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Jeg plejer at mene en masse

Af Ann Balleby

I denne tid går jeg rundt i en mærkelig
stemning, sådan lidt vatagtig. Så nu en
leder om det nære og basale: mad! Helt
præcist mad fra vores køkkenhave.
For nogle år siden flyttede vi vores
køkkenhave til en sydvendt skråning med
udsigt over Gyldendal Havn og fjorden
over mod Venø og Struer.
Køkkenhavens naboer er meget belejligt
vores høns og heste. Claus graver
hvert år et kæmpe lag møg ned og hele
familien sår i fællesskab haven til. I løbet
af forår, sommer og efterår gror alle vores
grøntsager og giver året rundt fantastiske
råvarer til vores eget køkken, til børn,
venner, kolleger, naboer og folk som bare
kommer forbi.
Nede i køkkenhaven plejer jeg at gå
og nyde at lade hjernes grå substans
beskæftige sig med politik, økonomi og
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samfundsforhold, men lige nu gider de
ikke, de små grå. De slår bak og slår
op i banen. Over 44 % af alle statslige
arbejdspladser ligger i den nordøstlige
provins i vores land. Geografisk set
ude på kanten af den sandrevle, vi nu
engang beboer, vi danskere. Og det er så
centrum, mens vi bebor udkanten.
Nej, min grå substans gider og orker ikke.
Nu er kartofler, løg, bønner, hvidløg og
meget andet høstet. Om ca. 14 dage
tager jeg rødbeder, gulerødder, hvidkål,
persillerødder og pastinak op. Nede i
haven vil så fortsat stå rosenkål, persille
og porrer.
Jeg bryder mig ikke om apati!
Fra: Noget om helte,
Halfdan Rasmussen 1955
Her er fredeligt og stille. Her er ingen larm
og støj. Jeg har sået kruspersille og et
brev med pure løg. Lad al verden slå for
panden og bekæmpe spe med spot. Jeg
vil enes med hinanden og mig selv og ha’
det godt.
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Blåmuslinger og øregopler med fire maver
Kære læsere af Lihme Bladet.
Vi vil gerne berette om, hvordan en
skoledag på VSD Lihme afdelingen også
kan foregå!
Lærerne havde nemlig planlagt en lejrtur
for os med emnet Rent Liv. Rent Liv er
Skive Kommunes brand. Det betyder, at vi
skal lære om fjorden, de planter, bær og
frugter, som man kan finde i naturen og
spise, det aktive liv og bæredygtig energi.
Derfor foregik vores skoledag torsdag d.
22. august nede ved Gyldendal strand.
Vi mødte på skolen kl. 8.05 og hoppede
på cyklerne og satte kursen mod
Gyldendal havn.
På stranden lærte vi om forskellige
stenarter, man kan bl.a. finde kalksten,
granitsten, porfyrsten, flintesten,
gnejssten og magmasten.
Senere blev vi kloge på blåmuslinger,
krabber og gopler.
Blåmuslinger er bløddyr, som lever i store
kolonier. De sidder f.eks. fast på pæle.
Vi lærte, at hvis den krabbe, man finder,
har en spids mave, så er det en han.
En krabbe har sit skelet udenpå. Når
krabber parrer sig, smider hunnen sin
skal, og hannen indtager sin stilling oven
på hunnen. Når de er færdige må hunnen
skynde sig bort, ellers bliver hun ædt af
sin kæreste!
Der findes 22 forskellige krabbearter i
Danmark.
En øregople har fire maver, og den lever
kun et halvt år.
Efter madpakker var vi på besøg hos
Poul, for at se på hans kunstværker, så vi
selv kunne samle viden og blive inspireret
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til at lave stenbilleder. Det var rigtig
hyggeligt, vi fik saftevand og legede med
hans små kattekillinger og hunden Belo.
Så var det tid til at undersøge livet under
eller over vand. Vi fangede fjordrejer,
søpindsvin, tanglopper og krabber. Det var
rigtig sjovt!
Sidst på eftermiddagen kom Niels
fiskermand med friske rødspætter, som vi
stegte over bål. Vi lavede lækre snobrød og
spiste pastasalat og salatbar til. De fleste
syntes, at det smagte rigtig godt! Vi var
også så heldige at få besøg af en vældig
rar mand, som hed Benny. Han fortalte os
om, hvad man kan fange i fjorden og viste
os hvordan man ordner en rødspætte, altså
skærer kødet fra benene! Nu ved vi hvordan
et fiskeøje ser ud og mærkes!
Vi sluttede med en is i restauranten og steg
på cyklerne igen, med kurs mod skolen.
Vi sov uden for gymnastiksalen på græsset i
et pigetelt og et drengetelt.
Til morgenmad næste dag spiste vi
brændenældeboller, hybenmarmelade og
ost, som vi selv havde lavet! Klokken 10
holdt vi weekend!
Det var en super god skoledag!
Mange hilsner
3., 4. og 6. klasse, VSD Lihme-afdelingen

Lihme skole på trappen ved V. Hærup Stand.
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Studieværten
Af Marianne Husted

”Du lytter til Morgen på P4 Midt & Vest.
Din vært er Connie Pedersen,” siger en
mandsstemme i radioen en dag i starten
af september, inden et rocknummer
sætter luften i vibrationer hen over
havregrøden hjemme i stuen. Nummeret
hedder ”Wake me up”. ”Og det tror jeg
helt ærligt, den er god til. Man bliver
rusket vågen, hvis man er faldet lidt hen
igen, sådan en onsdag morgen klokken
ti minutter over syv,” siger studieværten,
inden hun lader tonerne fra et nyt stykke
musik flyde ud af høttalerne.
”Jeg står op kl. 3.10, og ideerne
til morgenens radio og de gode
spørgsmål kommer tit til mig under
bruseren,” fortæller Connie Pedersen,
som bor i Ålbæk. Hun er journalist
på regionalradioen i Holstebro, hvor
hun især arbejder som studievært på
P4 Morgen til hverdag og de særlige
formiddagsprogrammer i weekenderne.
Når hun møder ind på radioen kl. 4.30,
har hun halvanden time til at lægge
udsendelserne til rette, inden hun skal
være klar til at sende. Så gælder det
om at få badets gode ideer kombineret
med det, der er sket i løbet af aftenen
og natten. Connie læser telegrammerne,
som er løbet ind fra Ritzaus Bureau, og
hun bladrer dagens aviser igennem. Hun
snakker med nyhedsværten, som også
er mødt ind, og de finder ud af om der
er nyheder, som de kan deles om i både
nyhedsudsendelserne og P4 Morgen.
På dette tidspunkt er de fire personer
på arbejde. To arbejder med nyhederne,
og Connie og en opliner arbejder med
P4 Morgen. De to sidste holder et
redaktionsmøde og arbejder tæt sammen
hele formiddagen.
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God stemning
”Man er bundet til studiet i fire timer og
bliver faktisk ret svedt. Du skal bare
lave noget. På tid. Der er hele tiden en
deadline. Måske 60 gange i løbet af en
morgen. Så skal der musik på, så skal
der være nyheder, så skal der lukkes op
for en satellitsender, så har vi en gæst i
studiet,” forklarer Connie om denne del
af sin arbejdsdag. Under udsendelserne
skal hun både fungere som studievært og
tage sig af alt det tekniske. Med sine 19
år på regionalradioen er hun godt garvet
til begge dele.
”Hele lortet kan brænde bag ved mig.
Men der er ikke nogen, der kan høre
det, når jeg åbner,” siger hun og sætter
en ære i at være en studievært, som
skaber en god morgenstemning uden
stress og jag. P4 adskiller sig lidt fra både
P1 og P3. Det henvender sig til voksne
mennesker.
Frække til kanten
”Vi skal ikke stå og være smarte. Vi må
godt være lige til kanten frække; men
ikke ret langt der ud over. Det bryder
midt- og vestjyderne sig ikke om. Man
skal stikke en finger i jorden, der hvor
man er. Vi sender til mange mennesker
på én gang. Jeg har en fornemmelse
for, hvem lytterne er og vælger ordene
her ud fra,” forklarer Connie, som er
med til at nå de 300.000 lyttere, som P4
Midt & Vest har hen over en uge. Derfor
overvejer hun også en ekstra gang om
det fx er passende, at hun bringer en
historie, hun har printet ud fra et af Ritzau
telegrammerne og fandt sjov, da hun
læste den tidligt på dagen.
Tal ud
”Jeg danser med til musikken, når vi har
aftaler på forhånd om gæster, der skal
komme i studiet. Vi har telefonaftaler med
andre, og der sker noget om morgenen,

Connie Pedersen
behersker teknikken på
radioen til fingerspidserne.

Connie har gæster
i studiet, her
Claus Mikkelsen
fra Lihme.
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som vi følger op på ved at sende en vogn
ud,” fortæller Connie om de bedste dage.
Oplineren hjælper med at få fat på folk
og lave nogle spørgsmål, som Connie får
inden et interview. Så har hun disse som
udgangspunkt, men vælger altid sin egen
måde at spørge og tale på, når hun har
gæsten i studiet.
”Vi skal få folk til at pakke sig ud og levere
noget.” Det handler om at få gæsten til
at sige noget, mens han eller hun er på
og ikke efter interviewet, når mikrofonen
er slukket. Derfor lægger Connie også
straks alt andet fra sig, når gæsten
kommer ind i studiet. Hun forklarer, hvad
der skal ske, og hvad hun vil komme
ind på i interviewet, så ingen skal være
nervøse for eventuelle overraskelser.
Under interviewet arbejder hun også
på, at gæsterne skal føle, at det er rart
at deltage i. Hun ser på dem, mens de
snakker og viser med sin mimik, hvordan
det går. Og så spørger hun ind og graver
for at få det frem, som hun gerne vil.
Underholdende og oplysende
”Jeg prøver at skabe noget stemning.
Det skal være rart, hyggeligt og sjovt. Og
så skal man også gerne blive klogere,”
siger Connie om det hun sender ud. Selv
er hun godt tilfreds med et interview med
Claus Mikkelsen fra Lihme, som hun fik i
Holstebro-studiet en septembermorgen,
hvor han tidligere havde udtalt sig i
radioavisen på P1 om kemiske våben,
hvorfor de er så farlige, og hvordan man
kan slippe af med dem i Syrien og andre
steder i verden. Connie fik skulderklap fra
nogle af sine 24 kolleger på radioen, som
syntes det var et godt indslag, fordi der
kom ny viden frem, som sandsynligvis vil
få lytterne til at snakke videre om sagen
bagefter.
Bagholdet
Mens hverdagens programmer bliver
tilrettelagt lige inden de sendes, så er
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det lidt anderledes i weekenderne, hvor
Connie er alene tre timer i studiet og
ikke har oplineren ved sin side. Her har
hun fx på forhånd truffet aftaler med
to personer, som kommer i studiet om
lørdagen og deltager i programmet
Bagholdet, der handler om ugen, der er
gået. De snakker sammen, og senest
fredag kl. 15 har hun og de to gæster
bestemt, hvilke begivenheder, de vil
debattere næste formiddag. Tvind;
lukning af tre små landsbyskoler; FN og
Syrien; og filmen om Glistrup og Spies
var på programmet den første lørdag i
september, hvor Connie indledte med
at fortælle om lakridspibesagen, som
viste sig at være en EU-and. Senere i
programmet delagtiggjorde hun lytterne i
et Simon Spies citat: ”Det tager tid at lære
at springe over, hvor gærdet er lavest”.
Og til slut lød det ud i stuen: ”Tak for nu
og god lørdag til jer alle sammen. Jeg
hedder Connie Pedersen. Solskin fra mig
til dig.”

Blå bog
Connie Pedersen
Født 1956 i Saxkøbing.
Har boet på Lolland, i Nordsjælland,
Århus, Grønland og Lihme.
Har arbejdet i børnehave, som tillært
advokatsekretær, på kontor og som
journalist.
Realeksamen 1973, journalist 1991.
Grønlands Radio 1991-1994.
P4 Midt & Vest 1994Havde fem år i træk grønlandske børn
fra Qasigiannguit, som alle gik i 3.
klasse på Lihme Skole.
Gift med maskinmester Henrik Eriksen
på 25. år. De har tre børn til sammen.
Pernille på 31 år, Kasper på 29 år og
Carl-Martin på 30 år.
Farmor til to-årige Johannes.

Håndværksbrød
fra
Jebjerg Bageri

		

Mejeriprodukter fra Thise

Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
Primagaz
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-19.00
Kåsvej i Lihme
9756 0008
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Rusland - på godt og ondt
Den internationale linje på Skive
Handelssgymnasium havde i 1.g
udveksling med en russisk skole fra
Vladimir. Jeg er så heldig at gå i denne
klasse og var derfor med til at opleve
denne, helt anderledes kultur på bedst
mulig måde.
Af Henriette S. Hansen

Selve udvekslingen gik ud på, at min
klasse og klassen fra Rusland skulle
indkvarteres privat i hinandens familier,
hvor vi skulle lære hinandens kulturer
og dagligdage at kende. Vi startede med
at få besøg af den russiske klasse fra
Vladimir. Jeg fik en pige på 17 år boende,
som hed Uliyana. Hun virkede meget
sød, men meget stille, rolig og genert
i for hold til de andre. Det viste sig så
også, at hun ikke var særlig interesseret
i den danske kultur - hun viste det i
hvert fald ikke. Hvorimod mange af de
andre udvekslingselever var meget
interesserede i den danske kultur og
stillede os mange spørgsmål.
Den Røde Plads i
Moskva.
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Rusland, her kommer vi
Da vi nåede april var det endelig vores tur
til at hoppe i flyveren og vende snuden
mod Rusland. Vi var alle meget spændte
og havde alle mange forestillinger og
”fordomme” om, hvad vi ville komme over
til.
Da Uliyana havde virket meget indelukket,
da hun besøgte mig, var jeg meget
spændt på hvordan hun ville være, når
hun nu var på hjemmebane. Til min store
overraskelse virkede hun meget mere
åben, og fortalte sågar selv nogle ting
om Rusland og hendes families måde, at
gøre tingene på, uden jeg behøvede at
stille spørgsmålene.
Førstehåndsindtrykkene
Det allerførste jeg lagde mærke til ved
Rusland og især Vladimir var kontrasten
fra omgivelserne. Bygningerne, busserne,
vejene, diverse kiosker og butiksfacader
var meget slidte og så faldefærdige
ud. Derudover var der meget beskidt,

og især opgangene i boligblokkene
lugtede mange steder som i en stald.
Der var en markant forskel på hygiejne,
vedligeholdelse på bygninger osv. i for
hold til i Danmark. Det var ikke kun i den
tidligere russiske hovedstad Vladimir,
men også i den nuværende hovedstad
Moskva der så sådan her ud. Dog var
der også en helt anden side af Moskva,
med imponerende store og pæne
bygninger og kirker. Det flotteste jeg nok
har set i Rusland var helt klart Den Røde
Plads og Kreml. Disse to steder var der
virkelig blevet kælet for detaljerne på
alle bygninger. Især Den Røde Plads var
speciel, da der var så meget historie at
hente. Den lagde lige i hjertet af Moskva
De røde bygninger, som der var rigtig
mange af, men alle så forskellige ud, var
hver især blevet lavet helt specielle.
Ingen smil, ingen engelsk
Det jeg syntes, som gav den største
kulturforskel, når man bare gik ude på
gaderne eller kom ind i butikker var, at der
var ingen som smilte. Det er simpelthen
ikke noget man gør. Herhjemme synes
jeg ikke, at man kan undgå at smile, hvis
man lige skal igennem gågaden i Skive
eller ned til brugsen, men i Rusland er
der ikke noget der hedder venlighed eller
høflighed.
Gik man ind i en butik kiggede de bare på
en, og arbejde derefter ellers bare videre.
Der var ikke noget med; ”Hej!” eller ”Har
du brug for hjælp?” Jeg syntes, det var
rigtig svært, at føle sig så uvelkommen
alle steder, selvom man hurtigt fandt ud
af, at sådan var den russiske kultur altså
bare. Og absolut ingen, kan engelsk.
Ingen på gaden, ingen i butikkerne,
restauranterne og selv ikke engang i turist
informationen i Moskva.. Men med tegn
og fagter gik det hele jo, selvom det til
tider kunne være meget svært.
Drenge og piger
Det sværeste ved denne udveksling var,
at der var så stor forskel på danske og

En kirke i Vladimir,
Rusland

russiske unge. I Danmark er vi jo ærlig
talt meget frie, vi får lov til en masse da vi
jo – i hvert fald for de fleste – sagtens kan
styre hvad der er i orden og hvad der ikke
er. Men i Rusland er der meget forskel
på hvad de unge får lov til. Drengene
minder meget om danske drenge, de er
lidt mere frie og må selv bestemme hvad
de vil. Men de russiske piger fik ikke lov til
særlig meget. De måtte overhovedet ikke
drikke alkohol, nogle skulle være hjemme
før elleve og nogle fik næsten ikke lov til
at tage med os andre ud at spise. Man
kunne tydeligt mærke på især pigerne, at
vi danskere var mere modne og havde lidt
mere i rygsækken, selvom vi jo næsten
alle var lige gamle.
Slemme drenge, internet og fart
Når vi gik på gaderne, især om aftenen,
fik vi tit af vide at vi ikke måtte snakke
engelsk, fordi der var ”bad boys”,
som de kaldte dem, altså slemme
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Uliyana (min udvekslings partner) og jeg
inden turen gik hjemad

drenge. Vores madpakker var nok en
af de største forskelle vi oplevede ang.
maden, den kunne nemlig nemt bestå
af et stort stykke hamburgerryg, et
salat blad, masser af mayonnaise og
så et stykke brød som var halvt så stort
som hamburgerryggen. Så de fleste
af os flygtede tit og ofte til den eneste
McDonalds som var i hele Vladimir, hvor
der også var gratis internet, hvilket betød
meget for os. Vi var også skide bange
hver gang vi skulle ud og køre med vores
familier, for vejene var så dårlige og folk
kørte endnu dårligere. 80-90 km/t mellem
lyskrydsene, og de overhaler bare når det
passer dem uden at blinke.
Jeg er vokset
Jeg vil beskrive det jeg har fået ud af
denne udveksling med Rusland med tre
ord; tålmodighed, selvstændighed og
modenhed. Jeg har lært meget om mig
selv, og især hvordan jeg tackler uvante
udfordringer. Det med at blive kastet
ud i at skulle bo hos en anden familie
og stå på egne ben, og ikke være vant
til de omgivelser og den kultur som der
nu engang er. Jeg synes det var helt
fantastisk at prøve, men også helt vildt
hårdt. Jeg har fået blod på tanden for at
opleve mere af verdenen, og jeg synes
især jeg kan bruge denne oplevelse i
mange sammenhænge, og især i min
skolegang.
Rusland er et meget spændende og
anderledes land, så hvis man vil opleve
en særdeles anden kultur end den i
Danmark, så er det Rusland du skal til.

En facade til en opgang i Vladimir - selve
opgangen er i lige så dårlig stand
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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
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Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

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

14

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

Aut. fysioterapeuter
Christiansgade 15 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 03 05
Telefontid: 8.00-15.00
Mandag - torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00
www.fysioterapien-skive.dk
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RENT LIV for børn og unge
Limfjorden og børn og unge fra skoler
og børnehaver i Skive kommune mødte
hinanden - og de mødte også pakæslet Ib

at han bevægede sig, når man med
en tommelfinger hurtigt ’flappede’
sig igennem skriveblokkens sider.
Tegnefilmen var opfundet!

Af Poul E. Nielsen

Vandkantsanimationer
Idéen med filmprojektet var, at skildre
mødet mellem vand og land på en ny
måde. Vandkantsanimationer lavet efter
’stop motion-princippet’, hvor man med
kameraet på stativ - og pegende ned
mod vandkanten - eksempelvis flytter
en blåmusling lidt for hvert billede, der
bliver taget. Når de mange billeder
så efterfølgende bliver vist i hurtig
rækkefølge, så ser det grangiveligt ud
til, at blåmuslingen bevæger sig. Det var
børnene, der valgte ’skuespillerne’ – altså
forskellige strandfund, eller skrev med en
pind i sandet - og det var børnene, der
trykkede på udløseren og i fællesskab
instruerede de små sekvenser. Fjorden
havde sit at skulle have sagt, når bølger
som et kæmpeviskelæder blandede sig
i det dramaturgiske – og det var just det
fine ved det: Samspillet mellem naturen
og mennesket var det bagvedliggende
motiv.

19.695. Så mange billeder blev der
knipset under RENT LIV for børn og
unge-projektet, der blev afviklet i august
og september ved Gyldendal havn og
Vadum strand. Billederne blev til elleve
små 5-minutters-film, som alle kan ses på
www.skiverentlivbu.dk.
Babykrabber
Også andre af kommunens strande
summede af aktivitet – her blev der bl.a.
kreeret vadefugle og der blev bygget
reder til gådefulde vand-væsener. Ved
Gyldendal og Vadum blev der bagt
snobrød, bygget finurlige sandslotte
og lavet små animationsfilm. Og alle
steder blev der også kigget på fjordens
mylder af biologiske og geologiske
mærkværdigheder – og nogle af dem
blev til overflod spist med særdeles god
appetit. Inklusive de små friturestegte
baby-krabber, der var knasende sprøde
og smagte af fjordsalt – og af mere.
Animationer er enkeltbilleder, der bliver
vist i hurtig rækkefølge. Mange af os
kan måske huske barndommens lånte
skriveblok, der blev forsynet med en
tændstikmand i nederste højre hjørne
af hver side. Hvis man lavede lidt om
på tændstikmandens benstilling fra
ark til ark, så så det grangiveligt ud til,
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Dyr og mennesker
Ellers havde dagene ved Limfjorden
også mødet mellem dyr og mennesker
som gennemgående tema. Børnene
mødte bl.a. krabber, muslinger, østers,
snegle, søstjerner, børsteorme,
tangål, vandmænd, rejer – og et æsel,
der hedder Ib. Sidstnævnte blev ret

Krabbeæderen.
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beset indkøbt for at fungere som
’selskabspapegøje’ for en ensom hest.
Men Ib viste sig at have børnetække,
så han fungerede fint som både pakæsel på ekspeditioner langs stranden
og som skraldespand for sortbagte
snobrød. Nogle forsøgte også at fodre
Ib med cervelat-pølse fra madkassen,
men erfarede, at æsler er fanatiske
vegetarer. Der var da også et enkelt
barn, der forundret spurgte til, hvad
meningen dog kunne være med at
slæbe en ged med til stranden. Vi fik os
en snak om lange ører versus horn og
gedebukkeskæg.
Med et gunstigt sensommervejr, der
viste sig fra sin absolut børnevenlige
side, blev det til fine Limfjordsdage med
vind i håret, højt til loftet og en ovenud
rar duft af saltvand og bålmad.
RENT LIV til Folket!

Pakæslet Ib.
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Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp + 45 2335 2301

Spøttrup
Havkajaklaug/-klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal
DK-7860 Spøttrup

Priser pr døgn /
Prices per 24 hour /
Preise pro 24 Stunden
Børnekajak / Children’s kayak
/ Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak
DKK 175.
2’er kajak / two person kayak
/ Zweierkajak DKK250.
Efterfølgende døgn / successive 24 hours / je weitere 24
Stunden: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution
DKK 500.
Minimum 2 personer, heraf
en over 20 år/ minimum two
persons, of whom one must
be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter
als 20.
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Sten ved Kaas
Af Charlotte Svendsen og elever fra 3.-6.
klasse på Lihme Skole

I natur/teknik har vi igennem en periode
arbejdet med sten og landskabsdannelse.
I den forbindelse har eleverne lavet små
artikler om sten fundet på Kaas strand.
Vi håber, det kan inspirere til en tur på
stranden, hvor man kan prøve at finde
flintesten, spegepølsesten, lagkagesten
osv.
Kaas Strand
Af Tobias og Frederik

Ledesten
Af Nicoline, Helene og Karina

Der findes flest kalksten og flintesten,
men der er mange stenarter på vores
strand. De danske strande er en
guldgrube for alle som interesserer sig for
sten.
Sten er formet af vand, sand, is og vejr.
På grund af de fire elementer får stenen
den form, som du finder på stranden.

Stenene kom f.eks. til Danmark fra Norge,
Sverige og Østersøområdet med istiden.
Da det blev varmere smeltede isen. Så
blev stenene liggende. Mange af vores
sten er altså kommet fra de nordiske
lande. Det kan man se, da man kan
finde klipper/fjelde som er magen til i de

20

nordiske lande. Derfor kaldes stenene
også for ledesten.
Stenene bliver stadig skubbet op
af frosten og dukker til sidst op ved
overfladen.

Gnejs
Af Maria K og Maria S

Granitsten
Af Andreas S, Andreas L og Karsten
En granitsten er en hård sten. En
granitsten bliver dannet når flydende
magma stiger op til jordens ydre, køler af
og størkner. Granitsten kommer fra Norge
og Sverige.
En granitsten kan man nemt finde i et
område som her.
En gnejs er dannet af smeltet granit, som
er presset sammen op igennem jordens
indre.
Da mineralerne størknede dannede de
striber på stenen. Du kan kende en gnejs
på dens stribede mønster.
Gnejs kan indeholde feldspat, kvarts og
en lille smule glimmer og andre mørke
mineraler. En gnejs kaldes også for en
lagkagesten.
Man kan nemt finde en gnejs på stranden.
Flintesten
Af Mathilde og Laura

Flintesten kan være grå, sorte, blå eller
brune. Overfladen er ofte dækket af en
hård hvid skal.
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Når flint går i stykker laves skarpe kanter.
Flint er dannet af små havplanter og
svampe. De levede i havet for over 70
mio. år siden. Flint blev i stenalderen
brugt til fremstilling af bl.a. økser, knive og
pilespidser.
Flinten blev hentet fra miner i jorden. I flint
findes bl.a. forstenede søpindsvin.
De er nemme at finde.

Rumpeporfyr
Af Camilla, Julie og Maria M
Rumpeporfyr er sten med prikker. De kan
findes ved ALLE strande. De kaldes også
for spegepølsesten pga. prikkerne. De
dannes fordi mineralerne ikke har samme
smelte temperatur.

En rumpeporfyr er en lavasten dvs. at den
bliver lavet i lava.
Forsteninger
Af Sebastian G og Emil

Forsteninger er aftryk af dyr eller planter,
som levede i havet for mange mio.
år siden. Forsteningerne fortæller os,
hvordan planter og dyr så ud engang. Det
er spændende sten.
De fleste forsteninger er lavet af
sandsten.
Det er nemt at finde forsteninger på
Lihmes strande.

Dyrevenner
Af Anne-Marie Henriksen

Jeg havde i august 1984 fået en 1.
klasse. Det var en meget livlig klasse med
grinende piger og lidt voldsomme drenge.
En mandag morgen kom en af drengene
ind i klassen med en svale, han havde
fundet på sportspladsen. Den så død
ud, den var gennemblødt af et voldsomt
regnvejr. Hvad skulle vi gøre med den? Et
af børnene foreslog at hente et fuglebur.
Da buret var i klassen, blev der lagt
gamle aviser i bunden og svalen anbragt
der. Efter et stykke tid begyndte den at
vise livstegn, og pludselig var den på
benene,
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og fjerdragten var tør. Vi blev enige om at
sætte den ud, hvor dens venner ventede
på den, inden de skulle flyve sydpå.
Et af børnene holdt den på hånden, og da
vi åbnede vinduet, fløj den glad ud til de
andre svaler.
Og så kommer det fine ved den
begivenhed: Alle børnene klappede
spontant og råbte hurra. Forud var der
dog gået et skænderi i klassen om, hvis
fuglen var, og hvem der skulle have
den med hjem, men svalen løste selv
problemet.

Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Maling · Værktøj · Arbejdstøj · Brændeovne · Haveredskaber
Plæneklippere · Postkasser og alt i byggematerialer
Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag:
8.00-12.00

HOBBY-HUSET

A/S

GRUNDVAD BYGGECENTER
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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Der var en gang en pige...
Af Mette, Helene og Vibeke Miltersen

Sådan starter alle eventyr, og nu vil
vi fortælle om Ruth Viola Lilly Dahl.
En fantastisk dame fra Breum på 94
år. Det, der er ved Ruth, er, at hun er
her fra Lihme og opvokset på vores
barndomshjem Stærhøj. Hendes
forældre, Jens og Nikoline, købte gården
efter Jens’ forældre. Ruth har en bette
søster, der hedder Hanne, som bor
sammen med sin mand i Balling. Jorden
på Stærhøj blev pløjet og harvet med
brug af to jyske heste, der var så store,
at Ruth ikke turde ride på dem. Hun var
ellers ikke en bangebuks. Hun klatrede i
møllen på laden og lavede meget sjovt i
sin barndom. Bedriften på gården bestod
af grise, køer, høns, katte og hunde
(foxterrier og ulvespids). Der var karle og
piger på gården. Og Ruths mor var meget
god ved dem. De kunne altid komme i
køkkenet og få en rundtenom (et stykke
brød) og en snak med hende. Hun var en
meget vellidt kone og mor.
Landmændene hjalp posten
Der var landlig idyl til dengang.
Postbuddet cyklede på ruterne, og han
kendte alt og alle. Men når sneen satte
ind, så tog landmændene over. Så var det
af sted med heste og kane, og så delte de
posten ud. Også dengang drillede sneen
ved at lægge sig lige ved Chr. Jensens
gård og op mon byen. Og sjovt nok, så er
det her alle sidder fast i dag, når sneen
sætter ind.
Ruth fortæller også, at der var mange
virksomheder i byen dengang. Hun
husker Bager Quist, brugsuddelerparret
Anna og Laurits Hansen, slagteren Chr.
Olsen og træskomanden, Hotellet, Falks
tømmerhandel, Søren Smed, de tre
skoler, Æ pog skole, Guldbjergs skole og
lærer Jensens skole. Og senere smed
Eigil Nielsen.
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Ruth gik i skole i Lihme i syv år. Og
hun husker tydeligt, når hun holdt
pigefødselsdag, og de fik varm chokolade
og mors hjemmebag. Der var også en
københavnerdreng på gården, som
morede sig med at drille pigerne og gå
med dem arm i arm.
”Det var sjovt på landet i min barndom,”
siger Ruth med et glimt i øjet. Noget, der
sidder meget dybt i Ruth, var, da hendes
søster havde været hos deres mor efter
en rundtenom og løb glad af sted efter
mælkekusken, for hun skulle over og
lege med Chr. Jensens børn. Hanne blev
påkørt. Og Ruth husker, at blodet løb ud
af hendes hovede, og hun havde brækket
benene og lå på hospitalet meget længe.
Ruth sad ved hende og sang og læste
historie.
Hjemmefra efter konfirmationen
Ruth blev konfirmeret af pastor Brigsted,
og gaverne husker hun tydeligt. Det
var en guldring, en krystalkæde, en
paraply og 30 kroner. Hun husker også,
at hun deværre har mistet gaverne.
Kæden blev væk til en Sankt Hans fest,
paraplyen mistede hun efter en cykeltur,
og ringen forsvandt engang hun plukkede
stikkelsbær. Hun sidder og griner og
fortæller, at hun selv og nabopigen var
ude at gå i deres andendagstøj, da der
kom en ældre dreng cyklende forbi. Og
han råbte ”nykonfirmand din røv står
på kant”, og de syntes, han var en dum
knægt. Sommeren efter konfirmationen fik
Ruth formiddagsplads hos en fru Møller i
Skive. Og så sov hun hos sin bedstemor
i Brårup.
Som 20-åring ville Ruth opleve noget,
så hun kom til købmanden i Bording.
Det var ikke et rart sted at være, så der
var hun kun i to måneder. Så kom hun
ud til Laurits maler. Det var et sted, hvor
tørvebisserne logerede. Det var dem,
der skulle vende tørv. Ruth kom med på
holdet, og det var en rigtig god sommer.

Så tog hun til Ikast og Herning på systue.
Efter krigen tog hun på højskole. Så gik
turen i ti måneder til København, men det
var for langt fra Salling, så hun bestemte,
at hun ville tættere på.
Ruth fandt sin forlovede, som tjente hos
Else og Harald Pedersen i Lihme. De var
forlovet i fem år. Så købte de Jeppe Dahls
fødehjem i Junget, som de drev sammen.
De blev gift og fik to sønner og en datter.
Ruth har et godt liv. Hun blev dog enke
for flere år siden. Men klarer tilværelsen
utrolig godt.
Tilbage til rødderne
Ruth fortæller også, at hun og hendes
mor vekslede mange breve, da hun var
rundt i det ganske land. Hendes mor
havde meget hjælp af Gerda Stengård.
Og det har de to damer også drøftet, da vi
nu har god kontakt og besøger hinanden.
De mener i hvert fald, at de to kun er
unge, der er blevet ældre. Det siger de
og smiler over en god frokost hos Bent og
Gerda Stengård.
Ruth husker postens datter, som hun gik
i skole med; men hun er desværre også
væk nu. Så skulle der være en person på
94 år eller bekendte af en, der har gået i
skole i Lihme og måske med Ruth, så vil
hun gerne i kontakt med jer.
Hun husker ikke, hvornår Stærhøj blev
solgt til Mona og Bent Thomsen. Men hun
ved, at vores far købte gården i 1991. Vi
har fået mange fortællinger fra Ruth. Det
er virkelig sjovt at tænke på, at hun har
leget her, hvor vi har vores daglige dag.

Ruth Dahl og Helene Miltersen.

Gerda Stengård og Ruth Dahl møder
hinanden igen efter mange år.
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog
Ristet hotdog

17,7,25,25,-

Jumbo Burger
60,Jumbo Burger – Bacon/Cheese 70,-

Fransk hotdog
Pommes frites (lille)
Pommes frites (stor)
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)

25,20,28,45,60,-

75,49,59,-

Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød

60,75,-

Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød
½ Kylling, m/pommes frites
½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat

60,75,75,75,49,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
65,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og

57,57,-

ﬂütes
57,5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
75,Big Burger
50,Cheese Burger
55Bacon/Cheese Burger
65,Bacon Burger
55,-
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Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce
Kyllingeburger m/paneret kød
Kyllingeburger m/ slice kød
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:

Bigburger
Cheeseburger
Jumboburger
Pitakebab
Hjemmelavet burger

75,-

77,85,95,75,105,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 85,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
60,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 75,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)

85,-

85,-

m/pommes frites og
bearnaisesauce
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)

75,50,-

m/hjemmelavet bøf

75,-

