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Drømme ved Limfjorden

Af Dorthe Dalsgaard

Jeg drømmer om hvid jul, en gang
imellem.
Jeg nyder at stå på skøjter, løbe på ski,
lege med slæden og gå ture i støvler
med foèr. Det er alt sammen noget, jeg
forbinder med frihed og tid til at nyde
vinteren. Når jeg læser magasiner fra
Norge eller Sverige, er de gode til at fylde
bladene med billeder fra deres snesikre
landskaber, og det kan jeg godt forstå
giver læsere.
Hvid jul på vores breddegrader er ikke
sandsynligt, så vi må sætte lidt mere kulør
på og sætte lys op i gaderne, i juletræer,
og hygge os med gløggen og gode sager.
Jeg elsker, når vi mødes på tværs af alle
generationer og holder fast i traditioner.
Nu, hvor tiden er inde til at tænke tilbage
på året, der er gået, tænker jeg, at vores
Limfjordsegn er blevet meget bedre til at
stå sammen og sætte pris på Limfjorden.
Jeg vurderer, at der kommer flere og
flere events, som virkelig har format til at
tiltrække omverdenens opmærksomhed.
Her er det vores opgave at koble os på
disse fyrtårne af oplevelser, fordi det kan
de bære.
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Dvs, når der snakkes limfjordsøsters
i verdensklasse, skal vi spille med og
fortælle om, at det er en helt speciel
naturoplevelse at gå og samle dem i
vandkanten. Jeg føler mig som en bjørn,
når jeg går og vender sten, for at se om
der skulle være østers eller muslinger.
100 % friske skaldyr er jo i sig selv en
fornøjelse at byde familie og venner på.
Jeg ved godt, at mange ikke regner at
spise skaldyr, men krydret med ost og
krydderier smager alt godt.
Limfjorden er vores tumleplads for
Nordens største træskibssejlads. Når de
sejler ude på fjorden, ligner de nærmest
dinosaure, med deres enorme sejl. Vi
skal vide, at den blå infrastruktur omkring
os også skal vedligeholdes som den blå
motorvej.
Der ansøges for tiden om at uddybe
sejlrenden i den vestlige del af Limfjorden.
Baggrunden er, at moderne skibe stikker
dybere, og fjorden sander til. Det er helt
galt, at kongeskibet ikke kan sejle ind i
Skive havn mere.
Her er vi afhængige af, at staten bidrager
vil vores egn, da vi ellers om få år må
sige farvel til erhvervssejlads i den
vestlige Limfjord.
Jollehavnen ved Ålbækankerplads er
også afhængig af, at kystdirektoratet vil
give grønt lys for at os. Det er en unik
mulighed for, at flere kan komme ud på
fjorden. Det er i min optik et minimalt
indgreb at rigge en jollehavn til. Jeg
mener, at man kan forsvare dette med
respekt for naturen. Argumentet er, at
danne rammerne for livskvalitet i et
moderne og aktivt limfjordsområde.
Udfordringer, muligheder og drømme
går ofte hånd i hånd, og Lihme Bladet
kan forhåbentlig være med til at holde
drømmene i gang.
Jeg vil hermed ønske alle en glædelig jul
og et lykkebringende nytår.
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Jul i Fjordbo
Af Rikke Keith

I december møder børnene ofte ind til
store røde støvler som er blevet glemt
af julemanden. Men heldigvis har han
husket at lægge et brev til os. Han er altid
sulten og vil have en masse grød. Det
sætter vi til ham om natten og heldigvis
giver han så nogle julegodter tilbage til
os.
December måned i Fjordbo er altid
præget af mange traditioner og også lidt
mystik. Vi juler med vores faste traditioner
- vi besøger Pernille (dagplejer) og laver
juledekorationer, vi holder julefest med
alle familier i vuggestuen og børnehaven,
vi spiser julefrokost sammen med
Pernille og dagplejebørnene, og vi går
til børnegudstjeneste i kirken. Vores
bedsteforældredag holder vi også i
december, så alle de kære bedster
kan hjælpe os med at pynte flot op. Så
laver vi selvfølgelig en masse julegaver,
ønskesedler og mere julepynt. Hver dag
bliver der også fortalt en julehistorie - i
dag har vi fået historien om Jesusbarnet
og Bethlehem.
I år har vi været rigtig heldige i Fjordbo. Vi
har haft besøg af julemanden to gange,
hvor vi så og snakkede med ham. Og han
har sørme også været forbi med en rigtig
fin gave til os alle sammen. Tusind tak
julemand for de flotte røde skovle.
Os alle i Fjordbo ønsker jer en rigtig
glædelig jul og vi glæder os til at fortælle
jer mere i det nye år.
Julemanden er blevet set i Lihme...
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Frey med brev fra
julemanden.

Velkommen til
bedsteforældredag
Bedsteforældredag - Schhh...vi er klar med
vores overraskelse ..general prøve på Lucia
optog

Dans omkring juletræet
til julefesten i Fjordbo.
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Julecafé skyder Dalsgaard
Stenovnsbageri & Gårdbutik i gang
Af Marianne Husted

Et nyt initiativ i Lihme så dagens lys
anden søndag i advent. Dalgsgaards
Julecafé. Mange fandt vej til Dalsgaard
og tog for sig af lækkerierne og
mulighederne. Godt 200 besøgende,
lyder det fra Dorthe Dalsgaard, som
sammen med sin mand Jørgen, står
bag julecafeen, der er startskuddet til
Dalgsgaard Stenovnsbageri & Gårdbutik.
Dalsgaard er en stor svinefarm, hvor
nogle af de gamle længer i gården er
nænsomt renoveret, så de er velegnede
til gårdcafé, pizzakurser, og hvad familien
Dalsgaard ellers finder på.
De mange gæster kigger på varerne
i den ombyggede sostald, hvor
murstenshvælvingerne er bevaret.
Hjemmelavet blommesirup, Dalsgaards
julemysli, julebrød, cremesnegle,
surbrød og julesmåkager med lakrids
og tranebær er sammen med risengrød,
svensk æbleglögg og julete nogle af
specialiteterne, der ivrigt bliver købt.
Både sostalden og ”Hønsehuset” emmer
af julehygge med julemusik i højttalerne,
lyskæder langs bjælkerne, grene
med røde glaskugler, grankranse og
juledekorationer rundt omkring.
Der er adgang til ”Hønsehuset” direkte
fra sostalden gennem en bred åben
port. I ”Hønsehuset”, som tidligere var
hestestald nederst og hønsehus på loftet,
er de gamle hvælvinger fjernet. Rummet
går nu helt op til kip og får lys ind fra
vinduer i gavlen og lugen, som tidligere
blev brugt til at forke halm ind på loftet ad.
”Hønsehuset” er denne decembersøndag
indrettet med borde og stole, hvor
snakken går, og folk nyder julecafeens
lækkerier.
”Vi vil gerne slå et slag for det lokale,”
fortæller Dorthe, mens hun med en lang
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bagespade langer brød ind i stenovnen.
Ingredienserne til brød, mysli og kager
er købt i Dagli’Brugsen Lihme, hvor
uddeler Preben Haunstrup Nielsen
bl.a. har været en sikker leverandør af
Coops proteinholdige hvedemel, som er
hovedbestanddelen i al bagværket.
Dorthe og hele familien har haft travlt
i dagene op til åbningen. Brødet er
alt sammen langtidshævet, og Dorthe
startede med at opformere surdejen for
tre dage siden og har siden da haft godt
40 kg mel i røremaskinen og mellem
hænderne. Lørdag aften fyrede familien
op i stenovnen med ege- og bøgetræ.
Til midnat lukkede de for spjældene, og
søndag morgen var alt træet brændt ud,
og ovnen rigtig godt varm. Så fejede de
den lille smule aske ud af ovnen, som var
tilbage. Herefter gik bagningen i gang.
Og fortsatte hele dagen, mens gæsterne
kiggede forbi. Sidst på eftermiddagen er
ovnens temperatur så langt nede, at den
er perfekt til mysli og tørring af frugt.
Parret drømmer om at udvikle
relationer mellem lokalsamfundet og
fødvareproducenterne og at kunne levere
unikke madoplevelser, nye produkter og
spændende arrangementer.
”Vi vil bage en gang om måneden.
Eventuelt kombineret med en event,”
fortæller Dorthe om fremtiden. Allerede
den 19. januar holder Dalsgaard de første
pizzakurser i Dalsgaard Stenovnsbageri
& Gårdbutik, som kan følges på
facebooksiden ”Hønsehuset”.

Der kom
besøgende
fra nær
og fjern til
Dalsgaards
højloftede,
gamle og
moderne
Hønsehus.

Dorthe Dalsgaard med sine
piger: Trine, Laura og Helene.

Dorthe Dalsgaard i gang ved
ovnen.
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Lihme Kirkes tårn.
Tårnet er et stærkt
symbol.

Tårnet

Af Ann Balleby

Jeg sidder her ved skrivebordet en
søndag i december. Jeg har siddet her
siden det var bulder mørkt. Brændeovnen
er tændt for varme og hygge.
Julemusikken kører på youtube, mens
jeg arbejder på pc’en. Udenfor skinner
solen nu midt på formiddagen. Fra mit
skrivebord kan jeg se tårnet på Lihme
Kirke står flot soloplyst på sin sydside.
For mig er julen i Lihme noget helt særligt.
Den byder mig en dybde i højtiden, som
jeg sætter højt. Og tårnet på Lihme Kirke
står centralt i Lihme-julen.
Starter i november
I Lihme starter julen sidst i november.
Den starter en fredag aften kl. 19. Det
er et tidspunkt, som der ellers i mange
familier står Disney Sjov og god mad
med et glas vin hen over. Da Birgit
Jørgensen først foreslog: ”Vi tænder lys
i Lihme”-traditionen for 7-8 år siden må
jeg indrømme, at jeg tænkte: ”Det går
ALDRIG! Det tidspunkt. En fredag aften.
I novembers mørke, kolde og ofte våde
årstid”.
I dag er det en tradition, jeg sætter højt og
udbreder mig om vidt og bredt.
Vi tænder lys i Lihme-traditionen
Nu skal du høre! Vi mødes fredag aften
kl. 19 uden for kirkens smukke egetræs
indgangsport. Vi er rigtig mange.
Hundrede til hundredehalvtres. Alt lys er
slukket.
Xantine
November ER mørk. I år var fredag den
23. november en helt stille, mørk aften
uden stjerner.
Når vi er samlet får børnene en fakkel
og efterhånden som de bliver tændt
spreder lyset sig som opsparet solskin
midt i mørket. Når alle fakler er tændt, går
vi i samlet flok om på kirkens nordside
og står ved den tilmurede kvindedør.
De, som går forrest, får lov til at opleve,
hvordan børnenes fakler spreder mørket.
Rigtig ild og mørke passer sammen i
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en stemning, som rækker dybt ind i en
menneskesjæl til urmennesket.
Lyset som adgang til dybere tanker
Oplevelsen af, at faklernes lys spreder
mørket, er intens. Det sender tankerne
ind i de lidt dybere kringelkroge.
Julen er en gammel hedensk fest. Man
forsøgte at få vores forfædre til at kalde
højtiden Kristmesse. Det lykkedes i
engelsktalende områder med Christmas,
men ikke hos nordboerne. I Tyskland
hedder det Weihnachten - altså Den
Hellige Nat. Vores forfædre holdt fast i
ordet jul, som stammer fra hedensk tid,
da vi dyrkede Odin, Thor og Freja.
Ordet jul er gammelnordisk og betyder
”drejning”, altså noget med årets gang,
solhverv, lysets genkomst, at dagene
bliver længere og det går mod forår, sol
og sommer.
Faklerne kommer i en kulsort
novemberaften til at linke til vores
hedenske fortid. Jeg forestiller mig, at

vores forfædre har fejret julen med ild;
bål, fakler, tranlamper. Ilden har været
central i fejringen. En opsparet arv af
solens livgivende glød.
Slægt efter slægt efter slægt
Oplevelsen der ved Lihme Kirkes
nordside stemmer også til oplevelsen af
et fællesskab med alle slægtleddene,
som har haft deres gang i og omkring
Lihme Kirke.
Lihme kirke er første gang omtalt i 1176,
men er helt sikkert betydeligt ældre.
Kirken er bygget i tre omgange og skibet
er ældst. Den mur, vi står ved med
faklerne, er altså mindst 800 - 900 år
gammel. Måske endda op mod 1.000 år.
Der er mange generationer, der før vores
generation har stået her ved Lihme Kirke.
Vi står på skuldrene af mange slægtleds
forvaltning af Lihme kirke.
Nogle gange tænker jeg endda, at vi
måske i virkeligheden skal længere
tilbage, for der er kildevæld ved kirken, og

Lejligheds-koret ved årets
lystænding: Familen Sorin, Ib
Svenningsen og Astrid Pinnerup
støttet af lillesøster.
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man byggede ofte kirker ovenpå gamle
hedenske helligsteder - ligesom man
overtog det hedenske ord jul. Så måske
har der været et blotsted, før kirken blev
bygget.
Tænk at være en del af noget, der rækker
så dybt ned i vores historie og vores
selvforståelse.
Mens jeg står der i mørket og igen i år
tænker disse tanker, så tænker jeg også
på, om nogle af de gener, som står der
i mørket, har været med helt fra starten.
Altså om nogle af os, der bor i Lihme i
2018 har forfædre, som også boede her
i 1176, i 1076 og i 976. Dyrkede jorden,
fiskede og handlede. Vi har jo familier
i Lihme i dag, som kan tælle mange
slægtled tilbage. Jeg tror, nogle familier
har styr på 6 - 8 slægtled. Hvis vi sætter
et slægt led til 30 år, så skal vi 28 - 30
slægtled tilbage, og vi er ved Lihme
Kirkes oprindelse.
Vores generation
Når vi alle sammen står der i mørket
med det bløde, varme lys fra faklerne
dansende på kirkens smukke stenmur
og på lune ansigter mellem huer og
halstørklæder, så føler jeg en nærhed os
lihmeboere imellem. Den er dyb og varm.
Vi kender hinanden, kommer hinanden
ved.
I år var en i blandt os dybt rørt, mens
vi stod der. Hun har i år mistet begge
sine forældre. De er begravet på Lihme
kirkegård og lige der i mørket, mellem
hinanden, mærkes livet intenst. Jeg har
mistet min far i år og selvom han ikke
ligger på Lihme kirkegård, så mærkede
jeg suget af livet, tiden, slægterne.
Nu er det os, der bærer scepteret, staven,
værdigheden - har ansvaret. For vores
slægt, for hinanden, for Lihme Kirke, for
Danmark, for freden, for klimaet. I det
øjeblik føler jeg mig både ansvarsbevidst
og utrolig lille og ubetydelig.

10

Fællesskabet
Mens faklerne lyser for os, synger vi en
salme sammen, Det kimer nu til julefest.
Der blev dannet et lille ad hoc kor. I
år præget af Ib Svenningsen, familien
Sorin og Astrid, en af de musikalske
Pinnerup’er. De synger for, og vi synger
med ånden stående ud af munden. I
år var der ingen vind til at føre tonerne
bort, og sangen lød tæt og varm. Når vi
sætter i med sidste vers, tænder Thomas
Kristensen for kirkens projektører. Lyset i
projektørerne tændes ganske langsomt,
og der er noget spektakulært over den
måde kirken dukker ud af mørket, så man
til sidst kan se helt op til toppen af tårnet.
Så tænder Palle Jørgensen for Lihme
Kirkes fine klokkespil. Det er ikke
almindeligt, at en landsbykirke har sådan
et klokkespil. Langt fra. Det er en gave.
Og klokkespillet i Lihme har en sprødhed,
som jeg personligt sætter højt. Om
sommeren nyder jeg at kravle op i tårnet
og hilse på de fine små instrumenter.
Julen varer til Helligtrekonger
Lihme Kirke er oplyst fra denne fredag
aften og indtil Helligtrekonger den 6.
januar. Tårnet står som et vartegn, der
kan ses i hele sognet, og det lyser op i
denne mørke tid.
Når jeg kommer kørende hjem til Lihme,
så glæder jeg mig til synet af tårnet. Jeg
kan sidde og lune mig ved det og glæde
mig til synet helt inde fra Skive. Overveje
om lyset vil spredes i disen i aften, om
det vil stå klart, om månen vil spille med i
sceneriet, om tårnet er væk i snefog…
Det giver en dyb følelse af at høre til og
en glæde over julen som tegn på, at nu
kommer solen tilbage, året drejer, og det
går mod forår med udsæd, sommer med
høst og med nye forsyninger af mad, mod
nye slægtled symboliseret ved tårnet.

Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@gmail.com
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 2017-2018.
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
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Jul i Lihme
Af Ann Balleby

Julen i Lihme starter med, at vi tænder lys
på Lihme Kirke og på juletræerne i ved
Brugsen og Lihme Medborgerhus. Det
gjorde vi i år fredag den 23. november og
lystændingen sluttede med at vi dansede
rundt om juletræet ved Medborgerhuset
før æbleskiver og gløgg.
Lørdagen bruger mange efterhånden,
til at samle familien, for så kan
man hygge i det helt nære for om
søndagen at tage til julemarked i
Lihme Medborgerhus arrangeret af
Lihme Husholdningsforening. Der var
i år ikke mindre end 18 stande med
hjemmestrik, garvede pelse af lokale
ræve og rådyr, får fra Mors, friskbagt
brød, hjemmelavet syltetøj,julekort,
drikke af lavet æbler, betonstøbte figurer,
træarbejdet, loppefund og meget andet.
Dertil nyder de fleste en platte, en gang
æbleskiver, en friskbagt kage eller noget
andet fra husholdningsforeningens
køkken. Hvert år kommer nogle af de
unge, som er flyttet væk fra egnen hjem
til denne weekend og til julemarkedet
hører man: “Jamen, er det ikke Monica...
Jeppe...Morten...Laura. Nej, hvor ER det
hyggeligt”.
Så er julen i gang og tårnet på Lihme
Kirke står stolt og oplyst og meddeler til
hele sognet, at nu er julemåneden i gang.
Så kommer arrangementerne, som
holdes for de særligt udvalgte:
adventshygge i Pensionistforeningen,
juleforberedelserne i Fjordbo med
julemand, hemmeligheder, bageri,
julefrokost, julefest, luciaoptog mv. Ane
Marie Henriksen læser julehistorier på
ældrecentret i Lem.
Omkring Luciadag arrangerer Lokalrådet
ved Lihme Kirke julekoncert med
Luciaoptog og kor. I år Vestsallingkoret
forstærket med Emilie Sorins høje sopran.
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Den 24. december er der to gudstjenester
i Lihme Kirke, en kl. 11 og en kl. 14.45.
Juledag er der højmesse og der er
gudstjeneste 1. januar.

Julekoncerten fylder Lihme
Kirke.

Trængsel og hygge på
årets udgave af
husholdningsforeningens
julemarked.

Familien Lofstad havde en
stand med masser af hjemmegjorte, lokale ting.

Emlie Sorin sang for første gang i Lihme Kirke med
sin meget høje og lyse sopran. Det bliver måske ikke
sidste gang, for hun bor lige ved kirken.
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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

Lihme
Din lokale dagligvarebutik, bager, GLS,
PostNord og Bring pakkeshop, apotek,
spillebutik, renseri, mødested og meget,
meget mere!

Åbent alle ugens dage

Ålbækvej 1 - tlf. 97 56 00 08 - Følg os på Facebook
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Sallingboergeder & Besøgsgård
Øster Hærup Strandvej 27, Lihme

Åbningstider: 30. juni, 21. juli, 18.
aug., 13. okt. Alle dage fra 10-16.
Entre: 25 kr. pr. person
e-mail: sallingboergeder@gmail.com

tlf. 23273770 facebook: sallingboergeder

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

På gården er der tre slags geder, heste,
kaniner, marsvin, høns, ænder, hund og kat.
Der er mulighed for at komme tæt på alle
dyr, klappe og give godbidder til dem.

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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Holdtræning:
• Rygtræning
• Bassin
• Nakketræning
• Pilates
• Babysvømning
• GLAD
• Efterfødselstræning

Ring og bestil tid på tlf.:
20459580 eller via vores
hjemmeside:
www.fysiocaresalling.dk

Find os på www.fysiocaresalling.dk eller på facebook
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Gartner

Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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v/Knud Langberg 7860 Spøttrup
• Murerarbejde • Flisearbejde
• Forsikringsskader • Reaparation

97 56 07 07
21 40 09 88

Kvalitet til tiden
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Sommerdage ved Limfjorden
Gudrun Wulf og hendes mand Victor
Huvalé fra Hamburg har sendt Lihme
Bladet disse dagbogsnotater fra
hendes ferie i Øster Hærup. Artiklen er
som en hilsen fra sommeren, som vi i
den mørke tid længes mod.
Af Gudrun Wulf

Vores sommerhus ligger 21 kilometer vest
for Skive i Øster Hærup, Revlingbakken
6, og er virkeligt pænt. Vi har en smuk
udsigt over landskabet og fra terrassen
kan vi se fjorden. Området er roligt.
Nogle danskere holder ferie her (ingen
tyskere). Stedet er omgivet af kornmarker.
Midt i juli er de gule, og det giver en god
kontrast til den blå himmel. Om morgenen
cykler jeg til Lihme, en lille by med 300
indbyggere. Vejen går op og ned. Der er
to gårde langs vejen. Landmanden fra
Lihmegård har mange køer og nogle af
dem får til tider et brusebad. Kommer
jeg kl. 8.00 til byen, lyder et klokkespil i
kirken. Midt i Lihme er Dagli Brugsen. Her
køber jeg rundstykker. En lille skolepige
sælger dem. Hun er meget sød og venlig.
Hver morgen snakker vi en lille smule.
19.7.2018
Jeg står tidligt op og henter rundstykker i
Brugsen. Aktuelt er der en dygtig mand,
som står ved kassen. Jeg formoder, at
han er ejeren.
Kl. 10.00 kører vi til Thise Mejeri. Vi vil
gerne deltage i en omvisning. Først taler
en mand fra mejeriet lidt om historien.
Thise producerer nu 85 produkter. Du kan
også købe Thise produkter i Tyskland.
Det er 250 ansatte hos Thise. Planlagt er
en stor ny bygning til mejeriet.
Efter fordraget fik vi alle sammen røde
smukke hatte på, og en ung mand førte
os rundt. Det var meget spændende. Vi
kunne kigge lidt på produktionen. Der er
ikke længere brug for så mange ansatte
som tidligere. En lille robot er også ansat
hos Thise. Den unge mand var meget
stolt af at arbejde hos Thise. Det kunne

20

jeg mærke. Ingen spurte om noget, så
jeg var heller ikke modig nok til at spørge
selv. Jeg er meget interesseret i, hvilken
rolle janteloven spiller i mejeriet i nutiden
og hvorfor yoghurt kun har så lidt fedt.
Derefter købte vi ind i ostebutikken: ost
med kommen, midsommerost, fyrtårnsost
og smørbart. Det kostede 150 kroner.
Sammenlignet med priserne i Hamborg er
det ret billigt.
21.7.2018
I morges havde jeg en virkelig god, lille
snak med en dansker. Vi mødtes på
vores cykler første gang på Øster Hærup
Strandvej. Han kørte hurtigere end jeg.
Vi købte begge to ind i Brugsen i Lihme.
Derefter snakkede vi lidt. Jeg fortalte om
Thise og vores rundvisning, fordi han
købte Thise mælk. Han fortalte om sit
job i et tysk firma. Derfor er han to gange
om måneden i Hamborg. Han kunne ikke
tale tysk. Jeg er glad for, at det lykkes at
komme i god kontakt med ham.
I dag har vi ingen lyst at cykle eller at køre
med bilen, så vi går en lille tur (12 km) til
Gyldendal, via stranden, gennem Lihme
og tilbage til sommerhuset. Om aftenen
spiser vi igen udendørs på terrassen. En
lille gulspurv sidder pa taget og synger
meget skønt. Her i Danmark mærker
jeg, at jeg er mere nordpå: solen skinner
længere og det er lyst sent om aftenen.
31.7.2018
Efter frokost tager vi til halvøen Kås fire
km nord vest for Lihme og parkerer ved
stranden. Vi vandrer rundt om halvøen.
Vejen er markeret med en blå pil. Det
er Lihme stierne. Kendemærket er et
søpindsvin. Halvøen med sø, skov,
strandenge og hede giver tilsammen en
meget varieret flora og fauna. Lyngen
blomstrer, og det gør Strandhornskulpen
også. Planterne er sjældne og fredede.
Der er mange køer og får. På turen har
vi solskin, mange skyer med trykkende
varme, regn og hårde vindstød.

En skøn sommerdag med korn,
der modner og fjerlette skyer.

Thise Mejeris frække, kække og
smukke ko.
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Vandreturen er på 12 km. Vi møder ingen
mennesker på denne afvekslingsrige
skønne tur.
1.8.2018
I morges havde jeg en god samtale i
Brugsen. Den dygtige ejer havde tid til at
tale lidt med mig. Han spurgte, hvorfor
jeg kan tale dansk. Så kom vi i en god
lille snak, og han var meget venlig. Lidt
senere kom en kunde, som gerne ville
tale med os. Han kom fra København og
har en datter i Blankenese. Han synes
mennesker er lidt indbildske der, og han
holdt sin næse lidt højt for at forklare. Vi
tre snakkede lidt om dialekter i Danmark.
Det var meget interessant. Manden fra
København syntes, folk på Fyn synger
sproget, og på Bornholm taler de et
andet sprog. Derefter talte han om sin
tid i Ribe. Efter fyraften hentede de sprut
hos grænseshoppen og tog lidt berusede
tilbage til Ribe. Tårnet fra Domkirken
hjalp ham meget med orientering, sagde
han og smilede. Nu er han pensionist.
Jeg tror, at han har gode minder om sin
arbejdstid i Ribe.
Jeg nyder meget samtalen og glæder
mig over at snakke lidt dansk Jeg synes
begyndelsen er svær for mig. Hvis der er
nogen, som spørger mig om noget, er det
nemmere. Når samtalen er kommet godt i
gang, føler jeg mig sikrere.

Tidligt om eftermiddagen spiller vi golf på
Hvalpsund Golfklub. Vi bruger en time
derhen. Pladsen har en meget flot udsigt
og vi har et virkeligt dejligt ophold.
3.8.2018
Vores sidste dag her i Øster Hærup.
Vi planlægger en cykeltur i området.
Derefter skal vi pakke vores kufferter.
Vi har haft en lækker sommerferie:
solrig, spændende, aktiv, afslappende,
rolig og hyggelig. Vi nyder de smukke
små landsbyer med venlige borgere.
Landsbybeboerne er meget aktive og
har et rigt og varieret foreningsliv med
mange forskellige arrangementer. F.eks.
har vi her i Lihme sommerfest og „open
night“ hos Brugsen. Jeg tror, borgerne
interesserer sig og støtter hinanden.
Ved døren hos Brugsen står: „Godt vi
har hinanden!“ Sammenholdet styrkes
med bybladet „Lihme Bladet“ og med
engagement til byens udvikling (nye torv
„Vores sted“ hos Brugsen og vandreruter).
Naturen er fantastisk med et rigt dyreliv
og byder mange muligheder for cykling,
vandring, golf og for kultur.
Tusind tak til Anette Sørensen Habel
min dansklærer i Hamborg. Hun har
gennemgået teksten med mig. Særlig tak
til Jørn Knudsen. Han er ejeren af det
smukke
sommerhus i Øster Hærup.
Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,

Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen
Gudrun Wulf og hendes mand
Victor Huvalé fra Hamburg. Gudrun
har lært sig dansk på kurser i
Hamburg. Hun så Lihme
Bladet i Brugsen i sommer og
fik lyst til at dele sine
dagbogsnotater med os.
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Du skal
vælge os,
fordi:








Vi er til stede i dit nærområde.
Beslutninger bliver truffet lokalt
og med korte svartider.
Vi tilbyder rådgivning,
fra kl. 8.00 - 18.00, efter aftale.
Personlige og nærværende
medarbejdere.
Rådgivning med sund fornuft.
Uhøjtidelig kommunikation.
Stort bagland af specialister.

Lem afdeling - Vesterbrogade 24 - tlf. 82 22 94 00

Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Sonja T. Sørensen
82 2294 18

Lotte Goul
82 22 94 12

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Maja Overgaard
82 22 94 12

Ivan Kristensen
82 22 91 85

Jytte B. Christensen
82 22 92 87

Kontakt os
og lad os
få en snak

www.sparv.dk
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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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Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,
7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13

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

HOBBY-HUSET

A/S

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

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK

25

GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,Ristet hotdog
25,Fransk hotdog
25,Pommes frites
25,½ Kylling, m/pommes frites
½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat
500 g kylling i ½ kylling

75,75,55,-

Forårsrulle
Ribbenssandwich
Toast m/ skinke og ost
2 Fiskefiléter m/pommes frites

30,55,25,75,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf

50,-

Møllehjul (240 g hj. bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce
Plankebøf (240 g hj. bøf)
m/pommes saute, salat,
flute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – flute og
bearnaisesauce

75,-

75,-

85,-

85,-

Kyllingefilét (2 stk.)
m/ pommes saute,
salat, flute og bearnaisesauce 85,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
65,2 Kyllingespyd
m/pommes frites og salat
65,-
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2 Kyllingespyd
m/ salat og flütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat

&

65,-

75,75,65,-

GRILLHUSETS BURGERE:
Burgere med 240 g hjemmelavet bøf
Alm. Burger
75,Cheese Burger
80,Bacon Burger
85,Bacon/Cheese Burger
90
Texas Burger m. barbecuesovs 75,Almindelige burgere
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese
Kebab Burger

50,5565,60,65,75,65,-

Kyllingeburger m/paneret kød 50,Kyllingeburger m/strimler
65,MIX:
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød

50,65,65,75,65,75,-

&

PITA:
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskefilet m/pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

55,55,-

45,45,45,-

35,-

Åbningstider i Grill-Huset
Mandag
Lukket
Tirsdag
Lukket
Onsdag
Lukket
Torsdag
kl. 17:00-21:00
Fredag
kl. 17:00-23:00
Lørdag
kl. 16:00-23:00
Søndag
kl. 16:00-21:00
Fredag og lørdag evt. åben til
kl. 02:00
Onsdagen før helligdage
kl. 17.00-21.00
Køkkenet lukker kl. 21.00

Sunshine
solcenter

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdage, søndage
og helligdage
9.00 - 21.00

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

Happy hour
Hver fredag og lørdag
kl. 18 -20
2 alm. øl, kun 25,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
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Lihmeboerne pendler 1000-vis af km
Af Marianne Husted, kortmateriale af
Simon Sandberg
Godt 2.600 km – så langt kører 27
pendlere fra Lihme til deres arbejdsplads
hver dag i alt for at passe deres arbejde.
Det svarer til at køre fra Lihme til Paris
og hjem igen. Dertil kommer de pendlere,
som ikke har deltaget i Lihme Bladets
pendler-undersøgelse i slutningen af
november, og de mange lihmeboere,
som kører til Skive eller arbejdspladser
inden for en kortere radius end 25 km fra
Lihme, som ikke er taget med i pendlerundersøgelsen.
Lihme ligger altså i et pendlersmørhul,
hvor vi kører 1000-vis af km hver eneste
dag. For at fragte os til Skive (ca. 20 km),
Holstebro (ca. 35 km), Nykøbing Mors
(ca. 40 km), Struer (ca. 35 km) og Viborg
(ca. 50 km) eller andre destinationer, hvor
vores arbejdspladser har til huse.
Selv kører jeg til Holstebro. Ad Kystvejen
langs stranden, forbi Hostrup Hovedgård
og videre over Ejsing og Handbjerg. For
mig selv, alene i familiens Kia Picanto,
med radioen indstillet på P1. Uden at
tænke på de godt 300 kg CO2, som vi
27 pendlere dagligt udleder på vej til
og fra arbejde. Det sidste er heller ikke
denne artikels ærinde; men dog en tanke
værd den dag, hvor vi for alvor tager
klimakampen op. Til dagligt er jeg bare
optaget af, at jeg har bilen til rådighed,
og at den fungerer. Sådan er det næsten
altid. Og de få gange, hvor det ikke har
været tilfældet, har jeg haft kørelejlighed
med Birgit Jørgensen. Men det kunne
jeg lige pludselig ikke få en fredag, hvor
hun havde fri. Med Birgits hjælp fandt
jeg ud af, at der faktisk er mindst tre
andre lihmeboere, som også arbejder
i Holstebro. Og jeg kom godt afsted
sammen med Malene Riis Sørensen den
fredag morgen.
Den efterfølgende undersøgelse viser,
at vi er mindst seks lihmeboere, som
pendler til Holstebro. Tilsvarende er der
mange andre lihmeboere, som hver dag
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kører de samme steder hen. Måske er
der basis for samkørsel. Dagligt, enkelte
dage i ugen eller en sjælden gang, når
tingene brænder på….

Det siger pendlerne om
tiden i bilen

Ivan Dahl (kører til Viborg i en Citroen C3
og bruger knap 2 timer i bilen)
”Jeg har tidligere kørt til Brande, men
kører nu til Viborg. Der er ikke alternativer
til at pendle. Det er et sjovt og alsidigt
arbejde jeg har. Og hvis man vil have
et spændende arbejde, der også gerne
rækker ud over landets grænser samt en
ok løn, så kræver det, at man giver lidt
køb andre steder.
Ivan Dahl

Mens jeg kører, så hører jeg oftest
lydbøger, som jeg henter via app’en
Bookmate som er en del af mit Tellmore

Karin
Henriksen

abonnement. Jeg hører næsten alle
slags bøger på nær gysere. Jeg har lige
afsluttet ’Det ensomme hjerte’, som er en
historisk roman af Tom Buk-Swienty fra
2017.
Ellers er det radioen, der kører på enten
ClassicFM eller 24/7.”
Karin Henriksen (kører til Nr. Søby i en
Volvo V70 og bruger ca. 1 time i bilen)

”Jeg har det fint med tiden i bilen. Det
er ligesom et frirum, hvor jeg kobler af,
inden jeg kommer hjem. Det er også tit,
at jeg kører ind til Jørgen (Karins mand i
SME-KON i Hvidbjerg). Her skal jeg hente
vores hund, som er værkstedshund,
mens jeg er på arbejde.
Mens jeg kører, så hører jeg Radio
Skive.”
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Maj Sorin-Kristensen (kører til Struer i
en Renault Grand Scenic og bruger ca. 1
time og 10 minutter i bilen)
”Jeg har det glimrende med at pendle –
synes det er dejligt. Det giver lidt tid til at
gøre sig klar til arbejdet om morgenen.
Og tid til at lægge arbejdet fra sig om
eftermiddagen og blive klar til at komme
hjem.
Mens jeg kører, så snakker jeg i telefon –
mest med mand og børn, hvor vi foretager
logistiske planlægninger. Ellers hører jeg
P1 eller YouTube musik.”

frihed. Jeg har en fuld arbejdsuge på tre
dage, hvor jeg arbejder fra 6 aften til 6
morgen.
Mens jeg kører, så hører jeg Radio Skive
med musik og nyheder. Radioen virker
til at være låst fast på Radio Skive. Jeg
holder selvfølgelig også øje med vejen og
passer min kørsel…”
Niklas Jensen (kører til Vildbjerg i en
Skoda Fabia og bruger ca. 2 timer i bilen)
”Jeg har det fint nok med tiden i bilen.
Vi kan ikke alle sammen få arbejde lige
rundt om hjørnet.
Jeg kører tit hjemmefra kl. 4, og mens jeg
kører, så hører jeg radio. Det der kører
om natten. Mest P4, det har jeg alderen
til….”

Niklas Jensen
Maj Sorin-Kristensen

Morten Oliver Tanderup (kører til Sunds
over Gl. Rønbjerg i en Renault Twingo og
bruger ca. 2 timer i bilen)
”Jeg har det rigtig godt med at være i
bilen. I begyndelsen var det lidt træls;
men nu har jeg vænnet mig til det og har
taget turen de sidste 2½ år. Jeg havde
lige et afbræk et par år med kortere vej
til arbejde; men så kom jeg tilbage til mit
gamle arbejde i Sunds. Her har jeg mere

Morten Oliver Tanderup
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Aase Baarstrøm (kører til Stoholm i en
bulet Suzuki Wagon og bruger ca. 2 timer
i bilen)

Aase Baarstrøm

”Jeg har det godt med tiden i bilen, for jeg
har det fantastisk på arbejde. Så længe
man har en billig bil og et godt arbejde,
så gør det ikke noget, at man skal køre et
stykke vej.
Mens jeg kører, så hører jeg CD og radio.
Altid P4 Midt og Vest. Når jeg starter
bilen, sætter jeg øresnegle i som det
første. Knægtene ringer altid til mig på det
tidspunkt, hvor de ved jeg er på vej hjem
fra min aftenvagt. Jeg ser mange ting, når
jeg er kører hjem lidt før midnat.”

bosiddende i Skive Kommune, pendler
ud af kommunen, ligesom 23 % af de
beskæftigede er indpendlere fra andre
kommuner.

Pendlere
Det regionale arbejdsmarked
repræsenterer en årlige jobomsætning på
45-50.000 stillinger. Rekruttering sker på
kryds og tværs af kommunegrænserne.
26 % af de beskæftigede, som er
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Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301
Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
www.spottruphavkajaklaug.dk ·
Spøttrup Havkajak Klub

Lihme Frisørsalon
www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00
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Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

Vi glæder os til at åbne dørene
til april for sæsonen 2019
Vi har dog åbent for
selskaber og andre arrangementer.
Nytårsmenu ud af huset.
(www.tj-catering.dk)
Indtil videre kontakt Toke
Tlf. 21 24 34 91
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Olga, Oleg og Sofia
Af Lissie Hermansen

Her på Lihme Bladet kan vi godt lide at
fortælle om de mennesker der vælger
livet i Lihme til.
For nogle betyder det at sige farvel til
det kendte, pakke tasken og slå sig ned
i et land, man kun har hørt om (som i
et eventyr). Her i Lihme har vi mange
med anden etnisk baggrund end dansk. I
denne artikel skal I møde en lille ukrainsk
familie. Far - Oleg Marusin, Mor - Olga
Kasianshuk og deres lille datter Sofia på
fire år.
Familien bor ude på Mellemtoften i en
landejendom og er beskæftiget lokalt, og
Sofia går i vores børnehave.
Oleg er født i september 1976 og
vokset op i Ukraine, et kæmpe land på
603.628 kvadratkilometer og ca. 50 mill.
indbyggere. I en alder af 20 år tog Oleg
afsted til Europa. Først arbejdede han i
Tyskland nogle år, og i år 2000 kom han
første gang til Danmark for at arbejde.
Her var han hos Frans Høj i Håsum.
Dengang var det ikke let at få
arbejdstilladelse i Danmark, så efter to
år måtte Oleg rejse videre. Et ophold
i Norge nogle måneder, så til Sverige
og så retur til Ukraine. Her fik han en
landbrugsuddannelse inden for agro/
økologi og en videreuddannelse som
agroingeniør. Oleg har i Ukraine sine
forældre, to søskende og to drenge på
10 år og 20 år fra et tidligere ægteskab.
Oleg var lige blevet skilt, da han i 2012 fik
mulighed for at få arbejde i Danmark igen.
Et andet sted i Ukraine blev Olga i 1989
født. Olga fortæller at hun allerede
som ung teenager havde udlængsel,
”Jeg drømte om at se hele verden, at
se hvordan den så ud med mine egne
øjne, at se hvordan folk levede og
arbejdede. Mine drømme fik føde via
min storesøsters kæreste. Dengang var
han gæstearbejder i Danmark, og på sine
besøg hjemme hos os, fortalte han om
alle de muligheder der var og hvor dejligt
der var”.
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Olga tog dog en 5-årig uddannelse
som socialpædagog med praktisk
psykologi. Men da hun ville til udlandet
og arbejde, måtte hun i gang med en
landbrugsuddannelse inden for agro/
økologi. I Ukraine har Olgas familie
et hobbylandbrug med dyr og jord, så
familien var selvforsynende med det
meste. Da alle de voksne i familien havde
arbejde eller studerede, hjalp alle til på
gården som en helt naturligt ting. Olgas
familie i Ukraine består i dag af hendes
fraskilte forældre, en gift storesøster og
en niece på alder med datteren Sofia.
Men i slutningen af 2011 ville Olga afsted,
og via sit netværk i familie og venner fik
hun mulighed for at komme til Danmark
og arbejde. Den 20. december 2011
startede Olga som malkepige i Ramsing
hos Søren Dalgaard og Bente Tovgaard.
I starten var det meget svært for Olga
at falde til i Danmark og med arbejdet,
fortæller hun. ”At komme til Danmark
for at arbejde, var ikke så lyserødt som
i mine drømme”, hun smiler lidt. ”Vi var
tidligt oppe for at malke i 4 til 5 timer, og
senere på dagen malkede vi engang til.
Indimellem var der andet ekstra arbejde.
Heldigvis var der andre ukrainere på
gården som jeg kunne tale med, for jeg
talte jo endnu ikke dansk.”
Det blev forår i 2012, og Olga er ved at
være faldet til på gården i Ramsing. Der
er stadig meget arbejde, så Søren og
Bente søger efter flere medarbejdere, og
det fortæller de deres ven, Frans Høj.
Oleg kontaktes af sin danske ven
Frans Høj. En af hans kolleger mangler
arbejdskraft, og Oleg tilbydes derfor
arbejde. Oleg starter i maj 2012 også i
Ramsing hos Søren Dalgaard og Bente
Tovgaard.
Her kommer Oleg og Olga så til at
arbejde sammen. I starten er de bare
landsmænd i et andet land, og Oleg er
nyskilt. Men som tiden går får de øje
på hinanden, og de begyndte at blive
kærester. De flyttede sammen i et lille hus

i Balling, og Olga blev i 2013 gravid. I
maj 2014 blæser der nye vinde i den lille
familie. Oleg vil gerne arbejde med grise i
stedet for køer, har får arbejde hos Klaus
og Jonna Bjerre på Udsigten i Lihme.
Dette arbejde er Oleg utroligt glad for,
siger han.”Jeg trives i samarbejdet
med min chef og mine kolleger, vi har
gode relationer og god snak omkring
dyrevelfærd m.m. I det hele taget er
jeg glad for de ordnede forhold, der er
i Danmark omkring landbruget. Det er
nemmere at arbejde sådan”.
De ordnede forhold på arbejdspladsen,
dyrenes velfærd og muligheden for
personlig udvikling, at bruge sin erfaring
og uddannelse samt hele tiden at lære
mere, er vigtigt for Oleg.
Klaus Bjerre har også jord og en gård
på Mellemtoften 7, og her flytter Oleg
og Olga ind i maj 2014. Olga stopper sit
arbejde hos Søren og Bente og holder
barsel. De bliver gift den 20. juni på
Rådhuset i Skive, hvorfra det tager på
fødselsdagsvisit hos Klaus og Jonna,
hvor sønnen Karsten har fødselsdag.
Den 11. juli 2014 kommer Sofia, deres lille
prinsesse, til verden.

Olga på arbejde i kostalden.

Alt imens jeg laver dette interview, er
Sofia med ved bordet, hun spørger sin
mor, hvorfor jeg tegner alle de mærkelige
tegninger i min bog. Hun synes vist
ikke de rigtigt ligner noget. Hun siger,
at vi skal spille vendespil – så det gør
vi så – samtidig og imens jeg nyder
deres gæstfrihed. Bagefter tegner vi så
noget, der ligner noget – dyr, juletræ,
julemand og en masse andre ting. Sofia
fortæller om børnehaven og om, at det
var spændende, at julemanden kom
forbi, da der var julefest i børnehaven. Vi
synger Lucia sangen sammen, for hun
har nemlig været med i luciaoptoget i
børnehaven, og da jeg også for mange
år siden har prøvet det, kunne jeg jo
sangen. I børnehaven har de også lavet
lysdekorationer, og de er i gang med at
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lave julegaver til far og mor – men det
er hemmeligt siger hun. ”Jeg er glad for
børnehaven, men nu gider jeg ikke sidde
her mere – kom så skal vi lege!”. Jeg
forklarer, at det må vi altså gøre en anden
dag.
Da Olgas barsel var slut, startede hun på
deltid som malkepige på Lihmegård hos
Ole Kristensen og Bente Vestergaard.
Et job som Olga er utroligt glad for. Her
arbejder hun blandt andet sammen med
en anden ung ukrainsk kvinde, som også
bor i Lihme med sin ukrainske kæreste.
Nu da julen er over os i Danmark, falder
det helt naturligt at spørge ind til deres
juletraditioner. Se det blev til en længere
forklaring som jeg har søgt med indsigt
fra det allestedsværende internet.
Oleg og Olga tilhører den Ortodokse
kirkes kristne og denne kirkes helligdage
følger den Julianske kalender og ikke den
Gregorianske kalender som den vi kender
i Danmark og i Ukraine har det ikke altid
været jul.
Det ukrainske folk er glade for at have
fået julen tilbage. Det sovjetiske styre
afskaffede julen og erstattede julefesten
med nytårsfesten. Da Ukraine var en del
af Sovjetunionen, var julen ikke en officiel
Sofia møder julemanden sammen med sine
kammerater i Fjordbo.
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helligdag, Faktisk var julen forbudt.
Med revolutionen og unionens
indførelse i 1917 til 1922, blev også
julemanden forbudt som udtryk for
borgerlig dekadence.
Dog blev julemanden igen indført
i 1935 som et forsøg på at
udkonkurrere den ortodokse kirkes
julefejring. Julemanden blev til fader
eller bedstefar Frost, som på ukrainsk
hedder Did Moroz/ Дід Мороз.
Han kommer nytårsaften den 31.
december med sit barnebarn eller
snepigen og deler gaver ud. Han er
iført blå kåbe og ikke den røde, som vi
kender så godt. Så nytåret er virkelig
en stor fest i Ukraine, Det er til nytår
- og ikke til jul - at børnene får de
store gaver. Nytåret fejres ligesom i
Danmark med fest og fyrværkeri d. 31.
december om aftenen. Om morgenen
den 1. januar får børnene så alle
deres gaver.
De får dog også en lille julegave
julemorgen, men det er først 7. januar.
Nytårsfesten ligner meget den
russiske, fordi Ukraine var en del af
Sovjetunionen indtil 1991. Nytårsdag
er en officiel helligdag. Morgenen er
en festdag for alle borgere og specielt
for børnene. Der er arrangementer for
børnene overalt med shows, gaver,
sang og koncerter.
Ved Sovjetunionens opløsning fik
Ukraine i 1991 sin selvstændighed
igen, blev julen genindført og
anerkendt som officielle helligdage i
Ukraine, derfor er julen også en festlig
tid i Ukraine. Men i Ukraine holder
man altså ikke jul den 24. december
ligesom i Danmark. I stedet holdes
julen den 6. januar og fortsætter indtil
den 19. januar. Juleaften er den 6.
januar og den 7. januar er derfor
officiel helligdag i Ukraine. Man tager
fint tøj på, besøger familien og venner.
Man synger julesange og ønsker
hinanden god jul. I julen spiser man
god mad, og nogle laver også mad

med symbolsk betydning. Det er for
eksempel tre brød ovenpå hinanden - alle
formet som ringe. Dette symboliserer den
treenige Gud med faderen, sønnen og
Helligånden. En anden af traditionerne
er, at der serveres tolv retter mad til den
festlige hellige middag (som symbol
på Jesus disciple). Man samles ved
bordet, når den første stjerne vises på
aftenhimlen. Et lys tændes ved hvert
bord i et ritual, der markerer fødslen
af Jesus Kristus. Efter at have sagt en
bøn, begynder middagen. Senere går
folk fra hus til hus og synger julesange.
I Sovjettiden var religiøse juletraditioner
forbudt. At synge julesange kunne derfor
være farligt, men folk risikerede det og
medtog i teksterne deres drømme om det
uafhængige Ukraine. Det gjorde, at en
masse ukrainske julesange var ganske
triste, til trods for at julen skulle være en
glædelig begivenhed. Da Ukraine blev en
uafhængig stat, kom julen efterhånden
tilbage til sin rette plads.
Sådan er det også hos familien på
Mellemtoften 7. De vil gerne være
integreret i vores samfund, de har begge
gennemført sprogskolen og vil gerne lære
endnu mere. Deres lille prinsesse er i
vores børnehave i byen samtidig med hun
er i ukrainsk skole på Tambohus. Senere
skal hun i dansk skole i Lem. Deres hjem
er hyggeligt. De har drivhus, køkkenhave
samt høns der lægger æg. De skal
begge arbejde i julen, men glæder sig til
nytårsfesten hvor de samles med venner
og familie og til den lange julefest i januar
2019. I det nye år er der rund fødselsdag
i januar og til sommer kommer Olegs
drenge på besøg. Så der er meget at se
frem til.
Jeg spørger til sidst om fremtidsplaner?
Vil I tilbage til Ukraine? Olga er helt klar
i spyttet – Nej, jeg vil blive i Danmark og
Oleg er helt enig. Danmark er vores land
nu.
Jeg skulle hilse jer alle og ønske god jul
og et godt nytår”3 Різдвом Христовим і 3
Новим Роком”

Sofia med
sin far, Oleg,
på arbejde.
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NytårsmeNu
2018

Legeret jordskokkesuppe anrettet med
grillet laks.
Garneret med tigerrejer, arametang og
dild olie – hertil hjemmebagt safran brød

Lækker mør kalvesteak
Pommes røsti kanape´ med persille
tilsmagt kartoffelmostop
Vinbondens skysauce
Cognac flamberet grønsagratatoulie

Chokoladekage med hvid chokolademousse
Hindbærmazarin med nougattrøffel
Hjemmelavet pistacieis
Passionsfrugtscoulis

TJ Catering og Dalle´s gourmet service
Alt er klar til anretning - vejledning vedlagt – ingen retur emballage
Min. 3 kuverter afhentes på Frisenborgvej 6 - 31/12 ml. 12 & 14
Eller Restaurant og cafe´Gyldendal Havn ml. 13 & 14
Bestilling tlf. 21 24 34 91 eller mail tjcskive@gmail.com
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Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf.
40 97 56 80 03

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00
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RESTAURANT

Dig & Mig

Thinggade 13 A, 7800 Skive
Bordbestilling på tlf. 25260166
Følg os på Facebook og www.dig-og-mig.dk

Åbningstider tirsdag til søndag fra kl 12.00 til 22.00. Køkkenet lukker kl 21.00.41

Bente og Kurt Gravgaard, Ålbækparken
Af Dorthe Dalsgaard

Bente og Kurt bor i sommerhuset,
som ligger på hjørnet ved indkørsel til
Ålbækparken fra Ålbækvej. Det er en
frostklar aften og helt vindstille, og jeg når
at beundre julelys i haven, langs terrasser
og inde i vinduerne. De står begge parat
til sige velkommen.
Fra gangen går vi ind i et alrum, som
har et dejligt stort køkken, hyggekroge,
spiseplads og brændeovn som ekstra
varmekilde.
Mødet blev udsat til kl 19.00 fordi Bente
gerne vil nå hjem fra sit arbejde på
Vinderup apotek. Kurt fik arrangeret, at vi
alle kunne mødes.
Bente fik job i Balling i 1976
Parret stammer oprindeligt fra
Møldrup(Bente) og Bækkelund ved Viborg
(Kurt). I 1976 bosatte de sig i Balling i et
nybygget hus på Kærsangervej. Bente
arbejdede på Balling apotek og senere
som lægesekretær for forskellige læger
i Balling. Kurt var uddannet inden for
VVS og blikkenslager og havde erfaring
med ventilationsanlæg. Kurt var i en
kort periode ansat af amerikanerne på
Thulebasen på Grønland for ca 38 år
siden. Bente svarede nej, da Kurt fik
tilbud om forlængelse af jobbet. Hun var
alene hjemme med parrets ældste på to
år, og hun var ikke klar til, at Kurt skulle
fortsætte med at være på Grønland.
Værkfører hos Graversen
Kort tid efter hjemkomsten blev Kurt
ansat hos Graversen i Balling, hvor han
stadig er ansat. Her fortsatte arbejdet
med produktion og montering af
ventilationsanlæg. I starten var teglværker
i hele landet store aftagere af anlæg til
tørreovne og rum.
Derudover producerede Graversen store
mængder emfang som underleverandør
til Thermex. Da der var flest ansatte hos
Graversen var der ca. 120 ansatte, som
tog sig af administration, produktion og
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montage.
Som værkfører fik Kurt ansvar for
kontakt til firmaer og medarbejdere inde
i produktionen. Som menneske er der
ingen tvivl om, at han hellere holder orden
end rydder op. Det er en kultur, som alle
vil opleve som noget helt særligt, når man
ankommer hos Graversen i Balling. Der
er udpræget orden omkring og på hele
fabrikken.
For ca 5 år siden slap Kurt ansvaret
for personale og produktion. For nylig
er arbejdstiden nedsat til ca. 30 timer i
lagerafdelingen, hvor han stadig har
kontakt med de gamle kunderelationer.
Aktuelt har Graversen ordrer til Apple
server stationen i Viborg. Disse ordrer er
meget pladskrævende, og Kurt har skulle
indskrænke sit lagerområde fra 2000
kvadratmeter til 1000 kvadratmeter for
at frigive plads til at samle metalreoler til
Apple.
12 år i Krejbjerg
Familien Gravgaard flyttede for ca. 13
år siden fra Balling til Krejbjerg til et
stort hus på landet. Da Kurts helbred
overraskende svigtede, idet han fik
konstateret knogleskørhed og dagligt har
ondt i ryggen, blev konklusionen at de
satte huset til salg .
Der gik ca. 6 år med at finde den ene
køber, der skal til for at sælge et hus. I
august sidste år lykkedes det at finde
det rigtige match, og Kurt og Bente fandt
hurtigt huset i Ålbæk, som ligger tæt ved
offentlig vej, naturskønt tæt på Limfjorden.
Ålbækparken i Lihme.
Bente valgte at gå på efterløn 1. sept
sidste år og efter aftale med Skive
kommune fik de dispensation til officielt
at kunne bo i sommerhuset året rundt.
Der var netop indført en ny lov om, at
pensionister kun skal eje et sommerhus
i et år, inden man kan anvende det som
helårsbolig.
Hverdagen tager nu udgangspunkt i
Ålbæk. Bente siger: Det var en god

Bente og Kurt på deres
terrasse.

velkomst vi fik, da borgerforeningen kom
med den lokale hilsen fra forskellige
forretningsdrivende. I dag arbejder Bente
på Vinderup apotek, hvor hun arbejder ca
20 timer om ugen.
Det aktive liv er godt i gang, og
Bente nævner, at hun deltager i
motionsgymnastik, og at de har deltaget
i fællesspisning. Her denne aften havde
de faktisk planlagt, at de ville deltage i
Luciafejringen i Lihme Kirke.
Kurt kommer rundt i området dagligt, hvor
han cykler en fast rute og holder øje med
sommerhuse, og han nyder turen ned
til stranden og op forbi campingpladsen,
hvor han følger med i, hvad der foregår af
forbedringer.
I øvrigt har vi også meldt os ind i Lihme
pensionistforening, oplyser Bente.
Kortspil og rejser er parrets fælles
passion
Parret Gravgaard spiller meget gerne
kort, og rejser sammen med den

ene af de 3 kortklubber en gang om
året. Derudover har de snart i 20 år
været 10 voksne, som har været på
weekendophold på forskellige danske
øer.
Familien nyder fjorden
Børn og børnebørn nyder også at
komme på besøg i Ålbæk og er specielt
begejstrede for ture ned til fjorden og
campingpladsen, som ligger inden for
gåafstand. Børnene overraskede Bente
med en madkurvstur til fjorden på Mor`s
dag. De kom med maden, og vi trak
afsted med trækvognen, fortæller hun.
Bente og Kurts søn bor i Skive, og deres
datter bor i Viborg, hvor de planlægger
juleaktiviteter i år.
Tak for jeres gæstfrihed og tillykke med
jeres dejlige bolig i Ålbækparken.
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Kokkeskole

Af Birgit Jørgensen
En lille flok af Lihme-boere, der årligt
kokkerer til fællesspisninger, er mødt op til
kokkeskole aftenen før fællesspisningen i
Medborgerhusets køkken.
Vi bliver budt velkommen af kokken
Kamilla Seidler og kogebogsforfatter
Pelle Øby Andersen, som allerede var
gået i gang med oksespidsbrysten til
fællesspisningen næste aften.
Vi bliver introduceret med gode råd
omkring mad til mange mennesker og fif
til lige at give maden et ekstra løft, f.eks.
ved at bruge olier, citrusskal, ristede frø,
nødder og kerner. Være opmærksom
på at anvende flere farver i maden, da
det er det første, vi registrerer, inden vi
smager på maden. Husk syre i saucer,
og anvendes der rødvin i saucen, bliver
den meget bedre, hvis rødvinen koges
lidt ind for sig selv, inden den tilsættes
– så prøv det næste gang. Som noget
helt anderledes til denne fællesspisning,
skal maden serveres på tallerkner, og
hovedretten anrettes og serveres på fade
på bordene. Det giver en del snak om
dette nye tiltag, som bliver spændende at
afprøve.

Kokkeskole i Lihme Medborgerhus danner
optakt til fællesspisningen dagen efter.
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Vi får også en oversigt over beregning
af portioner af kød, salat og grøntsager,
kartofler, ris, dessert osv. Disse
udregninger er nu at finde i notebogen
omkring fællesspisninger, der er i
Medborgerhusets køkken, som alle er
meget velkommen til at gøre brug af i
planlægningsfasen.
Der er endvidere gode råd omkring
sammensætning af menu f.eks. tung
hoveret/let dessert eller tung forret/
let hovedret. Forfatteren Pelle har
foræret Lihme én af sine kogebøger
med simreretter, og den er at finde i
Medborgerhuset og må gerne bruges.
Kokken Kamilla laver hurtigt en lille forret
med varmrøget laks i tre udgaver, som
vi kan smage. Herefter skal vi i gang
med madlavningen, så opgaverne bliver
fordelt, og vi laver og spiser en forsmag
på menuen til næste aften.
Mætte og lidt høje efter denne dejlige
oplevelse, kan vi drage hjemad og
forberede familie og bekendte på, at de
godt kan glæde sig til en velsmagende og
skøn 3-retters middag til fællesspisningen
dagen efter.

Kamilla Seidler og de lokale råvarer
Af Marianne Husted
”Vi får fint besøg i køkkenet fra
København,” lød budskabet i invitationen
til årets første fællesspisning i
Medborgerhuset i Lihme. Kok Kamilla
Seidler og direktøren i FOODS Pelle Øby
Andersen skulle stå for maden med hjælp
fra lokale lihmeboere.
Efter at have spist to fantastiske retter
serveret på tallerkener til alle deltagerne i
fællesspisningen, går jeg ud i køkkenet. I
håb om at få en snak med kokken bag de
kulinariske herligheder. På trods af, at der
er linet 110 tallerkener op på det store gule
bord til desserterne, der skal anrettes, er
der ingen antydninger af stress. Kamilla
kigger på bradepanden med den italienske
flødedessert, panna cotta, og beregner,
hvordan desserten skal skæres ud, så
der lige nøjagtig bliver til alle. Og hun
viser, hvordan solbærkompotten skal
placeres på tallerkenen. Herefter fortsætter
anretningen, hvor Kamilla sagtens kan
tale med Lihme Bladets udsendte samtidig
med, at hun øser crumble op og holder
øje med hele holdet, der er i gang. Jeg
havde på forhånd hørt, at Kamilla havde
været i Bolivia i et projekt med Claus
Meyer, ligesom der foresvævede noget om
Michellinstjerner. For at finde ud af, hvad
der var op og ned i det hele, lagde jeg ud
med spørgsmålet: Hvad har du lavet de
sidste 10 år?
Kamilla starter med at se en måned
tilbage, hvor hun har haft madprojekter
i fire lande: Somalia, Kina, Portugal og
Tyrkiet.
”I Somalia deltog jeg i projektet
Fair Fishing, som går ud på at lære
lokalbefolkningen at få en økonomi op
at stå omkring fiskeri. Normalt spiser de
kameler og geder; men disse dyr har
dårlige livsbetingelser pga. tørke, så derfor
eksperimenterer vi i NGO’en Fair Fishing
med fisk. Jeg lærte dem fx at lægge fisken
på køl og filetere. Der er mange penge i
tun, når man behandler fisken ordentligt,”

fortæller Kamilla. I Kina var hun af sted
for Wonderful Copenhagen og skulle lave
mad ved kronprisens besøg i Beijing, hvor
konceptet lød på nordisk inspireret mad
ud fra lokale kinesiske råvarer.
Indtil marts 2018 var hun seks år i
Bolivia, inviteret af Claus Meyer, i et
kokkeskoleudviklingsprojekt for unge fra
lavindkomstfamilier, der ellers ikke ville
kunne komme i uddannelse. De unge
bolivianere blev stolte gennem dagen og
årene, efterhånden som de blev dygtigere
og dygtigere i mesterlærepladsen
i restauranten, hvor Kamilla var
køkkenchef. Mange af dem er nu begyndt
at starte deres egne forretninger. I
restauranten, Gustu, serverede Kamilla
mad baseret på et nyt boliviansk køkken,
der er inspireret af det nye nordiske
køkken. Michellinstjernerne bliver ikke
uddelt i Bolivia. Men i 2016 blev Gustu
placeret som nr. 16 blandt Latinamerikas
50 bedste restauranter, og Kamilla blev
hyldet som den bedste kvindelige kok i
Latinamerika.
Siden Kamilla landede i Kastrup, har hun
arbejdet for non-profit organisationen
FOOD (Food Organisation of Denmark),
der vil gøre danskerne og omverdenen
mere opmærksomme på den
gastronomiske udvikling i Danmark og
resten af Norden. Kamilla er en del af et
rejsehold.
”Der er en gastronomisk revolution i
gang; men det er jo ret bytungt. Så er det
sjovt at komme ud, hvor der er et lokalt
engagement,” siger Kamilla, der ser mad
som en social ting og en vigtig del af vore
kultur snarere end bare kalorier. Pelle
spørger til tiden, der åbenbart er som den
skal være. Tallerkenerne med den hvide
panna cotta, dybrøde solbærkompot,
knasende crumble og et lille grønt
blad står klar til at blive serveret. Og
deltagerne i fællesspisningen slutter
måltidet af med en himmerigsmundfuld af
en dessert.
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Mandag til fredag: kl 8.00-18.00,
Lørdag: kl 9.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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Mads Møllers erindringer:
På Kås
For nogle år siden kørte vi Mads Møllers erindringer 1-14 her i Lihme Bladet. Nu vender han tilbage med sine
erindringer nr. 15 leveret af Ib Svenningsen. Mads Møller var lærersøn af
den første seminarieuddannede lærer
ved Lihme skole, Peder Christensen,
der blev kaldet til stillingen ved Lihme
skole d. 19. februar 1847. Mads Møller
var selv lærer ved Løgsted skole ved
Ålborg indtil 1937.

Det gamle herresæde Kås, hvis historie
går helt tilbage til Erik Menveds dage, har
en idyllisk beliggenhed ved syd enden
af Kås sø, der mod vest begrænses af
Kås skov og mod øst af krattet Brigsbjerg
(Vregsbjer). Skoven består mest af egetræer, hvis toppe i vest siden er piskede
så langt mod øst, at man undres over, at
de ikke falder, og i østsiden luder de sig
ud over søen, som higede de efter at se
deres eget billede i vandet. På nord siden
af søen er der store engstrækninger, der
dels tilhører Kås og dels landmænd i Lihme.
Da vi som børn tumlede i skoven, syntes
vi jo, at den var dejlig, som den lå der i sin
naturlige uberørthed, med de snirklede
veje og stier, sine kildevæld, sine knudrede ege og sit bøgetræ. Der var nemlig
kun et bøgetræ i hele skoven, men det
var til gengæld meget højt og tykt. Underligt nok at det kunne være så kraftigt, thi
de forskellige generationer havde, i håb
om at forevige deres tilværelse blandt
efterkommerne anvendt megen flid på
at udskære navne, pilesårede hjerter og
underlige tegn på den høje stamme så
langt op som normale mennesker kunne
række. Det var ikke kunstværker alle
sammen, hvad her var præsteret. En
skarnsknægt – rimeligvis en af Coldings
hyrdedrenge – havde indridset følgende:

HACP, hvilket skulle sige Hans Andreas
Colding, Pebersvend.
Og så var der høgereder med rødprikkede æg og kragereder med grønprikkede
æg. Hugorme kunne man nok træffe en
gang imellem, men snoge var der ingen
af.
Søen, ja den blev jo besejlet af en lille
lystbåd, men det har jeg aldrig været med
til. Derimod har jeg en gang været ude på
den om vinteren for at hugge torsk op. De
var indefrosne i søen.
Ligesom der var nøddebuske i skoven,
var der også en mængde nøddebuske i
krattet ved Brigsbjerg, og hertil gik gerne
turen i nøddetiden. Folk kom langt fra for
at forsyne sig.
Der var noget øde over de store forladte
sale på Kås hovedgård i Coldings dage.
Vel hang der gamle malerier på væggene, og en del møbler stod uden orden
derinde, men der var intet pulserende liv,
der stod ingen skønjomfruer i vinduesfordybningerne i den tykke mur eller sad og
baldyrede. Og anernes stirrende blikke
kom sjældent til at hvile på en efterkommer. H.A.Colding var den eneste beboer
af den 2 stokværk høje hovedbygning,
hvor rigsråd Niels Krag og Jytte Høgs
navnetræk og våben står over hovedindgangen tillige med årstallet 1635. Men det
var et lille beskedent hummer, han havde
reserveret sig. Her stod et lille beskedent
chatol, et skab og en alkoveseng med
plads ved væggen, et bord indenfor sengen, hvor han havde de ting, han kunne
tænke sig at have brug for om natten.
Colding var et meget nøjsomt og påpassende menneske, men han var ikke gerrig, som han nu og da blev beskyldt for,
når han vågede over at intet gik til spilde,
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eller buldrede op, når nogen af folkene
ødelagde redskaberne. ”Spente og spare
kan længe vare”, var et ord, han ikke
alene levede efter, men ofte førte i munden. Al overdådighed i mad og klæder
var ham imod, og det var vel også derfor,
at den pragtfulde hovedbygning ikke var
taget i hans dage. Kun den venstre sidefløj blev benyttet i Coldings tid. Den var af
de forrige ejere benyttet til tjenerskabet,
men her var der møbleret et par værelser,
og her indtog herremanden Colding sine
måltider sammen med husholdersken,
Madam Frey, plejedatteren Elisabeth og
forvalteren Niels C. P. Marcellus Dyhr,
som var en søn af Coldings søster Severine og Janus Antonius Dyhr.
I sin ensomme tilværelse blev han noget
af en original. Han holdt ikke af at lade
sig betjene af fremmede mere end højst
nødvendig, hvorfor han selv stoppede
sine strømper og sine uldne vanter og
påstod, at først når de var godt overstoppede, var de varme. Det fortælles, at
karlene byttede deres hullede vanter med
Coldings stoppede, som han altid gemte
i sin frakkelommme. Han holdt ikke af at
skifte tøj, selv når han fik besøg af andre
herremænd, præsten Skårup eller folk fra
Skive.
Han elskede sin skov og var vred, når
han opdagede, at der blev stjålet træer i
skoven, men man har ikke et eneste eksempel på, at han, som Assessor Wandborg, har angivet nogen for øvrigheden,
det kunne Colding slet ikke nænne, at
en sådan ulykke skulle overgår en fattig
mand. Nej, skulle der straffes, ville han
nok selv besørge det. Og han fik lejlighed
til det overfor en gårdmand på Jegindø.
Colding havde opdaget, at der var fældet 3 store træer nede i skoven, og han
kunne se, at de var slæbt ned til stranden.
Så lod han sin skovfoged save en skive
af hver af stubbene, og så roede han, en
karl og skovfogeden over til Jegindø, hvor
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de ved en gård fandt tre store træer liggende. ”Prøv nu, om de skiver ikke passer i rodenden af de tre træer her ligger!”
sagde Colding. Og da dette var konstateret, måtte manden betale Colding 100
rigsdalere, og blev truet med øvrigheden,
hvis han kom oftere i Kås skov i et sådant
ærinde.
Kås var en studegård. Hvert år afgik der
en drift stude til Holsten, og de var gårdens langt betydeligste indtægt. ”Deres
havre er tynd i toppen i år, Colding, sagde
en anden landmand til ham engang. ”Ja,
men den er pinende god i æ bund”, svarede Colding. Han var glad ved al den
vilde spergel og alt det kvikgræs, der
forjættede om en god græsmark ad åre.
Man brugte jo ikke dengang at så græsfrø
og var glad over det, der ville komme af
sig selv.
Omkring 1868 blev der foretaget en større
reparation af kirken. Indgangsdøren, som
før havde været på tårnets vest side,
blev tilmuret, og en udbygning, der før
havde tjent til begravelse for slægten
Bartholin, blev omdannet til våbenhus.
Colding havde ikke forståelse af de gamle
ting i kirken, og her pådrog han sig en
skarp irettesættelse, publiceret i Skive
folkeblad af 30. januar 1861. Det var vistnok stedets præst, pastor Schårup, der
var forfatteren. Heri berettes, at Colding
havde taget de beskrevne blyplader af de
gamle Bartholiners kister og ladet dem gå
i smelteovnen sammen med andet gammelt bly, der skulle pålægges kirken. Efter
et svar i samme avis fra 17. marts 1762,
strøedes der sand på sagen (2 blyplader
hænger dog stadig i kirkens våbenhus).
Ved en senere reparation af kirken lod
Colding et gammelt træ-krucifiks føre til
Kås. Det var ikke noget kunstværk, og i
lang tid lå det og flød i udhusene. Nu var
Colding al tid første mand på færre for
at purre folkene ud, og det var slet ikke
nogen behagelig bestilling. Især var de

to stalddrenge søvnige, og Colding havde
sin nød med at få dem af fjerene. Men en
morgen havde de spillet herremanden et
puds. De var stået op og lagt træfiguren
i sengen, hvorpå de havde gemt sig for
uset at være vidne til Coldings forbavselse. Og det lykkedes over forventning.
Da Colding kom i stalden, begyndte han
at skænde: ”Jeg skal pinde lære jer, her
ligger I og snuer til højt op på dagen! Vil
I komme op I asener!” Og under denne
monolog var han arriveret ind i staldkammeret og stod nu og slog på dynen, da
han troede at drengene var krøbet ned
under den. Da han imidlertid ikke mærkede noget livstegn, rev han dynen af, stirrede lidt forbavset på figuren og sagde:
”No, det er ham, Kristus!”
En anden rask lille historie lyder således: Colding var en gang med til at
indfange får til slagtning af dem, der gik
løse omkring i skoven. Og da der under
klapjagten kom en fed gimmer tæt forbi
ham, langede han ud og fik et solidt tag i
halen på den. Dyret, der ved skovlivet om
sommeren var blevet næsten helt vildt,
rykkede til af al sin magt for at blive fri,
men da Colding holdt godt fast, skete det
forunderlige, at halen gik af, og Colding
satte sig på enden. Sagnet vil, at han ved
den lejlighed skabte det ordsprog, der
den dag i dag lever i Salling:” Sikke noget
råddent skidt!” sagde Colding, da han

rykkede halen af gimmeren.
Colding var pengemand, og hans hjerte
kunne ikke lade en nødstedt mand gå
uhjulpen fra Kås. Han var så elskværdig
usnobbet. Når der kom fine fremmede til
Kås, sendte Madam Frey bud efter Colding og bad ham skifte tøj, inden han lod
sig se, men det passede ikke til enhver tid
Colding. ”Hvem er det?” spurgte han. Fik
han så at vide at det var en stormand fra
Skive eller måske præsten, ja, så kunne
det godt falde ham ind at stille, som han
stod og gik, og det var ikke til enhver tid,
han var festklædt, så meget mere, som
han altid selv passede sine svin. ”De
lugter jo af hestemøg!” slyngede den
stramme husholderske ham en gang ind i
ansigtet, hvortil Colding svarede: ”Nå, nå
lille Madam. De glemmer en gang imellem, at de tjener på Kås!”
Ved en anden lejlighed sagde han: ”De
fine herrer fra Skive kan nok hilse på mig
i terminstiden, men ellers kan de godt gå
mig forbi uden at blive mig va´r!”
Blev Colding ikke nogen stormand, hvis
navn kom til at prange i Danmarks historie, som mange af de gamle besiddere,
så har han fået det eftermæle, at han var
en rettænkende mand, og hans plejedatter, der nu er en dame på 74 år, siger:
”Bedre menneske har jeg aldrig kendt!”

Hans
Andreas
Colding, til
Kaas er
indskrevet
i kirkebogen
under
”Confirmerede drenge”
i 1815.
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Ny hjertestarter på Gyldendal Havn
Af Hans Thomsen, formand Grundejerforeningen Gyldendal

Så lykkedes det endelig! Den 16.
november 2018 var dagen, hvor der blev
etableret hjertestarter med tilhørende
varmeskab på havnekontorets bygning på
Gyldendal Havn.
Under navnet ”Aktivt Liv i Gyldendal”
startede de fem foreninger –
Gyldendal Havn, Gyldendal Bådlaug,
Spøttrup Havkajak Klub og Støtte- og
Beboerforeningen Gyldendal – sammen
med daværende restauratør Laila
Andersen fra Restaurant Gyldendal
i 2017 en havnefest, som skulle føre
til etableringen af en hjertestarter på
Gyldendal Havn. Det lykkedes også,
men desværre blev foreningerne snydt
af foreningen ”Kunsten at redde Liv”,
der aldrig leverede en forudbetalt
hjertestarter. Det var en kold dukkert –
men gruppen besluttede sig for at stige
op på hesten igen og gøre et nyt forsøg i
2018.
Havnefesten i 2018 gav et mindre
overskud, som gjorde at man kunne
betale resten af den gamle gæld fra
året før, og det resterende beløb blev
så indskudt til delvis betaling af ny
hjertestarter. Gode sponsorer har nu
indvilget i at støtte projektet om købet af
en hjertestarter hos en ny leverandør.
Sponsorerne er Grundejerforeningen
Gyldendal, som dækker
sommerhusområdet op til Gyldendal
Havn. Derudover har foreningerne
Gyldendal Havn, Gyldendal Bådlaug og
Spøttrup Havkajak Klub skudt penge i
projektet. Den fremtidige drift er også
sikret, idet de involverede foreninger
sammen med selskabet for Restaurant
Gyldendal fordeler omkostningerne til
service- og vedligeholdelseskontrakten
ligeligt mellem hinanden.
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Derfor kunne gruppen omkring ”Aktivt
Liv i Gyldendal” nu sende en stor tak
til sponsorerne og samtidig glæde sig
over etableringen af en ny hjertestarter
på Gyldendal Havn. Ud over, at det
er en ekstra service og sikkerhed for
gæsterne på havnen, så er det også
en ekstra sikkerhed for beboerne i
sommerhusområdet og de fastboende i
Gyldendal.
Hjertestarteren er nem at betjene, idet
den leder brugeren igennem et program,
så snart starteren tages i brug. Der er
allerede flere, som har gennemgået
kursus i brugen af hjertestarteren. Listen
hænger i havnekontoret, og i foråret vil
der blive afholdt et kursus sammen med
Lihme Pensionistforening, så der bliver
endnu flere, som har gennemgået kursus.
En lykkelig udgang på en stor indsats fra
mange frivillige i og omkring Gyldendal.

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
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse
Her hvor julen står for døren, - og et nyt år er
er i sin spæde start, kan det være tid til lidt
refleksion. Refleksion over året der er gået,
refleksion over det kommende år.
Det sidste kvartal af 2018 har budt på de
”normale aktiviteter”.
Vi har haft banko, fællesspisninger, foredrag,
pensionistforeningen m. fl. ugentlige faste
aktiviteter i Lihme Medborgerhus med kortspil,
bobspil, strikkeklub, zumba, julemarked,
tænding af lys på kirken og byens juletræer,
julekoncert og Luciaoptog mm.
Aktiviteter, som forskellige foreninger har
stået for, arrangeret, planlagt og forberedt,
informeret om, gennemført og bagefter ordnet
og ryddet op. Og når man kommer forbi Lihme
Brugs om formiddagen, tirsdag eller torsdag,
ses et antal hjælpere, som ordner og sætter
varer på plads.
Hvad er det, som driver alt dette? Hvorfra
kommer dette engagement” – svarene vil nok
være vidt forskellige. Men der er nok nogle
fællesnævnere. Lysten til fællesskabet! Lysten
til at være sammen med andre! Lysten til
samvær. Lyst til at yde. Lyst til de oplevelser et
samvær og fællesskab byder på. Det være sig
et aftensmåltid til fællesspisning, et interessant
foredrag, et spændende julemarked eller
den flotte julekoncert i Lihme Kirke, hvor vi
både kunne nyde Kirkekoret, børnenes eller
mere rettelig de unges Luciasang og den helt
exceptionelle solistsang, fremført af ”vores
egen” Emilie Sorin-Kristensen, fra den gamle
skole i Adelgade.
Der er både nærhed, rummelighed, inklusion
og tæthed i vores lokalsamfund. Samtidig med
plads til ro og en privat sfære, der passer til
den enkelte. En livsform, som vi har lyst til.
Som vi vil. Som vi nyder, og som nok er en af
de dimensioner og er en del af fundamentet,
der gør præcis det, vi gerne vil; nemlig at bo og
leve i lihmeområdet.
Efter nytår fortsætter vi med foredragsrækken
over temaet ”Natur, naturudvikling og
bevarelse”. Den 5. februar får vi besøg
af biolog Louise Aaen Jensen fra Skive
Kommune og Jette Kjær, der er planteavls- og
naturkonsulent ved Landbo Limfjord. De vil
fortælle om myndighedernes vurdering og
kategorisering af det åbne land og hvilken
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betydning dette har for den landbrugsmæssige
anvendelse af arealerne. Betydningen for
naturbevarelse og udvikling af denne, samt
især hvilke tiltag vi som borgere kan foretage
os, for at stimulere og øge biodiversiteten og
naturudviklingen.
Måske kan foredraget danne inspiration og
viden til hvordan vi som enkeltpersoner eller
grupper kan være med til at etablere en bedre
natur, men også udnytte den natur vi allerede
har, til forskellige rekreative aktiviteter.
Foredraget følges op den 7. marts,
hvor tidligere præsident for Danmarks
Naturfredningsforening og biolog, Svend
Bichel, vil fortælle om menneskets samspil
med naturen. Svend har gennem snart en
menneskealder formidlet viden om naturen og
undervist i biologi. Han har over nogle årtier
været en af de nationale frontfigurer i debatter,
undersøgelser og diskussioner om, hvordan vi
kan udvikle og bevare naturen.
Vi slutter foredragsrækken den 1. april, hvor
godsejer Birger Schütte fra Eskjær gods vil
fortælle både om det landbrug vi nok vil se i
fremtiden, om dets samspil med naturen, men
især om de særlige tiltag, han har gjort på sin
ejendom for at fremme natur og biodiversitet.
Hele foredragsrækken om natur er kommet
i stand med støtte og bredvillig hjælp fra
Sparekassen Vendsyssel. De skal have tak for
denne hjælp og deres velvillighed til at støtte
lokale initiativer.
Men allerede i januar, - den 22., har
vi et fællesmøde og en debataften om
”Fremtidens Landsby”. Dette fællesmøde
holdes i samarbejde med Skive Kommune og
kommunens Landdistrikt område 3, der består
af områderne (sognene) Lem, Lihme, Rødding,
Vejby og Krejbjerg. Mødet holdes i Rødding
med eksterne og kommunale oplægsholdere
og forskellige gruppediskussioner.
Der har allerede været et tilsvarende møde
i Nordsalling (område 5), med nogle gode
udbytter omkring hvordan man kan styrke
landdistrikterne i samarbejdet med kommunen
og de forskellige aktører i landdistriktsudvikling.
Januar byder også på Lihme Borgerforenings
generalforsamling. Det er torsdag den 24.
januar.

Helt som vi plejer, så vil
Husholdningsforeningen stå for fællesspisning
forud for selve generalforsamlingen.
På generalforsamlingen i år skal vi sige tak
for bestyrelsesarbejdet for tre medlemmer,
der efter en længere årrække i bestyrelsen,
har valgt at takke af. Men det er dejligt og
bekræftende, at vi allerede nu har nogle
nye kandidater, som gerne vil tage over. På
generalforsamlingen ses både på fremtidens
aktiviteter og initiativer, samtidig med et
tilbageblik på 2018. På hvad vi fik lavet på
Lihme Medborgerhus i 2017, - og her tænkes
både på asfaltering af P-pladsen og renovering
af terrassen og udenomsarealerne, men også
den daglige drift og vedligeholdelse af huset.
Kikket ind i 2019 er glædeligt. Vi har nu fået
økonomi og støtte til at få etableret lys udenfor
ved udekøkkenet og gangen. Derudover
har vi fået fondsmidler fra Færchfonden og
støtte fra Skive Kommune til et varme- og
ventilationsanlæg til den Store Sal. Men mere
om dette til generalforsamlingen.

Menuen til fællesspisningen i
november:
Græskarsuppe med ristede
græskarkerner, olivenolie, forårsløg og
kruspersille.

Braiseret spidsbryst med sauce af skyen.
Serveret med kartoffelmos og ristet
broccoli og blomkål med mandler og
citronskal.

Aktivitetsplanen for 2019 er klar og kan ses
på www.lihmelandsby.dk og på opslag i Lihme
Dagligbrugs og Lihme Medborgerhus. Som
tidligere lovet, så vil vi i 2019 gentage ”Running
Dinner”, Der er også blevet plads til en irskskotsk aften til efteråret ud over en gentagelse
af de aktiviteter, som vi har haft gennem de
senere år.
Vi er i gang med kontingentindsamlingen for
2019. Her får alle husstande en oversigt, der
viser foreningens planlagte aktiviteter for 2019,
så de kan blive lagt ind i jeres kalendere. Og
apropos kontingentindsamlingen, så har vi
en fantastisk dækning! Vi kan glæde og over
at næsten 70 % af sognets husstande og de
fastboende i sommerhusene er medlemmer
af foreningen. Denne høje medlemsdækning
er rigtig bekræftende for foreningen og et
særdeles stærkt signal, når vi skal søge
støtte ved fonde og offentlige myndigheder,
eller ”bare” fremlægge vores synspunkter
og ønsker. Vi håber rigtig meget, at vi kan
fastholde denne høje medlemsprocent
fremadrettet.

Panna cotta med bagt hvid chokolade,
crumble og solbærkompot.

Lihme Borgerforening ønsker alle en glædelig
jul og et godt nytår med tak til alle for hjælp,
støtte og fællesskab i det forgangne år og med
udsigt til et ligeså dejligt og engageret 2019.
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Arrangementer i Lihme
Januar
07. jan. kl. 14.45 Lotterispil. Lem Ældrecenter
08. jan. kl. 14.30 Stolegymnastik i Lihme Medborgerhus
12. jan. kl. 12.30-17.00 Indvielse af Spøttrup Lokalarkiv i Ramsing.
14. jan. kl. 14.00 Oplæsning i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
14. jan. kl. 14.30 Underholding med ”Musikgruppen Aktiv”. Lem Ældrecenter
17. jan. kl. 14.00 Strikkecafé. Lihme Medborgerhus
21. jan. kl. 14.00 Oplæsning i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
22. jan. kl. 17.30 Fællesmøde om ”Fremtidens Landsby” for borgere i Lem, Lihme,
Vejby, Rødding Krejbjerg. Lihme Borgerforening
24. jan. kl. 18.00 Fællesspisning
24. jan. kl. 19.30 Generalforsamling i Lihme Borgerforening
28. jan. kl. 14.00 Oplæsning i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
28. jan. Kl. 14.45 Lotterspil. Lem Ældrecenter
Februar
04. feb. kl. 14.00-16.00 Norlog Sko. Lem Ældrecenter
05. feb. kl. 18.00 Fællesspisning
05. feb. kl. 19.30 Foredrag ”Naturudvikling i et landsogn med fjord”. Lihme
Borgerforening
11. feb. Oplæsning på jysk ved Alex Nørgård. Lem Ældrecenter
19. feb. kl. 19.00 Vinterfest. Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
Marts
03. marts Fastelavnsfest. Lihme Borgerforening
04. marts kl. 14.45 Lotterispil. Lem Ældrecenter
07. marts kl. 18.00 Fællesspisning
07. marts kl. 19.30 Foredrag ved Svend Bichel. ”Mennesket i samspil med naturen”.
Borgerforeningen
09. marts. Running Dinner. Lihme Borgerforening
11. marts kl. 19.00: Spøttrup lokalhistoriske forening: Generalforsamling med foredrag
af Museumsinspektør Esben Graugård : Spøttrup og studene.
18. marts. ”The Vils” Lem Ældrecenter
April.
01. april kl. 18.00 Fællesspisning
01. april kl. 19.30 Foredrag ved Birger Schütte; ”Det modernet landbrug i samspil med
naturen”
Gentagende arrangementer:
Hver lørdag og søndag kl. 10-18 åben i vandland på Limfjords Camping & Vandland
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i Medborgerhuset.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00
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Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring
og
lad
os
arrangere
din
næste
Vi accepterer og respekterer hinanden
forfest.
den vi er.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade 9,
9, Balling
Balling
Nørregade
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Tag en pause fra hverdagen - kom og nyd
den skønne natur ved Limfjorden.

Café Limfjorden
Café Limfjorden serverer fyldte
pandekager
Hop ind forbi Caféen og byg din egen
pandekage!

Ring på tlf.: 97 56 02 50
for bestillinger til Caféen.

Indendørs vandland
Tæt på børnevenlig
strand
www.limfjords.dk
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