Der er lagt op til en særdeles aktiv og
hyggelig dag på Gyldendal Havn den
26. august. Dagen afsluttes med et brag
af en fest.

Aktivt Liv i Gyldendal
Af Hans J. Thomsen

Styregruppen med repræsentanter
fra Restaurant Gyldendal, Gyldendal
Havn, Gyldendal Bådlaug, Spøttrup
Havkajak Klub og Gyldendal Støtte-/ og
Beboerforening arbejder i øjeblikket på
højtryk for at få de sidste brikker til at
falde på plads til arrangementet ”Aktivt
Liv i Gyldendal”, der afholdes i – ved og
omkring Gyldendal Havn lørdag, den 26.
august 2017.
En af aktiviteterne bliver ”Kagedysten”,
hvor man håber på, at rigtig mange vil
byde ind med deres ”mesterbag”. Temaet
for kagerne er: ”Naturen omkring
dig”, så der bliver rig mulighed for
at give kreativiteten frit spil. Kagerne
skal afleveres i teltet ved Restaurant
Gyldendal senest kl. 11:15. Efterfølgende
vil kagerne blive bedømt af Juliane Dixen
fra Idom og Søren Vang, formand for
Gyldendal Havn. Juliane Dixen er kendt
fra TV-udsendelsen ”Den store bagedyst”.

Sammen vil de så finde den bedste kage
og kl. 12:00 udnævner de ”Gyldendals
Mesterbager 2017”.
En anden aktivitet bliver
”Bagagerumssalg”, hvor medlemmer
fra de arrangerende foreninger kan
sælge ting fra deres biler/bagagerum på
pladsen. For at få en plads, skal man
være medlem den 01. januar 2017 i én af
foreningerne Gyldendal Havn, Gyldendal
Bådlaug, Spøttrup Havkajak Klub og
Gyldendal Støtte-/ og Beboerforening.
Kontaktperson for pladsanvisningen er:
Annette Munktoft – tlf.nr.: 20 61 21 37.
Dagen afsluttes med en fest på
Restaurant Gyldendal med underholdning
ved Ole Gas Band. I skrivende stund er
der endnu mulighed for at købe billetter
til festen. Pris pr. billet for 3 retters menu
og underholdning er kr. 395,00. Kontakt
Hans på: 30480522.
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En knægt med et fototalent
Af Ann Balleby

Jeg ser pludselig Martin Poulsens billeder
på facebook. Det er gode billeder og
jeg ved, at knægten ikke er ret gammel,
kun 18 år. ”Dem skal vi da have i Lihme
Bladet, tænker jeg” og skriver til Martin i
Messenger. Og han vil gerne have sine
billeder i Lihme Bladet. Jeg ”interviewer”
Martin via Messenger:
Hvor længe har du fotograferet?
Det har jeg næsten altid gjort, men det
startede først da jeg fik anskaffet et
spejlreflex.
Hvilket kamera bruger du?
Jeg bruger et Nikon d3100
Hvor bor du?
Jeg bor lidt uden for Lihme. 500-700
meter ned mod Kås strand. Til dagligt bor
jeg på skolehjem i Viborg, så jeg er kun
hjemme i weekenderne.
Går du i skole/hvor går du i skole?
Jeg går på Mercantec i Viborg på
uddannelsen digital medier, hvor vi
arbejder med Photoshop, InDesign og
andre programmer.
Hvilken følelse giver et godt billede?
Et billede siger mere en tusind ord. Man
bliver aldrig træt af at kigge på dem.
Jeg begyndte at fotografere, da jeg gerne
ville være fotograf. Jeg lavede en portfolio
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Martin Poulsen har talent
omkring fotogragering.

til medieskolerne i Viborg, men fik
afslag. Derfor fotografere jeg nu kun på
hobbyplan. Det vækker en slags glæde,
når man lige har taget et godt billede,
noget man kan være stolt over. Da et
billede ikke kun er et billede. Man skal
tænke over, hvordan det bliver vist, så det
vækker mest interesse altså en forgrund,
baggrund og en mellemgrund. Det giver
et mere levende billede.
Vil du leje Martin som fotograf, så ring:
2248 4316.

Longjohn-hygge i
fint modlys og frisk
beskæring.

Familieportræt i sjov vinkel
og et anderledes miljø en jordskrænt med plantetrævler og antydning af
jordlag.
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Engelskgræs i fin
skæv vinkel og med en
flue på toppen. Farverne
er sarte og præcise.

Stolt raps i modlys.
Farverne i bygmarken
og rapsene falder
næsten sammen, men
der er arbejdet med
kontrast - skarp forgrund og
uskarp baggrund.
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Knaldrød valmue i
grøn bygmark. Farvekontrasten er klassisk
og smuk.

Kaprifolium, som næsten
kan duftes og humlebi
på vej...

Gyldendal havn i aftenlys.
Lysene spejles i det helt
stille vand. Havnens lys er
stiliseret med en
rolig hånd og en lang
lukketid.

Et særligt tryllelys over
fjorden i et spil mellem
himlen og vandet.
Sceneriet er rammet
flot ind af kystlinjen og
forgrunden med
græsser.
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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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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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Vidste du at...
... disse seks skønne unger
blev konfirmeret i Lihme Kirke i maj?
...Thomas har en bondegård
med alle mulige dyr?

...det er en tradition,
at der holdes fælles
palmesøndag i Lihme
Kirke?

...nogle gør bål klar til de
næste overnattende i shelterne?

...vores lokale kunstner,
Poul E. Nielsen, står bag
Ålekongen ved Skive - og
at den er på vej til Lihme?
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...Ålbæk Anker- og Landingsplads
har holdt generalforsamling i Lihme
Medborgerhus?

...et stykke kronvildt i foråret drev
i land lige nord for
Gyldendal Havn?

...en stor gruppe frivillige har
gjort Lihme Medborgerhus ren.
Det er en fantastisk indsats tilsat en god portion hygge og
fællesskab.

...at der bor en vildt stor hund
ved Mellemtoften?

...der i forsommeren var fodboldkamp på
Lihme stadion?
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Karens rejse til sygeplejerske
Af Ann Balleby

Karen Nielsen fra Sønderhede blev
sygeplejerske i en alder af 59 år. Det har
været en lang, spændende rejse med
indlagte benspænd.
Laborant
Karen tog i 1986 uddannelsen til
laborant og fik sit første job som elev på
statens forsøgsgård i Foulum, som i dag
hedder Nationalt Center for Fødevarer
og Jordbrug under Aarhus Universitet.
Men familien flyttede så til Esbjerg, hvor
Karen fik arbejde først for Andelssmør,
så Slagteriet Vestkraft og siden på Hugo
Møgelbjergs fiskefabrik. Her var Karen
med til at starte laboratoriet, men firmaet
lukkede. Sidenhen gik turen bl.a. til
Grindsted for job.
Tanken om at blive sygeplejerske
Tanken om at studere til sygeplejeske
opstod omkring datteren Benitas fødsel
i 1992. Der var en mor i mødregruppen,
som var sygeplejerske.
Adgangskravet til sygeplejestudiet er en
gymnasial uddannelse, sådan en havde
Karen ikke. Derfor tog hun HF-enkeltfag
på VUC og var til prøver i Kolding i dansk,
matematik og samfundsfag.
1994-95 startede Karen på
sygeplejerskeskolen i Esbjerg og gik
der i 1½ år, men så blev Karens mor og
svigermor syge. Dertil skulle Karen passe
de tre børn. Karens mand, Kurt, havde
travlt med sit job.
Ambitionerne neddrosles
Det at blive sygeplejerske blev for stor
en mundfuld på de vilkår, som Karens
livssituation rummede. Derfor droslede
hun ned på ambitionerne og tog en
assistentuddannelse og blev færdig
i 1999. Det førte til et job på Esbjerg
sygehus’ mavetarmafdeling.
Qatar i 3 år
Fra 2001-2004 arbejdede Kurt i Qatar
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for Mærsk. Karen og familiens yngste,
Benita, flyttede med, mens de store
drenge Arvid på 23 år, som læste itingeniør, og Asbjørn på 18 år, som var i
lære som blikkenslager, blev i Esbjerg.
I Qatar er det meget vanskeligt at få
almindeligt arbejde og jobkulturen er
meget forskellig fra den danske. Men
Karen arbejde som frivillig på den skole,
hvor Benita gik.
Karen Nielsen blev sygeplejerske som 59-årig
trods sin ordblindhed. I dag arbjder hun på
Vestdansk Center for Rygmarvsskadede.

Lem ældrecenter - Scotland
Da familien i 2004 kom hjem fra Qatar
og flyttede ind i det nybyggede hus på
Sønderhede begyndte Karen at arbejde
som assistent på Lem ældrecenter.
I 2006 søgte hun nye udfordringer og kom
på vagtlisten i Holstebro. Karen var glad
for jobbet, men kom til at savne at have
kolleger og kom til at mangle en mere fast
tilknytning til et job.
Fra 2008-2009 arbejde Kurt i Aberdeen i
Scotland, og Karen var igen med ude.
Uddannelsesmesse med de (andre)
unge .
Benita var i mellemtiden ved at være
færdig med gymnasiet og skulle til at se
på uddannelser. Derfor gik turen til en stor
Uddannelsesmesse i Herning - et sted
hvor alle de unge kommer for at tjekke
mulighederne ud. Karen tog med sin
datter.
På messen var der en stand med
sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Det
viste sig, at der var et særligt forløb, når
man i forvejen var uddannet assistent.
Dette forløb ville tage 2½ år. Det virkede
rimeligt - og det var den gamle drøm.
Da det ordinære hold var overtegnet,
valgte Karen et nyopstartet forløb, hvor
studierne forgår via internettet.
Karen har altid interesseret sig for it, så
det skulle nok gå. Men så var der den
anden store udfordring: Karen er ordblind
og til sygeplejeskestudiet skal man læse
rigtig, rigtig meget.
Ordblind - it-rygsæk
Karen valgte helt fra starten at fortælle
skolen om sin ordblindhed. Der blev lavet
en test, som bekræftede udfordringerne,
hvorefter Karen fik it-rygsæk. Den
består af en pc, en række særlige
hjælpeprogrammer, indlæste skolebøger
via NOTA og en læsepen. Og Karen
brugte alle hjælpemidlerne flittigt.
At være netstuderende kræver kæmpe
selvdisciplin. Så Karen ”mødte på studiet”

hver morgen kl. 8 præcist, som hvis det
var et almindeligt studie. Fordelen var
dog, at man på netstudiet kunne møde
ind i nattøj og med morgenhår uden at
nogen bemærkede det.
Eksaminer og praktikker
Der var 14 eksaminer i studiet, og Karen
har hver gang være nervøs og haft ondt i
maven.
Ud over de mange eksaminer
var der også praktikker. En af
praktiskstederne var Vestdansk Center for
Rygmarvsskadede, VCR.
Det var den anden praktik i uddannelsen.
VCR har helt nye lokaler indviet i 2014
ned til søen i Viborg. Patienterne her har
skader på rygmarven, som er opstået ved
fx bilulykker, styrt på mountainbike, efter
blodpropper, diskusprolaps eller andet.
Patienterne er fra hele Jylland og Fyn.
Der er et tilsvarende center i Hornbæk.
Begge centre har høj specialisering
og forskning og meget samarbejde
internationalt.
På centeret fik Karen Mette Rokkedahl
som vejleder, hvilket hun var meget, glad
for.
Bachelorprojekt og job
Efter den 14. eksamen, som var et
forsvar af bachelorprojektet: ” Hvordan
støtter sygeplejersken bedst patienter
med type 2 diabetes (T2DM) til at mestre
deres sygdom?”, kunne Karen tage
sygeplejerskenålen på og blev dermed
sygeplejerske.
Siden 31. oktober 2016 har hun været
ansat som fuldtidsvikar på sit gamle
praktiksted VCR. Det er hun rigtig glad
for, og hun vil gerne fortsætte efter
vikariatet, hvis lejligheden byder sig.
Karen kan helt klart anbefale det at tage
et studie på trods af store udfordringer
som it og ordblindhed - også selvom man
ikke er helt ung; Karen blev 60 år den 9.
maj i år.
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Udflugt til Fjends
Af Else Marie Lofstad Jensen

80 personer havde meldt sig til den
årlige udflugt i Lem-Vejby og Lihme
Pensionistforening. Derfor blev turen
gennemført 2 gange, nemlig den 23. og
24. maj. Turen gik til den gamle Fjends
Kommune og dens omegn, og den var
tilrettelagt af Inger Lise og Bent Jensen,
Lem. De er begge vokset op i Fjends, og
de fortalte levende om deres barndom og
skolegang .
Skive, Højslev og Nr. Søby
Turen gik først til Skive, hvor vi fik fortalt
om de rundkørsler, vi kørte igennem, om
Danmarks længste bro over land, og da vi
kørte forbi gudekvarteret , fik vi fortalt om
de nordiske guder. Dommerbys lille kirke
fik vi også fortalt lidt om. Den har ikke
noget tårn, og indgangen er i kvindesiden
altså på nordsiden af kirken. Vi kørte
gennem Højslev til Søby. Her fik vi fortalt
om Jens Martin Hansen – JMH huses
grundlægger. Han var foregangsmand for
byggeriet af byens nye forsamlingshus,
friluftsbadet og flytning af skolen.
Kobberup, Tastum, Feldingbjerg og
Stoholm
Videre gennem Kobberup med udsigt
til den tørlagte Tastum sø gik turen til
Kardyb Langdysse. Langdyssen er et
gravanlæg fra bondestenalderen ca.
5-6000 år gammel, og den er Danmarks
længste, 185 meter lang.
Nu gik turen videre til Tastum,
Feldingbjerg, Skalmstrup Mølle og til
Stoholm. Her stoppede vi for at se kirken.
Fjends´ tidligere borgmester, Sven Åge
Jensen, fortalte om kirken. De første
tanker om at bygge en kirke var fremme
i 1943, og man købte en landejendom,
som lå på det sted, hvor kirken ligger i
dag. I 1947 blev en kirkeklokke indviet,
og man begyndte nu også at begrave
folk på kirkegåden. Selve kirken blev
først indviet i 1971. Sven Åge Jensen var
derefter guide på busturen rundt i byen.
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Her fortalte han om byens udvikling. Han
fortalte bl.a., at det gamle rådhus i dag
rummer en børnehave med 100 børn,
byens bibliotek og Fjends Lokalhistoriske
Arkiv.
Middagsmaden skulle indtages i
Fjends Fritids- og Kulturcenter. Inden vi
spiste, fik vi fortalt om flygtningecentret
Tinghøj, som ligger ved siden af centret.
Tinghøjcentret blev bygget til 175
bosniske flygtninge og blev indviet i 1994.
Det var meningen at centret skulle rumme
flygtninge i 6½ år. I dag er Tinghøjcentret
vandrehjem.
Gammelstrup til Daugbjerg og hjem
Efter middagsmaden var indtaget,
kørte vi gennem Gammelstrup
til Birkesø. Her fik vi fortalt om
modstandsgruppen Birkesøgruppen og
om våbennedkastningerne i området.
På stedet findes der en mindesten over
Birkesøgruppen. Turen gik videre forbi
Lundgård Teglværk, som er lukket i dag,
til Mønsted Kalkgruber. Her fortalte Bent
om renoveringen af stedet, og at Arla
lagrer oste der. Kalkgruberne er også
kendt for sine overvintrende flagermus.
Vi kørte forbi Smollerup Kirke, som har
Danmarks ældste kirkeklokke, Daugbjerg
Kalkgruber og videre til Kongenshus
Mindepark. Her forsøgte man allerede
i 1754 at opdyrke heden. Man forsøgte
også at holde rener på heden. Heden blev
fredet i 1943. I dag er der 1200 ha. fredet
hede der, og der går 1000 græssende
får på området. Det er Nordens største
fåreflok. Stedet er også mindepark for
hedens opdyrkere. Der er rejst over 300
mindesten over dem.
Eftermiddagskaffen blev indtaget ved
Udkigstårnet i Mindeparken. Derefter gik
turen hjemad ad små, smalle, snoede
veje gennem Sdr. Resen, Hagebro,
Vroue, Vridsted, Trandum, Sevel, Sahl,
Ejsing, Geddal, Sønderlem til Lihme. Det
var en meget interessant og oplysende
tur. Vi var mange spændende steder og
fik set rigtig meget.

Sidst i maj kørte 80 lokale pensionister
på den årlige udflugt. I år gik turen til
Fjends. Der bliver hældt meget viden på og
dagen er nærmest en lokal udgave af
et Åbent Universitet.

Pause og hygge, før turen går videre til
endnu mere viden om vores naboer i
Fjends.

Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen

Svend Åge Jensen, tidligere borgmester
i Fjends kommune, fortæller om Stoholm
kirke.
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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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Morten fik legat for højeste snit på 13,1
Af Ann Balleby
Morten Trærup fra Lihme dimitterede
i år fra Skive Gymnasium & HF, og
det gjorde han som den student, der i
år fik det højeste gennemsnit. Han fik
legatet overrakt af Dorthe Dalsgaard
her fra Lihme, som er formand for Skive
Gymnasium & HF.
Det med gymnasiale gennemsnit er
lidt kompliceret, men her kommer en
gennemgang.
Morten fik 11,8. Det gennemsnit må
han gang med 1,03, fordi han har taget
et ekstra fag på A-niveau. Det giver et
snit på 12,2. Dette snit må så yderligere
ganges med 1,08, hvis man starter sine
studier indenfor 2 år. Dette giver et snit
på 13,1.
Morten har gået på en
samfundsvidenskabelig studieretning med
Samfundsfag A, Matematik B og Engelsk
A. Han valgte Matematik op på A-niveau
i 3.g. Klassen fik skolens højeste snit på
over 8 og der var i alt 6 elever i klassen
med en gennemsnit på over 11.
En hæs Morten
Jeg fanger Morten hjemme på værelset
på Mellemtoften. Han er lidt hæs efter
nogle dage i det høje gear.
Morten fortæller, at han vil læse jura i
Aarhus. Han har spekuleret i at søge ind
i København, fordi det ligesom er det folk
forventer, når man har et højt snit. Men
det vil Morten ikke lade sig presse af.
Rejser til Australien
Jura studiet kommer dog til at vente et års
tid. Først skal han nemlig arbejde i Lihme
Brugs, som tilkaldevikar på Balling skole
og som stalddreng hjemme på gården
for at skrabe penge sammen med en
rejse sammen med klassekammeraten
Jesper Østergaard Larsen fra Oddense.
Rejsen skal gå til Australien, hvilket er en
ide, Morten har fået fra sin far, som også
rejste derom.
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Lagunerne ved kysten ud for Lihme –
miljøet i nutid og fremtid
Af Knud Rasmussen, Skive Kommune

Søerne
Langs kysten i nærheden af Lihme er der flere søer. På Kås er der Kås Sø. Søen er en
lagune med forbindelse til Limfjorden. Den er 63 hektar stor og gennemsnitsdybden er
et par meter.

Af diagrammet ses, at vandet i søen er ret saltholdigt. Målingerne er foretaget af
Viborg Amt i 1999. Det ses, at saltholdigheden ligger mellem 10 og 16 promille salt.
Til sammenligning er saltholdigheden udenfor i Kås Bredning i Limfjorden cirka 30
promille. Grunden til, at søen er en lagune, er, at saltvand med mellemrum trænger ind
fra Limfjorden.

46

Diagrammet her viser vandstandsmålingerne ved Nykøbing Mors Havn i perioden
2005 til i dag. Det er den automatiske målestation, der ligger tættest på. Målingerne
sker ved, at vandstanden registreres automatisk med få minutters mellemrum døgnet
rundt. Vandstanden er registreret i forhold til nul, som er den gennemsnitlige vandstand
ved de danske kyster. Af diagrammet ses, at der er forskel på den mindste og den
største vandstand, hvilket skyldes, at der faktisk er lidt tidevand i Limfjorden. Forskellen
mellem ebbe og flod svinger mellem ca. 5 og 25 cm. En meget vigtig faktor er vinden,
der skaber de største udsving nemlig stormfloderne.
I de følgende luftfotos af Kås ses konsekvenserne af vandstandsstigninger på 1 meter
henholdsvis 2 og 2,5 m, idet der med rød streg er indtegnet de tilsvarende højdekurver
på Kås omkring søen.

1 meter

2m
2 meter

2
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2,5 meter

Det fremgår, at der allerede ved en vandstand på 1 meter i Limfjorden er fuld
forbindelse over engene til Kås Sø. Man kan bruge disse kurver i modeller, der
fortæller om hvor tit, der er fuld forbindelse med Limfjorden ved at sammenligne med
vandstandsmålingerne i Nykøbing Mors havn. Således var der fuld forbindelse i 13
dage i 2016.
Disse modeller kan bruges i vurderingen af, hvor store arealer, der vil oversvømmes i
den situation, at vandstanden faktisk stiger i havene på grund af klimaforandringerne.
Der er uenighed blandt forskere om, hvor stor stigningen bliver. Beregningerne af, hvor
meget havene vil stige som følge af, at indlandsisen på Grønland og polerne smelter,
sker ved at studere den stigning, der er sket i de sidste hundrede år. Her har man
fundet en stigning på cirka 20 centimeter. Det man så gør er at beregne stigningstakten
og så se, hvor meget den gennemsnitlige vandstand vil være steget til f.eks. i
Vesterhavet i år 2100. Her lander forskere på forskellige tal med nogle, der mener en
halv meter og andre mere end en meter f. eks. Danmarks Meteorologiske Institut. Jeg
skal ikke her komme nærmere ind på, hvad forskellen i beregningen skyldes.
Hvis vi så vender tilbage til målinger af, hvor meget vandstanden svinger i Limfjorden,
som det ses af kurverne for målingerne fra Nykøbing Mors Havn, så kan man jo se, at
ved stormflod skal man lægge næsten to meter til den halve meter, som nogle forskere
mener, er det rigtige tal. Det vil betyde, at antallet af dage, hvor der er fuld forbindelse
vil stige meget voldsomt. Hvis der er en vandstandsstigning på en meter i forhold til i
dag, vil der næsten være permanent forbindelse mellem søen og Limfjorden.

48

Jeg har taget et par fotos ved nordenden af søen, der viser, hvordan man kan se, at
havet var inde i december 2016. Det øverste viser, hvordan havgræs og ålegræs er
drevet ind fra fjorden og er ved den høje vandstand blevet hængende i hegnstråden.
Det nederste viser tagrør, ålegræs, plastik m.v., der er skyllet langt op på engen.
Nord for Kås Hoved har vi Vadum Sø (Fodmosen). Søen har stor risiko for at blive en
permanent del af Limfjorden, da kystskrænten nedbrydes af bølgerne.
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Det øverste viser, at klinten, der før var en barriere mod stormfloderne, er nedbrudt
mod nord og på vej til helt at forsvinde mod syd. Det nederste foto viser, hvordan
havet er brudt igennem og har væltet træer ind i søen. Desuden ser man, at det
indtrængende saltvand har ført løsrevne dele som opdrætsbøjer fra linemuslingeanlæg
ind i søen.
Konsekvenser for plante- og dyrelivet
Det specielle miljø i Kås Sø gør, at der i dag kun er få dyre- og plantearter i vandet
og på bunden. Antallet af arter ville være meget større, hvis søen var helt fersk,
altså næsten nul promille salt, eller hvis den var ligeså saltholdig som Limfjorden.
Af fisk er der, såvidt jeg ved, hundestejler og lidt skrubber. Af vandplanter er der en
saltvandsplante - havgræs – en plante, der trives bedre ved den lavere saltholdighed i
Kås Sø, end den der er i Limfjorden.
For Kås Søs vedkommende kan forventes, at saltindholdet vil nærme sig Limfjordens
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Arrangementer i Lihme
August
18.-19. aug. – Bivuaktur 4.-7. klasse. Arr. Lihme Borgerforening.
21. aug. – Udflugt til Thyborøn. Kontaktråd for Lem, Vejby, Håsum, Ramsing og Lihme.
24. aug. – Landsbyaften. Lihme Bladet holder 10 års jubilæum. Søren Vester
underholder og fortæller om det gode landsbyliv.
26. aug. kl. 8.00 - Vandretur start fra Gyldendag Havn.
26. aug. - Aktivt Liv i Gyldendal
September
2. sept. kl. 10-15 - Loppemarked på Kåsvej 34. Lem Ældrecenter
14. sept. kl. 14.30 – Stolegymnastik starter i Lihme Medborgerhus. Herefter tirsdage.
14. sept. - Ålegilde. Lihme Pensionistforening
15. sept. kl. 19-20.30 – Børnediskotek 0-6. klasse. Arr. Lihme Borgerforening
17. sept. kl. 14.00 - Høstgudstjeneste i Vejby. Lokalrådet ved Lihme Kirke
18. sept. kl. 14.30 - Underholdning med ”Vitronør”spillemændene. Lem Ældrecenter.
21. sept. kl. 14.00 - Strikkecafé starter. Herefter 3. torsdag i hver måned.
21. sept. kl. 14.00 – Torsdagsklub Lem Ældrecenter starter. Herefter hver torsdag.
30. sept. Kl. 0900 – Visionsdebat II for Lihmeområdet. Arr. Lihme Borgerforening.
Oktober
12. okt. Kl. 19.30 – Foredrag. Lihme kirke – høj alder og mange spor. Arr. Lihme
Borgerforening, Lihme Kirkes Lokalråd og Menighedsrådet.
24. okt. kl. 18.00 – Generalforsamling i Lihme Pensionistforening.
1. nov. Kl. 1900 – Vælgermøde op til kommunevalget
Gentagne arrangementer:
Kajakklub mandage kl. 19.00. Sejlads hvis vejret tillader det. Gratis prøvetur.
Cykelture hver tirsdag kl. 18.30 fra ”Vores Sted” ved Dagli` Brugsen i Lihme.
Hver tirsdag kl. 9.30 - Petanque (Mænd)
Hver onsdag kl. 14.00 - Petanque (Damer)
Hver lørdag kl. 9.30 - Petanque ( Mænd og damer)
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli`Brugsen i Lihme kl. 8.00
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Solen skinner, høet er slået og ligger til
tørring. Skoleeleverne har fået ferie, og
studenterne kører rundt og fester. Det er
sommer! Foråret har budt på en række
aktiviteter for Lihmeområdet.
Afslutning af områdefornyelsen i starten
af april, hvor Skives borgmester, Peder
Christian Kirkegaard, var med til at fejre,
at vi som landsby og område var kommet
i mål med en lang række projekter.
Projekter, som i den store sammenhæng,
gør vores område rigtig attraktivt og
stærkt. Med en styrke, der bygger på
fællesskab og sammenhold. Med en vilje
og lyst til at fortsætte denne udvikling.

Borgmester Peder Christian Kirkegård var
igen i Lihme til afslutning af områdefornyelserne. ”I er gode til at fejre i Lihme”.

Vi fulgte afslutningen af områdefornyelsen
op med en visionsdebat for hele
Lihmeområdet. Henrik Willadsen hjalp
debatten på vej med både gode råd samt
rum og plads til givtige diskussioner, om
hvordan vi gerne vil se vores område
udvikle sig på en horisont over de næste
10 til 20 år. Her er det glædeligt, at så
mange kom og gav deres meninger til
kende. Kom med inspiration og mulige
tiltag. Det er også rigtig positivt, at vi får
sommerhusområderne endnu mere med
i denne debat om visioner. Derved kan vi
få sammenhængskraft for hele området.
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Der vil komme en visionsdebat II, lørdag
den 30. september 2017.
Siden vi indviede Lihme Medborgerhus
i starten af marts 2016, har vi haft en
række foredrag om vores nære område.
Startende med geologien, istiderne, den
første historiske tid med jægersamfundet,
stenalder og bronzealder, Herregården
Kaas gennem 900 år, Lihme Kirke,
lihmeområdets handelsliv fra midten af
1800 tallet og frem samt om teglværkerne
i området. Denne historiske vandring
bragte vi på bogstavelig vis ud i
landskabet, hvor vi havde en fantastisk
lørdag med museumsinspektør Inge Kjær
Kristensen, der viste os kulturaftrykkene
i landskabet, fra sten-, bronze- og
jernalderen.
Vi vil i løbet af efteråret 2017 – vinteren
2017/18 fortsætte foredragsrækken.
Det bliver med Lihme Kirke som
omdrejningspunkt. Der er planlagt fire
foredrag: Overgangen fra Ase troen
til Kristendommen, Reformationen,
kirkens betydning for skolevæsenet
omkring Stavnsbåndets ophævelse samt
landsbykirken i det moderne samfund.
Lihmeområdets nære historie og Lihme
Kirke vil helt naturligt indgå i disse
foredrag.
Byfesten i år blev holdt i tradition med
tidligere år, men havde også nogle nye
tiltag. Bumbler Ball, udstilling af American
Cars og live musik både fredag og lørdag
aften. Fremmødet var stort til byfesten.
Allerede fra starten med optog fredag
aften deltog 200, og flere kom til i løbet
af aftenen. Lørdagen var også særdeles
velbesøgt. Det var skønne dage. Vi
vil lave næste års byfest over samme
skabelon som i år. Og der er allerede
nogle, som har meldt sig til at stå for
forskellige aktiviteter.

Vi vil lige efter sommerferien lave en
bivuaktur med en overnatning i den fri
natur fra fredag den 18. august til lørdag
den 19. august. Den er for børn/unge fra
1. – 7. kl.

Visionsdag I i Lihme
Medborgerhus. Simon
Sandberg fremlægger.

Som noget nyt vil vi holde børnediskotek
fredag den 15. september for børn i 0. –
6. klasse. Diskoteket er flyttet i tid fra om
foråret.
Vi går med tanker om at holde nogle grill/
hyggeaftner om fredagen i det grønne
omme ved Lihme Medborgerhus. De vil
være spontane og afhænge af vejret. Der
kommer en notits på Lihme Mailservice
og Facebook (Lihme Info), når/hvis vi
holder sådanne aftener. Konceptet er
simpelt: Vi starter grillen, og I kommer
med det I gerne vil spise og drikke. Let,
enkelt og med ganske kort varsel.
Alle ønskes en god og fornøjelig sommer.
Hygge ved Lihme Brugs i forbindelse
med områdefornyelserne.
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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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Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup

Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20922258 efter kl. 13

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
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• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

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

GUL PR!S

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

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

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.

GUL PR!S

GUL PR!S

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade 9,
9, Balling
Balling
Nørregade
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Udlejning af havkajakker

Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
+ 45 2335 2301
Kis Stamp

Spøttrup
Havkajak Klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
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Priser pr dag /
Prices per Day /
Preise pro Tag
Børnekajak / Children’s kayak / Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak DKK
175.
2’er kajak / two person kayak / Zweierkajak DKK 250.
Efterfølgende dag / successive Days /
je weitere Tag: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution DKK
500.
Minimum 2 personer, heraf en over 20
år/ minimum two persons, of whom
one must be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter als 20.

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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