Kis Stamp er Lihmes svar på
Chris MacDonald.
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Adelgades forretningsliv
Af Ib Svenningsen

Navnet fortæller om den kreativitet, Lihme
boerne udviste, når det gjaldt stednavne
eller øgenavne. Navnet henviser til byens
hovedgade, hvor byens borgerskab havde
til huse. Da jeg kom hertil i 1966, var der
ikke mindre end 7 firmaer i Adelgade.
Følgende forretninger har gjort sig mere
eller mindre gældende i perioden 1900
- 2000.
Adelgade 1. Var Lihme
Manufakturforretning. Huset blev opført
af manufakturhandler Carl Laursen
Godsk i 1912. I 1914 blev den købt af et
Skive firma, der indrettede filial i Lihme
og ansatte Olga Mikkelsen fra Ølby som
filialbestyrer. Hun købte firmaet i 1919,
men gik konkurs i 1928. Konkursboet
overtages af Olgas søster og svoger
Margrethe og Søren Overgaard (Meta
Eriksens forældre), efter at disse havde
afhændet gården Brigsbjerggaard på
Kåsvej 32. Margrethe Overgaard blev
enke i 1966, men fortsatte forretningen
til omkring 1970. Sideløbende med
forretningen drev Søren Overgård
kommunekontor i et lille sidelokale til
butikken. Skulle man hente løn eller
lignende, kunne man næppe undgå at
Margrethe falbød sine varer, når man
krydsede gennem butikken.
Adelgade nr. 2. Siden 1896 har der
været bageri her. Først ved bager Villads
Sørensen. I 1904 købte Bager Jens
Peder Andersen bageriet. I 1919 hvor
krisen Kradsede erhvervede Jens Peder
Andersen Kås mølle og omdannede det
hele til et andelsbageri. I slutningen af
20érne rejste Jens Peder Andersen til
Lem og fik Peder Kvist som afløser. Da
Andelsbageriet blev nedlagt i 1943, købte
Anna og Peder Kvist bageriet. I 1966
overdrog de bageriet til Erling og Lisbeth
Lynggaard Poulsen der i 1981 solgte
det til Sigrid og Thomas Krat. De drev
forretningen til Thomas´ pludselige død i
1981.
Adelgade nr. 3 blev bygget af
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skræddermester Kresten Sørensen
gift med Kirstine Marie Nielsen, der var
syerske. Sønnen Kresten var musiker og
skræddersvend, men ønskede at blive
frisør, hvorfor man indrettede frisørsalon
i den sydlige ende af huset. Desværre
døde han af menigitis kort tid efter. Næste
ejer blev træhandler og træskomand
Kresten Olsen. Han indrettede en
lejlighed i den sydlige ende, så der blev
plads til to familier. En overgang boede
der tre Kresten Olsener i huset, Kresten
selv, sønnen Kresten samt murer Kresten
Olsen gift med Nicoline.
Adelgade 4 blev opført af smed Kristian
Krejbjerg i 1911, efter at have solgt
smedien på hjørnet af Ålbækvej og
Amtsvejen. I 1927 køber smed Søren
Nielsen forretningen og drev den til
omkring 1981, hvor sønnen Arne Nielsen
tog over og afsluttede forretningen
som 60-årig. Søren var en dygtig
smed, der kunne de gamle teknikker
til fuldkommenhed. Havde Søren lavet
noget og sagt, at det var i orden, så
var det i orden, det kunne der ikke
næres tvivl om. At økonomien i firmaet
var i orden sås på de lange perioder
i kreditgivningen, som nemt kunne
overstige et helt år, hvis man ikke selv
gjorde indsigelse.
Adelgade 8 var Lihme Trælasthandel,
hvis ejer Ole Falk var Lihmes Matador.
Forretningen blev opført i 1916, og var
et af byens travle steder frem til Kathrine
og Ole Falks død. Side om side med
beboelsen havde Falk et snedkeri. På den
anden side af Adelgade lå oplagspladsen
med lagerlader og læskegrave( til at
læske kalk til mørtel ). Falk var en dygtig
forretningsmand, der var i stand til at
sælge samme bræt to gange. Som Aksel
Dalgaard (Sønderhede nr. 16) engang
kommenterede, da man mente, der skulle
være en mere jævn fordeling af goderne
i samfundet: ”Det kan ikke betale sig at
fordele pengene ligeligt mellem folk i
Lihme, for der vil ikke gå mange måneder,

Bundgårds bageri med
sønnen Peter som
brødkusk

inden Falk har samlet dem igen!” Når
man betalte kontant kom pengene
i ”Falkkassen” inde på hans kontor.
Herfra fik Falk lommepenge til tobak
m.m. Ud over trælasten var Falk også
hovedaktionær i Gyldendal teglværk. Da
deres datter døde testamenterede de
klokkespillet i Lihme kirke. Ole Falk var i
øvrigt et barnebarn af indremissionæren
Ole Falk fra Øster Hærup.
Adelgade 10: I 1934 lod Laurids
Baunsgaard - søn af Tuxholm - bygge
en købmandsforretning . Han havde
ingen uddannelse som købmand og gik
konkurs 2 år senere. Forretningen blev
herefter overtaget af Svend Christensen
(søn af Ole Christensen Lihme
Trælasthandel), der var udlært kommis
i Lihme Brugsforening. Signe og Svend
Christensen havde forretningen, til den
blev nedlagt omkring 1970. Svend var

farveblind, og lagde turen omkring Vejle
for at studere Jyllands første blinklys, sæt
han fik problemer med sådan en. Grundig
som han var, talte han altid bonerne
efter, for at se om den nye regnemaskine
regnede rigtigt. I kolonnebogen talte han
kolonner med 3 cifrede tal sammen uden
større besvær. Forretningen var antik
med kaffemølle og duften heraf, løssalg
fra skuffer, poser og smør fra drittel, samt
en bænk hvor man kunne få byttet den
sidste sladder. I dag bebos den af Bente,
Signe og Svends barnebarn.
Adelgade 12 var Annexgaards
barberforretning. Han var gift med
Margrethe Anneksgaard, der var
forskolelærerinde ved Lihme Skole.
Huset er opført i 1936, men før den tid
havde Anneksgaard frisørsalon i den ene
ende af pogeskolen, der lå på Ø.Hærup
Strandvej nr. 2.
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Et pragtfuldt billede af John Miltersens
gård og over til Bundgårds bageri ca.
1910. Også dengang var der
træer i Lihme.

Adelgade nr. 16 var en overgang
fiskehandel, mens Niels Hansen boede
der.
Adelgade 17 var hjemsted for Svend
Åge Sindings vognmandsforretning.
Huset er opført i 1942 af Svend Åges
far Christen Sinding, der inden da
boede på Stationen, hvor han kørte bus
og drev vognmandsforretning, mens
konen stod for posthus og billetsalg til
Vestsallingbanen. Da Christen døde
i 1963 overtog Svend Åge Sinding
forretningen og drev den til sin pludselige
død i 1988.
Adelgade 30 - Bundgaards bageri. I 1893
kom Johannes Bundgaard Iversen fra
Sønderbjerg i Thy og overtog bageriet
fra Laurids Christian Pedersen. I 1895
søgte Lihme sogneråd om tilladelse til at
bruge bageriets brønd til vandforsyning
for fattighuset, der grænsede op til
bageriet mod vest. Bageriet lå i den ene
ende af stuehuset. Senere købte han Kås
mølle af Andelsbageriet. Sønnen Peder
fik til opgave at køre brød ud. I 1944
døde Johannes Bundgaard og sønnen
Frode Bundgaard overtog huset. Frode
var svagelig på grund af tuberkulose (lå

26

sammenlagt 5 år på Krabbesholm), og var
ikke i stand til at fortsætte bageriet. Derfor
startede han et hønseri og omdannede
bageriet, i den nordre ende af huset, til
rugeri. En sidegevinst blev handel med
kaniner og fjerkræ. En del af Kås mølle
endte som byggemateriale til Frode
Bundgårds hønseri.
V. Hærup Strandvej 1. Stedet var indtil
1908 Lihmes gadekær, men blev da solgt
til Søren Gedde. Søren var gift med Maren
Katrine, der var en meget dygtig syerske,
så dygtig at selv Margrethe Overgaard
(senere manufakturhandlerske) ønskede, at
Maren Katrine skulle sy hendes brudekjole,
da hun skulle giftes med Søren Overgaard.
Margrethe Overgaard havde store problemer
med at acceptere forholdene hos Geddes,
hvor Maren Katrine sad for den ene ende
og syede på den fine brudekjole, medens
han sad for den anden ende og grattede
fisk i sig. Efter Sørens død i 1938 købte
sønnen Christian Sørensen Gedde huset
og indrettede træskoværksted og slikbutik i
den ene ende. Mange i Lihme husker sikkert
den mørke butik og de hvide papirposer på
baggrund af skomager Geddes ikke alt for
rene næver, når der skulle tælles bolsjer op.

Skomager Gjedes hus.

Ole Falk på sit kontor i
værkstedet.

Søren smed.
Billedet
er fra
Skive Folkeblad.
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Lihme træskohandel.

Limfjords Camping og Vandland
Ålbæk Strandvej 9, 7860 Spøttrup
Telefon: 97560250

28

Solfangeranlæg på Lihme Skole
Af Jørgen Dalsgaard

Når solen skinner kan det mærkes direkte
på varmeregningen på skolen. På den
sydvendte del af taget i skolegården
kan man se, at der er lagt solfangere
op. Solens stråler fanges derved og
bliver både brugt til at varme vandet op i
hanerne, og til at varme rummene op på
skolen. Kim Jacobsen fortæller, at det
nye anlæg netop er kommet i fuld drift i
februar i år.
Teknisk set består anlægget af 75
m2 solfangere på taget, som i alt kan
absorbere 52 kW. De er konstrueret så
snedigt, at næsten al energien fra solen
tilbageholdes i fangerne, også selvom
solen langtfra står vinkelret på. Det
betyder, at når solen skinner, selv på
en dag hvor det ikke føles særlig varmt,
så dækker den hele skolens behov for
varme.
Ofte produceres der langt mere varme,
end der er behov for. Når der er overskud,
gemmes den ekstra energi i en 3000 l
akkumuleringstank. Tanken er lagdelt,

så den første varme puttes ind i toppen
af tanken og lagres nedad i tanken,
efterhånden som varmeoverskuddet
opbygges. På denne måde kan varmen
hurtigt hentes ud af lageret igen.
Først sørger anlægget for, at der er varmt
vand i hanerne, og derefter bliver der
noget til rumvarmen.
Man forventer, at anlægget kan yde
ca. 37,5 MWt / år svarende til, at det
erstatter ca. 4700 l fyringsolie om året.
Med en investering i omegnen af 200.000
kr. giver det vel en nogenlunde rimelig
tilbagebetalingstid, naturligvis afhængigt
af hvad energipriserne måtte være
fremover.
Et lille problem er dog, at anlægget
også yder megen energi i sommerferien,
hvor der jo plejer at være noget tomt på
skolen. Energien skal jo afsættes et eller
andet sted. Måske skulle man overveje at
varme en svimmingpool op til byens børn
i stedet for at opvarme de tomme lokaler.
Det vil utvivlsomt være et populært tiltag i
sommervarmen.

Pedel ved Lihme skole,
Kim Jacobsen,
viser solfangeranlægget
på skolens tag.
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Estate mæglerne
Helle Johansson
Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar MDE
Ballingvej 41, Hem, 7800 Skive
Telefon 97 53 16 16, Fax 97 53 16 18
Mobil 29 46 27 98
7801@estate-maeglerne.dk

Lem Maskinstation
* Rendegraver
* Slamsuger
Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
  
Viggo Thorgård
Mobil 23461030
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Hvad en base i Gyldendal kan føre til...
Af Thora og Evald Bundgård

Hvem var det nu lige der sagde ja til at
skrive i dette blad? Hvem var det, der
IKKE fik sagt nej til at skrive i dette blad?
Diskussionen finder sted lørdag inden
afleveringsdatoen. Ikke fordi vi ikke gerne
ville lave artiklen – jo jo, det ville vi utrolig
gerne, men nu hvor arbejdet skulle laves,
stod det pludseligt mere uklart for os
begge, hvem det
egentlig var, der
havde sagt ja...

danfossuniverse.com). Arbejdet indebærer
bl.a. planlægning af Science Camps, som
er en lejr for unge mellem 10 og 16 år, der
ønsker at prøve kræfter med det naturfaglige
område. Endvidere består mit arbejde
i at afprøve nye læringsstrategier i tæt
samarbejde med Universe Research Lab,
der forsker i innovation, læring, undervisning
og kreativitet.

Vejen hertil har været
en uddannelse som
folkeskolelærer
ved
Udformningen af
Skive
Seminarium.
artiklen var åben,
Derefter har jeg arbejdet
hvilket ikke gjorde
som lærer på Brårup
opgaven lettere.
skole i Skive, hvor jeg
Men vi enedes,
ud over undervisning
som
sædvanligt
også var pædagogisk itpå baggrund af
vejleder på skolen. Ved
et
konstruktivt
siden af dette job har
skænderi, om, at
jeg læst cand. pæd. ved
vi ville forsøge
Danmarks Pædagogiske
os
med
en
Universitet i Århus. Jeg
revolutionerende
har været rigtig glad
artikel ala: ”Hvad
for at være ansat på
blev der af dem,
en stor folkeskole, og
hvad
skete
Brårup skole har givet
der efter endt
mig rum og ansvar, der
skolegang i Lihme/
sjældent ses, og derfor
Evald og Thora Bundgård
Rødding ”.
har jeg haft frie rammer
i Kina til paralympiske lege.
til selv at udvikle mig.
Vi har dog ikke helt
Dette har jeg været
forladt
området.
utrolig taknemmelig for,
Som nogle af jer måske har bemærket, og heldig med, og derfor har jeg trivedes i
er vi fortsat meget tit at finde i området stor stil. Jeg har store forventninger til mig
omkring Gyldendal, da vi stadig ser selv og til undervisning generelt, og derfor
Gyldendal som vores fristed. Her kan man søger jeg pr. automatik nye ufordringer hele
altid hente hjælp i jo-jo hjemmet, vi finder tiden. Dette har nu ført mig til Sønderjylland.
ro i naturen (løb, mountain bike, sejlads Arbejdet passer mig utroligt godt. Først og
og havkajak) og her vender vi altid tilbage fremmest fordi det stadig er nyt, men også
til…. Men hvorfor så lige det? ….
fordi jeg har en fornemmelse af at være i mit
rigtige element. Jeg har altid arbejdet med
Nordborg 2009
menneskers sammenspil med hinanden
Søsteren sidder på sit arbejde som og med børn i særdeleshed og det høje
facilitator ved LEarn by Danfoss Universe. aktivitets niveau, som findes på en science
Danfoss Universe er en Science Park, der park, passer mig godt. Ikke to dage er ens.
har til formål at formidle det naturfaglige
på en anderledes måde (se evt. www. Odense 2009			
Broderen sidder og tænker næste uge
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igennem. Som fritidskonsulent i FaaborgMidtfyn Kommune bruges tiden nu
hovedsageligt på udvikling af fritidsområdet
i det syd- og midtfynske. Næste uge
består således bl.a. af møder med lokale
foreningskræfter, som vil stable en
petanquehal på benene, møder med politikere
og konsulenter samt skriftlige opgaver i form
af udarbejdelse af dagsordener, analyser mv.
Det spændende ved det nuværende arbejde
er, at man via strategisk tænkning kan være
med til at præge udviklingen i en retning,
som den (måske) ellers ikke ville være gået
i. Dertil kommer, at det er fascinerende at
være til stede en kompleks, politisk ledet
organisation.
Vejen dertil har været en cand. mag. i
samfundsfag og idræt ved hhv. Aalborg og
Syddansk Universitet samt et studieophold
ved McGill University i Montreal i Canada.
Dertil kommer en uddannelse som
gymnasielærer ved Sct. Knuds Gymnasium i
Odense samt to perioder som efterskolelærer
ved hhv. Kongenshus Efterskole og Stidsholt
Ungdomsskole.
Beijing 2008			
Satans også! Broderen bander. Vi
lavede en afgørende fejl og har netop tabt
kvartfinalen til ærke-fjenderne fra Sverige.
Disciplinen hedder goalball – et boldspil for
blinde- og svagtseende – og scenen er de
paralympske lege i Beijing. På trods af den
sportslige skuffelse var det en stor oplevelse

Thora og Evald er nået langt omkring i
deres unge liv, men foretrækker
Gyldendal til afslapning.

at være med som assisterende landstræner.
Der var kinesere overalt, store sportslige
udfordringer og spændende udfordringer
i forhold til at skabe det optimale setup for
optimale præstationer. Efter PL er planen
som landstræner at arbejde med at spille en
ny trup sammen frem mod EM i München i
2009 og VM i Sheffield i 2010.
Afrunding			
Gyldendal har altid for os været et sted,
vi har været draget af. Vi har fået et nært
forhold til vandet og specielt når vi drejer
om svinget ved Svingaardsted og kan se
vandet i horisonten, falder vi helt til ro. Netop
derfor bruger vi begge meget at komme til
Gyldendal for at afstresse.
Gyldendal har i vores perspektiv taget en
rigtig god udvikling. Vi kan huske, hvordan
det var, da der ingen havn var og de eneste
bygninger der var, var fiskerhusene nedenfor
huset. Efterfølgende kom havnen, hvilket
har givet os et ”hav” af oplevelser på og ved
vandet. Vi har været meget taknemmelige
for opvæksten ved fjorden og har været
glade for det maritime miljø, som er vokset
frem ved havnen. De seneste udviklinger
med nybyggeri og etablering af en kajakklub
hilser vi også meget velkomment. Det har
givet området yderligere dynamik – og gør
det endnu mere sandsynligt, at vi også
fremadrettet vil bruge området ved Gyldendal
som et ”refugium”, vi vil blive ved med at
søge tilbage til.
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Hånden på hjertet
Af Marianne Husted

Overlevelsesmulighederne er nu
forbedret for personer, der bliver ramt af
hjertestop i Lihme. Pensionistforeningen
har nemlig sikret, at byen nu råder over
en hjertestarter. ”I bestyrelsen snakkede
vi om, at vi har meget langt til nærmeste
sygehus og derfor skal vente længe på
en ambulance,” fortæller Ingrid Sørensen,
som er formand for Pensionistforeningen.
Derfor tog foreningen initiativ til
at fremskaffe en hjertestarter,
som kan være med til at bedre
overlevelseschancerne for personer, der
falder om i udkantsområder som Lihme.
Hjertestarteren koster 23.000 kr., og
foreningen forsøgte i to ansøgningsrunder
at skaffe pengene fra Lokale og
Anlægsfonden. Det gav ikke resultat, men
tog dog ikke modet fra foreningen. ”Vi gik
andre veje, og med gaver fra Spar Salling
og en privatperson i Lihme samt bidrag
fra foreningens medlemmer er det nu
lykkedes os at skaffe pengene og dermed
hjertestarteren,” forklarer Ingrid.
Hjertestarteren er købt gennem
Hjerteforeningen, og den har sin plads
i Fælleshuset på Valmuevej. Susanne
Thomsen fra Udsigten tager vare på
hjertestarteren og sikrer tilstrækkelig
oplæring i betjeningen af den. Hun er
sygeplejerske, underviser på Social- og
Sundhedsskolen er
1. hjælps instruktør
i Dansk Røde Kors.
”Når en person får
hjertestop gælder det
om at gøre noget så
hurtigt som muligt”,
pointerer Susanne og
nævner fem minutter
som smertegrænsen
for, hvor længe
der må gå, inden
genoplivning
sættes i gang. En
ambulance tilkaldes,
og en såkaldt
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hjerte-lunge redning sættes i gang,
mens hjertestarteren hentes til stedet.
Hjerte-lungeredningen består af tryk på
den livløses brystkasse efterfulgt af pust
gennem munden. Hjerte-lungeredningen
fortsætter indtil ambulancen ankommer;
men når hjertestarteren er koblet
til personen vil en stemme fortælle,
hvad man evt. yderligere kan gøre.
Det kan være at give stød i hjertet via
hjertestarteren. Hvis personen kommer
til sig selv lægges vedkommende om på
siden for at undgå kvælning i eventuelt
opkast.
”Det er nemt at få nogle til at lære
at bruge hjertestarteren,” fortæller
Ingrid. Både Husholdningsforeningen
og Pensionistforeningen har
allerede gennemført 1. hjælps- og
hjertestarterkurser. Susanne står for
gennemførelsen af kurserne, ligesom
hun laver opfølgninger med jævne
mellemrum, så deltagerne ikke glemmer,
hvad de skal gøre, selv om de skulle
være så heldige ikke at få brug for deres
kunnen.

Hjertestarteren hænger klar til brug på
Valmuevej. På næste side er en liste
over de Lihmeboere, som er uddannet
til at bruge den og som stiller deres
viden til rådighed for alle andre.

Klip ud og gem

Brug for hjælp
Følgende personer har gennemgået kursus i brug af hjertestarteren
og kan kontaktes, hvis det bliver nødvendigt:

Susanne Thomsen, Udsigten 10,
tlf. 9756 0037
Susanne Hansen, Ålbækvej 12,
tlf. 9756 0368
Birte Hald, Ålbækvej 24,
tlf. 9756 0239
Kis Stamp, Adelgade 2,
tlf. 9756 0011
Lis Rasmussen, Adelgade 9,
tlf. 9756 0636
Kim Jacobsen, Adelgade 9,
tlf. 9756 0636
Ane Marie Henriksen, Violvej 12,
tlf. 9756 0022
Karen Marie Jensen, Kåsvej 27,
tlf. 9756 0152
Karin Andersen, V. Hærup Strandvej 23,
tlf. 9756 0402
Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40,
tlf. 9756 0331
Helle Andersen, Dybdal 4,
tlf. 9756 0092
Aase i Spar Salling, Lihme afd., Aalbækvej 8,
tlf. 9756 0102
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Eventyrlige uger i
Fjordbo børnehave
”Der var engang en børnehave, hvor
børn og voksne blev tryllet ind i et
eventyr…”
I disse uger er børn og voksne fordybet
i riddere, prinsesser, trolde, drager,
robotter og meget andet eventyrligt.
Børnene har ”vist” de
voksne i børnehaven,
gennem leg, tegninger
og sange, at de gerne
vil fordybe sig mere i
den del af ”at være et
legende menneske.”
Vi spurgte først alle
børn: ”Hvad er et
eventyr?” Nogle var
ret bevidste om de
figurer, der optræder
og andre var omkring
bedsteforældrenes
sommerhus…
De ældste børnehavebørn (Krabberne)
har, i fællesskab,
forfattet deres eget
eventyr. De skal nu
i gang med at lave
tegninger til og senere
dramatisere det og
vise det for de andre børn og andre
interesserede til ”Majfesten” på skolen.
Som yderligere inspiration dertil har
vi voksne læst forskellige eventyr for
børnene og lavet dukketeater ”Prinsessen
på ærten” for børnehavebørn,
børnehaveklassen og de ældste
dagplejebørn.
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Børnehaven og børnehaveklassen
har på-begyndt samarbejdet omkring
overgangen fra børnehave til skole,
hvilket betyder, at vi laver aktiviteter
sammen i
børnehaven
og på skolen.
Børnehaveklassen
og ”Krabber” vil
lave eventyrlige
skrotfigurer til det
eventyr, de selv har
forfattet.
Derudover er der
godt gang i våbenproduktionen. Sværd,
skjolde, ridderhjelme
og kæpheste laver
alle børn selv. Så
nu får vi se, om der
findes nogle ”fjender”
et sted i Lihme, eller
vi må erobre andre
territorier… Måske er
der også nogle yndige
prinsesser, der skal
reddes fra onde trolde og robotter.
Efter forhåbentlig mange og spændende
strabadser i de næste uger slutter det
hele af med ”bal på slottet.” Hvor og
hvornår vi kommer på slottet er endnu
uvist. Vi håber og tror, at eventyret ender
godt så alle ”lever lykkeligt til deres dages
ende.”

Børnene på Lihme Skole har lavet
gækkebreve. Alle gækkebrevene er
udstillet i Spar Sallings Lihmeafdeling.
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Hver dag gule priser
30 øl til kr. 79
3 liter rød- eller hvidvin til kr. 79
Gulvtæpperenser udlejes
Du kan får vasket, renset og rullet dit vasketøj
(vasketøjet afhentes/leveres fredag i hver uge)
Pejsebænde
Internet
Spændende blomsterdekorationer

Altid et lunt tilbud
fra ovnen
- hvidt brød
- rugbrød
- sødt brød
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ÅBEN ALLE DAGE
Ålbækvej 8, Lihme

Spar mig for en kedelig jul

SOM KUNDE I SPARBANK KAN DU
HOLDE JUL MED RO I SJÆLEN
Som kunde i SPARBANK kan du tage det helt roligt. Med os som
økonomisk sparringspartner kan du holde jul uden at frygte
december måneds slid på dankortet.
Har du lyst til en snak og et økonomisk eftersyn, er du velkommen
til at kontakte os her i filialen eller på sparbank.dk . Enten nu eller
en gang i det nye år.
Vi ønsker alle vores kunder en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
SPARBANK
BORGERGADE 18 - 7860 SPØTTRUP
T 9616 1040 - F 9756 1820
WWW.SPARBANK.DK
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- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Roslev Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter - primagaz

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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v/ Per Kristensen
Næstildvej 10A,
Næstild
7860 Spøttrup
97581888/40260909

•Tegnestue

• Præfabrikerede element huse

• Tekniske produktions tegninger

• Alt I vinduer & døre

• Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde

• Nyt køkken

• Nybyggeri , til & ombygning

• Ovenlys & Kviste

Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

K. AGGERHOLM A/S
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

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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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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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
Malerlærling
søges
TØMMERHANDEL ApS
Skriftlig
ansøgning senest den 26.6.
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12

hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Mobil 40 59 81 61
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Buffetsuccesen fortsætter:

SPIS ALT HVAD DU KAN FOR KR. 178
Onsdag,torsdag, fredag,
lørdag, søndag kl. 18-21

Bordreservation:
tlf. 97 56 01 66

v/Elsebeth Hansen
Vester Hærup
Strandvej 30, Lihme
7860 Spøttrup
www.restaurant-gyldendal.dk

v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860 Spøttrup
Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.dk
Alletiders gaveide, gavekort udstedes
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Gelenegle
Body Sugaring
Ansigtsbehandling
Fodbehandling
Manicure
Pedicure

