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Farven lilla
Marianne Husted

Af Marianne Husted

Halløjsa. Så trak jeg igen Lihme Bladets
lederskribentkort i forbindelse med et
valg.
19. juni afgav 459 Lihme-boere deres
stemme i Lihme forsamlingshus.
Under hele valgkampen blev der
spået dødt løb mellem rød og blå blok.
Tidligt på valgaftenen viste det sig, at
meningsmålingerne tog fejl. Dansk
Folkeparti stormede frem og bragte Lars
Løkke Rasmussen til dronningen som
leder af regeringsforhandlingerne, som
stadig pågår i dag – en uge efter valget.
Jeg blev ringet op en enkelt gang
af Gallup. Og man skulle tro, at
meningsmålingsinstitutterne havde kimet
Lihme-boerne ned. Resultatet i Lihme
landede på præcist 50 % til hver af de
to blokke. Måske ligger vi som et lilla
smørhul i det opdelte Danmark, hvor
storbyboerne oplever gode huspriser,
god økonomi og vækst og stemmer rødt,
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mens folk i de fleste andre egne har
andre fornemmelser og stemmer blåt.
I dagene efter valget var der byfest i
Lihme, som trak masser af folk af huse.
Borgmesteren indviede ”Vores sted”, som
er navnet på det nye torv ved brugsen i
Lihme. Borgmesteren talte om de mange
ting, vi har gennemført i Lihme, i løbet
af de sidste ti år, som har været med
til at gøre området endnu skønnere at
besøge og være en del af. Og han kom
ind på fællesskabet, som blomstrer. Rød,
blå eller lilla. Jeg håber vi tager ”Vores
sted” til os og bruger det som afsæt for at
skabe gode liv. For os selv, for hinanden –
og for alverden. God sommer!
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PR. STK.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard holdt tale og nævnte
bl.a. at Lihme er aktiv og i udvikling.

Vores sted og Tumlepladsen
Af Lissie Hermansen

Den 19. juni 2015, i forbindelse med
VORES BYFEST, skete det vi så længe
har ventet på – Indvielse af vores nye
bymidte.
Pladserne er flotte og i forlængelse af
indvielsen holdt vi endnu en fantastisk
byfest, hvor vi trodsede vejret, samlede
os. Land og by dystede og festede,
svedte og dansede, solgte sager og red
til ring.
Vi har nu taget VORES STED og
TUMLEPLADSEN i brug og derfor er det
på sin plads at sige TAK.
TAK til alle de mennesker og foreninger
og andre, der var med til, at dette er
lykkedes.
Tak til Borgmester Peder Christian
Kirkegaard for den fine tale og for
at komme til Lihme to dage i rap, til
folketingsvalget den 18. juni og indvielsen
den 19. juni, men vi forstår ham så godt,
for der er dejligt i VORES EGN. Tak til
Vicekommunaldirektør Christian Bertelsen
og til erhvervs ved udviklingschef Trine

Højer, Urban designer Sille Linneth og
Sektionsleder Anders Storgaard Rask, tak
for Jeres store indsats og at I kom for at
feste for VORES STED.
Vi skal heller ikke glemme en tak til
LABLAND Arkitekter, som har styret
projektet eller Salling Entreprenørfirma,
som har fået det til at ske og virke. Tak
til Lihme Bys Støtteforenings Formand,
byrådsmedlem Dorthe Dalsgaard, for dit
store arrangement og de pæne ord. Tak til
vores kunstnere, Karin Henriksen og Poul
Erik Nielsen for den super flotte kunst –
”Livlig flugt” som nu er så godt som ny i
friskmalet glans og den store Rødspætte,
der blev akkompagneret med en dejlig
blues udført af kunsteren selv sammen
med os. Kunsten vil nu pryde pladsen i
fremtiden. Vi fik også en Hjertestarter, den
hænger på væggen ved Brugsen - tak for
den – dejlig, at vi ved den er lige der.
Lihme Borgerforenings formand Claus
Mikkelsen, tak for din tale, din ihærdighed
og indsats. Claus nævnte i sin tale, at
det hele startede i 2009 og forsætter ud i
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Dorthe Dalsgaard (i midten) uddelte præmier til
Marianne Husted (til venstre) og Karin Henriksen
for navne til de to nye pladser. Borgmester Peder
Christian Kirkegaard hygger
sig i det gode selskab.

fremtiden. Han sagde bland andet:
”Det er godt for vor landsby og vor egn,
at vi med vores fælles indsats har taget
stafetten op fra dem der for lang tid siden
skabte Lihme. Vi kan trække historien
flere tusinde år tilbage. Vi har en af
landets ældste stenkirker, og hvis vi ser
på gravhøjene rundt om Lihme vidner
det om, at her har der boet mennesker
i flere tusinde år, og endnu længere
tilbage. Det vidner også om en rig egn på
kanten af Limfjorden, med fiskeri, handel,
produktion og landbrug. Her er godt at
leve og bo. Og det er lige, hvad det drejer
sig om; Lihme skal være et godt sted at
leve og bo også fremover. Vi har et stærkt
fællesskab, og i fællesskab og med fælles
indsats, kan vi være med til at få tingene
til at ske, så der her i Lihme bliver endnu
bedre at leve og bo.”
Udtalelser om pladsen
Vi var mange, der var samlet på VORES
STED midt i byen. Jeg spurgte et par
stykker om deres mening.
Brugsuddeler Jimmy D. Nielsen: ”Jeg
er godt tilfreds og håber, at pladsen vil
blive flittigt brugt.”
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Tove Christensen, Sønderhede: “Den er
blevet flot, jeg håber at den vil blive brugt
som mødested – til en is eller bare til en
snak over en kop kaffe.”
Birthe og Svend Åge Jespersen,
Kåsvej: “Det er blevet en fin plads og
den skal nu nok blive brugt i sær om
sommeren.”
De har ret, VORES STED er flot og det er
TUMLEPLADSEN også.
De røde sten bringer tankerne hen på det
gamle teglværk på stranden i Gyldendal
og andre steder her på egnen. De lange
bænke i varierende højder, skuret med læ
og den fine beplantning, lige som vores
landskab. TUMLEPLADSEN med sten
pukler og fine kirsebærtræer. Vi kan og
skal endnu en gang være stolte over at vi
kan og vil.
Det er VORES EGN – VORES BY –
VORES STED –VORES FREMTID –
VORES LIHME.

Barnebarnet rånyder sin bedstefar, Karsten Sørensen.

Der var samlet rigtig mange mennesker til
indvielse af de nye torve.

Børn, unge, prinsesser
og deres forældre.
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Projekter i Lihme
Af Ann Balleby

I Lihme har projekter været en kæmpe
succes.
I 2008 nedsatte Lihme en gruppe af
borgere i Plan09 i tæt samarbejde med
Skive kommune. Gruppen skulle give
input til Kommunalplanen 2009.

Cykel- og vandreruter ved Lihme
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Ud af Plan09’s arbejde kom der mange
ideer, som blev sorteret i gennem et
bredere samarbejde via borgermøder og
eksperter fra Forskningscenter for Skov,
Landskab og Planlægning – Københavns
Universitet, Thing & Wainø mfl. Ud af
dette sorteringsarbejde kom en række
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borgergrupper, som arbejdede videre
med de forskellige projekter.
Nu, bare 5-6 år efter den spæde start, er
en række projekter blevet til virkelighed.
De pryder Lihme sogn og bidrager
fantastisk til den videre udvikling af
egnen.

På de foregående sider ses indvielse af
torvene, som eksempler på vellykkede
projekter. På de følgende sider ses en
række kort, som eksempler på andre
projekter, som er lykkedes. Og der er flere
vellykkede projekter…

Regler for færdsel i naturen
Du må vandre...

Ved ophold på stranden...

• på de afmærkede stier.
• og cykle på veje og stier i skovene. I de offentlige skove må
du færdes hele døgnet og i de
private skove fra kl. 6 til solnedgang, og du må kun tage ophold
mindst 150 m fra bygninger.
• og cykle på veje og stier i det
åbne land med mindre, der er
skiltet med ”Adgang forbudt”.
• på udyrkede arealer, der ikke er
indhegnede, må du færdes fra
kl. 6 til solnedgang, og du må
kun tage ophold mindst 150 m
fra bygninger.
• på stranden. På private strande skal du holde en afstand på
mindst 50 m fra nærmeste beboelse. Du må gerne tage din
hund med på stranden, men
den skal holdes i snor fra d. 1.
april til d. 30. september eller
hvis der er græssende husdyr.

LIHME-STIERNE

• må du ikke slå telt op.
• må du færdes til hest på ubevokset strandbred fra 1. september til 31. maj.
Du må gerne plukke bær, svampe,
blomster mv. (dog ikke fredede arter) i de områder, der er lovlig adgang til.
I områder uden for campingpladser
og teltpladser må du kun slå telt op
med tilladelse fra ejeren.
Du må kun tænde bål på særligt
indrettede bål-steder.
De afmærkede stier er hovedsageligt anlagt på private arealer, så vis
altid hensyn.
Husk at tage dit affald med dig,
hvis der ikke er en skraldespand i
nærheden.

Pas godt på naturen - god tur
Du kan få flere oplysninger af:
SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter, tlf. 9752 3266
eller Skive Kommune på e-mail: stier@skivekommune.dk

Kort- og Matrikelstyrelsen

www.skive.dk
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Velkommen til Lihme Kirke
Inden det store kirkebyggeri tog sin begyndelse i midten af 1100-tallet, har der stået enkelte stenkirker rundt omkring i landet, bygget lidt før eller o. 1100. En af dem er Lihme
Kirke, der af mange anses for at være en af Jyllands ældste stenkirker.
Lihme Kirke er en af Jyllands ældste stenkirker.
Det vides ikke præcist hvornår kirken blev opført,
men det har formentligt været kort efter vikingetidens ophør i 1066, hvor en vikingehær led nederlag ved Stamford Bridge i England.
Udgifterne til byggeriet har været afholdt af en
storbonde, idet kirken allerede fra begyndelsen
har været udstyret med herskabspulpitur. Hvem
denne storbonde var, og hvor han boede, fortaber
sig også i det uvisse, men forgængeren til Kås er
måske en nærliggende mulighed.

Frem til d. 17. januar 1176, hvor bisp Niels, ifølge et overdragelsesbrev i Den Arnamagnæanske
Håndskriftsamling, overdrager kirken til domkapitlet i Viborg, har den været privatejet. Da kirken
blev overdraget, lå tårnet i ruin. ’Dette er grunden
til, at vi ved vore provster og klerkes råd, overgiver Sct. Vincenti kirke i Limum, som ved himmelråbende forsyndelser til denne dag, ligger i grus
og forfald og er til spot for enhver, hvis vej falder
forbi’, står der i brevet. Hvor gammel kirken er, når
et massivt tårn med to meter tykke mure opbygget
i marksten, kan ligge ’i grus og forfald’ allerede i
1176, kan vi kun gisne om.
Tårn nr. 2 var af samme størrelse som det første,
men må have lidt under samme ustabilitet. I al fald
er det nuværende tårn det tredje i rækken, og er
opført omkring 1500 i munkesten. Det er smallere
og højere end originalerne, da det skulle fungere
som sømærke for fjordtrafikken. Hele kirken, tårnet inklusive, har været op til 80 cm. højere, da
det er i det lag, det oprindelige terræn findes.
At kirken har en historie, der rækker meget langt
tilbage, kan også ses af den smukke døbefont, der
anses for at være samtidig med kirkens opførelse.
Rundt om hele fonten, er hugget i alt fem motiver
med figurrelieffer (se en gengivelse af reliefferne
nedenfor). Tolkningen af dem er usikker, men det
kan være løsrevne scener, der både trækker på
dagligdagen i den tidlige middelalder, bibelhistorier
og mytologiske overleveringer. Eller det kan være
en billedserie, der illustrerer en middelalderlig legende.

Lihme Kirke
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Legenden fortæller: Da Adam skulle dø, bad han
sin søn, Seth, om at hente en kvist fra Livets Træ i
Paradisets have, så han kunne blive udødeliggjort.
Rejsen til Paradiset var lang og farefuld, og Seth
måtte undervejs bekæmpe det onde i form af løver
og drager. Han nåede dog til Paradiset og sikrede
sig en kvist. Rejsen hjem blev både festlig og forventningsfuld, og Seth fandt endda tid til at gå på
jagt. Da han endelig nåede hjem, var Adam død,
og de mange trængsler havde været forgæves.

I 1997 blev døbefonten landskendt, da man dekorerede 500 kr. sedlens bagside med dragekampen,
der kan ses på sydsiden af døbefonten.
Koret er rigt udsmykket med kalkmalerier, der
stammer fra 1507 eller 1512. Motiverne er trompetspiraler, flettekors og båndfletningssystemer,
som man ser det i irsk-merovingisk kunst fra
700-tallet. Maleren har sikkert været i besiddelse
af et gammelt bogfragment fra denne tid.
Også kirkens ydre er interessant. Nordmuren er en
af landets ældste og bedst bevarede kirkemure, der
har overlevet 1000 års slitage uden at være repareret. Der er tilmurede indgange til hhv. kvinderne
og præsten, begge forsynet med udsmykning der
rækker tilbage til opførelsen. Koret er forsynet med
to gavlfigurer i sten, meget lig gavlfigurerne på

vikingernes trækirker, hvis rem sluttede med lignende figurer. Og endelig kan man beundre farvespillet i stenene og apsis’s mur, der åbner sig
opefter som en kongekrone.
Klokkespillet er opsat i 1975 og er en gave fra tømmerhandler Ole Falk og familie. Klokkespillet er
indstillet til at ringe 4 gange om dagen med forskellige melodier.
Kirkegårdens to egetræslåger, er doneret af Krista
Pedersen i Lihme og er fremstillet af snedkerfirmaet Pedersen og Stens fra Vinderup.

Egetræslågerne

Den tilmurede kvindeindgang

Støttet med
Tips- og Lotto midler til
friluftslivet

www.skive.dk
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Velkommen til Kirkelunden
Lihme stien er resultatet af lokale borgeres ønske om at give mulighed for at
nyde det bynære landskab. Stien går i kanten af den østlige del af byen fra Lihme
gl skole og ned til Lihme kirke.

Søen bag kirken

Det grønne område bag kirken er tilgængeligt og
indbyder til både ophold og aktivitet. Der er en
bålplads og en plankebro, som omkranser søen.
Der er stor variation af blomster på kæret og langs
søen. Det grønne område er igennem tiderne brugt
til byfester, leg og bevægelse. Lihme stien går
langs byens kant, og man oplever det store landskab med de vide udsigter.

Den ene af karlene kunne ikke dy sig for at se op
under pigernes skørter og komme med en kommentar, men havde næppe fået sagt det sidste ord,
inden brinken skred og dækkede ham til. Der, hvor
han blev dræbt voksede, ligkål op. Ligkål kunne
være de nye skud af rød hestehov, som findes i
stort antal i området omkring kirken.

Vandhullerne er resterne af to offentlige lergrave,
hvorfra folk sikkert hentede ler til lerklining og
gulvbelægning.
Et sagn fortæller følgende:En skøn sommerdag gik
to karle nede i lergraven og brød ler. Foranlediget
af vejret og sikkert også karlenes tilstedeværelse,
svansede et par unge piger udfordrende langs med
kanten af mergelgraven.

Rød hestehov

Planter og dyr

Almindelig fingerbøl vokser langs søen
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Flora og fauna omkring søen ved Lihme Kirke er
meget varieret. Det fugtige miljø omkring søen
samt de tørre skrænter med skovbevoksning giver ideelle betingelser for rigtig mange forskellige planter og dyr. I søen findes der både planter,
der har rødderne fæstnet på bunden, som f.eks
vandpileurt og almindelig andemad, som flyder på
vandoverfladen.

Der er masser af insekter, som lever i ferskvand en
del af deres liv, f.eks arter af guldsmede, vårfluer
og døgnfluer. Ligeledes er søen en eftertragtet rasteplads for områdets fugle.
Padderne holder til i og omkring vandhullet, og de
er afhængige af vand, når de skal yngle. Her lever
bl.a. skrubtudsen, som er den mest almindelige
tudseart, samt den sjældne lille vandsalamander
der også trives under de forhold, som findes i
Lihme tæt på vandhullet.

Støttet med
Tips- og Lotto midler til
friluftslivet
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Smedemarksskolen

Matrikelkort fra 1815-1864. Copyright Geodatastyrelsen
Marken her mod nord hed Degnens Lod. Indtægterne herfra var en væsentlig del af lærerens løn.
Hans indtægt afhang af, hvor god en landmand
han var. Den sidste skoleholder var Jesper Brøndum, hvis navn fremgår af det gamle matrikelkort.
Ved siden af sit job som lærer var han også murer, og i den forbindelse skulle han blandt andet
vedligeholde kirketårnets tag. Her duperede han
til tider byens børn ved at stå på et ben oppe på
kirketårnet og samtidig bide sig selv i tåen – jo,
dengang var der lærere til!
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Skolen var en ganske elendig bygning både ude og
indvendig, og den lå på den anden side af marken.
Hele komplekset bestod i en bygning, hvor der i
den ene ende var skolestue, en stue til læreren og
køkken. I den anden ende af bygningen var der
lade og stald. Både i stuen og i skolestuen var der
lergulve, og væggene var overalt opklinede af ler.
Lige foran skolen lå gården Smedemark, hvor der
var en høkerforretning, hvor høker Christian Nielsen holdt til.

Xantine

Luftfoto fra 2014. Copyright Cowi
Da det blev bestemt, at embedet som skolelærer
skulle besættes af en eksamineret lærer i 1848, fik
Jesper Brøndum besked på at flytte ud. Det blev
han meget vred over, og det var vist hans mening,
at han ville vælte hele huset. I hvert fald løsnede
han en del syldsten, som han slæbte ind i stuen,
men det var dog ikke nok til at få den gamle rønne
til at synke sammen. Syldsten er kampesten eller
anden form for natursten uden bindemiddel, som
blev brugt som bygningsfundament. Den nye skole
blev opført nede ved kirken i 1847.

Støttet med
Tips- og Lotto midler til
friluftslivet
www.skive.dk
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Byfest i Lihme
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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
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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A/S

Mandag til fredag: kl 8.00-18.00, Lørdag: kl 8.00-17.30, Søndag: kl 9.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook

EN OPLEVELSES-BUTIK
Kom og oplev Tingfinderiet; et anderledes loppemarked. 800 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En rejse i tiden med gamle ting og møbler
til kreativ boligindretning. Se 360o visning på hjemmesiden.
Åbent fre-lør-søn kl. 13-17. Ferie og helligdage ekstra åbent.
Se www.tingfinderiet.com
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup. Tlf. nr. 3052 9960
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Signe og Christian (borgmester Peder Christian Kirkegaard)
hjælper hinanden med indvielsen af Fjordbo.Fjordbo er
vuggestue og børnehave og tiltrækker børn fra et større
område.

Indvielse af VSD børnehuset Fjordbo
Af Ditte Pinnerup

Fredag den 17. april 2015 var der
indvielse af det nye børnehus.
Det var en flot solskinsdag, som startede
med, at børnene sang for alle de
fremmødte.
Derefter holdt Peter Fogde Mikkelsen,
leder i VSD, tale.
Så trådete borgmesteren frem. Han holdt
tale, afslørede det nye skilt og klippede
den røde snor over. Til klipningen fik
han hjælp af Signe, som er krabbe i
børnehaven.
Fjordbo’s børn og pædagoger sang en række sange
og berørte de mange gæster til indvielsen. Bagefter
var der stort “lihmesk” kagebord.
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Så var der ”åbent”, og forældrene og
personalet havde bagt kage, så der var
det helt store kaffebord. Der var ligeledes
mulighed for at se de nye omgivelser og
få et indblik i, hvad børnene i vuggestuen
og børnehaven går og laver. Der var sat
motorikbane op i gymnastiksalen til stor
fornøjelse for både store og små.
En rigtig dejlig eftermiddag, med trætte
børn.

Peter Fogde Mikkelsen må
misse lidt
med øjnene i
det klare solskin,
mens han holder sin
tale ved indvielsen
midt i april.

Små og store
børn hygger sig
sammen på
motorikbanen
i gymnastiksalen.

Skiltet i Fjordbo’s
indgangsdør
fortæller en hel
masse om den
pædagogik, der
bedrives og stortrives indenfor.
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Sommerfest i Fjordbo
Af Jane Lofstad

Torsdag d. 11/6 2015 blev der afholdt
sommerfest for både vuggestue- og
børnehavebørn i Fjordbo.
Aftenen var arrangeret af
kontaktforældrerådet i samarbejde med
Fjordbos personale.
Godt 60 personer ankom klokken 17.30 til
fællesspisning i det gamle skolekøkken,
hvor menuen stod på pitabrød.
Efter spisning optrådte børnene med
sang og efterfølgende var der skattejagt
arrangeret af personalet. Præmien var is
sponsoreret af Lihme Brugs.
Efter veloverstået skattejagt var der
aktiviteter på legepladsen i det gode vejr,
bl.a. fodbold for både børn og voksne,
kartoffelløb og der blev lavet popcorn
over bål. Kaffe og kage kunne indtages
udendørs, imens børnene legede.
Aftenen sluttede klokken 20.15.
Alle havde haft en hyggelig aften, og
i kontaktforældrerådet er der enighed
om, at sommerfesten bestemt er en
begivenhed, der skal gentages næste år.

Tryghed og en gul
is en sommeraften.

En skælmsk
gut i en stribet
hængekøje.

Over 60 børn og voksne deltog i sommerfesten i
Fjordbo - der er lange traditioner for
forældreengagement i Lihme.
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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe, a’ la carte og buffet
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

Åbningstider:
Uge 27 - uge 35: Hver dag kl. 12.30 - 22.00
Uge 36 - uge 39: Fredag kl. 16.00 - 22.00;
lørdag og søndag kl. 12.30 - 22.00
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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AKT-KRAP
2012-13 i Skive
Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

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

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

ALTID BILLIG
BENZIN
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OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

Mandag, Tirsdag og
Torsdag 09:30 - 16:30

Fredag 09:30 - 17:00
Lørdag 10:00 - 12:00

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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Sommerferie 2015
Af Marianne Husted

Jeg tog opstilling på ”Vores sted” fredag den 26.
juni for at blive klogere på, hvad Lihme-boerne skal
bedrive i sommerferien. Læs, hvad de fortæller:
Lena Nielsen,
Lihme
Vi har ingen
planer lagt
endnu. Jeg
får først ferie
om tre uger. Vi
aner virkelig
ikke, hvad
vi skal. Vi
planlægger
det, når vi får
ferie.

Bent Trærup,
Lihme
Det kan være
jeg kører i Djurs
Sommerland.
Jeg kører rundt
og kigger lidt.
Det er lidt
forskelligt, hvad
jeg gør.

Jimmy Dalsgaard Pedersen,
Dagli’Brugsen Lihme
Jeg får ferie om to timer. Jeg skal lave
køkken. Vi har lige revet det gamle ned.
Og nu skal der helst nyt op, siger konen.
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Amalie, Marie og Rikke Andersen, Vendal
Pigerne skal på teaterskole i Nykøbing i næste
lejet en lejlighed. Her skal vi gå fantastiske ture
skal også i sommerhus ved Vesterhavet. Og kø

Pia Hvid, Ålbæk
Jeg skal bare slappe af.
Det bruger jeg ferien til.
En dagstur til havet, det
kan jeg godt finde på.
Men ellers skal der males
lidt dit og gøres lidt dat.
Det skal jeg nå i ferien,for
det er der ikke tid til i
hverdagen, når man har
fast arbejde. Det er ikke
dårligt med tre ugers ferie.
Jeg går til stranden med
hundene. Jeg er god til
at slappe af i ferien. Jeg
kan godt lide vores eget
Danmark. Her er mange
skønne steder.

uge. Bagefter skal vi til Harzen i Tyskland, hvor vi har
e – og shoppe. Det plejer vi, når vi er i Tyskland. Vi
øre hø ind, hvis ellers det lykkes at få sommervejr.

Klaus Østergaard, Kås
Jeg skal til Barcelona og se på byens
arkitektur og så en tur i Middelhavet.
Og noget mere i byen, som ikke
er planlagt endnu. Senere skal
jeg en uge til Irland vor at vandre
sammen med en kammerat langs
Atlanterhavskysten. Her er der ikke
langt mellem herbergerne.
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Arbejdsdag i Gyldendal
Af Hans J. Thomsen

Efter vinter og veloverstået
generalforsamling i Gyldendal Støtte-/
og Beboerforening, var man nu endelig
kommet frem til den længe planlagte
arbejdsdag, lørdag, den 18. april 2015.
Der var rigtig mange opgaver, som skulle
udføres – blandt andet fordi den seneste
arbejdsdag i efteråret 2014 bogstaveligt
talt gik i “vasken”. Vandet stod simpelthen
ned i stænger, så bestyrelsen måtte
aflyse arbejdsdagen.
Derfor var glæden og forventningerne
store, da arbejdsdagen startede.
Formanden havde i forvejen udsendt
arbejdsplan med de opgaver, der skulle
laves. Opgaverne var fordelt efter, hvad
de enkelte kunne magte. Der var en
fantastisk opbakning til arrangementet
– hele 17 personer var mødt op med
kost og spand, trillebør og redskaber,
havetraktor og vogn, traktor med
frontlæsser og stor traktor med vogn til
transport af borde-/ & bænkesæt samt
andet grej så som buskrydder m.m.

Skive Kommune. Der er indgået en aftale
omkring driften af havetraktoren, mod at
alle kan få slået græsset. Dermed holdes
omkostningerne på et minimum, og alle
er hjulpet.
Dagen sluttede med samling omkring
grillen ved shelter 1, og der blev serveret
en forfriskning og grillpølser inden
alle kunne gå hjem og nyde resten af
week-enden efter veludført arbejde for
fællesskabet.
En glad formand kunne takke alle
deltagerne for veludført arbejde og en
rigtig god dag i Gyldendal, som nu er klar
til at modtage gæster hele sommeren.

Kl. 09:00 blev der budt velkommen og
givet en kort briefing om dagens opgaver
ved formanden, og så gik arbejdet i
gang. Solen skinnede fra en klar og skyfri
himmel, og humøret var højt. Efter et
par timers arbejde kom “køkkenholdet”
med kaffe, boller og pålæg til de hårdt
arbejdende frivillige. Fælles kaffebord i 20
minutter - og så i gang igen. Kl. 13:30 var
alle opgaver udført til stor tilfredshed for
såvel deltagerne som bestyrelsen.
Den nyanskaffede havetraktor blev
ligeledes testet og godkendt. Den kan
klare rigtig mange opgaver, til glæde
for fællesskabet i Gyldendal, hvor et
samarbejde med Gyldendal Havn og
Gyldendal Bådlaug gør, at de også
får glæde af nyanskaffelsen, som er
finansieret via “Grøn Borgerpulje” fra
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Flittige folk arbejder
på en af Gyldendals
sheltere.

Det tændes op i
grill’en og hyggen
breder sig.

Finn Albrechsen
er den stolte
traktorfører.
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Bivuaktur i den fredede Kaas Skov
Af Ann Balleby

I godt 10 år har Lihmes børn i 4. - 7.
klasse fået tilbud om en tur ud i naturen
med kyndige voksne.
Hvert år har børnene selv bygget deres
eget sovested, nemlig en bivuak. Det er
elementært spændende selv at bygge
sit ”telt” af et regnslag og lidt snor. Når
man kan det, så kan man meget i forhold
til overlevelse i det fri. Kan man så
også grave et lokumshul og placere det
stratetisk i forhold til sin bivuak, så er man
nået langt.
Dertil har bål, knive, økser og naturindsigt
også været ingredienser. I år afprøvede
børnene forsvarets nye feltrationer. Der
var indlagt en natur- og oplevelsestur,
hvor det bl.a. lykkedes at se rådyr.
Nathyggen blev pandekager på bål,

snobrød og pølser. Selv ikke lidt natregn,
kunne ødelægge den gode stemning,
og de unge viste stolte deres natlogi til
forældrene da de kom med morgenbrød,
te, kaffe og kakao. En tur som flere af de
unge allerede ser frem til, for gentagelse
til næste år.
I år gik turen til Kaas Skov efter aftale
med forvalter Claus Østergaard og
familien Færch. Lejren blev slået op ikke
langt fra fjorden i udkanten af den store,
gamle egeskov.
Der deltog otte skønne unger i turen.
På vej fra Hovedgården til lejren sang
pigerne ”Ferie, ferie, ferie” så højt og
glad. Hele turen blev farvet i den tone.

Hygge ved bålet,
som børnene holder
ved lige.

Claus V. Mikkelsen
underviser børnene
i, hvordan man laver
sin bivuak. Han ved
det, fordi han er
major og har sovet
i felten ofte. Jane
Svenningsen følger
med i anvisningerne.
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Bål og ild rimer på
synken ind i sig
selv til man næsten
mediterer.

Lidt kortkendskab før turen går ud
på strandeng og i egehøjskov i den
sene midsommer skumring.

Årets konfirmander i Lihme

Karsten Bjerre, Magnus Valdemar R. Andersen, Emil Aamann Hørby, Sebastian Grønbjerg,
Camilla Svenningsen Dahl, Helene Miltersen, Karina Kristensen,
Laura Trærup, Maria Svenningsen, Mia Hai Thi Mortensen
Præst Jakob Fløe Nielsen
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