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De første rejser – rejsetraditioner
Af Marianne Husted

Aviser og magasiner har de sidste
måneder været spækket med
farvestrålende tilbud om rejser til
eksotiske destinationer. ”Vidunderlige
Vietnam” og ”Korsriddernes Malta” lokker
på bagsiden af Samvirke. Også Lihme
Mailservice byder sig til med udflugter.
Lihme Jagtforening, Kontaktrådet og
Pensionistforeningen inviterer til Ajstrup
og Libes Plantage, Thyborøn og Fjends.
Næste år er der nye mails. Udflugterne er
tilbagevendende traditioner. Sådan er det
også med rejser og udflugter i min familie.
Nogle udflugter og rejser husker jeg
særligt, fordi de var de første af sin art og
viste sig sidenhen at blive grundlæggere
af en tradition. I familiealbummet finder
jeg fluks et billede fra 1965, hvor min
lillesøster og jeg står i vores ens lyse
sommerkjoler sammen med vores mor
foran skiltet ”Rødsten”. Vi var afsted
på årets udflugt mellem røgtetiderne
i familiens blå Anglia. Jeg var fuld af
forventninger og svingede fro med den
skotskternede madkasse, som kun var
i brug denne ene gang om året. Og
vupti. Op sprang madkassens dør. Og
ud på Bette Jens’ Hyw røg alle de fem,
hvide bakker med deres sirlige rækker
af rugbrødsmadder med hjemmelavet
pålæg. Det har jeg måttet høre for mange
gange siden. Men jeg glædede mig hvert
år og så med spænding frem til, hvor vi
mon skulle hen den søndag, vi holdt ferie.
Når man er af sted første gang ved
man ikke, at man er ved at grundlægge
en tradition. Nogle Lihme-boere rejser til
Stenbjerg eller Gardasøen igen og igen.
Men et år må have været det første år.
Og den første tur er noget specielt, fordi
man ikke ved, hvad man går ind til. Hvad
kommer vi til at opleve, hvordan vil det
mon gå, er det til at have med at gøre og
den slags. To rejser har indtil videre vist
sig at blive traditionsbærere i mit voksne
liv.
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I 1987 boede vi lidt syd for Slagelse.
Vores første barn, Jenny, var lige fyldt
to år, og vi skulle på cykeltur til Fyn. Så
vi kørte til Korsør med Jenny, telt og
pikpak bagpå cyklerne. Efter turen med
Storebæltsfærgen cyklede vi gennem
hyggelige fynske landsbyer, forbi
kornmarker og frugtplantager, alt imens
vi sang og lavede remser om det, vi
cyklede forbi. Den cykeltur var den første
i en perlerække af cykelture. Både mens
børnene var små. Og også nu, hvor de
er voksne og kan se det særlige i bare at
skulle cykle, overveje om man skal stoppe
ved en købmand for at købe en is og hen
på dagen finde et sted at slå sig ned for
natten, hvor der kan laves mad på de
medbragte spritapparater.
Også 1994 blev skelsættende.
Med sommerfugle i maven, lille Betty i
paraplyklapvogn, tunge rygsække på
ryggen og Mitte og Jenny på fem og otte
år ved vores sider, vinkede vi farvel til
Lihme og tog til Asien. På fem måneders
forældreorlov, hvor vi rejste rundt i
Malaysia, Thailand og Indonesien og
oplevede mange forskellige kulturer, som
pigerne tog til sig som en del af deres
lege. De vaskede tøj i floderne og gik med
farvestrålende tørklæder som muslimerne
i Malaysia, tegnede buddhistmunke i
Thailand, flettede offergaver af bambus til
hinduguderne på Bali og gik med børnene
på Sumatra i kirke og søndagsskole. Efter
Asien har vi sparet op og været af sted en
lille måneds tid omkring hvert syvende år til
Sydamerika, Indien og Kina.
Nu har vi sommeren 2017, og jeg håber
at få grundlagt en ny tradition. Udflugter
til shelterne i Lihme med børnebørn.
Foreløbig har vi kun et barnebarn. Både
hun og vi var spændte, da vi cyklede til
Hostrup strand pinselørdag. Det var sådan
en helt stille aften, hvor vi lavede bål og lå
i vores soveposer i shelteret og lyttede til
strandskadens bik, bik, bik, når den fløj hen
over os.
God sommer med dine nye og
traditionsrige udflugter!

Forening			Kontaktperson		Telefon
Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
9756 1027
Gyldendal Bådelaug		
Lissie Hermansen
2483 3115
Gyldendal Havn			
Søren Vang		
2190 7052
Gyldendal Havnecafé ApS		
Bent Jensen		
9756 8078
Gyldendal Støtte- og beboerfore. Hans J. Thomsen		
9740 4636/3048 0522
Gyldendal, Ungdomssejlere
Troels Nørgaard		
4275 6911 		
Gyldendal VinterbaderKlub		
Inge Axelsen		
2276 5526
Husholdningsforening		
Hanne Trærup		
9756 0049
Jagtforening			
Tage Moesgaard		
9756 4358
Kontaktforældrerådet, Fjordbo
Jane Sandberg, vuggest. 6017 4955
				
Jane Loftstad, børneh.
2147 8938
				
Laila Risom, børneh.
2537 0870
				
Line Jensen, børneh.
2233 9278
				
Camilla Hansen, børneh. 2892 3637
Kontaktrådet for ældreområdet
Hanne Nielsen		
9756 8277
Landsbyen Lihmes Støtteforening Dorthe Dalsgaard		
9756 8104
Lihme Borgerforening		
Claus Mikkelsen		
9756 0410/2140 4541
Lihme Medborgerhus (udlejning)
Karin Andersen		
9756 0402/2428 3513
Lokalrådet ved Lihme Kirke
Mette Nymann		
4218 0688
Menighedsrådet			
Lone Wagner		
9756 0662/6179 1515
Menighedsrådet			
Jenetta Albers		
4070 2080
Pensionistforening		
Inga Madsen		
2422 7402
Petanqueklub			
Per Kaj Jensen		
9756 0904
Rødding Atletikklub		
Finn D. Andersen		
9756 1207
Skolebestyrelsen, VSD		
Nanna Ejsing Dalsgaard 2465 1806
Spøttrup lokalhistorisk Arkiv
Ib Svenningsen		
9756 0138
Spøttrup Havkajakklub		
Kis Stamp		
2335 2301
Tennisklub			
Carl Erik Witte		
9756 0243
Ålbæk Anker- og Landingsplads
Mogens Larsen		
9756 0331
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Optog med fanerne,
ringriderne, hestevogn og
meget mere - ca. 200 deltagere.

Byfest i Lihme
Flot ringerriderstævne med
rigtig mange deltagere.
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De musikalske lærere i Dirty Band
trak mange i teltet fredag aften.
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Over 80 sponsorer til byfesten
Hovedsponsorer
Dagli’ Brugsen Lihme
Sparekassen Vendsyssel
Lihmegaard
Østergaard Madsen
Brdr. Nautrup
Vejby El & VVS
Sponsorer til ringridning og tombola
Blomsterbixen
Entreprenør Brian G. Pedersen
Byens Pizza, Rødding
Sparekassen Vendsyssel
Glasenglen, Sdr. Lem
Glaspusteriet, Viborg
HANCOCK
Hannes systue
Henriksen Galleri
Hårgalleriet, Rødding
Hårlokken, Lem
JYSK Skive
Karin Kajberg
Din Kloakmester, Jan Pedersen
Steen K. Pedersen El, Skive
PH Montage, Hvidbjerg
Pranee Wellness, Rødding
Spar Nord
Salling Bank
Shell, Kærgårdsholm
Skive Dyrehospital
Tabine Larsen, ForeverLiving
Værkstedsbutikken, Rødding
Matas, Frederiksgade
Skousen, Skive
Garant tæpper og gulve, Skive
Skottenborg, Rødding
Fru Kikkenborgs Pølsevogn, Skive
Vejby Grøntsagsgartneri
Poul E. Nielsen
Højgård Planteskole, Ørslevkloster
Morsø Bolighus
Hannes systue
Lem Tømrer- og Snedkerforretning
Min Købmand, Lem
Lund Fisk, Farsø
Ingrid Sørensen
Lem Møbelfabrik

6

Limfjordscamping og Vandland
Mystone, Stoholm
Inspiration,Skive
Vinderup Skov og Have
Balling Apotek
IT-Doktoren,Vinderup
Bolighuset, Vinderup
Hobbyhuset, Rødding
Flemming Refsgaard Traktorservice
Sparekassen Balling
Sportigan, Vinderup
Intersport, Skive
Sportsmaster, Skive
Balling El
Slagtermesterinden, Balling
Jasmin Tøj, Vinderup
Hjerl Hede
Bowl´n´Fun, Skive
Salling Traktorservice
Borbjergmølle Kro
Sko & Mode, Vinderup
Grill-Huset, Lem
Gartneriet Lundly
Egebjerg Planteskole
Holms Bageri, Vinderup
Aakjær Biler
Ålbækvejs Kartofler
Kreativ Beton
K. Aggerholm
Dyrecenter Midt, Holstebro
Cinema3
KCL, Skive
FTZ reservedele
OK Benzin
Landbrugslotteriet, Lem
Skive Folkeblad
NK Cykler, Vinderup
Spøttrup Kro
PlusOffice, Skive
Dagli’ Brugsen, Lihme
Holms Bageri, Vinderup
Dueholm Bondegårdsis
Serviceringen, Vinderup

Ølvognen var et hyggeligt samlingssted for unge i alle aldre.
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Inge Kjær Kristensen fra Museum Salling er
fantastisk god til at formidle sin viden om
arkæologiske fund. Her på en af gravhøjene
ved Kaas med udsigt til Kaas Hoved.

Arkæologiske fundsteder i Lihme
Af Inge Kjær Kristensen, konstitueret
museumschef, Museum Salling

Lørdag den 6. maj 2017 var ca. 25
lihmeborgere på udflugt til et lille udvalg
af de arkæologiske fundsteder i Lihme
sogn. Turen var afslutningen på de to
foredrag om stenalder og bronzealder i
Lihme sogn, som jeg har holdt i Lihme
Medborgerhus.
Første stop
Turen foregik i det mest fantastiske
forårsvej og første stop var ved
Lille Sindinggård, hvor der højt i
landskabet ligger en typisk højgruppe
fra bronzealderen. En fredet høj og tre
overpløjede.
Jeg fortalte om fredningslovgivningen,
der først kom i 1937, og hele den
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arkæologiske sognebeskrivelse, der for
Lihmes vedkommende startede i 1873
ved lærer Strandgårds berejsning. I 1911
blev den fulgt op af Nationalmuseets
inspektør Hans Kjær. De fredede
gravhøje ”berejses” nu hvert 5. år af en
arkæolog fra Thisted Museum. Til hvert
eneste punkt er knyttet oplysninger om
Xantine
stedets tilstand og fundhistorie. Find selv
oplysningerne ved at google ”Fund og
Fortidsminder”.
Ved Lille Sindinggård er der fundet
to tidlige stenalderøkser, som findes i
Lihmesamlingen.
Ved at gå langs vejen hen til højen fandt
jeg en skiveskraber… det afstedkom en
hel del flintopsamlinger resten af dagen
og spørgsmål om flinthugning. Ganske
fint, med så hurtig respons på ny viden.

Børnene, hundene og alle andre
havde en formiddag med hygge,
viden og det flotteste majvejr.
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optrævles i Rud Kjems ´ bog ” Niels
Sørensen Lem”. På turen omtales højen
som fundstedet for historien ”Kampen om
sværdet”!

Andet stop
Ganske nær ved Sindinggård/
Lihmegård kunne der i den nypløjede
mark ses fire, lave lyse pletter, der er
rester af gravhøje. På denne mark
udgravede gårdejer M.M. Refsgaard,
Krejbjerg i 1940 en vikingetids ryttergrav.
I graven fandtes i ca. 1,25 m dybde et
jernsværd, to stigbøjler og et ringformet
smykke. Fundene daterer graven til
10.årh. Nær denne grav, på den anden
side af vejen, noterede Strandgård i
1873, at der var fundet to guldarmringe.
Armringene har formodentlig givet højen
navnet - Ormhøj.
Med den spændende Lihme Kirke
mener jeg, at der simpelthen må ligge en
endnu ukendt bebyggelse/storgård fra
vikingetiden i nærområdet mellem kirken
og graven med vikingetidsrytteren!
Tredje stop
I sognebeskrivelsen har højen mange
navne. Det ældste er Melleshøj, nævnt
i 1873. Højen blev udgravet af Niels
Sørensen, Lem, der i 1910´erne, var
Nationalmuseets mand på egnen.
Han fandt et meget velbevaret sværd
med guldfæste fra ældre bronzealder.
Sværdet var så fornemt, at det skulle
indleveres til Nationalmuseet. Det
afstedkom en længere diskussion mellem
Skive og Nationalmuseet. Hele historien
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Fjerde stop
I ”Ib´s høj” på Sønderhede, Lihme sogn,
foretog Ib Svenningsen efter aftale med
museet en udgravning i 1970’erne. Ib
fortalte om udgravningen af den stensatte
kiste, hvori den dødes brændte ben lå
på bunden af graven sammen med de
oldsager, en ornamenteret bælteplade,
en bøjlenål, en dobbeltknap og en
bronzedolk, den døde havde med sig i
graven. Fundet er fra ældre bronzealder
og findes nu i Museum Sallings
arkæologiske samling.
Femte stop
Ved Kaas Hovedgaard har museet
haft udgravninger af flere omgange.
Bl.a. forud for opførelsen af den store
løsdriftsstald, hvor der blev udgravet tre
hustomter fra slutningen af stenalderen
og ældre bronzealder. Det største hus var
ca. 28 m langt og 10 m bredt og var sat af
omkring 100 stolper. Altså 280 m2 under
tag- en ren høvdingebolig. I vestenden
fandtes nedgravede ”kogegruber”. Nær
det store hus, på det højeste sted i
området, har der ligget fire høje, heraf er
tre fredede i dag.
Turen sluttede på toppen af den ene høj,
der ligger med en fantastisk udsigt over
Limfjorden og Kaas Hoved. De vidste
godt, hvor i landskabet de døde skulle
begraves… og derved sende et signal
til eftertiden. Højene er alle fra ældre
bronzealder, og i den ene er fundet en
bronzedolk og et sværd.
Efter turen var det tid til madpakkespisning hos Thomas Kristensen, Øster
Hærup Strandvej - hvor der var åbent
hus.
			

Landsbyaften
RENT LIV i landsbyen
- udviklingsperspektiver på
det gode landsbyliv

Lihme Bladet holder 10 års jubilæum.
Det markerer vi ved en festlig kulturaften i Medborgerhuset i Lihme.

Torsdag den 24. august 2017 kl. 18.00.
Aftenens program:
Fællesspisning

Tapas af lokale råvarer fra Lihme. Personer
tilknyttet Lihme Bladet kreerer retterne.

Det gode landsbyliv v. Søren Vester,
designer og moderne bonderøv fra
Thise i Salling

Søren underholder og fortæller om det gode landsbyliv og om at være kreativ og se mulighederne, der
hvor man bor.

Om Søren Vester

I 2015 fik Søren Vester sin egen programserie, Vesters Verden, på
TV2 FRI. Serien fulgte Søren og hans familie, der udlever drømmen om det gode liv på landet.
Søren Vester kan med sin fortælleglæde og entusiasme inspirere tilhørerne til at føre deres egne drømme og ideer ud i livet og
blive aktive deltagere i deres egne lokalsamfund.
Søren Vester er uddannet designer fra Danmarks Designskole, og
han beskæftiger sig med indretning og skæve vinkler. Alt, lige fra
Michelin restauranter og gravsten til legepladser og teambuilding.

Her kan du høre, hvor han får ideerne fra, og hvorfor forenings-Danmark er vigtig for sammenhængskraften i lokalsamfundet.
Hør om hvem Søren er, og hvad man egentlig laver
som kreativ bonderøv med et sprog, der er alt andet
end rigsdansk og et humør, der får selv en grædekone til at smile.
Søren inddrager et panel af unge med tilknytning
til Lihme for at debattere, hvad der skal til for at
bosætte sig i landsbyen.

Billetter

Billetter á 100,- kan købes i Dagli’Brugsen Lihme
eller ved henvendelse til Dorthe på tlf. 61747610 fra
den 1. august. Efter først til mølle princippet.
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Cirkusdirektøren byder
publikum velkommen i
Cirkus Fjordbo

Velkomstnummer

Sommerfest i Fjordbo
Af Jane-Elisabeth Sandberg,
Kontaktforældrerådet

Torsdag den 8. juni afholdt VSD Fjordbo
sin årlige sommerfest for alle vuggestueog børnehavebørn, deres familier samt
personalet.
I år stod programmet på underholdning
i form af cirkus arrangeret af
børnehavebørnene. Bagefter sørgede
kontaktforældrerådet for aftensmad til
alle.
Med lige knap 80 tilmeldte var der lagt op
til en sjov og hyggelig aften.
Den superflotte cirkusforestilling var

stjernespækket med dygtige og modige
cirkusbørn. Magegen var fyldt med vilde
cowboys (og cowgirls), der optrådte
med deres farlige ildnummer, tre stærke
mænd og deres tonstunge vægte,
slangetæmmeren med sin dansede
slange, komiske klovne, der drillede både
hinanden og publikum, adrætte akrobater
med flotte tricks og modige linedansere,
der balancerede på de smalle bomme.
Alle numrene blev selvfølgelig på behørig
vis præsenteret af den seje cirkusdirektør.
Efter aftensmaden havde Dagli’ Brugsen i
Lihme sponseret is til alle børnene.

Vilde cowboys og
cowgirls.

Tre meget stærke
mænd.
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En af klovnene sprøjter
vand på publikum

Akrobatik

Linedanser

Klovnene laver
sjov

Yngste linedanser

Vuggestuebørn på
indkøb i Lihme Brugs
Linedanser

Slangetæmmer
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Tlf.: 97520305
Christiansgade 15
7800 Skive
www.fysiodanmark-skive.dk
mail@fysiodanmark-skive.dk
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LIHME
Vi er bla.:
– Byens daglivarebutik
– Byens bageriudsalg
– Byens pakkeshop
– Byens apotek
– Byens renseri
– Byens spillebutik
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup

KOM og oplev Tingfinderiet; et
anderledes loppemarked. 900 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En
rejse i tiden med gamle ting og møbler
til kreativ boligindretning. Se 360
graders visning på hjemmesiden.
Åben: 24. juni til 21. august samt uge
42 : kl. 11 - 17. - lukket tirsdag.
Resten af året: fre-lør-søn kl. 13 - 17.
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
Tel +45 3052 9960
tina@tingfinderiet.com
www.tingfinderiet.com
facebook.com/Tinfinderiet
instagram.com/tingfinderiet
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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe og a’ la carte
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

Åbningstider
Hele sommeren indtil 20.08: Hver dag 12 - 22
25.08 - 30.09: Fredag 16-22. Lørdag og søndag 12 - 22
Resten af 2017: Åbent for selskaber og mad ud af huset efter aftale.
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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Sejleres syn på Gyldendal havn
Af Marianne Husted

Jan og Edith Andersen, Lihme
”Vi købte båden sidste år. Det er en LM 27; men vi har haft båd i
Gyldendal i omkring ti år. Vi er her hver weekend. Så sidder vi og
hygger, måske sammen med Ediths bror, som også har en båd i
havnen ved samme mole.
Når det er vejr til det, så sejler vi. Fx til Glyngøre, Nykøbing eller
Thisted, hvor vi så tager en overnatning.
Det er ganske fint i Gyldendal.”

En lørdag aften
i juni sætter
Lihme Bladets
udsendte folk i
bådene stævne.
For at høre deres
mening om
Gyldendal havn,
og hvad man
laver her.

Verner

Jan og Edith

Verner Hede og Jørgen Olsen, Lihme
Verner og Jørgen står og ordner de sidste ting efter en
tur i en Finsejlser 35, som tilhører Erik Hede, Verners
bror. Med sig i båden havde de en snes medlemmer af
Inga Madsens familie, som var samlet for at ære Inga
og sætte hendes urne i vandet ved Sildedrættet.
Verner fortæller om livet på havnen:
”Miljøet og sammenholdet hernede er noget helt særligt.
Vi kender alle og kan snakke med alle, der har båd.
Vi går rundt og snakker lidt, makker i nogle både og
hjælper hinanden med det, der skal gøres på havnen.
Vi slår græs og holder havnen i orden. Sommetider får
vi en snak ovre i fiskerhusene. Det er for hyggens skyld,
at vi render rundt hernede. Vi er her næsten hver dag.
Vi skal lige ned at vende havnen.”

Jørgen
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Jørgen fortsætter:
”Jeg kommer på havnen af de samme grunde som
Verner. Vi har en LM 24, som vi førhen er gået til
Sverige og det Sydfynske Ø-hav med, ligesom vi har
vendt Langballegau i Tyskland i den. Jeg er her også
hver dag, så godt som. Når bilen er hjemme, så er jeg
her.”

Anna Margrethe

Anna Margrethe Gude, Skive
”Jeg er lige kommet ind sammen med min kollega fra
Skivehus Skole, Hans Henrik Aackmann, der har en
bådplads til en Ohlsson 8;8 som han har sammen med
sin kammerat Frank.
Jeg har sommerhus ved Vendal. Det er et
familiesommerhus, som vi har haft siden 1977, så jeg
har trådt mine barnesko her. Jeg synes, det er rigtig
dejligt her, og mine tre børn elsker også at komme her.
Vi har helt vildt gavn af området herude, hvor vi ofte
går ture. Der er ikke langt fra Vendal til Gyldendal, hvor
vi også spiser i restauranten. Gyldendal havn er en
lille og overskuelig havn med en god stemning og stor
hjælpsomhed.
Under en af de sidste storme blæste sejlet i stykker
på båden. Så var der straks en, som ringede til Hans
Henrik og fortalte det og tilbød at hjælpe til med at få
det ordnet igen.”

Bruno Villadsen, Håsum
”Jeg har lige købt en plads i havnen, så jeg har en plads
til min motorkabinebåd, som jeg købte sidste sommer.
Gyldendal havn er lige som den skal være. Den eneste
ulempe ved havnen er, at den er vestvendt….
Når jeg er her, så er det for at være på vandet eller ren
afslapning. Det kan fx være en aftentur til Harrevig eller
en tur rundt om nordspidsen af Venø for at se, om der
mon er en sæl. Jeg sejler også tit til Humlum havn, hvor
jeg kom meget som barn. Det tager knap en halv time.
Jeg har haft sejlbåd i Sønderjylland og også sejlet på
Århusbugten. Limfjorden er en vigtig del af at bo her på
egnen.”

Bruno

Hans Henrik og Anna Margrethe
fortøjrer båden, en Ohlsson 8:8.
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Mira og Poul hygger
med oplæsning før
sengetid i et af egnens
shelters.

Shelters i Lihme
Af Marianne Husted

I Lihme har vi fem shelters. Tre ved
Gyldendal, et i Lihme by og et ved Vadum
strand. Og så er der også et shelter i
udkanten af Lihme-området ved Hostrup
strand.
Alle tre shelters ved Gyldendal er
forholdsvis højt placeret med en
smuk udsigt over søen og fjorden. De
ligger i læ, og der er grillpladser og
bordbænkesæt ved hvert shelter. Et godt
sted at tage hen en lun sommeraften,
hvor man kan nyde aftensolen og livet på
havnen, mens aftensmaden bliver klar.
Om fredagen i Kristi Himmelfartsferien
er to af shelterne optaget. Begge af folk,
der har været til VM i middelalderkamp
på Spøttrup Borg. I det ene shelter
er det ægteparret Carsten og Hanne
Kroghsbo fra Odense, som har deres treårige barnebarn med i shelter for første
gang. Carsten og Hanne tager gerne en
sheltertur et par gange om året.
”Så kan man komme helt andre steder
end ellers. Det er meget tættere på
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naturen. Vi nyder det meget. Det er slet
ikke os at bo på en campingplads. Vi vil
meget hellere have bål og være et sted
ude i naturen, ” siger Carsten, hvortil
Hanne supplerer: ”Det er luksus her med
toiletter og en rigtig god grill.”
I det andet og nyeste shelter ved
Gyldendal, som ligger for sig selv på
den anden side af vejen, er der to unge
mennesker fra Vojens. Det er Nicklas
Sørensen og Kristine Jørgensen. Nicklas
har været spejder og er vant til at bo
i shelter, mens det er første gang for
Kristines vedkommende. Hun er glad for
de fine faciliteter med adgang til wc og
bad på havnen.
”Her er meget stille og roligt. Det er et
meget hyggeligt sted med fin udsigt,”
siger Nicklas og kigger ud over fjorden.
Shelteret i Lihme er let at få øje på. Det
ligger ved tennis- og petanquebanerne.
Også her er der både læ og aftensol og
adgang til toiletter. Hvis man overnatter,
behøver man ikke nødvendigvis tænke
på morgenmaden. Dagli’Brugsen ligger
bare nogle hundrede meter fra shelteret,
og her kan man hver eneste dag både få
kaffe, skagenshorn og rundstykker.

Shelteret ved Vadum strand er der imod
gemt lidt af vejen inde mellem træerne.
Der er lidt luft omkring det, så solen kan
komme til, og der kan også stilles telte op
eller spilles bold.
I pinseferien var det Poul og min tur til en
overnatning i shelter. Sammen med vores
to-årige barnebarn, Mira, som skulle på
ferie hos os for første gang – og som
havde været ganske mor-syg i dagene
op til. Det gik dog over, da forældrene
svingede ud af indkørslen. Turen gik til
Hostrup strand. Modsat shelterpladserne
i Lihme er shelterpladsen ved Hostrup et
stort vildnis og helt anderledes end det
var for år tilbage, hvor græsset var slået,
og vi også brugte det.
Mira kom af cykelstolen og kæmpede sig
frem gennem græs, der gik hende over
hovedet, mens jeg møjsommeligt trak
cyklen med hen til shelteret. Poul fjernede
græsset, der voksede op gennem bordbænkesættet og hen over bålpladsen.
Og vi fik en hyggelig lille rede midt i alt
det grønne, tændte bål og spiste snart
efter ristede majs med god appetit. Mira
og jeg gik til stranden, og Mira og Poul
cyklede hen til naturlegepladsen ved
Hostrup hovedgård, inden vi puttede
os i soveposerne. Det var helt stille.
Ved 21.30 tiden, da Mira var ved at
falde i søvn, ringede hendes mor for at
høre, hvordan det gik. Det afstedkom,
mærkværdigvis, ingen krise. Der var dog
en mindre en af slagsen ved 5.30-tiden,
hvor Mira satte sig op og græd jammerligt
og kaldte på sin far og mor. Sovende;
men med stor styrke. Hun faldt heldigvis
til ro igen og vågnede først, da hendes
morbror Anton ringede kl. 7.30 og gerne
ville hentes hjem fra Skive festival.
Pinsesolen var ikke at se, men vi hentede
vand, kogte mysligrød og startede dagen
ud i godt humør.
Alle shelterne lægger op til et enkelt liv,
hvor man bare kan være der med sig selv
og hinanden og den omgivende natur.
En enkelt aften. En enkelt overnatning.
Eller som led i en ferie. Evt. med mobilen
efterladt hjemme på køkkenbordet…

Carsten og Hanne fra
Odense.

Shelter med udsigt
over fjorden ved
Gyldendal.

Nicklas og Kristine fra
Vojens.

Shelter ved Vadum Strand.
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Nyt fra havnen
Af Lissie Hermansen

Der er kommet nye både i havnen, og
nogle af dem er begyndt at sejle med
om onsdagen Det tyder på at der igen
er lyst til at sejle og have en kølbåd.
Der har været 2 aflysninger af sejlads
om onsdagen her i forårssæsonen. En
fordi det ikke blæste og en fordi det
blæste for meget. Har du lyst til at prøve
kræfter ud i kapsejlads, så er det igen
muligt fra den første onsdag i august, når
efterårssæsonen begynder.
Aktivt liv i Gyldendal d. 26. august
Bådelauget er i fællesskab med andre
foreninger i Gyldendal sammen om et
stort arrangement denne dag. Bådlauget
vil tilbyde en masse aktiviteter der alle
har tilknytning i vand. Det bliver en sjov
dag med garanti. Se de mange tilbud i det
særskilte indlæg i Lihme Bladet.

Sponsorstøtte fra OK benzin
Gyldendal Bådlaug har modtaget årets
sponsorafregning fra OK benzin via OK
tanken i Brodal.
Ifølge afregningen er der i alt 107 aktive
støtter til Bådlauget hvoraf de 31 er nye
støtter i det seneste år.
Tilsammen har de 107 støtter købt
118.967 liter brændstof.
Af dem er der 11 der også køber El og de
har købt 7.348 sponsorenheder.
Af de 11 er er så 2 der også har
mobilabonnement og de har købt 4048
sponsorenheder.
Alt dette tilsammen har udløst en
årsbonus på DKK 16.083,59. Disse
penge bliver brugt i Bådlauget til
nyanskaffelser, vedligeholdelse til
undervisning og fremme af sejlads i
klubregi. Tak til alle der støtter op herom,
og er der andre der vil støtte så kan man
kontakte bestyrelsen.

Gyldendal Bådlaug har modtaget
kr. 16.083,59 i sponsorstøtte
fra OK, fordi lokale er loyale kunder.
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Mandag aftner i let vind er der altid aktivitet på havnen i
Gyldendal. De unge sejlere med familier i Bådlauget og de aktive i
kajakklubben. De nyder hver i sær at komme på vandet.
Her er en lille fotoreportage fra mandagssejlerne, hvor det tydeligt
ses at børn og voksne hygger sig.

Når nøden er størst er hjælpen nærmest
En mandag var der en af kajaksejlerne der var lidt for hurtig med at komme ud af parkeringspladsen, og bilen endte på toppen
af en sten. Øv. Men de gæve gutter fra Bådlauget var hurtig til hjælp. Med donkraft og skovl fik de gravet stenen væk under
bilen og den stakkels kajaksejler 						
kunne endelig komme hjem.
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Sankt Hans - en sikker tradition på havnen
Der er mange års tradition bag Bådelaugets Sankt Hans aften på
Gyldendal Havn. I år var op mod 200 samlet i denne magiske aften.
Vinden var noget frisk, så forsamlingen søgte ly og ørenlyd til
fællessang og tale ved Poul E. Nielsen ved klubhuset. Senere
brændte bålet flot i vindkastene i en af årets seneste skumringer.
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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovebek@mail.dk
Priser:
Store sal inkl. køkken: kr. 2200
Lille sal inkl. køkken: kr. 1500
Store og lille sal inkl. køkken: kr. 3000
Leje dagen før: kr. 400
Leje dagen efter: kr. 400
Leje for lokale foreninger:
1 sal inkl. køkken ved åbne arrangementer: kr. 200
Hele huset ved åbne arrangementer: kr. 300
1 sal inkl. køkken ved lukkede arrangementer: kr. 400
Hele huset ved lukkede arrangementer: kr. 600
Afholdelse af møder i Lounge, en af salene eller mødelokale (Lihme
Samlingen): kr. 100
Alle priser er inkl. moms og rengøring, men huset skal afleveres
ryddeligt.
Priserne er gældende for 2016.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Der kan forekomme rengøring fra 09.00 – 11.30, ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger.
Udlejning af mødelokaler går fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
25

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
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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A/S

Lad os mødes...
Du finder os
præcis, hvor
du plejer

Få vores øjne på din
økonomi og hør hvad
vi kan tilbyde dig som
kunde i Sparekassen
Vendsyssel.
Kontakt os med henblik på et uforpligtende
kundemøde, og hør
hvad vi kan tilbyde dig.
Kontakt en rådgiver
eller book et møde
på www.sparv.dk

Arne Raun Krejberg
82 22 94 03

Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Inge Andersen
82 22 94 14

Jan Wilsfort Lund
82 22 94 06

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Karina G. Filtenborg
82 22 94 16

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

Lars Chr. M. Nielsen
82 22 94 14

Lotte Goul
82 22 94 12

Aase A. Frostholm
82 22 94 15

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

Skive afdeling
82 22 92 80
Lem
afdeling
Sonja T. Sørensen
82 2294
18 94 00
82 22
Vinderup afdeling
82 22 91 80

Søren K. Vestergaard
82 22 97 04

Lem afdeling - Vesterbrogade 24
7860 Spøttrup - 82 22 94 00

www.sparv.dk
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Sejlads med
speedbåde
og vandscooter/
jetski på
fjorden

Vandscootere og sikkerhed har fået
ny aktualitet.

Af Lissie Hermansen

Det er tragisk at der skal en dødsulykke
til, at vi genopfriske vores viden om
sejlads med hurtigtsejlende både og
vandscootere/jetski.
Der er nok ingen af os der har lyst til at
komme på forsiden af medierne, fordi
vi ikke har tænkte os om eller har sejlet
rundt med hovedet under armen.
Der er ikke mange steder rundt langs
Danmarks kyster hvor det er tilladt at sejle
med vandscooter/jetski, men heldigvis
er det tilladt i vores del af Limfjorden, og
det skal det helst blive ved med at være.
For sikker sejlads på vandet vil vi gerne
gøre opmærksom på de danske regler for
sejlads med speedbåde og vandscooter/
jetski:
- Du skal være mindst 16 år
- Du skal have speedbådskørekort
- Der er en promillegrænse på 0,50
- Der skal være redningsvest til alle i
båden
- Og ikke mindst skal du føre båden
forsvarligt og vise hensyn.
Der er specielle søvejsregler for
vandscooter og jetski, se disse regler på
www.soefartsstyrelsen.dk.
Og så er der lige den der 300 meter zone:
Vandscooter- og jetski sejlads er KUN
tilladt i en afstand på 300 meter fra
kysten. Eneste undtagelse er transporten
ud til 300 meter-zonen, som skal foregå
vinkelret på kysten med en hastighed på
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max 5 knob – vær opmærksom på at de
fleste havne har en hastighedsgrænse på
3 knob.
I skrivende stund arbejdes der med
at reglerne skal strammes, iflg.
Justitsminister Søren Pape Poulsen, er
det på tale at der skal være et specielt
”kørekort” til vandscooter og jetski, samt
at den skal have en nummerplade, så den
kan identificeres.
I Gyldendal havn har vi den indstilling at
der skal være plads til alle, men at vi også
skal være fornuftige og vise hensyn, så
alle har det godt og alle sejler sikkert.
Det er vigtig for os at overholde
ordsproget: Sejl sikkert og vis hensyn.
På havnen er vi rigtig mange, der har
sejlet i mange år. Vi vil alle gerne hjælpe
dig, hvis du er første gangs sejler eller har
brug hjælp til at udvikle dine færdigheder.
Der er en ungdomsafdeling tilknyttet
Gyldendal Bådlaug, her er der hjælp at
hente, så børn og voksne i fællesskab, får
gode oplevelser med sejlads.
Det er muligt at søsætte motorbåde m.m.
fra Gyldendal havn. Du kan købe et
sæsonkort eller betale fra gang til gang.
Begge dele foregår hos Havnefogeden
Birte Trærup – se opslag på havnen.
Gebyret går til vedligeholdelse af havn og
bro.
Vi ses på fjorden.

Hestefenne i Gyldendal
Af Hans J. Thomsen,
Gyldendal Støtte-/ og Beboerforening

I seneste udgave af Lihme Bladet kunne
vi berette, at der var sat nye skilte op
for at vise vej til det dejlige rekreative
område ved Gyldendal Havn. Nu er der
så også etableret en hestefenne, så
turister, der kommer til Gyldendal til hest,
kan hygge sig ved bål og shelter, mens
de trygt kan have deres heste gående i
hestefennen lige ved siden af. Skulle der
være nogen, som kommer i hestevogn,
så er der også mulighed for at parkere
denne i umiddelbar nærhed af den nye
hestefenne.
Gyldendal Støtte-/ og Beboerforening
har siden 2015 arbejdet på projektet med
etableringen af skilte og hestefenne.

Projektet kan nu afsluttes med et flot
resultat. Foreningen fik bevilget kr. 10.000
fra Bustrupfonden og kr. 25.000 fra
Landsbypuljen. Det er firmaet PIT Hegn
Nordvest, som har forestået arbejdet med
hestefennen, og de har gjort et flot stykke
arbejde.
Området har nu hele 3 shelters med
tilhørende borde-/bænkesæt og grill ved
hvert shelter. Der er etableret sø med
handicapvenlig sti og nogle stier, som
giver mulighed for at komme længere
ind i terrænet for til sidst at munde ud
i en dejlig udsigtspost, hvor man bliver
belønnet med en fantastisk udsigt over
Venø Bugt. For børn og barnlige sjæle er
der etableret en sanse-/ og aktivitetsplads
samt en petanquebane.

Hestefenne ved et af shelterne i
Gyldendal.

29

30

