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Yes We Can (Ja, vi kan)
Af Marianne Husted

Omkring 100 Lihme-boere var samlet
til fællesspisning den 6. februar i
medborgerhuset. Mætte og veltilfredse,
efter husholdningsforeningens
veltillavede hovedret, kiggede vi op på
Preben Nielsen, brugsuddeleren fra
Dagli’Brugsen i Lihme. Han ønskede
ordet mellem fællesspisningens to
retter. Hvorfor mon det? Preben talte i
overensstemmelse med sin bestyrelse
i brugsen. Han fortalte, at det var gået
skidt for brugsen i 2014-16. Og at der
var blevet ryddet op i en masse ting i
2017, som skulle vende udviklingen.
Alligevel endte 2017 med et underskud.
Der var uforudsete udgifter fra tidligere
og også nogle fordyrende uheld i løbet
af året. Status var derfor lige nu, at
brugsens reserver var brugt op, og
banken og Coops velvilje var vigtige i
det daglige arbejde. Mange af brugsens
omkostninger er uafhængige af
omsætningen. Ved at øge omsætningen,
kan brugsen også komme til at tjene
penge, så den ikke skal leve på banken
og Coops nåde. Preben sluttede med
at sige, at han ikke håbede, han havde
ødelagt den gode stemning – og at der
stadig vil være smørrebrød til brugsens
generalforsamling, som ligger i april
måned.
Ups. Det var godt nok noget af en
mavebasker midt i den gode mad. Men
godt det kom frem nu, hvor vi kan nå at
reagere i tide. Jeg tænkte på Ramsing og
nogle af de andre byer i Danmark, som
har kæmpet for at genåbne en lukket
dagligvarebutik. Det er godt nok op ad
bakke. Samtidig tænkte jeg, at det er
meget vigtigt for os at have brugsen. Så
jeg kan købe alle mælkeprodukterne fra
Thise lokalt; så ingen behøver at tage ud
på længere køreture for at handle, og så
vi har et sted, hvor vi spontant løber på
hinanden og bekræfter vores fællesskab.
Barak Obama mobiliserede amerikanerne
med kampagnen ”Yes We Can”, så de
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stod sammen og bidrog til håbet om og
kampen for fornyelse. Ved at stå sammen,
kan vi også vende udviklingen i Lihme
Brugs, så vi har den i mange år endnu.
Change (Forandring)
Preben og brugsens bestyrelse appellerer
ikke til, at alle lægger al deres handel i
brugsen. De opfordrer os snarere til at
agere efter princippet ”mange bække små,
gør en stor å”. Selv handler jeg en god
del i brugsen og er bevidst om at gøre
det. Men jeg har plads til forbedringer…
”Change,” som Obama sagde. Nedenfor
er der ti hurtige bud at plukke i til en sådan
”change”:
1. Start dit ugentlige storindkøb i Lihme
Brugs, fx torsdag eftermiddag. Så kan du
købe de sidste (få) ting, du mangler, i en
anden butik sidst på ugen.
2. Gå i brugsen, når du mangler noget i
løbet af ugen.
3. Sig ”nej tak” til reklamer.
4. Meld dig til brugsens sms-service og
få gode tilbud og hyggelige hilsener fra
Charlotte, Preben og de andre i brugsen.
5. Prøv dig frem med nye ting fra
hylderne, som mulig erstatning for noget,
du har for vane at købe andre steder.
6. Sig pyt, hvis der er en vare, du skal
betale et par kroner mere for. Du sparer
andre steder ved at handle lokalt.
7. Tag en indkøbskurv over armen og gå
lidt rundt i butikken, når du kommer for at
hente en pakke.
8. Snak med personalet i brugsen, hvis
du savner noget i brugsen eller har gode
ideer.
9. Kør lukt forbi de fristende butikker på
vej hjem fra arbejde – og er du turist eller
bor i sommerhus på egnen, så lad være
med at fylde bagagerummet med varer
hjemmefra.
10. Bestem dig for at købe flere af dine
dagligvarer i Lihme Brugs – og gør alvor
af det.
Godt forår! Vi ses i brugsen.
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Mit grønlandske eventyr
Af Trine Dalsgaard

Jeg satte mig i flysædet, helt alene i
min nyindkøbte, store og meget varme
dunjakke. Mit hoved var fyldt med
forventninger til, hvad der skulle komme til
at ske i den næste måneds tid. Jeg kunne
mærke spændingen og uvisheden, nu
startede mit eventyr som lægestuderende
i Nuuk. Jeg havde set på vejrudsigten, at
det skulle blive iskoldt, men for mig var
det helt rigtigt. Siden jeg var lille, har jeg
altid været draget af de store krystalblå
isbjerge og vinterhalvåret i landet med de
store vidder.
Lægestuderende på udebane
Mine fire uger i Nuuk skulle i hverdagene
bruges dels i sundhedsklinikken, der
svarer til almen praksis, og dels i
skadestuen. Begge afdelinger er en del af
Dronning Ingrids Hospital, som er byens
sygehus, der ligger centralt i byen. Jeg fik
muligheden for at rejse med mit studie, da
jeg kunne bruge klinikforløbet, som en del
af kandidatuddannelsen i Aarhus. På min
første dag fik jeg en dejlig modtagelse
af personalet og mødte hurtigt to norske
studerende, der havde samme klinikforløb
som mig. Det viste sig hurtigt, at det var
dem, som jeg skulle opleve Grønland
sammen med - både på sygehuset og
uden for sygehuset.
Vi fik tildelt vores eget konsultationsrum,
hvor vi dagligt så vores egne patienter
og skulle samarbejde om dette. Der var
en stor tillid til os, som værende en del
af husets personale, hvilket også udløste
en stor frihed til at få brugt alt den viden,
som vi indtil nu har opnået på studiet.
Hertil medfulgte også et uundgåeligt stort
ansvar, nemlig for vores patienter, der
kun så os. Det var helt optimalt at prøve
på denne måde, da der var nogle fagligt
veletablerede rammer på sygehuset, som
gav os trygheden til at kunne udfordre
os selv. På vores daglige gåtur til og fra
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hospitalet, kunne vi mærke, hvordan
dagene blev længere som ugerne gik, og
vi snakkede om, hvordan vores skuldre
langsomt blev bredere og bredere. Det
var en fantastisk fornemmelse.
Ud på eventyr og så kom nordlyset
Når vi ikke var på hospitalet, havde vi
tid til at opleve den vilde natur, der var,
hvor end man kiggede hen. For mig var
det en lige så stor del af det at komme
til Grønland som det faglige element.
Kombinationen var i virkeligheden det,
der havde gjort mig nysgerrig på at tage
af sted. Jeg havde taget mine egne
langrendsski med, og kom på mange
ture langs kysten og omkring fjeldene
i området, en fantastisk måde at se
landskabet på. Det dansende nordlys
står også for mig, som noget af det mest
magiske jeg nogensinde har set.
Det var enormt befriende, at vi altid blev
mødt af hjertelige og gæstfrie mennesker,
hvor end vi bevægede os hen, og på
en sejltur ind i fjorden blev vi inviteret
på kaffemik hos en af bygdens kvinder.
Familien levede af fangst, og det var
spændende at opleve den centrale
plads, som naturen havde i mange af
grønlændernes liv. Fisk var altid billig
og frisk, så det blev også hurtigt vores
primære energikilde.
En måned var fløjet afsted og jeg satte
mig igen til rette i flysædet, men nu fyldt
op med varme minder og masser af
sunde fedtstoffer. Jeg husker, at det først
dér gik op for mig, at jeg nu endelig havde
været på Grønland. Jeg var taknemmelig,
primært over at eventyret havde været
bedre, end det bedste jeg havde kunnet
forestille mig. Tak for Nu’uk.

Udsigten fra skiløjpen. Trine Dalsgaard
sidder til højre.

Bygden Kapisilit, som har ca. 69
indbyggere ifølge Wikipedia.
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Sparekassen Vendsyssel:

Vi kommer gerne til fx visionsdebat

Lihme Bladet har haft lejlighed til at interviewe to af Sparekassen Vendsyssels
centrale ledere. Det har været en spændende samtale med Jan Skov, direktør, og
Arne R. Krejbjerg, områdedirektør. Det blev en interessant samtale, hvor Lihme
Bladet bl.a. fik lejlighed til at undersøge, om det er sandt, at pengeinstitutterne
og realkreditinstitutinstitutionerne ikke vil låne penge ud til boliger i Lihme sogn
og sogne som ligner.
Af Ann Balleby

Ann: Vi har altid haft en fin omsætning af
huse i Lihme og har kunnet få handlerne
finansieret. Men de senere år er en
historie dukket op igen og igen, nemlig
historien om folk, der gerne vil købe,
men får beskeden: ”Du kan ikke låne kr.
800.000 til en handel i Lihme, men du kan
godt få finansieret kr. 1.400.000 til køb i
Skive eller Holstebro”.
Jan Skov kommer fra Gjerlev ved
Randers. Det er en by, som på mange
måder ligner Lihme, så han forstår godt
bekymringen.
Vendsyssel Sparekasse er en lokal
sparekasse, som kommer fra en mindre
by, Vrå, med knapt 2.500 indbyggere.
Så af disse to grunde har Jan og
sparekassen al mulig forståelse for
problematikken.
I Sparekassen Vendsyssel er det sådan,
at hvis kunden har råd til at købe et hus,
så bestemmer kunden, hvor huset ligger
henne. Hvis kunden har råd til det, så kan
man låne til det og i realkredit og 80 %.
De store pengeinstitutter er langt væk,
vi kender markedet og vi kender kunden
og vi vil rigtig gerne finansiere huse i de
mindre bysamfund.
Arne Krejbjerg hvis huset er i orden og
hvis køber har økonomien, så kan man
låne også i realkredit også med 80 %
belåning. Men hvis huset ikke er i orden
- altså et hus fuld af K3’ere og andre ting,
så kan der være begrænsninger. Det
samme gør sig gældende, hvis kunden
ikke har økonomien på plads. Men der
gøres ikke forskel på Lihme eller andre
byer hos os.
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Jan Skov
Der har i pressen været en masse snak
om, om man kan - kan ikke låne under
kr. 500.000. Det sker ikke i Sparekassen.
Men man skal nok gå igennem
sparekassen og ikke bare direkte til
realkreditinstitutionerne.
Vi lever af, at folk bor ved siden af
hinanden og ikke oven på hinanden.
Men det er et område, hvor Sparekassen
Vendsyssel måske adskiller sig.
Ann
Det må være en udbredt misopfattelse.
Jan Skov
Vi har været indbudt til et møde med
borgmestre længere nord på. Det er
politik. Politikerne klager over huslån,
men lukker selv skolerne.
Lihme Bladet har efter interviewet
foranstaltet en lille undersøgelse på
facebook, Lihmeinfo. Her efterlyste
vi folk, som havde oplevet, at de ikke
kunne få lån eller som havde hørt om
nogle, der ikke kunne. Der dukkede
ikke nogle op. Lihme Bladet forfulgte
også et rygte, som florerede og fik
fat i en ung boligkøber. Her kunne
vi få bekræftet, at han havde fået
afslag på lån til bolig i Lihme, men
tilbudt lån andre steder, men hans
bankforbindelse var en større dansk/
skandinavisk bank.
Lihme Bladet er fortsat interesseret i at
høre, hvis nogle har konkrete historier
om sunde boliglån, som ikke har
kunnet komme igennem.

Områdedirektør Arne Raun Krejbjerg,
siddende, og direktør Jan Skov stillede
en sen eftermiddag op til interview med
Lihme Bladet i Skiveafdelingen. De svarede
bl.a. på spørgsmål omkring belåning af
boliger i Lihme.

Ann
Er Sparekassen Vendsyssel velpolstret?
Kan I modstå krav fra Finanstilsynet og
EU mv.?
Jan Skov
Vi lytter til tiltagene i de nationale og
internationale pengepolitiske organer,
mens de stadig kun er tanker og
overvejelser og regner på det i forhold
til os og indretter os. Så allerede i 2017
er vi klar til kravene i 2022. Vi VIL være
bundsolide.
Ann
Hvordan falder I ud i målingerne fra fx
Mybanker?
Jan Skov
Godt i toppen. I den bedste femtedel.
Egenkapitalen er på 2,7 mia. og vi er på
vej mod en solvens på 25 %.

Nogle pengeinstitutter er pressede
og søger frivillige fusioner og de
pengeinstitutioner banker på hos os
nu. (Red.: efter interviewet er Østjydsk
Bank blevet overtaget af Sparekassen
Vendsyssel).
Der er megen garantkapital i
Sparekassen Vendsyssels sikkerhed,
men en meget stor del, 400.000.000 kr.
er bundet i fonde, som er opstået efter de
fusioner, som Sparekassen Vendsyssel
består af. Den samlede garantkapital er
på 900.000.000 kr. De garantejere, der
ikke er i fondene er meget spredte - der
er stor lokal opbakning.
Vi har maksimum 5 ugers ventetid på
at få garantkapital ud. Det er fordi vi
kører det hele på én gang. Nettotilvækst
i garantkapital 100 mio. Man er også
begyndt at købe garantbeviser i Lihme
igen.
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Da Spar Salling blev overtaget af Den
Jyske Sparekasse opgav man at forsvare
garantkapitalen. Derfor er der ikke nogen
lokal fond i det område.
Da det ikke er det eneste område uden
en fond med garantkapital og tilhørende
afkast til lokalsamfundet, så har
Sparekassen Vendsyssel puttet 125 mio.
kr. i en fond til de egne i sparekassen,
som ikke har en lokal fond. Den er under
opbygning og er færdig om fire år - hvis
repræsentantskabet er med på den. Den
vil give 3,5 - 4 mio. om året som skal
udloddes til de fondsløse egne.
Det er jo en af forskellene på en
aktionærejet bank og en garantejet
sparekasse. Vi bruger ca. 8 mio. om året i
lokal sponsorstøtte.
Ann
Hvordan er disponeringen mod forskellige
erhverv i Sparekassen Vendsyssels
udlån?
Jan Skov
Sammensætningen er således:
15 % i landbrug
30 % i øvrig erhverv
55 % er privat
Og her har vi et par målsætninger, nemlig
at minimum 50 % skal være til private
kunder og at vi maksimum vil vækste 5 %
om året.
Vi holder også et skarpt øje med
konjunktursvingninger.
Vi bliver lidt ramt i Danmark af
Baselkravene. Det hænger sammen med,
at man ude i EU ikke helt forstår, hvorfor
den danske realkredit fungerer så godt
og har så små tab. Her tænker vi, at vi er
heldige med, at tyskerne har så mange
sparekasser for det øger forståelsen lidt.
Ann
Hvordan vil I arbejde for Lihme-boernes
loyalitet over for sparekassen?
Man har mistet garantkapital,
sparekassens hus og kontantautomaten.
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Arne Krejbjerg
I har det bedre end de fleste andre i
Salling.
Vi sponsorer i lokale foreninger mv.
Så bør man også være loyal mod
sparekassen.
Ann
Ålbæk Landingsplads. Kunne man
forestille sig, at I bidrog til det?
Arne Krejbjerg
Det er det fonden skal bruges til. Det
er jo oven i sponser beløbet. Vi har et
markedsføringsbudget på ca. 500.000 til
foreninger osv.
Jan Skov
Må jeg stille et spørgsmål? Hvad tænker
man i Lihme, at et lokalt pengeinstitut kan
bidrage med.
Vi vil gerne møde op og få en snak.
Ann
Visionsdebat 3 - kunne man forestille
sig, at I vil deltage i det? Der har på
disse møder fx været tale om at bygge
punkthuse.
Jan Skov
Vi vil gerne deltage i fx en visionsdebat.
Mange af tankerne i sådanne visioner
handler i sidste ende om penge. Hvis I
har nogle ideer, så kommer vi rigtig gerne.
Også for at fortælle om sparekassen.
Xantine

Måske kan vi lave en god forretning
sammen.

Lørdagsvandringerne har holdt
5 års jubilæum. Alle kan deltage i
vandringerne. Man skal blot møde op.
Se nærmere under aktivitetsoversigten
længere omme i nærværende blad.

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

HOBBY-HUSET

A/S

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

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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Vinteren i Fjordbo

En rigtig god og hyggelig
vinteraktivitet er at
male indenfor.

Af Simon Sandberg

Vinteren i Fjordbo har budt på mange
aktiviteter både inde og ude.
Hverken kulde, regn eller sne er nogen
hindring for børnene i Fjordbo, når det
handler om at have det sjovt både på
legepladsen og rundt omkring i Lihme.
Specielt snevejret i marts har været en
stor fornøjelse.
Men når de voksne trænger til at få
varmen, så er der heldigvis også
masser af sjov indendørs. Udover at
fejre fastelavn, med fuld tryk på, så er
der blevet spillet musik, øvet motorik i
gymnastiksalen og malet på ansigter og
papir.
Når tempoet har skullet lidt ned, har der
været plads til lidt wellness og hygge med
bøger og dialogisk læsning.

Vuggestuebørnene spiller
musik med Aase.
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På en kold dag er
der gang i husbyggeriet.
Måske kommende ingeniører

Der kælkes på livet løs i Fjordbo. Skønt
med sne i marts.

Børnene hygger sig i bålhuset
med mad og ild.
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Sponsordag i
Børnehuset
Fjordbo
Af Forældrekontaktrådet
Børnehuset Fjordbo v/Camilla
Sloth Frederiksen

Lørdag d. 7 april 2018 er der fra
kl. 10-13 arrangeret sponsorløb
i Børnehuset Fjordbo. I år har
kontaktforældrerådet i samråd
med personalet bestemt, at vi
vil samle ind til ny beklædning
af bålhytten, således at den kan
benyttes i al slags vejr og vind.
Dette vil blive til gavn for både
børnehuset samt byens borgere,
da huset gerne må benyttes af
Lihmeboerne i weekenderne.
Sponsorløbet er arrangereret af
kontaktforældrerådet og foregår
på den måde at børnene selv
finder sponsorer og hvert barn
så indsamler et beløb som går til
dette fælles projekt.
Alle beløb er velkomne og skulle
der sidde nogle, som ønsker at
støtte dette projekt til fordel for
børnehuset og byen, modtages
både små og større beløb med
kyshånd. Ved støtte på mere end
500 kr. får man sit sponsornavn
brændt ind i den nye beklædning.
Kontakt enten Camilla
Frederiksen på 28923637 eller
Jane Sandberg på 60174955 ved
yderligere spørgsmål eller ønske
om sponsorater.
Vi glæder os til en hyggelig
formiddag.
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Fjordbo-børnene nyder
bålhytten. Forældrekontaktrådet
vil samle ind til ny beklædning.

Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@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 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
13

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
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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe, a’ la carte og buffet
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

Åbningstider:
Fredag 16 - 22
Lør-, søndag og helligdage 12 -22
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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Sønder Lem Vig
Af Nana Ejsing Dalsgaard

I Lihme er vi omringet af skøn natur. Et
af de naturområder ligger ikke langt fra
Hostrup Strand. Lidt længere mod syd, i
bunden af Venø Bugt, ligger Sønder Lem
Vig.
En historisk gennemgang
Sønder Lem Vig er et gammelt
fjordområde, hvor de 234 hk nu er
sø. Sdr. Lem Vig blev sammen med
Geddal Strandenge og Flyndersø
dannet af smeltevandet fra gletsjerene.
Smeltevandet løb som en flod ud i Venø
Bugt, da isen smeltede ved slutningen af
sidste istid for omkring 12.000 år siden.
Søen har i dag forbindelse til fjorden via
en 200 m lang kanal.

Kortet viser Sdr.
Lem Vig før den
blev inddæmmet.
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I 1870’erne indsnørede de lokale
lodssejere i et dæmningsprojekt den
lavvandede vig og i 1880’erne byggede
de en dæmning og en manuelt styret
pumpestation. Dæmningen havde to
funktioner. Dels beskyttede den vigen
mod oversvømmelser ved højvande,
så man kunne bruge jorden i landbrugs
øjemed og dels skabte den en vej
til Vestsalling så man kunne færdes
tørskoet.
I 1969 byggede man en automatisk
styret pumpestation, der skulle være
med til at regulerer vandstanden i søen,
og længe var der planer om at inddrage
Sønder Lem Vig til landbrugsområde,
men i 1990’erne blev det besluttet ikke
at gå videre med de planer, da man

vurderede, at jorden ville være for sur til
landbrugsjord. Dertil ville det være for dyrt
at holde området.
Derfor indstillede man dyrkningen
og pumpen blev pillet ned. Skov- og
Naturstyrelsen overtog området. Sønder
Lem Vig bliver dog stadig brugt til
afgræsning og høst af tagrør.
I perioden 1998-2004 bliver der udpeget
forskellige Natura 2000 områder i
Danmark. Sønder Lem Vig var et af dem.
Natura 2000 er et projekt mellem EU og
medlemslandene, der skal sikre, at vores
unikke naturområder og de sjældne eller
truede dyr og planter bliver beskyttet.
Projektet
I 2010 påbegyndes et samarbejde om
lokalpark Flyndersø - Sønder Lem Vig og
senere påbegyndes Projekt Naturpark
Flyndersø – Sønder Lem Vig.
Projektet bygger videre på arbejdet fra
Lokalpark-projektet, som resulterede i en
strategi for området. Projekt Naturpark
Flyndersø – Sønder Lem Vig var bestemt
til at vare i 2 år og sluttede her i 2017.

Projekt Naturpark
Flyndersø - Sønder Lem Vig
Projektet omfatter:
- Etablering af stier og
støttepunkter for friluftsliv - for
eksempel naturlegeplads,
overnatningssteder, p-pladser,
hestepausefolde og
madpakkehuse
- Formidling: Digital, foldere og
plancher samt naturvejledning
- Borgerinvolvering i naturpleje
- Undersøgelse af muligheden
for at gøre hele eller dele
af området til en officiel
naturpark via Friluftsrådets
mærkningsordning.

Formålet med projektet var at formidle
naturen til beboere og turister og
gøre naturen lettere tilgængelig og
mere attraktiv for både planter, dyr og
mennesker. Derudover ville man også
undersøge mulighederne for at gøre
området til en officiel naturpark.

Billedet er taget i
70’erne og viser
dæmningen, der
adskiller Sønder
Lem Vig og
Venøbugt.
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En vinterdag ved Vigen
Det er en kold og klar vinterdag, og den
ugentlige udflugt går til Sønder Lem Vig.
Vi parkerer bilen ved pumpestationen, og
endnu inden vi har åbnet bildørene kan vi
høre sangsvanernes sang ude på søen.
Formålet med dagens ekspedition er at
afprøve nogle af de forskellige tiltag, som
Projekt Naturpark Flyndersø – Sønder
Lem Vig har resulteret i.
Et af tiltagene er, at der er opsat digitale
poster rundt om på stierne. Ved hjælp af
en app kan man følge en virtuel ulv og
man bliver guidet og informeret om vigens
historie og dyreliv. På en af posterne er
der til børnenes store morskab mulighed
for at tage et virtuelt billede af 2 oddere,
der sidder på søbredden. Der er opsat
infotavler og madpakke borde forskellige
steder.
Vi følger en sti med enge til den ene
side og skov og rørskov til den anden.
Vi befinder os i en helt anden verden og
svanernes sang bliver højere og højere jo
tættere vi kommer søen.
Sønder Lem Vig er som nævnt et stort
område og trods pumpestationen er det et
område, hvor det er en god ide at huske
støvlerne, og vi får da også afprøvet
om vores fodtøj holder tæt. Der er et
stisystem rundt om søen der er forbundet
med små træbroer, der fører over de
mange grøfter og afvandingskanaler
der løber ud i søen. På grund af de
mange store rørskove og våde enge,
er der er et meget varieret dyreliv og
området er en vigtig fugllokalitet, hvor
der er mange fugle der yngler og mange
fugle, der bruger søen som rasteplads i
træksæsonen. På et tidspunkt hører vi en
meget dyb brummen, og det går op for
os, at det er en rørdrom. På et tidspunkt
kommer vi ud på åben eng med frit
udsyn over vigen, og vi håber at kunne
komme tæt på svanerne. De har dog i
mellemtiden flyttet sig længere ud på
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søen i sikker afstand.
Vil man gerne have frit udsyn over søen
og dets dyre- og fugleliv er der mulighed
for det i fra et af de to fugletårne, der er
på hhv. nord og syd siden af søen.
Det er en skøn dag som vi slutter af med
en tur ved den nye shelter – og legeplads
ved Hostrup Hovedgård, hvor der trods
trætte børn og forældre alligevel er energi
til masser af sjov og leg.

Der er så mange skønne
syn og oplevelser i
Sønder Lem Vig.

Hostrup Hovedgaard ligger
lige ned til Sønder Lem Vig
og dette syn langs vejen
kender mange af os.

21

Fastelavn i Lihme

Det var en rigtig hyggelig formiddag, hvor der blev slået katten
af tønden i flot stil med mange fine udklædninger.
Børnene var inddelt i 3 hold efter alder og der skulle kun “lidt”
hjælp til med tønden på mellemste holdet, (se billede ;)) før der
kunne kåres 3 kattekonger og - dronninger.
Der blev også afholdt små konkurrencer, leget, spist boller og
frugt, hygget og drukket både sodavand og kaffe :-) Et arrangement der kun kan anbefales.
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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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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
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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

Vi gør Lihme klar til sommeren – kom og
vær med den 22. april
Af Marianne Husted

Søndag den 22. april er ”Ren by dag” i
Danmark. I Lihme vil Borgerforeningen,
Stigruppen og Landsbyen Lihmes
Støtteforening bruge nogle timer på at få
ting vedligeholdt og shinet op, så byen
bliver indbydende at være ude i hele
sommeren igennem.
Kom og giv en hånd med og/eller betal
et beløb – stort eller lille – til dækning af
fælles udgifter. Vi mødes kl. 9. Nærmere
information sendes ud på Lihme
Mailservice i april.

Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen
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Ålbæk Strandparks Venner
Af Simon Sandberg

De fleste der bor og færdes omkring
Lihme ved at Ålbæk Strandpark er et
rigtigt dejligt stykke natur, som vi kan
være meget stolte af her på egnen.
Strandparken har i mange år været et
yndet udflugtssted for både Skibonitter
og Sallingboer, der i godt vejr søger mod
vandet og den friske luft.
For at sikre at Strandparken forbliver
et sted der kan trække folk til, har
nogle af de lokale kræfter omkring
sommerhusområdet og campingpladsen
startet foreningen Ålbæk Strandparks
Venner. Foreningen kom til efter at nogle
at de mere flittige gæster på stranden
bemærkede, at stranden ikke fik den
opmærksomhed fra Skive kommune
som den tidligere havde fået fra Lihme
kommune og at ikke alle strandgæster var
lige gode til at efter lade området i god
stand når de tog hjem.
Ålbæk Strandparks Venner tæller i dag
ca. 50 medlemmer, med formand Hans
Hovgaard i spidsen og har til formål
at, At medvirke til at sikre etablering,
vedligeholdelse og fornyelse af Ålbæk
Strandpark.
Foreningens første projekt var at gøre
Strandparken mere interessant for større
børn og unge mennesker. Læsere der har
været på Ålbæk Strand i 60’erne vil kunne
huske at Lihme kommune, hver sommer
opstillede ”Store bro”. ”Store bro” var en
ekstra badebro, placeret ude i vandet,
ca. 75m længere ude en den nuværende
badebro. På ”Store bro” var der vipper og
udspringstårn. Noget lignende ønskede
man i Ålbæk Strandparks Venner at få sat
op igen. Foreningen skaffede 180.000kr
fra Spar Vest fonden, Skive Kommune,
Hankock og Krejbjerg Tømrerforretning til
indkøb af en udspringsponton. Med hjælp
fra Krejbjerg Tømreren og Ole Olesen i
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Ejsing til udlægning og oplægning, er der
nu hver sommer mulighed for plaske i
vandet, uden af skulle være bange for at
ramme nogle af de mindre strandgæster
eller støde mod bunden.
Ålbæk Strandparks Venner arbejder
desuden løbende med at holde
bevoksningen omkring udløbet af Ålbæk
bæk nede, så det nu er muligt at se åen
fra stranden og håbet er, at der måske
i fremtiden igen kan komme en fast
bestand af bækørreder i åen.
Foreningen arbejder nu på at få
etableret en trappe fra stranden op til
kiosken og på at få opsat et par mere
handicapvenlige badebroer, samt et par
andre mindre projekter. På hjemmesiden
aalbaekstrandpark.dk kan man læse
mere om både gamle og nye projekter.
Skulle man have lyst til at støtte
foreningens arbejde så koster det 100kr
om året pr. husstand at være medlem.
Overfører man pengene til foreningens
konto (Reg: 8500 Konto: 458 28 03
248) og tilføjer en besked med navn og
e-mailadresse, så bliver man automatisk
medlem og er velkommen på foreningens
generalforsamling den 20. april kl 19.00
på Limfjords Camping.

Udspringsponton.

1930

1985

1991
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Onsdagstræf i Lihme Medborgerhus
Af Inga Madsen
Klokken nærmer sig 14, og der begynder
at blive liv i og omkring Medborgerhuset.
Denne onsdag eftermiddag kommer der
fem kortspillere, otte bobspillere og fem
damer, som vil spille Rummikub.
Kortspillerene sætter sig stille og er ret
koncentrerede. De får mange spil spillet
på en eftermiddag. De spiller mange af
spillene to gange. Efter det rigtige spil
diskuterer de, hvad de kunne have gjort.
Det fyger i luften med kommentarer som
”Den stak do; men vi tavt fanme; men ski
mæet.”
Bobspillerne gør klar. De polerer
brætterne og ruller gardinerne ned, så
lyset ikke skinner på brætterne. Herefter
er der lodtrækning om, hvem der skal
være på hold sammen. Og så går spillet

løs med bemærkninger som ”Hvis du tar
den der, for du osse æ ku i æ hvol.”
Rummikubpigerne finder plader, brikker,
blyant og papir frem og går i gang. Denne
eftermiddag er der kun fem, så de er kun
nok til et enkelt hold og må leve med, at
de på skift må sidde et spil over. En af
damerne kigger over på en modspiller
med bemærkningen ”Nu lukker du æt.”
”Joe, hvis a ka,” bliver der tørt svaret
tilbage.
De er hyggelige disse onsdag
eftermiddage. Hvis der er en, som har
fødselsdag eller lignende, så er der
måske en lille en eller lidt chokolade, der
bliver delt rundt til kaffen, som hver især
selv har med. Denne eftermiddag var der
lidt frafald på grund af influenza.
Nogle rigtig hyggelige eftermiddage.
Bob er et hit blandt mændene.

Rummikub er et hit blandt kvinderne.
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”Aktivt Liv i Gyldendal” fortsætter i 2018
Af Hans Thomsen			

Styregruppen bag arrangementet
”Aktivt Liv i Gyldendal” - i folkemunde
allerede kaldet havnefesten - har brugt
vinterhalvåret til at evaluere på sidste
års arrangement, der var det første af
sin art. Gruppen har besluttet at gentage
arrangementet lørdag, den 25. august
2018, så sæt kryds i kalenderen allerede
nu!
Arrangementet opstod sidste år som et
samarbejde mellem Gyldendal Havn,
Gyldendal Bådlaug, Spøttrup Havkajak
Klub, Restaurant Gyldendal og Gyldendal
Støtte-/ og Beboerforening. Styregruppen
har allerede haft de indledende møder, og
vi er godt i gang med planlægningen af
næste arrangement. Der bliver som følge
af erfaringer fra sidste år nogle ændringer.
Blandt andet vil vi samle aktiviteterne

mere på havneområdet for at skabe en
bedre harmoni mellem de forskellige
aktiviteter. Desuden vil der også blive
en bedre skiltning og annoncering af de
enkelte aktiviteter, så publikum bedre
kan overskue, hvad der sker, og hvor
det sker. Det hele skydes i gang med
en gudstjeneste i teltet ved sognepræst
Jakob Fløe Nielsen. Kagedysten
bibeholdes også som én af de aktiviteter,
der var meget populær sidste år. Vi vil
igen invitere lokale udstillere til at komme
og vise deres produkter og ydelser og der
vil igen komme masser af aktiviteter på
land og til vands. Arrangementet afsluttes
med fest i teltet lørdag aften.
Sidste års arrangement blev en succes.
Efter at kassen var gjort op, kunne vi
konstatere et overskud på kr. 10.200,00.

Gyldendal Havn
holder aktiv dag
den 25. august
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Nyt fra Gyldendal Havn
Af Lissie Hermansen

Nu er det sikkert, vinteren er ved at slippe
sit tag, isen på fjorden smelter igen, det
er påske og så småt vrimler det frem med
fugle og blomster. Snart vil der igen blive
liv på Gyldendal Havn, og de hvide sejl
kan ses på fjorden, og skumsprøjt fra
motorbådene kan ses som hvide striber
på vandet.
De forskellige foreninger på havnen har
holdt eller holder generalforsamling her i
foråret.
Om vinteren indtages Gyldendal Havn
af Gyldendal Vinterbaderklub
Gyldenspjæt. I denne sæson har
klubben fået en sauna, som en flok
søndagsvinterbadere her står foran.
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Gyldendal Havns bestyrelse fortsætter
uændret. I Gyldendal Bådlaugs bestyrelse
er er valgt en ny formand og et par nye
medlemmer m.v. Se mere på bådlaugets
hjemmeside www.gyldendalbaadlaug.eu .
Bådlauget starter op den 14.april kl 9.00
med arbejdsdag og den 20. og 21. april
med søsætning af både.
Orientering findes på hjemmesiden.

I denne vinter har der været ægte
vinterbadning med is!!!

Fjorden har i løbet af marts haft
helt usædvanlig lavvande.
På pælene bag Kim kan man se,
hvor daglig vande normalt går til.
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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

32

AKT-KRAP
2012-13 i Skive
Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

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

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

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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Arrangementer i Lihme
Marts
21. marts kl. 10.00 Aktivdag med foredrag/Tapio Juhl om Finnebørn. Pensionistforeningen.
24. marts. Limfjords Camping og Vandland lukker op for en ny sæson med de nye ejere.
24. marts. Åbning af Café Limfjorden ved Limfjords Camping og Vandland. Åbningstider: se
Facebook
25. marts. Palmesøndags gudstjeneste, som sluttes med et lettere måltid i graverhuset.
26. marts kl. 14.30 Fællessang med gl. kendte sange i samvær med John. Lem Ældrecenter
April
03. april kl. 18.30 Cykleturene starter fra ”Vores sted” Dagli’ Brugsen Lihme
04. april kl. 19.00 Danske stjernetrøjer-strik ved Vivian Høxbro. Tilmelding www.
spottrupaftenskole.dk
07. april kl. 9.30-16.10 Fotokursus for begyndere ved Karina Miltersen. Tilmelding www.
spottrupaftenskole.dk
10. april kl. 19.00 Festlig underholdning med ”Danseorkestret” 20 friske mennesker vil
synge og spille for os. Deltagelse 50,- kr. incl. kaffe med brød og en øl/vand. Kom og få en
svingom. Lem Ældrecenter i samarbejde med Lem, Vejby og Lihme pensionistforeninger.
19. april kl. 14.00 Strikkecafé i Lihme Medborgerhus. Arr. Pensionistforeningen
22. april kl. 9.00-14 ”Ren By” Landsbyen Lihme´s Støtteforening, Stigruppen og
Borgerforeningen
27. april. Åbning af Isbaren ved Limfjords Camping og Vandland. Åbningstider: se Facebook
28. april kl. 10-15 Loppemarked til fordel for bussen. Kåsvej 34 hos JK. Lem Ældrecenter
30. april kl. 14.30 Underholdning med musikgruppen ”Aktiv”. Lem Ældrecenter i samarbejde
med Penisonistforeningerne.
30. april kl. 19.00 Kajakklubben starter sæsonen op. Mødested Kajakhuset Gyldendal Havn.
Maj
31. maj kl. 9.00. Udflugt ”Mors rundt” Nærmere i Spøttrup Ugeavis. Arr. Lihme, Lem-Vejby
Pensionistforeninger
Juni
15. – 16. juni Byfest. Lihme Borgerforening
16. juni kl. 9.00 Morgenmad inden frifluftsgudstjenesten. Lokalrådet ved Lihme Kirke
August
17. – 18. aug. Bivuaktur. Lihme Borgerforening
25. aug. ”Aktivt Liv i Gyldendal” - Havnefest
Gentagne arrangementer:
Kajakaften hver mandag kl. 19.00. Gratis prøvetur disse aftener. Kajakhuset i Gyldendal.
Cykelture hver tirsdag kl. 18.30. Mødested ”Vores sted” Dagli’Brugsen Lihme
Petanque tirsdag kl. 9.30 mænd. Onsdag kl. 14.00 damer. Lørdag kl. 9.30 damer og mænd.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Forår, forår, hvor bliver det af!! Her hen
mod påske, har vi haft en af de koldeste
marts-måneder, som kan erindres. Men
foråret kommer, sommeren kommer.
Når det bliver sommer, tænker vi
på at lave nogle grillaftener ved
Medborgerhuset. Dagene, eller mere
rigtigt aftenerne er ikke fastlagt. Det bliver
vejrafhængigt, - og der bliver inviteret via
Lihme Mailservice og Facebook. Vi regner
med at starte grill op, og så kan man
komme med eget mad til grill og tilbehør.
I vinteren 2017/2018 har Lihme
Borgerforening i samarbejde med
Lokalrådet for Lihme Kirke og
Menighedsrådet for Lem, Lihme, Vejby og
Rødding gennemført en rigtig spændende
foredragsrække og oplevelsesrejse
gennem kirkehistorien. Om
kristendommens indførsel og indflydelse
på udviklingen i Danmark gennem 1000
år. Foredragsrækken har været inspireret
af 500 året for reformationen.
Vi har hørt om kristendommens indtog i
Danmark for 1000 år siden, reformationen
for 500 år siden og oplysningstiden
for omkring 250 år siden. Slutteligt har
provst Susan Aaen bragt os til nutidens
og fremtidens kirke med foredraget
”Folkekirkens udfordringer i dagens
Danmark og rolle i et landsogn som
Lihme”. Her kom Susan ind på det
menneskesyn, der ligger i kristendommen
og kristendommens indflydelse på
udvikling af vores samfund.
Alle fire foredrag har haft fokus på kirkens
indflydelse på den samfundsmæssige
udvikling i Danmark, siden vi blev
kristne. Og hvor muligt, med en vinkel på
forholdene i et landsogn som Lihme.
Det har været rigtig positivt med den
store interesse, lyttelyst og engagement
med spørgsmål og debat under alle
foredragene. Lige nu går vi i tænketank,
for at komme op med en foredragsrække

for vinteren 2018/2019. Enten tænker vi
foredrag med et gennemgående tema,
eller en række enkeltstående foredrag.
Hvis nogen har gode ideer, må I endelig
sige til.
I starten af marts havde vi debut med
arrangementet ”Running Dinner”.
Running Dinner er en rigtig hygge og
festaften, hvor der spises ved et antal
værtspar. Gæsterne roteres rundt mellem
forret, hovedret og dessert. Efter spisning
samles alle i Medborgerhuset til fest.
Der var fin lejlighed til samvær på tværs
af aldre og en god mulighed til at møde
hinanden, og lære nye at kende.
Vi har fået rigtig mange positive
og glædelige tilbagemeldinger på
arrangementet. Og det bliver helt sikkert
gentaget til næste år.
I 2017 startede vi en visionsdebat op for
hele Lihmeområdet. Vi har her i marts
holdt et møde med alle foreninger m.
fl. og er blevet enige om hvordan vi
organiserer og koordinerer kommende
udviklingsprojekter. Det er meningen at
alle foreninger m. fl. mødes en gang årligt
– en form for statusmøde og koordination.
Vi kalder det ”Koordinationsforum
for Lihmeområdet”. Der etableres
derudover en ”Koordinationsgruppe for
Lihmeområdet” på 5-6 personer, som
bl.a. skal holde styr på de forskellige
udviklingsprojekter, der pågår eller
planlægges i Lihmeområdet. Denne
gruppe skal mødes noget oftere. Der
kører allerede et antal projekter i de
forskellige foreninger. Det skal der blive
ved med – og de startes op som hidtil,
af de forskellige foreninger. Men som
supplement hertil, er det hensigten at
”Koordinationsgruppen for Lihmeområdet”
bliver katalysator og sparingspartner
for opstart af forskellige projektgrupper.
Projekter der ikke naturligt ligger ved en
forening.
En af de første projektgrupper bliver at
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danne en gruppe, som kommer til at
arbejde for en cykelsti mellem Lihme og
Ålbæk.
Lige nu er der identificeret 14
enkeltprojekter (beskrevet i Lihme Bladets
december 2017 nr.). Nogle at disse
projekter bliver der umiddelbart taget
hånd om. Andre skal drøftes nærmere,
og vil helt sikkert kræve egentlige
arbejdsgrupper.

Running Dinner

Vi er i gang med at evaluere
”Forsamlingshusprojektet” der startede
i 2012, og som endte med at blive til en
ombygning af dele af Lihme Skole til
Lihme Medborgerhus og den kommunale
institution Fjordbo med pasning af børn
fra 0 – 6 år.
I processen blev Lihme Forsamlingshus
nedlagt og vi fik pladsen med
kirsebærtræer og etableret et
væreområde ved busstoppestedet.
Lokale og Anlægsfonden støttede Lihme
Medborgerhus, og vil nu gerne se på hele
processen. Se på erfaringer. Om der er
forhold og rådgivning som kan forstærkes
mv. En del af evalueringen er at kikke
på både bæredygtighed for Lihme
Medborgerhus, kikke på aktivitetsniveau
samt give inspiration til nye aktiviteter og
en endnu bedre anvendelse af huset.
Ud fra den foreløbige undersøgelse,
kan vi se, at huset er bæredygtigt. Der
er en tilfredsstillende driftsøkonomi.
Vi har også et fint aktivitetsniveau,
udlejninger til private fester og møder og
en bred anvendelse over året. Alt i alt
er der meget tilfredshed med huset fra
brugernes side.
Vi har heldigvis også fået nogle forslag til
nye tiltag og aktiviteter. Lige det vi gerne
ville, forslag til hvordan vi kan udnytte og
bruge huset endnu bedre. Vi vil kikke på
forslagene og se hvordan de kan sættes
i gang. Grill til sommer er et eksempel på
et af de nye tiltag, som vi regner med at
få startet op.

I alt 5 værter bød kendte som ukendte
lihmeboere velkomne, med varme og
dejlig mad. I mellem hver ret mødtes de
gæster, der skulle hentes og bringes ud
til nye værtspar i Medborgerhuset, her
blev aftenens oplevelser delt inden turen
gik videre ud til nye værtspar og nye
bordmænd og damer.
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Af Nana Ejsing Dalsgaard

Lørdag den 10. marts var der Running
Dinner for første gang i Lihme.
Det var et supergodt arrangement,
der startede med, at vi skulle mødes i
Medborgerhuset kl. 17.00, hvor vi ville få
vores første værter at vide. Der var god
stemning og hygge fra 1. håndtryk.

Den gode stemning fortsatte hele aftenen,
og snakken gik lystigt imellem unge
som ældre, kendte og mindre kendte
lihmeboere og snart var det, som om alle
havde kendt hinanden fra start.
Kl. 23.00 mødtes alle igen i
Medborgerhuset og snakken og hyggen
fortsatte til langt ud på natten.
Det var en super hyggelig aften og en god
måde at møde nye og kendte folk på.
Datoen for næste års Running Dinner er
allerede fastlagt. Den 2. lørdag i marts
2019 byder Borgerforeningen velkommen
til endnu en runde Running Dinner med
hygge, mad og godt selskab.

.

Mette Nymann på Sønderhede var
vært. Her spiste man citronfromage
og fik portvin til.

Fest i Medborgerhuset til langt
ud på natten.
Datoen for Run?ing dinner
er lagt fast til næste år:
lørdag den 9. marts 2019.
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Vejby Vognmandsforretning
& Stouby Transport ApS
tilbyder vognmandskørsel med ...
•Kran/container
•Suge/blæse bil
•Rendegraver

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,
7860 Spøttrup

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

www.jonsered.dk

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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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

40

• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20922258 efter kl. 13

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup

Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring og lad
os arrangerehinanden
din næste
Vi accepterer
og respekterer
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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Sallingboergeder & Besøgs gård

Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00

GUL PR!S

GUL PR!S

lg
ALTID et stort udva
er
ug
br
du
R
RE
VA
AF DE
i hverdagen...
!
- til discountpriser

GUL PR!S

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

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

På gården er der. 3 slags geder, heste,
kaniner, marsvin, høns, ænder, hund og
kat.
Der er mulighed for at komme tæt på alle
dyr klappe og give godbider til dem

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S
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Åbningstider. Vi åbner i pinsen d. 19/5
og 20/5 kl 10-16 begge dage. I Juni, Juli
og August vil der være åben 1-2
weenkender.
Entre : 25 kr. pr. person
e-mail: sallingboergeder@gmail.com
tlf. 23273770 facebook: sallingboergeder

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

land
øttrup
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