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Lihme Bladet i 10 år:

Lihme i midten af alting
der er blevet behandlet rigtig skidt. Men
vi har skrevet om et sogn, der er kommet
ud med en flot, optimistisk og positiv
udvikling - på trods.

Set udefra er Lihme
måske nok ”i midten
af ingenting”, men set
indefra er Lihme i midten
af alting.

Af Ann Balleby

Lihme Bladet har 10 års fødselsdag. Det
er ret vildt, at det er lykkedes!
Jonah Blacksmith (Johannes Smed)
fra Hurup i Thy synger: “You are in the
middle of nowhere, in the middle of where
its hard to just let go”. På dansk betyder
det i min oversættelse: “Du er i midten af
ingenting, i midten af hvor det er svært
bare at give slip”.
Set udefra er Lihme måske nok ”i midten
af ingenting”, men set indefra er Lihme i
midten af alting.
Lihme Bladet har nu i 10 år båret denne
synsvinkel, hvor al ting ses fra Lihme. Vi
har bragt masser af historier fra Lihme
sogn, og fra andre egne af Danmark
og verden. Men altid med Lihme som
centrum og bærende synsvinkel.
Vi har været tro mod det, vi med Lihme
Bladet startede på i foråret 2007. Vi ville
fortælle vores livs historier med vores
steds stemme og synsvinkel.
Vi har skrevet i en tid, som på bagkant
af kommunalreformen i 2007 har været
uhyre vanskelig for et Udkantsdanmark,
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Det gør mig stolt og glad, at Lihme har
udviklet sig sådan. Lihme har løftet sig
ved sit fællesskabs kraft. Fællesskabet
er kilden. Det at alle byder ind med stort
eller småt: bager en kage, sætter stole
og borde op, skriver en ansøgning,
underviser i Zumba, tager et billede,
rydder for ukrudt, holder en tale, samler
skrald på stranden...

Vi ville fortælle vores livs
historier med vores steds
stemme og synsvinkel.
Lihme er et sted, som det er vanskeligt
at give slip på - “a place I visit in my
dreams”, som jeg oversætter til: “et sted
jeg besøger i mine drømme”. Det synes
jeg også, man kan se på dem, der er
flyttet fra byen. Mange af dem læser
Lihme Bladet, og nogle flytter tilbage. For
os, der bor her, kan der være spændende
muligheder, job og karriere andre steder,
men Lihme, fjorden og menneskene giver
rodfæste og ro.
Det har været en stor fornøjelse at være
en del af dette ”i midten af ingenting” og
centrum for alting. Tak til alle som har
bidraget til Lihmes positive og optimistiske
udvikling og ikke mindst tak til alle, som
har bidraget til Lihme Bladet i disse 10
fantastiske år.

Forening			Kontaktperson		Telefon
Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
9756 1027
Gyldendal Bådelaug		
Lissie Hermansen
2483 3115
Gyldendal Støtte- og beboerfore. Hans J. Thomsen		
9740 4636/3048 0522
Havnebestyrelsen		
Søren Vang		
2190 7052
Gyldendal Havnecafé ApS		
Bent Jensen		
9756 8078
Gyldendal VinterbaderKlub		
Inge Axelsen		
2276 5526
Husholdningsforening		Hanne Trærup		9756 0049
Jagtforening			Tage Moesgaard		9756 4358
Kano og Kajak			
Kis Stamp		
2335 2301
Kontaktforældrerådet, Fjordbo
Jane Sandberg, vuggest. 6017 4955
				Jane Loftstad, børneh.
2147 8938
				Laila Risom, børneh.
2537 0870
				Line Jensen, børneh.
2233 9278
				Camilla Hansen, børneh. 2892 3637
Kontaktrådet for ældreområdet
Hanne Nielsen		
9756 8277
Landsbyen Lihmes Støtteforening Dorthe Dalsgaard		
9756 8104
Lihme Borgerforening		
Claus Mikkelsen		
9756 0410/2140 4541
Lihme Medborgerhus(udlejning)
Karin Andersen		
9756 0402/2428 3513
Lokalrådet ved Lihme Kirke
Mette Nymann		
4218 0688
Menighedsrådet			
Lone Wagner		
9756 0662/6179 1515
Menighedsrådet			Jenetta Albers		4070 2080
Naturklubben (4. – 6. klasse)
Karsten Wagner		
9756 0662/2441 3750
Optimist Ungdoms afd.		
Finn Mosegaard		
2448 0796
Pensionistforening		
Inga Madsen		
2422 7402
Petanqueklub			
Per Kaj Jensen		
9756 0904
Rødding Atletikklub		
Finn D. Andersen		
9756 1207
Skolebestyrelsen			
Nanna Ejsing Dalsgaard 2465 1806
Spøttrup lokalhistorisk Arkiv
Ib Svenningsen		
9756 0138
Tennisklub			
Carl Erik Witte		
9756 0243
Ålbæk Anker- og Landingsplads
Mogens Larsen		
9756 0331
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Bladets formål:
Lihme Bladet skal medvirke til at samle Lihme og give
fastboende, sommerhusfolk, turister, presse og kommende Lihmeborgere/tilflyttere mv. et billede af det liv,
som leves her med udsigt over Limfjorden.
Redaktion:
Kim Jacobsen, 9756 0636 (foto)
Dorthe Dalsgaard, 9756 8104 (annoncer)
Ann Balleby, 2344 3673 (ansvarshavende)
Marianne Husted, 9756 0605
Lissie Hermansen, 2483 3115 (kasserer)

Levering af artikler, foto og annoncer aftales med
Ann Balleby 2344 3673, annballeby@outlook.com
Internet: www.lihmelandsby.dk (Inger Jensen)
Annoncepriser, fire farver, fire indrykninger:
1/1 kr. 1.650
1/2 kr. 1.050
1/4 kr. 800
1/8 kr. 400
Trykt af Skive Offset, oplag 1.800
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Bidrag til Lihme Bladet kan indsættes på konto:
9307 272 04 45630

Logo: Poul E. Nielsen
Forsidefoto: Børnehuset Fjordbo i Lihme
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Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen

Lihme Bladet i 10 år:

Fra protestblad til folkeeje
Af Ann Balleby

Vi var mange i Lihme, der midt i 00’erne
var rigtig trætte af, hvordan Lihme blev
omtalt. Og det drejede sig både om den
eksterne omtale i pressen og den interne
snak folk imellem.
Vi tog sagen i egne hænder og besluttede
at skrive ud fra følgende formål: ”Lihme
Bladet skal medvirke til at samle Lihme og
give fastboende, sommerhusfolk, turister,
presse og kommende Lihmeborgere/
tilflyttere mv. et billede af det liv, som
leves her med udsigt over fjorden”.
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den af Lone Wagner, Kim Jacobsen,
Dorthe Dalsgaard og jeg selv. Meget
hurtigt kom også Marianne Husted med.
Vi gav hinanden håndslag på, at bladet
ikke skulle være en døgnflue, og at vi ville
udgive i 5 år. Efter 5 år ville Lone Wagner
gerne afløses. Det blev hun først af Lone
Hansen og siden Lissie Hermansen.

Lihme Bladet var således en art
protestblad.

Distribution
Fra starten arbejdede vi meget med
distributionen og havde Lihme Bladet
med på Skive Folkeblads avisruter. Da
folkebladet efter nogle år lagde deres
ruter om, så de passede dårligere til
bladets interesser, besluttede vi, at Lihme
Bladet ”selv kunne gå ud”.

Lihme Bladet har fra starten arbejdet med
en smal redaktion. Fra starten bestod

Derefter var Lihme Brugs vores primære
distributionssted. Men vi havde brug

for, at bladet lå andre steder. I første
omgang kørte Karsten Fredsgaard ud,
men så kom han i borgerforeningen og
havde dermed mindre tid. Så fik vi en
rigtig post knyttet til, nemlig Anders ”Post”
Henriksen. Han har kørt med Lihme
Bladet i ca. 8 år fra 2009-2017. Nu har
Anders fået problemer med bentøjet og
Ove Møller Bek er trådt til som vores
distributør.

”Jeg tror, at vi kan blive
ved med at finde og
fortælle spændende
historier”
Økonomien
Lihme Bladet trykkes i 1.200-2.200
eksemplarer fire gange om året.
Økonomisk løber bladet lige knapt rundt.
Vi fik i sin tid opstartsbidrag fra Skive
kommune og fra Sparsalling. Disse
beløb har lagt en bund. Dertil fik bladet
et stort beløb for at layoute Flemming B.
Johansens bog om Gyldendal Teglværk.

Dermed er driften af Lihme Bladet sikret
en årrække. Bladet modtager også
donationer på det kontonummer, der i
hvert nummer står i kolofonen på side 3.
Mange bidrager til Lihme Bladet
Mange bidrager til Lihme Bladet, og
vi har mødt fantastisk stor velvilje og
hjælpsomhed fra masser af mennesker.
Her skal særligt nævnes: Inger Jensen,
som styrer www.lihmelandsby.dk,
Poul E. Nielsen, som tegnede Lihme
Bladets logo, Ane Marie Henriksen og
Ib Svenningsen, som i lange perioder
har været faste skribenter for bladet,
samt Birgit Jørgensen, som står bag
aktivitetsoversigten.
Fejring og fremtid
Nu kan vi fejre vores 10 års jubilæum
med bl.a. en aften i Søren Vesters
selskab den 24. august.
Redaktionen har ikke diskuteret
fremtiden, men som Marianne sagde
forleden: ”Jeg tror, at vi kan blive ved med
at finde og fortælle spændende historier”.

Lihme Bladets redaktion bliver fotograferet
en martsdag på Sønderhede med fjorden
i ryggen
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De første to forsider på Lihme Bladet

Lihme Bladet

Lihme Bladet
Nr. 2, september 2007

Nr. 1, juni 2007
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Lihme Bladet i 10 år:

Hvordan startede Lihme Bladet?
Af Ann Balleby

Hvordan startede Lihme Bladet? Det
bliver belyst i disse små interview.

længe. Du havde sagt, at vi skulle have et
blad, og jeg sagde, at jeg ikke havde tid
lige nu. Det gik der vel et par år med.
Så kom du med det der blad ude fra
Fjends. Det syntes jeg ikke rigtig om,
og det lå længe i værkstedet ude i min
garage. Men så fik du mig lokket med,
og du havde talt med Lone Wagner og
Dorthe Dalsgaard. Vi holdt et møde
nede på skolen, og siden havde vi
redaktionsmøde ude på gården i
folkestuen hos Dorthe og Jørgen. Her fik
vi aftalt bladets størrelse, antal sider, pris
på annoncer osv.
Da du kom med det første blad, fik du et
stort kram.

Kim Jacobsen
Hvordan startede Lihme Bladet?
Vi to havde gået og snakket om det
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Lone Wagner
Hvordan kom du med i Lihme Bladet?
Dig og Kim havde snakket om det på

”Ah, den kvalitet synes jeg ikke…”.
Men på det tidspunkt havde du lavet
et blad for en klasse på skolen, så jeg
tænkte, at det nok var ok.
Vi havde i 2003 arbejdet med
Aktivitetshuset og i den forbindelse fik
Inger Jensen oprettet www.lihmelandsby.
dk. Det første og længe det eneste, der
var på siden, var en video fra indvielsen
af Aktivitetshuset, men det var den første
formidling, vi lavede i Lihme.
Da vi stod med Lihme Bladet nr. 1 i
hånden i juni 2007 tænkte jeg ”YES!”. Det
lækre tryk gjorde en kæmpe forskel.
forhånd, og så en dag stoppede du mig
i Irmas købmandsbutik. Du var træt af
den dårlige omtale, Lihme fik bl.a. i Skive
Folkeblad. Der var artikler om flugt fra
skolen og snapseglas, der var blevet
smadret i forsamlingshuset.
Det viste et andet Lihme end det Lihme,
vi der boede her opfattede.
Derfor ville vi fortælle de gode historier.
Lihme Bladet blev hurtigt noget, folk var
stolte af. Det vendte stemningen i byen.
Dermed gik bladet fra at være en art
protestblad til et folkeeje.
Vi gav fra starten hinanden håndslag
på, at Lihme Bladet ikke skulle være
en døgnflue. Vi aftalte, at vi ville køre
på i 5 år og det er jo lykkedes! En af
hemmelighederne er ”lille input - stort
output”.
Noget af det Lihme Bladet har bidraget
med er, at folk nu har vidtåbne øjne for
fællesskabet og dets værdier. Der findes
faktisk eksempler på, at folk er flyttet
her til med baggrund i det fællesskab og
den tryghed, som både Lihme Bladet og
Lihmeinfo på facebook dokumenterer.
Dorthe Dalsgaard
Hvordan kom du med i Lihme Bladet?
Lige pludselig var jeg en del af et møde
på skolen. Jeg kan endnu huske, at du
havde et blad med fra et sted i Fjends.
Det havde lyseblåt omslag, og jeg tænkte:

Marianne Husted
Hvordan var det du kom med i Lihme
Bladet?
Du spurgte om jeg ville med fra starten,
men jeg var i gang med en master, så
jeg havde ikke tid og overskud. Med da
masteren var færdig 2007, så kom jeg
med, bl.a. fordi Betty skrev en artikel til
Lihme Bladet nr. 2 om vores tur til Indien
den sommer.
Jeg synes, der har været down-perioder,
og jeg har tænkt, at nu er det for tyndt,
men kun et par gange. Nu tror jeg faktisk
på, at vi kan blive ved at finde på noget.
Der dukker hele tiden nye historier op.
Jeg synes i øvrigt, at det er vigtigt at
opfordre folk til at komme med det, hvis
de har en ide. Det fungerer rigtig godt.
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Landsbyaften

Lihme Bladet holder 10 års jubilæum.
Det markerer vi ved en festlig kulturaften i Medborgerhuset.
Torsdag den 24. august 2017 kl. 18.00.

Aftenens program:
Fællesspisning

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

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

Søren underholder og fortæller om det gode landsbyliv og om at være kreativ og se mulighederne, der
hvor man bor.
Her kan du høre, hvor han får ideerne fra, og hvorfor forenings-Danmark er vigtig for sammenhængskraften i lokalsamfundet.
Hør om hvem Søren er, og hvad man egentlig laver
som kreativ bonderøv med et sprog, der er alt andet
end rigsdansk og et humør, der får selv en grædekone til at smile.
Hvem tør lige flytte ud i sidste revle og så leve af noget så højrøvet som design …
Søren inddrager publikum, og Lihme Bladet sørger
for musikalske indslag og serverer kaffe undervejs.

Billetter
Billetter á 100,- kan købes i Dagli’Brugsen Lihme
fra den 1. august. Efter først til mølle princippet.
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Om Søren Vester

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

Xantine

Og det gælder for alle aldre og om alle
ting. Vi dækker virkelig bredt, hvilket også
står klarere for mig efter, jeg har talt med
folk til voxpoppen.
Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi
også har artikler med bund i, artikler som
sætter tanker i gang.

Lissie Hermansen
Hvordan kom du med?
Du overfaldt mig til oktoberfesten. Jeg var
alene, og så blev jeg hidkaldt til at sidde
ovre hos dig.
Er du glad for at være med?
Det er meget interessant, men vi er for
få. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var
flere til skrive. Jeg har aldrig skrevet før
- jeg er til tal ikke til bogstaver og jeg har
ikke skrevet siden folkeskolen. Der fik

jeg besked på, at jeg ikke skulle skrive
flere stile, læreren gad ikke læse samme
historie blot med andre navne.
Jeg har været ude at interviewe med
Peter og Lolita. Hans søster og svoger
Struer kom forbi. De bor i Struer, men
har sommerhus i Ålbækparken. De er
imponerede over denne lille by, og hvad
vi får ordnet. De har alle numre af Lihme
Bladet.
Peter, min mand, og jeg kendte til Lihme
Bladet før vi flyttede herud. Vi havde
set det i klubhuset hos sejlerne. Vi var
begyndt at komme på Gyldendal havn,
fordi jeg arbejdede med Jens Johan
Christensen og Egon Hørby. Vi startede
i sejlklubben i 2008 og flyttede herud
i 2013. Vi brugte faktisk bladet til at få
viden om huse, som var til salg.
Jeg forstår, at Lihme Bladet startede som
en protest for at vende en stemning. Det
er virkelig lykkedes, og det er jeg glad for
at være med til.
Hvor går Lihme Bladet hen?
Lihme Brugs
Barber Svend Jensen
Sparekassen, Lem
Købmanden, Lem
Lem Ældrecenter
Hostrup Hovedgård
Læge Aase Andersen
Grillhuset, Lem
Frisør Hanne
Vejby Grønthandel
Lundly Gartneri
Balling El
Tingfinderiet, Krejbjerg
Grundvad Tømmerhandel
Rødding Ældrecenter
Limfjordscamping
Fjordbo, Lihme
Lihme Medborgerhus
Karin Henriksen, kunstbutik Lihme
Lihme Gl. Skole
Lihme kirke
Gyldendal Kajakklub
Gyldendal Bådelaug
Restaurant Gyldendal
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Lihme Bladet i 10 år:

Hvad mener læserne?
Af Marianne Husted

Lihme Bladets udsendte troppede op i
Dagli’ Brugsen Lihme en tidlig onsdag
aften for at høre potentielle læseres
mening om bladet i anledning af 10 års
jubilæet. Læser de mon bladet? Hvad kan
de bedst lide at læse, har de forslag til
ændringer og mener de, at Lihme Bladet
betyder noget.

John Miltersen, Lihme
”Jeg læser bladet. Jeg kan bedst lide
artiklerne fra unge mennesker, der er
flyttet fra byen. Det er spændende at
læse og følge med i, hvad de laver nu.
Lihme Bladet er meget vigtigt. Det er en
god idé og virkelig interessant at læse”

Jane-Elisabeth Sandberg, Lyngtoften
”Jeg læser hele bladet. Det er en god
blanding. Af nyt og gammelt. Aktiviteter
og sladder. Som tilflyttere har vi lært en
del af området at kende gennem bladet.
Vi bor ude midt i ingenting og vidste ikke
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rigtigt, hvilket sogn vi hørte til; om det
var Lem, Rødding, Lihme eller måske
Skive. Men nu har vi et barn i vuggestuen
i Lihme, og så er vi ikke længere i tvivl.
Folk tog rigtig godt imod os, så nu ved vi,
at det er her, vi hører til.
Jeg er særligt interesseret i artiklerne,
som handler om lokal historie. Men det
er også sjovt at læse om nye tilflyttere og
forskellige mennesker, som man jo ser
ind imellem.
Lihme Bladet betyder meget, mere end
man regner med. Folk opdager det først,
når bladet ikke er der længere. Det giver
en fællesskabsfølelse. Jeg kommer fra
et sted med et kirkeblad, der gav en
fællesskabsfølelse på samme måde
som Lihme Bladet gør. Fortsæt det gode
arbejde, vi er rigtig glade for det”.
Jane-Elisabeth fortalte også, at hun
og hendes mand, som arbejder på
kasernen i Skive, var i tvivl om, hvor
deres søn skulle døbes. Valget faldt på
garnisonskirken i Skive. I dag er hun ikke
i tvivl om, hvor hun håber på kirkebryllup
(kirkelig velsignelse, da parret er viet på
rådhuset). Det skal være i Lihme kirke.
Om det bliver tids nok til, at brudeparret
kan kandidere til at vinde brudebuketten,
som Lihme Bladet satte på højkant i
sidste nummer, krydser hun fingre for
med et glimt i øjet.

Thomas Kristensen, Øster Hærup
Jeg læser bladet. Jeg kan særlig godt
lide de gamle historier fra Lihme. De

er spændende. Fx artiklerne, som Ib
Svenningsen skriver.
Det betyder meget, at vi har sådan et
blad til at vise, at vi er aktive, og der sker
noget her i Lihme. Bladet ligger i Brugsen,
hvor turisterne kan tage det og se, hvad
Lihme er for en by.”

Det er dog en særlig stor oplevelse at
læse om og følge de unge mennesker,
der er ude i verden. Det er jo mine
børnehavebørn (Kis arbejdede i Fjordbo
i en årrække, red.), som jeg ikke har
forbindelse med længere.
Lihme Bladet betyder meget for vores
område. Også at der er artikler om nye
tilflyttere. Så lærer vi dem at kende, og
det giver os noget at snakke med dem
om. Det er en god måde at få dem med
ind i bysamfundet på, hvor vi jo måske er
noget lukkede.
Fortsæt på samme måde i de kommende
år. Jeg flyver i Lihme Bladet, når det
udkommer.”

Mette Miltersen, Ålbæk
”Jeg læser bladet nogen gange, faktisk de
fleste gange. Jeg kan bedst lide at læse
om naturen og om dyr. Og om, hvad der
sker i Lihme.
Lihme Bladet er godt, for så kan vi følge
med i, hvad der sker, og hvad det handler
om i Lihme.”

Kis Stamp, Lihme
”Jeg læser bladet, og det gør mine børn
også. Jeg har det med til dem, der er
flyttet her fra Lihme. Jeg læser det hele.
Det er fantastisk, at I kan blive ved med
at finde på noget. Jeg hører også ros
udefra. Om opsætningen og det hele.
Jeg synes artiklerne er meget individuelle,
og jeg kan lide at læse dem alle sammen.

Dinand Aalbers, Nordentoft
”Hvis bladet lige ligger på køkkenbordet,
så kigger jeg da i det. Jeg tager det, hvis
jeg ser det; men læser det ikke fra ende
til anden. Det er ting om byfesten, og om
der sker noget i Lihme, jeg kigger efter.
Det er godt, vi har Lihme Bladet. Det kan
informere borgerne om, hvad der foregår
i vores by. Det får vi hurtigt i hovedtræk.
Bladet er ikke så langt, så man kan
hurtigt bladre det igennem. Mange af
mine kammerater i andre mindre byer
ved ikke, hvad der sker i deres by. De har
ikke et blad. Lihme Bladet giver byen en
stemme.”
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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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Stemningsbilleder fra
Børnehuset Fjordbo
Af Jane-Elisabeth Sandberg,
Kontaktforældrerådet

Med 12 børn i vuggestuen og 21 børn i
børnehaven, er der ved at være fuld hus
i Fjordbo.
Alle områder af Fjordbo bliver flittigt brugt
og børnene elsker at lege der - især i
gymnastiksalen og ude på legepladsen.

Foråret indtages og tages ind ved
Lihme kirkes dige.

14

Området i og omkring Lihme er altid
spændende at udforske, og med
børnenes naturlige nysgerrighed og
fantasi er en gåtur i området aldrig
kedelig. Særligt de nye områdefornyelser
er noget der tiltrækker, og både
vuggestue- og børnehavebørn nyder at
undersøge det hele.

Bjergbestigning

Vikingekamp
Koncentration om katteslagningen
Hestene på Amtsvejen
studeres
Lykke på gyngen

Børnehuset Fjordbo er
ikke en naturbørnehave de er bare meget ud i
naturen

Vuggestuebørn på
indkøb i Lihme Brugs
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Preben Haunstrup er Lihme Brugs’
nye uddeler, og han er kommet
godt i gang med jobbet

Preben vil undgå madspild
Af Dorthe Dalsgaard
Preben Haunstrup Nielsen startede som
brugsuddeler i Lihme den 1. januar 2017.
Preben har sammen med personalet
og salgschefen fra Coop gennemgået
brugsen fra ende til anden og arbejder
med udviklingen af Daglì Brugsen
i Lihme. De har som mål at blive
klar med det meste til påsken, hvor
antallet af kunder stiger, når gæsterne
i sommerhuse og turisterne virkelig
besøger egnen.
Lys indgang
Preben har fra sit første besøg i Lihme
lagt mærke til de lyse rammer ved
indgangen til brugsen. Preben fortæller,
at Charlotte, som er butiksassistent
(komis), har kontaktet Karin Henriksen for
at få gode ideer til indretning. De ønsker
at gøre det hyggeligt ved indgangen
med puder og blomster, nu hvor der er
nymalet og klar til indretning. Ligeledes er
Preben meget stolt af Brugsens Frugt- og
grønt-afdeling, som var Jimmys (tidligere
uddeler) hjertebarn og meget større, end
man kan forvente i forhold til butikkens
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størrelse.
Som noget nyt udvider Brugsen
åbningstiden i sommerhalvåret, så der er
åbent fra 7.30 til 20.00 fra 1. april til 31.
august.
I arbejdsplanen indgår der 5 ungarbejdere
under 18 år og 3 unge over 18 år samt
Charlotte og Preben.
Madspild i fokus
Preben arbejder selv mange timer og
følger med i statistikker og nøgletal, som
han også fortæller de unge om, for at de
kan se meningen med at lave lister over
alle varegrupper. Målet er at være på
forkant med varernes holdbarhed.
Preben har erfaring med at begrænse
madspild ved at have et godt overblik
over butikkens lager. Selvfølgelig vil der
altid være varer, som kommer tæt på
sidste salgsdato.
Det stråler ud af Preben, at han er en frisk
købmand. Med et glimt i øjet byder han
kunder velkommen med: ”Det var lige
dig jeg ventede på”, hvorefter han tilbyder
kunden en vare tæt på udløbsdatoen til

en lavere pris. Preben er sikker på, at det
er en fordel for både Brugsen og kunden
at gå efter det fælles mål at begrænse
madspild i Lihme Brugs.
Pakker, medicin, kager, slik og meget
mere
Imedens vi sidder på kontoret og snakker,
kommer Charlotte ind for at hente pakker,
som Brugsen udleverer dagligt. Pakker
som bliver indleveret inden kl. 10 kommer
ud næste dag enten med GLS eller Post
Nord, og denne service anvendes af
mange.
Ligeledes kommer Roslev Apotek forbi
med medicin kl. 15.00 på alle hverdage,
og det er af stor værdi for alle på egnen.
Det friske brød kommer dagligt fra
bageren i Vils på Mors samtidig med,
at personalet bager bakeoff kager som
dufter i hele butikken.

Slikafdelingen er en farvestrålende og
fristende afdeling for mange, og Preben
forventer at sælge ca. 1000 kg, hvilket
bekræfter at egnen får mange gæster i
sommerhalvåret, som hygger sig med
slikaftener, når de holder fri eller har ferie.
Hjemme efter en lang arbejdsdag er det
af stor værdi for Preben, at han bor tæt
på sine forældre og sin bror. De spiser
dagligt sammen og har stor glæde af
hinanden. Prebens sparsomme fritid går
med familien, og han læser gerne en krimi
eller historiske bøger. Det er ikke blevet
til det helt store her i starten, idet timerne
er brugt i forbindelse med indkøringen af
Brugsen i Lihme.
Ferierne er flere gange gået til Tenerife
og Thailand, og det er steder, hvor der
er dejligt varmt i vinterhalvåret. Dette
ferietidspunkt passer uddeleren i Lihme,
som har højsæson i sommerhalvåret.
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Tlf.: 9756 6107

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

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

Åbningstider:
Fredag 16 - 22
Lør,- søndag og helligdage 12 - 22
Åbent for selskaber og mad ud af huset efter aftale
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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Ole Kristensen følger stolt resultaterne
for den mælk gården leverer

Lihmegård leverer
Danmarks bedste mælk
Af Marianne Husted

Ti sortbrogede køer er linet op på den
ene side af en gang. På deres yvere
sidder malkemaskiner og pumper. De er i
gang med at blive malket. Det er søndag
eftermiddag, og dagens anden malkning
er i gang på Lihmegård. På den anden
side af gangen står ti andre køer klar til,
at det bliver deres tur. Malkestalden er
indrettet, så køernes yvere er på niveau
med Rasmus Jensen og Hans Birchs
hænder. De desinficerer køernes patter,
tørrer dem af med rene klude, sætter
malkemaskinerne på og holder øje med,
at malkningen går som den skal, og
malkemaskinerne falder ned igen, når
en ko er færdigmalket. Når hele rækken
er færdig træder køerne tilbage og giver
plads til ti nye køer. Sådan foregår det
ved malkningerne kl. 5, kl. 13 og kl. 21.
Tre eksamener om dagen
”Det er en eksamen hver dag at malke
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køer,” siger Ole Kristensen, som ejer
Lihmegård sammen med hustruen
Bente Vestergaard. Arla henter mælk
hver anden dag fra gårdens 240
køer. Og ved hver eneste afhentning
tages prøver af mælken for at måle
fedtprocent, protein, celletal, kimtal
med mere. Dvs. 182 kontroller om
året af mælken. Alle mælkeprøver
gemmes på mejeriet 3-4 uger. Hvis
noget går galt i en osteproduktion,
giver det mejeriet mulighed for at spore
mælkeleverandøren, der har været skyld
i miseren. Mælkeprøverne fra mælken,
der indgår i den fejlslagne osteproduktion,
bliver yderligere analyseret. Og mejeriet
kan finde ud af, hvilken landmand der har
leveret den skyldige mælk, som fx kan
indeholde sæberester, have forhøjede
kimtal eller indeholde antibiotikarester
– alt sammen noget der ødelægger en
osteproduktion. Lihmegård har ikke været
skyld i en fejlslagen osteproduktion. Tvært

imod. Gården består eksamen. Hver dag
og med glans.
Mælkekvalitetsmester
Lihmegård blev i 2016
Mælkekvalitetsmester. Ud af landets
godt 3000 kobesætninger var der kun en
enkelt gård mere med en besætning på
22 køer, der blev kvalitetsmester sidste
år. Det er SEGES, som er et fagligt
videns- og innovationshus og en del
af ”Landbrug & Fødevarer”, der finder
mælkekvalitetsmestrene. Typisk er der
en, to eller måske tre gårde, som opnår
titlen om året. Lihmegård har været
lige ved i flere år; men er faldet fordi en
enkelt af årets 182 kontroller har vist et
celletal over 150.000. I 2016 lå gårdens
gennemsnitlige celletal på 88.000 mod
et landsgennemsnit på 205.000, og
gårdens kimtal lå under 3000, som er
det laveste man går ned i målingerne.
Landsgennemsnittet for kimtallet var
på 7688. Celletallet stiger, hvis der er
sygdom i en mælkekirtel. Kimtallet er
udtryk for antallet af bakterier i mælken.
Dette tal siger især noget om hygiejnen
på gården og opbevaringsforholdene
af mælken. Jo lavere celle- og kimtal jo
bedre mælk, der kan holde sig i længere
tid end mælk med højere tal.
Fornemmelse for mælkekirtler
Hans er 16 år og starter i lære som
landbrugselev på Lihmegård til
sommer. Nu går han på grundforløb på
Asmildkloster Landbrugsskole og malker
på Lihmegård i weekenden. Rasmus er
i gang med sin sidste praktikperiode af
landbrugsuddannelsen, og han kan sit
kram.
”Jeg har været her i så mange år, at
jeg kender køerne ud og ind,” siger
Rasmus. Han ved med sine hænder,
hvordan de fire patter skal føles på hver
eneste af gårdens 240 køer. Mærker
han en hårdhed ved en af kirtlerne, når
han rutinemæssigt tørrer den af ved

Mælkekvalitetsmester
For at blive mælkekvalitetsmester
skal disse de krav overholdes ved
samtlige kontroller hele året:
- Ingen celletalsmålinger over
150.000
- Ingen kimtalsmålinger over
5.000
- Ingen antibiotikauheld
hver malkning, ved han, at det kan være
et tegn på yverbetændelse. Så kan
han være heldig at tage betændelsen i
opløbet, inden koen får feber. Rasmus
smører kirtlen med pebermyntecreme,
som varmer og kan redde kirtlen
inden betændelsen opstår. Hvis en ko
har yverbetændelse stiger celletallet
voldsomt. Fra at have ligget på 20.000
kan det hurtigt ryge op på 10 millioner.
Når Rasmus mærker noget unormalt,
laver han med det samme en CMT-test
(celletalstest) og tester mælken fra de
fire patter for at finde ud af, om der er
urenheder i mælken. Hvis det er tilfældet
bliver disse kirtler malket separat, hvor
mælken kommer i en spand og ikke
bliver blandet med gårdens øvrige
mælk. Efter et par uger har kirtlen typisk
helbredt sig selv, og mælken kan igen gå
i mælketanken uden at få celletallene til
at stige.
Ren mælk er lig med god økonomi
”Med 30-40 års erfaring ved man
efterhånden, hvor man skal kigge,”
siger Ole, der har sine gennemprøvede
metoder til at holde kimtallene nede.
Efter hver malkning skal anlægget spules
grundigt, så der ikke opstår belægninger
og gemmer sig sur mælk nogen steder.
Vandtemperaturerne skal være tilpas høje
under rengøringen og temperaturerne i
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køleanlægget tilpas lave. På computeren
lige inden for stalddøren følger Ole, Bente
og medhjælperne alle køers gøren og
laden. Celletallene i deres mælk, hvornår
de kælvede, hvor mange liter mælk de
yder hver dag osv. Lihmegård fik lavet
sandbåse til køerne i 2015 og gik over
til tre daglige malkninger i 2016. Det har
betydet, at en ko yder 2400 kg mælk
mere om året og nu er oppe på 13.000 kg
om året svarende til et gennemsnit på 40
kg pr. dag i de ca. 305 dage, som koen
bliver malket.
Tanja Marcussen er fodermester på
Lihmegård. Det har hun været i seks år.
Og det er faktisk Tanjas fortjeneste, at
gården kom til at fokusere så meget på
at opnå de gode tal. Med små daglige
indsatser kunne hun vise, at tallene blev
bedre og bedre. Tanja er på barsel nu;
og Ole ansatte en ekstra elev, så der
nu er to elever ud over Rasmus. De tre
elever ser en ære i at holde de gode

resultater; mens Tanja er væk. Og det
er de jo med titlen som kvalitetsmester
virkelig lykkedes med. Økonomisk er der
også en gulerod i at levere ren mælk.
Celletal under 200.000 giver 2% tillæg i
afregningsprisen for mælken, og det gør
kimtal under 30.000 også.

Vidste du, at
- En gennemsnitlig ko på
Lihmegård gav 13.000 kg mælk
i 2016.
- Dagli’Brugsen Lihme solgte
35.957 l mælk (mini-, skummet-,
let- og sødmælk) i 2016.
- Det svarer til, at 3 køer på
Lihmegård kunne levere al
mælken, der blev solgt i brugsen.

Rasmus laver en celletalstest, hvis
han mærker noget unormalt
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Lad os mødes...
Du finder os
præcis, hvor
du plejer

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

Arne Raun Krejberg
82 22 94 03

Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Inge Andersen
82 22 94 14

Jan Wilsfort Lund
82 22 94 06

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Karina G. Filtenborg
82 22 94 16

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

Lars Chr. M. Nielsen
82 22 94 14

Lotte Goul
82 22 94 12

Aase A. Frostholm
82 22 94 15

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

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

Søren K. Vestergaard
82 22 97 04

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

www.sparv.dk

23

Økologisk Kås
Af Marianne Husted

Kås søsætter to bæredygtige initiativer i
første halvdel af 2017. Midt i februar var
det slut med fyringsolie, hele herregården
bliver nu opvarmet ved jordvarme. Til maj
er gården fuldt omlagt til økologi. Både i
markdriften og ved dyreholdet.
Det er slut med kunstgødning og
sprøjtegift. Gårdens 30 ha agerjord er
sået til med kløvergræs, som ifølge
bestyrer Klaus Østergård bliver motoren i
foderforsyningen af gårdens 55 Herefordkøer og deres kalve. I vinterhalvåret får
kalvene det gode kløvergræs, mens
køerne får det grove suppleret med
økologisk halm. I sommerhalvåret finder
kreaturerne føde på gårdens 250 ha eng
og hede, hvor der også går 40 får med
lam.
Omlægningstjek
Klaus har haft besøg af både en
planteavls- og en kvægbrugskonsulent
fra landboforeningen, og de har lavet en
handleplan med et omlægningstjek, som
sikrer, at omlægningen til økologi foregår
korrekt. Han har også haft det første
årlige økologitilsyn, som var en blanding
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af kontrol og vejledning. Læsning af den
ugentlige udgave af Landbrugsavisen
betyder ny adfærd fra Klaus’ side.
Nu springer han over sektionerne
om alle nye former for planteværn og
markedsberetningerne med priserne på
kvælstofgødning. I stedet har han fået
anden vigtig faglitteratur.
”Jeg har fået en ny øko-bibel,” siger
Klaus og hiver ”Vejledning om økologisk
jordbrugsproduktion” frem. Den er udgivet
af Miljø- og Fødevareministeriet. For at
forstå den nye bibel har Klaus været på
omlægningskursus arrangeret af SEGES,
som er et videns- og innovationshus
under organisationen Landbrug &
Fødevarer.
”Kemi på marken er skidt for både
grundvandet og biodiversiteten, og
det passer dårligt sammen med
målsætningerne om, at Kås skal være
et naturområde,” forklarer Klaus om
begrundelserne for omlægningen til
økologi. Han bakkes op af Færchfonden
som med det økologiske Kås sikrer
en større helhedsorientering omkring
fondens ejendom med de fredede skov-,
eng- og hedearealer og agerbruget.

Klaus Østergaard hygger sig med de
tamme, økologiske får

Jordvarme i etaper
Jordvarmeanlægget har været flere år
undervejs og bestået af flere faser. Første
fase bestod af opsætningen af et 60.000
kW solcelleanlæg på gårdens store
stald for fire år siden. Solcelleanlægget
producerer tre en halv gange så
meget strøm, som der blev brugt på
gården. Det gav anledning til snak om
jordvarme. Spørgsmålet var dog, om
hovedbygningen var tæt nok til at blive
varmet op med jordvarme. Væggene i
den fredede bygning kunne ikke isoleres.
Men reparationer af vinduer, isætning
af forsatsruder, isolering på loftet med
papiruld, reparation af murværk og tag,
nye skorsten, nye afløb mm. i fase to
resulterede i en tættere og mere lun
bygning, der oven i købet også betød et
bedre indeklima. Så var vejen banet til
projekteringen af jordvarmen i fase tre.
”Der har været mange jokere i det,”
fortæller Klaus om jordvarmefasen,
hvor han måtte sluge mange
tålmodighedspiller. Nedgravningen af

jordslangerne blev et år forsinket pga.
arkæologiske fund. På den første mark,
der var planlagt til slangerne, fandt
arkæologerne rester fra både stenalder,
bronzealder, jernalder og middelalder

Fakta om jordvarmeanlæg på Kås
Jordvarmeanlægget består af to
separate anlæg. Begge er Gastechanlæg leveret af Karsten Sørensen
fra Gyldendal og produceret hos Dam
& Hovgaard i Grønning.
Jordvarmeanlægget i
hovedbygningen er et 70kW-anlæg
med fire kompressorer og 3800 m
nedgravede jordslanger. Det kan
opvarme 900 m2.
Jordvarmeanlægget i
magasinbygningen (den hvide
bygning) er et 12 kW anlæg med 600
m nedgravede jordslanger.
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med spor af beboelseshuse, kogegruber
mm. Altså rigtig mange skatte fra
fortiden, som det ville blive for dyrt at
grave ud på nuværende tidspunkt. Så
blev der udvalgt et helt nyt område
længere væk fra herregården, hvor
Kulturstyrelsen bekostede en ny grundig
forundersøgelse. Arkæologerne gravede
20 såkaldte søgegrøfter og fladegravede
en halv hektar i en halv meters dybde,
inden der kom go for, at nedgravningen
af jordslangerne til jordvarmeanlægget
kunne gå i gang.
”De gamle støbejernsradiatorer fra
det første centralvarmeanlæg i 1960
har en passende godstykkelse og
vandvolumen til jordvarmen,” fortæller
Klaus. Gulvvarme var udelukket i
den fredede bygning. Det bliver dog
brugt i magasinbygningen – den hvide
bygning – der også fik sit eget separate
jordvarmeanlæg i samme ombæring, som
hovedbygningen fik installeret jordvarme.
Fremtiden
To nye planer for fremtiden er i
støbeskeen på Kås. Og de har begge
et bæredygtigt perspektiv og kræver
også begge en vis tålmodighed. For det
første er der en plan om at renovere

Kås opvarmes med jordvarme
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bindingsværket i hovedbygningen
med lokalt tømmer. Foreløbig er der
bjærget 30 store stammer fra Kås skov,
og egetræet er savet op på et mobilt
savværk. Nu ligger det til tørring, hvilket
tager fem år.
Tidshorisonten for den anden plan er
kortere; men dog uvis, da den igen
involverer arkæologiske udgravninger.
Der skal bygges en ny bestyrerbolig.

Vidste du, at
- 19% af det samlede areal på
24,4 km2 i Lihme Sogn tilhører
Kås - og er fri for sprøjtegifte og
kunstgødning.
- 25% af Lihme Sogns areal er
opland til et meget sårbart NATURA
2000 område. Dette areal ligger ved
Kås og ned mod Lihme.
- 16% af Lihme Sogn er et NATURA
2000 habitatsområde. Det ligger på
halvøen Kås.
- 7,5% af det samlede
landbrugsareal i Danmark dyrkes
økologisk.

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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Klassebillede fra 1950.
Jens Trærup ses i den røde ring

En lille erindring fra min skoletid - en
autentisk beretning fra det forrige
århundrede
Af Lissie Hermansen og Jens Trærup

Denne lille erindring kommer fra Jens
Trærup – Pensionist og bor i Gyldendal.
Tidl. Baunsgaard i Lihme.
Jens vil herunder give os et lille historisk
vingesus om en helt anden måde at gå i
skole på.
Den gang blev der brugt hårdtslående
argumenter og trusler – en tid så
anderledes fra i dag og ikke længere tid
siden end, at vi stadig kan huske det. En
tid hvor børn gik i skole og til præst efter
andre normer og regler. En tur ned af
mindernes vej for nogle og andre yngre
personer vil straks påstå, at sådan har det
aldrig været. Herunder kan du selv læse
den lille erindring.
Prøv at spørge de ældste i din familie
om deres skolegang. Helst de historier
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de aldrig fortalte deres forældre. Jeg er
sikker på at der også er mange sjove
historier i jeres familier.
Jens Trærups fortælling:
Jeg blev født den 7. oktober 1942 på
en gård, der hedder Nørre Hede, ca. 1
kilometer fra Ålbæk skole.
Dengang lå der en skole på Vadumvej 6.
Jeg kom i skole allerede som 6-årig, fordi
mine forældre syntes, jeg var umulig
at have der hjemme. Det var et helt år
tidligere end man normalt kom i skole,
men Lærer Husted mente nu nok, at han
kunne lære mig at opføre mig ordentligt.
På Ålbæk skole regerede lærer Husted.
Lærer Husteds krav til opførsel og min
måde at være på harmonerede ikke så
godt sammen.

Det tog derfor ikke lang tid, før jeg første
gang blev sendt hjem efter at have fået et
par flade øretæver af lærer Husted.
Jeg havde været op at slås. Ham jeg
sloges med, endte med en blodtud. Den
dag kom jeg jo alt for tidligt hjem fra
skolen, og så ville min far gerne vide
hvorfor – jeg måtte gå til bekendelse - det
resulterede i en røvfuld. Efter den dag
tog jeg aldrig hjem før de øvrige børn fik
fri – det blev til mange ture ned til Ålbæk
strand.
I Ålbæk skole var undervisningen delt
i en lille klasse for de små og den
store klasse for de store. Men ellers
forløb skoledagene som regel med,
at vi begyndte dagen med en sang
eller to. Den første time havde vi så
religion og bibelhistorie. Derefter var
det tid til dansk, regning og geografi. Vi
afsluttede dagen forskelligt alt efter, om

det var sommer eller vinter. Om vinteren
havde vi gymnastik eller folkedans. Om
sommeren spillede vi håndbold, tog
idrætsmærker eller kørte på cykel til
Ålbæk strand for at bade. I Limfjorden
ud for Ålbæk strand blev der lavet en
opmærket svømmebane, hvor vi kunne
tage svømmemærket – vi skulle svømme
200 meter.
Jeg var ret god til gymnastik og håndbold.
Det var dengang naboskolernes store
klasser besøgte hinanden for at spille
håndbold. Jeg gik kun i lille klasse, men
bad mor om lov til at cykle med til skolen,
når de spillede. Når Lem, Rødding eller
Lihme kom for at spille, så gav lærer
Husted mig lov til at spille med.
Jeg kan huske, at der var en mand, vi
kaldte for ”BARONEN” – det kom jeg til
at råbe efter ham en dag, han kørte forbi
skolen. Han hed faktisk Anders Andersen.
”BARONEN” smed cyklen og løb efter

Den store klasses tur til København.
Jens Trærup ses i den røde ring
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mig. Jeg løb ind i gymnastiksalen og
gemte mig under plinten. Jeg fik tre piger
til at sidde oven på plinten og sige, at
jeg var løbet hjem. ”BARONEN” var helt
oppe at køre, men han fik mig ikke. Det
kostede en gang flødeboller, og så slap
jeg for øretæverne.
Engang kom jeg til at smide en håndbold
lige i hovedet på Gunda Kristensen.
Gunda faldt og slog hovedet. Da jeg
kom hjem, sagde jeg det til min mor. Mor
beordrede mig straks ned til Gunda med
bolsjer – det var jeg ikke meget for og,
det tog meget lang tid at cykle der ned.
Men jeg blev ellers godt modtaget, da jeg
nåede frem med undskyldning og bolsjer.
Hvert år blev der afholdt Knud Strand
stævne. Et af de sidste år, jeg gik i skole,
kan jeg huske, at Harry fra Lem skole
og jeg kom på den tanke, at vi ikke ville
være med til gymnastikopvisning, men
gik ned til fjorden for at bade i stedet for.
Desværre så lærer Husted os, og jeg fik
den besked, at når jeg var for ”stor” til at
lave gymnastik, så kunne jeg heller ikke
være med til at spille håndbold. Men da
skolen en dag skulle spille mod Lihme,
kom lærer Husted alligevel til mig og
sagde ”Nu kan du finde dine sko frem og
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gøre dig klar”. Det gik trods alt hans ære
for nær at tabe til Lihme skole, bare fordi
jeg skulle straffes. Jeg husker dog ikke
kampens resultat.
Jeg gik til præst hos pastor Brigsted – det
var også ved at kører af sporet, idet han
havde en flok gæs, der kom hvæsende
efter os, hver gang vi kom til præst. En
dag skete det, at jeg (uheldigvis) kom
til at køre hovedet af gasen, og det så
pastor Brigsted. Jeg blev kaldt ind på
kontoret og fik besked på, at han ikke ville
konfirmere mig.
Jeg holdt selvfølgelig på, at jeg ikke
havde set gasen, inden jeg kom til at køre
over den.
Pastor Brigsted sagde, at det gik denne
ene gang – men hvis jeg gjorde det
mindste forkert en gang til, ville han ikke
se mig mere.
Jeg blev konfirmeret, og dagen efter
startede jeg som karl hos John Hald, og
min skoletid var slut.
Det var i meget korte træk oplevelser fra
min skoletid.
Billederne er venligst udlån af Karen
Marie Jensen

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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Lars Andersen med
sine flotte konkurrencedyr.
Indsat ses Danmarks flotteste
kanin

I barndommens fodspor
Af Rikke Andersen

Lars Andersen tabte som dreng sit hjerte
til kaniner. Hans lidenskab var at passe,
avle og udstille sine kaniner.
Lars brugte i sine barndoms- og
ungdomsår mange timer i stalden på
at bygge de helt rigtige bure, træne
kaninerne til den korrekte præsentation
og ikke mindst få dannet nogle gode
kaninpar, der kunne sikre næste
generations vinder. I stalden og på ledige
stunder var der altid en far søn snak om,
hvilken kanin der var den bedste i et kuld
unger.
98 kaninbure
”Kone, Børn og Bøvl” og andre dyre
hobbies har i nogle år overtaget
kaninernes plads, men én gang forelsket,
altid forelsket. Her 20 år efter har Lars
genoptaget sin barndomshobby. I dag
er stalden på Vendalgaard fyldt med
kaninbure – der er plads til 98, og
kaninerne får hver sit bur. Her tilbringer
vi sammen mange gode timer med en
hobby, som langsomt er blevet en fælles
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hobby med hver vore ansvarsområder.
For os er det afslapning at komme hjem
til vores dejlige matrikel – hvor vi kan se
langt, og hvor vi kan gå i stalden og nyde
lydene af tilfredse kaniner, som pusler i
nystrøet halm eller nyder et frisk stykke
gulerod. Det nemt at pakke kaninerne
i deres transportkasser og tage ud for
at konkurrere med andre kaninnørder
rundt omkring i det meste af Danmark.
Det er altid spændende at få afklaret
om dommerne også synes om de dyr, vi
selv har taget ud som de bedste. Vi har
desværre ikke en Kaninforening længere
i Skive, men vi er kommet i godt selskab i
Thy-Mors kaninavler forening og har fået
skabt kontakt til andre kaninavler både i
Danmark, Sverige, Norge og Tyskland.
Alaska og Isabella
Det er racerne Alaska og Isabella, som
vi lige nu avler med og udstiller. Alaska
kaniner er en hel sort kanin og Isabella
er en lysbrungrå kanin. Begge racer er
betegnet som sportskaniner. De skal
kunne præsentere sig, når de sidder

foran en dommer. Det gælder for kaninen
om at vise, at her på udstillingen er jeg
bare den smukkeste. Vi forbereder os
inden udstillingerne ved at udtage netop
de kaniner, der er klar til netop denne
udstilling. Vi kigger på pelsens kvalitet
(at de ikke fælder) på farve, glans –
og sikrer os, at der ikke er hvide hår.
Racetypiskhed og kroppens fylde, form
og vægt er vigtige fokuspunkter. Kaninen
skal have den rigtige tandstilling, og
kløernes farve skal også være korrekt.
Der er en helt bestemt standard kaninen
skal leve op til.
Den bedste start
Sidst på vinteren eller først på foråret
kommer der unger i stalden. Dette
kræver ekstra arbejde, men det er vildt
dejligt at se de nye skud på stammen.
Unger giver altid et andet liv i en stald.
Lars arbejder hele tiden med at udvikle
fodersammensætningen, så ungerne får
den bedste start og vækst og får gode
pelse. Dette års unger skal være klar til
udstilling fra oktober. Det er vigtigt, at få
parret hunnerne på det rigtige tidspunkt,
så ungerne kommer med intervaller,
så vi løbende har ungdyr, der topper i

takt med afviklingen af de respektive
udstillinger. De vigtigste udstillinger
er vores foreningsudstilling i januar
og Landsudstillingen i februar, men
dyrskuerne og Landsskuet i Herning er
dejlige sommeroplevelser.
Danmarksmester
Udstillingssæsonen i år har været utrolig
god. Det hele er gået op i en højere
enhed. Vi har haft mange topplaceringer.
Kronen på værket i år var da et af
årets ungdyr – en hunkanin - blev kåret
som Danmarks bedste kanin 2017
på Landudstillingen i Svinninge på
Sjælland. Der foruden kom titlerne som:
Senior Danmarksmester for Grupper
(Det officielle Danmarks mesterskab),
Best In Show på Landsskuet i
Herning og Klubmester i Thy/Mors
kaninavlerforening.
Vi håber på, at næste udstillingssæson
byder på lige så gode oplevelser. I stalden
arbejder vi videre på avle topdyr inden for
racen Alaska og komme godt i gang med
avlsarbejdet på min nye race, Isabella.
Hvis I vil vide mere om vores kaniner
og følge årets gang, kan I finde os på
hjemmesiden: ”www.Alaskakaniner.dk”

Kaniner var også Lars’ passion,
da han var barn
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Bæver i Lihme for første gang i 2.000 år!?
Af Ann Balleby

Mogens Larsen fik sig en gevaldig
oplevelse, da han den sidste uge i marts
skulle fodre sin vædder.
I stedet for vædderen fandt Mogens: ”Et
dyr som en halv labrador med lang, tyk
hale”.
Mogens ringede efter Klaus Østergaard,
og de blev enige om, at det vist var en
mårhund. De er uønskede i den danske
natur, så Mogens hentede bøssen. De
kiggede lidt på dyret og Mogens lagde
an til at skyde det, da Klaus siger: ”Hold,
hold - der stikker en halv pagaj ud… Det
er en bæver”.
Klaus kørte så hjem og ringede til
naturstyrelsen, som kunne fortælle, at
bæveren i disse år spredes. Bæveren i
fåreskuret var sandsynligvis en toåring,
som var ud at lede efter et nyt levested.
Senere sad Mogens og betragtede
bæveren og var fascineret over halen,
den lange ”læder-dorn”. Bæveren sad
mat og sammenkrøllet i et hjørne. Men
så hentede Mogens pilegrene til den, og
straks blev den vaks og livlig. Den spiste
pilegrenen med forpoterne - og brugte
poterne, som var de hænder.
Nu er bæveren lukket ud. Måske forelsker
den sig i Kås sø og slår sig ned der. Det
er sandsynligt, at det er første gang de
sidste 2.000 år, at der har været fundet
bæver i Lihme sogn.
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Fakta
Bæveren indvandrede fra det
nuværende nordtyske område efter
sidste istid for 10.000-12.000 år siden
sammen med andre skovdyr som elg
og bjørn.
Fund af bævergnavede stammer og
knoglerester fra køkkenmøddinger
og moser viser, at den europæiske
bæver var udbredt over hele landet,
også på Bornholm. Fra bopladsfund
ved man, at dyret blev jaget, sikkert
både på grund af pelsen og kødet.
Bæverens uddøen i Danmark
formodes at have fundet sted fra
overgangen mellem bronzealder
og jernalder og ind i jernalderen
for 2.000-2.500 år siden. Efter alt
at dømme har årsagen været jagt
og forringelse af levestederne. Det
samme skete overalt i Europa,
og bæveren var tæt på at blive
udryddet. Direkte og indirekte
skyldes bæverens uddøen altså
menneskeskabte faktorer. Fem
små bestande overlevede i Norge,
Rusland, Tyskland og Frankrig.
Bæveren blev totalfredet i
begyndelsen af 1900-tallet. Fra disse
bestande er bævere blevet udsat
i næsten alle de lande, hvor arten
tidligere forekom.

Nyt fra Gyldendal Havn
Af Lissie Hermansen
Så blev det endelig igen vejr til at komme
på havnen og makke. I Gyldendal Havns
bestyrelse har de i den grad glædet sig til
igen at komme i gang, og man må sige, at
det har de været.
Dækket på bro 1 er blevet skiftet, og
diverse vandrør er blevet efterset og
repareret. Nu står den igen smuk og klar
til den første af mange sæsoner. Faktisk
er det første gang, der er blevet skiftet
dæk på broen, siden den blev etableret
for over 30 år siden.
Fakta:
Det tog ni arbejdsdage. Der er brugt
en tømmerflåde med påhængsmotor til
at færge gamle og nye brædder til og
fra broen samt diverse motoriserede
maskiner til at skærer og skrue med
og ellers kun disse rigtige mænds rå
mandefysik.
Arbejdet er blevet udført i 2 etaper og
med Gunnar Madsen, Johan Jeppesen
som tovholdere på fuldtid og hjælperne
Jan Johnsen, Carl Jørgen Miltersen, Jan
Døssing, Jens Trærup, Henrik Jørgensen,

Ole Pedersen, Carl Erik Witte, Erik
Jørgensen og Peter Hermansen, der hver
især har budt ind med det, de kunne, blev
arbejdet færdigt langt hurtigere, end det
var ventet.
Eneste kvinde, der har ydet indsats er
Birte Trærup. Hun har på bedste vis
serviceret de herrer med kaffebrød og
boller. Men, som de siger ”nu har hun jo
også en dejlig bro at vandre på til sommer
når hun igen er aktiv havnefoged”.
Der er skiftet 658 brædder og 208 meter
fenderliste. Der er skruet 4.330 skruer
i + alle dem, der er skruet ud. Alle de
nye brædder er skåret til og færget over.
De gamle brædder bliver genbrugt til et
læhegn.
Der er drukket meget kaffe i løbet af
dagene og lidt øl til madpakkerne.
Fredag den 31. marts 2017 kl.15 blev der
ringet med klokken for afsluttet arbejde
og endt oprydning af pladsen. Alle kunne
velfortjent nyde kaffen på terrassen.
Gunnar Madsen takker for alles indsats
under arbejdet og glæder sig over at
broen nu igen er i god stand, ser pæn ud
og forhåbentlig kan holde i mange år.

I Gyldendal Havn er bro 1 blevet
renoveret
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Nyt fra det sejlende folk i Bådlauget
Af Lissie Hermansen, formand Gyldendal
Bådlaug

Ude i stativerne stå bådene og venter
– lige om lidt skal vi igen have liv på
havnen.

Vi er klar - Sæson 2017 kom an, vi
glæder os til at komme i gang, med
kapsejladserne, ungdomsarbejdet og
anden søsport, til solnedgangene og til
det hyggelige samvær i området.
Der er afholdt ordinær generalforsamling
i Bådlauget. Erik Viller Jørgensen
genopstillede ikke til endnu en omgang
i bestyrelsen. Der blev sagt tak til Erik,
der har ydet en lang og helhjertet indsats
i Gyldendal Bådlaugs bestyrelse, til stor
glæde for Bådlauget. Eriks efterfølger
blev Troels Ejsing Nørgård. Troels er
også en person, der har viljen til at
give den gas og vil forhåbentlig yde
med samme høje energi i fremtiden.
Herudover er det håbet at udvide
bestyrelsen med endnu to medlemmer
på den ekstraordinære generalforsamling
den 22. april 2017.
Gyldendal Bådlaug har i løbet af vinteren
fået en spritny hjemmeside. Henrik
Jørgensen og Finn Mosegaard har helt
frivilligt været i gang med dette store
arbejde. Nu er den i luften, og det samme
er vores Facebook side. Her findes
informationer om klubbens aktiviteter og
hvilke muligheder, der ellers er i området.
Hjemmesiden www.gyldendalbaadlaug.
dk er absolut et besøg værd. Her kan du
også se, hvordan du bliver medlem, og
hvilke fordele det kan give.
Husk at der er arbejdsdag den 29. april
2017, det er i år EFTER, at bådene er sat
i vandet.
Kom og se når der igen kommer både
i bassinet, det sker den 21. og 22. april
2017.
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Til Sankt Hans griller vi i solskin!
Familieturen er flyttet til 12. - 13. august.
Vi tager på besøg i Handbjerg havn. Husk
også vores mange tilbud under Aktivt liv
i Gyldendal - den 26. august 2017. Vi
har blandt andet den store TORM Trailer
til rådighed hele weekenden og har brug
for mange hjælpere. Vil du være med, så
kan du allerede nu kontakte Troels eller
Finn.
Men se mere på vores aktivitetsplan i
klubhuset og hold jer orienteret på opslag,
hjemmeside og facebook.
Vi ses på haven og Fjorden

Aftenen nydes ved
sejlerlaugets klubhus,
mens solen går ned
i vest

Aktivt Liv i Gyldendal
– den 26. august 2017

Af Hans J. Thomsen,
Gyldendal Støtte-/Beboerforening

Tirsdag, den 28. marts 2017 var
der indkaldt til styregruppemøde i
Gyldendal, hvor repræsentanter for
foreningerne Gyldendal Støtte-/ og
Beboerforening, Spøttrup Havkajak Klub,
Gyldendal Bådlaug, Gyldendal Havn
og Restaurant Gyldendal modtog det
glade budskab om, at projekt Aktivt Liv i
Gyldendal havde fået bevilget kr. 20.000
fra Skive Kommunes RENT LIV-pulje til
gennemførelse af et stort arrangement
omkring Gyldendal Havn og det rekreative
område bag ved havnen.
Dermed har en lang række af møder i
løbet af vinterhalvåret, som vi skrev om
i Lihme Bladets december udgave, nu
båret frugt. Lørdag, den 26. august 2017
skydes aktivitetsdagen i gang, hvor der
startes med en fælles gudstjeneste i

et stort telt ved Restaurant Gyldendal.
Der vil ud over infostandere fra lokale
håndværkere og bagagerumssalg være
en bred vifte af aktiviteter for både
børn og voksne. Gyldendal Bådlaug og
Spøttrup Havkajak Klub holder åbent
hus, og Gyldendal Havn arrangerer
forskellige aktiviteter i havnebassinet. På
aktion-siden planlægges et indslag med
Hjemmeværnskutteren fra Struer med
”mand over bord øvelse” ved kæntring af
lille båd samt efterfølgende førstehjælp
ved søulykker på havnen.
Foreningen har også fået fat i Juliane
Dixen fra Idum ved Holstebro. Hun er
kendt fra TV-udsendelsen ”Den store
bagedyst”, og det er tanken, at alle
interesserede kan aflevere deres ”kage”
i det store telt ved Restaurant Gyldendal.
Juliane Dixen vil så sammen med
formanden for Gyldendal Havn - Søren
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Vang - udvælge den bedste kage og
efterfølgende udnævne ”Gyldendals
Mesterbager 2017”. Publikum vil så få
mulighed for at smage på kagerne og
købe kaffe m.v.
Formålet med hele aktiviteten er at
øge kendskabet til og brugen af lokale
håndværkere blandt sommerhusejere
og sommerhuslejere. Derudover skulle
det gerne bidrage til, at sommerhusfolket
inddrages endnu mere i lokalsamfundet,
og at foreningerne dermed kan
markedsføre Sydvest Salling som
turistområde. Arrangementet understøtter
også det landsbyklyngesamarbejde,
som de fem sogne - Lihme, Lem, Vejby,
Ramsing og Håsum - har startet op under
titlen ”Landsbyklyngen Sydvest Salling”.
Samarbejdet er startet op sammen med
Skive Kommune, Realdania, DGI og
Lokale Anlægsfonden, med henblik på at
tilføre Sydvest Salling midler til forskellige
aktiviteter og anlæg. Landsbyklyngen vil
være repræsenteret med en Info-stand på
havnen, hvor interesserede kan få mere

38

at vide om det nye samarbejde.
Alle interesserede kan etablere en stand.
Udstillerne skal selv sørge for deres
respektive stande, til gengæld får de
så gratis adgang til at fortælle publikum
om deres virksomhed og gøremål. Det
er håbet, at aktiviteten kan trække op til
450 besøgende fra nær og fjern i løbet
af dagen. Dagen afsluttes med et brag
af en fest på Restaurant Gyldendal,
hvor Laila Andersen vil præsentere en
stor buffet. Underholdningen leveres
af Ole Gas Band, der spiller kendte
Kim Larsen sange og byder op til dans.
Der vil være 150 billetter til salg, og de
sælges efter ”først til mølle” princippet.
Pris pr. kuvert ekskl. drikkevarer er
kr. 398,00, og billetsalget starter
fredag, den 2. juni 2017. Nærmere om
billetsalget vil ske via Lihme Mailservice,
Facebook, Opslag på strategisk
vigtige steder samt direkte mail til alle
medlemmer af grunderejerforeningerne til
sommerhusene.

Nye skilte på Gyldendal Havn
Af Hans J. Thomsen, Gyldendal
Støtte-/Beboerforening
I starten af marts 2017 blev de nye
skilte sat op. Gyldendal Støtte-/ og
Beboerforening havde hyret de gode
folk fra Skive Kommune’s Park og Vej
afdeling i Håsum til at forestå opgaven,
så skiltene blev opsat korrekt. De har
gjort et fint stykke arbejde, og nu er det
således blevet endnu nemmere for vore
gæster i Gyldendal at finde vej til vores
dejlige område med sø, stier og shelters
m.m. Skiltene er placeret på steder langs
Vester Hærup Strandvej og på havnen, så
man næsten ikke kan undgå at se dem,
når man kommer til området.

”Vi glæder os rigtig meget til at kunne
byde velkommen til en ny sæson i
Gyldendal”, siger Hans J. Thomsen, ”og
når arbejdsdagen den 01. april 2017 er
overstået, så er der atter opsat borde-/
bænkesæt og grill forskellige steder i
området”.

Skiltene er lavet af firmaet SERI-Q-SIGN
i Odense. Det er samme firma, som Skive
Kommune bruger, når de får lavet skilte.
Allerede i maj 2016 fik Gyldendal Støtte-/
og Beboerforening bevilget kr. 10.000
fra Bustrupfonden til delvis finansiering
af skiltene. Skiltene er en del af et
samlet projekt, hvor der skal etableres
hestefenne i tilknytning til den seneste
shelter, der ligger lige op ad fredsskoven
bag ved Gyldendal Havn. Hestefennen
er finansieret af Skive Kommune’s
Landbypulje og bliver etableret, så snart
fugten er af jorden, og maskinerne kan
køre i området uden at lave alt for dybe
spor.
Næste projekt, som bestyrelsen
arbejder med, er en udvidelse af
Sanse-/ og Aktivitetspladsen med en
ny forhindringsbane. Banen kommer
blandt andet til at indeholde en Tarzansti
og en Balancegang. Dertil kommer en
Sofa-gynge og Fugleredegynge. Der
er indhentet tilbud på opgaven, og
bestyrelsen er i fuld gang med at få
finansieringen på plads.
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Lihme-unge på efterskole
Af Morten Sørensen, Salling Efterskole
Nu har jeg gået på efterskole i snart et
år, og derfor kan jeg sige med sikkerhed,
at det er en oplevelse for livet. Vi har
for nylig lavet en masse opvisninger i
hele Danmark, og det har været helt
ubeskriveligt at gå på gulvet med 150
fantastiske unge mennesker fra Salling
Efterskole. Det giver et sus i maven, når
fanerne kommer ind, og man indser, at
en opvisning er slut, næsten inden den er

gået i gang, føler man. Det at marchere
ud til et helt publikum, som klapper og
hepper på en, det er en helt ubeskrivelig
følelse.
Det at gå på efterskole ville jeg ikke
bytte for noget i verden, det giver et
sammenhold uden lige og har for mig
været en fantastisk oplevelse. Det er
selvfølgelig også fedt, når man ikke
opviser!

Morten Sørensen står for
et morsomt indslag til
Salling Efterskoles
traditionsrige gymnastikopvisning

Karina Kristensen, Hardsyssel
Efterskole:
I år går jeg på efterskole, for at være helt
præcis Hardsyssel Efterskole. Jeg havde
ofte hørt, at det ville blive et ubeskriveligt
år, og dem, der siger det, har fuldstændig
ret.
Grunden til jeg bl.a. startede på efterskole
er dels at jeg gerne ville skubbe mine
egne grænser, men ikke mindst at opleve
hvordan det er at gå på efterskole.
Det bedste ved at gå på efterskole er alle
de nye venner, du får. Vi knytter alle et
helt specielt bånd med hinanden, når vi er
så tætte, som vi er. Det syssel (Et syssel
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er det sted, hvor du bor) som jeg bor på,
er særligt kendt for at være tosset her på
skolen.
Vi diskuterer hele tiden de mest
ligegyldige ting, men vi gør det på en
måde, så vi alle bare griner af det, fordi
det er så åndssvagt. Samtidig når vi
sidder og spiser er vi altid dem, der er
langsomst til at spise, fordi vi altid skal
snakke og sladre om hinanden om hvad
vi nu har lavet af tossede ting til vores
sysselmødre.
Jeg har aldrig været den, der har været
mest glad for idræt/gymnastik, men her
på skolen formår de alligevel at gøre det

Karina Kristensen tv. med veninderne fra
Hardsyssel Efterskole

sjovt ved at vi lave en opvisning. Vores
lærere tager hensyn til os alle. Selv de
handicappede vi har, har de har fået til at
være en del af opvisningerne, hvilket jeg
også er stolt af at vise til opvisningerne,
at her er plads til os alle. Og derfor får vi

Xanthine Albers med sin rumbo
på Blåkilde Efterskole

Xanthine Albers, Blåkilde Efterskole
Jeg valgte at tage et år på Blåkilde
Efterskole, da jeg altid har elsket at høre
andre fortælle om deres oplevelser på
efterskoler. Jeg havde overhovedet intet
problem med at finde ud af, hvilken skole
jeg ville gå på, da jeg havde besøgt
Blåkilde. Jeg følte straks, at det var et

bare et helt unikt forhold til hinanden, på
trods af vores forskelligheder.
Men alt i alt, så kan jeg varmt anbefale at
tage på Hardsyssel Efterskole, for det har
været et helt ubeskriveligt år for mig.
sted, hvor der var
plads til alle. Og
det er det.
Jeg elsker at gå
på efterskole. Det
bedste er klart
weekenderne,
hvor vi altid finder
på en hel del
sjov at lave. Altid
noget forskelligt.
Her til sidst
på året vil jeg
helst kun hjem i
ferierne.
Vi har lige
været en tur i
Tjekkiet med
skolen. Vi fik prøvet en masse
forskellige ting bl.a. rappelling og big
swing, og så fik vi shoppet! Det at gøre
grænseoverskridende ting sammen gør,
at vi knytter endnu stærkere bånd, selvom
jeg ikke troede det kunne blive stærkere.
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Livet i det lille gule hus i Ålbækparken 18
Af Lissie Hermansen

Vi møder mennesker hver eneste
dag. Nogle af os møder rigtig
mange mennesker, imens andre af
os foretrækker at have så lille en
berøringsflade som muligt.
Denne artikel er om Peter og Lolita,
to mennesker, der via deres virke til
dato virkelig har berøring med mange
mennesker.
Lolita og Klipoteket
Lolita er tidligere ejer af frisørsalonen
Klipoteket, der lå i Tinggade i Skive. I
salonen har Lolita sat hår på de fleste her
fra området og sikret, at vi så fantastiske
ud til hverdag og ikke mindst til fest.
Hun har lagt øre til megen snak om sorg
og glæde – hun har fulgt med i mange
familiers livshjul. Nu er Lolita hos Profil
Optik i Skive i jobprøvningsforløb med
gode udsigter til et flexjob, hvis ellers
kroppen kan holde til det.
Peter og Autisme Center Skive
Peter bruger hver dag sin uddannelse
som socialpædagog hos Autisme Center
Skive. Her er Peter stedfortræder på
Idavang-afdelingen. Med forskelligt
ledelsesansvar er det Peters force at
”skubbe” kærligt til mennesker, som helst
vil være alene. Peter er med til, at disse
sårbare mennesker kan formå at være
sammen med andre, om det så bare er at
få handlet ind eller at komme til tandlæge.
Der ydes også støtte til at bo i eget hjem
og at mestre hverdagen, så kaos af og til
kan føles som succes.
Hvem er de så disse kærlige mennesker,
der på hver deres måde har påvirket
vores hverdag.
To skibonitter
Peter Jensen blev født i 1955. Peter
voksede op i kvarteret omkring Brårupvej
og gik på Brårup Skole. Derefter flyttede
Peter til Århus for at uddanne sig til
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socialpædagog. Peter får arbejde og
netværk i Århus og tænker – Ahh det er
min by, her skal jeg leve mit liv……
Lolita Kristensen blev født i 1963. Hun
havde en bror, som døde ret ung. Hun
boede på den anden side af åen og
voksede op i kvarteret omkring Sønder
skole, den hedder i dag Aakjærskolen.
Lolita var en målrettet ung pige med
ben i næsen og utrolig viljefast, hun ville
være frisør. Hun forlod folkeskolen midt
i 8. klasse og fik under tilsyn fra skolen
dispensation til at gå direkte i mesterlære
som frisør som 15-årig. Allerede som
19-årig åbnede hun sin første frisørsalon,
Salon 18, i Viborg. Det var en travl
hverdag for et ungt menneske, for hun
boede jo fortsat i Skive. I 1986 vælger
den 23 år gamle Lolita at sælge Salon 18
i Viborg og i stedet åbne salon Klipoteket
i Tinggade. Her grundlægger hun for alvor
sin forretning og tænker, at Skive er min
by, her skal jeg leve mit liv…

En livsafgørende bytur i Skive
Men som John Lennon engang sagde
”Livet sker, mens vi har travlt med andre
planer”, og det skete også for Peter og
Lolita.
Lolita var for en gang skyld i byen med
alle veninderne, for de var nemlig ude for
at fejre, at Lolita flydte 25 år.
Peter var hjemme i Skive til familiefest i
anledning af faderens 60 års fødselsdag.
Efter familiefesten tog Peter en tur ud i
Skives natteliv ligesom for at se, hvad der
skete...
Det var kærlighed ved første blik. Deres
vantro omgangskreds omtaler dem stadig
som Lady og Vagabonden. I starten var
der ingen, der troede, at de ville forblive
et par, men de har bevist, at de ikke kan
undvære hinanden.
Peter flyttede tilbage til Skive og ind til
Lolita i den store lejlighed i Tinggade. Han
fik arbejde i en klub med problembørn i
Skive.

Peter Jensen og Lolita Kristensen fejres på
deres sølvbryllupsdag i 2015 foran deres
skønne, gule hus i Ålbækparken

Fra Skive til Ålbækparken
Peters søstre har begge i mange år
haft sommerhuse i Ålbækparken. Hvert
eneste år så længe nogen kan huske
tilbage er der blevet holdt sammenkomst
i sommerhuset hos Peters søster, Jytte,
og svogeren Kaj. Det er der, hvor familien
mødes til Sankt Hans. En begivenhed der
stadig holdes i hævd og let samler 45 til
50 familiemedlemmer hvert eneste år. De
samles til gilde, hvor alle bidrager til en
festlig dag og aften.
Sådan skete det også Sankt Hans aften
1990. Her gik Peter og Lolita hånd i hånd
på vej til Ålbæk strand og det store bål,
forbi det lille hus nr. 18 og der stod et skilt
med til salg. De have flere gange spøgt
med, at det var deres lille hus og tænk,
at det nu var sat til salg. Lolita forelskede
sig straks i ideen og det lille hus. ”I starten
kan vi jo bare bruge det til sommerhus”,
blev brugt som et godt argument. Huset
var til salg for et overkommeligt beløb, for

det var bygget uden en regulær sokkel,
og der var derfor meget, der skulle gøres.
Det blev købt, og Peter og Lolita var nu
boligejere. Så inden længe valgte de at
opsige den store lejlighed i Tinggade,
tæt på byens hjerte, for at flytte ud i det
lille drømmehus på 78 m2 med et lille
udhus, og ud til skov og strand. Siden har
Ålbækparken været «herfra vor verden
går”, siger de begge.
Peter Kaffe
Det lille hus har siden skiftet farve til gul
og er blevet renoveret, bygget til, bygget
ud og bygge om, så der i dag ikke er
en sten, der ikke har været berørt – og
alligevel kan de stadig se det hus, de
forelskede sig i for 27 år siden.
Under renovering af taget i 1991 fik Peter
en diskusprolaps og gik sygemeldt i over
1,5 år. Peter var i jobtræning på Lihme
Skole og var sammen med Finn Vitting
Andersen en slags klubleder for de
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urolige af børnene. De fleste husker nok
Peter fra dengang som ”Peter Kaffe”.
Peter brænder for de skæve eksistenser
og bliver meget skarp i sin kritik, når
beslutningstagerene, til tider mod bedre
vidende og i ren kassetænkning, forringer
disse menneskers vilkår.
Peter siger: ”Jobbet er virkelig mit
ønskejob. Det skal der overhovedet ikke
være tvivl om – jeg elsker mit arbejde,
ingen ved jo hvad fremtiden vil bringe,
men jeg ser fortsat mig selv her og har
stadig meget at byde ind med, inden det
bliver tid til otium.”

uddannelser. Til daglig glæde for Profil
Optik og forretningens kunder, med sin
helt naturlige imødekommenhed, råder
og vejleder hun nu i valget af farver og
former på brillestel m.m.
Lolita siger ” Når jeg nu ikke kan bruge
kroppen, som jeg vil, og være frisør, så
håber jeg virkelig, at jeg kan fortsætte her
som assistent – enten i deltidsjob eller
et flexjob, for her føler jeg, at jeg gør en
forskel for forretningens kunder, og at jeg
stadig kan bruge mine uddannelser. Men
det vil fremtiden vise, jeg har jo langt tid,
til jeg skal på pension.”

Lolita og Haute Coiffure Francaise
Lolita pendlede til Skive dagligt fra 1990
og frem til 2015. I den periode var der
altid fuld fart på Lolita og på salonen.
Hun har efteruddannet sig mange
steder i Europa og som medlem af
Haute Coiffure Francaise, forpligtede
hun sig til at lære fra sig hjemme i
Danmark. Hun og salonen har gennem
årene sat en stor ære i at være først
på moden med det sidste nye. De har
deltaget i modeopvisninger, hårshows og
landsstævner.
At være frisør i Skive er et hårdt job,
der er mange saloner og derved også
en naturlig konkurrence, der kræver, at
man hele tiden ved, hvad der rører sig,
og at man kan noget, de andre ikke kan.
Lolita tog derfor selv ekstra uddannelser
som makeup artist, negletekniker og
som stylist. Med disse kundskaber
havde salonen flere tilbud end andre.
I 2015 i december måned – efter
lang tids sygemelding lukkede salon
Klipoteket. Helbredet sagde stop og nu
skulle der ske noget andet for Lolita.
Gerne med mennesker og helst hvor
det stadig var muligt at bruge de mange
års erfaring på at rådgive og vejlede
kunder. Det kan se ud som om, at hun
nu er landet det rette sted. I dag er hun
i jobprøvning som assistent hos Profil
Optik i Skive. Der er de glade for hendes

Ferie på Costa Ålbækstrand
Igennem årene er det ikke blevet
til megen ferie – forretningen skulle
passes, dog satte Peter foden ned, to
ugers sammenhængende ferie om året
ellers intet ægteskab til ham. Og Peter
har bukserne på, så i mange år tog
de en forårstur til Grand Canaria i to
uger. Sommerferierne er altid på Costa
Ålbækstrand. Man kan jo altid vende forbi
campingpladsen.
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Husets hund og kat
I det lille gule hus i Ålbækparken 18 bor
der yderligere to, en hund og en kat.
Hunden er en utrolig lys Golden Retriever.
Nanoq er 11 år gammel, men stadig aktiv
og legesyg.
En stor flot langhåret kat af racen Hellig
Birma, der selv tror, hun er en jagthund.
Hun driver jagt på områdets fugle og
kaniner og bringer gerne fangsterne
levende hjem – Peter synes, det er
fantastisk at finde levende spætter
flyvende rundt inde i huset.
Haven omkring det lille hus er
efterhånden tilpasset, så den kan passe
sig selv. En tur på plænetraktor er vist det,
der sker mest, siger Peter og griner.
Der er flere steder anlagt små terrasser
med bænke og borde, lanterner og
planter i krukker og potter, her regerer
Lolita. Hun sikrer, at det altid er hyggeligt

og rart at finde den rette plads. Man
kan altid finde en plet i solen eller i
skyggen, enten med udsigt til skoven
eller til vandet. Efter at der er beskåret i
beplantningen ved stranden, kan de sidde
på deres vestvendte terrasse og nyde
solnedgangen over Limfjorden.
Familien tæt på
Imens vi sidder og taler sammen om
denne artikel, kommer storesøster Jytte
og svogeren Kaj lige forbi. Kaj kommer
kørende på en spruttende havetraktor,
han skal lige låne Peter til noget med
luftfilteret – den kører ikke lige som den
skal. Peter hjælper, og Jytte slår sig ned
– og vi snakker lidt om Lihme Bladet og
Lihme by, og hvad det er, vi formår at
gøre her i vores lille samfund. Jytte og Kaj
bor fast i Struer, men har som sagt deres
sommerhus her i Ålbækparken. De nyder
at følge med i alt, hvad der sker her i
området og roser os for vores ihærdighed
og vilje til at gøre en forskel i vores lille
samfund. Hjemme har de alle numre at
Lihme Bladet. De nyder at læse bladet
hver gang det udkommer, de mener, at
det er et godt blad, der bringer gode og
vedkommende artikler hver gang. På
Lihme Bladets vegne takkede jeg for
roserne og sender dem videre til resten af

flokken.
Peter får fikset Kajs traktor, og de
vender tilbage til bordet. Jeg spørger til
fremtiden og drømmene for den. Peter
vil se mere sport i fjernsynet og håber
også, der igen kommer fisk i fjorden
– for så vil han have en lille jolle, han
kan fiske fra. Han håber på, at der med
tiden kommer en lille jollehavn nede ved
fiskerhusene i Ålbæk. Lolita siger, at
så langt er hun ikke begyndt at tænke
endnu.
Dog er de enige om, at de tilsammen
er glade for deres valgte tilværelse. De
har begge fået lov til at beskæftige sig
med det, de brænder for, det håber de
fortsætter fremover.
De håber, at helbredet holder til, at de
også fremover kan nyde deres lille hus,
hunden, katten og området i og omkring
Ålbækparken og ikke mindst samvær
med familie og venner.
Det var på den første forårsdag i marts
2017, og vi sad ude på en af terrasserne
i de par timer, jeg var på besøg, jeg nød
godt af deres gæstfrihed og forstår godt,
at Peter og Lolita er glade for deres lille
plet og de gode familierelationer.

Lihme
Lolita
Bladets
og Peter
redaktion:
har ombygget
Marianne
ogHusted,
tilbygget
Kim deres
Jacobsen,
gule hus
Ann iBalleby,
Ålbækparken
Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen
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Lem og Lihme Bridgeklub
Af Lissie Hermansen

I Lem og Lihme findes der en Bridgeklub
som i 2017 kan fejre 20 års jubilæum.
Formand Kjeld Pedersen fortæller, ”Vi
startede med bridge i 1997. Hvor Ole
Johansen og Søren Henriksen lavede
et begynderkursus og derefter startede
med en turnering for øvede og en for
begyndere. I 1999 var der 28 faste
spillere og 7-10 reserver, der kunne
kontaktes. Der har i gennemsnit været 24
spillere hvert år siden 2008. I 2010 var
det år, vi havde fleste spillere. Der var 16
hold, 32 spillere som spillede i to rækker,
hvor man havde 2 hold, der rykkede ned
og 2 hold der rykkede op i hver uge. Det
fungerede rigtigt godt, og det kunne være
godt for spillet, hvis vi kunne blive lidt
flere spillere i næste sæson.
Kjeld Jeppesen har spillet i alle årene,
og jeg selv har været væk i 4 år. Mange
af de andre spillere, der er væk et par år,
er kommet tilbage igen, man kan jo ikke
undvære spillet.”
Hvad er bridge
På Wikipeida er der følgende oplysninger
om bridge: Bridge er et kortspil. Moderne
bridge blev udviklet i 1920’erne i USA
og spilles i dag over hele verden.
Spillet spilles af 4 spillere fordelt på
2 samarbejdende makkerpar. Hver
spiller råder over 13 standardkort.
Makkerparrene sidder ovenfor hinanden
ved et bord, der i turneringsbridge er
kvadratisk. Spillet er mest udviklet
som turneringsspil, hvor den samme
kortfordeling spilles af flere ”borde”
(med 4 spillere), hvorefter scorerne
sammenlignes. Dermed er resultatet ikke
afhængigt af, hvilket makkerpar der har
fået de bedste kort. For turneringsspil
gælder normer og regler, der er nedfældet
i ”Love for turneringsbridge”, der er fastsat
af World Bridge Federation og kan findes
på dansk på Danmarks Bridgeforbunds
hjemmeside.
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Bridge i Lem og Lihme
I vores bridgeklub som hører under Lem
Motions- og Idrætsforening, spilles der
kontrakt hver torsdag i perioden fra d.
1. januar til påske. Vi holder pause, når
solen står højt på himlen til, vi starter op
igen medio september med afsluttende
spilleaften medio december.
Vi har været 22 spillere i år. Det passer
til spil ved 6 borde med oversider. Der
har været spillet følgende turneringer.
En vinterturnering over 4 uger, 2 stk.
forårs turneringer over hver 4 uger.
Den sidste aften i foråret bliver afsluttet
med smørrebrød, øl og vand i festlig
stemning. Til september starter vi med
en opvarmningsturnering over 4 uger,
herefter klubmesterskab over 7 uger.
Klubmester i 2016 blev Lars og Søren.
Vi holder juleafslutning medio december,
hvor vi igen afrunder aftenen med
smørrebrød, øl og vand.
At have lært en god bridge er den
tryggeste forsikring mod alderdommens
kedsomhed. Vores ældste spiller er
Johannes Vestergård på 95 år, han får en
sang hvert år på sin fødselsdag.
Man kan følge bridge resultater på www.
lemmi.dk som bliver opdateret hver uge.
Det er Ingeborg og Jytte, der sikrer at
kortene er blandet til hver spilleaften,
og Johan Jeppesen er ansvarlig or
sammentælling af spillene efter hver
spilleaften.
Bridgespillere fra Lihme
Fra Lihme spiller Jens Trærup, Johannes
Vestergaard, Bente Vestergaard, Ole
Kristensen og Lissie Hermansen.
Skulle der være bridgespillere i Lihme,
som kunne tænke sig at spille med i
næste sæson, så er der plads. Kontakt en
af ovennævnte spillere eller Formanden
Kjeld H. U. Pedersen kjeld.hup@gmail.
com

Johannes
Vestergaard er
en af de
bridgespillende
Lihmeboere

Rekvisitterne
til bridge

Bridgespillene er i
gang
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Årgang 1968 fra Lihme skole
I forbindelse med Lihme skoles jubilæum havde Jesper Dahl kontakt med
omtrent alle skolens gamle elever. Nu spørger Jesper nærmere ind til de
enkelte årgange om, hvem de var, og hvem de blev.

Navn: Mette Kongsgaard
Adresse dengang: Amtsvejen 27
Bor i dag i Skærbæk er gift og har
dejlige børn og er sygeplejerske
på psykiatrisk afdeling i Middelfart
Yndlingfag i Lihme skole: idræt

Navn: Helle Lillelund Sørensen
Adresse dengang: Liiljevej 8
Bor i dag i Skanderborg. Gift med
Michael og vi har tre sønner på 17,
15 og 12 år. Vores ældste er pt på
high school i USA. Jeg er ingeniør
og er intern salgsleder ICS, Lindab
Ventilation
Yndlingfag i Lihme skole: engelsk
En historie fra skoletiden: Når vi
spillede rugby, når det var vinter og
hvis man tudede, måtte man ikke
være med.
Kan også huske den gamle skole
for børnehaveklasse og 1. klasse.
Det var tider!

Navn: Jane Henriksen
Adresse dengang: Amtsvejen 2
Bor i dag i Skive og er dagplejer
Yndlingfag i Lihme skole: fysik,
musik og formning
En historie fra skoletiden: Kendt
for gyserhistorier og lange Karen
på lejrtur

Navn: Klaus Kjærgaard
Adresse dengang: Nørhede 2
Bor i dag i Ullits ved Farsø og
arbejder som elektriker/servicetekniker
Yndlingfag i Lihme skole:
klassens time
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Navn: Lene Nielsen
Navn dengang: Lene Kristensen
Adresse dengang: Amtsvejen 17
Bor i dag i Skive og arbejder som
dyrlæge hos Fødevarestyrelsens
Veterinærrejsehold
Yndlingfag i Lihme skole: idræt
og matematik

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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Færøerne – folk og frænder
Af Bent Ole Pedersen

Det kan føre meget med sig at være
skibsanpartsmedindehavere og dermed
fælles om et fartøj i Gyldendal. Ove
Møller Bek og Karin, Anne Marie og jeg
foretog således i november en sørejse
til Færøerne – dog ikke i egen båd. Det
havde da været en mulighed. For en del
år siden var der en færing, Ove Jonsen,
der roede fra Færøerne til Danmark,
men det var om sommeren, og i øvrigt
erhvervede han på grund af sin bedrift
tilnavnet den gale færing. Vi andre valgte
at tage med Smyril Line, der trods alt er
lidt mere komfortabel end det gode skib
Molly.
Hvorfor rejse til Færøerne i november,
vil nogen måske spørge. Hvorfor i det
hele taget rejse til Færøerne? Hertil
er nu at sige, at Færøerne som en
del af rigsfællesskabet burde være
et oplagt rejsemål for alle danskere i
alt fald én gang i livet. De fjerne øer i
Nordatlanten har utrolig meget at byde
på. De i alt atten øer fylder ikke mere
end Lolland og Falster tilsammen, så
afstandene er overkommelige, og de
fleste af færgeforbindelserne er de
seneste år blevet afløst af tunneller. Når
vi valgte november, var det på grund
af et ualmindelig billigt tilbud, hvor man
ydermere kunne have bil med.
Magsvejr og korte dage
En sørejse til Færøerne rummer
momenter af et lotterispil. Storme i
området på den tid af året forekommer,
og vindstyrker over 15 i Atlanten er ingen
spøg. De kan endog blive endnu højere,
og der er eksempler på, at færgen har
ligget underdrejet flere døgn uden at
kunne lægge til, eller at den er nået til
Torshavn, men at landgang har været
umulig.
Det var magsvejr på vores tur, og bortset
fra, at temperaturerne er lave og dagene
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korte på denne tid af året, er der gode
oplevelser at hente. Man når meget i
løbet af de syv lyse dagtimer.
Klaksvikaffæren
Et af de vigtige mål var Christianskirken
i Klaksvik. Den har sin særlige historie.
Nogle af de ældre husker Klaksvikaffæren
i halvtredserne. En nyansat læge i
Klaksvik havde under Anden Verdenskrig
haft sine sympatier på den gale side.
Lægeforeningen ville ikke anerkende ham
som medlem, og uden at være medlem
kunne hans ansættelse ikke opretholdes.
Det brød klaksvikingerne sig pokker om.
Hvis han ellers var en dygtig læge, så
… de danske og færøske myndigheder
mødte en forbitret modstand i Klaksvik.
Et dansk orlogsfartøj blev sendt derop,
men kom aldrig ind i havnen. En stålwire
var spændt over den smalle indsejling
og tønder med dynamit anbragt med
passende mellemrum. En enkelt færing
kunne siddende med sit gevær inde på
klippekysten bevogte indsejlingen.
Konflikten fik den noget matte udgang,
at lægen frivilligt sagde sin stilling op og
rejste, men i Klaksvik var sindene længe
i oprør. Kong Frederik sejlede derop med
Dannebrog og gød olie på bølgerne.
”I kunne godt behøve en ny kirke her i
Klaksvig”, sagde han. ”Jeg tror, der er
mulighed for i min fars mindefond at finde
midler til et sådant projekt.”
Viborg Domkirke og Christianskirken i
Klaksvik
Disse kongeord blev modtaget med
velvilje. Før arbejdet blev påbegyndt,
kom en historisk interesseret i tanke
om, at der i Statens museum for Kunst
i København lå et stort kalkmaleri af
Joakim Skovgaard. Om man kunne få
det til den nye kirke i Klaksvik? Sagen
gik i orden, og kirken blev bygget i det
rette størrelsesforhold, så Skovgaards
billede af Den store Nadver kunne udfylde

altervæggen.
Forhistorien er den, at Skovgaard i 1906
fik opgaven med udsmykningen af Viborg
Domkirke. Hans første arbejde var det
omtalte billede, der blev malet på væggen
i domkirkens søndre korsarm. Før han
gik videre med de næste fik man den
rigtige tanke, at væggene dog vist burde
fugtbehandles med et vandskyende
præparat. Det var ingen overflødig
foranstaltning. Da Skovgård i 1913 havde
fuldført sin opgave, begyndte billedet af
Den store Nadver, at drysse. Hvad nu?
Skulle man fjerne kalkpudsen med billede
og det hele og bede Skovgaaard lave et
nyt? Jamen et kunstværk behandler man
jo ikke på den måde. Enden på det hele
blev, at nogle eksperter fra Det sixtinske
Kapel i Rom blev tilkaldt. Ved hjælp af
pergament og et bindmiddel lykkedes
det dem at rulle hele det store kalkmaleri
af, hvordan de så ellers har båret sig ad.
Men det kom ikke op igen. Skovgaard
valgte at lave et helt nyt kalkmaleri, men
naturligvis med samme motiv.

den følgende time. Det blev alt i alt en
uforglemmelig uge. Den vil vi anbefale
alle læsere, der er nået hertil. Glem ikke
Klaksvik og Christianskirken. Og kommer
I uden for turistsæsonen, skal I bare
spørge efter Lena og Aase.

Nu findes kunstværket så i to udgaver.
Det i Klaksvik kommer afgjort bedst til
sin ret. Vejen, der på billedet fører hen til
gildesalen med nadveren, er så at sige en
fortsættelse af kirkens midtergang. Går
man op ad den, har man oplevelsen af at
være på vej til det store gæstebud.
Christianskirken - spørg efter Lena og
Aase
Alt det var nær gået i vasken. Kirken var
aflåst. Det var jo uden for turistsæsonen.
Vi gik rundt om kirken og ruskede i
samtlige døre. Forgæves. Heldigvis
var vi blevet observeret af en kvindelig
klaksviking med hjertet på rette sted.
Hun kom hen til os og præsenterede sig
som Lena og medbragte en nøgle. Lidt
efter kom også hendes datter Aase. Mor
og datter afslørede sig som glimrende
fortællere med en stor viden, som de
gavmildt stillede til rådighed for os

Ove Møller Bek, Karin Andersen,
Bent Ole Pedersen og Anne Marie
Østergaard Pedersen har været på
Færøerne. Her har de bl.a. set
Christianskirken i Klaksvik, hvor
dette Joakim Skovgaard maleri
hænger. Maleriet har en søster i
Viborg Domkirke
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Vinterbaderklub stiftet
Af Ann Balleby

Efter en frisk dukkert i fjorden ud for
kajakhuset samledes vinterbaderne
en lidt råkold søndag i februar for at
holde stiftende generalforsamling i
sognets nyeste forening: Gyldendal
Vinterbaderklub af 2017, Gyldenspjæt.
Der var 10 deltagere i generalforsamlingen.

Valgt til bestyrelsen i Gyldendal Vinterbaderklub af
2017, Gyldenspjæt, blev: Dicte Jespersen, Inger
Jensen, Palle Kjær, Inge Axelsen (formand) og Jan
Hansen.

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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”Områdefornyelsen” i Lihme
Af borgerrepræsentanter for styregruppen
til områdefornyelse: Dorthe Dalsgaard, Kim
Jacobsen og Claus Mikkelsen

Lørdag den 8. april fejrer Lihmeområdet
afslutning af næsten 10 års
udviklingsarbejder.
Udviklingsarbejdet blev startet med Plan
09 arbejdet tilbage i 2008, hvor udvalgte
landsbyer i landområderne kom med i
et studieprojekt for at undersøge muligt
udviklingspotentialer, kortlægge kvalitet
og skabe nære samarbejdsrelationer
mellem myndigheder, forvaltning og
lokale borgere.
Vi har været rigtige heldige med at Lihme
kom med i dette projekt, for herigennem
har vi skabt fundamentet for en lang
række enkeltstående udviklingsprojekter,
som i sammenhæng har løftet
Lihmeområdet til et endnu bedre sted at
leve og bo.
Plan 09 arbejdet var med til at sætte
fokus på, hvor skønt vores område
er, dets muligheder, de rekreative og
bosætningsmæssige potentialer.
Vi havde omkring 2010 en visionsdebat,
hvor der blev enighed om visionen:
Lihme - landsbyen med det centrale
liv i centrum, smukt, grønt og i
fællesskab.
Vi ville have livet i centrum - det nære liv.
Det rigtige i livet.
Vores levested skal være æstetisk smukt og vi vil tænke i helheder.
Vi ønsker grønt, - natur og miljøhensyn.
Vi vil fællesskabet, foreningslivet. Der skal
være plads til alle, vi dyrker sammenhold
og det gode naboliv. Vi vil gerne nye
boformer.
Visionsdebatten blev omsat til et
finansieret program for perioden
2013 – 2017. Programmer indeholdt

54

”Områdefornyelsen”, hvor der blev afsat
4 mio. kr. fra Skive kommune, LAG og
Ministeriet for Bolig, By og Land (nu
omdøbt). De 4 mio. kr. var båndlagt til
12 definerede enkeltprojekter inden for
Lihmes bygrænse, som tilsammen skulle
få Lihme til at fremstå æstetisk, smukt og
som en helhed.
Der blev etableret en række
projektgrupper, som fik de enkelte
projekter i mål. Disse grupper styrede
selv projekterne i samarbejde med
forvaltningerne og med frivillig
arbejdskraft, så vi fik mest mulig kvalitet
og kvantitet ud af pengene.
For koordination, samt for at sikre,
overensstemmelse mellem budget og
økonomiramme, de faktiske omkostninger
og at vi overholdt betingelserne
for bevillingerne blev der etableret
en styregruppe med borgere- og
politiskpræsentation samt medlemmer fra
Skive Kommunes forvaltning.
De 12 enkeltprojekter blev tilpasset og
justeret undervejs og omfattede:
Et løft af krydset i Lihme og etablering
af pladsen foran Lihme Dagli’ Brugs.
Forskønnelse af området ved kirkelunden
og søen. Etablering af en bypark bag
Lihme Forsamlingshus – og nu med
forsamlingshusgrunden indarbejdet.
Et mødested for unge. Foredrag bl.a.
med vægt på natur. Infomationstavler.
Værested. Trafiksikring af krydset i Lihme.
Stier i og om Lihme. Lihmecyklen. Grønt
strøg/álle gennem byen og motions/
fitnessmuligheder.
Som et rigtigt vigtigt supplement til
”Områdefornyelsen i Lihme” blev der lavet
en række stærke projekter, som støttede
op om visionen for Lihmeområdet:
Flytning af Lihme Forsamlingshus til
nye bygninger i Lihme Medborgerhus.
Lihmesamlingen fik nye lokaler, stier

ud i området. Infotavler ved Gyldendal,
Campingpladsen og i Lihme. Naturskønt
område bag Gyldendal Havn med sø,
natur og shelters, cykelsti fra Lihme til
Vestsallingstien og Lem, opførsel af nyt
mandskabshus/toilet og P-plads ved kirke
og renovering/nedrivning af bygning her,
ombygning af Lihme Skole til en integreret
vuggestue og børnehave (nu med flere
børn end der er normeret til), bygning af
Lihme Medborgerhus som afløsning for
det nedslidte og utidssvarende Lihme
Forsamlingshus.
Vi har gennemført projekterne med
projektgrupper, borgerinddragelse og et
forbilledligt samarbejde mellem Skive
Kommune, foreninger og projektgrupper.
Det hele er koordineret af en styregruppe
med repræsentanter fra Lihme, Skive
Kommunes forvaltning samt støtte udefra.
Alle disse projekter har kun kunnet
gennemføres med en vedholdende frivillig
indsats, ihærdighed, tålmodighed, dialog/
samtale og udveksling af ideer.
Vi er gennem samtale blevet enige.Vi
har også været uenige i løsninger og
forslag, men det er vores styrke og tegn
på engagement og viser en villighed til
at finde den bedste og mest acceptable
løsning. Og her har fællesskabet vist
sin styrke. Uden fællesskab, uden
engagement og uden den vision, som
vi blev enige om for 8 år siden, og med
en række projekter styret af forskellige
grupper, så var vi ikke kommet i mål.

Vi vil allerede om nogle uger, lørdag den
22. april 2017 begynde at kikke fremad
igen for en ny 10 årig periode – en ny
periode for udvikling.
Vi skal diskutere vision og nye projekter.
Hvordan vi kan gøre vores egn til et
endnu bedre sted at bo og leve?
Vi skal diskutere hvorledes vi kan
samarbejde endnu bedre, f.eks. har vi
1/5 af Skive kommunes sommerhuse
i vores område. Sommerhusejerne
har for nylig i en undersøgelse udtrykt
helt sammenfaldende ønsker som de
fastboende i området. Der er potentiale
i et tæt samarbejde. Vi har også
startet en proces for samarbejde med
de øvrige sogne i områder i denne
del af Salling, både med Rødding og
Landsbyklyngesamarbejdet Sydvest
Salling.
Så i den kommende tid, skal vi til at
lægge skinnerne ud til de næste ti års
udvikling. Det starter den 22. april.
Vi har nu opfyldt de projekter, som vi
blev enige om skulle være med til at
gøre Lihme til - landsbyen med det
centrale liv i centrum, smukt, grønt og
i fællesskab.
Nu skal vi fejre at vi er kommet i mål!!

Vi kan være tilfredse og stolte over
resultaterne. På et af borgermøderne blev
samarbejdet og engagementet fremhævet
”Som Lihmeånden” Og det er den helt
særlige ånd, der bygger på ihærdighed,
samarbejde, hjælpsomhed og dialog
mod at finde løsninger og som har skabt
fremdrift og de resultater vi ser i dag..
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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

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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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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Arrangementer i Lihme
April
09. april - Palmesøndag i Lihme Kirke med efterfølgende traktement i graverhuset.
Lokalrådet ved Lihme Kirke.
22. april kl. 9: Visionsdebat - workshop om Lihmeområdet 10 år frem.
24. april kl. 14.30 ”Det bedste fra vores skatkammer” Lene og Samuel Frederiksen.
Lem Ældrecenter

Maj
01. maj kl. 14.30 - Lotterispil. Lem Ældrecenter
06. maj – Vandring i Lihmeområdet. Inge Kristensen vil guide os på en vandring til
kulturaftrykkene i vores egn fra sten, bronze- og jernalderen. Starter med rundstykker i
Lihme Medborgerhus.
08. maj kl. 14.30 - Hyggeeftermiddag med Poul Burgaard. Lem Ældrecenter
08. maj. - Generalforsamling i Lihme Husholdningsforening.
23. maj. - Udflugt til Fjendsegnen. Nærmere i Spøttrup Ugeavis. Lihme
Pensionistforening.
29. maj kl. 14.30 - Tøjsalg ved Damernes Magasin” og Norlog sko. Lem Ældrecenter

Juni
09. juni kl. 17.00 - Udflugt for alle med Lihme Jagtforening
12. juni kl. 14.30 - Lotterispil. Lem Ældrecenter
16. juni kl. 18 - Byfesten starter med optog, ringridning og musik i teltet
17. juni kl. 9.00 - Byfest med bl.a. gudstjeneste og fest i teltet
30. juni kl. 19.00 - Sommerkoncert i Lihme kirke med Margrethe Smedegaard,
Elisabeth Juul og Otto Lindum med et let sommertraktement
Gentagne arrangementer:
Kajakklubaften hver mandag kl. 19.00. Sejlads hvis vejret tillader det. Mulighed for
gratis prøvetur. Starter d. 1. maj.
Cykelture hver tirsdag kl. 18.30 fra ”Vores Sted” ved Dagli` Brugsen i Lihme. Første
gang d. 18. april.
Petanque: Hver tirsdag kl. 9.30 - Mænd, Hver onsdag kl. 14.00 - Damer, Hver lørdag
kl. 9.30 - 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

Foråret står for døren, og udeaktiviteterne
starter med de længere dage, lys solskin
og varme.
Vi kan se tilbage på en vinter med
foredrag, fællesspisning og fastelavnsfest
samt diverse aktiviteter, møder,
generalforsamlinger i foreningerne og her
sidst i marts; AOFs velbesøget udstilling.
Aktiviteter med Lihme Medborgerhus som
omdrejningspunkt. Lige det vi gerne vil!
Foredragene gennem vinteren har haft
rigtig fin deltagelse over temaer med
udgangspunkt i Lihmeområdet. Historie,
natur, naturpleje, hvorledes området
er udviklet gennem tiden, det lokale
handelsliv, servicevirksomheder - til det
område vi lever og bor i.
Vi har en opfølgning på
historieforedragene med en
historievandring i landskabet
lørdag den 6. maj 2017. Her vil
museumsinspektør Inge Kjær Kristensen
vise os kulturaftrykkene i landskabet,
fra sten-, bronze- og jernalderen. Vi
starter med morgenkaffe/brød i Lihme
Medborgerhus – og så er det ud i det fri.
Se og opleve den historie, vi lever midt i.
Vi har afsluttet områdefornyelsen for
Lihme Landsby. En række projekter er
gennemført og afsluttet for perioden
2013 – 2017. Vi skal nu kikke frem mod
nye mål, eventuelle ideer og projekter.
For at øge sammenhængskraften i vores
område mod fælles mål, holder vi en
temadag – workshop lørdag den 22.
april 2017 i Lihme Medborgerhus. Her
skal vi diskutere en fælles vision, som
favner hele vores område.

Der er nogle ændringer til folderen.
Vi flytter bivuakturen en uge. Den bliver
nu fra fredag den 18. til lørdag den19.
august 2017.
Vi har også justeret lidt på byfesten.
Byfesten starter fredag den 16. juni
med bl.a. optog, ringridning og orkestret
”Dirty Band” i teltet, hvor lærerbandet fra
Balling skole vil spille for os! Vi slutter
byfesten på vanlig vis om lørdagen med
fællesspisning i teltet, også denne aften
med levende musik.
Ud over disse to ændringer, vil vi i
efteråret/vinteren 2017 indlægge nogle
foredrag i samarbejde med Lihme Kirkes
Lokalråd og Menighedsrådet. Datoerne er
ikke endelig fastlagt.
Temaet for det første foredrag vil nok
være ”Overgangen fra vikingetiden til
kristendom omkring år 1050 med tråde
trukket til Lihme Kirke”. Lihme Kirke, som
er en af Danmarks tre ældste stenkirker i
brug, stammer fra denne tid.
Temaet for det andet foredrag bliver
formentlig ”Tiden omkring Grevens fejde
og reformationen”, med fortællinger om
tiden i Salling omkring grevens fejde. Der
trækkes tråde frem til selve reformationen
i Danmark og tolkninger over Lihme Kirke
og Kaas´s historie ved overgangen fra
katolicisme til protestantisme. Foredraget
skal ses i sammenhæng med 500 året for
reformationen i Danmark.

Før jul udsendte Lihme Borgerforening
en informationsfolder der bl.a. indeholdt
foreningens planlagte aktiviteter for 2017.
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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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