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Lissie har hele familien med på Nørre
Vosborg for at fejre sønnen, Sørens,
27 års fødselsdag. Her nød de DR’s
julekalenderudstilling og den store
julekagebuffet. På billedet Peter,
Anders, Lissie og Søren.

Juletidens gaver
Af Lissie Hermansen

Julens glæde er som en stor pakke, vi
elsker at tage frem i slutningen af oktober.
Vi løfter lidt på låget i november og
endelig pakker vi op for det hele i løbet
af december – for så atter at pakke den
forsigtigt sammen igen, når det nye år er
taget i brug, og den lyse tid igen er på vej.
Pakken er fuld af forventningens glæde.
Vi glæder os til at julepynte og til at
tænde det første lys i adventskransen.
Til at bage småkager og lave konfekt. Til
at fælde et juletræ og til senere at pynte
det med stads og lys. Til julemarkeder og
julefrokosterne. Til julegaveindkøbsturen
i storbyen. Til gløgg og æbleskiver.
Til julegudstjenesten. Til anden,
flæskestegen og medisterpølsen med
de brune kartofler, sovsen der hænger
ved, ris a la mande og mandelgaven. Vi
glæder os til julens fred.
I pakken er der også familietid. Det dejlige
ved julen er, at den bringer familien
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endnu tættere sammen. Julen skaber en
ro, og der er ofte overskud af tid – man
kan kigge hinanden i øjnene og nyde
øjeblikket – samhørigheden. Sammen
med den nære familie kan vi finde
overskud til at mindes dem der i årets
løb er gået bort – det er en svær tid – for
det er en sorg, at vi ikke længere kan
glæde os over det samvær. Men tænk på
at - “Sorgen er den største anerkendelse,
Glæden kan få.”
Pakken er også fuld af tro. Juleevangeliet
er en hjørnesten i den kristne tro, netop
det at Jesus blev født. Julemanden hører
også til. Har man været artig kommer han
med gaver juleaften. Begge budskaber
handler om at give og modtage gaver af
hinanden i den rette ånd.
I pakken er der også traditioner. De er
som gode venner, man glæder sig altid til
at se dem, og det betyder noget, at man
har dem.
Også i år er vi er klar til hele pakken!
KOM JUL, KOM SNE, KOM GAVER.
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Julen i Lihme
Af Ann Balleby

Allehelgen
Dagen bliver markeret i Lihme kirke,
hvor der holdes en gudstjeneste for de
døde. Præst Jakob Fløe Nielsen fortæller
nærmere i en artikel i dette blad. Efter
gudstjenesten serveres der suppe, så
der er noget at samles over og snakke
sammen hen over.

Begivenhederne listet op:
Halloween
Allehelgen
(Fællesspisning med foredrag)
Vi tænder lys i Lihme
Julemarked
Julekoncert med Lucia
Julegudstjenesterne
Helligtrekonger (lyset på kirken slukkes)

Vi tænder lys i Lihme
Denne tradition er særlig for Lihme og
kommer sig af, at vi laver en hyggelig
aften ud af at tænde lys på kirken
og på byens juletræer. Det foregår
altid fredagen før den søndag, hvor
Husholdningsforeningen holder deres
store julemarked.

Lihme har i mange år haft juletraditioner.
I de senere år er der kommet flere til, så
julen nu har sit afsæt i november med
Allehelgensgudstjeneste og slutter ved
Helligtrekonger den 6. januar med at lyset
på Lihme Kirke slukkes. Helligtrekonger
er traditionelt afslutnignen på juledagene
og var før Struense en offentlig helligdag.

Halloween
Halloween er en tradition, som minder
om Allehelgen, den stammer bare fra
Irland, har været en tur i USA, hvor den
er blevet befrugtet af lidt sydamerikansk
spiritualitet, og så er den kommet retur
til Europa i en noget kommercialiseret
form. I Lihme gør Brugsen noget ud af
begivenheden og masser af private har
græskarhoveder med lys i.

Flot og
humoristisk
græskarmand
ved
Lihme Brugs
i forbindelse
med
Halloween.
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Vi tænder lys i Lihme er en smuk
aften, hvor første fællessalme synges
i lyset fra kun faklerne. En stærk,
stemningsmættet oplevelse på Lihme kirkes
ældgamle nordside - nok en af Danmarks
ældste kirkemure.

Julemarked
Husholdningsforeningens julemarked
er en markedsplads med cafe. Det har
foregået i forsamlingshuset til nu, men i år
foregik det i Lihme Medborgerhus.

Julegudstjenesterne
Julegudstjenesten juleaftensdag i
Lihme kirke har altid været velbesøgt.
Så velbesøgt, at man nu laver en
gudstjeneste om formiddagen, som
er særligt målrettet børn. Dertil er der
gudstjeneste 2. juledag.

Til julemarkedet
hører besøget af
julemanden. Et
stensikkert hit!

Julekoncert med Lucia
Julekoncerten er en gammel tradition,
som foregår med en første halvleg i
kirken med Lucia og koncert og en anden
halvleg som foregår i forsamlingshuset
- nu Lihme Medborgerhus med boller,
lagkage og fællessang.

Julekoncerten med Luciapiger altid en gysende dejlig oplevelse,
som samler forældre, søskende,
bedsteforældre og alt godt folk fra
Lihme og omegn.

Helligtrekonger
Højtiden Helligtrekonger den 6. januar
markerer, at de tre vise mænd, Balthazar,
Melchior og Caspar, endelig fandt
frem til Jesusbarnet, som de gav guld,
røgelse og “myrra skær”. Oprindeligt
holdt man holdt man julero og hvile helt
frem til Helligtrekonger, men det har
vi ligesom ikke tid til nu om dage, det
satte Struense en stopper for i 1770
med Helligdagsreformen. I Lihme slutter
tiden med lys på kirken, og vi følger
dagslysets øgede længde frem mod forår
og sommer.
Juletidens arrangementer samler masser af
mennesker. Til sammen mellem 1.200 og
1.500 mennesker. Bag arrangementerne
står en række foreninger og kirken.

Masser af mennesker deltager
I alle de aktiviteter, vi holder omkring julen
i Lihme, er der masser af mennesker.
Folk nyder simpelthen hinanden og disse
helt lokale begivenheder. Jeg vil anslå,
at der til de nævnte arrangementer til
sammen er 1.200-1.500 deltagere.
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Allehelgen

mange år, måske et helt liv. Også
de mennesker, der har det sådan, er
allehelgensgudstjenesten i Lihme tænkt
for.
Årets prædiken
I min prædiken Allehelgensdag i år,
prøvede jeg at sige noget både om de
savn, døden fremkalder hos os, der lever
videre, og også noget om, den trøst,
kirken møder vore savn med:

Af Jakob Fløe Nielsen, præst

Hvert år holder vi Allehelgenssøndag en
helt særlig gudstjeneste i Lihme Kirke.
Det er den første søndag i november. Til
gudstjenesten mindes vi vore døde. Først
og fremmest de mennesker, der er døde
inden for det sidste år.
Breve til de pårørende
Der sendes breve med indbydelse til
de pårørende til de mennesker, der er
døde inden for de sidste 12 måneder,
ikke bare i Lihme sogn, men også i
Rødding, Lem og Vejby sogne. For
allehelgensgudstjenesten i Lihme er en
mindegudstjeneste, der er fælles for alle
vore fire sogne.
Og gudstjenesten er for alle, der har
mistet. Der er flere, der kommer år efter
år for at mindes mennesker, de har
mistet, for sorgen over et menneske,
der er død fra en, er jo ikke noget, der
bare forsvinder på et år. Nogle gange
kan man bære rundt på en sorg gennem
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”Når Jesus i evangeliet, vi lige har hørt,
siger til disciplene, at de er jordens salt
og verdens lys, så peger han for det
første på noget, vi allerede er: for det er jo
faktisk sådan, at det er andre mennesker,
der kan fylde vore liv med lys og glæde,
men han gør det samtidig i en foregriben
af det, der skal ske i Guds evighed, hvor
død og mørke og alt ondt ikke findes
længere. Ved at vise hinanden godhed,
omsorg og kærlighed giver vi allerede her
og nu hinanden en forsmag på det evige
liv i Guds rige.
Det skal vi holde fast ved en mørk og
kold Allehelgensaften, hvor vi kommer i
kirke med de smertende sår efter alle de
bånd, der er revet over. Sårene er savnet
efter de mennesker, der var salt og lys
for os. Som gav os glæde. Som viste os
omsorg. Som interesserede sig for os
og så os. Som holdt af os, som dem vi
var - på trods også af det vi var. Vi sidder
her i aften, fordi der mangler nogen i vore
liv. Og det, at de ikke er her længere, gør
vore liv mindre. Dagligt mindes vi om, at
de ikke er her længere, dem vi har mistet.
Dagligt mærker vi stik i hjertet, når vi lige
havde glemt et sekund, at hun eller han er
død. Vi behøver ikke komme herhen for at
mærke, at de er borte, vore døde, for det
mærker vi hver eneste dag. Men ved at
komme herhen overgiver vi vores afmagt
og sorg over døden til noget større. Til
den magt, der gav de mennesker, vi
har mistet, livet, og som gav os livet. Vi

Lihme kirke kun oplyst af levende lys giver
et helt særlig varmt, trygt og stemningsrigt
udtryk til Allehelgenesaften. Også til denne
begivenhed var der mange i kirken - den var
omtrent fuld.

kommer med vores sorg og afmagt til
Gud. Men er det da ikke også Gud, der
har taget de mennesker, vi har mistet,
fra os? Er Gud ikke almægtig? Har han
ikke hele verden i sin hånd? Er det ikke
sådan, at ikke en spurv falder til jorden,
uden at Gud er med i det? Jo, i alt fald er
det da Gud, der har ladet det ske, at de
mennesker, vi elskede, døde fra os. Men
her midt i mørket og dødens skygge har
Gud sendt sin søn Jesus til os, og i ham

har Gud fortalt os, at Gud ikke overlader
os og vore kære til død og ødelæggelse
for evigt. Gud kender os og husker os. Og
som Gud i sin tid fandt på, at lige netop vi
og vore kære skulle have liv og skæbne i
verden, sådan har Gud sat sig for, at han
vil samle alle de mennesker, han en gang
har givet liv, og som han har ladet dø og
forsvinde ud af verden, os alle sammen
vil Gud samle omkring sig i et evigt liv,
som ikke skal formørkes af noget ondt, og
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som ikke skal plages af angst for at forgå,
fordi døden slet ikke er til længere.
Så er vore døde, da ikke kun smertende
minder i vor bevidsthed om det var,
men ikke er længere. Og de er ikke kun
forvitrende rester, som gemmes i urner
og kister, som selv er under forvitring. De
er levende billeder i Guds erindring om
den verden, han har skabt. Og Guds søn,
Jesus, har sagt os, at Gud, når verdens
tid er gået og alt hører op, vil kalde
billederne frem af sin erindring, for at vi
skal leve med ham i evighed i glæde og
fred og kærlighed.”
Baggrunden for Allehelgen
Allehelgen er egentlig en katolsk fest,
hvor man mindes alle de kristne, hvem
det har kostet livet at bekende deres tro,
martyrerne eller helgenerne.
Oprindeligt var hver enkelt martyrs navn
knyttet til en bestemt dag i året, f.eks.
martyrens dødsdag, hvis man kendte
den, men efterhånden blev der så mange
martyrer, at året ikke havde dage nok, og
så indførte man en samlet helligdag for
alle martyrer eller helgener.
Oprindeligt fejredes den i forbindelse med
påske, men for 1200 år siden flyttedes
denne fælles mindedag til 1. november.
Efter reformationen gav det i de lutherske
menigheder ikke længere mening at
mindes martyrerne, fordi det var et
hovedanliggende i reformationen, at
ingen kan opnå særlig hellighed gennem
sine gerninger, heller ikke selvom det
koster en livet, i stedet mindedes man
i begyndelsen Luthers reformation,
idet det var på alle helgens dag 1517,
Luther slog sine reformations teser op på
kirkedøren i Wittenberg. Men efterhånden
er det blevet mere og mere almindeligt i
lutherske kirker at holde allehelgensdag
som en dag, hvor man mindes de
menneske, man har mistet i menigheden.
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Orglet i Elisabeth
Juuls kyndige hænder
bidrager til stemning og værdighed.

Allehelgen i Lihme kirke
I Lihme mindes vi vore døde med levende
lys, bønner, salmer, læsninger fra biblen
og altså også en prædiken. Vi læser ikke
de dødes navne op, som man ellers gør
i mange kirker, fordi der er nogle, der har
givet udtryk for, at de ikke bryder sig om
det, men der er lejlighed til at komme op
i koret og tænde lys for netop den eller
dem, man særligt tænker på.
Vi har gennem de senere år oplevet en
stadig større interesse for Allehelgens
gudstjenesten i Lihme, i år var kirken
næsten fuld!
Efter gudstjenesten plejer lokalrådet at
servere varm suppe, og der er god tid til
at sidde eller stå og tale med hinanden.
Allehelgen og Halloween
I de seneste år har der været en del
forvirring om, hvad forholdet egentlig
er mellem Allehelgen og Halloween.
Halloween er oprindeligt en særlig
irsk udformning af Allehelgen,
hvor en
Xantine
gammel hedensk keltisk frugtbarhedsfest
er smeltet sammen med Allehelgens.
Bl.a. indgår forestillinger om de afdødes
ånder, der denne aften spøger alle vegne.
Halloween kom fra Irland til Amerika
og Sydamerika og optog der vist nok
elementer af indiansk religion inden den
for en lille snes år siden kom til Danmark,
hvor Halloween på ekstremt kort tid blev
en meget populær børneårstidsfest på
linje med fastelavn.

2016 må siges at have været et år med
stor fremgang for foreningens projekter,
som betyder, at vi nu er en hel del tættere
på vores mål.
Siden sidste nyhedsbrev har vi holdt
møde med vores samarbejdspartner
Henrik Willadsen i januar, hvor vi blev
enige om at søge Landsbyudvalget om
et tilskud til etablering af slæbested,
garnklaringshus og landanlæg ved
fiskehusene.
Desuden søgte vi om tilskud til
udformning af ansøgning til en jollehavn
hos Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og
Søfartsstyrelsen.
Vi fik i foråret bevilget 350.000 kroner til
etablering af slæbested, garnklaringshus
og landanlæg fra landsbyudvalget
i Skive Kommune, derudover fik vi
bevilget 30.000 kroner til udformning af
ansøgninger til tilladelser til jollehavnen.
Henrik Willadsen arbejder fortsat videre
med tilladelser og søger fondsmidler
til restfinansieringen. Han har også
udarbejdet overslag over de to projekter:
Slæbested, garnklaringshus og
landanlæg kr. 693.000. Jollehavn med ca.
40 bådpladser ca. kr. 2 mio.
Vi tog i foråret kontakt til Teknisk
Forvaltning hos Skive Kommune omkring
vejen langs stranden til fiskehusene, da
den var meget dårlig i forbindelse med
vinterens storme. De satte herefter vejen i
stand, og vi aftalte at de fremover vil være
behjælpelige med at vedligeholde vejen.
Foreningen afholdte ordinær
generalforsamling i juni ved Eigil Køjborgs
familieplads tæt på fiskehusene, hvor
Johannes Jønson som sædvanlig var
grillmester til pølser med tilbehør. Stor
tak fra bestyrelsen til Johannes. På

valg var kasserer Børge Nielsen-Boe
og bestyrelsesmedlem Emil Vang, som
begge blev genvalgt. Til arrangementet
var der fremmødt cirka 15 medlemmer,
tak til jer.
I sommers blev der opsat en
opslagskasse på en af fiskehusene, hvor
I kan holde jer orienteret om sidste nyt,
som Ole Stengård har lavet, stor tak til
Ole også.
I august sendte rådgivningsfirmaet
Cowi ansøgninger til Kystdirektoratet,
Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen om
tilladelse til at bygge en jollehavn, som vi
venter i spænding på at modtage svar fra.
Vi har søgt to fonde om fondsmidler
til restfinansiering af projektet om
slæbested, garnklaringshus og
landanlæg. Vi har søgt hos henholdsvis
Færchfonden og Sparvest Fonden. Sidste
nyt er, at vi i slutningen af oktober har
fået det svar fra Sparvest Fonden, at
de ønsker at bevilge projektet 210.000
kroner, vi afventer stadig svar fra Færch
Fonden.
Vi håber at kunne komme i gang med
etableringen i foråret 2017.
Har i gode idéer eller spørgsmål,
er i meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen.
På vegne af bestyrelsen
Formand
Mogens Larsen
Siden bestyrelsen skrev dette nyhedsbrev
har foreningen fået lovning på kr. 100.000
fra Færchfonden og er således så godt
som i mål med økonomien (red.).

9

Landsbyudvikling for Lihmeområdet
Af Lihme Borgerforening
Tilbage i 2009 – 2011 gennemførte
lihmeboerne en række borgermøder
og workshops for at lave planer og
arbejdsgrupper, som skulle være med til
udvikle Lihmeområdet i den retning vi selv
ønskede. Der blev formuleret en vision
for Lihme: ”Lihme - landsbyen med det
centrale liv i centrum - smukt, grønt og i
fællesskab”.
Visionen ville sætte livet, vores levested
og livsudfoldelse i centrum. Vi ønskede
at skabe forudsætninger for det gode liv
og et godt sted at leve. Det skulle vi bl.a.
opnås ved at udvikle vores levesteder
æstetisk og smukt. Der skulle tænkes i
helheder, grønt med natur og miljøhensyn
i et fællesskab med foreningsliv, plads til
alle, sammenhold, gode naboskaber og
nye boformer.
Projekter planlagt og gennemført
Med udgangspunkt i visionsdebatten
blev der udviklet et program ”Fra ord til
Handling”, som var en områdefornyelse
for Lihme Landsby, der rakte frem til
2017.
Programmet indeholdt en række
sammenhængende projekter for
landsbyen, som skulle være med til at
gøre Lihme til at attraktivt bo- og levested,
- også for fremtiden. Bl.a. et stisystem
rundt om Lihme med grønne oplevelser;
forskønnelse af området bag Lihme Kirke,
hvor søen blev fremhævet og udnyttet;
forskønnelse af krydset i Lihme, Vores
Sted; bypark ved forsamlingshuset;
Tumlepladsen; væresteder; infotavler og
motionsmuligheder.
Parallelt med projekterne i Lihme
landsby, blev der gennemført og udviklet
projekter i landsbyens nærområde. Stier
ud i landskabet. Asfalteret cykelsti til
Lem. Forskønnelse og et helt særligt
oplevelsesområde i naturen bag
Gyldendal Havn med shelters.
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Planerne måtte justeres undervejs, og
der er kommet nye projekter til. Således
medførte skolelukningen, at bygningen
blev ombygget til at huse en integreret
institution med pasningstilbud af børn
fra 0 – 6 år. Forsamlingshuset blev
”flyttet” ind i dele af den tidligere skoles
bygninger med en total modernisering
og med plads til permanent udstilling
af Lihmesamlingen. I Ålbæk kom der
bade- og pontonbro med udspring, og
der er fremdrift i yderligere forskønnelse
af området, ligesom der arbejdes på
etablering af et ophalested for joller. På
Gyldendal Havn er der løbende renoveret
og foretaget udbygning af faciliteterne
men bl.a. nyt mastehus, ny bygning
for toilet- og havnekontor, bygning for
kajakklubben og udvidelse af bådlaugets
klubhus og snart kommer der en
hesteindhegning ved et af shelterne.
Alle disse projekter er planlagt,
gennemført og drevet frem af frivillige
projektgrupper og forskellige foreninger,
ofte i samarbejde med Skive Kommune,
fonde og bidragsydere.
Informationsværktøjer i Lihme
Der er etableret en række
informationsværktøjer, drevet på frivillig
basis. De er opstået over tid, hvor
forskellige er trådt til med bidrag til den
fælles information; Lihme Bladet, Lihme
Mailservice, Landsbyportalen for Lihme
– Lihmes hjemmeside og Facebook
med Lihme Info og Infotavler. Her har vi
etableret informationsplatforme for lokale
foreninger og projekter.
Med afslutning af programmet ”Fra ord til
Handling” har vi gennemlevet snart ti års
udviklingsarbejde. Målsætningerne fra
debatterne tilbage i 2009 – 2011 er tæt
på at være opfyldt og de programsatte
projekter er gennemført. Men dengang
blev der også drøftet projekter og idéer,
som ikke kom med i programmet eller

Ålbæk Anker- og Landingsplads er med et
helt friskt bidrag fra Færch Fonden ved at
være på plads med økonomien til projektet
og forventer at gå i gang med etableringen
til foråret.

landsby og nærområdet – Lihme Sogn,
er der et spirende samarbejde ud over
sognegrænsen.
Gennem det sidste halve års tid har
der været sonderinger om et muligt
samarbejde i regi af ”landsbyklynger”
mellem Lihme, Lem, Håsum, Vejby og
Ramsing.
Sammen med Skive Kommune,
blev der i oktober 2016 ansøgt om
fondsmidler til udviklingsarbejder mod
et landsbyklyngesamarbejde. Der er nu
bevilliget midler, som skal anvendes til
professionel bistand til en undersøgelse
og igangsættelse af forskellige
udviklingsarbejde for at etablere
landsbyklyngen ”Sydvest Salling”.

som er inkluderet i igangværende
projekter, der lige nu er under realisering i
forskellige foreningers regi.

Så fra en indledningsvis sondering, er vi
nu nået frem til starten af et mere formelt
samarbejde.

“Workshop”, 22. april 2017
Lihme Borgerforening vil gennemføre en
”Workshop”, planlagt til lørdag den 22.
april 2017, hvor vi tager fat på en debat
og drøftelse af planer for de kommende
10 år. Planer og mulige projekter, som
skal støtte op om visionen ”Lihme landsbyen med det centrale liv i centrum
- smukt, grønt og i fællesskab”.
Lihmeboerne ved hvor skønt her er. Der
er i snart ti år arbejdet på at gøre Lihme til
et endnu bedre sted at bo og leve.
Nu, hvor vi er i mål med alle de planlagte
projekter, er tiden nok kommet til at
finde inspiration og nye idéer, som kan
medvirke til at fastholde vor position med
et rigtig skønt sted at leve og bo.
Vi skal nok også genoptage og forny
drøftelserne fra 2010, om hvorledes vi
kan tiltrække endnu flere nye til vores
område.

Der er etableret en styregruppe med
repræsentanter fra de fem landsbyer,
hvor Lihme Borgerforening repræsenterer
Lihme. Det næste års tid skal
styregruppen støttet af konsulenter fra
DGI´s projekt kontor ”Landsbyklynger”,
foretage en undersøgelse af og definere
mulige samarbejdsområder, udformning
af fælles strategiske mål, identificere
fælles udviklingsprojekter samt mulige
fælles indsatsområder, der samlet skal
føre til at løfte og styrke hele vores egn.

Landsbyklyngen “Sydvest Salling”
Samtidig med, at vi skal kikke på mulige
nye udviklingsprojekter for Lihme

Fondene og DGI har defineret en
landsbyklynge:
En landsbyklynge er et antal landsbyer,
der samarbejder om fælles strategiske
mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor
landsbyen benytter hinandens styrker til
at udvikle både den enkelte landsby og
hele klyngen. Landsbyklyngen handler om
at skabe en fælles stedsidentitet, socialt
fællesskab og om at samles om fælles
fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.
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Tlf.: 97520305
Christiansgade 15
7800 Skive
www.fysiodanmark-skive.dk
mail@fysiodanmark-skive.dk
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LIHME

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.30 - 19

RUNDSTYKKER

HVER LØRDAG

3,50

PR. STK.

BLAND SELV SLIK

FREDAG & LØRDAG

6,95
PR. 100 G.
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Ny ejer af Aggerholm Autoværksted
Af Lissie Hermansen

Det er i 11. time før deadline til Lihme
Bladet, at det lykkes at finde tid til en lille
snak om værksted, familien, det at turde
blive selvstændig og alt det, der summer
rundt i hovedet, når man har taget
springet og stadig holder sig oppe.
Kim Nielsen ser glad ud, lidt utryg ved
den situation, at det er ham, der er
midtpunkt, og ham der skal besvare alle
de nysgerrige spørgsmål. En fredag
eftermiddag, jeg kommer lige til fyraften.
Et godt tidspunkt for Kim, som starter
med at sige ”Velkommen, vi sidder lige og
får en fyraftensøl. Vil du have en med?”
for mig har det også været en lang uge
så, ja tak som byder.
Vi sidder i køkkenet, som er præget af en
travl mandearbejdsplads. Kaffekopperne
har plads ved køkkenvasken og er
blevet brugt mange gange, inden de
rammer opvaskevand, og bordet blev
ikke lige tørret af efter rundstykkerne og
morgenkaffen, men hvad gør det, når der
er kunder i butikken, så må dagligdags
ting som opvask og sorte fingre på
håndvasken vente.
I køkkenet sidder også fredagens sidste
kunde – det er en meget tilfreds kunde –
Jan Sadolin, fra Borgens Smedje, har fået
ordnet et defekt bremserør på firmabilen
og er en glad mand – ”Det er sku altid i
orden, når man får lavet noget her”, siger
Jan ”Ja, det kan du godt skrive, at det er”,
og så grines der.
Det ved jeg jo godt, for jeg er jo selv
kunde hos Kim og får serviceret både bil
og vores båds gamle Volvo Penta motor
fra 1973.
Kim har boet i Lihme i 14 år
Kim Nielsen er 38 år, oprindelig fra
Sevelområdet, men har boet i Lihme i
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de sidste 14 år. Kvinderne i Kims liv de
sidste otte år er Kirsten og Kira.
Kim er oprindelig uddannet pladesmed
og har været i beskæftiget i autobranchen
siden 1995. I begyndelsen af 00’erne
arbejdede han hos K. Aggerholm i en
4-års periode og har siden været på
værksteder både i Holstebro og Skive.
Historisk fakta om Aggerholms
Lidt historiske fakta om K. Aggerholms
automobilværksted.
Det blev grundlagt af Knud Aggerholm.
Knuds søn, Kristian Aggerholm, tog over
efter ham. I begyndelsen af 90’erne
overtog Kjeld Primdal så værkstedet. Men
gamle Kristian Aggerholm havde forsat
sin gang på værkstedet helt frem til sin
død i 2001. Kristian Aggerholm blev 89 år
gammel.
Kjeld Primdal og førstemanden, Knud
Skov, har gennem mange år, forsøgt at få
Kim Nielsen til at overtage værkstedet og
i foråret kom der så tal på bordet – Kim
var klar og havde familiens opbakning til
at tage skridtet fuldt ud.
Men det kostede penge at overtage et
Kim Nielsen lover, at værkstedet
kan reparere alle typer af biler, nye
og gamle. Dertil kan de håndtere
plæneklippere, bådmotorer og
meget andet.

Der var rigtig mange mennesker til den
reception, der blev holdt midt i oktober for
at markere overdragelsen af Aggerholms
Autoværksted fra Kjeld Primdal til Kim Nielsen.

velrenommeret autoværksted, selvom
det ligger uden for storbyen. Kims gode
rådgivere i den lokale sparekasse, Den
Jyske Sparekasse, sagde OK og så blev
Kim Nielsen automobilværkstedets ejer.
Værkstedet er tilknyttet
Automesterkæden, en landsdækkende
værkstedskæde af selvstændige
værksteder. Kim ser det som både
vigtigt og værdifuldt at være en del af
Automesterkæden. ”Medlemskabet sikrer,
at vi hele tiden er opdateret med de sidste
nye servicedata på alle biler, også de
nyeste mærker”. Kim har også investeret
i et helt nyt svejseanlæg, hvilket
betyder, at forsikringsselskaberne nu
har godkendt værkstedet til at håndtere
forsikringsskader.
Som ny ejer af et autoværksted er
de altid verserende rygter om, at
bilproducenterne vil have monopol på
at reparere og servicere egne mærker,
ikke noget der får Kim til at ligge søvnløs.
”Det har de forsøgt i årevis og det vil
de ikke få gennemført.” udtaler Kim og
fortsætter ”Vi har testcomputer og kan i
dag servicere alle mærker og årgange.
Plæneklipper, havetraktor, bådmotor det

kan vi også. Vi har også udført service
på drænpumpeanlægget på Kås, et
anlæg, der drives af en stor dieselmotor.
Vi er taknemmelige over værkstedets
store trofaste kundekreds og kan se,
at der stadig kommer nye kunder til. Vi
har haft fuld ordrebog, siden vi startede
i september og har faktisk sagt nej til
kunder med her og nu opgaver. Vi kan det
hele” - siger Kim smiler – han ser faktisk
lidt stolt ud.
Medarbejdere
Udover Kim er det til dagligt Kims far
Ove Nielsen, Kjeld Primdal og til tider
Kims bror, Søren Nielsen, man finder
på værkstedet. De er alle udlærte
mekanikere, og efteruddannelse er noget,
der ikke er blevet sløset med.
Ove Nielsen har ifølge Kim arbejdet på
værkstedet siden han var soldat altså i
snart 50 år. Ove er gået i ”arv” fra ejer
til ejer og er nu ansat hos sin egen
søn. Mon ikke Ove kan nok fortælle et
par værkstedshistorier eller tre – dem
gemmer vi til en anden gang.
Kims mor hjælper med papirarbejde,
fakturaskrivning og momsbogholderiet
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– det har hun styr på. Grunden og
bygningerne – vedligeholdelse og
reparationer har Kirstens far, Erling
Jensen, kastet sig ud i. Der er fældet
træer, ryddet op, skaffet lys i gamle
lamper – en opgave der løses med glæde
og ildhu.
OK benzintank - støtter lokalt
K. Aggerholm A/S har også OK benzin
tilknyttet værkstedet. Kim er blevet positivt
overrasket over, hvor meget brændstof
der sælges fra tanken.
OK benzin støtter som bekendt lokalt
foreningsliv og i Lihme-området har
Gyldendal Bådlaug lavet sponsoraftale
med OK Benzin. Denne aftale giver
et tilskud til klubbens arbejde hvert år,
i 2016 blev det til godt 11.000 kr. og
forventningerne til udbetalingen i 2017 er
allerede høje.
Man kan ganske gratis støtte arbejdet i
en forening ved at tanke brændstof hos
OK benzin i Brodal eller på en anden

tank OK tank. Det eneste man skal
gøre er at tilmelde sit OK kort til den
klub man ønsker at støtte – kontakt OK
eller den pågældende klub, så hjælper
de gerne hermed. Klubberne får 6 øre
pr. liter brændstof, du køber, til deres
klubarbejde. Hvis man så samtidig har
et COOP-kort fra Lihme Daglig Brugs og
bruger det sammen med OK kortet, når
man tanker, så opsparer man også selv
point. Det er da win win.
Samarbejde med Hardy Aakær
Kim har et godt samarbejde med Hardy
Aakær, fra Aakær Biler i Brodal, men i ny
og næ sælger Kim da også en bil.
Familiens betydning
Kirsten dukker op på værkstedet, og vi
snakker lidt om hendes syn på det hele:
”Jeg har altid syntes, at Kim burde starte
for sig selv og ikke arbejde for andre.
Kim er meget nøje med sit arbejde, han
er pertentlig og omhyggelig, det skulle
komme ham selv til gode. Men i mange
år var Kim glad og tryg ved at være
lønmodtager med job fra 7 til 15. Jeg har
Aggerholms Autoværksted er en rigtig
mandearbejdsplads, hvor Lihme Bladets
udsendte straks ved ankomsten til
fyraften fik budt en fredagsbajer.

16

Kim, Kirsten og Kira er meget aktive i deres
fritid med biler, heste og som på billedet, rejser.
Her til Grønland.

selv været katalysator og skubbet på for
dette her, og jeg skal nok støtte Kim og
klare baglandet. Den varme mad er på
bordet, når han kommer hjem om aftenen
- også når er blevet sent.”
Fritiden på deres gård ved fjorden
Snart går snakken også om deres liv,
når Kim ikke er på arbejde. De bor på en
dejlig gård ude ved Limfjords Camping
sammen med en masse dyr og biler.
De har 11 heste, 2 hunde og et
ubestemmeligt antal katte. Kim har lige
så mange biler, som Kirsten har heste.
Bilerne står alle vegne, 2 gamle Opel
Manta er blevet parkeret på loftet. Den
bedste er en Chevrolet Pickup fra 1992
– en rigtig familiebil har datteren Kira
udtalt – hun er vild med at komme på tur
i Pickuppen, som har sofasæde til hele
familien. En Camaro 1968, en Opel GT
1972 og ikke mindst Kirstens konebil en
Golf 2 fra 1986. De har også en Susuki
motorcykel. Det er Kirsten, der kører den,
og Kim må sidde bagerst, da han ikke har
kørekort til de tohjulede.

Rideterapi til børn og unge
Hos Kirsten kan man altid få en tur på
hesteryg. Kirsten tilbyder børn og unge
individuel rideterapi, samt undervisning i
ridning og omgang med heste. Rideterapi
støtter børn med fysiske eller psykiske
handicap – det er samspillet med hesten,
der øger børn og unges selvværd. Kirsten
er selv social og sundhedsassistent – hun
er også leder af Ringridning til den årlige
byfest i Lihme.
Hjemme går Kira gerne med Kim i
værkstedet, hvor hun udfolder sin
mekaniske fantasi og bygger alt muligt.
Kira er også vild med heste og er i gang
med et byggeprojekt af en lille stald. Kira
er ikke bange for at bruge sine hænder og
de vender rigtigt.
Kim og Kirsten ser lyst på fremtiden
– sikre på at de har taget den rigtige
beslutning - begge glade for familiens
hjælp og støtte.
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Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup

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

18

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

I vintersæsonen:
Mad ud af huset
Åbent for selskaber efter aftale (min. 20 kuverter)
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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Central drømmebolig i Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Det er 1. december, og mørkt og
regnfuldt i vejret og ekstra hyggeligt at
blive budt inden for hos Lilly og Christen
Svenningsen i deres nye bolig i Lihme.
Da Den Jyske Sparekasse valgte at
lukke filialen i Lihme, begyndte Lilly på
at overbevise Christen om, at det var
tiden, at de skulle flytte fra parcelhuset på
Irisvej og til noget mindre. Argumenterne
for at flytte over til den centrale placering
blev fælles, og i dag, hvor de kigger sig
omkring, er resultatet blevet lige som de
kunne drømme om.
Total ombygning
Sparekassebygningen med tilbygningen
til Lihmesamlingen er bygget i gedigne
materialer med vandskurede vægge, højt
til loftet, skæve vinkler og små rum. De
har placeret spiseplads og stue centralt
i huset således, at de kan orientere sig i
alle verdenshjørner.
Christen har selv styret arbejdet med
renoveringen og selv væltet en enkelt
væg. Elles har de haft håndværkere og
venner til at hjælpe med nye gulve, nye
lofter og nyt inventar i hele huset.
Det mindste rum i huset er
viktualierummet, som har mange
funktioner og helt sikkert kun fået plads
midt i stuen, fordi det var bygget som en
afskærmning af bankboksen, og dermed
en historie om husets tidligere funktion.
Ligeledes er kopirummet bevaret, og
efter, at der er sat et lille vindue i, fungerer
det som gæsteværelse. I passagen
mellem hovedbygningen og den skrå
tilbygning kommer lyset ind af de store
vinduer. Idet huset ligger lige op af
vejen har de valgt gardiner, som dækker
midt for og således skærmer for indkig
samtidig med, at der kommer masser
af lys ind. Christen siger, at hunden Fie
nyder udsyn i gulvhøjde og følger med i
trafik og forbipasserende.
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Yndlingspladser
Den skrå tilbygning er delt op af
store skabe således, at der er et lille
fjernsynsrum med tilhørende sofa i
den ene ende af rummet. Selvom Lilly
og Christen kun har boet i huset i en
måned, har de begge fundet deres
yndlingspladser. Hvis Christen skal se
sport i fjernsynet, kan de sidde i hver
deres stue.
Efter 46 års ægteskab, hvor de også
har været fælles omkring hverdagen på
møbelfabrikken i Lem, er det tydeligt, at
de er hurtige til at finde løsninger. Derfor
har opgaven omkring ombygningen også
faldet dem let, selvom der skulle tages
mange beslutninger. Christen kommer
stadig på møbelfabrikken i Lem et par
gange om ugen, som de planlægger at
overdrage til deres datter og svigersøn
Søren og Berit Bidstrup.
Flytning
Lilly giver udtryk for, at hun er meget glad
for at Berit har hjulpet med indretningen
af den nye bolig og hjulpet med at finde
nye pladser til alle de hyggeting, som
giver huset atmosfære.
De flytter fra et stort parcelhus med
mange værelser og en stue på 70 m2 og
valgte straks at sælge de største møbler,
som f.eks. et professionelt billardbord,
et klaver og andre møbler som var i
overskud. Christen giver udtryk for, at
det har været en stor luksus at have god
tid til at flytte og sortere, da det dermed
har været nemmere at indrette deres nye
hjem.
Central placering
Huset ligger lige op af busholdepladsen,
hvor børnebørnene Julie, Oliver og Viktor
står af bussen, når de kommer fra skole,
og derfor nemt kan komme forbi til stor
glæde for alle. Når den mindste, Adam,
kommer hjem fra børnehaven, går vejen
også tit forbi, så den centrale placering
kan sagtens måle sige med, at de

tidligere var naboer til hinanden på Irisvej.
De ser alle frem til at nyde livet omkring
huset, nu hvor rammerne er ved at
være fuldendte. Hunden kan frit færdes
i den lukkede gårdhave, og det er også
forklaringen på, at de gerne ville finde
en låge som nemt kunne åbnes. Lilly
og Christen fortæller om, den smukke
støbejernslåge, som de fandt ved en
forhandler i Hurup Thy. Den passer
fint ind i den smukke ramme med de
japanske kirsebærtræer, som står i
system i rækker på kryds og tværs på
pladsen, hvor det gamle forsamlingshus
lå.

Sommerhuset ligger på en udstykning fra
gården, hvor der i dag er campingplads.
Det er Christens fødehjem. De nyder
begge at være tæt på fjorden, nyde
næsten alle måltider på den overdækkede
terrasse, hvor blomsterkrukker og
hygge danner rammen for familien i
sommerhalvåret.
Nu er det vinter, og Lilly og Christen kan
glæde sig til at nyde deres fantastiske
bolig i Lihme sammen med familie og
venner af huset.

Sommerhuset i Ålbæk
Nu hvor familien Svenningsen har fået en
meget nemmere bolig at passe, kan de
fortsætte traditionen med at flytte ned i
sommerhuset i Ålbæk i sommerhalvåret.

Lilly og Christen Svenningsen i deres nye, lækre
stue i den gamle sparekassebygning midt i Lihme.
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Ny uddeler i Lihme
Af Marianne Husted

”Vi vil bare gerne, at det kører godt,”
fortæller Hanne Trærup om Dagli’Brugsen
Lihme, hvor hun er formand for
bestyrelsen. Dette ønske harmonerer
med den nyansatte uddelers forventning
til jobbet i Lihme, som han starter i efter
nytår.
”Jeg kan forhåbentlig være med til at
udvikle butikken. Både hvad angår
udseende, omsætning og resultater,”
siger Preben Haunstrup Nielsen, der vil
bruge noget af den første tid på at få et
godt overblik over brugsen, og hvad han
mener, der skal sættes i værk. Så vil han
tage en snak med Charlotte Gregersen,
som er salgsassistent i brugsen, så
de i fællesskab finder frem til, hvordan
brugsen skal indrettes, så det hele tager
sig pænt ud.
Bestyrelsen valgte Preben som den nye
mand på posten af flere grunde. Dels har
han stor erfaring som uddeler gennem
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mere end 12
år, og dels gav
Coops salgschef
lutter gode
anbefalinger af
ham.
”Mit umiddelbare
indtryk er, at
Preben passer
godt ind her.
Han er en
stille og rolig lun jyde,” siger Hanne
om brugsens nye uddeler. Ud over at
få brugsen til at tjene penge, så har
uddeleren også stort fokus på butikken og
kunderne. Om sin første tid i Lihme siger
Preben:
”Jeg skal lære kunderne og det øvrige
personale at kende. Det bliver ikke på
kontoret, at hele tiden bliver brugt. Ind
imellem vil jeg stå og passe kassen nogle
timer for at lære kunderne at kende. Det
er vigtigt på et sted som Lihme.”

Forårsbryllup i Lihme 2017 – Lihme
Bladet donerer brudebuketten
Af Marianne Husted

Det seneste bryllup, der har været i Lihme
Kirke, var den 15. august 2015. Da sagde
Otto Madsen og Tove Olsen Madsen
fra Adelgade ja til hinanden og fejrede
bagefter deres store dag i kantinen på
Dantherm. Det var inden Medborgerhuset
i Lihme blev en realitet og indbyder til
dans og festivitas.
Tove og Otto havde en god og
uforglemmelig bryllupsdag i Skive. Og har
efterfølgende taget Medborgerhuset til
sig som parrets foretrukne sted at holde
fest. Otto holdt sin 50-års fødselsdag i
oktober, og de har allerede booket huset
til Sebastians konfirmation til næste år.
Rosa rimer på romantik. Til foråret vil de
japanske kirsebærtræer stå i overdådigt
rosa flor på ”Vores sted” ved Brugsen og
Tumlestedet. Den optimale baggrund for
et smukt bryllupsbillede. Som vi ser frem
til at bringe i Lihme Bladet…

Der har været holdt diamantbryllup,
fødselsdage, barnedåb og
mindehøjtideligheder i Medborgerhuset;
men endnu ikke et bryllup. Lihme Bladet
stiller en brudebuket på højkant til det
første brudepar, der bliver fotograferet
under kirsebærtræerne og holder fest
i Medborgerhuset. Send en mail med
bryllupsdatoen og navnene på brud og
gom, så bestiller vi brudebuketten efter
jeres ønske.

Det seneste bryllup i Lihme var Tove og Ottos. Hvis du går med planer om et
forårsbryllup i Lihme 2017, så donerer Lihme Bladet brudebuketten.

23

Fest i Medborgerhuset
Af Marianne Husted

Medborgerhuset i Lihme har allerede dannet rammen om mange forskellige
fester. Læs arrangørernes mening om at bruge Lihmes nye vartegn til at fejre
livets store begivenheder i.
Jette Linds børn, Maj,
Andreas og Nina holder tale
for deres mor.

14.05. 2016
60-års fødselsdag, Jette Lind, Vendal
”Det var så godt at holde festen i
Medborgerhuset. Folk var glade, og alle
syntes, at det var så pænt. Og både
køkken- og toiletforholdene var helt
optimale.
Det var rigtig hyggeligt. Vi fik tapas fra
Højslev Kro og skulle også have en
dessert, som matchede. Derfor havde
Nina (Jettes datter, red.) lovet at stå
for desserten. Hun stod ved det store
gule bord og arrangerede bær med
mere i små skåle. Så gik folk rundt og
snakkede og kiggede. Det er superaktivt
med det gule bord. Man kan komme
derhen og kigge uden at stå i vejen.
Folk gik rundt og småhyggede sig ved
det gule bord, snakkede og tog lidt mere
mad,” siger Jette.
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02.10.16. Mindehøjtidelighed, Karen
Marie Olesen
”Det var et fantastisk sted at samles efter
mors begravelse. Vi havde så meget
plads. Der var en del børn med, så vi
havde også legesager med. Vi var i den
store sal, og de små børn gik frem og
tilbage, frem og tilbage. Og de havde
en sjov leg på rullebordet. Det var også
en kæmpefordel, at de måtte bruge
børnehavens legeplads udenfor.
Vi var i den store sal, som jeg sværmer
meget for. Der er et fantastisk lys og
en god akustik. Jeg er også vild med
køkkenet og alt det gule – det er jeg
blevet. Det er dejligt, at der er plads til
buffet udenfor salen og tæt på stedet,
hvor man sidder.
Mor har arbejdet meget i det gamle
forsamlingshus’ køkken. Så var det et
godt sted at mindes hende i Lihmes
nye medborgerhus, som erstatter
forsamlingshuset,” siger Birte Hald fra
Ålbæk.
15.10.16. 50-års fødselsdag –
Otto Madsen, Lihme
”Jeg holdt mandefrokost, hvor vi var 30
mænd i den lille sal. Lokalerne er så fine,
som de kan blive. Og køkkenet er rigtig
fint. Der er ikke noget at klage over. Det
hele var rigtig, rigtig godt. Der var ca. ti
kvinder i køkkenet, som sørgede godt
for os hele dagen,” siger Otto, som har
reserveret Medborgerhuset den 13. maj til
næste år, hvor hans søn, Sebastian, skal
konfirmeres.

Mindehøjtidelighed for
Karen Marie Olesen med plads til de
mange børn både ude og inde.

Mandefrokost i anledning af Ottos 50 års
fødselsdag.

29.10.2016. Diamantbryllup – Tage og
Ingrid Nielsen, Lihme
”Det var alletiders at holde diamantbryllup
i Medborgerhuset. Vi ville gerne vise
det frem for vores familie. Og gæsterne
var så benovede over det nye hus. Det
var rigtig dejligt at holde festen her,”
siger Tage og Ingrid, som har tre hold
venner, der også har diamantbryllup her i
efteråret.
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Lystige Cecilie Marie nyder festivitasen
omkring hendes barnedåb.

30.10.16. Barnedåb – Cecilie Marie
Brogren Kjeldgaard, Sønderhede
”Det fungerede rigtig godt. Lokalerne var
gode, og der var alt det udstyr, vi havde
brug for.
De lidt større børn brugte loungeområdet,
hvor der er netadgang og fjernsyn.
Og børnene var ude at lege på
legepladsen. Alle gæsterne roste også
Medborgerhuset. Det er et rigtig dejligt
sted at holde fest,” siger Christina
Kjeldgaard, som er mor til Cecilie.

Ingrid og
Tage Nielsen
fejrer deres
diamantbryllup.
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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovebek@mail.dk
Priser:
Store sal inkl. køkken: kr. 2200
Lille sal inkl. køkken: kr. 1500
Store og lille sal inkl. køkken: kr. 3000
Leje dagen før: kr. 400
Leje dagen efter: kr. 400
Leje for lokale foreninger:
1 sal inkl. køkken ved åbne arrangementer: kr. 200
Hele huset ved åbne arrangementer: kr. 300
1 sal inkl. køkken ved lukkede arrangementer: kr. 400
Hele huset ved lukkede arrangementer: kr. 600
Afholdelse af møder i Lounge, en af salene eller mødelokale (Lihme
Samlingen): kr. 100
Alle priser er inkl. moms og rengøring, men huset skal afleveres
ryddeligt.
Priserne er gældende for 2016.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Der kan forekomme rengøring fra 09.00 – 11.30, ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger.
Udlejning af mødelokaler går fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Årgang 1976 fra Lihme skole
Navn dengang Helle Sørensen
Navn nu		
Helle Ringbøl Bitsch
Adresse dengang Øster Hærup S. 15
Adresse nu
Egsmark Høje, Ebeltoft
Beskræftigelse Bioanalytiker på Klinisk
		
Genetisk Afd. på Sejby.
		
Gift og har tre børn
Yndlingsfag
Engelsk og hjem		kundskab

Helle

Kim

Luise

Navn dengang Kim Wilsleff
		Kristensen
Navn nu		
Samme
Adresse dengang Ålbæk Strandvej 7
Adresse nu
Dunhammervej 8, Viby
Beskræftigelse It-konsulent
Yndlingsfag
Matematik
Sjov historie
Af en eller anden grund
		
sad jeg og strikkede
		
imens de andre spillede
		bold. Scary!
Navn dengang Luise Christensen
Navn nu		
Samme
Adresse dengang Ålbæk Strandvej 9
Adresse nu
Porcelænsvej 3S,
		Frederiksberg
Beskræftigelse Advokat, partner i
		Plesner, København
Yndlingsfag
Gymnastik
Sjov historie		

28

Navn dengang Lærke Sloth Nielsen
Navn nu		
Lærke Bjerg Gade
Adresse dengang Liljevej 12
Adresse nu
Voldbyvej 53, Sjelle
Beskræftigelse Bibliotekar, underviser
		
VIA University College
Yndlingsfag
Dansk med Alice
Sjov historie
Dengang, da min
		
klasse vandt en rund		boldturnering ved
		
Spøttruphallen, og vi i
		eufori opsøgte
		
”Hr. Jensen” (vores
		
træner dvs. gymnastik		
lærer) der stod ved sin
		
orange VW Passat
		
hatchback og speakede
		
i et avanceret
		
radiosystem ud over
		
hele pladsen. Vores
		
begejstring blev dermed
Lærke
		
delt med samtlige
		
deltagere på dagen. Det
		
bedste af det hele var, at
		
det var Ane Maries
		
klasse under os, der blev Navn dengang Lisbeth Hørby
		
slået i finalen - og Ane
Navn nu		
Lisbeth Hørby Pedersen
		
Marie var oven i købet
Adresse dengang Ålbækvej 50
		dommer. 		Adresse nu
Birkevej 13, Højslev
Beskræftigelse Dagplejer
Yndlingsfag
Hjemkundskab
Maj

Navn dengang Maj Brit Lillelund
		Sørensen
Navn nu		
Maj Brit Lillelund
		Elgaard Have
Adresse dengang Liljevej 8
Adresse nu
Snekkersten
Beskræftigelse Uddannelseskonsulent
Yndlingsfag
Dansk og engelsk
Navn dengang Maj Lind Andersen
Navn nu		
Maj Lind Behnk
Adresse dengang Dybdal 8
Adresse nu
Resen, Skive
Beskræftigelse Krabbesholm Højskole
Yndlingsfag
Hjemkundskab
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Martin

Navn dengang Meta Pinnerup
Navn nu		
Meta Pinnerup Klavsen
Adresse dengang Ø. H. Strandvej 21
Adresse nu
Vikingebakken 1,
		Hvidbjerg
Beskræftigelse Privatrådgiver i
		Salling Bank
Yndlingsfag
Idræt (atletik)

Navn dengang Martin Risom
Navn nu		
Samme
Adresse dengang Ø. H. Strandvej 2
Adresse nu
Præstegårdsmarken 77
		Lem
Beskræftigelse Entreprenør
		maskinfører
Yndlingsfag
Frikvarteret
Sjov historie
Tja, der er jo mange...
		he, he...
Navn dengang Tina Lofstad Jensen
Navn nu		
Samme
Adresse dengang Kåsvej 31
Adresse nu
Viborg
Beskræftigelse Har et glaspusteri i
		Viborg
Yndlingsfag
Formning og emneuge
Sjov historie
Husker stadig i dag 		
med glæde og smil 		
alle de fantastiske
		
fødselsdage vi havde
		
hjemme ved hinanden
		hver gang.
Tina
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Tal med os og få
råd til hele livet
Uanset hvor du er i dit liv, er Den Jyske Sparekasse dit pengeinstitut.
Mange af vores kunder har vi kendt længe og gennem generationer.
Den tætte relation giver os det bedste grundlag for at give dig en individuel
rådgivning, der tager udgangspunkt i din aktuelle situation
– samt dine ønsker og økonomiske muligheder.
Kig ind til et uforpligtende møde
– vi er sikre på, at vi kan gøre en
forskel for dig og din økonomi.

Aalborg

Vi glæder os til at se dig!

Farsø

HUSK!

Møldrup

Du kan hæve
euro i alle
vores pengeautomater

Skals

Lem
Skive

Viborg

Vinderup

Ikast

Brande

Give

Horsens

Ølgod

Jelling

Grindsted
Billund

Vejle

Hedensted
Juelsminde

Lem / 97 56 82 00 / djs.dk
Esbjerg

Kolding
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Midt i Nordatlanten
Af Mitte Nielsen Husted

Det magiske ved at gå i fjeldet,
storslåetheden, så langt fra den virkelige
verden og alligevel så tæt på. Naturen
og landskabet som hele tiden forandrer
sig, og fårene som smelter sammen med
det. Lyset, skyerne, tågen, den endeløse
blæst og regn.
At tage til Færøerne - uden nogen form
for konkret plan - virker som en rigtig
god idé. Så det gjorde jeg. Jeg sagde
min lejlighed i Aarhus op, sagde farvel
til den børnehave, hvor jeg arbejdede
som pædagog og flyttede alle mine
ting hjem til mine forældre i Lihme. En
lille måned inden afrejsen havde jeg,
gennem en gruppe på Facebook, fundet
et sted at bo lidt uden for Tórshavn (som
er hovedstaden – verdens mindste, vil
nogen nok kalde den) - i kælderen hos en
familie. Jeg købte en bil og en færgebillet
– og så bare af sted.
Ude godt, men hjemme bedst??
Jeg viste ikke, hvad jeg skulle lave,
hvor længe jeg skulle blive, og hvor jeg

egentlig kom til at bo. Men da jeg først var
af sted, virkede det hele så rigtigt – og alt
er ligesom bare faldet i hak. Jeg kom til at
bo hos den sødeste familie, som har taget
så godt imod mig. Og efter kun en uge på
Færøerne blev jeg ansat og startede som
pædagog i ”Frítíðarskúlin á Argjahamri”
(en SFO). Men hvor længe jeg bliver? –
det må tiden vise.
Global og national
Færøerne er et fantastisk land, og
helt sin egen. 18 vulkanske øer, midt
ude i Atlanterhavet. Lige knap 50.000
indbyggere, hvor ca. 19.000 bor i
Tórshavn. Et land som er så geografisk
isoleret, men samtidig så globalt.
Fordi det er en del at det danske
rigsfællesskab, så alle forstår og taler
(mere eller mindre) dansk, men også de
andre skandinaviske sprog og engelsk
bliver anvendt og forstået. Men også
fordi Færøerne netop ligger der midt ude
i ingenting, har færingerne hele verden
for deres fødder. Og samtidig formår
de at bevare og kere sig om deres land
og traditioner – som når børnene øver

Mitte Nielsen Husted drog til Færøerne uden nogen form for
konkret plan. Hun skriver bl.a. om øerne: Det magiske ved at
gå i fjeldet, storslåetheden, så langt fra den virkelige verden
og alligevel så tæt på. Naturen og landskabet som hele tiden
forandrer sig, og fårene som smelter sammen med det. Lyset,
skyerne, tågen, den endeløse blæst og regn.
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Gamle traditionelle færøske huse ind
mod fjeldet med masser af rislende fosser.
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kædedans i skolen, fordi det bliver der
danset til nationaldagen d. 28. – 29.
juli. Eller det, at stort set alle bare går i
striktrøjer, for ”uld er færøsk guld” – og
får, ja de er over det hele. På alle 18 øer,
i fjeldene, på markerne, på vejene og i
byerne. Ja, selv i fritidsskolen bliver der
årligt holdt slagtedag, hvor et får bliver
slagtet lige midt inde i fællesrummet – og
børnene ser hele processen; fra fåret
bliver skudt med boltpistol til det bliver
pelset, og alle indvoldene taget ud.
Modsætninger
Færøerne er et land fyldt med kontraster.
Man kan være i fjeldet helt alene og ikke
møde ét eneste menneske, og alligevel
skal man ikke mere end et par kilometer,
før man igen står i centrum af Tórshavn.
Vejret som hele tiden skifter fra regn til
tåge, til sol, til blæst, og tilbage til regn
igen på ganske kort tid. Og landskabet
med de rå klippesider og bløde fjeldtoppe.
Men mest af alt, fordi det er et land i

Udsigten fra min arbejdsplads ud over
Tórshavn.
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fuld udvikling og vækst samtidig med, at
det har en så smuk og skøn natur, som
gør, at man kommer helt ned på jorden,
mærker roen og bare nyder det at være
til.

Fårene er allestedsnærværende.

Julehygge. Mette,
i nederste venstre
hjørne, klipper
papirstrimler til
guirlander.

Kollegielivet
Af Mette Hørby

I et år har jeg nu boet på Aalborghus
kollegiet, som ligger ca. tre km fra Aalborg
midtby og to km fra universitetets campus
i Aalborg Øst. Aalborghus kollegiet er
et værelses kollegium, hvor vi bor 14
kollegianere på hver gang. Vi har vores
eget lille værelse med tilhørende bad
og toilet, men deler så køkkenet med
hinanden. Lige nu er vi fem piger og 11
drenge på gangen, hvoraf tre af disse er
internationale studerende fra henholdsvis
Rumænien, Tyskland og Italien. Vi er
alle studerende (det er et krav for at
kunne bo på kollegiet) fra forskellige
uddannelser og på forskellige stadier i
vores uddannelse.
At dele køkken og kollegie-familie
Det at dele køkken er selvfølgelig en
udfordring til tider, da der skal tages
hensyn til alle, som bruger køkkenet.
Ligeledes er det måske ikke altid helt så
rent, som man kunne ønske sig. Dog
er det, i forhold til at vi er 14 som deler
køkken, ikke særlig galt.
Kollegielivet er meget andet end blot at
dele køkken med hinanden. Beboerne

her på gangen er blevet min ”familie” i
Aalborg. Vi deler hverdagens glæder med
hinanden, og hjælper hinanden når det
er lidt hårdt og uoverskueligt det hele.
Når jeg kommer hjem fra Universitetet
om eftermiddagen, skal jeg gerne lige ud
i køkkenet og hører, hvordan de andres
dag har været, inden jeg skal ind at læse.
Ofte ser vi også tv eller film sammen
om aftenerne eller i weekenderne på
hinandens værelser. Eksempelvis har
vi her henover efteråret set Robinson
ekspeditionen sammen om mandagen.
Ligeledes har vi ofte aftaler om at lave
mad og spise ca. samme tidspunkt. Dette
betyder, at vi sommetider må låne ovnen
i et andet køkken, så vi alle kan få vores
mad færdig til tiden. I køkkenet hvor vi
låner ovn, var de ved at høre, om ikke vi
burde planlægge det lidt bedre, så vi ikke
alle skulle bruge ovnen på samme tid.
Hvortil vi blot kunne svare, at det skam
var planlagt, og vi hellere ville stå lidt tæt
og lave mad sammen, frem for at spise
alene.
Fællesspisning
Så vidt muligt har vi fællesspisning en
gang om ugen, hvor vi skiftes til at lave
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mad til de, som ønsker at deltage. Dette
er også med til at styrke sammenholdet
på gangen, ligesom at vi fester sammen.
Tour de Chambre
Blandt andet har vi noget, som hedder
Tour De Chambre. Det er en festaften,
som starter med fællesspisning og
herefter besøger vi hinandens værelser
på skift. Hvert værelse har valgt et tema,
og i forhold til dette tema har man så en
drink og en leg klar.
En årlig begivenhed er også
sensommerfesten. Her inviteres de
tidligere beboere fra gangen til spisning
og fest i køkkenet. Dette giver de ”gamle”
mulighed for at komme tilbage på besøg,
og vi, som er nye, har mulighed for at
lære de tidligere beboere at kende.
Ellers spiller vi også fodbold eller
volleyball, når vejret er til det, laver
græskarmænd til Halloween og 1.
december havde vi jule-klippeklisterhygge med hjemmelavede æbleskiver.
Her på gangen skralder vi!
At skralde vil sige, at vi står på
hovedet i Super Brugsens og Faktas
affaldscontainere efter lukketid for at
se, hvilke skatte vi kan finde. I starten
syntes jeg, at dette var både underligt og
grænseoverskridende, men besluttede
mig for at tage med en aften for at se
med egne øjne, hvad det gik ud på. Det,
der så forundrede mig meget, var, hvor
meget mad der bliver smidt ud, fordi
det har overløbet salgsdatoen, eller af
andre grunde ikke er blevet solgt. Affaldet
samler vi så sammen og tager med
hjem. Det, som tages med hjem, bliver
vasket og senere spist. Vi skralder mest
om vinteren, da varerne her ligesom er
i køleskab ude i containeren og derved
holder bedre. Det er meget varierende,
hvad der findes fra gang til gang.
Eksempelvis kan der nogle gange findes
juice, myslibarer og gulerødder, mens der
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andre gange findes brød, kød og kartofler.
Skraldningen har resulteret i, at vi
sommetider har haft fællesspisning for 12
personer for 20 – 30 kr i alt, hvor menuen
bl.a. har stået på flæskesteg og kartofler
med brun sovs. Dette er da et godt
tilskud, når man er på SU.
Det er i Danmark lovligt at skralde
de steder, hvor containerne står frit
tilgængelige og ikke er hegnet ind.
Alt dette og meget mere er en del af
hverdagen på min kollegiegang. Så
selvom det engang imellem kunne være
rart at have sit eget sted, så vil jeg ikke
bytte mit kollegieliv ud.

Tour De Chambre. Sammen med
en af de andre piger var temaet
heste. Mens nogle er ”rigtige”
ryttere, så ridder Mette på jernhesten.

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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Lihme-unge på efterskole
Af Laura Trærup, Salling Efterskole

Jeg har længe vidst, at jeg skulle på
efterskole. Jeg tror min interesse for
efterskolelivet for alvor begyndte, da
min storebror gik her for fire år siden.
Det passede derfor også med, at der
var Landsstævne dengang, eftersom
Landsstævne er hvert fjerde år. Min bror,
Morten, har efterfølgende fortalt om,
hvor god en oplevelse det havde været.
- Hvilket blandt andet er grunden til, jeg
har valgt at gå her i 9. i stedet for 10.
Udover det har en anden grund været, at
jeg gerne ville lære nogle nye mennesker
at kende, og bare prøve at opleve den
helt specielle atmosfære, der er sådan et
sted.
Det er lidt sjovt, at jeg er kommet til at
bo på præcis det samme værelse, som
min bror boede på. Jeg har også fået den
samme seng, og det er helt tilfældigt.
Der er mange ’plusser’ ved at gå på
efterskole, hvis man bare skulle nævne

Laura Trærup
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nogle enkelte, er det: sammenhold,
fællesskab, man udvikler sig socialt, får
mange nye venner, man bliver meget
mere åben og moden, og så selvfølgelig
at når man bor sammen til hverdag,
kommer man til at kende hinandens
styrker og svagheder, på godt og ondt,
og dermed knytter man et stærkere bånd
sammen.
I uge 48 havde vi filmuge. Det gik ud på,
at skolens godt og vel 160 elever blev
fordelt på 13 filmgrupper, en eventgruppe
og en PR-gruppe. Ugen foregik ligesom,
på andre efterskoler, hvor de har teater
uge, ved det plejer man så at slutte
ugen af med at opføre et teaterstykke for
familie og venner. Man kan sige filmugen,
er en nyfortolkning af det. Vi havde inden
ugens begyndelse fået at vide, at det
overordnede tema for filmene skulle være
jul. Derudover fik hvert filmhold et budget
på 500 kroner. For at gøre filmene så
forskellige som mulig, havde hver gruppe
også fået et ’benspænd’, også kaldet

en udfordring. Det kunne for eksempel
være: filmen skulle være i sort/hvid, der
skulle være mindst en nisse med, at man
kun havde 100 kroner eller filmen skulle
indeholde jazzmusik.
Pr-gruppen stod for at informere os om,
hvordan det gik ved de forskellige hold.

De lavede også en nyhedsudsendelse,
som hver morgen blev vist, hvor de
lavede lidt sjov. Sidst men ikke mindst
var der event holdet, som stod for et stort
Awardshow hvor familie, venner og andre
bekendte kom og så en teaser fra hver
film, og derefter blev der uddelt priser for
blandt andet: bedste film og skuespiller.
Anne-Lene Smedemark
i midten.

Af Anne-Lene Smedemark,
Salling Efterskole

Jeg går på efterskole, fordi jeg gerne vil
have nye oplevelser, for at møde nye
mennesker, for at få nye bekendtskaber
og for at skubbe mine grænser. Jeg følte
mig heller ikke klar til at gå direkte på
en ungdomsuddannelse, så et 10’ende
klasses år for mig var det perfekte valg.
Det bedste ved efterskolen er alle de
venner man får, man knytter et specielt
bånd med hinanden, når vi går så meget
sammen, som vi gør. Man oplever en
hverdag og andre ting på en anden måde,
end når man bare går derhjemme. Det
er her sætningen ”Når jeg, bliver til os”
kommer i brug!

I starten af året, da der var super godt
vejr, fik vi glidebanen frem, som vi lagde
op af ”bakken” bag springcenteret. Det
var super sjovt og en mega hyggelig
aften, hele efterskolen var med til det,
og vi filmede med Go Pro kamera og fik
taget billeder. Dagen efter var springlinjen
og fitness adventure linjen ude igen alene
på banen, hvor vi fik at vide ”den første
der ender i hækken, vinder en sodavand”,
så det var der kapløb om.
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Helene Miltersen,
Kongensgaard Efterskole
Jeg valgte at tage på efterskole i 9 klasse,
fordi jeg godt kunne tænke mig at prøve
noget nyt, og så valgte jeg Kongensgaard
Efterskole, fordi der er fokus på livsstils
ændring. Lærerne tolererer heller ikke
mobning på efterskolen.
Noget af det bedste ved at gå på
efterskole er, at man kan være sammen
med sine venner og veninder, når man
har lyst. Der er generelt bare mange gode
ting ved at gå på efterskole.
Den første uge jeg var startet på
efterskolen, skulle vi cykle ca. 23 km ud
til nogle shelters, hvor vi skulle overnatte
til dagen efter, og så skulle vi cykle 23 km
hjem igen.

Vi har også cyklet til Venø, hvor vi var i en
hel uge på lejr, og så cyklet vi hjem igen
om fredagen.
Nu er den nye hal også snart færdig, så
den skal bruges her i teaterugen, og så er
der teaterforestilling og indvielse af hallen
i næste weekend.
Og i starten af februar måned går turen
til Norge, hvor hele efterskolen skal på
skiferie, det glæder jeg mig rigtig meget
til.

’Hele efterskolen har også været på
Lemvig by løb, hvor man kunne løbe 8,8
km eller gå 5,3 km.

Helene Miltersen
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Karsten Bjerre,
Bøvling Idrætsefterskole
Jeg går på efterskole, fordi jeg gerne vil
opleve en hel masse ting og møde en
masse mennesker, Ville også prøve noget
andet end folkeskole. Jeg har altid gået
meget op i spirng, og ville derfor gerne på
en idrætsefterskole, hvor der var spring.

Karsten Bjerre

Det bedste ved at gå på efterskole efter
min mening er, at det er noget helt helt
andet end folkeskole. Du møder så
mange nye mennesker og man får et
meget tæt sammenhold, det gør man
i hvert fald på Bøvling. Det er det jeg
synes, der er det bedste ved at gå på
efterskole.
En lille historie fra min tid på efterskolen
kunne være, at der var en gang, hvor jeg
blev klippet helt skaldet. Mig og nogle
venner havde snakket lidt om at det
kunne være sjovt at barbere nogen helt
skaldet, og så lige pluselig spurgte de
mig, om jeg ville gøre det for 500 kr. Jeg
tænkte, ”Ja, vi gør det sku bare”, og så
blev jeg jo skaldet. Men for 500 kr., så var
det ikke så slemt igen.
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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
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OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

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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Nyt fra havnefronten
Af Lissie Hermansen

Solen hænger lavt, den har masser
af plads til at spejle sig i søen og i
havnebassinet. Det glimter som tusinde
diamanter ind i mellem de små isflager
der ligger i vandoverfladerne. Vandet slår
stille ind mod strandens sten – dette er
et unikt stykke Danmark, Gyldendal, med
havn, strand, sø og shelters. Den gamle
teglværksgrund, hvor mange Lihmeboere
engang tjente til forsørgelse af familen,
danner nu centrum for Gyldendalområdet.
Med havnen i midten og omgivet af
sommerhuse, bor og kommer mennesker
der værner om denne plet.
Nu hviler området ud oven på sommerens
strabadser. Kajerne er væk, huset
er lukket ned for vinteren. Havnens
folk mangler lige den sidste finish på
mastehuset – så er der også ro her.
Bådelauget - julefrokost med pakkespil
Det sejlende folk i bådlauget har holdt
deres traditionsrige og velbesøgte
julefrokost med pakkespil, der som
altid blev hyggeligt og forrygende
underholdende. Men nu er der stille.
De samles først til generalforsamlingen
den 11. marts 2017 kl. 14. I klubhuset.
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk
i marketingsafdelingen på den nye
hjemmeside, som forventes i luften inden
jul, så klik ind på gyldendalbådlaug.dk og
se dig omkring i juleferien.
Restaurant og beboerforening
Restauranten er lukket ned og Laila &
personale ”holder juleferie”, men kan altid
overtales til mad ud af huset. Hun ønsker
alle sæsonens gæster en god jul og godt
nytår.
Beboerforeningen er færdige med at slå
græs og skære siv i søen og på skrænter.
Resten må vente til det bliver forår igen.
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Vinterbaderne
Den eneste større forstyrrelse der er
ved vandet, er søndagens badegæster,
VINTERBADERNE!
Disse skønne mennesker udfordrer
hinanden, vejret og vandet hver søndag
kl 10.
Der er omklædning og varmt bad i
klubhuset efter endt dyppelse i bølgen
blå. Efter badning er der hygge med
kaffe og rundstykker omkring det runde
bord. Søren Vang er kaffebrygger, og
han sikrer, at der er opvarmet, tændt
stearinlys, lunet rundstykker og dækket
bord. En god times selvforkælelse – det
er hvad de kalder det – og alle skal være
så velkomne til at være med. Det foregår
som sagt søndage kl 10 og altid - også
den 1. januar 2017, helt frem til sommer.
Planer om stort arrangement i august
I skjul af vinter og mørke er der
mødeaktivitet i klubhuset. Forskellige
dage og forskellige tidspunkter er der
lys i vinduerne, og for de nysgerrige skal
sløret nu løftes lidt.
Det er foreningerne der holder møde;
Gyldendal beboer- og støtteforening,
kajakklubben, Gyldendal havn, Gyldendal
bådelauge og restaurant Gyldendal. De
5 foreninger er i fællesskab ved at lægge
en plan. En plan om et gevaldigt brag
af en aktivitetsdag i området sidst på
sommeren 2017. Arbejdstitlen er ”Aktivt
liv i Gyldendal.” Der er sivet noget ud
omkring planerne, blandt andet datoen,
så skynd dig at sætte kryds i kalenderen
den 26. august 2017.
Da jeg lyttede med, hørte jeg ord
som: friluftsgudstjeneste, hoppeborg,
Marinehjemmeværn øksekast ,
fiskerikontrollen, havbiolog, helikopter,
ponyridning, spejderbål, kunstudstilling,

Vinterbaderne dypper sig i det
lækre, salte - og kolde fjordvand.

vandsport og vandaktiviter, kagekonkurrence og kæmpe kaffebord o.s.v.
Et stort festtelt vil om dagen være fyldt
med forskellige aktiviteter, og om aftenen
danne ramme om slutspurten. Der
vil blive serveret kæmpe buffet samt
underholdning, når Ole Gas med orkester
spiller op til dans. Billetter til aftenens
arrangement er fastlagt til 398,00 kr. pr.
stk. Billetsalget åbnes den 15. april 2017.
Her forventes det endelige program også
at være klar.

Det vil blive oplyst i næste nummer af
Lihme Bladet, Lihme Mailservice og ved
omdeling af programmer, hvor og hvordan
man kan købe billetterne.
Overskuddet fra denne aktivitetsdag vil
blive brugt til områdeudvikling, såsom
saunavogn, badebro, naturlegeområde,
krabbebane eller hvad de nu finder på.
I tilfælde at succes vil denne dag være
den første i en ny tradition.
Alle foreningerne ønsker gæster og
medlemmer en glædelig jul og et godt
nytår.

Vinterbaderne får noget snak og
varmen efter badet, bl.a. med en
dram.
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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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Lihme Bladet juli 2012.indd 36

Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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04-07-2012 10:48:01

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20 92 22 58 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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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Efter et efterår og start på vinteren med
rigtig mange aktiviteter bliver det snart jul!
Vi har siden indvielsen af Lihme
Medborgerhus haft mere end dobbelt
så mange udlejninger af Lihme
Medborgerhus end for et helt år for Lihme
Forsamlingshus. Det er rigtig dejligt,
nærmest fantastisk. Derudover har vi
tre ugentlige dage, hvor huset bruges til
bl.a. kortspil, bob, strikkeklub, zumba og
værested.
Der har været rigtig fin deltagelse i
fællesspisningen (over 100 deltagere),
foredraget om Gyldendal og Håstrup
teglværk (70 tilhører), banko (over 60
deltagere), julemarked med 20 boder
og nok over 400 besøgende, tænding
af lys på Lihme Kirke og juletræerne
med fakkeloptog (ca. 110 deltagere)
og her til sidst kirkekoncert med Lucia
optog og efterfølgende hygge i Lihme
Medborgerhus. Her var Lihme Kirke
stopfyldt!
Alle disse aktiviteter er drevet og
arrangeret af forskellige grupper,
foreninger og Lihme Kirkes Lokalråd.
Vi vil torsdag den 26. januar 2017, kl.
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19.30 afholde Lihme Borgerforenings
generalforsamling.
I februar – søndag den 26. februar
2017 vil vi holde fastelavn i Lihme
Medborgerhus.
Vi vil fortsætte foredragene i Lihme
Medborgerhus. Der er foredrag
torsdag den 19. januar 2017, kl. 19.00
med museumsinspektør Inge Kjær
Kristensen og Ib Svenningsen. Torsdag
den 23. februar 2017, kl. 19.30, hvor
museumsinspektør ved Holstebro
Museum Dr. phil. Esben Graugaard vil
fortælle om Herregården Kaas. Lørdag
den 6. maj 2017 vil museumsinspektør
Inge Kjær Kristensen vise os
kulturaftrykkene fra sten-, bronze- og
jernalderen i Lihmeområdet.
Lihme Borgerforening har afhændet
forsamlingshusgrunden til Skive
Kommune, og pladsen er nu renoveret
med en bypark. Der kommer borde/
bænke på terrassen/værestedet og solsejl
– solsejlet sættes op til foråret.
I kælderen under Fjordbo er vi ved at
få indrettet nogle af rummene med
motionsredskaber, og på idrætspladsen
kommer der et shelter op. Dette skulle

gerne komme på plads indenfor 1 – 2
måneder.
Det betyder også, at alle delprojekter
for områdefornyelsen for Lihme nu er
gennemført! En fantastisk præstation af
alle. Lihme Borgerforening planlægger på
at holde en teamdag – workshop lørdag
den 22. april 2017 i Lihme Medborgerhus.

kr. pr. bog går ubeskåret til Lihme
Borgerforening. Så hvis der mangler en
julegave eller du bare ønsker denne flotte
bog, så kontakt Claus Mikkelsen på 2140
4541.
Lihme Borgerforening ønsker alle en
glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Lihme Borgerforening har set på et muligt
samarbejde i regi af ”landsbyklynger”
mellem Lihme, Lem, Håsum, Vejby og
Ramsing samt Skive Kommune.
Vi fik allerede i november solgt alle
30 donerede bøger: ”Kaas – en
Sallingherregårds historie 1299 –
2015” af Esben Graugaard. Hvorefter
Færchfonden donerede yderligere
10 bøger til foreningen. Salget, 350

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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Arrangementer i Lihme

Januar
09. jan. Oplæsning. Fælleshuset Valmuevej kl. 14.00. Pensionistforeningen
16. jan. Oplæsning. Fælleshuset Valmuevej kl.14.00 Pensionistforeningen
19. jan. kl. 14.00 Strikkecafe. Medborgerhuset. Pensionistforeningen
19. jan. Kl. 19.00 Foredrag ved Inge Kristensen, der vil fortælle om bronze- og jernalderen i Lihmeområder. Ib
Svenningsen fortsætter billedfortællingen om Lihme landsbys erhvervsliv fra 1850. Arr. Skive Kommune
Februar
08. feb. Kl. 15.30 Generalforsamling i Kontaktrådet for vores område. Lem Kulturhus
16. feb. Strikkecafe. Medborgerhuset kl. 14.00. Pensionistforeningen
23. jan. Kl. 14.00 Oplæsning. Fælleshuset Valmuevej
26. jan. kl. 18.00 Fællesspisning
26. jan. kl. 19.30. Generalforsamling i Lihme Borgerforening
21. feb. Kl. 18.00 Vinterfest i Lihme Medborgerhus. Lem-Vejby, Lihme Pensionistforeninger
23. feb. Kl. 18.00 Fællesspisning.
23. feb. Kl. 19.30 Museumsinspektør ved Holstebro Museum Dr. phil. Esben Graugaard fortæller om
Herregården Kaas. Arr. Skive Kommune og Fællesspisningen
26. feb. Kl. 14-16 Fastelavnsfest fra 0 år og opefter. Arr. Lihme Borgerforening
Marts
15.marts Aktivdag. Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
16. marts. Strikkecafe. Medborgerhuset kl. 14.00. Pensionistforeningen
26. marts kl. 13-16. Udstilling og afslutning fra Spøttrup Aftenskole i Lihme Medborgerhus.
Spøttrup Aftenskoles kursister og undervisere viser flotte og spændende kreationer frem fra sæsonens kurser,
og der vil være ”smagsprøver” på den kommende sæsons aktiviteter. Gratis adgang og kaffe på kanden.
Gentagne arrangementer
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Brugsen kl. 8.00
Stolegymnastik i lille sal Lihme Medborgerhus hver tirsdag kl. 14.30. Starter igen 3. januar.
Information om Lihme
Hvis man ønsker arrangementer med på ”Arrangementer i Lihme” skal man sende dem til bpjorgensen@
fibermail.dk.
Hvis man ønsker at modtage mails fra ”Lihme Mailservice” så skal man også blot give besked til
bpjorgensen@fibermail.dk. Bag mailadressen finder man Birgit Jørgensen på Kaasvej.
Der flyder også meget information om Lihme via facebookgruppen “Lihme Info”, som man kan blive medlem af
ved at søge siden og søge medlemsskab. Siden bestyres af Christina Kjeldgaard.
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Gyldendal Strikkeklub
Af Elsebeth Tanderup
En ganske almindelig dag i Gyldendal
Strikkeklub starter med kaffe og boller
med ost og ”hjemmesylt”, lidt frugt/grønt
og evt. en lille ”godbid”.
Klubben startede for ca. fem år siden,
så vidt vi husker, da der opstod et
”behov” for inspiration og udveksling af
strikkeopskrifter og hjælp til strikketøjet.
Ingen husker helt præcis hvornår vi havde
første klubdag, men der er i tidens løb
blevet produceret mange fine trøjer, huer,
vanter, sokker m.m. Hvis én har fået/købt
nye opskrifter( der følger mange gode
hæfter med ugeblade ), bliver det studeret
nøje, måske kan man finde inspiration til
næste strikkeprojekt.
Nancy har bl.a. løseligt talt sammen, at
hun har leveret 14 trøjer, 30-40 huer,
mange luffer og håndledsvarmere til børn
og børnebørn. Der er også blevet én til
hende selv. Nu er der ”spiralstrømper”
på pindene. For øvrigt begyndte hun
først rigtig at strikke, da strikkeklubben
begyndte.
Johanne er også blevet ivrig ”strikker”,
hvilket især de seks børnebørn nyder
godt af. De er blevet ekviperet med
mange fine trøjer og (nisse-)huer, men
manden er også blevet tilgodeset.
Birte har mest strikket fine bluser og
trøjer til eget forbrug og sokker til resten
af familien, men det er også blevet til en
lækker trøje til et barnebarn, som er på

efterskole for tiden.
Marianne strikke både til børnebørn
og til sig selv, det er blevet til sjalerogså til værtindegave, trøjer, poncho,
kærestevanter, veste og bluser og
”monsterbukser”.
Sidste person på billedet, Elsebeth,
strikker også til børn, børnebørn og eget
forbrug. Jule- og fødselsdagsgaver, så
som trøjer, huer, filtede hjemmesko,
vanter-også kærestevanter, sokker og
pandebånd er der produceret en del af.
De fleste er hjemmegående/
pensionerede, men nogle er
”arbejdsramte”, så måske kan man ikke
deltage hver gang, men vi prøver at holde
strikkeklub hver 2. uge, og så skiftes vi
til at holde klubdagen med førnævnte
”menu”.
Det meste hjemmestrik falder heldigvis i
”god jord”, og så er det jo en fornøjelse at
strikke.
Nu, hvor der er kommet strikkecafé i
Lihme Medborgerhus, er der yderligere
mulighed for at udveksle erfaringer og
snakke mønstre med en større gruppe,
og det tilbud er der nogle af os, der
benytter os af.
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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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