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Jeg har mødt en heks

Sankt Hans, vi har lige sendt et stort antal
hekse til Bloksbjerg. Brændt på bålet,
som traditionen foreskriver.
… men jeg har altså mødt en heks, en
moderne en af slagsen, der ikke vil nogen
noget ondt, men ønsker at universet
skal være i balance. I maj var jeg og en
anden strikkeglad ”søster” på udflugt
til Uldfestival i Saltum og helt tilfældigt
mødte vi Dannie Druehyld, heksen
fra Rold Skov. Hun var gennemført
hekseagtig, ikke noget kønt syn, med
tjavset hår, afskallet sort lak på neglene,
pelshat på hovedet og bare tæer trods
silende regn. Bestemt ikke køn - men
slet ikke skræmmende. Vi nærmede os
forsigtigt det overdækkede spiseareal,
hvor hun underholdt en flok børn og
voksne. Efter at have været tilskuere
et stykke tid blev det vores tur til at
trække Tarotkort. Jeg tror absolut ikke på
Tarotkort og hekseri i al almindelighed,
men kloge ord og gode råd kan jeg altid
bruge, og temmelig nysgerrig er jeg altså
også, og jeg må indrømme at Dannie
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Druehyld er en både meget klog og meget
humoristisk kvinde. Vi gik fornøjede og
glade videre i den silende regn, en god
oplevelse rigere. Vi var enige om at
kortene kunne være tilpasset alle, men
de ord Dannie knyttede til de kort jeg trak
passede faktisk langt bedre til mig end til
min ”strikkesøster” og omvendt.
Historisk blev heksene brændt fordi de
kunne noget med urter, fordi de troede
på alfer, fordi de havde ”onde” øjne,
men mest af alt fordi man manglede
en syndebuk, når noget gik galt. En af
hekseriets hovedfunktioner var at rense
samfundet for synd og skyld.
Overtroen og forfølgelsen af mennesker,
man troede var hekse, har vi heldigvis
lagt bag os, men syndebukke har vi
stadig trang til at finde. Vi kan vel ikke helt
sige os fri for stadig at ”dyrke” hekseriet;
det er da langt nemmere og bedre for
selvforståelsen at finde noget eller
nogen at give skylden, i stedet for selv
at påtage sig den. Vi griber ikke længere
til yderligheder som bål og brand.
Nazisterne brugte jøder, handicappede
og sigøjnere, vi sætter en grænsebom op
og laver pointsystemer, giver muslimerne
skylden for utrygge gader og hullede
veje, vi behandler stadig mennesker
respektløst, fordi vi selv har fordomme og
føler os utrygge.
Tænd bål, snak med en heks og gid en
lun brise fra Limfjorden må bære dig
gennem sommeren,
Lone Wagner

(Hvilke kort jeg trak?..... det første kort
var med en djævel så grim, at jeg blev
temmelig betænkelig - så ved I det. Det
andet kort var ikke nær så interessant).
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25-års jubilæum i Gyldendal Havn
Af Ann Balleby

Der var bare strand og lidt tegn på, at
der engang havde ligget teglværker.
Men de små virksomheders tidsalder
bygget på lokal innovationsånd og
fælles økonomiske kræfter var ved at
rinde ud i Danmark. I stedet kom større
virksomheder og centralisering. Det er en
udvikling, der til stadighed er accelereret
og stadig i dag synes at tage fart på.
I stedet fik mennesker brug for steder at
nyde fritiden. Sommerhuse skød op med
stor hast mange steder - på Skiveegnen
gjaldt det ikke mindst her i Lihmeområdet.
Lihme fik også en meget stor mulighed i
denne nye udvikling bygget på nogen af
de sidste kræfter fra de lokale kræfters
tidsalder.
I 1983 var tankerne om en havn i
gang, og i 1984 var der virkelig grøde i
planerne. Havnen blev lavet på baggrund
af lokale kræfter og initiativ. Der var bl.a.
erhvervsfiskere og fritidsfiskere i den
første bestyrelse, for dengang kunne
man fange fisk i Venø Bugt og Kås
Bredning. Havnen blev indviet i 1986 og
ligger der i dag som et mægtigt symbol
på sammenhold og frivillighed og tilbyder
sin læ og sine moler og giver næring til
drømme om stort og småt.

Gyldendal Havn en sommerdag
i juni 2011.
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Nogen drømmer om krabbefiskeri ved
slæbestedet, andre om en rotur på
fjorden eller en tur i havkajak, atter
andre om joller og små kuttere til fiskeri
og speedbåde til leg, andre om sejlads
rundt i fjorden til andre havne og steder
i motorsejlere og bare for sejl, nogen
drager ud ad fjorden og rundt i danske
farvande, nogen sejler ud til andre lande,
måske nogen bruger havnen som port til
den store verdensomsejling.
Bestyrelsen for Gyldendal Havn holdt
i juni et flot 25-års jubilæum. Der var
telt med fest og levende musik, der
var gudstjeneste og taler på Svanen,
faldskærmsudspring, redningsmanøvre
og mulighed for at prøve
optimistjoller og
havkajakker.
Hvilken rolle mon havnen
spiller om yderligere 25 år?
For børn. For unge. For ældre.
For gamle. For leg. For fiskeri.
For sejlads. For erhverv.
For fritid.
Måske skulle man slå et
slag forbi Gyldendal Havn
i juni 2036 til 50-års jubilæet.

De
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ede færge,
en ombygg
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n.
yldendal Hav

Tidligere borgmester Ale
x Lind
holder jubilæumstalen
. Ved
siden af står havnens
formand,
Søren Vang.

Faldskærmsudspring.
Havnehygge efter
jubilæumsgudstjenesten.

Forrygende
festtale
lørdag aften.
Redningsøvelse i
havnen.
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Far vedgår fadderskab i retten efter 42 år
”Han er en dejlig knægt,” siger
faren om sønnen, som han lærte at
kende for syv år siden.
Af Marianne Husted

Carl Gerhard Knudsen havde selv en
kuglepen med, da han kørte til retten
i Århus i begyndelsen af 2011. Han
var parat til at sætte sin underskrift og
vedkende sig et fadderskab. 42 år efter at
barnet var født. Det blev en søn, Morten,
og han var også med i bilen til Århus.
Carl Gerhard er født i 1947 og har boet
i Gyldendal det meste af sit liv. Et vigtigt
afbræk var 1967 – 68, hvor han lå inde
som soldat i Århus. Og faktisk lå han i en
periode også andre steder end i stadens
kaserne. Nemlig sammen med en
århusiansk kvinde. Gift kvinde. Hun fødte

en søn, og Carl Gerhard blev trukket i
retten i en fadderskabssag.
”Men jeg løj og sagde, at det kendte jeg
overhovedet ikke noget til,” fortæller Carl
Gerhard med et skævt smil. Han mener
ikke, det var gået i dag, men han fortsatte
ufortrødent livet som barnløs ungkarl.
Sådan blev det ved for ham i 37 år, indtil
hans tidligere århusianske flamme døde,
og hendes sønner fandt nogle papirer i
morens efterladenskaber, hvor navnet
Carl Gerhard optrådte. Den ældste søn
vidste godt, at han havde en anden far
end den mand, moren var gift med. Men
han kendte ikke noget til sin biologiske
far. De to halvbrødre lagde to og to
sammen og søgte efter Carl Gerharder
i Danmark. Det gav ikke mange hits,

Som snydt ud af næsen?
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og kort tid efter ringede den yngste til
Carl Gerhard i Gyldendal. Carl forsøgte
sig med samme metode som for 37 år
siden, da manden i telefonen begyndte at
snakke om fadderskab.
”Det kender jeg ikke noget til.” Men
halvbrødrene ringede flere gange, og
det endte med, at Carl sagde ja til, at de
måtte komme på besøg.
”Jeg kunne da godt se, at jeg var far til
ham, da han stod i døren,” fortæller Carl
med slet skjult stolthed om sit første
møde med sønnen Morten for syv år
siden.
Skæbnefællesskab
Carl deler på et punkt skæbne med
Morten.
”Jeg er født uden for ægteskab, og det
var ikke så godt dengang,” siger Carl.
Derfor kom han ikke til at bo hos sin
mor, men hos sine bedsteforældre i
huset ved Gyldendal, hvor han bor den
dag i dag. Hans mor blev senere gift og
flyttede til Lihme. Da lille Carl var otte
år, og hans mor var 29 år, tog hun en
dag en radio med ud i sin have for at få
musik til arbejdet. Der var overgang i
radioens ledning, som hun pludselig ikke
kunne slippe, og derved kom hun meget
ulykkeligt af dage. Hun tog sin viden, om
hvem Carl Gerhards far var, med sig i
graven.
Morten bor i Ålborg, har to sønner på 10
og 12 år og arbejder på Ålborg Portland.
Drengene har besøgt deres bedstefar
i Gyldendal, og far og søn har med
gensidig fornøjelse set hinanden mange
gange siden det første besøg i 2003.
”Fadderskabssager bliver aldrig
forældede,” forklarer Carl, der var helt
med på at få den gamle sag genoptaget
og være med til at give Morten sin rigtige
far.

”Dommerne
og de
fuldmægtige
i retten
morede sig
godt nok,
da vi kom,”
fortæller han.
De kunne
sikkert også
spore en
ganske høj
grad af lighed
mellem den
42-årige og
Carl Gerhard voksede
den 63-årige,
op i Gyldendal uden
nogen sinde at kende
som de
navnet på sin far. Som
havde
63-årig giver han sin
foran sig.
egen søn vished om
Men for at
hans fædrene ophav.
godtage Carl
Gerhards
underskrift i fadderskabssagen krævede
de, at en DNA-prøve også viste, at de to
retteligt er i familie med hinanden.
Så måtte Carl tage turen til Viborg
Sygehus to gange i marts.
”Det var ikke så slemt. Første gang fik
jeg en vatpind ind i munden fem minutter,
og bagefter blev jeg fotograferet. Anden
gang var en kontrolforanstaltning. Da
skulle jeg kun have vatpinden i munden,”
forklarer han. Prøverne bekræftede
slægtsskabet, og gav Morten en helt klar
vished om, hvem der er hans far.
”Det betyder meget for ham, at han ved,
hvem der er hans far. Det kan jeg godt
mærke på ham,” siger Carl Gerhard og
indrømmer, at det også betyder noget for
ham at vide, hvem hans søn er. Forholdet
mellem dem er anderledes, når han ikke
har været med til at opfostre sønnen,
mener han; men siger i samme åndedrag:
”Han er en dejlig knægt.”
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Lihme på vej

Referat fra borgermøde den 1. juni 2011
Af Sille Christiane Linnet, Kultur og
Borgerservice, Skive Kommune

Til borgermødet blev et hæfte med lokale
udviklingsprojekter præsenteret, og
der var debat omkring indhold i planen
samt hvilke punkter, der lokalt var
enighed om at fokusere på lige nu. Der
var ikke noget af indholdet i planen,
der skulle slettes, men der var en del
kommentarer til yderligere indhold:
Lihme by
• Kis’ hus er bevaringsværdigt og bør
derfor ikke rives ned for evt. ny
bebyggelse. Valmuevej kan trækkes
mere frem ved at føre Valmuevej ned til
hovedgaden et andet sted.
• 1. prioritet bør være
områdefornyelse for byen trænger
til et løft. 2. prioritet er attraktive
og tidssvarende ældreboliger fx
via ollekolle og større parcelgrunde på Rosenvej. Når dét er
på plads var nye byggegrunde
ved Gyldendal en 3. prioritet.
• Der kan evt. etableres en
byggepart ifht. ollekoll med
inspiration fra punkthusene i Lem.
Dette kunne være en måde at
rejse kapital på.
• Ide: man kunne rive
forsamlingshuset ned og
bygge noget nyt der fx ligner
aktivitetshuset i stil.
• Lihme by som kommunalt
energiprojekt (det lader til der er
grundlag for geothermisk varme –
herved vil byen blive energiby, da
ca. 90 procent af byens boliger er
opvarmet med fjernvarme).
• 1. prioritet bør være Lihme
centrum så attraktiviteten øges.
Man kunne med fordel arbejde
med en lige linier fra Brugsen til
noget rekreativt så det grønne
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trækkes mere ind i byen
• Der kunne bygges anpartsboliger som
Asgerbyggeriet i Skive
hvorved det både vil være attraktivt for
ældre og børnefamilier.
Sådanne boliger kunne fx ligge på
Rosenbakken med udsigt til fjorden. Hertil
blev kommenteret, at det ikke ligefrem er
i Lihme centrum, man lægger kræfterne
så.
• 1. prioritet: attraktive ældreboliger i
centrum. I dag er der ikke andre krav til
social boligbyggeri… de eksisterende
ældreboliger på Valmuevej er IKKE
attraktive – her har ingen lyst til at flytte

over, så der er behov for noget alternativt
hvis man skal holde på folk og kunne
frigive familievenlige boliger i byen.
Gyldendal
• Der skal kun opføres helårshuse i
Gyldendal og der skal være fjordudsigt.
• Nye boliger kunne ligge langs med
Vester Hærup Strandvej. Herved kunne
de nye boliger også koble sig op på
eksisterende kloaksystem.
• Nye boliger kan også ligge på skrænten
nord for havnen. Der var dog uenighed
om denne placering da flere mente det
ville gå ud over dyrelivet.

• Kan der være fisk i søen, der etableres
nord for havnen, så man kan fiske der? Det
indgår ikke pt. i projektet, men er bestemt
ikke umuligt at der kan arbejdes på det
engang.
Herefter blev der samlet op, og man blev
lokalt enige om, at der skal arbejdes for:
1: et løft af Lihme by – specielt i centrum
2: attraktive, centralt placerede ældreboliger
Hæftet med lokale udviklingsprojekter rettes
til efter dette og kommer
herefter på Lihmes hjemmeside.

”De landsbyer, der vil noget, får også noget ud
af det via landsbyudvalget,” sagde borgmester
Flemming Eskildsen på borgermødet i Lihme.
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”Den dag jeg ikke
kan rejse mere,
så kan jeg tage
på rejse gennem
mine albums og
billederne på
computeren,”
siger Bente om
fremtiden.

Hun drog vestpå
Af Marianne Husted
”Så kan du godt pakke kufferten,” lød det
opmuntrende i Bente Hansens telefon.
Det var svigerdatteren Vicky, der var i
røret. Hun er en ivrig deltager i alskens
konkurrencer og var den heldige vinder
af 50.000 kr. til en kør-selv-ferie, som
Quick Pot stod bag sammen med FDM.
At turen skulle gå til USA, var der ingen
tvivl om, for Vicky er ret bidt af det store
land mod vest. Og Bente var da også
fristet til at tage med Vicky, sønnen Kent
og børnebørnene Peter og Ida på 6 og
8 år. Men hun vidste jo samtidig også
godt, at tre uger i USA ikke ville blive
en billig fornøjelse og var i tvivl, om hun
skulle takke ja til invitationen. En anden
af Bentes fire sønner gjorde det klart, at
hun aldrig ville få en sådan chance igen,
hvorefter billetten blev købt.
”Når folk rejser langt, så er det typisk
til Østen; men jeg syntes, det var
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spændende at rejse den anden vej,”
siger Bente, der aldrig havde drømt om at
komme så langt hjemmefra.
Hotelværelser ventede
Turen blev tilrettelagt, så der var en
masse oplevelser til børnene, og Vicky
spurgte også Bente, hvad hun kunne
tænke sig at se. Det havde hun ikke
gjort sig tanker om, men nævnte Niagara
Vandfaldene, der ligger i Canada på
grænsen til USA. Niagara Falls kom med
i den ruteplan, som FDM udarbejdede
efter familiens ønsker. Ruteplanen betød,
at de hjemmefra vidste, hvilke motorveje,
de skulle køre på, hvilke hoteller de
skulle overnatte på og, i hovedtræk,
hvilke seværdigheder, de skulle opleve.
Da familien ankom til J.F. Kennedy
Lufthavnen i New York tog de ikke en
taxa, men en limousine – det var jo
USA – til det første hotel. Her stod en bil
klar, som Kent var mand for at køre hele
turen til Canada og tilbage igen gennem
Washington DC og ned langs østkysten til
det allersydligste punkt af Florida ved den
Mexicanske Golf.
Storhed
”Vi var ved at knække nakken for at se
toppen af skyskraberne på Manhattan,”
fortæller Bente. Hun var overvældet over,
hvor stort alting er i USA. Sengene, hun
sov i, var så store, at hun blev helt væk i
dem, Disneyland var så stort, at de kun
nåede at forlyste sig i en brøkdel af den
på en hel dag, og vejene var ind imellem
i ti spor og med en masse etager ovenpå
hinanden. Det sidste slog dog ikke Kent af
kurs, for han havde lært, at amerikanerne
har en meget civiliseret kørselsmoral.
Hvis han blinkede til højre eller venstre
gav bilisterne i de andre baner plads til,
at han kunne passere og komme sikkert
af sted.
”Jeg kan ikke et ord engelsk,” siger Bente,
som nød godt af, at Vicky, efter et år som

au pair i USA, taler flydende engelsk og
gerne tolkede og informerede undervejs.
Bente dannede ofte bagtrop, når familien
var på oplevelse. Hun sørgede for at
holde nogenlunde øje med, hvor de yngre
familiemedlemmer befandt sig, men var
på intet tidspunkt bange for at blive væk
for dem.

Frihedsgudinden
i New York.

”Jeg havde mobiltelefonen med,” forklarer
hun, og den gav den tryghed, der ligger
i at vide, at de andre aldrig var længere
end et enkelt opkald væk.
Alligatorer
”Turen var en kombination af rigtig gode
oplevelser og afslapning, så jeg kan
ikke forlange det bedre,” siger Bente.
Efter besøg ved det der er tilbage af
Tvillingetårnene, Frihedsgudinden,
John F. Kennedys grav på Arlington
Kirkegården, Seaworld i Orlando eller
sejlads i sumpområder blandt alligatorer,
havskildpadder og slanger med påbud om
at holde fingrene indenbords og en masse
andet, var familien fyldt op med indtryk,
når de nåede aften. Sådanne dage
nød de at slutte af med en svømmetur i
hotellets pool inden sengetid.
Bente var spændt på, hvordan det ville
blive at tilbringe tre uger klods op ad søn,
svigerdatter og børnebørn konstant. Det
blev rigtig godt.
”Jeg nød det hele tiden. Det var bare
fantastisk og noget helt andet end et
besøg om eftermiddagen ind imellem,”
fortæller Bente, der ikke tidligere havde
været på ferie med Kents familie.
Turen foregik i slutningen af april og
begyndelsen af maj, og nu er Bente
i gang med at få orden på de mange
billeder, hun har liggende på computeren.
Nogle af dem vil hun få skrevet ud og sat i
et album. Til senere brug.
”Den dag jeg ikke kan rejse mere, så kan
jeg tage på rejse gennem mine albums
og billederne på computeren,” siger Bente
om fremtiden.

Key We

st.

Miami Beach
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Ung kunst
Af Anette S. Sørensen

I VSD Fjordbo Usfo har alle
3 - 6 årige været fordybet
i at tegne skitser af deres
egne huse og derefter male
billedet over på lærred.
Malerierne har børnene
malet i pastelfarver, tegnet
op med tusch og fedtfarver.
Billederne har hængt på
børnehavens vægge og
blev rost så meget og
var så eftertragtede, som
købsobjekt, af forældre og
bedsteforældre, at de blev
solgt på auktion til byfesten
i Lihme. Det indkomne
beløb for billederne bliver
overdraget til børnehaven
og skal bruges til en fælles
oplevelse for børn og
personale. Det bliver rigtig
godt.
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

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

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
13

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

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40
Lihme Tennisklub

Medlemspriser sæson 2011
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243
Leje af bane 1½ time
Leje af bane, inkl. bolde 75 kr.
Udlejning sker ved: Lihme Brugs

- Kør stilen, få kort til bilen...
V/ Kørelærer Winnie Poulsen • Vadumvej 2 • Ålbæk • 7860 Spøttrup
Mobil 40 611 322 • E-mail: info@gearskiftet.dk • www.gearskiftet.dk
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Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Friske Fisk

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

9756 0179
2176 6615
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Hvad skal du lave i sommerferien?
Af Dorthe Dalsgaard, Marianne Husted og fotos af Jenny Nielsen Husted

25. juni. Første eftermiddag i skolebørnenes sommerferie. To af Lihme Bladets
udsendte stiller op ved Brugsen i Lihme for at finde ud af, hvad der skal ske i
sommerferien og tage temperaturen på sommeren.
Anni Jensen,
Hvidbjerg: Det
bliver til en tur til
København for at
se cirkusrevyen
med Ulf Pilgård
og Lisbeth Dahl.
Og så skal jeg til
Ålbæk i sommerhus. Det bedste
ved sommeren er
at svømme og
snorkle i fjorden, hvor farverne er
fantastiske, og der er rigtig meget at se
på, søanemoner, krabber og småfisk.

Erik Poulsen,
Dagli’ Brugsen
Lihme: Vi tager
fire dage til
festival i Skagen.
Festivallen byder
på et bredt
spekter af musik
med viser og
populærmusik,
så alle kan være
med. Resten af
sommeren skal jeg arbejde pånær en
uge i august. Vejrets skiften er noget af
det bedste ved sommeren.

Henning Trærup,
Lihme: Jeg skal
ingen steder hen,
jeg passer haven
og huset. Om
sommerne kan
jeg godt lide, at
der kommer
turister til byen.
Så bliver der
mere fest, og
mange kommer
forbi på vej til Kås.

Robert og
Jens Kristian
Lofstad, Kås:
Vi tager
tilbage i tiden,
til stenalderen
på Hjerl Hede. Her
lever vi i ni dage på stenaldermanér. Vi
maler korn, sejler i træstammer og fisker,
slagter, griller og snakker med folk.

Marianne
Winterskov,
Lihme: Vi skal en
uge til Skagen og
bo på
Bed & Breakfast.
Og så skal vi en
uge i campinghytte med vores
ældste barnebarn
på 7 år. Vi nyder
det gode vejr og
at holde fri for
arbejde.

Klaus Jensen,
Ålbæk: Jeg har
ikke tid til at holde
sommerferie. Jeg
kører lastbil og
spiller til fester og
fødselsdage, som
jeg plejer. Jeg
elsker godt vejr,
solen skinner, og
det er godt varmt.
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Dinand Aalbers,
Nordentoft: Jeg
skal til Kildeborg
og på ferie med
min familie i
Frankrig. Og så
skal jeg spille
fodbold med mine
venner. Det
bedste ved
sommeren er det
dejlige vejr.

Maybritt Hald,
Lihme: Vi
camperer. Vi
ligger fast ved
Stenbjerg, men
dog ikke mere
fast end at vi
også tager turen
til Silkeborg. Det
bedste ved
sommeren er at
komme til vandet;
både fjorden og havet eller søerne i
Silkeborg, hvor der er mere læ.

Karsten
Nørgård og
Olga Madsen,
Nr Lem: Vi
skal være
hjemme på
Fedet ved
Ejsing og Sdr Lem vig. Her har vi en
masse praktiske gøremål. Vi håber at
huset bliver solgt i Nr. Lem, så vi kan
bruge al vores tid på det nye i Ejsing.

Rikke Hansen,
Skive: Jeg skal
arbejde på Rose
Poultry og i
cafeen på
Limfjordscamping.
Jeg skal også på
Hærvejsvandring
sammen med min
kæreste og to
kammerater. Vi
pakker rygsækkene og går bare afsted fra
Viborg og sydpå – som en form for
overlevelsestur.

Ole Stengaard,
Lihme: Vi skal
være sammen
med børn og
børnebørn i
Løkken. Vi elsker
at grille og sidde
ved fjorden. Hvis
vi skal af sted til
udlandet, så
bliver det uden
for sæsonen.

Inga Madsen,
Sdr. Hede: Vi skal
til harmonikatræf
i Bindslev, hvor vi
bor på camp fra
søndag til
søndag. Henry
spiller med i
Herning
Harmonikaklub,
som går rundt og
spiller til hele
træffet. Resten af sommeren skal vi
være hjemme, hvor vi nyder vores
fantastiske udsigt over fjorden.
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Johna Jensen,
Ø. Hærup: Vi skal
være hjemme. Så
tager vi til
Gyldendal og
Vadum og bader.
Vi kører tit en tur
og nyder
aftenerne, hvor vi
griller. Det bedste
ved sommeren er
det gode vejr.
Bente Skriver,
Brodal: I år er vi
hjemme i ferien
og kører på
småture ind
imellem. Jeg
nyder virkelig
tiden til at være
hjemme.

Eva, Tine,
Mette og
Malou
Tinglef,
Lihme:
Sommer er
lig med
camping i
Stenbjerg for os alle. Vi kan lide godt
vejr, lidt tøj og cykelture. Vi er mange fra
Lihme, der camperer i Stenbjerg, så vi
har en vej, som hedder Lihmevej.
Dorthe,
Lærke og
Astrid,
Snejbjerg:
Vi ligger fast
på
Limfjordscamping.
Desuden er vi er en uge i Østrig sammen
med farmor og farfar, hvor vi lejer
gasthause. For os er sommer lig med tid
18og frihed for daligdagens ræs.

Torben Jensen,
Lemvig: Vi er tre
familier, som lige
har købt et
sommerhus ved
Gyldendal. Vi vil
arbejde med
huset og glæde
os til det dejlige
vejr. Humøret er
bedre om
sommeren.
Peter Jacobsen,
Lihme: Jeg har
ikke gjort mig
tanker om ferien
endnu. Jeg skal
arbejde, hvis jeg
kan finde noget.
Ellers bruger jeg
tiden på at lege
med de andre
drenge, tage til
stranden, spise
is og holde fest.
Matias Hviid,
Århus: Jeg ved
sgu ikke rigtigt,
hvad der skal ske.
Vejret er det
bedste ved
sommeren, hvor
der er lidt flere
muligheder end
ellers. Vi tager til
stranden, sejler,
spiller bold og
tennis.

- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Jebjerg Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
Prima gas
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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Bent Jensen,
sparekassedirektør i Spar
Salling, var i sommerhumør,
da Lihme Bladet kiggede
forbi hans kontor i Lem.
Det havde han grund til,
idet sparekassen adskillige
gange er blevet kåret til
Danmarks mest vellidte
pengeinstitut. Men der
er mørke skyer omkring
egnens økonomiske
hjørnesten, som bl.a. er
en væsentlig årsag til, at
Lihme Bladet kan udgives.
Der er pres på de små og
mindre pengeinstitutter
- parallelt med det pres,
der synes at være på alt i
Danmark, der ikke er ”stort,
effektivt og professionelt”,
som det konstant
fremhæves i skoledebatter,
sygehusdebatter og
ved opkøb i det private
erhvervsliv.
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Danmarks mest vellidte pengeinstitut!
Af Ann Balleby
”Nogle gange kan man godt blive lidt
træt,” siger Bent Jensen, da vi mødes i
Spar Sallings hovedkontor i Lem fire dage
efter Fjordbank Mors er krakket.
Spar Salling er lige blevet ratet
halvskidt i en rating lavet af det private
investeringsfirma Niro Invest. Bent
Jensen finder papirerne frem og forklarer,
at det primært skyldes to forhold.
Det ene forhold er, at 25 % af bankens
udlån går til landmænd. Sådan har det
altid været. 25 % er en gammel, solid
målsætning, som passer til Spar Sallings
geografiske placering og historie.
Det andet forhold er, at man har en
solvensoverdækning, som svarer til den,
man krævede før krisen. Nu kræves der
en højere dækning, så den er man i færd
med at rette op.
Spar Salling har, på trods af betaling til
andre pengeinstitutters krak, kørt med
overskud siden juni 2009 og har i øvrigt
større indlån end udlån. Før finanskrisen
var der store solide overskud.
Danmarks bedste pengeinstitut
Egentlig er vi mødtes til en snak om,
at Spar Salling er blevet kåret som
Danmarks bedste pengeinstitut af My
Banker. Det er flot og får smilet frem hos
sparekassedirektøren.
”Egentlig er det mere rigtigt at sige, at vi
er Danmarks mest vellidte pengeinstitut,
for det er kunderne, som står bag
kåringen,” siger Bent Jensen.
Adspurgt, hvorfor Spar Salling er blevet
kåret, forklarer Bent Jensen, at han tror,
at kunder føler, de får en god behandling,
at de føler, at sparekassen er troværdig
og har gode produkter. Han fortsætter
med at sige, at i virkeligheden, så er
kåringen mere et godt signal om noget
positivt end noget håndgribeligt og direkte
anvendeligt for sparekassen.
”I øvrigt, så er det ikke første gang, My
Banker kårer os. Vi har været ”Bedste
pengeinstitut” tidligere bl.a. i 2010, uden

at vi har haft så stor fokus på det. Vi har
været nummer et på den liste tre gange
de seneste fem år,” fortsætter Bent
Jensen.
Spar Sallings ”udenbys” kunder
Spar Sallings kunder er delt i tredjedele:
1/3 er fra den gamle Spøttrup kommune,
1/3 er fra de omkringliggende kommuner
og 1/3 er fra resten af landet.
Kernen i den tredjedel, der kommer
fra resten af landet, er primært
københavnske akademikere. Det kræver
en forklaring. Årsagen er, at da internettet
kom til Danmark, var Spar Salling blandt
de første fire pengeinstitutter, der fik en
hjemmeside. Disse moderne hjemmesider
blev naturligvis besøgt at en begrænset
gruppe af mennesker, fordi ikke ret
mange havde adgang til internettet på det
tidspunkt. I denne begrænsede gruppe
var der mange akademikere i København.
Gruppen udgør 10-15 % af sparekassens
samlede kundegrundlag.
En del kunder i gruppen er også unge
fra egnen, som er flyttet væk især for at
studere.
Der er også sommerhusfolk blandt
sparekassens kunder, men det er nu ikke
så mange. Til gengæld er de trofaste og
entusiastiske.
”Årsagen til, at så mange kunder
er ”udenbys” kunder skyldes nok
kulturoplevelsen,” forklarer Bent Jensen.
”Med ”kulturoplevelsen” mener jeg ,
at folk synes, det er lidt hyggeligt at
have et pengeinstitut, hvor man kender
medarbejderne, og hvor medarbejderne
kender en. Det giver identitet at have en
kontakt og ikke bare være et nummer.
Valget af pengeinstitut kan være et signal
i ens identitet og selvopfattelse. Vi oplever
mange kunder, som kommer til os efter
mund til mund metoden. Det er en meget
typisk tilgang.”
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Dansen og
legehuset samler
familien

Berit og Søren Bidstrup sammen med børnene
Julie, Oliver og Viktor foran deres legehus, hvor hele
familien overnatter mange gange hver sommer.
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Af Dorthe Dalsgaard

Det er en helt almindelig onsdag aften
hos Berit og Søren Bidstrup, som bor på
Irisvej i Lihme. Børnene slapper af med
hygge i nattøj og går og venter på, at
de skal sove i legehuset sammen med
deres forældre. Jeg bliver afledt i forhold
til, hvad jeg havde forventet, vi skulle
snakke om; men vi får omsider startet på
samtalen. Vi sætter os ved spisebordet,
som står i nytilbygningen indrettet med
højt til loftet, ovenlysvinduer og dejlig
aftensol.
Mødtes på Campingpladsen
Berit og Søren mødtes for 20 somre
siden, hvor Berit var i familiens
sommerhus ved Ålbæk strand. Dengang,
ligesom nu, var Limfjordscamping et
fantastisk sted for unge mennesker
at mødes. Søren fortæller, at han tog
turen på cykel fra Skive til Ålbæk flere
gange om ugen den sommer, ja og Berits
tiltrækningsevne på Søren har holdt ved
lige siden.
I svigerforældrenes fodspor
Begge har ungdomsuddannelser fra
Skive, og selvom det ikke har stået
helt klart fra starten, hvad de ville
arbejde med, har de begge styret deres
uddannelser ind efter, at de gerne ville
blive på egnen.
Søren startede sin karriere inden for
militæret og siger: ”Jeg var rigtig glad
for det, både de fysiske udfordringer og
samarbejdsformen passede mig rigtig
fint. Betingelserne for at fortsætte inden
for militæret var dengang, at jeg måske
skulle skifte arbejdssted hver fjerde år.”
Efter et ophold på sergentskole i Varde
og en efterfølgende periode ved artilleriet
i Skive, konkluderede parret, at den
usikkerhed ikke passede godt ind i deres
forestilling om at stifte familie.
Søren valgte at gå i lære som
maskinsnedker og fik en elevplads
hos svigerforældrene Christen og

Lilly Svenningsen, som startede Lem
Møbelfabrik. Lem Møbelfabrik er
specialiseret i at lave træstellene, som er
inden i polstermøbler - i fagsproget kaldet
blindstel.
”Fordelen ved en mindre virksomhed
er, at vi har en varieret hverdag med
opgaver inden for salg, produktion
og kontor. Vi leverer bl.a. til lokale
polstermøbelfabrikker i Durup, Vinderup,
Skals og på Mors,” fortæller Søren.
Berit fulgte i svigermoderens fodspor
og tog den 2-årige uddannelse som
lægesekretær. Hun fik en elevplads på
Skive Sygehus, som blev kombineret med
skoleophold i Odder. Berit har gennem de
sidste 10 år arbejdet på fertilitetsklinikken
på Skive Sygehus. Berit giver udtryk
for, at det er et dejligt sted at arbejde og
sætter stor pris på den personlige kontakt
med patienterne. Det er spændende
at følge med i om graviditeterne lykkes
som planlagt, men efter indførelsen af
brugerbetalingen pr. 01.01.11 er antallet
af henvisninger desværre faldet.
”Vi er dog fortrøstningsfulde i Skive,
da vi har Danmarks bedste resultater
- og nu hvor man selv skal betale for
behandlingen, søger man vel derhen,
hvor chancerne for at behandlingen
lykkes er størst,” udtaler Berit. Det er
muligt for alle under 40 år at opsøge
hjælp mhp. fertilitetsfremmende
behandling med eller uden partner, dog
må man ikke have nogen fællesbørn.
Foruden arbejdet på fertilitetsklinikken
i Skive har Berit for et års tid siden
overtaget kontorarbejdet på Lem
Møbelfabrik efter sin mor Lilly. Berit er på
kontoret i Lem to formiddage om ugen.
Det er tydeligt, at Søren og Berit er gode
til at arbejde sammen, og denne evne til
at samarbejde har de til gengæld også
øvet sig i, siden de begyndte til dans som
ca. 20-årige.

23

Berit og Søren er meget dygtige konkurrencedansere.

ser som de professionelle i ’Vild
med Dans’ bl.a. Marianne Eihilt og
Thomas Evers Poulsen, og Jens
Verner stod tit som en af dommerne
til turneringerne.”
”Da vi fik Julie for 8 år siden og
derefter Oliver og Viktor, erkendte vi,
at vi blev nødt til at holde en pause
med konkurrencedansen. Vi lå som
nr. 3 på den danske rangliste i 10dans, da vi var bedst, men vi trak os
tilbage som aktive turneringsdansere
i 2003, da Søren fik en knæskade.”
Efterfølgende har Søren desværre
døjet med et dårligt knæ, men i
stedet begyndte han at dykke, da
det var svært at undvære at være
aktiv i fritiden. Berit er hoppet med
på ”Zumba-bølgen”, som er en
kombination af dans og aerobic til
glad latinamerikansk musik.

Bidt af dansen
De begyndte til dans, fordi de gerne ville
gøre noget sammen. Søren havde været
meget aktiv inden for taekwondo i mange
år, både som kæmper og træner, og
brugte dengang meget tid på denne sport.
Berit overtalte Søren til, at de skulle prøve
at gå til dans i en måned, og hvis det så
ikke faldt i Sørens smag, måtte de stoppe
igen uden sure miner fra Berits side.
Berit og Søren fortæller: ”Ja det endte
med, at vi blev bidt af dansen. Efter
den første sæson begyndte vi som
turneringsdansere, vi trænede fast tre
gange om ugen og nød konkurrencerne,
hvor vi klarede os godt. Vi valgte både at
konkurrere inden for standarddanse og
latinamerikanske danse, det der kaldes
10-dans. Vi konkurrerede imod dem, I
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Underviser i ’Vild med Dans’
I september 1999 startede de første
gang et dansehold op i Lihme. Det
var et hold med lokale mennesker i
alderen 16 - 60 år, som alle havde
det til fælles, at de gerne ville lære
at danse, og de er fortsat med at
undervise i dans gennem årene. De
seneste år har undervisningen foregået
i samarbejde med Lem Motion og
Idrætsforening (LMI). De starter op igen
i Lem Hallen med ’Vild med Dans’ til
september med to hold: Et fortsætterhold
for dem, som har danset tidligere, og et
begynderhold for dem, som aldrig har
prøvet det før.
”Det er en fornøjelse, at der er stor
opbakning til dans her på egnen, og der
kommer par fra hele Salling for at lære
dansens verden at kende,” fortæller Berit.
Søren og Berit nyder at undervise,
og når de er af sted, er det bedste og
mormor & morfar, der træder til og passer
børnene. Det lyder til, at alle parter nyder
disse timer sammen, og parret er meget
taknemmelige for denne opbakning, da

det jo giver dem mulighed for at dyrke
dansen igen.
Nu, hvor de begge har passeret 35 år,
er der nye muligheder for at deltage i
konkurrencer igen inden for sportsdans,
da man så kan stille op i seniorrækken,
og det er da også noget parret går
og drømmer om. Derfor trodsede de
Sørens dårlige knæ og har danset på
sportsdanserholdet i standarddans på
danseskolen i Skive i fire måneder her i
foråret 2011 med træning to gange om
ugen.
”Det har været dejligt at komme i gang
igen, og det var skønt igen at være på
dansegulvet til afdansningsballet.” siger
Søren.
Ligeledes er der glimt i øjet, når de
fortæller om, at deres børn også er glade
for at gå til sportsdans på danseskolen
i Skive. Datteren Julie på otte år har
allerede danset i fire år og er aktiv som
turneringsdanser. Hun fik sammen
med dansepartneren Daniel mange
flotte placeringer og medaljer i den nu
overståede sæson. Oliver på seks år er
også lige begyndt til dans her i foråret,
men om han bliver ved må tiden vise.
Viktor på 3 ½ år har endnu ikke prøvet
kræfter med dansen. Det er lysten, der
driver værket, og det er ikke noget krav
fra forældrenes side, at børnene absolut
skal danse. Julie er dog allerede for alvor
bidt af dansen, så hun skal nok træde i
forældrenes danse-fodspor.
Legehus med højt til loftet
Familien Bidstrup elsker at rejse, og
yndlingsrejsemålet er Egypten, hvor
familien har været mange gange.
Rejserne dertil har altid foregået forår og
efterår, men sommeren tilbringer de her
på egnen. Deres måde at nyde hinanden
på kommer tydeligt frem, da de alle viser
mig deres legehus. Her er der højt til
loftet - for et legehus at være, og der er
hems, hvor de store børn sover og plads
til forældrene og den mindste på gulvet.

Børnene, Viktor,
Oliver og Julie
på vej op på
legehusets
hems.

Familien har allerede sovet i legehuset 20
nætter i år, så rekorden fra sidste år på 28
overnatninger er inden for rækkevidde.
Berit siger: ”Vi nyder at sove sammen
herude, det er bare så dejligt at være tæt
på hinanden.” Og Søren fortsætter med
et smil på læben: ” Ja, jeg ved ikke, hvem
der nyder det mest, os eller børnene.”
Den yngste på Irisvej er gået træt på
sofaen og samler kræfter til en ny dag.
Familien nyder hverdagen og friheden
ved at bo i Lihme, hvor de hygger sig
sammen i haven, glæder sig over de
nyanlagte højbede i køkkenhaven, og i
det hele taget nyder livet sammen på den
rolige villavej med kig til markerne lige
bag hækken.
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog
Ristet hotdog

16,16,5,22,22,-

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

22,18,25,-

Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød

37,45,45,60,45,60,-

½ Kylling m/pommes frites
½ Kylling m/salat

60,60,-

½ Kylling m/agurkesalat
39,10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
55,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
47,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes

47,47,-

Live musik!
Annonceres i
Spøttrup Ugeavis
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5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
55,Big Burger
36,Cheese Burger
39.Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese

48,45,45,57,-

Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce
Buffaloburger
m/hjemmelavet bøf

52,52,55,-

Majstrekantsburger m/kylling 39,Kyllingeburger m/paneret kød 40,Kyllingeburger m/ slice kød
47,Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger

65,69,-

Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab

79,60,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola

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

&

Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 68,Marinerede kyllingestrimler

Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

37,-

Salat m/ kylling el. kebab

49,-

68,-

BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites

35,35,-

68,-

5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,

m/pommes frites og salat
45,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 55,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce

52,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

52,37,37,37,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

25,20,-

remoulade, ristet løg og
agurkesalat

35,40,-

35,-

25,-

37,Åbningstider
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og
lørdag evt.
åben til

kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-22:00
Lukket
kl. 17:00-23:00
kl. 16:00-24:00
kl. 13:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Åbningstider (køkkenet)

Sunshine
solcenter

åbent hver dag
07.00 - 22.00

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag

kl. 17:00-21:30
kl. 17:00-21:30
Lukket
kl. 17:00-21:30
kl. 16:00-21:30
kl. 13:00-21:30
kl. 13:00-21:30
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Solenergi til fremstilling af el
af Palle Jørgensen
Solceller til fremstilling af el er en
gammel teknologi. Hvem har ikke haft
en lommeregner med solceller? Eller
solcellelygter til haven, der også er blevet
et populært produkt. Da strømpriserne
kun stiger og stiger, er det blevet mere
aktuelt at fremstille store solceller, selv
om de stadig er forholdsvis dyre at
producere. Det, der kendetegner alle
disse produkter, lige fra lommeregneren,
solcellelygter og solcelleanlæg, er, at
den energi, der fremstilles og lagres om
dagen, kan bruges, når solens stråler er
aftagende.
Også mindre solcelleanlæg er blevet
aktuelle, og jeg har et af slagsen. Energi
Midt gav tilskud til opsætning af mit
solcelleanlæg, men der er dog stadig en
lang tilbagebetalingstid på investeringen
efter min mening.
Måleren tæller baglæns
En solcelle afgiver jævnstrøm, som
ledes ind i en konverter, der omformer
strømmen til vekselstrøm. Strømmen
ledes ind på elnettet i huset, og skulle
man så være så heldig, at anlægget
producerer mere strøm, end der bliver
brugt, tæller måleren baglæns, hvilket er
et skønt syn!
En konverter er en omformer, der virker
på samme måde, som den man kan
købe til at omforme 12 volt fra bilens
akkumulator til 230 V vekselstrøm, som
så kan bruges til ungernes elektriske
isenkram på bagsædet.
Energi Midt er ved at udskifte alle
elmålere her i området til elektroniske
målere, så man desværre ikke fysisk kan
se hjulet/nålen løber baglæns længere.
Er det en elektronisk måler, du har, skal
den skiftes til en type måler, der kan tælle
”baglæns”. Målerskiftet er gratis, endnu.
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Staten har lovgivet om, at der må
installeres op til 6 kWh anlæg i private
husstande. Det kan være solceller eller
vindenergi. Hvis man har begge dele,
må de ikke overstige 6 kWh for at bruge
nettoafregningsmetoden. Nettoafregning
vil sige, at man kan ”lagre” el på nettet,
når anlægget producerer mere, end der
bruges i husstanden, og man kan aftage
”gratis” el fra nettet, når forbruget er
højere end produktionen. Skulle der være
overskud, når året er omme, afregnes
de overskydende kWh, dog ikke til 192
øre, som vi skal betale pt. Jeg kender
ikke afregningsprisen pr. kWh, da jeg
bruger meget mere end mit anlæg kan
producere.
Bedste afkast
Et 1140 W solcelleanlæg kan producere
max 1140 W pr. time ved fuldlast, det
vil sige fuld sol direkte på solcellen. Det
kan blive ca. 912 kWh pr. år forudsat,
at anlægget har den mest optimale
placering. Solcelleanlægget fylder ca. 1,6
m x 4,8 m, og solcellerne giver det bedste
afkast, hvis de er monteret på et 45°- 50°
tag, som vender mod syd. Man skal være
opmærksom på, at der ikke er træer eller
lignende, der skygger for solcellerne;
selv en flagstang kan faktisk nedsætte
produktionen betydeligt.

En af fordelene ved et solcelleanlæg er,
at det næsten er vedligeholdelsesfrit, dog
kan det øge produktionen lidt at vaske
solcellerne 1 til 2 gange årligt.
Skive kommune har opsat solceller på
mange kommunale bygninger og samlet
set, regner Skive kommune med en netto
el-produktion på mindst 950.000 kWh fra
de i alt 12.000 m2 solcelle-beklædte tag
og facader.
Man kan følge Skive kommunes
energivisioner på adressen
www.energibyenskive.dk.

Rettelse:
I Lihme Bladet nummer 16, april 2011 skrev
vi under titlen ”Energi” om vindmøllerne på
Udsigten, at de var husstandsvindmøller.
Vi er blevet gjort opmærksom på, at dette
ikke er korrekt. Det er minivindmøller. En
husstandsvindmøller er en mølle, der er over

2 meter i rotordiameter, og der gælder andre
regler for disse. Møllerne på Udsigten har en
rotordiameter fra 1 meter til 1.4. Derfor gælder
der helt andre regler for disse. Der kom nye
regler for hustands- og minivindmøller i 2007.

Nej, hvor sjovt!
Af Ane Marie Henriksen

I 1966 blev jeg klasselærer for vores
daværende 6. klasse, og da de i
sommeren 1967 var 7. klasse (23
elever - det var tider dengang), var Kurt
Behrmann og jeg på tur med den klasse
til Nordsjælland. Vi boede på vandrerhjem
i Hensingør lige ned til Øresund. Jeg
skulle selvfølgelig sove på sovesal med
pigerne i køje. Pigerne var sendt i seng.
Kurt og jeg fik en kop kaffe, børstede
tænder, og så gik jeg op til pigerne. Men

hvilken duft, da jeg åbnede døren, de
havde spist meget slik i løbet af dagen!!!
Der var en dør ud til en fransk altan. Den
blev straks åbnet. Pigerne sov, troede jeg.
Da jeg skulle kravle i min sovepose, var
den syet sammen med jeg ved ikke hvor
mange små sting. Jeg fandt en saks og
begyndte at klippe op; mens det stod på,
begyndte en fnisen rundt om i køjerne.
Det var rigtig sjovt! Efter ca. ½ time sov vi
alle sammen.
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Giftmord i Nørhede?
Af Ib Svenningsen

Det her anvendte materiale er indsamlet
af lærer Jens Hansen, der var enelærer
ved Ålbæk skole i perioden 1891-1899
og Håsum skole 1899-1934. Som nabo
til Nørhedegård og ”oldebarn” af Kirsten
Thomasdatter har han haft en naturlig
interesse for sagen.
Midt i vor velfærd, hvor små problemer
bliver store og uoverskuelige, er der en
tendens til at søge tilbage til ”de gode
gamle dage” Såfremt denne idyl skal
findes, bliver ”de gode gamle dage”
sideordnet med ”de glade tressere”, hvor
vor sociale velfærd bedredes enormt. Går
man længere tilbage, vokser de sociale
skel mere og mere, hvorved ”de gode
gamle dage” bliver et tvivlsomt begreb.
Ved at læse Jeppe Aakjærs ”på aftægt”,
der er skrevet så sent som i 1907, vil
man få én af skævhederne at se, nemlig
aftægtsfolkenes vilkår i de danske
bondesamfund. På trods af, at aftægtsfolk
var privilegerede i forhold til deres
jævnaldrende, der kun havde fattighuset
at ty til, er beskrivelsen rystende og
umenneskelig. Er det for at skabe
sensation, eller er det sandheden?
I den forbindelse skal der hentes et
eksempel fra Nørhedegård i Lihme
sogn, Rødding herred, Viborg amt, hvor
aftægtskonen Kirsten Thomasdatters død
i 1856 vakte opsigt.
Kirsten Thomasdatter
I 1806 blev Kirsten Thomasdatter gift
med ejeren af Nørhedegård i Lihme sogn,
enkemand Søren Bruunsgård. Hun var
på mødrene side af Kaarsgårdslægten fra
V. Lyby, en velanset slægt, der for en stor
del bestod af skippere og handelsmænd
samt selvejere. Ægteskabet blev
barnløst, men Kirsten var en fortræffelig
stedmor for Søren Bruunsgårds børn
af første ægteskab. I 1822 døde Søren
Bruunsgård imidlertid, hvorfor Kirsten
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måtte overtage driften af gården, indtil hun
i 1831 overlod gården til stedsønnen Knud
Sørensen og gik på aftægt. Forholdet til
stedsønnen var særdeles godt og hendes
midler solide, bl.a. fik hun renter af et
legat oprettet af hendes bror Chresten
Thomassen, der fik fødegården i V. Lyby.
Til Kirstens store sorg dør Knud Sørensen
i 1850, hvorfor Kirsten opretter et
lovformeligt testamente til fordel for Knud
Sørensens børn. I 1855 sælger Knud
Sørensens enke gården til Peter Andersen
Skjelsgård i Vester Lidegård - Rønbjerg
Sogn. Med i købet fulgte den aldrende
Kirsten Thomasdatter, hvis aftægtskontrakt
den nye ejer måtte acceptere. Denne var
noget mere omfattende end så mange
andre aftægtskontrakter, bl.a. skulle
gårdens indehaver holde pige til Kirstens
opvartning. Større betænkeligheder har
Peter Andersen Skjelsgård sikkert ikke haft
i så henseende, idet Kirsten på daværende
tidspunkt var nær de 90, noget svækket
med begyndende forkalkningssymptomer.
Peter Andersen Skjelsgård
Peter Skjeldsgård var, da han købte
Nørhedegård, 53 år gammel og kunne
se tilbage på et ikke helt almindeligt
levnedsforløb. Han kom fra St. Ramsing,
hvor han som uægte barn var vokset op
hos bedstemoderen. Da moderen blev gift,
flyttede han ned til hende og stedfaderen,
Laurs Skjelsgård i Hjerm by. Som
konfirmand kommer han i tjeneste på Øster
Lidegård i Rønbjerg og evner allerede som
23-årig at købe nabogården. Denne driver
han i ca. 30 år så godt, at han bliver i stand
til at købe Nørhedegård, som var dobbelt
så stor.
Peter Skelsgård var en meget begavet
og belæst mand, der vidste besked med
mange ting, som for almindelige folk
dengang var det rene latin. Han var tillige
en både påpasselig og dygtig landmand,
men han kendte også - måske for godt - sin
egen overlegenhed og var ikke utilbøjelig
til at lade andre føle den, så han var ikke

just afholdt. Dertil kom, at han var i høj
grad kvindekær og ikke gjorde sig megen
samvittighed over at bruge sine evner til at
få kvinder i sin magt, og var der noget, der
i de tider kunne nedsætte en mand i det
almindelige omdømme og gøre ham frygtet
og forhadt, så var det just denne egenskab.
Den 1. april 1855 flyttede Peter Skjelsgård
ind i Nørhedegård sammen med sin
hustru, en voksen søn, en 11-årig datter
og en tjenestepige. Sidstnævnte forlod
igen gården 1. november i frugtsommelig
tilstand og blev ikke erstattet. Alene dette
var nok til straks at bringe den nye mand
i Nørhede i dårligt ry på egnen. Værre for
ham skulle det blive, at han snart ”skar
igennem” med Kirsten Thomasdatters pige,
Ane Jensdatter. Denne, der jo var gammel
i gårde, klagede over, at han ikke leverede
brændsel, som han skulle. Navnlig var det
vist noget til optænding, hun manglede, for
Peter Skjelsgård klagede over, at hun med
sin økse gik og huggede splinter af gårdens
stolper og andet træværk. Syv uger efter,
at han var kommet til gårde, befalede han
hende at fjerne sin dragkiste og klædekiste
fra gårdens storstue, hvor disse ting altid
tidligere havde haft sin plads. Dette blev
hun da også nødt til, og da der ikke i
aftægtslejligheden var plads til hendes
møbler, måtte hun have dragkisten ned til
sognefoged Jens Bertelsen i Ålbæk.
Spændingen øgedes endvidere ved, at
Peter Skjelsgård til at begynde med ville
behandle Ane som sit tyende, der ikke
uden videre kunne komme og gå, som
hun ville. Men Ane hævdede, at hun kun
stod Kirsten Thomasdatter til regnskab,
og heri fik hun medhold af sognefogeden,
der i sin tid havde fæstet hende på Kirsten
Thomasdatters vegne.
Således var der da krigstilstand mellem
de to parter, men dette hindrede dog ikke,
at Peter Skjelsgård lejlighedsvis kunne
vise den gamle Kirsten både venlighed og
opmærksomhed.

Kirsten Thomasdatters død
Den 10. februar 1856 var en søndag,
og Peter Skjelsgårds kone og søn, samt
Ane Jensdatter var gået i kirke. Hjemme
i Nørhedegård var kun gamle Kirsten,
Peter Skjelsgård og den 11-årige datter.
Pigebarnet havde - som så ofte før været inde hos Kirsten, og da gik hun i
sit køkken og fejlede ikke noget. Barnet
var siden løbet over til en af naboerne og
havde været borte i ca. en halv time.
Da folkene kom fra kirke, fandt Ane
Jensdatter den gamle heftigt syg. Hun
meddelte dette til Peter Skjelsgård,
og denne lod gå bud til den gamles
pårørende, bl.a. til skolelærerens kone,
Kirsten, og til sognefogeden, der plejede
at sørge for Kirstens sager. De kom også,
men da det jo ikke var første gang, de
var blevet hentet i lignende anledning,
gik enkelte af dem igen, da de mente, at
Kirsten nok kom sig som sædvanlig.
Denne gang døde hun imidlertid.
Hun havde ikke talt med nogen af de
besøgende og havde ikke svaret på deres
spørgsmål, men ligget stille hen, så ingen
herefter kunne forklare, om hun havde
været ved bevidsthed eller ikke. Men da
hun var død, fortalte Ane Jensdatter både
til den ene og den anden, at da hun kom
fra kirke, havde Kirsten sagt til hende, at
”æ Mand” havde været inde hos hende
og givet hende noget, som hun var bleven
således af. Ane lagde ikke skjul på, at hun
mente, at Peter Skjelsgård havde forgivet
Kirsten, og snart løb rygtet rundt i sognet.
Dette kom da også pastor Fontenay
for øre med det resultat, at han den
følgende søndag i et brev underrettede
herredsfoged Schmidt i Skive om det
mistænkelige ved dødsfaldet.
Herredsfogeden tog straks om mandagen
til Nørhedegård og holdt forhør. Derefter
beordrede han Peter Skjelsgård til straks
at køre liget til Skive, så det kunne blive
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obduceret. Obduktionen blev foretaget af
distriktslæge Schou og en anden læge
og resulterede i, at man i ligets mave
fandt nogle røde korn, som godt kunne
være giftstof. Skønt Peter Skjelsgård med
sin hånd på ligets bryst svor, at han var
uskyldig i Kirsten Thomasdatters død,
blev han dog arresteret, og ligets mave
med indhold blev i to forseglede glas
sendt til Sundhedskollegiet i København
til nøjere undersøgelse.

på, at det også havde været anvendt
til hjemmefarvning. Det kunne jo også
tænkes, at den gamle Kirsten kunne have
haft giften liggende i sine gemmer, og nu
selv - med eller imod sin vilje - havde fået
det ind. Inden man kommer til at tænke
på denne mulighed, var desværre alle
Kirstens efterladenskaber splittet for alle
vinde, til dels solgt ved auktion, så nogen
undersøgelse over denne mulighed ikke
mere lod sig anstille.

Resultatet af kollegiets undersøgelse
blev, at de forefundne korn var rød
Arsenik (Realgar), og erklæringen, som
fulgte, lød på, at giftstoffet nok kunne
være årsag til Kirsten Thomasdatters
død, men det var ikke udelukket, at
dødsårsagen kunne være en anden.
De to obducerende læger afgav med
hensyn til stoffets virkning modstridende
erklæringer.

Imidlertid sad Peter Skjelsgård stadig
arresteret. Foruden forhøret i Nørhede
den18. februar og ved obduktionen i
Skive den følgende dag, blev der holdt
forhør i sagen 1., 8., 22., 27. marts
m.fl. Først den 22. maj kommer der fra
amtet ordre om, at Peter Skjelsgård
skal tilales for giftmord. Som anklager
på det offentliges vegne beskikkes
prokurator Munksgård og som forsvarer
prokurator Øllgård. Der kommer nye
forhør i sagen og nye undersøgelser,
som intet væsentligt nyt bringer. Sagen
snegler sig frem sommeren over. Peter
Skjelsgård bliver i arresten syg og
nedbrudt, men fastholder sin uskyld. Han
får ofte besøg af præster, dels af hans
egen sognepræst, der næppe er ham
venligtsindet, og hans forrige sognepræst
i Estvad, samt af præsten i Skive. Retten
må sættes, og forhørene holdes nede hos
ham ”i Hullet”.

Spørgsmålet var nu imidlertid,
hvorledes Kirsten Thomasdatter havde
fået denne arsenik. Peter Skjelsgård
nægtede standhaftigt nogensinde at
have ejet rød arsenik, eller selv at
have det mindste kendskab til dette
stof. En grundig undersøgelse af hans
gemmer på Nørhedegård viste heller
intet mistænkeligt. Der indhentedes
forklaringer fra apotekerne såvel i Skive,
Viborg, Holstebro som på Thyholm,
men fra ingen af disse apoteker var der
udleveret rød arsenik, hverken direkte til
Peter Skjelsgård eller således at det ad
omveje kunne nå til ham. Hans dyrlæge
Peder Johansen i Sahl afhørtes ved
retten i Holstebro med samme negative
resultat. Herredsfogeden undersøgte
personligt Skive Apoteks giftbog og
forvissede sig om, at det var mindst 25 år
siden, der sidst var udleveret rød arsenik
derfra, og lignende resultater indløb fra de
øvrige apoteker. Derimod oplystes det, at
stoffet i gamle dage havde været anvendt
til farvning, og der fremdroges eksempler
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Endelig falder dommen den 13.
september. Peter Skjelsgård frikendes for
videre tiltale, men må dog selv bære alle
sagens omkostninger. Han er efter syv
måneders indespærring en fri mand.
Men Peter Skjelsgård er ingenlunde
den samme mand som før. Han er
frikendt, fordi man mangler bevis for hans
eventuelle brøde. I de flestes omdømme
var han dømt. Men var han virkelig
skyldig?
Der er visse ting i hans fjenders angreb
på ham, som tyder på tilfældigheder

og urigtige oplysninger. Dette gælder
særlig hans egen nabo, sognepræsten
Fontenay. Denne mand, som kun kan
have et overfladisk kendskab til Peter
Skjelsgård, er vel nok hans ivrigste
modstander; men der er adskillige ting i
den gode præsts brev til herredsfogeden,
som enten er positivt urigtige eller mindre
velovervejede.
Ane Jensdatters vidneudsagn synes
også at være af tvivlsom karakter. Ifølge
dombogens notater skulle hun, foruden
at have refereret Kirstens ord også
have påstået, at anklagede 14 dage
før den tragiske hændelse skulle have
beværtet Kirsten med en snaps mjød,
medens de andre havde været i kirke.
Hertil kom, at han skulle have forsøgt,
at få Ane Jensdatter til at fortie hendes
mistænkeliggørelse af ham. Anklagede
benægtede dog - sikkert med rette - at
have kendskab til disse påstande.
Hvor vidt disse akter er et sidestykke
til eksemplerne fra Jeppe Åkjærs ”På
aftægt” eller om det er et eksempel på
en optakt til et justitsmord, er dog stadig
et spørgsmål, det sidste synes at være
nærliggende.
I det følgende præsenteres nogle af
sagens akter:
Pastor Fortenays brev af 20-2-1856
Til velbårne Hr. Cancelliråd Schmidt, By
og Herredsfoged i Skive
Arrestanten Peder Andersen, ejer af
Nørhede i Lihme sogn, anden gang gift
med Benned Jensdatter. Han er 56 år
gammel og hun 44. De ankom her til
Lihme sogn 1. april 1855 fra Rønbjerg
sogn, hvor han har ejet en gård, men
ikke noget godt rygte gik forud for ham,
dog uden at noget bestemt faktum er
anført. Pastor Creuusberg til Estvad og
Rønbjerg har kun været der 3 á 4 år, men
vil mulig ved sognefolkenes vidnesbyrd
kunne skaffe oplysninger, om ingen
mistænkelige tilfælde er bekendte om
ham, der i menigheden.

1.november 1855 flyttede pigen Maren
Christensdatter, 26 år gl. fra ham her i
Nørhede i frugtsommelig tilstand og skal
ved sin nedkomst i Ejsing have udlagt
ham som barnefader, og der er mig sagt,
at det er 3. gang, han er grebet i hor som
gift mand med 3 forskellige fruentimmere,
hvorom dog nærmere oplysning må
søges andetsteds.
Han er af naturen begavet med mere end
almindelig forstand, har tilegnet sig flere
kundskaber og færdigheder end bønder i
almindelighed, hvorfor han har stor tiltro til
sig selv, og ofte roser sig af at vide, hvad
andre ej forstår. Flittig og udholdende har
han vist sig i sit arbejde, men karakteren
tegnede ej til at være god.
Hans halvsøskende her i sognet frygtede
straks, at han var skyldig, da rygtet
kom i gang. Han synes at være fræk og
fripostig. Mistanken rørte ham ikke. Før
han rejste med liget fra Nørhede, havde
han ytret, at når han først kom til Skive,
kom han ikke tilbage. (Altså som om han
vidste, at der ville findes noget i liget.) Til
sine ledsagere i Skive skal han have ytret,
at ingen skulle i Skive få mere at vide af
ham, end de fik i Nørhede. (Når han blot
bliver ved med at nægte, mener han, at
han ej kan dømmes.) Mere end tre døgn
mente han, at de ej kunne beholde ham
som mistænkelig person. Dog en og hver
anser ham her for at være skyldig. De
frygter ham og turde vel derfor ej vidne,
hvad de tænkte, f.eks. pigen. Konen er
mærkelig rolig, hvad enten hun skulle
være medvider, eller han har forsikret
hende, at han om få dage skulle komme
igen. Han opfordrede dem kun til at
holde en lystig begravelse, da han rejste!
Hans 11-årige datter, sagde han selv her
hos mig, var under pigens fraværelse
inde at se til den gamle, og da gik hun
i køkkenet og fejlede intet. Dette kunne
han jo rigtignok senere have fået at vide,
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ellers vidste han jo fra datteren, at enken
var ene! Han kunne jo også ved datteren,
have sendt konen noget at drikke, som
han havde tillavet, så behøvede han jo
ej at have været inde hos enken eller at
have leveret hende det, men hun havde
således taget det selv ind. Men sandhed
og tilståelse er jo ej at vente af ham.
Der er ikke en eneste uden ham, der
kunne have fordel af hendes død, eller
mistanken kunne falde på. Han er en
tusindkunstner og kan jo have midler nok
af den slags i sit værge, da han prøver på
alle slags.
Dette sendes om det er muligt kunne
tjene Dem Hr. Cancelliråd til oplysning
i nogen henseende eller antyde, hvor
oplysning nærmere er at søge. Hans hele
forhold i denne sag gør ham endnu mere
frygtet, og flere ønsker blot, at han ikke
skulle komme på fri fod.
Hvad indberetning der skal gives officielt,
vil vel behøve en anden form og skal
komme når forlanges.

En lille seddel dateret 21-2-56
Så snart enkens pige kom hjem fra kirke
og meldte, at den gamle var meget syg,
fik P. Andersen meget travlt med at hente
forskellige personer, som skulle se på,
at hun døde, som tydede på, at han
med sikkerhed ventede, at hun skulle dø
denne gang. En af konerne gik hjem igen,
da hun mente, at hun kom sig nok igen,
men han ytrede, at han synes, at det
denne gang ville blive alvor, hvilket også
bestyrker mistanken.
Den gamle var meget ærgerlig på og
kunne ikke engang lide at se hende og
den ivrige tjenestefærdighed med at
hente endog sognefoged J. Bertelsen,
tyder på en sikkerhed hos ham, som
ellers ingen kunne have, og som især
hos ham var påfaldende, når der først
var grund til mistanke. Pigen taber sin
arvepart ved hendes hurtige død, ligesom
stedbørnene. Fontenay
Udgivet i ”Mølposen” nr. 2 - 1979

Ålbæk Præstegård d. 20. febr.
1856. Ærbødigst Fontenay

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

Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

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

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

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

www.skp-el.dk

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

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

Klik ind på

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

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

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

ALTID BILLIG
BENZIN

stort materiel
udlejningsprogram

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

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

Bygningssnedker med lyst til
job i Norge eller Sverige

Mit navn er Thorkil Johnsen. Jeg er født
og opvokset i Lihme, og er nyuddannet
bygningssnedker fra Skive Tekniske
Skole. Jeg besluttede mig for, at jeg ikke
ville på efterskole, og startede derfor
som bygningssnedkerlærling hos Knud
Hansen i Lem lige efter folkeskolen. Det
gode ved denne uddannelse er, at den
er lidt finere end tømrernes. Jeg har
stået ved maskiner, både på skolen og
på arbejdet, men for det meste var det
almindeligt tømrerarbejde, jeg var med til.
På skolen kommer man ind over mange
emner, fx vinduer, døre, trapper, skabe og
hvad man ellers kan finde på. Og det er
spændende hver gang!
Mine fremtidige planer er selvfølgelig at få
mere erfaring og blive bedre til alt det, jeg
har lært. Og så må tiden jo vise, om jeg
har lyst til en videregående uddannelse.
Hvis der ikke er arbejde i nærheden,
kunne jeg godt tænke mig at prøve Norge
eller Sverige, der skulle være mere gang
i den.

Thorkil Johnsens
svendestykke.
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Oliver Karstoft som
htx-student.

HTX med masser af projekter

Mit navn er Nicolai Karstoft. Jeg startede
på HTX på Skive Tekniske Skole, fordi
jeg gerne ville være software ingeniør.
Sidenhen har jeg ombestemt mig,
og vil nu læse erhvervsøkonomi på
universitetet.
Denne pludselige ombestemmelse var
intet problem, og sådan har det været
hele forløbet igennem.
Lærerne er til at snakke med, og der er
tilbud om lektiehjælp efter skoletid.
Stort set alle fag er projektorienterede,
hvilket gør, at man selv får lov at gøre
sine overvejelser og arbejde fysisk, såvel
som skriftligt, med sit projekt, hvilket er en
kæmpe befrielse i forhold til folkeskolens
ensformige rutiner.
Jeg er nu færdig i Skive, og skal flytte til
Herning efter sommerferien for at studere
videre.
Mine tre år på HTX har lært mig meget,
givet mig venner for livet, og de har uden
tvivl inspireret mig til at videreuddanne
mig.

Elev på Skive Gymnasium

Mit navn er Sabine Hansen. Da jeg
som 15-årig skulle begynde på Skive
Gymnasium og HF var det med mange
forskellige følelser. Jeg kom fra niende
klasse på Rødding Skole sammen med
tre andre fra Rødding, og stod nu over
for at skulle gå i skole et helt nyt sted og
med en masse nye mennesker. Jeg var
nervøs og utrolig spændt på, hvad disse
tre år ville bringe mig af oplevelser og
udfordringer.
Jeg begyndte i en klasse med 4 drenge
og 23 piger, hvilket jeg allerede så som
en stor udfordring fra starten af. Men
hurtigt faldt jeg til i klassen og befandt
mig egentlig godt sammen med så mange
piger, selvom det til tider har været en
hønsegård.
Fællesskab
Gymnasiet er kendetegnet ved
fællesskab. Dette er også noget man
hurtig opdager, da der hele tiden bliver
arrangeret ting som styrker fællesskabet.
Der er bl.a. café for alle en gang i
måneden, juleløb, sang- og viseaften,
galla, aktivitetsdag osv.
Aktivitetsdag er noget som ligger i den
første uge i hvert skoleår, og det er
især en dag man husker. Dagen går
ud på, at hver klasse skal klæde sig ud
og lave en aktivitet, som passer med
deres udklædning, som alle klasser
skal gå rundt til. Den klasse, som klarer
aktiviteten bedst, får flest point og vinder
noget slik til hele klassen.
Det er noget, som er med til at samle en
helt ny klasse, og som gør, at allerede i
den første uge bliver der skabt et specielt
fællesskab. Det fællesskab er det, der
skal bygges videre på i de næste tre år.
Lige meget, hvad folk siger, så betyder
det altså meget om man er kommet i en
god klasse. Og min klasse var uden tvivl
rigtig god!

Sabine Hansen som
stx-student sammen med
sine bedsteforældre.

Studietur
I løbet af tiden på gymnasiet skal man
også på studietur. For min klasses
vedkommende gik turen til London.
Med min studieretning (Engelsk A,
samfundsfag B og psykologi C) var
det oplagt at tage til det multikulturelle
London, da byen med knap 10 mio.
indbyggere indeholder mange forskellige
kulturer.
Denne tur var utrolig vigtig for min
klasse. Den var med til at styrke vores
sammenhold endnu mere, end det
allerede var. Med på turen havde vi
vores samfundsfagslærer og vores
psykologilærer, som organiserede alle de
ting, vi skulle se. Selvom undervisning
fyldte en stor del af vores tur, var der også
plads til sjove og hyggelige timer med
vores venner. Om aftenen tog mange af
os på pub og mange af ”fritimerne” blev
naturligvis brugt på shopping.
Sociologi
Jeg har nu afsluttet mine tre år på
gymnasiet og skal så videre. Mine
fremtidsplaner er at flytte til Aalborg i
august, hvor jeg så vil læse sociologi
på Aalborg Universitet. Jeg er blevet
interesseret i sociologi, da vi har
stiftet bekendtskab med det gennem
samfundsfag. Jeg har valgt at søge
ind på det studie, fordi det er det, der
interesserer mig nu, og det er det, der
fanger mig. Hvad jeg senere hen vil bruge
sociologi til, har jeg endnu ikke besluttet.
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HF-student på to år

Mit navn er Christina Henriksen. Jeg
startede på Skive Gymnasium og HF
den 17. august 2009, hvor jeg blev
modtaget af alle HF’erne, 2. og 3. g’erne.
Det var godt vejr, flaget var hejst, og
der var fuldt af glade mennesker, som
tog godt imod én, fulgte én over vejen i
trækvogn, ind på skolen og som gav én,
en lille bemærkning med på vejen, ved
at tegne og skrive én i ansigtet. Dette er
en typisk tradition, når man bliver putte,
dvs. starter. Dette var en dag, jeg aldrig
vil glemme; den dag spændingen blev
udløst, som man havde ventet på hele
sommerferien, hvilke mennesker man
skulle gå i klasse med, hvilke lærere man
fik, og hvordan hele atmosfæren var på
Skive Gymnasium og HF.
Jeg har ikke været et sekund i tvivl om, at
det skulle være en gymnasial uddannelse,
jeg ville tage. Jeg valgte HF, fordi jeg var
meget i tvivl om, hvilken linje jeg skulle
vælge på gymnasiet. Jeg snakkede med
en vejleder om det, og rådet mig til var at
tage den 2-årige HF-udannelse, for så var
jeg fri for at beslutte, hvilken linje jeg ville
på, hvilke fag jeg syntes var spændende;
men tværtimod fik jeg det hele i en pakke.
Samtidig skulle jeg ikke bruge tre år på
det, men kun to år, hvilket jeg også syntes
var et kæmpe plus. Og samtidig ville jeg
få en uddannelse, som åbnede døre til
næsten hvad som helst i fremtiden.
Lektier og afleveringer
Det tog ikke lang tid for mig at falde til og
komme ind i rytmen. Og hele atmosfæren
omkring gymnasiet var fantastisk. Noget
af det, som jeg satte stort spørgsmålstegn
ved, inden jeg begyndte på gymnasiet,
handlede om lektier og afleveringer. Jeg
havde altid hørt, at gymnasiet var slemt,
hvad det angik. Men kunne ikke vide
det eller udtale mig om det, før jeg selv
sad i det. Og nu - her efter HF - vil jeg
sige, at det ry, med at gymnasiet omkring
afleveringer og lektier er slemt, er delvist
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rigtigt. Man skal have tålmodighed og
lysten til at gå i skole og til at bruge tid
på lektier og afleveringer, for lektier og
afleveringer er en rigtig stor del af HF. Vi
havde lektier for hver eneste dag i op til
flere fag og omkring en aflevering i hvert
fag hver uge - plus, minus. Samtidig
er der to store opgaver, som man skal
igennem for at kunne bestå HF, nemlig
SSO og EP (større skriftlig opgave og
eksamensprojekt, red.)
Der er to forskellige HF-retninger på
Skive Gymnasium og HF. Der er den
ganske almindelige HF (som jeg tog),
hvor man har alle skolefag, undtagen
tysk. Og så er der den anden HF, som er
mere rettet mod sundhed og pædagogik,
hvor man kommer ud i praktik og snuser
lidt til uddannelser inden for sundhed
og pædagogik. Der har man også alle
skolefag, undtagen tysk.
Fordele og ulemper
Selvfølgelig er der en række fordele og
ulemper forbundet med HF.
Nogle af de fordele, jeg bl.a. så omkring
HF, var, at jeg ikke skulle bruge tre år,
men to år på at blive student, og at man
kan bruge den til næsten hvad som helst
i fremtiden. Samtidig er HF-klasserne
meget jævnt fordelt, hvad angår alder.
I min klasse var vi fra 17-21 år, da jeg
startede. Dette ser jeg kom som et
kæmpe plus, da man har mulighed for
at møde andre mennesker, som har
prøvet andet i livet før HF og for at møde
forskellige mennesker med forskellige
aldre og personligheder efter udvikling.
Hvilket også var helt rigtigt, da min
klasse og jeg havde et utrolig stærkt
sammenhold og nogle fede år sammen.
Min klasse var også heldige at have nogle
rigtig søde lærere.
I forbindelse med HF er der også nogle
ulemper, som bl.a. er utrolig lange
dage, som nogle gange er helt til 16.15.
Samtidig er eksamen en ulempe, synes

Christina Henriksen som
hf-student.

jeg, fordi man på HF ikke får årskarakter
som på STX (det almene gymnasium,
red.), hvilket gør, at man skal være et
rigtigt eksamensmenneske, for det er kun
eksamen, der tæller på eksamensbeviset
til slut. Samtidig er der utrolig mange
eksaminer, man skal igennem for at
kunne kalde sig student. 1. år havde
jeg tre mundtlige og en skriftlig. 2. år
havde jeg ni mundtlige og to skriftlige.
Eksamensantallet kan ændre sig lidt
afhængigt af, hvilke valgfag man har.
Glad student
Efter de her to år har jeg nået mit mål,
og kunne kalde mig selv for ’’en glad
student’’ den 22 /6 - 2011. Selvom det har
vært hårdt at være til eksamen næsten
hver tredje dag i to måneder, så har jeg
holdt humøret oppe og tænkt på den fede
studenteruge, som ventede, hvilket også

var en rigtig fed og uforglemmelig uge!
Alt i alt har det været en rigtig dejlig tid,
jeg har haft på Skive Gymnasium og HF.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har
kostet blod, sved og tårer, men jeg har
ikke fortrudt en eneste gang, at det var
det, jeg valgte. Skive Gymnasium og
HF er et utrolig dejligt sted, det kan ikke
understreges nok. Jeg har været rigtig
glad for at have gået derude i de to år.
Jeg har fået meget med mig i bagagen
i min gymnasietid, som jeg vil bruge i
fremtiden og huske på senere hen i livet.
Jeg kan varmt anbefale HF.
Her efter HF vil jeg have et sabbatår,
hvor jeg arbejder og tjener nogle penge.
Derefter har jeg en drøm om at flytte til
Århus og læse til sygeplejerske.
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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

dland
pøttrup

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

Michael Brixen
Mobil 23461030
40

graphicmaster.dk

Lihme´s lokale
egnssparekasse
Limfjorden omkranser vores
landsdel og danner rammen om
den smukke natur og sommerhusområder, egnen er så rig på
– specielt på egnen ved Lihme.
Spar Salling er din lokale egnssparekasse med nogle attraktive
produkter, som for eksempel en af
Danmarks bedste lønkonti.

Eller hvad med at låne op til 80%
af vurderingen på dit sommerhus på realkreditlignende vilkår
som fleksibelt boliglån.
Husk!
Vi gennemgår gerne dine
nuværende engagementer
– helt GRATIS.
Det er jo dine penge !

Ring 97 56 01 02,
kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk
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Byfesten i Lihme
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Igen i år, kunne Lihmeboerne feste og
hygge sig i tre dage i weekenden forud for
sidste skoleuge.
Byfesten og de traditioner, vi har
omkring denne, blev således videreført i
sædvanlig stil.
Byfesten startede med det traditionelle
optog gennem byen torsdag aften – i år
deltog de gamle faner fra Ålbæk Skole,
Lihme Gl. Skole, Lihme Ungdoms- og
Idrætsforening og Lihme Borgerforenings
faner - flot. Og byfesten sluttede som
altid lørdag aften med et festfyldt telt med
fællesspisning. Alle pladser var solgt.
Mange har bidraget og hjulpet med. Der
er både ydet og løftet i flok. Det kan vi alle
være stolte af.
Byfesten er en fest, hvor vi kan samles
og hygge, snakke, feste og more os
sammen, i et fællesskab på tværs af
alle aldre. Det er med til at skabe et
sammenhold i byen. Det er det vigtigste
med byfesten.
Men samtidig giver byfesten også tilskud
til borgerforeningens økonomi. I år
(det foreløbige regnskab) havde vi en

omsætning på omkring 85.000 kr. og med
et forventet overskud på omkring 2530.000 kr. Det kan kun lade sig gøre ved
frivilligt arbejde og støtte fra sponsorer.
Alle skal have tak!
Tak - alle Lihmeboer for en dejlig byfest,
hvor gjorde vi det godt sammen.

Kommende aktiviteter i Lihme
Borgerforening
September: Fugning og
vedligeholdelse af Forsamlingshuset
I september regner vi med at tage fat på
at få Forsamlingshuset vedligeholdt.
Vi ved ikke lige, hvor meget hjælp der
behøves. Det vender vi tilbage til ved
opslag og ”Lihme Mailservice”.
1. oktober; Oktoberfest i
Forsamlingshuset:
Vi afholder Oktoberfest lørdag den 1.
oktober 2011. Der kommer opslag i Dagli
Brugsen, Lihme m. fl. Billetter kan købes
enten i Brugsen eller i Spar Salling,
Lihmeafdelingen.

Borgerforeningen:

Aktivitetsoversigt for 2011

Fugning af forsamlingshus			
Oktoberfest					
Forsamlingshusets dag				
Banko 2/2011					
Lys på byens juletræ				
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Kontingentindsamling for 2012			
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August - september 2011
Lørdag den 1. oktober 2011
Søndag den 6. november 2011
Mandag den 7. november 2011
Fredag den 18. eller lørdag den 19. nov. 2011
Søndag den 20. november 2011
December 2011
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Hovedsponsor til

Øvrige sp

Lihmegaard - Østergaard Madsen - Brdr. Na
Avlscenter Dalsgaard

Tombola s
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Slagtermesterinden, Balling
Flemming Refsgård, Balling
Lem købmandsgård
Salling traktorservice
Lem Tømrer og Snedkerforretning
Balling El
Fri cykler, Skive
Lars Bonde, Skive
Spar Bank, Rødding
Pranee Wellness
Ålbækvej 23
Hilmars Camping
Preben Hald, Lem
Hårlokken, Lem
Skive Folkeblad
Lem MalerService/v Hanne Ravn
Dan Bolig, Skive
Limfjords Camping og Vandland
Jydsk, Skive
Egebjerg Planteskole
Lihme Fisk/v Niels Hansen
Aggerholm
Glaspusteriet/v Tina Lofstad
Bolighuset, Vinderup
Restaurent Gyldendal /v Elsebeth
Spøttrup Kulturcafé/v Laila Andersen

Blomster Bixen /v. J
Brixens Maskinstat
Grillhuset, Lem
Karin Henriksen
Brian Grønbjerg Pe

JSM Maskinfabrik, B
Skivebadeland
Bowl´n Fun
Tang/Sportigan, Vin
Poul E. Nielsen
Shell, Kærgårdshol
Frisør Svend Jense
Lem Møbelfabrik
Hardy Åkjær Biler
Merrild Kaffe
Spøttrup Kro
PH Montage
RadioSkive
Spar Bank, Skive
Karin Kajbjerg, Lihm
Grundvad Tømmerh
Jens Kristian Lofsta
Lihme Murefirma
Lysmesteren /v Ste
Lem Murefirma/v L

byfesten i Lihme

ponsorer

autrup - Vejby El&VS - Keld Jacobsen A/S A/S – Michael Brixen

sponsorer

Jytte Dahl
tion

edersen

Balling

nderup

lm
en

me
handel
ad

een k Pedersen
Lars Kjeldgård, Lem

Jydske Bank
Arbejdernes Landsbank
Samca Vagt
Susanne Thomsen
Redoffice
Gartneriet Lundly
Frk. Flora
Grethe Kammersgaard
Sparekassen Balling
Amtsvejen 16
Klipotek/v Lolita
Salling Bank
Hjerl Hede
Højgård Planteskole
Inga Madsen
Anonym Sponsor
Anna Laulund
Futurum Fitness, Spøttrup
Vejby Gartneri
Pro Tec/v Thomas Sørensen
Würtch/v Bo Hansen
Skive Rengøringscenter
Nykredit
Balling Apotek
Morsø Bolighus/v Per Fruergård
Brodal El Montage/v Carsten Nørgård
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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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hurtigst muligt, på grund af travlhed.
hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligArbejdet
heder
m.mbestår af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.
Mulighed for samkørsel fra Skive.

BRODAL EL-MONTAGE
Reparation og salg af
hvidevarer
El-installation ved
autoriseret installatør
KARSTEN
J. NØRGAARD
Mobil: 51 36 30 10

Søndergade 3

• Balling

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Heden Mobil
9, Rødding,
40 59 7860
81 61Spøttrup
Mobil 40 59 81 61

• 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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Gyldendal Havn
- stedet hvor tingene sker

Havnefoged telefon: 97560013 Formand telefon: 21907052
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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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A’la carte, buffet og selskaber
Åbningstider: Maj - september:
Hver dag fra kl. 11.00

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN
GLASKUNST – MALERIER
Se mine åbningstider på

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
Jeg åbner gerne efter aftale
MOBIL: 29 80 03 50
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ADELGADE 8 - LIHME – 7860 SPØTTRUP

