ønskede at
overtage hvervet.
Ud over skriften på væggen, der kom til
syne under nedrivningen, var det bemærkelsesværdigt, at de oprindelige hestebåse i udhuset var bevaret til Husets endeligt
- et levn fra en tid, hvor hesten var væsentligste transportmiddel.

Lihme Missionshus stod fra
1889-2008. Den blev fjernet i
februar og der er intet tilbage.

Mon vinduerne var de originale?

Hestestalden!
Den har stået sådan i 119 år...

Selve salen i missionshuset
- dette var udsigten fra
talerstolen.
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Besøg hos børnebørn
i Singapore
Af Gorm og Sonja Uhrenholdt

De havde boet derovre i 2 år på grund af
deres fars arbejde (projektering af havneanlæg m.v.), da vi endelig fik taget os
sammen til at besøge dem.
Sikken en fryd, efter 12 timers uafbrudt
flytur, at blive hentet af Thomas og Kristoffer på 13.
Efter ca en halv times køretur mellem
alskens højhuse, frodigt grønne træer og
buske blev vi så hjerteligt modtaget af
Lukas på 11 og Markus på 8 samt deres
mor Jacqueline. Nuomdage kan man tale
sammen og se hinanden over computeren, men intet kan måle sig med en ægte
krammer.

Klimaet derovre er tropisk – 30 gr året
rundt og døgnet rundt. Ydermere fugtig
varme, især når det er regntid (når vi har
vinter). Vi fik hurtigt fundet sommertøjet
frem og vænnede os hurtigt til den høje
temperatur. I husene er der installeret klimaanlæg. Overalt ser man de små kasser
hænge uden på de tårnhøje huse, som
Singapore stort set består af.
Nu skulle vi til at deltage i familiens
hverdag.
Kl. 8 om morgenen bliver drengene kørt
til den store privatskole, de går på (2500
børn af 83 forskellige nationaliteter).
Sproget, der bliver talt der, er engelsk, og

Gorm og Sonja Uhrenholdt besøgte deres
søn, Thomas, og hans familie i Singapore.
Ved familiens bolig er der en tennisbane,
hvor de kan spille løs - mellem skyskraberne.
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det var selvfølgelig en stor udfordring for
især Markus, som var 6, da de kom derover. Men børn lærer hurtigt, og skolen er
vant til ”nybegyndere”, så efter en periode
med ekstra engelsktimer faldt det hele på
plads, og Markus lærte at læse engelsk
og dansk på samme tid.
Det koster 80.000.- da. kr. om året pr elev
at gå på en sådan skole (Thomas’ firma
giver tilskud), men til gengæld ydes der
en spændende undervisning af meget
engagerede lærere. Vi bedsteforældre
morede os over at se vores 3 guldklumper drage afsted i uhøjtidelige, men dog
uniformer: grå shorts og skjorte i en
bestemt farve, den store i lange bukser.
Vi overværede en stor sportsdag, og vi
kunne se, at farverne hjælper til at holde
styr på alderstrin etc.
Ved 16-tiden bliver drengene så hentet
igen. Og lektier slipper de ikke for. Heller
ikke om søndagen, hvor hele familien
bruger 2 timer omkring langbordet med
et spændende danskkursus, de har købt
for at holde modersmålet vedlige. Og her
kunne bedsteforældrene bruges som støttelærere!
Week-endudflugterne går til områder med
spændende dyr, farvestrålende fugle og
planter. Der er f.eks. en vidunderlig botanisk have i byen. Vi var med på en del
ture, og bedst som man står og kikker på
dansende traner, styrter regnen ned og
paraplyerne kommer frem. I øvrigt bruges
paraplyerne også som parasoller, idet
man altid søger skygge.
Efter ca 10 dage hos familien i første
omgang, pakkede vi to gamle en rygsæk
og tog en flyver til den malaysiske del
af øen Borneo. Efter ca 10 dage med
spændende oplevelser i et helt andet
slags samfund end Singapore, vendte vi
tilbage til familien og det pyntede juletræ (Normanngran fra DK!). Drengene
havde nu fået ferie, og så skulle der
jules. Pebernøddedejen og marcipanen
blev hurtigt bløde, men vi fik da formet
det hele. Menuen stod på andesteg og

brunede kartofler, og selv rødkål lykkedes
det os at få fat på.
Vi gav hele familien tennisketchere og
bolde i julegave, så de kunne komme til at
benytte de 2 fine tennisbaner, der foruden
swimmingpoolen hører med til den bebyggelse, de bor i. De har været så heldige at
finde en slags rækkehus med god plads
og gode omgivelser. Men vi snusfornuftige danskere blev helt forskrækkede,
da vi fik fortalt, at om ca et år skal hele
denne dejlige bebyggelse rives ned og
grunden bebygges med skyskrabere i
stedet. I Singapore tæller hver kvadratmeter, så man bygger højt og tæt og ofte
fantasifuldt. F.eks. er der bygget et stort
koncert- og kulturhus , der har form som
deres nationalfrugt, der hedder DURIAN
og som efter vores børnebørns mening
smager forfærdeligt. Denne flotte bygning
ligger meget smukt ved Singaporestrædet, og vi var så heldige, at få billetter til
en storslået julekoncert d. 22. december.
Efter koncerten, mens vi færdedes i
byens hjerte, oplevede vi Singapore ”by
night”, og nærmere eventyrland kommer
vi nok aldrig. Drengene havde heller ikke
set byens juleudsmykning i mørke, så det
blev alt i alt en stor aften.
Ikke langt fra kulturhuset er opført et
kæmpstort pariserhjul, som snart skal
indvies. Det er så enormt og kabinerne så
store, at man skal kunne spise en middag
dér, mens hjulet drejer én gang rundt.
Efter de 3 uger i familiens skød havde
vi fået et godt indblik i deres tilværelse i
Asien i hverdag og fest. Vi kunne konstatere, at børnebørnene trives samtidig
med, at de bliver globaliserede!! Den brogede befolkning derovre er yderst venlig,
og måske er Singapore det tryggeste sted
i verden at færdes i.
Alligevel er det da klart, at vi som bedsteforældre håber, at de kommer hjem
igen, inden Danmark og det danske sprog
glider for meget i baggrunden.
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Vores jordlag beretter om
skiftende tider
og en verden i evig forandring
Af Bo Pagh Schultz,
museumsleder på Fur Museum

Når man går en tur ved en af Salling
kyster, der hvor land brydes med vand,
dukker der ofte jordlag af sten, ler eller
sand frem.
Ved Gyldendal kan man f.eks. pludselig
se flotte relieffer i sandet, nærmest kunstnerisk formet sand i pæne folder. Kunsten
er dog ikke udført af et menneske, men
skyldes ren naturkraft. Istidens kræfter
har formet sandet som en art ”naturens
åbne bog”. Men inden jeg fortæller mere
om istiden, vil jeg gerne opholde mig lidt
ved de ældre lag.
For netop her på vor egn kan man som
det eneste sted i Danmark både se og
opleve de gamle tider i nogenlunde rigtig
rækkefølge. Hvis man går fra Skive til Fur
langs Sallings vestkyst, bliver man ført 65
millioner år tilbage i tiden.
Vor gamle jordlags historie
Skiveegnens enestående jordlag på Salling er den fantastiske beretning om en
tid, der strakte sig over 65 millioner år, og
som gradvis ændrede dinosaurertidens
kalkhav til det dybe molerlerhav. Siden
hen blev det til det lavvandede glimmerlerhav. Det var inden hav blev til land, og
Skiveegnens Salling blev skabt for 22,5
millioner år siden.
Dette bevarede faktum er helt unikt, for
hvor adskillige påberåber sig at ligge inde
med Danmarks geologiske fødsel, så har
vi her på egnen beviser, der fremstår som
tonstunge 22,5 millioner år gamle fødselsattester. Naturens virke har forstenet
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det eksakte geologiske splitsekund, hvor
vand bliver til land.
Til historien hører, at den kraft, der over
tid ændrer havbund til land, kommer fra
Alpernes og Norges skabelse. Pres fra
Afrika og tryk fra dybtliggende lava hæver
sig op af havet og skaber Alperne. Samtidigt lader det til, at dybtliggende lava har
løftet de norske fjelde mange tusinde meter op. Dog ikke på en gang. Det antages
at have taget 20 millioner år. Begge dele

har givetvis været med til at udføre det
lange seje løft, der ændrede Danmark fra
havbund til land.
Jeg vil nu fortælle om de gamle havbundes vej til land - trin for trin her på egnen.
Kalkhavet
På Sallings strande er der masser af flint
fra Kridttiden. 65 millioner år gammel ren
kalk ses dog kun blottet ved Batum Kalkgrav, hvor den fossilfattige kalk brydes
til industri og landbrug. Kalken kommer

frem her, fordi undergrunden arbejder. Et
mægtigt underjordisk saltbjerg skyder op
fra 4 kilometers dybde og presser kalk op
til overfladen. Det er herfra Sallings små
jordskælv stammer.
Den danske kalk er international kendt,
da den rummer den geologiske grænse,
som markerer dinosaurernes fald og
dermed afslutningen af klodens geologiske middelalder. Grænsen ses dog ikke,
da den ligger et par hundrede meter ned i
undergrunden.
Af den geologiske renæssance har vi ikke
meget at byde på, men de nyere geologiske tider med jordlag, der viser pattedyrenes og fuglenes succes følger hurtigt efter
i form af moleret og det mørke glimmerler.
Molerhavet
På Salling og Fur er det 55 - 53 millioner
år gamle moler synligt i et knapt 60 m tykt
lag, der kommercielt brydes til kattegrus
og isolerende mursten. Moler er en gammel havbund, der er skabt af kiselalger og
ler afsat på dybt vand sammen med lag
af vulkansk aske. Moleret er berømt for
sine fine forsteninger, der beretter om datidens dyreliv, som var underlagt hurtige
globale opvarmninger, afløst af global
normalisering. Bunden af moleret fortæl-

ler, at der blev så varmt, at isen smeltede
på Nordpolen. Toppen af moleret viser,
at det igen blev lidt koldere, og der atter
var is på Nordpolen. Synderne er i dette
tilfælde gasserne kuldioxid, der varmer og
svovldioxid, der køler.
Af fossilerne er det specielt fuglene, som
har international bevågenhed i vore dage.
Moleret er den eneste lokalitet i verden,
der giver næsten hele fuglefossiler fra
sig, som ikke er trykket flade af pres fra
andre jordlag. I dag kender vi 30 forskellige fugle fra moleret, herunder verdens
ældste papegøje. Udover fugle er der fisk,
insekter, krybdyr og masser af planter,
dvs. en komplet fauna, som gør moleret
ekstremt unikt.
Glimmerlerhavet
I Salling findes der ved Branden, Harrevig, Grønning og Mogenstrup et 27 - 24
millioner år gammelt mørkt glimmerler.
Leret repræsenterer en spændende tid,
hvor Danmark stadigvæk var havbund
- meget som den Nordsø vi kender i dag.
Dette ler fører os også tilbage til en tid,
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hvor verden ændrede sig, og isen smeltede af sydpolen. Fossilerne fortæller om
dette forløb. Af særlig interesse her er de
unikke fund af hvalknogler og kranier. Disse urhvaler er Danmarks første havpattedyr. Lerlaget findes også ved Hesselbjerg,
Skive. Når et Ph.D. projekt ved Århus
Universitet, støttet af Skive Kommune, er
tilendebragt i 2009, vil stedet få navnet
Skive Leret.
Blandt folk er det mørke glimmerler specielt kendt for sine runde kalkboller - kaldet krabbeboller. Navnet er opstået, fordi
man af og til finder et krabbefossil inden i
kuglen. Kuglen blev skabt, da havbunden
var ung, gennem kemisk opløsning og
genafsætning af kalk. Kuglen bliver rund,
fordi kalken afsættes med samme hast fra
alle sidder på en gang.
Vadehavet - skabelsen
Vest for Skive dukker der nogle 22,5 millioner år gamle imponerende tonstunge

Knud Strand.
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blokke op. De hedder Brøndumblokke og
beretter om intet mindre end Sallings fødsel. De repræsenterer forstenet vadehav,
og har derved fastfrosset det tidspunkt,
hvor naturens mægtige kræfter hæver
Salling op af havet. De beretter også
om en tid, hvor der igen bliver koldere,
hvilket medfører, at der atter skabes is på
sydpolen.
Brøndumblokke har en masse fossiler af
snegle og muslinger, samt træstykker.
Desuden er der indtil nu fundet en fugleknogle og et ribben fra en hval.
Lige syd for Skive ligger gamle brunkulslejre, der fortæller om den efterfølgende
tid med Salling som sumpskov. Grunden,
til at man nøje undersøger dette gamle
”vadehavssand”, er, at det i dag indeholder store mængder grundvand, som i
fremtiden vil vise sig at være en uvurderlig kilde til rent drikkevand.

Landskabets form
Med fundamentet på plads, kan historien
tage fat på det næste afsnit.
Siden skabelsen af de gamle jordlag
fulgte istiderne, hvis mægtige kræfter
har formet Salling. Der, hvor den tunge
is dækkede fuldstændig, blev landskabet
bakket og beriget med fed muld. Længere mod syd, hvor isen ikke dækkede,
herskede dødisen og smeltevandet. Her
skabtes de sandede Fjends-, Hjerl-, og
Hjelms heder sammen med Flyndersøs
imponerende dødislandskab.
Dødishullerne blev skabt af kæmpe isklumper, der lå døde tilbage i landskabet adskilt fra ismasserne. Hullet opstod, når
smeltevandet afsatte enorme mængder af
sand omkring isklumpen. Når den ”døde”
is senere smeltede bort, blev fordybnin-

gerne skabt. Tilbage ligger nu søerne og
hullerne.
Salling formes af istiderne
og deres spor
Istider efterlader sig tre meget karakteristiske spor. Morænejord, sten og sand
samt bakker. Morænejord er det usorterede materiale, der ligger tilbage, når
snavset is langsomt smelter bort - naturens stabile grus om man vil.
Hvor smeltevand samles i bække, åer og
siden vandløb, sker der en sortering. Ler
skilles fra sand og sten. Herved skabes
sand-, grus-, og stenlag. Leret lægger sig
først der, hvor vandet står stille som f.eks.
i en issø. En issø er en tilfrosset sø, hvor
vandet står helt stille om vinteren, men
er i bevægelse om sommeren, så nyt ler
kommer til.
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Sandrelief.

Sandrelief.

Hvor smeltevand laver
landskaber,
bliver det ofte til
hedesletter.
Hvor ismasserne laver
landskab, bliver
det ofte til bakker.
Vekslende lag.

Ismasserne
glider langsomt
frem, men med
et kolossalt
pres, der former jordlagene
og skaber bakker. Bl.a. Furs
moler fortæller
gennem sine
foldede askelag
om de kræfter,
der pressede
moleret ud af
Livø Bredning
for at skabe
Furs unikke højland. Ned langs Sallings
kyster vidner kystklinter om den samme
historie om ispres.
Knud Strand
Ved Knud Strand er selve klinten delt i
to lag på midten. Det er skiftende istider,
mammutsteppen og ishavet, der her på
skift kommer frem. Fra det gamle ishav,
stammer det hvide sand, der i 30´erne og
40´erne gav Knud Strand den fine strand
med op til syv revler. Siden den tid har
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strømmen ændret sig, og ishavssandlaget er blevet tyndere, så i dag er det
grove moræneskrænter med sten, der
ender i fjorden. Ved Knud Strand ligger
spisestedet, ”Den gamle Pavillon”,
men i virkeligheden er den ret ny. Den
autentiske gamle pavillon har fjorden
for længst taget.
Gyldendal og Hostrup
I kystskrænten mellem Gyldendal og
Hostrup ser man de foldede sandrelieffer,
netop fordi istiderne vekslede i temperatur. De vekslede ganske enormt mellem
kulde og lidt varmere. Når der var lidt
varmere, smeltede isen, og smeltevandet
skyllede ud i landskabet, hvor sten, sand
og ler blev afsat. Når det så igen blev
koldere, kom ismasserne væltende som
en bulldozer og skubbede de halvfrosne
jordlag op i bakker og former. Det var på
den måde, at de flotte sandrelieffer blev
skabt.
Det er også på denne strand, der ligger
Brøndumblokke og mange andre flotte
strandsten.
Kås
Der, hvor smeltevandet løb hurtigt af
sted, var det kun sten, der blev liggende
tilbage som aflejringer. Når nu fjorden
ubønhørligt slider løs på kysten, tusinder
år senere og frigør disse istidsaflejringer,
får man flotte stenkyster som ved Kås
Hoved. Det interessante ved stenkyster
er, at selv om stenblokken stammer fra
Danmarks undergrund og det skandinaviske fjeld, kan de alligevel let sorteres til
oprindelse, da de kan genkendes på sammensætning, former og farver. Selvfølgelig er der mange sten, der ikke lader sig
bestemme. De er blot sten - pæne, tunge,
grimme eller ”smut i vand sten” Men
genkendes stenen, behøves faktisk kun
fire bunker for at sætte alverdens sten i
mandtal. Dette når man sorterer dem op
efter skabelsessted.

Alverdens strandsten i mandtal
Der findes sten, som blev mast, hvor der
skabtes bjerge. De består af mineraler,
der ligger i folder og bånd, som f.eks.
gnejsen.
Der er de sten, der størknede dybt nede
i bjergenes rødder. De minder lidt om et
puslespil af små og store mineralkorn
som f.eks. granit eller larvikit.
Andre sten stammer fra lava, der flød ud,
når jordskorpen revnede. Størknet lava
har bla. dannet de fine porfyrer fra Norge,
der genkendes på de store kantede korn,
der ligger i en ensartet brun, blå eller rød
grundmasse.
Resten af alverdens sten består af
bjergsmulder og døde alger, som naturen
kemisk har hærdet til stenmateriale f.eks.
til sandsten, flint, krabbeboller eller til den
forstenede moler, som hedder cementsten.
De stejle kystskrænter
er stenalderkyster
Til beretningen om kysternes form ved
Skiveegnens Salling hører stenalderkysterne og -fjordene. Mange steder heroppe lidt inde i landet står en stejl skrænt,
eller der ligger en flad ådal med stejle
skrænter. Dette er lokal landhævning,
der siden istidens afslutning har løftet
Salling mange meter. Dette har tørlagt
disse gamle fjordarme og løftet de gamle
nedslidningskyster i sikkerhed fra fjordens
vand.
Til historien om kystnedslidning her på
egnen hører også, at nedslidningen tog
fart med den naturlige åbning af Thyborøn Kanal i 1876. Denne nedslidning
er voldsom og rammer nogle gange de
gamle stenalderkyster.

andet end omskift. Nogle omskift kommer,
fordi sammensætningen af atmosfæren
ændres på grund af katastrofer som f.eks.
vulkanudbrud eller påvirkninger fra mennesker. Andre naturlige omskift som f.eks.
istid indtræffer, fordi afstanden til solen
varierer regelmæssigt over tid. Andre
store omskift hersker over lang tid og styres tilsyneladende af klodens skydække,
der ændrer sig løbende med hhv. solens
rytme og klodens magnetfelt, samt vores
placering i verdensrummet.
Hvad kan fremtiden så holde i vente?
Her må vi tage i betragtning at viden om
klodens virke er noget, der hele tiden
bliver revideret og udvidet. Så det, vi
antog sandt for blot få år siden, f.eks. at
kuldioxid styrer klimaet, kan i dag være
delvist afløst af, at kuldioxid kun påvirker
klimaet. De styrende mekanismer er, som
ovenstående afsnit viser, vist langt større
og mere komplekse. Men ser vi på verden
med, hvad der vides anno 2008, så er vi
mennesker selvsagt herrer over mange
ting. Men i nogle forhold må vi ydmygt
acceptere naturens orden eller mangel på
samme - set med vores øjne. Så stiger
havet, og for en periode må vi flytte os
højere op. Bliver klimaet koldere og fører
en ny lille istid med sig om ca. 60 år, må
vi mod syd eller smide en ekstra pind på
kaminen, indtil det går over igen. Men det
betyder på ingen måde, at vi mennesker
er uden indflydelse. For på punktet udledning af gasser og kemikalier med deraf
følgende kraftig påvirkning af miljø og
klima, er det os, der fylder mest lige nu.

Vor tid - et spejl af geologiens historie
Betragter man hele historien om skiftende tider og store ændringer, bør ingen
længere blive specielt overrasket, når der
tales om verdens foranderlige tilstand.
Alle vore jordlag og sten beretter ikke om
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På de følgende sider er spalterne givet til:

Lihme Borgerforening
Informationssider fra Lihme
Borgerforening 2008
Generalforsamling
Af Jan Pedersen

Torsdag den 31. januar 2008 blev der
afholdt generalforsamsamling i Lihme
Borgerforening. Det foregik i forsamlingshuset. Efter formandens beretning blev
regnskabet fremlagt og godkendt.
Der var fire medlemmer på valg. Det var
Jenetta Aalbers, Flemming Grønbjerg,
Heidi Haarbo og Jens Jørgen Pedersen.
Jens Jørgen ønskede genvalg. Den nye
bestyrelse består af Vibeke Miltersen,
Henriette Dalgaard, Jan Pedersen, og de
fire nye medlemmer som er Jens Jørgen,
Dorthe Eskildsen, Kent Sørensen og Wandy Køjborg.
Efter konstituering blev posterne udelt således:
- Jan Pedersen, formand
- Wandy Køjborg, næstformand
- Dorthe Eskildsen, kasserer
- Vibeke Miltersen, sekretær
Aktiviteter i Borgerforeningen i 2008
Vi har i år valgt at holde tre banko’er, byfest, børnedisco og som noget nyt revy,
hvis den nødvendige opbakning er til stede.

Vi har allerede afholdt fastelavnsfest med
utrolig flot opbakning med knap 100 børn
og voksne, som vi håber alle havde en
hyggelig eftermiddag – for det havde vi.
Hænder og hygge
Bestyrelsen har igen i år valgt at afholde
en arbejdsdag, som bliver søndag den
30. marts. Vi håber, der kommer mange
og giver en hånd med, da der er meget,
som trænger til at blive gjort. Vi starter kl. 9
med arbejdet, så hvis man kan finde et par
timer i løbet af dagen, vil det være kanon.
Bestyrelsen står for frokosten. Vi håber på
et stort fremmøde, så vi kan få en masse
fra hånden - samt nogle hyggelige timer
sammen.
Bak op med et medlemsskab
Det er også ved at være tiden, hvor vi kommer rundt med medlemskort. Det vil være
dejligt, hvis vi kan få flere medlemmer, da
alting bliver dyrere og tilskuddet mindre.
Så bak os op ved at købe et medlemskab!
Prisen er i år 130 kr. pr. husstand og 60 kr.
for enkeltmandsmedlemskab.
Med venlig hilsen
Lihme Borgerforening
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Formandens beretning
Året 2007 var det år, hvor vi i bestyrelsen
mente, at der skulle ske noget mere i byen,
efter en vel overstået generalforsamling
med ca. 15 fremmødte.
Vi startede med en fastelavnsfest, som
var godt besøgt, hvilket vi var glade for arbejdet er jo det samme. Banko var det
næste på programmet. I år har vi valgt at
skære ned på antal bankoaftener, da de
sidste år var plaget af underskud og for få
fremmødte. I år har der været større opbakning til de enkelte banko’er, samt vi har
droppet annonceringen i avisen, da antallet af deltagere er det samme. Således er
underskuddet vendt til overskud, da udgifterne er mindre. Vi siger tak for den store
opbakning til arrangementerne.
Vi prøvede noget nyt i år. Vi inviteret alle
foreninger i Lihme til et møde med temaet
’LIV I LIHME’. Vi ville se, om det var muligt
at starte et samarbejde på tværs af byens
foreninger, da vi mener, at vi er stærkere

Jens Jørgen

Wandy

og kan udrette mere for byen og dennes
borgere, hvis vi løfter i flok! Der var desværre ikke den store opbakning, men de,
som var mødt op, ville gerne gøre en indsats. Det er vi meget taknemlige for.
Så kom sommeren og dermed også byfesten. I år foretog vi to væsentlige ændringer i.fht byfesten - vi flyttede festen om
på sportspladsen, og samtidig flyttede vi
tidspunktet til den sidste weekend inden
skolestart. Placeringen blev flyttet pga.
bedre faciliteter samt at det dermed mere
blev byens fest. Tiden, mener vi, også er
velplaceret, for hvem vil ikke have en snak
med naboer og venner inden hverdagen
atter lurer. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger, så byfesten bliver vist oppe
i byen igen ved samme tid i år. Vi takker
for den store opbakning - især til festen
om lørdagen. Det er længe siden at byfesten har haft 149 personer til spisning. En
kæmpe tak skal lyde til de tålmodige og

Jan

Vibeke

Henriette
Dorthe

Lihme Borgerforenings
bestyrelse 2008:
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Jan Grøndal Pedersen, fmd. 97560815
Wandy Køjborg, næstfmd. 51184761
Dorthe Eskildsen, kasserer 97565909
Vibeke Miltersen, sekretær 97560626
Jens Jørgen Pedersen 97560183
Henriette Dalgaard 97560815
Kent Sørensen 97565909
		
Suppleanter.
Karin Kajberg
Anders G Pedersen

flinke naboer til sportspladsen, uden deres
velvillighed er det ikke muligt at holde en
sådan fest - midt i byen. Ligeledes en tak
for de mange fine sponsorater.
Det var også under byfesten, vi fik et nyt
bestyrelsesmedlem, Liselotte valgte at
stoppe efter kontroverser med undertegnede. Vi var utrolig glade for, at Vibeke
Miltersen hurtig ville træde til. En stor tak til
dem, som gav en hjælpende hånd ved byfesten, det var dejligt, at nogle ville træde
til, når vi havde for meget om ørerne og for
få hænder til at varetage de utallige opgaver, der er såvel foran som bagved kulisserne til et sådant arrangement.
Den følgende måned valgte Jens Kristian
at trække sig fra bestyrelsen, vi fik derfor
suppleant Flemming Grønbjerg med.
Vi havde igen i år, i september besøg af
Cirkus Mascot, arrangementet var godt
besøgt, men desværre ikke udsolgt, så vi
kunne ikke holde pengene hjemme. Det er
nok for meget med cirkus to år i træk, derfor kommer cirkus ikke til byen i år - men
måske til næste år?
Vi er glade for de mange medlemmer, som
bakker foreningen op. Vi kunne godt bruge
nogle flere, da forsamlingshuset er dyrt i
vedligeholdelse, samt at tilskuddet er blevet halveret pga. kommunesammenlægning. Derfor ville flere medlemmer være
dejligt.
Bestyrelsen har indsendt en projektoversigt til landsbyudvalget jf. bilag 1, her kan
søges om penge til forskellige projekter.
Hvis I har noget på hjerte, må I meget ger-

Revy i Lihme?

Går du med en lille skuespiller i maven? Kan du godt lide at skrive sjove
tekste? Kan du danse eller spille på et
instrument? Eller kan du på anden måde
bidrage med noget til at få en revy i Lihme
op at stå, er det dig, vi har brug for!
Lihme Borgerforening vil i år forsøge at
sætte en revy op, der gerne skulle afspej-

ne komme med det, så hjælper vi gerne
med at skabe forbindelserne til rette sted,
så vi kan få det ført ud i livet.
Vi har også søgt om penge til forbedringer
af forsamlingshuset, og vi har fået 11.873
kr. bevilliget jf. bilag 2, disse midler skal gå
til nyt gulv i den lille sal samt en større dør
ud til stolerummet, så vi får mulighed for
at få bordene på vogne. En arbejdsdag vil
komme i fremtiden, så herfra skal lyde en
opfordring til at komme og give en hjælpende hånd.
Der sker meget mere, når der er flere end
blot bestyrelsen!
Forsamlingshusetsdag bliver afholdt i november. Vi siger tak til de mange udstillere, som var der på dagen.
Tilslut en stor tak til Kim, Anders og Preben for det flotte arbejde, de udfører.
Lena har valgt at stoppe med udlejningen
efter mange år, det er vi meget kede af.
Lena har gjort et stort og flot stykke arbejde, og vi siger tak for de mange år.
Bestyrelsen har fundet hendes afløser. Udlejningen vil i fremtiden blive styret af Anni
Jensen, og hun overtager tjansen engang
i februar. Bestyrelsen er glade for, at Anni
ville træde til på denne vigtige post.
Tak til rengøring samt det hold som gav
stolerummet en grundig overhaling.
Tak til byens butikker for den gode service
og store hjælpsomhed - ikke mindst sponsor kronerne. Tak til dem jeg evt. skulle
have glemt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

le livet i og omkring Lihme, vi regner med
at have premiere i oktober, så der skal
øves fra medio august frem til opførelsen
med en ugentlig mødeaften.
Har du lyst til at deltage kan du kontakte
Dorthe Eskildsen på tlf. 97565909 eller et
af de øvrige bestyrelsesmedlemmer inden
den 1 maj.
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Medlemskab af
Lihme Borgerforening
koster i 2008
Husstand
Enlige		

kr. 130
kr. 60		

Medlemmer som er over 50 år, er fritaget for foreningsarbejde, hvis man ikke
ønsker det.
Medlemmer som har været i bestyrelsen, er fritaget for bestyrelsesarbejde
i de næste 10 år, hvis de ikke ønsker
det.

Udlejning af
Lihme Forsamlingshus

Priser for 2008, incl. el:
Hele huset kr. 1.500			
Skraberum kr. 750
Køkken dagen før kr. 300
Borde ud af huset kr. 20
Stole ud af huset kr. 5
Der er optalt service til 150 personer.
Udlejning ser ved Anni Jensen på
telefon: 9756 0685.
Der er telefon i forsamlingshuset, 9756
0422, som kan benyttes mod betaling.

Et medlemskab af borgerforeningen er
vigtigt, for at bevarer forsamlingshuset
i en rimelig stand. Specielt i disse tider
- hvor vores varme udgifter er temmelig
høje, og vores tilskud er halveret.

Arrangementskalender 2008
Bestyrelsen siger tak

Bestyrelsen siger tak til velvillige sponsorer, samt til alle dem der har hjulpet
med praktiske gøremål i årets løb

Ønsker til
Lihme Forsamlingshus

Vi vil gerne have nyt gulv i den lille
sal og entré. Malet inde i forsamlingshuset. Ny og større dør ud til stolene.
Vogne til bordene. Nu har vi fået
bevilliget pengene, så er det jo bare
arbejdet der skal gøres.
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30. marts
7-9. august
11. oktober
3. november
1. december
29. januar
22. februar

Arbejdsdag kl. 9
Byfest.
Børnedisco op til 5.kl.
Andespil
Julelotterispil
Generalforsamling
Fastelavn

Husk..gode ideer!

Gode ideer modtages gerne, og det er
lige meget, om det er aktiviteter eller
ting som kan hjælpe til forskønnelse
af enten Forsamlingshuset eller byen.
Læg en lille seddel i postkassen ved
forsamlingshuset, for den bliver tømt
jævnligt.

Forening			

Kontaktperson

Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
Borgerforening			
Jan Pedersen		
Fritidsfiskerforening		
Søren Vang		
Gyldendal Bådelaug		
Ole Møller		
Havnebestyrelsen		
Søren Vang		
Haven Cafe			
Elsebeth Tanderup
Husholdningsforening		
Hanne Trærup		
Jagtforening			
Tage Moesgaard		
Kano og Kajak			
Michael Grønvaldt
LineDance			
Rikke Karstoft		
Lokalrådet ved Lihme Kirke
Ann Balleby		
Naturklubben (4. – 6. klasse)
Karsten Wagner		
Optimist Ungdoms afd.		
Inger Larsen Jensen
Pensionistforening		
Ingrid Sørensen		
Petanqueklub			
Verner L. Jensen		
Rødding Atletikklub		
Finn D. Andersen		
Skolebestyrelsen			
Dorte Dalsgaard		
Spejderne			
Vibeke og Jan Miltersen
Tennisklub			
Karl Erik Witte		
Vestsalling Ungdoms- og Idrætsforening:		
- Badminton			
Rita Primdal		
- Fodbold			
Thomas Sørensen
- Damefodbold			
Bente Sørensen		
- Gymnastik			
Bettina Olesen		
- Håndbold			
Charlotte Olesen		
Ungdomsklubben
(7. klasse – 18 år)		
Brian B. Nielsen		

Telefon

9756 1027
9756 0815/2381 5815
9756 0273
9759 2349/3123 4998
9756 0273
9756 0355
9756 0049
9756 4358
9756 6207
9758 1958/2757 1958
97560410/2344 3673
9756 0662/2441 3750
9756 0292
9756 0115
9756 0152
9756 1207
9756 8104
9756 0626
9756 0243
9756 1663
2926 0009
97560408
9756 1900
2929 9519
9756 0072/2143 3351

Lihme Bladet

Bladets formål:
Lihme Bladet skal medvirke til at samle
Lihme og give fastboende, sommerhusfolk,
turister, presse og kommende Lihmeborgere/tilflyttere mv. et billede af det liv, som
leves her med udsigt over Limfjorden.
Ansvarshavende:
Lone Wagner, 9756 0662
Kim Jakobsen, 9756 0636
Dorthe Dalsgaard, 9756 8104
Ann Balleby, 2344 3673
Marianne Husted, 97560605

Annoncetegning: Kim Jakobsen
Artikler, billeder og annoncer sendes til:
ba@skivehs.dk
Trykt af Skive Offset, oplag 1.200
Udgivelse:
Juni 2008 - deadline 24. maj
September 2008
December 2008
Logo: Poul Nielsen
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