Byfest og samvær
Af Ann Balleby og Kim Jacobsen (foto)

Ordet “samvær” må betyde noget i
retningen af “værdifuldt samvær”. Det
synes jeg, vi har meget af i Lihme. Vi har
samvær og sammenhold og mon ikke alle
har en fornemmelse af, at det er noget,
man ikke får forærende. Det er noget,
man hele tiden skal gøre sig umage med.
Igen i år fejrede Lihmes indbyggere
sammenholdet med en byfest. Det er så
tydeligt, at børn, unge, voksne og helt
voksne nyder at være sammen med
hinanden i generationerne og på tværs af
generationerne.

Det tog ganske få timer, så kunne alle gå
hjem og byfesten 2014 var afsluttet med
masser af smil, samvær og knofedt til
fællesskabet.
Nu kan vi se frem resten af årets samvær
med gymnastik, petanque, vi tænder
lys i Lihme, fester i forsamlingshuset,
fællesspisning, til koncerter,
gudstjenester, rundvisninger og andre
ting i kirken, i Lihme Brugs, på havnen og
de mange, mange andre ting, der sker i
Lihme.

Til byfesten kan man se, hvordan en ung
mor med egne børn giver en hjælpende
hånd til en helt voksen i kørestol. Hvordan
forældre hjælper hinandens børn.
Hvordan de lidt større børn trøster de
mindre børn.

Det vigtigste i det kommende år bliver
udviklingen af vuggestue, børnehaven,
forsamlingshus, Lihme Samling mv. på
det der til nu har været Lihme skole. Det
er svært at komme af med skolen. Men
der er også særdeles gode muligheder
i tilbud og faciliteter på skolens matrikel.
Det bliver virkelig spændende.

Man kan også se, hvordan de unge
samler et kæmpe rundboldhold og
lammetæver alle andre hold.

Og næste sommer, midt i juni, ja så er det
byfesttid igen. Tid til mere sammenhold
og samvær.

I år var byfestdagene tilsmilet af
vejrguderne. Solen bare skinnede og
naturen, som danner en smuk ramme
omkring festpladsen, stod i det smukkeste
skrud.
Om aftenen bliver der danset og drukket.
Igen i år var det Anders fra Sønderhede
og hans band High Light, som spillede op
og der blev samlet ind til overdans ud på
de små timer.
Søndag morgen stod borgerforeningens
bestyrelse og nogle frivillige hjælpere
klar til den afsluttende oprydning. Der var
ikke gået mange timer fra den sidste tørn
til lørdagsfesten til morgenoprydningen.
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Hygge på festpladsen.
Byfest rimer
på is!

Vejret hjalp med
at give en god
omsætning i ølvognen.

Dreamteam: Kim og Henning!

Sebastian
hygger sig i
hoppeborgen.

Pige-hop!
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Anspændte tilskuere til
cykelløbet.

Der cykles igennem.
Cykelløb under betryggende
forhold.
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Hygge med fælles
rundstykker lørdag
morgen - efter vandretur og før
byfestgudstjeneste.

Hardcore cykelryttere.

Samvær i det gode vejr.

Har Lihme de
smukkeste børn og
unge - det synes vi
da nok selv!
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Loppemarked.

Hanne med mange
gode tilbud.

Unge og ældre, store og
små imellem hinanden.

En del af det
frygtindgydende
unge hold til
rundbold.
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Mor og søn det ses!

Solen bare
skinnede og
skinnede.

Gudstjeneste ved
Jakob Fløe Nielsen

Der bliver god tid til god snak til byfest.

Ringridning er ved at
etablere sig til byfesten.

En af de
gode drenge..

Musikken og festen var
god og der blev samlet
ind til overdans.
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Lihmebo regulerer gasfyr i Kina

Af Marianne Husted
Da 100 ansatte på en af Ikeas fabrikker
i Kina kom på hospitalet blev der slået
alarm. Patienterne havde tegn på
begyndende kulilteforgiftning. Hvad var
der mon galt? Fabrikslederne kiggede
sig omkring og bemærkede, at der
stod Dantherm på ti af deres store
gasovne. Ikea skulle ikke nyde noget
af en skandale med dødelig udgang på
fabrikken, der fremstiller formspændte
dele i bøg til Ikeas stole. Derfor blev
Dantherm kontaktet og bedt om at hjælpe
med at finde ud af, hvad der var i vejen.
Det krævede besøg på den kinesiske
møbelfabrik af en udekørende montør
fra Dantherms serviceafdeling i Skive.
Derfor pakkede Otto Madsen fra Lihme to
store trolleyer med værktøj, måleudstyr,
reservedele og arbejdstøj og satte sig i en
flyver i Billund med kurs mod Amsterdam.
”Jeg troede jeg havde tjekket bagagen
ind helt til Dailan, hvor fabrikken ligger,”
forklarer Otto, som derfor tog det helt
roligt, da han mellemlandede i Beijing og
skulle skifte til indenrigs for at flyve det
sidste stykke til endestationen. Kort før
flyafgang fandt han ud af, at al bagagen
i flyet fra Amsterdam kom af i Beijing.
Så gjaldt det ellers om at finde tilbage
til bagageudleveringen i en vældig fart.
Og ganske rigtigt. Ottos to sorte trolleyer
kørte rundt og rundt på bagagebåndet i
ensom majestæt. Otto hankede om i dem,
nåede flyet og landede i det, han kalder
en lille kinesisk by. Der bor 3½ millioner i
centrum af byen, og inklusiv forstæderne
er der 6 millioner indbyggere i Dailan,
hvor der bygges og bygges.
Dansk og kinesisk værktøj
”De spurgte, hvad jeg skulle med
alt grejet,” fortæller Otto om mødet
med de tre kinesere fra fabrikkens
vedligeholdelsesafdeling, som fulgte
ham tæt hele ugen, mens han var der.
Den ene var værkfører og talte engelsk,
de to andre talte kinesisk og var hans
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bedste mænd. De fik hurtigt syn for sagn,
for der var rigeligt brug for måleudstyret
og værktøjet. Otto målte blandt andet
kulilteindholdet i gasovnene. Det lå på
80.000 ppm, hvor vi i Danmark maksimalt
tillader 500 ppm.
”Jeg regnede selvfølgelig med, at
gasfyrene var indregulerede, så de
passede til ovnene de sidder på, og
forbrændingen bliver rigtig,” siger Otto,
som fandt ud af, at det aldrig var sket.
Derfor var flere af kedlerne revnende
og sendte de store mængder kulilte ud i
fabrikslokalerne til stor fare for de ansatte.
Otto fandt sit topnøglesæt frem, som de
tre kinesere var vældig imponerede af,
ligesom de var imponerede af overallsene
han havde på. Selv var han ikke
synderligt imponeret af det værktøj, han
lånte af dem på et tidspunkt.
”Det var noget rent kinalort,” siger
Otto, der var glad for at have sit eget
værktøj med, så han kunne indstille de ti
Dantherm ovne og fire andre af fabrikkens
gasovne korrekt. De tre kinesere tog hele
tiden billeder af det han gjorde i håb om
en form for hurtig mesterlæreoplæring.
Ugen gik med arbejde fra tidlig morgen
til om aftenen. Kun den sidste aften
bød på mere uformel snak, da de tre
inviterede Otto på middag i byen. De
spurgte, hvad han kunne tænke sig, og
han svarede, at det skulle være noget
kinesisk. Så valgte de en sprællevende
fisk i et akvarium, som blev skåret op og
spist rå. Mens de tog for sig af fiskekødet
langs rygraden, gik fiskemunden stadig
op flere gange. Otto blev også bedt om
at vælge drikkevarer, øl eller hvidvin. Det
endte med begge dele. Og Otto fandt
ud af, at hvidvin faktisk var snaps, som
blev drukket af hvidvinsglas. Det blødte
stemningen vældigt op, og der blev
snakket om et-barns-politik, lønninger,
skat, bilpriser og meget mere, hvor der er
store forskelle mellem Kina og Danmark.

Jylland, Kina, England
”Det er godt nok ufatteligt, at der er
1,3 mia. kinesere, og så skulle der
en dansker derover for at reparere
gasovnene,” siger Otto, som lagde Dailan
bag sig og påbegyndte rejsen hjem
igen. Denne gang havnede værktøjet i
Amsterdam i stedet for at lande i Billund.
Efter hjemkomsten har Dantherm hørt
fra fabrikken i Dailan, hvor de er ovenud
tilfredse med den danske rejsemontør
fra Lihme. De er blevet lidt nervøse for,
om de selv kan holde gasovnene intakte
fremover, så måske skal Otto igen en tur
til Riget i Midten. Næste gang vil han så
have Tove med og holde ferie også.
Indtil da er han travlt optaget af at skifte
køleanlæg i elskabene på antenner til
mobiltelefoni i hele Jylland. Der skal
skiftes mere end 500 inden september.
Men endnu en udenlansk opgave venter
på Otto inden sommerferien. Han og
en kollega fra Dantherm skal tre dage
til Couldcester i England for at afholde
et kursus, hvor de skal lære nogle
militærfolk op i, hvordan de vedligeholder
varmekanoner.
Blå bog
Otto Madsen er 47 år, han har sønnen
Sebastian, og de bor sammen med Tove
Kristensen på Adelgade.
Otto er udlært maskinarbejder i
vedligeholdelsesafdelingen på Dantherm
i starten af 1980’erne. Efter et enkelt
år som svend på Dantherm skulle Otto
prøve noget nyt. 6 år turnerede han
rundt på forskellige arbejdspladser. Bl.a.
et år i London og et år i Hannover for
smedevirksomheden Brøndum i Viborg.
I 1990 vendte han tilbage til Dantherm,
først i vedligeholdelsesafdelingen, og de
sidste 10-12 år i serviceafdelingen.
En stor del af fritiden for både Tove
og Otto går med at køre på hver sin
Harley Davidson motorcykel eller sejle i
deres sejlbåd, Andrea, som har plads i
Gyldendal Havn.

Otto med kinesiske kolleger, som
fulgte levende med i lihmeboens arbejde

Måske et gasfyr?

Inden middagen vælger restaurantgæsterne en fisk.

Maden var spændende og meget
anderledes og bl.a. på rå fisk.
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Ib Svenningsen indleder
kirkevandringen ved
våbenhuset.

Nordsiden af Lihme kirke med den
spændende kvindeindgang.

Kirkevandring

Af Ann Balleby
Lihme kirke er noget ganske særligt. Men
det er svært at blive enig om, hvor særlig
kirken er.
Når Ib Svenningsen siger, at Lihme er
Danmarks ældste kirke, så kommer der
nogen og siger, at der findes nogen der er
ældre. Men det viser sig, at det er noget
med, at en mindre del af domkirken i
Aarhus er påbegyndt i 1060, men at den
kirke, vi i dag møder smukt beliggende
midt i Aarhus er fra 1260.
Den slags datering af historie er altid lidt
af et hundeslagsmål.
Fakta er, at når man sidder i Lihme
kirke, så sidder man i et kirkerum, som
har været i brug til samme formål i snart
1000 år og at rummet er meget intakt. I
det kirkerum må vikingerne have udøvet
deres religion. Måske mens de har haft
nogle af tankerne ved kommende togter.
Måske har de haft skibene liggende i en
vikingehavn - det vi i dag kender som Kås
sø.
Fakta er også, at når man lægger sin
hånd på nordmuren, så kan man nyde
god håndværk! Muren har stået rank og
lige siden den blev rejst.

Markstenene i nordmuren er sat
med sikker hånd i den ældgamle og
ufatteligt smukke mur.

Hvornår blev den rejst? Det ved man ikke.
Lihme kirke omtales første gang i 1176 fordi den “ligger i grus og forfald”. Den må
altså være bygget betydeligt før 1176.
Foreløbigt ender sporet her.
Men Lihme kirke er en fantastisk kirke
og Ib Svenningsen er fremragende og
vidende fortæller, hvilket mange både
børn og voksne har nydt godt af.
Gå med på kirkevandring omkring Lihme
kirke, hvis du en dag får chancen.

Sydmuren med det spøjse sildebensmønster.
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Sommeropskrifter

af Dorthe Dalsgaard, foto Ask Balleby Hviid

Jordbærsorbet
6 personer:
500 g friske jordbær
1 liter vand
200 g rørsukker
½ vaniljestang
10 hele sorte peberkorn
Fintrevet skal og saft af citroner.
Lad det hele koge 3-4 minutter. Blend jordbærblandingen og sigt den
for derefter at stille den på køl. Frugtsaften hældes i ismaskinen og
røres til sorbet. Den færdige sorbet kan enten serveres straks eller
kommes i en plastikboks, indtil du vil servere den cremede sorbet.
Guf med lakrids
Denne opskrift giver dig en guf, som kan holde sig luftig i flere dage.
Den skal blot piskes op efter at have stået. Marengsen kan bruges til
is, flødeboller og topping på kager.
5 æggehvider
100 g sukker
20 g glukosesirup (eller akaciehonning)
½ dl vand
Pisk æggehvider skummende. Kom alt sukker og vand i en gryde og
opvarm det til 121 grader. Her kan bruges et bolsjetermometer eller
andet digitalt termometer.
Den varme sukkerlage hældes i æggehviderne, og der piskes ved
middelhastighed indtil massen er kold. Marengsen smages til med
lakridspulver.
God sommer.
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Niels fiskemand
Af Ann Balleby

Niels ringede en dag ved middagstid:
“Kan du komme på havnen med dit
kamera?”

målet. Vi fangede også to små fladfisk,
en rødspætte og en tunge. De blev sat ud
igen.

Kameraet blev fundet og manden og
ungerne jaget ud af hulerne - Niels har
fanget “stammoderen til alle hummerne
i fjorden”! Det må være værd at gå på
havnen for.

Herefter gik turen til en fiskeplads syd for
havnen, men her var fiskeriet endnu mere
sløjt.

Og det var det. Niels’ hummer var en flot
hun på 2,57 kilo.
Snakken gik over den flotte hummer og
det endte med en aftale om, at Lihme
Bladets reporter kunne komme med på
fjorden og røgte garn.
Det var en stor
oplevelse.
Først sejlede vi nord på
til Sildedrættet. Her
røgtede vi først net.
De kom op nede fra de
3-4 meters dybde som
en mur i solskinnet.
Vandets sigtbarhed var
ikke så stor, men man
kunne følge fangsten.
Der var en hel del
hummere i nettene, men
de var enten for små
eller bar rogn. Derfor
gik der en rum til med
at pille hummere ud
ad garnene og smide
dem i fjorden igen.
Så kom turen til
ruserne. Her var
fangsten sløj. Der var
i store træk kun strandkrabber. Dog fangede
vi her den eneste
hummer, som holdt
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Det var en pragtfuld tur på fjorden, som
man kunne unde mange at prøve.
Man spørger bagefter sig selv: Hvorfor er
et af verdens rigeste fiskevande så utrolig
fattig på - fisk!

Niels med en flot
2,57 kg hummer,
måske stammoderen
til en stor del af
fjordens
hummerbestand.

Et kig mod land syd
for sildedrættet.
Et fortryllende
landskab.

Niels i sin båd i
Gyldendal Havn.
Niels er bondefødt,
har altid været fisker.

Ruserne røgtes med udsigt
ind mod Kås Hoved.

Net klargøres til
fiskeri med Hostrup
i baggrunden.

En af de mange
hummere med rogn.
Alle røg tilbage i
fjorden.

En rødspætte, en
tunge og en hummer.
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Kim Jakobsen, Keld H. Nielsen, Knud Langberg,
Verner Hede og skipper Otto Madsen
poserer i deres flotte tøj med bådens navn,
Andrea, påtrykt. Det vakte opsigt!

Fyn Rundt 2014
Af Ann Balleby og Kim Jacobsen (foto)

Gyldendal Havn var repræsenteret med
tre både til Fyn Rundt 2014.
Lihme Bladets fotograf, Kim Jacobsen,
var gast for Otto Madsen på Andrea. Kim
havde taget sit kamera med og brugte det
flittigt i den flotte sejlads.
Vejret var stille, meget stille under
sejladsen. Normalt når man rundt om
Fyn fra fredag til lørdag, men Andreas
besætning fik først fast grund under
fødderne igen søndag.
Otto Madsen har sejlet Fyn Rundt mange
gange, men det var første gang, han var
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skipper på egen båd på turen.
Besætningen kørte en flot stil i ens jakker
med tryk, ens kasketter og ens krus. Det
blev bemærket i feltet.
Andrea blev nummer tre i sin klasse. Det
har ikke været muligt at få oplyst antallet
af deltagere i bådklassen.
Der var 273 både til start i feltet.

Otto Madsen styrer
sin båd langt fremme
i feltet.

Otto, Knud og Keld
styrer båden frem.

Storebæltsbroen om
bagbord.

Kim Jacobsen slapper af med
Storebæltsbroen i baggrunden.

Fantastisk smukt syn.
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Verner inspiserer.

Tøjet ser rigtig
prof ud. Keld og
Knud har føringen.

46

Ring
og hør nærmere,
de Slagtermesterinden
muligheder, vi kaner:
Vores
værdigrundlag
for atom
drive
tilbydeog
dig,
når du skal
have gæster.
Vi accepterer
respekterer
hinanden
for den vi er.
vil vi også
vore
kunder.
Eks.Sådan
pølsebord
medbehandle
fem slags
valgfrit
pålæg
Vi glæder
os
til
at
hjælpe
dig.
kr. 55,- pr. couv.

Kirsten Munkesø
Munkesø
Kirsten
Nørregade
Nørregade 9,
9, Balling
Balling
7860 Spøttrup, 9756 4167

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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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

Velkommen
indenfor i
din lokale
sparekasse

vi rådgiver dig professionelt
og støtter de lokale amatører
lad os sammen sætte ord på dine muligheder

Vi er lokalt engageret

Få del i sponsorstøtten

I Den Jyske Sparekasse vil
vi først og fremmest skabe
overblik for vores kunder, så
de oplever overskud - personligt og økonomisk. Og det
gør vi professionelt!

Udover den store sponsorstøtte vi i forvejen giver til det
lokale foreningsliv, støtter vi i
løbet af 2014 med mere end
en kvart million sponsorkroner - og din forening kan få
del i støtten.

Samtidig vil vi også være en
del af det lokalsamfund, hvor
vores kunder bor. Derfor
støtter vi de lokale amatører!

Læs mere om sponsorstøtte
og tilmeld din forening på
www.djs.dk/sponsor
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Kranio sakral terapi og Zoneterapi

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

Kås Hovedgård
Kranio sakral
terapi og Zoneterapi
Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Kås Hovedgård

Marianne Smedemark
KåsvejBøgevej
44,
Lihme,
7860 Spøttrup
4, Lem, Tlf.: 3051 0178
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Kranio sakral terapi og Zoneterapi

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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Arrangementer i Lihme
01. juli. Borgermøde i forsamlingshuset om “Medborgerhus”
05. juli. Indvielse af Gyldendal naturprojekt, Gyldendal Havn.
09. juli. Sommerkoncert i Lihme Kirke kl. 19 med Margrethe Smedegaard og Elisabeth Juhl
19. juli. Sommerfest med Beatles Revival Band. Info på Hjemmesiden Limfjords Camping.
21.+ 22. juli. Rollespil Limfjords Camping
23. juli. Historisk hatteteater. Limfjords Camping
29. juli. Minigolf turnering. Limfjords Camping
15.-16- aug. Bivuaktur. Lihme Borgerforening
16. aug. Loppemarked på Kåsvej 34, Lihme kl. 10-15. Lem Ældrecenter
16. aug. Åbent Hus Lihme Skole for alle kl. 14-17
16. aug. Fest for tidligere elever, lærer og ansatte ved Lihme Skole. Kl. 18
19. aug. Besøg hos kunstner Poul Erik Nielsen og ålegilde på Restaurant Gyldendal. Afgang
fra Lihme Forsamlingshus kl. 16:45. Lihme Pensionistforening.
21. aug. Dåbsjubilæum i Lihme Kirke kl. 16:30. Menighedsråd og lokalråd.
22.-23. aug. Kajak, grill og shelterstur for 14-18 årige. Lihme Borgerforening
05. sept. Cirkusrevy i Ålborg. Alle kan deltage. Arr. Lihme Husholdningsforening
14. sept. Høstgudstjeneste i Dalsgaards skov kl. 14. Fællesarrangement for sognene.
04. okt. Oktoberfest. Lihme Borgerforening
29. okt. Kontaktrådet for Lem, Lihme, Vejby, Håsum, Ramsing afholder generalforsamling
kl.15.30 i Lem Kulturhus

Faste arrangementer:
Kajak aften hver mandag kl. 19 fra Gyldendal Kajak Klub. Mulighed for en guidet prøvetur.
Cykelture hver tirsdag kl. 18:30 fra Forsamlingshuset.
Sidste lørdag i måneden er der vandreture. Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 8
Stolegymnastik starter tirsdag d. 16 september kl. 14.30.

Lihme Mailservice

Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme direkte ind i
din indbakke. Send mail til bpjorgensen@fibermail.dk og kom på maillisten.
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Gensynsfesten nærmer sig
Af Birgit Jørgensen

Lørdag d. 16. aug. kl. 14-17 går det løs
med ”Åbent hus” på Lihme Skole. Her
er alle meget velkommen til at deltage,
også selv om man ikke har gået på
skolen. Mange har også haft deres gang
på skolen som forældre eller søskende,
og vi håber på at rigtig mange vil lægge
vejen forbi. Ændring af dele af skolen til
børnehave og vuggestue starter nu, så
det er også muligt at få et indtryk af, hvad
fremtiden bringer for bygningerne.
Dagen starter med en tale i skolegården
af Peter Fogde Mikkelsen, VSD. For
præcist 49 år siden, var indvielsen også
med en tale i skolegården. Lokal historisk
arkiv er blevet endevendt og kikket
igennem for billeder fra hele perioden fra
1965-2014, så chancen for at finde sig
selv på et af de mange udstillede billeder,
skulle være ret stor. Et diasshow med
”Eriksens billeder” vil også kunne ses og
nydes sammen med en kop kaffe og et
par stykker kage.
Det er en fest for området, at alle de
gamle ”Lihme-børn” kommer til byen.

Derfor vil vi også opfordre til at flagene
bliver hejst både i by og på landet i hele
Lihme sogn.
Mange har siden sidst været involveret
i det store arbejde med at finde
klassekammeraterne og lærere, og det
har resulteret i, at der er sendt omkring
900 invitationer ud, hvoraf langt de fleste
er sendt pr. mail. Det skal I alle have
tak for. Uden den indsats og den viden
omkring sine klassekammeraterne,
har sådan et fest ikke kunnet lade sig
arrangere.
Om aftenen holdes der fest i Spøttrup
Hallen for tidligere elever, lærere
og ansatte. Efter middagen vil Ib
Svenningsen og Flemming Jensen spille
op til skolefest, som de har gjort utallige
gange på Lihme Skole. Så skal der
danses. Siden kommer 5 mands-bandet
High Light og fortsætter musikken og
dansen, til ud på de små timer.
Tilmeldingsfristen til aftenen, er forlænget,
så det er stadig muligt at tilmelde sig indtil
11. juli.

Lihme Tennisklub

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

Medlemspriser sæson 2012
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243
Leje af bane 1½ time
Leje af bane, inkl. bolde 75 kr.
Udlejning sker ved: Lihme Brugs

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Byfesten
Byfesten i år fastholdt både traditionerne
og lidt nyt med foredrag om Lihme Kirke –
en af Danmarks tre ældste stenkirker. Det
var dejligt at mærke glæden, fornøjelsen
med deltagelse i aktiviteter og samværet.
Der er stort set status quo på festpladsen
hvad angår deltagelse set i forhold til
de senere år. Udsvingene i deltagelsen
er minimalt, men hyggen, samværet,
legen og festhumøret er altid i top. Vi
vil om muligt holde fast i de nuværende
aktiviteter til næste års byfest.
Kommende aktivteter
Vi laver en bivuaktur for nuværende 4 – 7.
klasser fredag/lørdag d. 15.-16. august
2014.
For de unge mellem 14 og 18 år laver vi
en shelter- og grillaften med overnatning
fredag/lørdag den 22. - 23. august 2014.
Der kommer besked ud med Lihme
Mailservice samt opslag i Lihme Daglig
Brugs. Der vil blive tilmelding til begge
aktiviteter.
Lørdag d. 4. oktober 2014 skal vi
feste igen! Her bliver det Oktoberfest i
forsamlingshuset.
Ombygning af forsamlingshuset
Ombygningsprojektet af forsamlingshuset
har ikke rigtigt udviklet sig positivt det
sidste halve års tid. Vi mangler fortsat
2,8 mio. kr. til et projekt til 6,2 mio. kr. Vi
havde håbet på tilsagn fra fonde, men
er nu afhængig af både ekstra støtte
fra Skive Kommune samt LAG-midler.
Derudover nogle mindre besparelser i
projektet. Vi har frem til først i oktober
2014, til af få restfinansieringen på plads.
Men vi har ikke særlig stor tiltro til at det
lykkes at få den sidste økonomi på plads.
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Vi kikker meget seriøst på et alternativt
projekt, et Medborgerhus på skolen, hvor
vi gerne vil anvende dele af sydfløjen
og aktivitetshuset. Dette projekt er nu
muligt, da kommunen vil afhænde denne
bygningsmasse. Vi tror, at der kan skabes
rigtig god sammenhæng med Børnehave
og Vuggestuen samt idrætsfaciliteterne.
Derudover skal vi også se på muligheden
for at Medborgerhuset kan rumme Lihme
Samlingen.
For at vi kan få et Medborgerhus til at
falde på plads, er der en række forhold,
som skal lykkes. Vi skal kunne købe
dele af den frigjorte bygningsmasse, vi
skal have rejst økonomi til ombygningen,
projektet skal samtænkes med de
øvrige projekter på skolen. Alt det er
vi gået i gang med at få undersøgt.
En af konsekvenserne vil være, at
det nuværende forsamlingshus skal
afhændes.
Bypladsen omkring forsamlingshuset,
krydset i Lihme og pladsen ved
Brugsen indgår som tre delprojekter
i ”Områdefornyelsen”. Disse tre
delprojekter skal være færdigetableret i
maj 2015, og Skive Kommune er i gang
med projektering, tegning og udarbejdelse
af udbudsmateriale. Derfor er vi lidt under
tidspres for beslutning om vi skal arbejde
videre med forsamlingshusprojektet eller
satse på et ”Medborgerhus”. Hvis vi vil
et ”Medborgerhus” og derved afhænde
forsamlingshuset, vil det være bedst om
forsamlingshusmatriklen kan indgå i den
nye byplads.

Borgerforeningen
afholdt endnu en
vellykket byfest.

Borgermøde tirsdag den 1. juli 2014,
kl. 19.00 i forsamlingshuset
Vi vil meget gerne orientere, drøfte og
udvikle ideer til et evt. Medborgerhus
samt høre stemningen om at
afhænde forsamlingshuset og flytte
de funktionaliteter, der var tiltænkt
forsamlingshusprojektet, til Lihme
Skole ved anvendelse af sydfløjen og
Aktivitetshuset.
Er der stemning for et Medborgerhus på
skolen, skal vi her hen over sommerferien
sende ansøgninger til Skive Kommune
samt øvrige samarbejdspartnere. Disse
skal følges op af fondsansøgninger.
Lihme Samlingen
Lihme Borgerforening har været indbudt
til møde med Skive Kommune og
Museum Salling om Lihme Samlingen.
Den del af samlingen, som er på Lihme
Skole skal flyttes pga. ombygningen,
og der skal findes et nyt udstillingssted.

Den del af samlingen der er geologisk
og arkæologisk bliver pakket sammen og
registreret samt sorteret. Registreringen
vil foregå på Museums Sallings depot- og
opmagasineringsfacilitet i Skive. Øvrige
dele af samlingen, - den naturhistoriske
del, vil blive pakket sammen og
indledningsvis opmagasineret på
Lihme Skole. Ved at få registreret den
geologiske og arkæologiske del af
samlingen, får vi den bevaret, holdt
samlet og intakt som Lihme Samlingen,
med senere mulighed for udstilling i
Lihme. At bevare samlingen for på et
tidspunkt igen få den udstillet i Lihme,
har været et meget vigtigt mål for vores
drøftelser og samarbejde med Skive
Kommune og Museum Salling. Og alle
partner arbejder for dette!

55

Sponsorer til byfe

Aggerholm a/s
Balling apotek
Balling El
Balling Pizzaria
BlomsterBixen v/ Jytte Dahl
Birthe Glud Fodterapeut
Boergeder v/ Thomas
Kristensen
Bolighuset Vinderup
Bowl´n Fun
Brian G. Pedersen Entreprenør
Brodal El Montage
Brodal El Montage
Cinema 3
Dagli´Brugsen Lihme
Dantherm
Den Jyske Sparekasse
Egebjerg Planteskole
First Choise
Flemming Refsgaard
FORGLEM-MIG-EJ
Fri BikeShop
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Glaspusteriet v/Tina Lofstad
Godt til Hunden
Grill-Huset
HANCOCK
Henriksen Galleri
HobbyHuset Grundvad
Højgaard Planteskole
Hårgalleriet v/Karin B.
Vestergaard
Hårlokken v/Hanne Ravnborg
Jasmin tøj
JO-PO Rideudstyr
JYSK
Karin W. Kajberg
Lars Kjeldgaard Murer
Lem Købmandsgård
Lem Malerservice v/Hanne
Ravn
Lem Møbelfabrik
Lem Tømrer-og Snedker
Lihme Frisørsalon v/ Svend
Jensen

esten i Lihme 2014

Lihme Murerfirma
Limfjords Vandland
Lundly Blomster
Lykkentoft Rideudstyr
Lysmesteren v/Steen K.
Pedersen
Maja V
Mary´s Uldtot
Mini Chic
Morsø Bolighus v/Per
Fruergaard
Møblér Holstebrovej
PH Montage
Poul E. Nielsen
Pranee Wellness
Preben Halds Maskinfabrik
Protectdanmark v/Thomas
Sørensen
Restaurant Gyldendal
Salling Bank
Salling Grovvarer
Salling Traktorservice

Serviceringen
Shell Kærgårdsholm
Skive Dyrehospital
Skive Folkeblad
Sko & Mode Butikken
Slagtermesterinden
Sparekassen Balling
Spøttrup Borgmuseum
Spøttrup Kro
Susanne Thomsen
Tang Sportigan
Thise Mejeri
Vejby Grønsagsgartneri
Vejby Tømrer
Vestsalling Smedie
v/Michael Brixen
Vibeke Plougmann Strik og
design
Værkstedsbutikken v/Kirsten
Schmidt
Aakær Biler
Bent Johnsen
Allan Olesen
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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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Hårlokken

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

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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VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
ADELGADE 8 - LIHME - 7860 SPØTTRUP
MOBIL 29 80 03 50

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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