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Mørke, lys, traditioner og fællesskab

hjem med lys både inde og ude.
Vi hygger i december, og december er
den måned med flest traditioner, alle
samfund, store som små, har deres
egne. Her i Lihme har vi også mange
traditioner, også i forbindelse med julen.
Det er traditioner, der er med til at samle
store og små. Vi samles i slutningen af
november og tænder lyset på kirken og
byens juletræer med sang og fakkeloptog,
og vi slutter af med gløgg og æbleskiver.
Der er julemarked i medborgerhuset.
Børnene hænger deres julesokker op i
brugsen, som nissen kommer og putter
små overraskelser i til hver advent.

Af Nana Ejsing Dalsgaard

”Nu mørkner Vindens Stemme,
og Sol er ikke hjemme
og Dag bli’r stadig mindre,
en Drøm i Nattens Indre.
Solen tog sin gyldne Gave,
Rejste bort med Edens Have (…)”
(Fra Thøger Larsens digt
”Vintersolhverv” fra 1920)
Digtet beskriver den mørke tid her
i december. December som er den
mørkeste måned på året, og den måned
med den længste nat, vintersolhvervet.
Men det er også den måned, hvor vi
igen går mod lysere tider. Solhverv
stammer fra oldnordisk og betyder netop
”solvending”
Så længe der har været mennesker, har
vi samledes omkring lyset i den mørke
tid. For flere tusinde år siden sad vi rundt
om bålet, og fortalte hinanden historier. I
vikingetiden fejrede de vintersolhvervet.
De holdt en lysets fest og fejrede, at
nu vendte lyset tilbage. Med tiden er
der kommet andre og flere traditioner
til. I december hygger vi og skaber lys
i mørket på mange måder, vi tænder
adventslys, og laver juledekorationer med
lys og kalenderlys, så vi kan tælle ned til
den 24. december. Vi udsmykker vores
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Børnehaven har juleklippedag, hvor
forældre og bedsteforældre er velkomne.
Børnehavebørnene har juletræsfest, hvor
de går Luciaoptog, og inden juleferien,
slutter de af med julefrokost og kirkesang.
Kirken har adventsgudstjenester
og julekoncerter i december, og
pensionistforeningen holder julefrokost.
De mange arrangementer er med til at
skabe fællesskabsfølelse og sammenhold
i vores lokalområde. Det er den
fællesskabsfølelse, der får lokale ildsjæle
til at melde sig til de forskellige arrangerer
og traditioner vi har i Lihme. Det er også
den følelse, der gør at nye initiativer, som
for eksempel ”Udkantsnissen”, dukker
op. Måske det er en ny tradition. Hvert
hjem har også sine traditioner her i julen,
og alle er de med til at skabe hygge og
få tiden til at gå op til jul. Mens vi hygger
os med familie, venner og naboer, lys og
traditioner, så går tiden og snart er det jul.
”(…) og Juletræet tændes,
saa Barneøjne blændes,
og alt i Drøm forgyldes,
af Sole Stuen fyldes,
Mands og Kvindes Hjerter gynge,
hører fra den glade Klynge
sene Somres Fugle Synge”
(Fra Thøger Larsens digt
”Vintersolhverv” fra 1920)
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Tyvetyve
Af Marianne Husted

Verden stod næsten på den anden
ende ved årtusindskiftet. Nogen var
i tvivl om verdens computere ville gå
i sort, når 1999 blev til 2000. Men
champagnepropperne sprang, raketterne
oplyste himlen over Lihme i et væld af
farver, og der blev festet igennem uden
dommedagsprofetierne skete fyldest.
Det offentlige hurlumhej om det
forestående nytår, 2020, lader meget
tilbage at ønske sammenlignet med
situationen for 20 år siden. Måske har
en eller anden numerolog en helt særlig
tolkning af, hvad 2020 vil indebære.
Måske er 2020 bare endnu et år i rækken
af milliarder af år på jorden. Lihme
Bladets udsendte har talt med folk i Lihme
om, hvad de forventer af det kommende
år.

Grete Kammersgaard, Lihme
Jeg håber, at vi alle sammen er
raske. Der er ikke noget værre end
sygdom. Jeg har lige haft en bror, der
er død af kræft. Indenfor 14 dage.
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Julie Bidstrup,
Lihme
”Jeg startede
på gymnasiet
i august og er
faldet godt til.
Nu ser jeg frem
til, at det hele
falder på plads.
At vi alle har det
godt. Jeg er et
godt sted i mit
liv lige nu. Nu
er alt godt, og
det håber jeg vil
fortsætte.”

Birte Hald, Ålbæk
Jeg håber, at vi får noget godt vejr igen,
hvor det ikke regner så meget. Og så
håber jeg, at vi får mere fred i verden.
Jeg synes også Danmark er ved at være
grov ind imellem. Jeg har en søn og en
bonussøn og fire børnebørn i København,
hvor der både er knivstikkeri og en
masse, der skyder og skyder. Jeg håber
der bliver mindre af det i de store byer.
I 2020 vil jeg arbejde for, at vi får det
pænt her i Lihme. Både ved stierne og
sådan, at vi kan føre os frem over for
turisterne, så de synes godt om Lihme,

Morten Trærup, Århus C
Jeg håber, at jeg bliver udnævnt til
sergent den 17. januar og får tre
vinkler på skulderen. Lige nu har
jeg en masse eksamener, som skal
bestås ved Varde Sergentskole. Så
regner jeg med at komme tilbage til
Skive og arbejde som gruppefører
for nye værnepligtige, der starter
1. februar og skal være inde i fire
måneder. Så ser jeg derfra, om det
bliver til et nyt hold værnepligtige,
eller om jeg skal starte på uni til
sommer.”
Winnie Slot Povlsen, Ålbæk
Jeg håber, at vi alle tænker mere
på miljøet og FN’s 17 verdensmål.
Så vi passer på vores jordklode og
tænker os godt om i det, vi gør. Det
betyder meget, hvad vi gør som
enkeltpersoner.
Jeg håber, at Lihme er et sted, hvor
vi kan beholde brugsen og alt det
lokale. Sammenholdet er rigtig vigtigt.

Henrik Nybo, Lihme
”Jeg ser frem til, at jeg skal løbe halvmaraton i Berlin i
påsken. Og at jeg skal til USA til sommer med hele familien
i 3 uger, hvor vi skal køre rundt. Vi skal besøge nogen, som
Charlotte har været i hus ved i Sct. Louis. Hun har ikke set
dem siden, men nu er børnene, som hun passede, blevet
voksne. Vi slutter med en uge i New York.
Jeg er med i borgerforeningens bestyrelse, hvor det
har været en rigtig god oplevelse at gennemføre de live
streamede foredrag her i efteråret. De var rigtig spændende,
kvaliteten var i top, og mange mødte frem. Også folk udefra.
Det er fedt at lave sådan noget herude, og at folk kommer til
det. Jeg glæder mig til, at vi fortsætter med det i 2020.
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Lihme Bladets profetkonkurrence 2020
Af Simon Sandberg

Lige om lidt går det gamle år på hæld, og
vi begynder at skue frem mod det nye.
Et nyt år, hvor mange ting kan ske, både
i Lihme og i resten af verden. Inden året
helt er omme, har vi den store juletid, hvor
mange mødes med familie eller venner,
hygger med forskellige juleafslutninger og
julefrokoster.
Så tag Lihme Bladet under armen, og
dyst med venner og familie i denne lille
quiz. Når I mødes omkring julebordet
næste år, vil svarene være offentliggjort og hvem ved, måske er du familiens eller
byens største spåmand/spåkvinde.
Send dine bud til redaktionen senest den
13. januar 2020. Du kan enten klippe
siden ud af bladet og aflevere den i
Dagli’Brugsen Lihme. Eller du kan scanne
siden med dine svar/skrive svarene i en
mail og sende det til annballeby@outlook.
com. Kommentarer er tilladt, men svarene
skal være præcise.
Lihme Bladet finder den største profet,
som efter eget valg vinder en flaske
julesnaps eller en julebuket til at pryde
bordet ved julehøjtiden næste år.
Vinderen offentliggøres i Lihme Bladet,
december 2020.
1.
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Hvor mange er der til fællesspisning
i 2020, den dag, der er flest deltagere? ______ deltagere.

2.

Hvor mange børn bliver der født i
Lihme sogn i 2020 ______ børn.

3.

Hvor stor er Dagli’Brugsen Lihmes
omsætning onsdag i påsken 2020?
______ kr.

4.

Er der flere eller færre overnattende
gæster ved Limfjords Camping
i sæsonen 2020, sammenlignet
med sæsonen 2019? ______færre
______ flere.

5.

Hvor mange børn går der i Børnehuset Fjordbo (vuggestue og
børnehave) den 1. december 2020?
______ børn.

6.

Hvor varmt bliver årets varmeste
dag i Lihme i 2020? ______ under
25oC ______ 25oC - 30oC ______
over 30oC.

7.

Hvor mange liter øl bliver der solgt til
Lihme Byfest 2020? ______ liter.

8.

Hvor mange centimeter sne falder
der i Lihme i 2020, målt den dag, der
falder mest?
______ 0 – 10 cm ______ 11 – 20
cm ______ over 20 cm.

9.

Hvor mange gange laver LihmeSjov
løjer i Lihme i 2020? ______ gange.

10.

Får Lihme Bladet afsat brudebuketten i 2020? ______ ja ______ nej.

Giv et bidrag til Lihme Bladet
Lihme Bladet er gratis og løber lige nøjagtig rundt via
annonceindtægter og beløb, som vi får doneret. Tak til alle, som
indtil videre har bidraget i 2019.
I redaktionen vil vi gerne have mulighed for ind imellem at
udvide bladet med nogle ekstra sider. Så undgår vi at udelade
spændende billeder, som ofte fortæller mere end en masse ord.
For at det kan lade sig gøre opfordrer vi jer læsere til at give et
bidrag til bladet.
Bidraget kan indsættes på konto 9070 2600178965, indbetale
på mobilpay: 3057UZ eller du kan lægge penge i bøtten, der er
stillet frem i Dagli´ Brugsen Lihme i forbindelse med udgivelsen
af julenummeret 2019.
Så har vi noget at gøre godt med i 2020.
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Juletraditioner i Børnehuset Fjordbo
Af Jane-Elisabeth Sandberg

Julen har mange traditioner, og det gør
sig også gældende i Børnehuset Fjordbo.
I Fjordbo starter julen allerede i slutningen
af november, hvor Udkantsnissen Lihmus
kiggede forbi med et flot juletræ, Ole
Jeppesen havde doneret. Træet blev
flot pyntet til Bedsteforældredag, hvor
der blev klippet julepynt, hygget og
spiset fælles frokost. Som noget nyt i
år, deltog Pernilles dagpleje også, og
juledekorationer blev tilføjet til dagens
aktiviteter.
I starten af december afholdte
Børnehaven i samarbejde med
Kontaktforældrerådet Julefest for alle
Fjordbobørn sammen med deres forældre
og søskende. Børnehavebørnene samt
de ældste børn fra vuggestuen lavede
Luciaoptog, hvorefter aftenen bød på
fælles aftensmadbuffet, dans omkring
juletræet og sidst men ikke mindst et
besøg af selveste Julemanden, der havde
godteposer med til alle de søde børn.
Julegaveværksted, julebagning, nisseløb
og børnevenlig julefrokost hører også til
traditionerne, og børnene elsker det.

Limus på besøg i Fjordbo

Bedsteforældredag

Xantine

Luciaoptog
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Vi bakker op
og støtter lokalt!
- Gør du?

”

Det er vigtigt for os at være
lokalt forankret, og vi håber på,
at det er med i dine overvejelser,
såfremt du er på udkig efter et
nyt pengeinstitut. Vi er sikre på,
at vi kan tilbyde dig attraktive
vilkår og god rådgivning.

Vi ta’r

s

initiatiunde
v
og stø
tter de er

t loka
foreni
ngs- o le
g
kultur
liv

Lem afdeling
Vesterbrogade 24, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 82 22 94 00

www.sparv.dk
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Den bedste julegave i april
Af Nana Ejsing Dalsgaard

Nu nærmer julen sig med julemarkeder,
julepynt og julelys, der lyser op i den
mørke tid. Rigtig mange er begyndt at
glæde sig til jul, og nok især børnene
venter spændt på, at det bliver juleaften,
så de kan se, hvilke gaver der ligger
under træet. Denne julefortælling starter
dog allerede i april i år, da vi får et brev
fra Eniig, at nu bliver der mulighed for at
åbne op for fiber i vores område.
Længe har vi og vores børn ønsket os
en bedre internetforbindelse, og meget
længe, har vi nærmest måtte stå i kø for
at kunne høre musik, se film, eller spille.
Så jublen var stor, da brevet fra Eniig blev
åbnet, og der blev danset gældes dans i
hele huset.
Glæden blev dog hurtigt afløst af nervøs
spænding, da det gik op for vores børn,
at fiberens komme afhang af, at der
var nok, der ville melde sig på. Der var
blevet afsat en stor pulje penge, der
skulle give mulighed for at sikre stabile
og hurtige internetforbindelser over
hele landet, også i yderkommunerne.
Alle i 7860 området har kunnet søge
af puljen, nogle lokale har selv taget
kontakt til deres fiber udbyder, andre er
blevet kontaktet af Eniig, der oprettede
en del projektområder, hvor de tog den
indledende kontakt. Hvorefter lokale
kræfter selv skulle udbrede budskabet.
Både i vores område og i naboområderne
satte ildsjæle og fortalere sig for, at vi
skulle have fiber til vores område.
De udbredte det gode budskab.
Budskabet om muligheden for at blive
koblet på fiber og vigtigheden deraf. Der
blev lavet informationssedler, der blev
sendt ud på de sociale medier, delt ud i
postkasser, der blev banket på døre og
ringet rundt til naboer og genboer for at
informere om de fordele og muligheder
som en fiber opkobling ville give de
enkelte husstande.
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Fordele
Vores medievaner og medieteknologier
udvikler sig. Digitalt TV, video og
musiktjenester tager efterhånden over fra
de gamle bånd og DVD-skiver. Derudover
tilbydes både lyd og billeder nu i meget
bedre kvalitet end førhen. Dette kræver
overførsel af data, hvilket hastighederne i
fiberbredbånd kan tilgodese.
Det betyder at fordelene ved at have et
stabilt og hurtigt internet er, at man kan
streame en film uden at den hakker, at
man selv eller ens børn kan spille et
internet baseret spil uden at skulle skiftes.
Det er ting man mange steder tager for
givet, men som man også kan tænke,
er det da så vigtigt. Vi skal dog ikke
underkende vigtigheden i, at alt bliver
mere og mere digitalt. Lektierne laves på
computer og de programmer børnene
skal bruge til det ligger på nettet. En del
af deres sociale liv foregår over nettet,
hvor de spiller og taler sammen over
nettet. Det betyder bare alt for dem.
Det er dog ikke blot unge, gamere og
familier med børn, der vil drage fordel
af en stabil internetforbindelse, også
ældre mennesker, der er afhængige af
hjemmeplejen, kan ved hjælp af et enkelt
tryk på en Ipad eller smartphone, hurtigt
komme i kontakt med hjemmeplejen.
”(…)skærmen kan give de ældre
større tryghed, fordi de kan ringe op til
hjemmeplejen.”(Jyllandsposten okt. 2018)
Vores arbejdsmønstre skifter og
teknologier udvikler sig. En voxpop i et
tidligere Lihmeblad viste, at mange af os i
Lihme pendler langt på arbejde hver dag.
I en verden hvor flere og flere systemer
kan eller skal styres via internettet, vokser
behovet for en hurtig og stabil løsning
som tilgodeser dette. Hvor vi førhen
fysisk var på arbejdspladsen, tager flere
og flere en arbejdsdag hjemmefra, hvor
både mail og videomøder kan klares over
internettet.
En anden faktor, er muligheden for
eksempelvis at overvåge både maskiner,

besætninger af dyr, temperaturstyring,
indbrudssikring mv. via internettet. Dette
kræver også en stabil forbindelse med
den fornødne hastighed.
Fiber har betydning i hushandel
Efterspørgslen for fibertilslutning vokser
i forbindelse med bolighandler. Ikke
mindst i landområder som vores, har
det en betydning at internettet er stabilt,
hurtigt og har et udviklingspotentiale
som er klar til fremtiden. Muligheden for
fibertilslutning vil derfor være en fordel i
en handelssituation. Den positive effekt
oplevede en del husejere og indehaveren
af EDC i Bogense på Fyn, da der blev
lagt fiber ind i deres område. Huse der før
var svære at sælge blev solgt.
”Udrulningen af hurtigt internet satte gang
i hussalget.”
”(…) Et køkken kan man forhandle
om, men hvis der ikke er fibernet, går
kunderne bare igen.” (Fyens Stiftstidende
okt. 2019)
Også her i Lihme har tilflyttere
tilkendegivet, at et af kriterierne for, at det
var her de slog sig ned var, at der var en
fiberforbindelse.
Arbejdsindsatsen gav pote
Den store arbejdsindsats fra ildsjæle her
i lokalområdet gav pote. Rigtig mange
skrev sig op til fiber, Nogle fordi de gerne
ville fremtidssikre deres hus’ værdi i
forhold til, udsigten til et lettere salg i
fremtiden, andre fordi de havde en rigtig
dårlig internetforbindelse i forvejen. Atter
andre tænkte på muligheden for at kunne
arbejde hjemme fra, og så var der de, der
ikke lige vidste, hvad de selv skulle bruge
det til, men meldte sig på, fordi de gerne
ville bidrage til, at fiber kom til vores
område.
I mange måneder blev der hjemme hos
os ventet i spænding på, at gravearbejdet
med at lægge fiber ned begyndte. Endelig
begyndt det i Håsum og snart udenfor

Lem. Gravearbejdet blev fulgt tæt, og der
blev gættet på, hvornår de mon nåede
ud til vores vej. Da gravearbejdet endelig
begyndte på vores vej, var der stor jubel.
Det næste skridt er nu, at fiberen bliver
skudt ind i husene, og dermed bliver
endnu flere områder af lokalsamfundet
digitalt og teknologisk opgraderet.
Lihme godt dækket med fiber
Fordi mange valgte at melde sig på
fibernettet er vores område i og omkring
Lihme efterhånden ret godt dækket ind.
Vi kan igen glæde os over den gode
opbakning vi har herude, det er den, der
gør at vi lykkes med de gode ting der
sker.
Børn og voksnes bedste julegave
Vi kan nok blive enige om, at denne
fortælling ikke har så meget med jul
at gøre, men alligevel. Når man som
forældre følger sine børns begejstring
og engagement over en så stor
forventning i, at der kommer en stabil
internetforbindelse. Jeg kan ikke lade
være med at sammenligne det med den
glæde og spænding som børnene oplever
i december. Vores børn har udtalt, at
kommer der fiber til jul, så er det den
bedste julegave de kan få.
Men jeg må indrømme, at vi voksne også
glæder os, det bliver da bare dejligt, at
kunne se en film uden at den hakker, at vi
har mulighed for at arbejde hjemmefra en
dag, og alle de andre muligheder, som en
stabil internetforbindelse giver. Internettet
er kommet for at blive, og det kommer
til at betyde endnu mere i fremtiden,
hvor det medvirker til en endnu bedre
tilknytning af yderområderne til resten af
landet og verden.
Alle hjemme hos os, krydser fingre for
at det bliver inden jul, men nu må vi se,
om den fortælling, der startede i april i år,
bliver den bedste julegave.
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Juletip

Af Jane Sandberg
Har I glemt at købe mandelgaven, er
småkagerne forsvundet fra kagedåsen
hurtigere end forventet, eller synes
børnene/børnebørnene at juledagene
føles lange, så er her en nem og hurtig
løsning. Disse småkager kan selv helt
små fingre hjælpe med at bage, og så er
de ovenikøbet super lette at lave. Læg de
færdige småkager i en æske eller dåse
med et fint bånd omkring, og vupti, så er
mandelgaven klaret.

Rør sukker og smør sammen. Tilsæt
æggene og rør igen. Tilsæt melet og
vaniljesukkeret og rør til dejen bliver
glat og smidig. Tril dejen til kugler, som
trykkes flade med en gaffel.
Bages i ovnen ved 200C i ca. 15 minutter.

Gaffelkager
600 gram mel
400 gram smør
400 gram sukker
2 æg
Lidt vaniljesukker

Neddrosling på julen
Af Kirsten Mønsted Andersson

Vi er syv voksne, der laver aftaler om
fællesskab og samvær frem for materielle
goder i forbindelse med julen. Altså ikke
dyre gaver; men oplevelser, som vi er
fælles om.
Vi bliver ikke stressede af et juleræs. Vi
laver en aftale om, at der bliver købt én
gave, og vi trækker lod om, hvem der skal
have den.
En gave til 200 kr. er lige så fantastisk
som en gave, du har været ude og låne
til og så skal bruge foråret på at betale
tilbage.
Vi har også givet hjemmelavede gaver af
noget, vi har. Vi har syet toilettasker og
puder, strikket huer og vanter med mere.
Gaverne pakker vi ind i papir, vi har, f.eks.
avispapir. Ved I, at i Danmark pakkes
gaver ind i 825 ton nyt julepapir hvert år,
og til den mængde bruges 77.600 ton
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vand og 840 forskellige kemikalier.
Andre gaver pakker vi ind i stof, f.eks. fra
tøj, som vi ikke bruger mere.
Da jeg kun har begrænset plads, må I
selv gå videre med at drosle ned med
hensyn til pynt, mad og evt. på andre
områder.
God jul til alle fra mig, mine voksne børn
og svigerbørn.

Hjælp til byggetilladelse
Skitser udføres til ansøgning om udhus,
garage, carport, drivhus o.lign.

Ny garage

IpaDelta ApS

Freelance teknisk designer
v/Mai Mortensen/25 78 65 24/www.ipadelta.dk

Holdtræning:
• Rygtræning
• Bassin
• Nakketræning
• Pilates
• Babysvømning
• GLAD
• Efterfødselstræning

Matrikel skel

Ring og bestil tid på tlf.:
20459580 eller via vores
hjemmeside:
www.fysiocaresalling.dk

Find os på www.fysiocaresalling.dk eller på facebook

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13

Nørregade 8, Balling · 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 42 44
www.ballingel.dk
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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

Lihme
Din lokale dagligvarebutik, bager, GLS,
PostNord og Bring pakkeshop, apotek,
spillebutik, renseri, mødested og meget,
meget mere!

Åbent alle ugens dage

Ålbækvej 1 - tlf. 97 56 00 08 - Følg os på Facebook
15

Sallingboergeder & Besøgsgård
Øster Hærup Strandvej 27, Lihme

Åbningstider: 30. juni, 21. juli, 18.
aug., 13. okt. Alle dage fra 10-16.
Entre: 25 kr. pr. person
e-mail: sallingboergeder@gmail.com

tlf. 23273770 facebook: sallingboergeder

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

På gården er der tre slags geder, heste,
kaniner, marsvin, høns, ænder, hund og kat.
Der er mulighed for at komme tæt på alle
dyr, klappe og give godbidder til dem.

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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Løbe- og vandreruter i Vendal og omegn
Af Konny og Poul Erik Roed

Vi har altid yndet at bevæge os rundt i
naturen enten ved at gå, løbe eller cykle.
Dels for at holde kroppen i form, men så
sandelig også fordi vi holder meget af
at følge med i de skiftende årstider, se
forskellighederne i omgivelserne i form
af vegetationen og bebyggelser og lytte
til de forskellige lyde i nature. Specielt er
det rigtig dejligt om foråret, når den første
lærke høres og ses.
I de sidste par år har vi med glæde
konstateret, at der er kommet flere lokale
løbere til i området. For 16 år siden, da vi
flyttede til Vendal, var vi ikke så mange,
der anvendte løb som motionsform. Ja, vi
blev omtalt som dem, der ”rænner”.
Løb kræver ingen forberedelse
Vi fandt hurtigt ud af, at der er mange
skønne løberuter i området, som vi med
stor begejstring gik i gang med at afprøve.
I dag løber vi ikke de lange ruter på 10,
15 og 17 km. Vi nøjes med turene under
10 km, og er i stedet begyndt at gå lange
ture i stedet for. Men vi håber begge, at
det er en motionsform, som vi kan blive
ved at dyrke, da det jo ikke kræver de
store forberedelser eller planlægning.
Ligegyldigt hvor du rejser hen i verden,
har du altid mulighed for at løbe.
Vi har altid løbesko og løbetøj med, når
vi er ude at rejse. Der er blevet løbet
i Afrika, USA, Thailand, Australien,
og hvor vi ellers har afholdt ferie. Det
skal fremhæves, at Danmark er – for
os – det skønneste land at løbe i
temperaturmæssigt.
Følgende ruter kan anbefales
Alle ruter udgår selvfølgelig fra Vendalhus
og retur.
Ca. 6 km: Vendalvej og til venstre ad
Udsigten til Kåsvej, videre ind til Lihme
og derefter gennem byen til Udsigten og
hjem.
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Ca. 7 km: Vendalvej og til venstre ad
Udsigten til Kåsvej, videre ind til Lihme og
derefter gennem byen til Vester Hærup
Strandvej og via Sønderhede og hjem
gennem Vendal.
Ca. 6 km: Vendalvej og Udsigten til
Vester Hærup Strandvej, herefter til
Gyldendal og op gennem ”hulvejen” til
Sønderhede og hjem via Vendal.
Ca. 7 km: Vendalvej og Udsigten til
Vester Hærup Strandvej, herefter til
Gyldendal og op gennem ”hulvejen” til
Sønderhede og hjem via Vester Hærup
Standvej og Udsigten.
Ca. 8 km: Vendalvej og til venstre ad
Udsigten til Kåsvej, videre ind til Lihme og
derefter gennem byen ad Øster Hærup
Strandvej. Herefter Svingårdsted og hjem
via Vester Hærup Strandvej og Udsigten.
Ca. 9 km: Vendalvej og til venstre ad
Udsigten til Kåsvej, videre ind til Lihme
og derefter gennem byen og ud ad Øster
Hærup Strandvej. Herefter Svingårdsted
og hjem via Gyldendal og Vendal.
Ca. 10 km: Vendalvej og til venstre
ad Udsigten til Kåsvej, herefter via
Nordentoft, forbi fiskehusene til Ålbæk
og hjem ad Ålbækvej til Lihme og videre
gennem byen til Udsigten og hjem.
Ruten kan afkortes ved at bruge nogle af
grusvejene fra Nordentoft til Ålbækvej.
Ruter på 10-15 km: Vendalvej og til
venstre ad Udsigten til Kåsvej, videre ind
til Lihme og derefter gennem byen ud ad
Øster Hærup Strandvej og videre ned
gennem Hostrup (hvor forskellige veje
kan bruges) til Gyldendal og hjem via
Vendal.
Alle ruterne er også velegnede til
vandreture. Turene kan også kombineres
med de officielle vandreruter, der findes i
området.

Hulvejen ned til Gyldendal Havn

Vendalvej med udsigt over fjorden til Venø
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Vild med hunde
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Grill-Huset

TLF. 97568133 Østerbrogade 7,
7860 Spøttrup
GRILLMAD
MIX-RETTER
Grillpølse
Pølsebrød
Ristet Hotdog
Fransk Hotdog
Lille Pommes Frites
Stor Pommes Frites
½ Grillkylling m/pommes frites
Forårsrulle m/ salat & Soya
Ribbensandwich
Hj. Lavet parisertoast
Hj. Lavet cowboytoast
2 fiskefilet m/pommes frites
Bøfsandwich
Møllehjul
Plankebøf
Krydderschnitzel
2 kyllingefilet
m/ pommes saute, salat,
flute & bearnaise
2 kyllingespyd m/ tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
5 hotwings m/tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
Nuggets m/ pommes frites
24
(nuggets: 7 eller 10 stk)

18,7,25,25,25,35,75,30,55,20,25,75,75,75,85,85,75,-

PITA

65,-

Kyllingesalat
m/feta & croutons
kebabsalat
alm. salat
m/feta og croutons

75,-

50,-/65,-

Pølsemix
65,kebabmix
65,Kyllingemix
65,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler

Pita Kebab
55,Pita kylling
55,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler)

SALATER

»Der følger et flute med
til alle salater«

65,65,45,-

SUNSHINE
- solcenter

Mandag - Fredag
Lørdag, Søndag
& Helligdage

BURGER
Almindelige burgere
Alm. Burger med bøf
Jumbo Burger
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet burger
Alm. burger med 250 g bøf
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet speciel
Kyllingeburger
-med kyllingefilet, bacon,
salat & dressing
Tilvalg: ost 5,- pr stk
"BB" (bearnaiseburger)
-med 250 g bøf, salat, bacon,
mayo & bearnaisesovs

BØRNERETTER
50,60,-

70,-

65,-

75,-

"Grillhuset Special"
85,-med 250 g bøf, salat, bacon,
ost, løgringe, dressing & BBQsauce
»Alle burgere kan opgraderes til en
menu med pommes frites og
sodavand for kun 25,-«

kl. 08-21
kl. 09-21

45,-

Kyllingemix
(vælg mellem friturestegt
eller pandestegt kylling)
Kebabmix
Pølsemix
5 nuggets m/pommes
Børneburger
-med bøf, ketchup,
remoulade, ristede løg &
agurkesalat

45,45,45,45,-

BØRNEMENUER
5 nuggets m/pommes
frites, sodavand/juice
Børneburger m/pommes
frites, sodavand/juice
Mixretter med
sodavand/juice

55,55,55,-

Åbningstider:
Torsdag 17.00-21.00
Fredag 17.00-23.00/02.00*
Lørdag 16.00-23.00/02.00*
Søndag 16.00-21.00

"køkkenet lukker kl. 21 alle dage"

@ l e m g r i l25
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En uge som landmand
Af Hjalte Birk Lambertsen, 2860 Søborg

Mit navn er Hjalte Birk Lambertsen,
jeg er 14 år gammel og bor i Gladsaxe
kommune (en kommune 20 minutters
buskørsel fra København). Jeg har i uge
47 (fra mandag til fredag) været i praktik
på Lihmegård fra kl. 09:00-16:00.
I min tid som praktikant har jeg lært meget
om, hvordan en gård virker og alt det
fysisk hårde arbejde, der ligger bag en
gårds omdrejning. Jeg har mødt mange
udfordringer, især med lugten, jeg lærte,
at jeg skulle lade københavnernæsen
og min forfængelighed blive liggende
derhjemme, men det var en udfordring
for mig. Jeg havde altid meget at gøre,
og selv når jeg ikke havde, gjorde det
ikke meget, for så kunne jeg sidde og
klappe de søde små kalve. Det har været
en fantastisk oplevelse, jeg missede
desværre fødslen af en kalv, det ville jeg
gerne have set, men jeg skulle hjælpe
med at malke, og der var alligevel ikke
nogen andre, der havde set det.
Jeg kom i lørdags, og har boet hos min
gudmor (Lissie) og gudfar (Peter). Det har
været meget hyggeligt og dejligt stille og
roligt herude på landet. Ude på gården
lærte jeg, at en ko gør tre ting det er: At
spise, at producere mælk og at skide
(især den sidste). En ko er det levende
eksempel på at man passe på (selv hvis
du står ved siden, eller bag den…). Jeg er
meget imponeret over, hvordan de andre
kunne ignorere lugten især onsdag.
Onsdag var efter min mening slem. Det
var den, fordi vi skulle muge ud, det var
endnu værre, fordi halmen var rådnet.
Det slemmeste var lugten, selvom de
andre havde det, som om der ikke var
noget galt, stod jeg i hjørnet og var ved at
brække mig, det gjorde så, at jeg skulle
holde pause. Jeg gik rundt på gården,
hvor jeg kradsede køerne og skubbede
deres mad tættere på dem.
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Desværre var der søndag en dødfødt
kalv, den lå der også mandag, da jeg
startede, men blev så fjernet af DAKA
dagen efter.
Hvorfor landmand i Jylland?
Det hele startede for tre år siden, hvor
min storebror var i praktik i A-Sport her
i Jylland (også hos Lissie og Peter). Da
han kom hjem, var han meget glad, og
han havde haft det sjovt, som lillebror
ser jeg op til storebror og ville så også
i praktik heroppe. Da jeg så sidste år til
jul var med Peter oppe på gården for at
hente mælk, klikkede det, og så vidste
jeg, at det var der, jeg skulle være i
praktik.

Derefter har min interesse for inden for
levende organismer på land, i vandet
og i luften så groet. Jeg vil fremtidigt
gerne være marinebiolog (havbiolog), det
har ikke noget med køer at gøre, men
det gør ikke noget, da jeg også har en
stor interesse for nitrogenkredsløbet og
landbrug som en helhed. Det har været
sjovt at fortælle folk i min klasse om min
praktikplads. De fleste var lidt forvirrede,
da jeg fortalte dem, hvad jeg skulle som
praktikant. Jeg var faktisk ikke den eneste
i min klasse, der havde en mærkelig
praktikplads en af mine venner, Mikkel,
har været bådfører i frømandskorpset.
Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard,
Lissiemeget,
Hermansen
Jeg har lært
og jeg har

arbejdet
sammen med nogle fantastiske
mennesker. Det har været sjovere
og mere udfordrende, end jeg havde
forventet, det har bare været en fantastisk
oplevelse og det har været meget
anderledes i forhold til min normale
hverdag. Jeg må desværre sige farvel
til de fantastiske væsner som køerne
de er, og min daglige rutine jeg lige var
blevet vant til, men alt har jo en ende.
Min praktikuges ende var julefrokost efter
arbejdet, det var mega hyggeligt og i
pakkelegen vandt jeg den bedste pakke,
en god oplevelse (og en flaske små
grønne).

Hjalte Birk Lambertsen er 14 år og fra Søborg.
Han har været i praktik på Lihmegård, mens
han har boet hos Lissie og Peter Hermansen,
som er hans gudforældre.
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Vi snakker jysk
Af Marianne Husted

”Snopper” er strikkede handsker uden fingre.

I sidste nummer af Lihme Bladet
opfordrede vi læserne til at være med til
at tale jysk op. Send fortsat gerne jeres
bidrag med ”skjøn jysk” til annballeby@
outlook.com.
Vi har modtaget disse jyske vendinger fra
Birgit og Palle Jørgensen:
Woe snopper, møringsfierl og røjsere
”Mi snopper bløw woe, da a houer æ
hwol i æ iks o æ fywer, så a ku kom te
å stång ol” (Mine vanter blev våde, da
jeg huggede hul i isen på fjorden, så jeg
kunne komme til at stange ål).
”Æ morrer war stur i joer” (Gulerødderne
var store i år).
”A kjove ugge å æ nøs me æ støvt, åe
op oe æ fierl oe æ møring”. = Jeg kørte
ud af stalden med trillebøren, og op på
brædderne på møddingen.
”Vi woje rundt i æ bæk å fik wand i æ
røjser” (Vi vadede rundt i bækken og fik
vand i gummistøvlerne).
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Der findes plakater med sallingbomål af
Hanne Mogensen fra Flot Tryk, som
netop har udgivet sin anden plakat i en
plakatserie med dialekter. Se plakaten på
https://www.flottryk.com/.

Vi udfører
• Ombygning/tilbygning
• Nyt tag • Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver

Udlejning af
• Minigraver • Motorbør • Pladevibrator
- samt andre maskiner

LBM
Lem Bygningsvedligehold & Materieludlejning

v/tømrer Karsten Møller

Mobil: 52 11 23 84
www.lembygningsservice.dk
Ringvej 10, Lem - 7860 Spøttrup

Svært at tænde op?
Våd skorsten?

En flot løsning
Dansk design

Hurtigere optænding
er mere tid til hygge.

ApaDelta skorstenshætter
Danske designs

ApaDelta ApS / www.apadelta.dk / Telefon 25786524
v/Mai Mortensen /Sønderhede 9, Lihme, 7860 Spøttrup
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Sørensen
Racing togingen
bronze
Af Thomas Hvid Sørensen
point i det løb, men vi havde dog
Klubrally er rally på offentlige veje og
industriområder, der er afspærret for
almindelig trafik, der er typisk 10-12
prøver til et løb. Der kan være både grus
og asfalt på de samme prøver. Vi må kun
lave service med de dele vi medbringer
i bilen, så derfor kræver det forsigtighed,
samtidig med høj hastighed, at komme
rundt på prøverne. Der bliver stillet kegler
op til slalom og chikaner, og også ved
sving og vendinger, en påkørt kegle giver
5 sekunders straf. Hvilket er en del når
man typisk ligger med 1-4 sekunder fra
nr. 1 til nr. 5 i klassen.
Vores bil er en Opel Corsa GSI 1,6 fra
1996. Den er gået igennem fra a-z for
rust, og den er blevet forstærket ved de
bærende punkter, og der er styrtbøjle
i bilen, så sikkerheden er i top. Den er
udstyret med kraftigere bremser, og
motoren er da også justeret godt ind, så
den nu har 155 hk, mod de 106 hk den
har standard. Den er også gearet ned,
så den ikke kan køre så stærkt, men er
hurtigere i optræk.
Bilen køres af Andreas Hvid Sørensen, og
Thomas Hvid Sørensen er observatør.
Vi deltager i Speed Nord hvor der
køres 8 løb rundt i Midt- og Nordjylland,
vi deltager også i det Jysk Fynske
Mesterskab, hvor der køres 5 løb, de
fleste løb tæller dog til begge dele.
Det første løb skulle køres den 3. marts
i Kjellerup. Da var bilen desværre ikke
kommet fra maler endnu, da vi havde en
stor afkørsel i det sidste løb i 2018, så der
var meget der skulle laves i vinteren.
Det andet løb var i Randers den 24.
marts, Bilen blev klar klokken 3 natten til
søndag. Så gik turen mod Randers. Vi
skulle være der klokken 8.00 til teknisk
kontrol. Bilen gik fint gennem, og vi var
klar. På prøve 7 måtte vi desværre udgå,
da vores gearforbindelse gik i stykker. Så
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fået testet bilen, og den kørte godt.

Det tredje løb var i Lemvig den 22. april,
da det er vores egen klub, som laver
det løb, havde vi brugt meget tid på at
tjekke bilen op, så den var klar. Det er
nogle meget udfordrende prøver på
både grus og asfalt mv. Der skal køres
op ad Vesterbjerg, vejen der går fra
havnen og stejlt op til byen. Da vi kørte
ud på den sidste prøve, var vi på en
sikker 2. plads i klassen, og vi havde
kørt nogle rigtig gode tider, bla. på grus.
Uheldigvis knækkede der en bolt i vores
forhjulsophæng, og vi udgik desværre fra
en sikker 2. plads. Så heller ingen point
der.
Det fjerde løb skulle køres den 4. maj
omkring Hobro, hvor der bla. skulle køres
4 prøver på Nyssumbanen, kendt fra Zulu
djævleræs. Da det havde regnet hele
natten, var Nyssumbanen meget fedtet,
og da vi skal køre på standard dæk, giver
det nogle udfordringer, men vi kørte et
rigtig godt løb, og vores plan var, at vi
skulle have bilen med i mål. Det gav en
4. plads i klassen, et par små fejl blev
dyre og der var faktisk kun 15 sekunder
op til 2. pladsen, og vi havde kørt i ca. 28
minutter.
Det femte løb skulle så køres i Hjørring.
De plejer at lave et super løb med rigtig
gode prøver. Vi havde dog lige noget, der
skulle overvindes, da det var der, vi fik
bilen næsten totalskadet i 2018. Vi kørte
lidt på den sikre side til at starte med, da
vi også havde nogle bremseproblemer.
Der var en prøve, der skulle køres i en
grusgrav, og der blev vi enige om, at der
skulle der køres 100%, hvilket betød, at vi
kørte dagens hurtigste tid. Det var meget
støvet og det gav en del udfordringer.
Da vi kom til pausen, var vi nummer 2
i klassen, så vi var rigtig godt tilfredse.
Efter pausen skulle de samme prøver så

Thomas og Andreas
Hvid Sørensen, far
og søn, i deres
Opel Corsa GSI 1,6
fra 1996.

køres igen, men desværre blev prøven i
grusgraven slettet pga. støv. Så da vi kom
til den sidste prøve, var der lidt ventetid,
hvor vi kunne sammenligne tiderne med
de andre i klassen. Vi var nummer 2,
men var kun 1 sekund foran nr. 3, så den
sidste prøve skulle der køres max, men
stadig skulle bilen med i mål. Vi bliver dog
slået med 2 sekunder på den prøve, og
slutter dermed som nr. 3 i løbet.
Det sjette løb skulle køres i Nordsalling
og på Mors den 3. august, det er samtidig
Jysk Fynsk Mesterskab for klubhold, så
der er altid ekstra mange biler til start i det
løb. Vi var faktisk 9 biler i vores klasse.
Det var super gode prøver, men en
afkørsel kostede desværre noget tid, så
der blev satset i resten af løbet, det gav
en 5. plads, hvilket var tilfredsstilende ud
fra vores afkørsel.
Det syvende løb skulle køres omkring
Randers den 21. september, og til det
løb var der fundet nogle meget hurtige

prøver, også på grus. Vores topfart var
faktisk omkring 165 km/t rundt på de
små sogneveje. Det skal så siges, at
løbet skal laves så max. gennemsnitsfart
ikke må overstige 70 Km/t, så der var
utroligt mange chikaner og slalom, og
ja vi fik en 1. plads samlet i løbet for at
flytte kegler. Desværre havde vi ramt 12
kegler, og grundet bremseproblemer, den
bremsede slet ikke i bag, så overskred vi
også et målfelt, så samlet straftid var 70
sekunder, hvilket er fuldstændig vanvittigt,
så vi satsede næsten alt, og resultatet
blev en 3. plads kun 14 sekunder fra 2.
pladsen, selvom vi have 70 sekunders
straf. Så lige ved og næsten, men det var
et super godt løb.
Det ottende løb skulle så køres
omkring Ikast den 6. oktober. Vi havde
arbejdet i flere dage på at løse vores
bremseproblem. Vi mente så, det
var i orden, men da vi kørte bilen til
teknisk kontrol gik bremsepedalen så
helt i bund, uden at den bremsede,
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Thomas og Andreas Hvid Sørensen modtager bronzemedaljer. De
står længst til højre.

Vi havde lidt tid, så vi fik noget pedal
på, så vi kom gennem tekniks kontrol.
Løbet skulle vise sig at være ekstremt
krævende, da det var frostvejr fra morgen
af, så glatte veje, samtidig skulle der
køres på Nørrelundbanen, som er en
folkeræsbane, lige udenfor Ikast, vi havde
næsten ingen bremser på bilen, så det
gav visse udfordringer, men vi vidste, at
på Nørrelundbanen skulle vi bare satse
alt, for at få en super tid. Det var så den
sidste prøve inden pausen, og der kom vi
igennem med hurtigste tid. Vi var nummer
2 ved pausen. Men vi vidste også, at nu
var vejene tørret op, så det ville komme
til at gå stærkt efter pausen, og da vi
stadig næsten ikke havde bremser, var
det en udfordring, inden Nørrelundbanen
skulle køres som den sidste prøve,
satte vi vores nye reservehjul på i for,
da vi vidste, at det var der, vi skulle køre
den bedste tid. Vores gearkasse havde
desværre fået en kraftig mislyd, så vi
skulle jo også igennem. Trods gearkasse
og bremseproblemer kørte vi en supertid
på Nørrelundbanen, og kørte 8 sekunder
fra den næsthurtigst i klassen, hvilket
gjorde, at vi slog ham med 7 sekunder
sammenlagt og blev nummer 2 i løbet. Vi
var meget stolte.
Det rakte så til en samlet 3. plads i Speed
Nord og Jysk Fynsk Mesterskabet, og
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samtidig blev vi kvalificeret til at skulle
køre om Danmarks Mesterskabet.
Danmarks Mesterskabet skulle køres
den 2. november omkring Års, på meget
våde og fedtede veje, hvilket blev en
stor udfordring. Vores største udfordring
blev dog, at vi havde en stor olielæk,
som drillede os en hel del. Da vi kom til
pause havde vi faktisk kun ½ olie tilbage
på motoren, men vi havde heldigvis 3
liter med som reserve. Vi fik fundet vores
olielæk, men vi havde sparet bilen lidt
indtil pausen, så efter pausen skulle alt
sættes ind, og vi kom da også ind på en
3. plads, så bronzen var i hus.
Vi har haft stor hjælp fra KK Autoteknik
for indkøring af bilen, og Salling Auto
som har stillet trailer til rådighed, og til
Glyngøre Køreskole. Og sidst, men ikke
mindst tak til Stens Autolakering for at få
gjort bilen flot til sæsonstart.
Vi ses igen til sæson 2020, og håber at
vi kan forbedre vores resultater, men der
bliver dog en ny udfordring i 2020, og det
er ikke bilen, men familieforøgelse hos
køreren.
Vi vil gerne ønske en god jul og et godt
nytår fra Sørensen Racing Andreas Hvid
Sørensen og Thomas Hvid Sørensen.

Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,

Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301
Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
www.spottruphavkajaklaug.dk ·
Spøttrup Havkajak Klub

7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13

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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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

I dette efterår har Lihme Borgerforening
været tilmeldt Live Stream foredrag,
som sendes fra Aarhus Universitets
store auditorium med mere end 700
tilhører i auditoriet og transmission til
over 200 steder i landet. Foredragene
har spændt fra astrologi med rumrejse i
solsystemet, til fortælling om bakterier,
viden om vand, til klima, geologi, biologi
og fysik. Foredragsholderne har været
danske forskere, som på en interessant
let forståelig måde har præsenteret det
nyeste indenfor forskningen. Deltagelse
i foredragene er gratis og bliver støttet
af Carlsberfondet. Det har virkelig
været værd at sætte et par timer af til
deltagelse. Der er indlagt en pause
midtvejs i foredragene, som giver
mulighed for at man kan få talt sammen
over en kop kaffe/the med brød. I sin
tid blev vi opfordret til at starte denne
aktivitet af Jens Kristian Lofstad, og godt
at vi fulgte opfordringen, som mellem 20
- 40 deltagere har nydt godt af en række
tirsdage her hen over efteråret.
Sidst i oktober havde vi en skotsk-irsk
aften med fællesspisning og musik.
Et initiativ som også kom i stand på
en opfordring, denne gang fra Kirsten
Jensen, der sammen med nogle stykker

fik lavet en rigtig hyggelig aften med en
irsk inspireret menu og populært skotsk
irsk musik.
Disse to nye tiltag, Live Stream Foredrag
og skotsk-irsk aften er kommet til på
opfordringer, engagement og ønske om
at lave noget i fællesskab. De kommer
som overbygning på en række aktiviteter
hen over året, hvor vi mødes, taler
sammen og hygger os. Aktiviteter der
giver fællesskab, nærhed, tryghed og er
positive for skabelse af den samhørighed
vi har ved at bo i lihmeområdet.
En fællesskabsfølelse, glæde og ansvar
for vores område, som bl.a. kommer til
udtryk, når en lille gruppe friske mænd
med Carsten Fredsgaard, Jens Christian
Hansen og Carsten Wagner m.fl. år
efter år hentet de høje juletræer, fog
år dem sat dem op foran Brugsen og
medborgerhuset. Eller når Elsemarie og
Erik Lofstad donerer juletræet, eller Klaus
Østergaard giver brænde til bålfadene.
Eller når gruppen ”Lihme Sjov” pynter
rundt omkring og laver film på Facebook.
Eller når Preben Ravnborg bruger tid på
at feje, samle og køre nedfaldne blade
fra pladsen med kirsebærtræer væk.
Indimellem med en lille en snak, når
nogen kom forbi.

Lihme Sjov overgår stadig sig selv.
Her i december har de kastet sig
over at producere en lokal adventsvideo med den meget charmerende
nisse Limus i hovedrollen. Dertil har
Lihme Sjov sørget for juleudsmykning
ved Brugsen og for skilte og kravlenisser ved byens indfaldsveje. Lihme
Sjov er ikke en del af borgerforeningen,
men det var lige her, der var en lille
plads til igen at vise gruppen frem.
Vi her i Lihme kender Lihme Sjov
og de er atter på vej i Skive Folkeblad
og måske TV Midt Vest. På billedet
er det Morten Tanderup alias Limus.

34

Livestreaming fra Aarhus Universitet til Lihme - det er noget af
en nyskabelse. Foredragene har kørt hver tirsdag og trukket mellem
20 og 40 tilhørere.

I løber af december og først i januar
deler Lihme Borgerforening den årlige
Informationsfolder ud. Her kan ses
foreningens planlagte aktiviteter for 2020,
samt en vigtig detalje; hvordan man
betaler kontingent. Enten via Mobile Pay
eller bankoverførsel. Vi har en fantastisk
flot opbakning til foreningen. Omkring
70 % af alle husstandene i Lihme Sogn,
fastboende i sommerhusområderne
og også enkelte sommerhusejere
og beboerforeninger er medlem af
borgerforeningen.
Her Lige før jul har vi fået nyt og bedre
udendørslys ved medborgerhuset. Og i
skrivende stund er der ved at blive sat et
nyt ventilations- og varmeanlæg op, som
skal give frisk god luft og varme til den
Store Sal. Det er to større projekter, som
vi i sin tid udskød, da vi fik ombygget og
istandsat Lihme Medborgerhus, som vi
den gang ikke havde økonomi til.
Nu har vi fået sparet op og kan
gennemføre projekterne, som støttes af
Skive Kommunes og fonde.

Vi har sammen med Lihme
Pensionistforening fået købt nye
sangbøger. Det har længe været et
ønske, og endeligt fik vi det på plads. De
gamle sangbøger har længe været klar til
udskiftning.
Vi har tilmeldt os den ny foredragsrække
med Live Stream fra Aarhus Universitet,
som starter i februar 2020. Vi sender
information rundt om foredragene via
Lihme Mailservice og facebook. Så kan
man se de forskellige emner og glæde sig
til de mange spændende foredrag tirsdag
aftner i Lihme Medborgerhus.
Lihme Borgerforenings program for
2020 følger de tidligere års programmer.
Nogle aktiviteter var nye i 2018 og 2019;
grillaften, garagemarked, biblioteksdag
og skotsk-irsk aften. Disse arrangementer
har haft en rigtig fin tilslutning, og de
indgår nu i programmet for 2020.
Lihme Borgerforening bestyrelse ønsker
alle en glædelig jul og et god nytår med
en tak for alle de gode stunder, aktiviteter
og arrangementer vi sammen har skabt
og nydt i 2019.
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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@gmail.com
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 2017-2018.
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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Arrangementer i Lihme

DECEMBER
12. dec. kl. 19.00 Julekoncert i Lihme Kirke. Arr. Lokalrådet i Lihme
16. dec. kl. 19.00 Julehygge/sangaften med Vestsalling Kirkekor. Lem Ældrecenter
19. dec. kl. 14. Strikkecafé Lihme Medborgerhus
JANUAR
06. jan. kl. 14.45 Lotterispil. Lem Ældrecenter
07. jan. kl. 14.30 Stolegymnastik starter igen i Medborgerhuset.
08. jan. Kirke for børn og fællesspisning. Arr. Præst Anne Røndal og BF
13. jan. kl. 14 Oplæsning Lihme Medborgerhus arr. Pensionistforeningen
13. jan. kl. 14.30 Besøg af ”Roe-drengene” alias: Emil Thorgaard Rasmussen, Rasmus Timm,
Morten Damsgaard og Peter Ibsen, som kommer og fortæller om deres roe eventyr/hobby i ord
og billeder. Lem Ældrecenter
18. jan. kl. 10-13 Pizzakursus Dalsgaards gårdbageri. Obs. tilmelding. Arr. Spøttrup Aftenskole
20. jan. kl. 14 Oplæsning Lihme medborgerhus arr. Pensionistforeningen
23. jan. kl. 18. Fællesspisning
23. jan. kl. 19.30 Generalforsamling i Lihme Borgerforening
27. jan. kl. 14 Foredrag ved Tapio Juhl i Lihme Medborgerhus. Arr. Pensionistforeningen
FEBRUAR
03. feb. kl. 14.30 Skosalg ved” Andersen Sko” (Tidl. Norlog Sko). Lem Ældrecenter
04. feb. kl. 19.00 Foredrag, livestream fra Aarhus Universitet. Emne: Einsteins relativitetsteori
10. feb. kl. 14.45 Lotterispil. Lem Ældrecenter
18. feb. kl. 19.00 Foredrag, livestream fra Aarhus Universitet. Emne: Kvantecomputeren
20. feb. kl. 18.00 Fællesspisning. Jagtforeningen og BF
22. feb. kl 10-15 Hestehårs smykker i Lihme Medborgerhus. Obs tilmelding. Arr. Spøttrup
Aftenskole
23. feb. Fastelavnsfest Arr. BF
24. feb. kl. 14.30 Musikalsk underholdning med Finn og Laue. Lem Ældrecenter
25. feb. kl. 18 Vinterfest i Lem Samlimgshus.Arr. Pensionistforeningen
29. feb. Running Dinner
MARTS
02. marts kl. 14.45 Lotterispil. Lem Ældrecenter
03. marts kl. 19.00 Foredrag, livestream fra Aarhus Universitet. Emne: Det er bare en virus
10. marts kl. 19.00 Foredrag, livestream fra Aarhus Universitet. Emne: Fremtidens natur
12. marts Modeshow hos Jasmin i Struer. Arr. Husholdningsforeningen
16. marts kl. 14.30 Fællessang med Niels Knudsen på guitar. Lem Ældrecenter
18. marts Aktivdag i Lihme Medborgerhus. Arr. Pensionistforeningen
25. marts Biblioteksdag og Fællesspisning Arr. Skive Bibliotek, Pensionistforeningen og BF
31. marts kl. 19.00 Foredrag, livestream fra Aarhus Universitet. Emne: Dybhavet – nyt fra en
ukendt verden
APRIL
14. april kl. 19.00 Foredrag, livestream fra Aarhus Universitet. Emne: Ig Nobel Prize: first laugh,
then think
21. april kl. 19.00 Foredrag, livestream fra Aarhus Universitet. Emne: Rask og glad – tak dine
unikke mikrober, inkl. kaffe med brød.
Gentagende arrangementer:
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i Medborgerhuset
Kortspil, spil, bob, rummykub, evt. håndarbejde hver onsdag kl. 14.00 i Medborgerhuset.
Den 3. torsdag i hver måned, er der strikkecafé i Medborgerhuset
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00
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Hjertestartere
Ring først 112

Hjertestartere ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej 11A
og ved Dagli’ Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Hansen, Ålbækvej 12		

21653519

Birthe Hald, Ålbækvej 24

61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess, Dybdal 4

42969700/97560131

Preben Nielsen, Dybdal 4

23272318/97560131

Lis Rasmussen, Adelgade 9

97560636

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Kis Stamp, Adelgade 2

23352301

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

Hjertestarter ved Gyldendal Havn, er placeret ved havnekontoret
Den nye ‘picnichytte’ på legepladsen ved det røde badehus ved Kystvejen/
Hjortestien/Dådyrvej ved Øster Hærup/Hostrup Strand
Birte Trærup, Gyldendal 9

21132302

Hans Thomsen, Gyldendal 3

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr. Lofstad

21623141
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v/Knud Langberg 7860 Spøttrup
• Murerarbejde • Flisearbejde
• Forsikringsskader • Reaparation

97 56 07 07
21 40 09 88
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Kvalitet til tiden

Vi glæder os til at åbne dørene
til april for sæsonen 2020
Vi har dog åbent for
selskaber og andre arrangementer.
Nytårsmenu ud af huset.
(www.tj-catering.dk)
Indtil videre kontakt Toke
Tlf. 21 24 34 91
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
42 97 56 80 03
Tlf.

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00
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www.husqvarna.dk

HAVETRAKTOR
• Reservedele
til alle mærker
HAVETRAKTOR
•
••
••
•
•

Alt i reparationer
Reservedele
til alle mærker
Nye og brugte
Alt
i reparationer
Gerne
bytte
Nye og brugte
Gerne bytte

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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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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Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring
og
lad
os
arrangere
din
næste
Vi accepterer og respekterer hinanden
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.

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

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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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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HENRIKSEN

VÆRKSTED–GALLERI

Besøg mig på Adelgade 8, Lihme
7860 Spøttrup
Åben efter aftale //2980 0350
Følg mig via:
GALLERIHENRIKSEN.DK
facebook: henriksen-værksted-galleri
Instagram: karinhenriksen

SMYKKER - GLASKUNST - SKULPTURER
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