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Hjemve for første gang

Danmark. Søg på ”living danishly” så er
det det første resultat der kommer frem
(Living Danishly: inspiring ideas from the
world’s happiest country - https://www.
youtube.com/watch?v=h1RXGltx4SI).
Helen Russell har boet i London, hvor
der var nem tilgang til alt, både inden
for underholdning, mad og arbejde,
hun kunne bruge sin tid på. Da hun var
flyttet til Jylland opdagede hun, hvordan
det er ikke at have alt i hele verdenen
lige om hjørnet, og det gjorde, at hun
kom til at fordybe sig mere og nyde de
valgmuligheder hun havde tilbage, frem
for altid at skynde sig videre til det næste.

Af Simon Sandberg

Jeg var for nylig en tur i København, som
jeg så tit er og hver gang jeg har været
der i et par dage, så begynder jeg at
glæde mig til at komme hjem til Lihme
igen. Når jeg tænker over det, så er det
egentlig lidt underligt, at jeg har det på
den måde.
Jeg er vokset op i Albertslund (på
Vestegnen af Storkøbenhavn) og har i
forbindelse med min uddannelse boet
flere steder i Københavnsområdet. Så jeg
burde jo føle mig hjemme, når jeg tager
derover. Jeg skal også være den første til
at sige, at København er en rigtig dejlig
by, med en spændende historie og rigtig
meget at se og opleve. Alligevel går der
ikke langt tid, før hjemveen melder sig, og
det er mærkeligt, for sådan har jeg aldrig
haft det, de andre steder jeg har boet.
En forklaring kunne findes i noget af det,
den britiske journalist, Helen Russell fandt
frem til, da hun skulle finde ud af, hvorfor
vi i Danmark er lykkelige.
Kender man ikke Helen Russell, så kan
jeg anbefale, at man går ind på youtube.
com og ser hendes foredrag om at bo i

2

Lidt den samme oplevelse har jeg haft
ved at flytte til Lihme. Her er alt, hvad
jeg har behov for i dagligdagen, men vil
jeg noget ud over det, så kræver det, at
jeg bruger noget energi på at planlægge.
For mig har det betydet, at hver gang jeg
bliver tilbudt noget, hvad end det er en
invitation til et arrangement, en ny film jeg
kan gå ind at se i biografen eller en ny
smart ting alle skal ud og prøve, så skal
jeg overveje om det er så vigtigt for mig
at gøre det, at jeg vil bruge ekstra energi
på det. Resultatet er, at nu bruger jeg min
tid på det, jeg virkelig nyder og synes er
givende at fordybe mig i. Næsten alt det
overfladiske er væk, og jeg er blevet et
gladere menneske, med mere overskud i
hverdagen.
Så, vi skal ikke være kede af, at vi bor lidt
væk fra der, hvor alt det nye og smarte
hele tiden sker. Vi har alle de ting som
er vigtige for os, og hvis der kommer
noget nyt, der er fedt nok, så skal der
nok være nogen, der er klar til at hjælpe
hinanden med at få det bragt til Lihme. I
mellemtiden har vi tid til nyde livet med
familie, venner, natur og vand.
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Frivillige i brugsen
Af Marianne Husted

”Charlotte og Preben gør alt, hvad de
kan for brugsen, så kan vi også godt,”
siger Birthe Svenningsen. Hun sidder i
det lille frokostrum i Dagli’Brugsen Lihme
sammen med tre andre frivillige, Elsebeth
Tanderup, Annelise Nielsen og Inge Marie
Viborg. Det er Kr. Himmelfartsdag, og de
drikker en velfortjent kop kaffe efter små
tre timers arbejde. De mødte op i brugsen
sammen med 12 andre, da Charlotte
Gregersen i april måned efterspurgte
folk, som kunne undvære et par timer
engang imellem og give et nap med ved
rengøringen og opfyldning af tørvarer i
butikken. Så blev der lavet en plan den
næste måned frem. Der er brug for hjælp
tirsdag og torsdag. Og de frivillige melder
ind, hvornår det passer dem.
”Det foregår med godt humør. Vi går og
hygger os med det,” fortæller Elsebeth.
Inge Marie mener, at det ind imellem er
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Inge Marie og Annelise mener, at det kræver den
lille ledvogtereksamen at finde rundt i Brugsens
mange varenumre.

en helt videnskab med alle varenumrene,
der skal passe, så de rette varer kommer
på de rette hylder, hvortil Annelise tilføjer,
at det kræver den lille ledvogtereksamen.
De fire kvinder er enige om, at
frivilligarbejdet er godt organiseret i
brugsen, og at det er uforpligtende på en
måde, så man bare kan melde ind, hvis
man en dag bliver forhindret.
”Dem uden bil er helt på skideren, hvis
vi ikke har en brugs,” siger Annelise. Og
kvinderne er da også meget klare i mælet
om, hvad der driver dem i det frivillige
arbejde i brugsen. De vil gøre en indsats
for at bevare brugsen i Lihme. I februar
kom det frem, at brugsen kæmpende med
at få vendt et underskud og bødet på en
række fejldisponeringer i årene op mod
2017. Til brugsens generalforsamling
i slutningen af april viste regnskabet,
at resultatet i 2017 var forbedret med
knap 300.000,- sammenlignet med

2016. Brugsen gav dog stadig et
underskud på 260.000,-. Men budgettet
for 2018 viser, at regnskabet næste
år vil balancere. Der er barberet ind til
benet personalemæssigt, og avancen
er forbedret. Både brugsens revisor og
formanden for brugsens bestyrelse,
Hanne Trærup, er positive igen.
”Vi har behov for lokal opbakning til at
handle i brugsen. Opsangen i februar
har båret frugt. Vi har fået frivillige til at
hjælpe i brugsen, og det bringer byens
borgere tættere på brugsen. Nu er vi
fortrøstningsfulde og håber på fortsat
opbakning,” lød det i formandens
beretning på generalforsamlingen.
Svindet er bragt ned
”Det tager tid at vende den udvikling,
der har været,” siger uddeler
Preben Haunstrup Nielsen. Dagen
efter generalforsamlingen fik han
statusresultaterne fra revisoren for
perioden august 2017 - april 2018. De
viste, at svindet var bragt ned på 0,19%,
hvilket er meget tilfredsstillende og svarer
til en fjerdedel af det budgetterede svind.

Preben sidder på brugsens kontor og
kigger over på opslagstavlen, hvor han
bl.a. kan følge brugsens omsætning
uge for uge. Ved udgangen af uge 18
ligger omsætningen 200.000,- over den
budgetterede omsætning.
”De frivillige har allerede hjulpet os en
del. Og det bliver endnu mere, når de
får mere rutine i arbejdet. Det giver os
andre tid til andre ting, så vi kan få en
rigtig fin butik, som vi gerne vil have,”
forklarer Preben, som bl.a. konstaterede,
at toilettet i brugsen skinnede mere end
det nogensinde havde gjort, da en af de
frivillige (Tove fra Campingpladsen) havde
svunget en rutineret rengøringsklud.
Også andre brugser nyder godt af
frivilliges indsats. Det gælder fx brugsen i
Selde, som i 2017 kom ud med overskud
for første gang i mange år.
”Der er plads til flere frivillige. Arbejdet
er helt og holdent på de frivilliges
præmisser, og de kan gå ind og ud af det,
som det passer dem,” siger Preben. Han
er glad for, at brugsen er inde i en god
gænge. Nu gælder det om at holde fast i
den gode udvikling.

Birthe kører de tomme
papkasser væk efter dagens
frivillige indsats i Brugsen.
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At blive ”stor” i Børnehuset Fjordbo
Af Pia Haunstrup Nielsen

Hvert år i april måned begynder et nyt liv
for de kommende skolebørn i Børnehuset
Fjordbo. De skal nemlig deltage i det vi
kalder et ”brobygningsforløb”. Formålet
med et brobygningsforløb er, at børnene
fra de tre institutioner mødes og lærer
hinanden at kende inden skolestart på
Lem skole til august. Brobygningsforløbet
planlægges i fællesskab af pædagoger
fra ”Birkely” i Lem, ”Troldebo” i Ramsing
og ”Fjordbo” i Lihme.
I brobygningsforløbet er børnene også i
skole to hele dage, samt på besøg nogle
eftermiddage i SFO’en, disse dage er
uden voksne fra børnehaverne. Disse
planlægges af lærere og pædagoger i
Lem SFO og Lem Skole.
Hvert år arbejder vi ud fra
læreplanstemaerne: personlige og
alsidige kompetencer, samt natur.
Det gør vi, fordi børnene nu har nået
skolealderen, hvor de får brug for at
kunne begå sig sammen med andre børn
og voksne, end blot i den kendte trygge
ramme i børnehaven.
Så vores mål er:
- at præsenterer børnene for forskelige
former for naturoplevelser samt ny læring
der kan bruges i praksis.
- At børnene oplever at være en del af en
større gruppe af jævnaldrende børn.
- At barnet lærer nye børn at kende.
- At barnet føler sig som en del af gruppen
og opnår tryghed i aktiviteterne.
- At barnet bliver bevidst om, at det er en
gruppe af kommende skolebørn.
- At barnet øves i at være udholdende og
vedholdende, når det præsenteres for de
forskellige aktiviteter.
- At få det enkelte barn på banen med de
forudsætninger som det har.
- At give barnet mod i nye sammenhænge
- At øve børnene i ukendte situationer
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og akrtiviteter der specifikt passer til
aldersgruppen.
Det betyder rent praktisk, at vi tager på
tur hver tirsdag i perioden april og maj.
I år startede vi med at mødes i skovhytten
i Lem. Når vi mødes, begynder vi hver
gang med at synge en navnesang, så
børn og voksne hurtigt lærer hinandens
navne, det er lidt udfordrende, for man
skal stå frem i rundkredsen og synge
sit eget navn! Men børnene er så seje
og lærer det lynhurtigt. Efter sangen så
spiser vi frugt, og går derefter til dagens
aktivitet.
I år var vi fire tirsdage i Skovhytten.
Første gang legede gamle lege, så vi blev
godt rystet sammen. Anden gang havde
vi besøg af “Næring til læring” gruppen
fra Resen skole. De unge mennesker og
deres lærere hjalp os med at lave flotte
insekthoteller. Tredje gang stod der bål
på programmet, børnene snittede også,
og lavede snobrød. Fjerde gang havde vi
tema om myrer, vi så på myrer og legede
myrelege, myrerne er nemlig rigtig gode
til at samarbejde. Det skal lige tilføjes, at
børnene også får masser af tid til at lege
sammen og lære hinanden at kende på
deres egne præmisser, så der er ikke kun
planlagte aktiviteter, men også masser af
tid til leg.
Udover Skovhyttedagene var vi også
på tur til Vadum strand, hvor vi samlede
sten og muslinger, som vi øvede os på at
lære navnene på, Vi tog masser af sten
og muslinger med hjem til børnehaverne,
og her lavede vi fine udstillinger. Vi var
også på tur til Spøttrup Borg. Her var
temaet urtehaven.Vi kiggede og duftede
til de mange forskellige urter og talte om,
hvad de kunne bruges til. Børnene valgte
nogle yndlingsurter, ud fra enten navn,
duft, historie eller andet, de syntes var
spændende.
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Efter de 6 ugers fælles oplevelser her I
Spøttrup venter den store “Togtur”.Det
er turen vi alle, både store og små ser
frem til. Turen starter med at vi hopper på
bussen til Skive, alle udstyret med rygsæk
indeholdende madpakke, drikkedunk og
lommepenge! I Skive tager vi så toget til
Viborg, en rigtig stor oplevelse for mange
Spøttrupbørn, der ikke er vant til at køre
tog. Vel ankommet til Viborg, går vi først
til Store Torv, hvor vi spiser lidt frugt og
samler kræfter til resten af gåturen til
Borgvold. Borgvold er et fantastisk sted,
hvor børnene boltrer sig på legepladsen,
kigger på ænder, spiser madpakker,
køber legetøj hos den søde kioskdame
for deres lommepenge, og til slut inden
vi går derfra, får vi alle en lækker is.
På tilbageturen mod togstationen er vi
inde og opleve Viborg Domkirke. Efter
Domkirken går turen hjem igen, og alle
er trætte og mætte af oplevelser, når vi
rammer Lihme sidst på eftermiddagen.

Sponsordag i
Fjordbo
Af Jane Sandberg

Lørdag den 7. april 2018 afholdt Fjordbo
Kontaktforældreråd sponsordag for at
samle penge ind til træbeklædning på
legepladsens bålhytte.
Skønt vejret var koldt og blæsende,
var stemningen høj og efter en kort
opvarmning, startede løbet, hvor alle,
store som små, lagde stor energi og
entusiasme i at deltage. Der blev løbet og
gået en masse omgange, mens tilskuerne
ved sidelinjen heppede højt og stod klar
med forfriskninger, når der lige var behov
for en drikkepause. Efter løbet var der
diplom og medaljeuddeling efterfulgt at
muligheden for at spise sin medbragte
frokost.
Vi i Kontaktforældrerådet vil gerne sige en
stor tak til alle deltagende familier og tak
til de super seje børn, der løb en stor sum
penge ind.
Vi vil også gerne sige stor tak for de flotte
donationer skænket af:
Dagli’Brugsen Lihme for æbler og
saftevand til de deltagende.
Vestsalling Opformering
Lihme Borgerforening
Alt i alt blev der indsamlet 8505,57 kr.
Xantine

Der vil senere på sommeren blive
arrangeret en arbejdsdag, hvor den nye
træbeklædning vil blive sat på bålhytten.
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Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,
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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Til VM i Rusland

Mads Kristensen fra Lihmegård
og rejsekammeraten Morten Kjær
på vej til fanzonen i Samara
- en by i Rusland.

Af Mads Krisensen

VM er en oplevelse i kontrasternes skær.
På den ene side stadions bygget af
nordkoreanske gæstearbejdere, og på
den anden side fans, der i bogstavligste
forstand har solgt bil og hjem og er
rejst på tværs af kloden for at få den
formentligt største oplevelse i deres liv.
Til Danmarks første kamp mod Peru
var der blot 800 danske tilhængere,
mens der var 30.000 fans fra Peru. Den
sydamerikanske fankultur er en del af
befolkningens identitet, som ånder og
lever for fodbold. Vi mødte bl.a en mand
fra Peru, som havde solgt mere eller
mindre alt, hvad han ejede, for at tage
en flyver til Paris og derfra blaffe resten
af vejen til Moskva, for at opleve det
peruvianske landshold i aktion.
Der er vi danske fans trods alt mere
priviligerede med et hjem at komme
tilbage til, når turen er slut. Trods den
store opbakning fra de peruvianske fans,
var det ikke tilstrækkelig til at slå Danmark
i den første kamp, fortjent eller ufortjent.
Til kampen mod Australien var der
kommet lidt flere danskere til, og her
var vi ca. 1.500 danske fans, men vi
var stadig i undertal mod Australiens
10.000. Heldigvis skal kampe afgøres
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på banen og ikke på tribunen, selvom
man ikke skal underkende vigtigheden af
opbakningen. Vi måtte dog nøjes med et
uafgjort resultat, så nu er udfaldet af den
sidste kamp mod Frankrig endnu mere
vigtig, hvor opbakningen til landsholdet
formentligt runder 5.000 danske fans.
Når denne artikel læses i Lihme Bladet
kendes resultatet af kampen!
Uanset om man er fodboldinteresseret
eller ej, er det at være roligan til en
slutrunde som denne, en kæmpe
oplevelse. Stemningen er i top, og
man får snakket mødt og snakket med
en masse folk fra hele verden. Politik
og geopolitiske spændinger er lagt på
hylden og glemt for en stund, mens alle
holder humøret højt og fokuserer på
fællesskabet.
Samtidig har russerne taget godt imod
alle os fans, og der har ikke været de
problemer, man ellers kunne frygte på
forhånd. Der er gjort et top professionelt
stykke arbejde, med at skabe de bedst
mulige rammer for de hundredetusindvis
af fans og turister, som lægger vejen forbi
de 11 værtsbyer. For mit vedkommende
en god anledning til at besøge verdens
største land, selvom det ikke stod højst
på rejseønskelisten.

Lihme Vinen - en ide fra Emil Vang
Af Ann Balleby

Emil Vang fik ideen til Lihme Vinen, da
han spekulerede i, hvordan han kunne
bidrage til at hjælpe Lihme Brugs.
Han snakkede med Preben, som var med
på idéen og så satte Emil en konkurrence
i gang for at finde motivet.
Emil har en deltids-virksomhed, Skive
Tryk, hvor han laver klistermærker, skilte,
strygemærker og tøj med personlige tryk.
Emils masiknpark kunne ikke bruges til
vinen - så det var nødvendigt med en
investering i lidt flere maskiner.
Emil og Brugsen fik knap 50 forslag i
konkurrencen om etikettens udseende
- de fleste var rigtig skønne billeder

fra området, men valget endte på en
håndtegnet fortolkning af et motiv fra
døbefonden i Lihme kirke, som maler
Marianne Stenger kom med.
Emil og Preben brugsuddeler startede
med lidt over 100 flasker - og allerede
efter 14 dage var der blevet solgt så
mange, at Emil gik i gang med at lave
etiketter til 70 flasker mere. I slutningen
af juni er der slogt over 200 flasker siden
lanceringen 30. marts.
Fremover bliver det muligt at købe vin
til festen hos brugsen, og få sin egen
personlige etiket til eksempelvis bryllup,
fødselsdag, barnedåb m.m. Det bliver
muligt ved køb helt ned til 6 flasker.
Emil Vang t.v. fik ideen til Lihme
Vinen. Preben brugsuddeler t.h.
var med på ideen. De udskrev en
konkurrence om logo til vinen. Den
vandt Marianne Stenger med en
håndtegnet gengivelse af det mest
berømte motiv fra døbefonden i
Lihme kirke - et motiv, som også
indgår i Lihme Bladets logo.
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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
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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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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

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.
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ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

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

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

Find os på www.fysiocaresalling.dk eller på facebook

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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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe og a’ la carte
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

Åbningstider
Hele sommeren indtil 19.08: Hver dag 12 - 22
24.08 - 30.09: Fredag 16-22. Lørdag og søndag 12 - 22
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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Linda og Allan Mikkelsen og Maj-Britt og Claus
Hansen er de nye ejere af Limfjords Camping &
Vandland. De har mange erfaringer med
camping og bringer nye ideer med sig ind i
virksomheden med 22 ansatte.

				

4 x velkommen
Af Dorthe Dalsgaard

Sådan lød ordene, da jeg troppede op
på Limfjordscamping en helt almindelig
hverdag i juni 2018.
Med Limfjorden bag træerne byder
Limfjordscamping velkommen. I
naturskønne omgivelser tæt ved
Limfjorden ligger campingpladsen, som
indbyder til hygge og samvær. De nye
ejere er sammen med 22 medarbejdere
kommet godt i gang med sæsonen 2018,
som indtil nu har budt på en forrygende
start.
Linda sidder i receptionen og hilser
gæsterne velkommen, og booker dem
ind på pladsen. Hun står for indkøb af
varerne til caféen og hjælper til omkring
madlavningen. Hendes mand, Allan,
står for reparationerne på pladsen og
indkøb i den forbindelse. Maj-Britt står
for personalet og driften af butikken,
caféen og isbaren. Hendes mand, Claus,
ordner regnskab, løn, indkøb og de
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håndværksmæssige opgaver på pladsen.
Drømmen om at drive virksomhed
sammen er nu blevet til virkelighed for
familien Linda og Allan Mikkelsen og
familien Maj-Britt og Claus Hansen.
Parrene fra Vejen lærte hinanden at
kende gennem deres to piger, som gik i
dagpleje sammen.
Linda og Allan har børnene Pernille (22)
og Daniel (19), og Maj-Britt og Claus har
børnene Mathilde (22) og Nikolaj (20).
De fælles kontaktflader udviklede sig
også med, at damerne begyndte på
pædagoguddannelsen i Esbjerg.
De har arbejdet med børn i alle aldre,
og i forskellige institutioner, og sluttede
med at arbejde i samme institution med
førskolebørn i Vejen.
Hvor startede ideen med det at drive
campingplads sammen?
De sønderjyske familier er erfarne

campister og har været fastliggere i
mange år. Sidste sommer sad de og
hyggede sig på Ribe Camping, som netop
var blevet solgt. Maj-Britt giver udtryk for,
at det var ærgeligt, at de ikke nåede at
købe den. Tanken var bearbejdet gennem
længere tid, at de to par kunne tænke sig,
at drive virksomhed sammen. Resultatet
blev, at de gik på nettet for at undersøge
mulighederne, og fandt dette skønne sted
med masser af potentiale.
Limfjordscamping, her passer alt til os!
De havde øje for at rammerne på pladsen
var gode og der var muligheder, og det
fik dem til at tage skridtet. Beliggenheden
er helt fantastisk, og de deler glæden ved
den skønne natur.
De overtog campingpladsen den 1.
februar 2018, og havde hjælp de første
tre uger af de tidligere ejere, Gurli og
Asger samt Maj-Britt og Martin, som var
helt fantastiske i forhold til at guide og
fortælle om pladsen. De er taknemmelige
for hjælpen, og benytter den af og til når
der støder nye ting til.
Allan og Claus, hvad laver i?
Allan har en lang fortid på Solar, som
teknisk medarbejder, og han er meget
praktisk anlagt. Allans erfaringen gør,
at han kun ser gode udfordringer i, at
opgaverne er meget forskelligartede på
pladsen. Claus Hansen er ved at afvikle
sit byggefirma i Vejen, hvor han har haft
flere svende ansat og beklager, at han
ikke har kunnet finde en til at overtage
firmaet. Claus udstråler overblik og
kender allerede pladsen i detaljer, og
ser muligheder overalt om det er inde i
Vandlandet eller ude på pladsen.
Aktiviteter på pladsen.
Vandlandet er et godt supplement til
fjorden, og selv i de varme perioder, er
der mange som slapper af og nyder det
opvarmede vand. De fleste gæster får
også smagt på pladsens mest populære

Hr. krabbevaffel. I Isbaren købes og
nydes mange is af både gæster og de
lokale, der har taget turen herud.
Foran Isbaren står et farvestrålende
krabbeskilt, som markerer startstedet for
Krabbe Expressen. Ja og hvad er så
det?
Jo det er en traktor, som trækker et par
vogne efter sig. På turen gennem pladsen
oplever alle, at man vinker til hinanden,
og dermed får et sammenhold blandt
campingpladsens gæster.
Det er en aktivitet, som alle glæder sig
over, og mærkaterne til vognen er på vej,
så den kan komme til at være det festlige
samlingspunkt på pladsen.
Nye retter i Caféen
Alle er enige om, at maden samler både
campister og de lokale. Der er kommet
mange nye retter i Caféen, som f.eks.;
Café, Græsk og pariser burger, samt
fyldte pandekager og stjerneskud, som
får mange gode tilbagemeldinger fra de
besøgende. Ejerne af campingpladsen
vælger de bedste råvarer og udvikler
gode smagsoplevelser, da mad er en stor
passion for dem. De forsøger at forny sig i
takt med årstiderne og tidens trend.
Dagen efter Skive Festival gik alle dog
efter det kendte, og der var kø for at få
leveret egnens helt unikke pølsemix.
Det der gør den til Limfjordens bedste
pølsemix er tilbehøret, karry ketchup, alm.
ketchup, remoulade, ristede og rå løg,
agurkesalat, og specielle krydderier, som
der ikke spares på.
Som de nye campingpladsejer vil de
prioritere udviklingen af Caféen, selvom
driften kræver mange ressourcer.
Maden er et vindue ud ad til og de stiler
efter, at Limfjordscamping fortsat er et
samlingspunkt for både campister og de
lokale.
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Sommerhusfolk fra København
Af Lone Carstensen & Leon Aktor

Engang i 1960’erne flyttede Bent og Elly
Carstensen til Struer da han blev ansat
hos Bang og Olufsen som eksportdirektør.
Jobbet indebar mange rejsedage i løbet
af arbejdsugen, og derfor syntes de
det blev lidt for meget af det gode at
Bent i praksis også måtte bruge en del
weekendtid på fabrikken. Da de i 1968
hørte om en ny sommerhusudstykning
ved Lihme cirka 30 kilometer fra
Struer, slog de hurtigt til og købte den
første grund på højre hånd lige efter
Vendalstenen.
På det tidspunkt var der hverken
elektricitet eller telefonforbindelse i
Vendal, så her kunne Bent og Elly
tilbringe weekender og ferier uforstyrret
og i tilpas afstand fra fabrikken.
Tømrermester Bak Petersen i Egebjerg
byggede det nydelige lille træsommerhus
på den øverste del af matriklen. Grunden,
som var solgt fra gårdejer Ingemann
Pedersens jord, lå højt placeret med en
pragtfuld, uforstyrret udsigt mod nord
over Vendal og mod vest over Limfjorden
til Venøs nordspids og Thyholm og til
Jegindø mod nordvest.
Problemet på denne smukt beliggende
plet var vestenvinden som havde frit
spil, og derfor var alle de nye grundejere
forpligtet til at plante et 4 meter bredt
læbælte. Jorden er tynd og sandet
i Vendal, så der gik en del år før
beplantningen fik godt nok fat til for alvor
at vokse i højden, men det lykkedes, og
nu om dage gælder det så om at holde
beplantningen tilpas nede.
Sommerhuset i Vendal blev en
øjeblikkelig succes i hele familien, så
da Bent efter kort tid blev overflyttet
fra Struer til Stockholm, var der intet
problem med at bruge huset. Bent og
Ellys tre børn og med tiden børnebørn var
flittige gæster – også selv om de fleste
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af dem boede i København. Af samme
grund opstod der derfor hurtigt behov for
udvidelse, og i 1973 blev der bygget til
med endnu et værelse mod øst.
Efterhånden som også børnebørnene
er vokset op og selv har fået børn, er
”Sommerhuset” eller ”Vendalen”, som
det kaldes i daglig tale, blevet et af de
vigtigste samlingspunkter i familien
Carstensen. Afstanden fra København
til Lihme er 385 km, og det er en
usædvanlig afstand i Grundejerforeningen
Vendal. Med ubrudt motorvej fra
København til Herning via Fyn kan vi
køre strækningen på 4-4:30 timer, og
det regner vi ikke for noget. Når vi kører
op over bakken ved Vendalgård og lidt
længere fremme passerer stedet hvor
Udsigten drejer skarpt til højre mod Kaas,
ser vi Limfjorden brede sig ud for vore
øjne, og så fyldes hjertet af glæde og
taknemmelighed. Vi er glade for at bo i
København, men Vendal er vores fristed,
vores helle.
Gennem mange år gjorde Bent og
Elly sommerhuset til en perle. Bent
tog sig af det grove arbejde med
træplantning og fældning. Elly anlagde
blomsterbede og en køkkenhave, og
et af årets højdepunkter var når de
første nye kartofler var spiseklare. For
børnebørnene var det et privilegium at
være med til at skrabe kartofler sammen

Lone Carstensen, f. 1943;
fhv. lærer, skoleleder og
familieterapeut; ældste datter af
Bent og Elly Carstensen
Leon Aktor, f. 1946; fhv. lærer,
aktiv jazzmusiker

Udsigt mod vest. Bent Carstensen sammen
med datteren Lone og hendes to børn, Jomo og
Camilla, 1974.

med Bedstemor, som hun hed for dem.
På et tidspunkt blev området lige øst
for grunden udlagt til granplantage. Det
var en mærkbar forbedring for os på
nabogrunden fordi der i sommerhalvåret
gik kvæg på marken hvilket medførte
temmelig mange fluer. I dag er det ikke
noget problem at finde læ på Vendalvej 3.
Til gengæld er udsigten selvfølgelig blevet
en del begrænset, men med træfældning
og klipning af buske og småtræer og
vores gode nabos velvilje holder vi
udsigten til Vendal og fjorden åben.
En typisk dag i sommerhuset for Bent
og Elly startede med at tage badekåber
på og gå ned til fjorden og bade uanset
vejret. I det hele taget er fjordens nærhed
markant. Derfor besluttede Bent at
købe en jolle som lå på stranden ved
Nordstien. Fladfiskegarn, stager og
fisketegn blev anskaffet, og jeg og min
svoger satte og røgtede garnene. Især
jeg blev bidt af fiskeriet, og nu afdøde
Lihmeborger, Karl Schmidt, lærte mig at
bøde garn. Også en anden Lihmeborger,
Poul Madsen som så efter huset og
tændte op inden Bent og Ellys ankomst
i de kolde perioder, lærte mig meget om
at fiske så der i praksis også kom fisk på
bordet. Dengang i 1970’erne var det ikke

ualmindeligt at komme i land med 20-30
fladfisk fanget i to net; i særligt heldige
tilfælde var der også pighvar og søtunge
i fangsten; ved en enkelt lejlighed endda
en kvabso som vejede 1,5 kilo hvoraf 1
kilo var stenbiderrogn. Desuden samlede
vi tit blåmuslinger som om aftenen blev til
dampende portioner moules marinières.
I 1998 syntes Bent og Elly at de var
blevet for gamle til fortsat at passe
sommerhuset, og de overdrog det til os.
Naturligvis blev Bent og Elly ved med
at bruge sommerhuset så længe de
havde kræfter og helbred til det. Efter
overtagelsen blev isoleringen udskiftet til
en tykkere udgave, og dermed blev det
muligt også at bruge huset om vinteren.
I 2005 gik vi i gang med en udvidelse
af huset som efterhånden var lige lovlig
småt når mange mennesker var der
samtidig. Derfor udvidede vi huset mod
syd med ny afdeling med eget bad og
toilet som blev bygget af tømrermester
Knud Hansen i Lem. Solceller på taget og
en varmluftblæser blev det også til.
Vi lagde køkkenhaven om til højbede
og byggede et drivhus i midten. Da vi til
hverdag bor i lejlighed i København, kan
vi her få vores behov for at rode i jorden

21

Lones 70 års fødselsdag i 2013.
Hele familien Carstensen
samlet i sommerhuset

dækket. Rollefordelingen er den samme
som i Bent og Ellys tid – Lone passer
blomsterbedene og køkkenhaven, og
Leon udskifter isolering og vægge, lægger
fliser og kløver brænde. Rigtig meget af
vores tid i sommerhuset går med at passe
haven og køkkenhaven, men der bliver
også tid til gåture i området og på Kaas,
og ligesom Bent og Elly kan vi godt lide
at bade i fjorden – også om vinteren for
Lones vedkommende.
Vi forsøger at være i sommerhuset en
gang om måneden året rundt. I tidens
løb har vi fejret jul og/eller nytår her,
og med alderen er det nærmest blevet
en velsignelse at holde nytår i Vendal.
Fyrværkeriet i København er enestående
og fantastisk flot, men Vendals kulsorte,
stjerneoversåede vinterhimmel minder
os om hvor stor naturen er, og hvor lidt vi
fylder i universet. Vi nyder vinterstilheden,
men når vi vågner op efter en
snevejrsnat, bliver vi mindet om at vi
langt fra er alene. Dyresporene i sneen
fortæller at vi kun er flygtige besøgende;
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de egentlige beboere er fuglene, harerne,
rævene, egernene, musene, mårene og
hjortene. Sommeren foregår for vores
vedkommende ubetinget i Vendal. Alt
andet er out of question. Gerne med
besøg af familie og venner, men vi er her!
Efter Bents død i 2012 fandt vi et
andelsbevis udstedt i forbindelse med
udvidelsen af Gyldendal Havn for en hel
del år siden. Det gav os mulighed for at
have en bådplads, så nu ligger der en
jolle i sommerhalvåret. Sidste år var der
ikke mange muligheder for en sejltur pga.
det dårlige vejr, men nu satser vi på gode
sejlture hen over sommeren. Vejret her i
maj lover i hvert fald godt.
Vi, vore børn, børnebørn og sågar
oldebarn kommer fortsat meget gerne
i sommerhuset, så hen over året bliver
huset faktisk flittigt brugt. Selv om vi
er ærkekøbenhavnere, kan vi slet ikke
forestille os livet uden sommerhuset i
Vendal. Hvert ophold er en berigelse og
velvære for sjælen.

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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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,Ristet hotdog
25,Fransk hotdog
25,Pommes frites
25,½ Kylling, m/pommes frites
½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat
500 g kylling i ½ kylling

75,75,55,-

Forårsrulle
Ribbenssandwich
Toast m/ skinke og ost
2 Fiskefiléter m/pommes frites

30,55,25,75,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf

50,-

Møllehjul (240 g hj. bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce
Plankebøf (240 g hj. bøf)
m/pommes saute, salat,
flute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – flute og
bearnaisesauce

75,-

75,-

85,-

85,-

Kyllingefilét (2 stk.)
m/ pommes saute,
salat, flute og bearnaisesauce 85,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
65,2 Kyllingespyd
m/pommes frites og salat
65,-
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2 Kyllingespyd
m/ salat og flütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat

&

65,-

75,75,65,-

GRILLHUSETS BURGERE:
Burgere med 240 g hjemmelavet bøf
Alm. Burger
75,Cheese Burger
80,Bacon Burger
85,Bacon/Cheese Burger
90
Texas Burger m. barbecuesovs 75,Almindelige burgere
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger

50,5565,60,65,-

Jumbo Burger – Bacon/Cheese 75,Kebab Burger
65,Kyllingeburger m/paneret kød 50,Kyllingeburger m/strimler
65,MIX:
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød

45,65,65,75,65,75,-

&

PITA:
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskefilet m/pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

55,55,-

45,45,45,-

35,-

Åbningstider i Grill-Huset

mandag
Lukket
tirsdag
Lukket
onsdag
Lukket
torsdag
kl. 17:00-21:00
fredag
kl. 17:00-23:00
lørdag
kl. 16:00-23:00
søndag
kl. 16:00-21:00
fredag og lørdag
evt. åben til kl. 02:00

Sunshine
solcenter

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdage, søndage
og helligdage
9.00 - 21.00

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup
Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33

Køkkenet lukker kl. 21.00

Happy hour
Hver fredag og lørdag
kl. 18 -20
2 alm. øl, kun 25,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
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Du skal
vælge os,
fordi:








Vi er til stede i dit nærområde.
Beslutninger bliver truffet lokalt
og med korte svartider.
Vi tilbyder rådgivning,
fra kl. 8.00 - 18.00, efter aftale.
Personlige og nærværende
medarbejdere.
Rådgivning med sund fornuft.
Uhøjtidelig kommunikation.
Stort bagland af specialister.

Lem afdeling - Vesterbrogade 24 - tlf. 82 22 94 00
26

Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Sonja T. Sørensen
82 2294 18

Lotte Goul
82 22 94 12

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Maja Overgaard
82 22 94 12

Ivan Kristensen
82 22 91 85

Jytte B. Christensen
82 22 92 87

Kontakt os
og lad os
få en snak

www.sparv.dk

Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Havnefest - Aktivt liv
Af Hans Thomsen

I januar 2018 samledes den gamle
styregruppe fra arrangementet sidste år
til et erfa-møde. Gruppen blev hurtigt enig
om, at man skulle gennemføre et lignende
arrangement igen i 2018, såfremt man
kunne lægge et budget, som muliggjorde
et sådant tiltag.
Gruppen havde allerede tilsagn
fra Sparekassen Vendsyssel og
Restaurant Gyldendal om at støtte et
nyt arrangement i 2018, og da Skive
Kommune med Rent Liv Puljen også
gik med på at støtte, så besluttede
styregruppen at gennemføre et nyt
arrangement lørdag den 25. august 2018.
Den nye styregruppe består af
repræsentanter for Gyldendal
Havn, Gyldendal Bådlaug, Spøttrup
Havkajak Klub, Gyldendal Støtte-/
og Beboerforening og nu også
foreningen Gyldenspjæt, som er en ny
forening for vinterbadere i Gyldendal.
Arrangementet skal øge kendskabet til
og brugen af lokale håndværkere blandt
sommerhusejere. Derudover skal det
gerne bidrage til, at sommerhusfolket
inddrages endnu mere i lokalsamfundet
og foreningerne i Lihme og Gyldendal
og samtidig være med til at markedsføre
hele Sydvest Salling som et sted, hvor
der er RENT LIV og højt til loftet. Området
er kendetegnet ved det gode liv ved fjord
og strand samt adgangen til bæredygtige
fødevareoplevelser fra forskellige lokale
handlende. Derudover foregår der en
masse aktiviteter i og omkring Gyldendal
Havn. Arrangementet er understøttet af
RENT LIV Puljen i Skive Kommune.
Styregruppen har evalueret på sidste
års arrangement og foretaget nogle
ændringer, som vore gæster havde
foreslået. Blandt andet samles alle
aktiviteter nu på havneområdet,
hvilket skulle give publikum et bedre
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overblik. Ud over udstillingsstande
ved lokale handlende, håndværkere
og bagagerumssalg vil der være en
bred vifte af gratis aktiviteter for både
børn og voksne. Blandt andet vil der
være mulighed for at prøve kræfter
med havkajak og optimistjolle eller en
gratis sejltur på fjorden. På aktionsiden
planlægges en demonstration af politiets
patruljevogn. Populære aktiviteter som
gudstjenesten i starten og efterfølgende
kagedyst bibeholdes. Det er lykkedes
at få Juliane Dixen, som blev kendt for
deltagelse i TV i ”Den store Bagedyst”
i 2017, til at være dommer igen i år,
hvor hun sammen med formanden
for Gyldendal Havn – Søren Vang
– vil udvælge den bedste kage og
efterfølgende udnævne ”Gyldendal’s
Mesterbager 2018”. Herefter vil publikum
få mulighed for at købe kaffe og smage
på kagerne i teltet ved Restaurant
Gyldendal.
Dagen sluttes med et brag af en fest i
teltet ved Restaurant Gyldendal, hvor
Laila Andersen vil præsentere en stor
buffet. Underholdningen leveres af duoen
ALL INCLUSIVE, der spiller 60’er musik
af høj klasse. Der vil være 150 billetter
til salg efter ”først til mølle-princippet”.
Pris pr. kuvert eksklusive drikkevarer er
kr. 320,00. I år vil der ikke være faste
pladser, men deltagerne må møde op
samlet og i god tid, hvis de vil sidde
sammen. Nærmere information om
billetsalget vil ske via Lihme Mailservice
og Facebook.

Aktivt Liv
i Gyldendal

25. august 2018

R
U
T
EK

R
OR

FOR BØRN
Krabbevæddeløb
Hoppeborg
Ponyridning

K

Bagagerumssalg

(Stand kan bestilles af medlemmer)

Lokale sælger egne produkter
Lokale kunstnere udstiller egne
kunstværker
ÅBENT HUS i Gyldendal Bådlaug og
Spøttrup Havkajak Klub
Vandaktiviteter med optimistjoller
og kajak
Mød vinterbaderne fra Gyldenspjæt
Biolog Jesper fra ”Livet i Fjorden”
Fiskerikontrollen med information
Se patruljevogn i aktion
Petanqueturnering

Program:
Kl. 10.00:
Kl. 11.00:
Kl. 11.00:
Kl. 11.30:

Gudstjeneste i teltet v/sognepræst Jakob Fløe Nielsen
Aktiviteter for børn og voksne åbner på havneområdet
Kagedysten v/Juliane Dixen og Søren Vang
Udnævnelse af Gyldendals Mesterbager 2018.
ALL
Efterfølgende starter salg af bagværk og kaffe
AKTIV E
ITE
ER GR TER
Kl. 13.00: Politiet demonstrerer en patruljevogn
ATIS
Kl. 17.00: Aktiviteter lukker
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Gyldendals ungdomssejlads
Af Nana Ejsing Dalsgaard

I 1983/84, efter mange års snak,
blev de første initiativer til en havn i
Gyldendal taget, og i 1987/88 blev
ungdomsafdelingen en realitet. De første
både støbte man selv, og de blev ret
tunge, men meget stabile. Det var et
krævende arbejde, men takket være
lokale ildsjæle lykkes det.
Siden da har der været ungdomssejlads
i Gyldendal, og i nogle år, var der så
mange sejlere, at man sejlede tre aftener
om ugen, og man udvidede antallet af
joller.
Dette års sejlersæsonen i Gyldendals
ungdomsafdeling blev skudt i gang
søndag den 29. april, hvor klubben holdte
åbent hus. Her kunne alle, unge som
gamle, sejlere og nysgerrige komme og
prøve en dag i sejladsens - og vandets tegn.
Går man med en lille drøm om at prøve,
om sejlads er noget for en, så tag
forældrene med, for man er selvfølgelig
altid velkommen til at komme ned en
aften, hvor ungdomssejlerne træner, for
at få en snak og måske en tur i en jolle for
at se om det er noget. Man behøver ikke
vente til næste åbent hus.
Sæsonen er nu godt i gang og siden
den 1. sejlerdag, med undtagelse af en
enkelt gang, har vejret været helt perfekt
til, at de små optimistjoller og en enkelt
zoom jolle, har kunnet komme ud på
fjorden. Solskin og svag til let vind er
perfekte forhold for ungdomssejlerne i
deres små joller. Jollerne kan skyde en
god fart med de rette vindforhold, og det
er tydeligt at se, at de unge sejlere nyder
farten og selv at have kontrol over båden.
Sejlerne er i alderen 7 – 15 år.
Klubbens instruktører sætter sikkerheden
meget højt, og der øves teknik og
kæntring inde i havnebassinet inden
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de erfarne som uerfarne sejlere bliver
sluppet ud af havnen. Også uden for
havnen er sikkerheden i top. Der er altid
følgebåde med ude. I hver båd er der to
mand med radioer, der holder øje med
sejlerne, og der er hele tiden radiokontakt
mellem bådene og en mand på kajen.
Der er altid en god stemning i sejlernes
ungdomsafdeling, og snakken går lystigt
blandt sejlere, trænere og forældre. Efter
en tur på fjorden, hvor der både bruges
koncentration, koordination, overblik
og teknik, er der næsten altid nogle af
ungdomssejlerne, der lige skal have en
dukkert i havnen, inden bådene trækkes
op. Alle hjælper til med at få bådene op
og rigget af, og her er forældrene en
god hjælp. Mens de unge mennesker
smutter i et velfortjent varmt bad, rettes
aftensmaden an. Aftensmaden laves på
skift af trænerne og forældrene, mens
de unge sejlere er på vandet, og alle
der har været med til aftenens sejlads er
velkommen til at spise med.
Efter maden mens børnene leger på
tværs af alder, hjælper de voksne
hinanden med opvasken inden man
tager hjem. Når de unge sejlere kommer
hjem efter en aften, hvor alle sanser er
blevet brugt, er de klar til at komme i seng
og hvem ved, måske drømmer de om
bølgeskvulp og følelsen af den salte vind
i ansigtet.

Der gøres meget ud af
sikkerheden og noget af det
vigtigste er at kunne klare en
kæntring.

”Mand over bord” - det er hård
fysisk træning at være sejler
og ungerne er vildt sultne, når
træningen er slut.

Frisk sejlads på fjorden med
sejlene fyldt med luft og skum i
kølvandet.
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Børnene
fra Fjordbo
oplever at
blive helt
trygge ved
dyrene, når
Thomas
hjælper dem
på vej.

Tæt på dyrene - besøgsgård
Af Marianne Husted

Mohairgeden står helt stille på
klippebordet, mens Thomas Kristensen
styrer den elektriske klipper hen over
ryggen på den, og mohairulden falder
ned på gulvet og danner en stor bunke.
Mira på tre år overværer klipningen på
tæt hold. Både mund og øjne står åbne i
fascination over det, hun er vidne til. Det
er Pinsedag, og Mira og jeg og otte andre
familiemedlemmer lægger vejen forbi
hos Thomas på Øster Hærup Strandvej
27. Han driver gården Sallingboergeder
og åbnede for besøgende i pinsen.
Det blev et tilløbsstykke. 140 gæstede
gården, som har 80 geder fordelt på
50 mohairgeder, 20 boergeder og 10
malkegeder. Nogle kom for at høre om
gedeavl, og hvordan det er at holde
geder sammenlignet med andre dyr på
et landbrug. De fleste besøgende var
børnefamilier, der kom for at opleve
dyrene, som ud over gederne også
omfatter heste, kaniner, marsvin, høns,
ænder, hund og kat.
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”Der er stor forskel på børnene. Nogen
har næsten ikke været i nærheden af et
dyr før og er lidt bange for dem. Andre
hopper bare rundt,” siger Thomas om
børnene i pinsen. Han synes, det er
godt, at familierne kommer og oplever
dyrene. Derfor fortsætter han også med
at holde besøgsgård resten af sommeren,
hvor han holder åbent 30. juni, 21. juli,
18. august og 13. oktober. Alle dage fra
10-16. I haven stiller Thomas borde og
bænke op, så gæsterne også kan spise
madpakker og drikke kaffe. Eller købe
pølser, øl og sodavand.
På besøgsgården kan børnene bl.a.
komme ind til kaniner og marsvin. Det er
et stort hit. Også for børnene, der ikke er
vant til dyr. Ved besøgene i pinsen blev
de modigere efterhånden. De tog mod
til sig og rørte ved dyrene. Og blev så
fortrolige med og glade for at være der, at
Thomas fortæller: ”De børn, der knap nok
turde gå ind i stalden, sluttede med ikke
at ville med hjem til sidst.”

Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

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

GUL PR!S
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DAGE KL. 7.00 -20.00
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Fremtidens medborgerhus ligger i Lihme
Af Morten Krogh Petersen, etnolog, ph.d og
udviklingschef i Gemeinschaft

“Vi gjorde rent, da medborgerhuset blev
opført. Det var mange timers arbejde,
men det er det hele værd, når vi får så
meget ud af det efterfølgende.” Det fæller
et medlem af Lihme Pensionistforening,
som var frivillig i arbejdet med at få
den tidligere skole omdannet til Lihme
Medborgerhus, da vi i det tidlige forår
2018 er på besøg i Lihme. “Vi” er den
antropologiske rådgivningsvirksomhed
Gemeinschaft, der i løbet af vinteren
2017 og foråret 2018 har foretaget
en evaluering af revitaliseringen af
ikke bare Lihme Medborgerhus, men
også Sdr. Bork Forsamlingshus og
Egense Forsamlingshus. Alle tre huse
har fået økonomisk støtte fra Lokal og
Anlægsfonden (LOA) til at opgradere
husenes arkitektoniske og fysiske
rammer. Det i håbet om, at en sådan
opgradering også ville føre til nye
aktiviteter i husenes. LOA ønskede med
de tre projekter at vise, at det gennem
ombygning er muligt igen at gøre
landets lidt hensygnede forsamlings- og
medborgerehuse til centrale aktivitetsog samlingssteder for borgerne i
landsbysamfund.
Hvordan er det så gået?
LOA igangsatte deres arbejde i 2011, og
de tre huse stod omdannede og parate
til at huse de lokale til nye aktiviteter i
efteråret 2014 (Sdr. Bork og Egense)
og i foråret 2016 (Lihme). Men lever de
tre huse her i den tidlige sommer 2018
op til målet om være blevet revitaliseret
både i forhold til husenes udformning og
funktioner?
For at finde svar på det spørgsmål
har vi i vores evaluering gennemført
en spørgeskemaundersøgelse. Vi
har være på to-dages besøg i alle
tre forsamlingshuse, hvor vi foretog
interview med bestyrelserne og med
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lokale borgere, der både bruger og
ikke bruger husene. Som det sidste
afholdte vi også en debataften i hver af
de tre huse, hvor vi præsenterede vores
foreløbige resultater og indsamlede tips
til andre forsamlings- og medborgerhuse,
der gerne vil i gang med en lignende
ombygning.
På baggrund af svarene på vores
spørgsmål, vores deltagelse i diverse
arrangementer og debataftenerne er
vores konklusion klar: Alle husene
lever til fulde op til LOAs formål om at
demonstrere, at landets forsamlings- og
medborgerhuse rummer potentialerne
til igen at blive en central del af livet
i landsbysamfund. Det er dog også
tydeligt, at de tre huse er vidt forskellige
og dermed udnytter deres potentialer
forskelligt. Det er ikke så underligt, for
husene ligger i mindre landsbysamfund,
som i den offentlige debat ofte skæres
over een kam under overskriften
‘Udkantsdanmark’, men som rummer vidt
forskellige ressourcer og udfordringer
fx i forhold til infrastruktur, nærhed
til større byer, skoler og børne- og
uddannelsesinstitutioner samt traditioner
for frivillighed. Evalueringen her viser,
at folkene bag husene i henholdsvis
Sdr. Bork, Egense og Lihme på bedste
vis har tilpasset kampagnens formål til
lige netop deres lokalsamfund. Alle tre
steder er der samtidigt en forståelse af, at
husene til stadighed skal videreudvikles.
Det, der endnu ikke er lykkedes i dag,
arbejdes der på kan lykkes i morgen.
Det kunne fx være at få driften til at løbe
endnu mere gnidningsfrit, at få sikret
generationsskiftet i bestyrelsen eller
at få rigtigt tag i børn og unge. Denne
lyst til konstant videreudvikling og til at
eksperimentere er vigtig, for det er den,
der sikrer, at husene vedbliver med at
være tidssvarende og dermed socialt,
økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

Brug jeres medborgerhus!
Det har været en kæmpe fornøjelse at
gennemføre denne evaluering af tre
forsamlings- og medborgerhuse. Vi er
blevet taget godt imod alle steder, ligesom
alle har vist stor lyst til at fortælle om
deres erfaringer og udfordringer. På den
baggrund kan vi kun opfordre alle i Lihme
– og i Sdr. Bork, Egense og andre steder
– til at bruge deres lokale medborgereller forsamlingshus. Vi har nogle steder
hørt, at det kræver mod at dukke op til fx
en fællesspisning den første gang. Det
kræver måske endda endnu mere mod
at foreslå en ny aktivitet som fx ugentlig
yoga, en syklub for lokale børn eller en
ny fotoklub. Det er forståeligt – men de
er ikke så farlige, de der medborger- og
forsamlingshusfolk. De er faktisk rigtig
flinke.

Næste generation af kække unger nyder
Medborgerhusets gode rammer.

Råhygge omkring bobbordet.
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10 år med
fællesspisning
Ann Balleby og Bente
Sørensen har stået bag
fællesspisningen i
Lihme i 10 år.

Af Marianne Husted

”Bevar et simpelt koncept.” Sådan lyder
et råd om fællesspisning i fremtiden
fra Bente Sørensen. Hun bladrer i
sin fællesspisningsnotesbog, hvor
siderne er tæt beskrevne i de første år
med fællesspisning i Lihme. Ideen til
fællesspisningen opstod det år, hvor der
var et kvindefodboldhold i Lihme.
Ann Balleby og Bente Sørensen greb
stafetten, og kvindefodboldholdet
lagde ud med at lave mad til den første
fællesspisning i oktober 2008. Der var
26 deltagere inklusiv køkkenskriverne.
Anden fællesspisning var berammet til
november; men blev aflyst, da kun 11
havde meldt sig til. Ann syntes, de skulle
droppe sagen; mens Bente talte for at
fortsætte.
”I Lihme skal man ikke sådan lige give op,
når man vil prøve noget nyt. Folk skal lige
se det an først. Og når de så hører godt
om det, så er de også med,” siger Bente
om starten på fællesspisningen. Det holdt
stik. Bente læser op fra notesbogen.
Til næste fællesspisning den 22. januar
2009 lavede herregymnastikholdet
hamburgerryg og is. 54 mødte op og
nød maden og samværet. Herefter gik
deltagerantallet støt fremad, indtil det
fandt sit nuværende leje på ca. 100
deltagere hver gang.
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”Det har altid været let at finde
frivillige til at lave maden,” fortæller
Bente. Herregymnastikholdet,
Pensionistforeningen og
Husholdningsforeningen har været meget
standhaftige og lavet mad hvert eneste
år. Andre har dækket de andre gange. Ind
imellem med reference til menuen, som
fx stod på rumænsk mad, indisk mad,
vildt, gourmet ged osv. I starten havde
Bente og Ann en del arbejde op til hver
fællesspisning. Madholdene ringede og
spurgte om det ene og det andet. Men nu
kan madholdene efterhånden selv finde
ud af tingene. De ved, hvor tingene er og
at indkøb foregår i brugsen. Brugsen har
de senere år også sat drikkevarerne til
fællesspisningen om i Medborgerhuset og
hentet det overskydende bagefter, hvilket
er en meget stor hjælp, ligesom butikken
har taget sig af billetsalget.
”Det er langt fra nogen kæmpeopgave at
tage sig af fællesspisningen. Alle hjælper
hinanden med alting, ligesom vi også
gør til byfest og i skolen. Køkkenholdet
vasker op og gør køkkenet rent. Og
deltagerne i fællesspisningen hjælper
med oprydningen. Man kommer ikke til
at stå alene tilbage til sidst,” forklarer
Bente. Prisen har været den samme i alle
årene, 40 kr. for en menu for voksne og
20 kr. for børn. Så løber tingene rundt,
og det er en pris, der er til at betale for
alle, hvilket Bente lægger vægt på. Efter
ti år på posten giver de to initiativtagere
til fællesspisningen stafetten videre til
unge kræfter. Thomas Kristensen, som er
med i Lihme Borgerforenings bestyrelse,
tager over og er klar med nye ideer til
fællesspisningens 11. sæson.

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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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Sammenhold, lokalt engagement, lyst til
hinanden, værdsættelse af vores område,
hjælpsomhed samtidig med privatliv og
egenhed. Det er nogle af de værdier,
som kendetegner Lihmeområdet. Som vi
i diskussioner på borgermøder og i vores
visionsdebat har bragt frem.
Dette, samtidig med den geografi
for Lihmeområdet med fjord, strand,
skrænter, enge, marker hegn,
bevoksninger, skov og krat – hele naturen
og spor af ældre tiders bosætning og
erhverv med gravhøje, kirken, huse
og gårde, bebyggelse i landsbyen,
sommerhusområderne og havnen. Det er
den egn og der, hvor vi som lihmeboere
eller sommerhusejere gerne vil være.
Hvor vi vil bo og leve – nyde livet!
Vi har langt tilbage i tiden været nødt
til at samle os i fællesskaber. Vi kan
vel sige, at vi altid har måtte samles i
fællesskaber for at overleve. Tilbage
som jægere og samlere. Og gennem
tiderne i sten-, bronze- og jernalder.
Som bondesamfund og senere i
andelssamfundet. Op gennem tiden har
vi samlet os i lokale fællesskaber. Vi kan
se sporene i landskabet. Gravhøjene.
Kirken. Og her i nyere tid Dagli´ Brugsen
og foderstofbygningerne. Det er den arv,
vi har i lokalsamfundet. Der er indlejret
historier, hukommelse, traditioner.
Lokalt forankret og en del af en fælles
stedsidentitet. Vores fællesskab.
Lihme Borgerforening og områdets andre
foreninger er med til at skabe aktiviteter,
sammenhold, samvær og fællesskab.
Bidrag fra den enkelte til det fælles er
med til at skabe den samhørighed, der
er blandt lihmeboerne og mange af de
værdier, der er skabt.
Her i 2. kvartal har vi haft hovedrengøring
af Lihme Medborgerhus, Ren by
arrangement og vedligeholdelse af
udeområderne om medborgerhuset.
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Vi har fået lagt terrasse ved
medborgerhuset. Dette er fællesskab, og
den enkeltes bidrag hertil.
Der er gennemført arrangementer,
her sidst byfesten, hvor rigtig mange
har været med til at få festdagene til
at forløbe hyggeligt med en række
aktiviteter.
Byfesten er med til at demonstrere vores
fællesskab. Vi kan få arrangementer til at
lykkes, men endnu mere vigtigt; vi nyder
og hygger os med det. Det er det sidste,
der er målet. At vi har det godt sammen!!
Byfesten viste også nogle andre ting.
Cirkusopvisningen og cirkusskolen var
et tilløbsstykke. Ligesom ringridningen.
Og alle børnene og de unge. Både i
antal og deres glæde ved oplevelserne,
men bag dette, at være del af
fællesskabet. Det tegner godt med så
mange i disse aldersgrupper! Hvor
der ellers er diskussion om fraflytning
og marginalisering af de små lokale
levesteder.
Vi går nu sommerferien i møde. Der er
planlagt nogle grillaftner: 7. juli og 31.
august. Her vil vi tænde grill ved Lihme
Medborgerhus, og alle kan komme og
lave medbragt mad. Man kan selv tage
drikkevarer med, men der bliver også
mulighed for køb af øl, vin og sodavand.
Et nemt og enkelt arrangement.
Igen i år laver vi bivuaktur for de unge.
Det bliver fredag den 17. til lørdag den
18. august 2018.
Vi arbejder lige nu på to forhold til at få
forbedret vores område.
Asfalt på P-plads ved den kommunale
daginstitution Fjordbo og Lihme
Medborgerhus samt indkørslen hertil.
Der er store huller, brønddæksler som
er defekte, og måske en utæt kloak med
sunkne materialer til følge. Her regner
vi med at få lagt et nyt slidlag af asfalt,
markeret P-båse mv. Det bliver et fælles
projekt mellem VSD, Skive Kommune

og Lihme Borgerforening, hvor vi som
forening skal bidrage til økonomien.
Vi er også i gang med et andet og rigtig
vigtigt projekt. Cykelsti mellem Lihme
og Ålbæk. Der er indsendt ansøgning
til Skive Kommune. Dette projekt har
kolossal stor vigtighed for os. Vigtighed
pga. trafiksikkerhed. Vi ser flere og
flere store landbrugsmaskiner, busser,
lastvogne og i sommerperioden mange
campingvogne. Det er til stor fare for de
bløde trafikanter. På strækningen bliver
der kørt stærkt, somme tider noget for
stærkt, og oversigtsforholdene er nogle
steder dårlige og med meget smal vej.
Samtidig er der tanker om at ændre
nogle af busafgangene til Flextrafik, med
faste opsamlingspunkter. Dette er vigtige
argumenter for at få en cykelsti. Vi håber,
at Skives byrådspolitikere vil leve op til
valgløfterne fra sidste års vælgermøde i
Lihme, og få prioriteret etablering og afsat
midler til denne cykelsti.
Vi startede dette kvartals ”Nyt fra
Lihme Borgerforening” med tanker
om sammenhold og kvaliteterne af
vores lokale leve- og bosted. Vi tror, at
sammenholdet og fællesskabet er noget
af det stærke og helt særlige for vores
område. Vi ønsker at passe godt på

det vi har, at udvikle og vedligeholde.
Det er nogle af budskaberne fra
visionsdebatten. Vi kan høre og se af de
forskellige debatter rundt omkring, både
Skivemødet, Folkemødet på Bornholm
og den generelle debat, at der er fokus
på det lokale, at man er ved at få øje
på de lokale og nære værdier, og som
forfatteren Knud Romer polemisk siger
efter folkemødet på Bornholm: ”Stort er
lort, - småt er godt”.
I Lihmeområdet kan vi tilbyde noget helt
særligt, noget med fællesskab, det nære
liv, natur og mindre institutioner med
børnepasning fra 0 – 6 år, dagligvarebutik
med både post, apotek og bageri, samt
en række foreninger. Alt beliggende
til fjord, havn og frisk luft med rige
udfoldelsesmuligheder.
Og perspektiverne er gode for vores
område. Her til efteråret åbner motorvejen
med tilkørsel mellem Vinderup og
Holstebro. Vi kan nå langt omkring på
mindre end en times kørsel. Vi får ca. 1
time og 20 minutter til Billund Lufthavn.
Så det lokale kommer til at strække sig ud
til det globale. Og vi kan favne begge dele
her i Lihmeområdet.

Cykelstier er en vigtig
trafiksikring og i øjblikket arbejdes
der på en god løsning mellem
Lihme og Aalbæk i forlængelse
af valgløfter under valgkampen i
efteråret 2017.
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Byfest
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i Lihme

Hovedsponsorer
Dagli’ Brugsen Lihme
Sparekassen Vendsyssel
Lihmegaard
Vejby El & VVS
Brdr. Nautrup
Østergaard Madsen
Restaurant Gyldendal
Gyldendal Bådelaug
Spøttrup Havkajak klub
Mathias Henriksen
Henriksen Galleri
Tabita Henriksen
Forever living v. Tabine Larsen
Limfjords Camping og vandland
Ålbækvejs kartofler v. Bent Johnsen
K. Aggerholm
Irma Lauridsen (Privatsponsor)
Aakjær Biler
Blomsterbixen v. Jytte Dahl
Emil Vang
Aase Baarstrøm (Privat sponsor)Entreprenør, Brian Pedersen
Glasenglen v. Vita
Kreativ Beton, v. Tina Vendelbo
Hårlokken
Glaspusteriet V. Tina Lofstad
Jens Chr. Lofstads “planteskole”
SK byg
VS stålfabrik V. Mikael Brixen Min Købmand
Lem Møbelfabrik
Grill-Huset
Karina Miltersen - Fotograf
Lem tømrer og snedker forretning
Lem rideskole
Salling Grovvarer
Byens Pizza
Hårgalleriet v. Karina Bruun
Pranee wellness
Værkstedsbutikken
Snapsetinget v. Gudik Gudiksen
Hobbyteket
Hobbyhuset
Spøttrup kro
Dagli Brugsen Rødding
Kaj Fjandbo (Glaskunst)
Vinderup skov & have
IT doktoren
Bolighuset
Sportigan/Tang
Jasmin tøj
Hjerl Hede
Sko & Mode
Holms bageri
NK Cykler
Serviceringen
Salling Avis
Danvarme
Balling Brugs
Helle P. Frisør
Balling Industrimontage
Balling Apotek
Flemming Refsgaard Traktorservice
Sparekassen Balling
Slagtermesterinden

Salling Traktorservice
Balling El
Balling pizzeria
Salon Schøning
Pulsen
Scantruck
VW Skive
Skousen
Østergaard smykker
Matas
Vero Moda
Fætter BR
Meldgaard eftf.
Hancock
JYSK
Rema 1000
Skive Dyrehospital
Jette & Karl (City Vest)
GR biler
Garant Tæpper og gulve
Apoteket (City Vest)
Intersport
Sportsmaster
Bowl n’ Fun
Cinema 3/ KCL
Jægerkroen
Land og fritid
Plus Office
Boutique Florence
Erotic in Motion
Helm
Ladies Fashion
Hartmann
Fotocare
Sportigan
Skive trav
Ponytravskolen
SK byg v. Søren Kristensen
Dyrecenter Midt
Egebjerg Planteskole
Borbjergmølle Kro
Højgård Planteskole
Beslagssmed Daniel Sahl
Hestetandlæge Heidi Nielsen
Cirkusfabrikken
Pedersborg Vine
Spisestedet
Lykkentoft
Krejbjerg Tømrerfirma
Sebastians VVS
Café Loppen
Spøttrup Bigård v. NC og Dorte Vestergaard
Shell – Kærgårdsholm
Gartneriet Lundly
Vejby Gartneri
PH montage
Ketner

41

Arrangementer i Lihme
Juli
7. juli, Garageloppemarked
7. juli, Fælles grillaften ved Lihme Medborgerhus
5., 13. og 20. juli kl. 11-15. ”Til middag med Fjordens Dyr” Ålbæk Strand. Naturvejleder
Jesper fra Fjordliv.
August
4. august, Sommerkoncert i Lihme kirke, Margrethe Smedegaard og Elisabeth Juul
10 august, Lihme by Night
17. - 18. aug. Bivuaktur. Lihme Borgerforening
25. aug. Hele dagen ”Aktivt Liv i Gyldendal” – Havnefest.
27. aug. kl. 14.30. Festlig og sjov underholdning med 3 X Hans. Lem Ældrecenter
31. august, Fælles grillaften ved Lihme Medborgerhus
September
01. sept. Kl. 10-15 Loppemarked på Kåsvej 34. Lem Ældrecenter.
03. sept. kl. 14.45. Lotterispil. Lem Ældrecenter
08. sept. kl. 14.30 Stolegymnastik starter i Medborgerhusets lille sal. Herefter tirsdage.
10. sept. kl. 14.00. Skosalg ved Norlog sko. Lem Ældrecenter
13. sept. Åletur til Feggesund Kro. Nærmere på Lihme Mailservice. Pensionistfore.
16. sept. Høstgudstjeneste i Lem på gartnerjorden. Menighedsrådet og Lokalrådet
17.sept. kl. 14.30. Oplæsning ved Laurits Goul og Svend Brøndum. Lem Ældrecenter
19. sept. Wellness i Struer. Husholdningsforeningen
20. sept. kl.14.00. Strikkecafe i Lihme Medborgerhus.
24.sept. kl. 14.30. Hygge eftermiddag med Poul Burgaard. Lem Ældrecenter
Oktober
01. okt. kl. 18.30. Hestehårssmykker for begynder. Lihme Medborgerhus. Spøttrup Aftenskole
05. okt. Børnediskotek. Lihme Borgerforening.
23. okt. Lav dine egne smykker-kursus ved Kirsten Schmidt (1 aften). Husholdningsforeningen
24. okt. Lav dine egne smykker-kursus ved Kirsten Schmidt (1 aften). Husholdningsforeningen
November
04. nov. Allehelgen i Lihme Kirke.
08. nov. Banko. Lihme Borgerforening.
23. nov. Lystænding i Lihme. Borgerforeningen og Lokalrådet ved Lihme Kirke
25. nov. Julemarked i Medborgerhuset. Husholdningsforeningen
Gentagne arrangementer:
Kajak aften hver mandag kl. 19.00. Gratis prøve tur disse aftener. Kajakhuset i Gyldendal.
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i Medborgerhuset. Starter 8. sept.
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HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

Alle typer gravearbejde med rendegraver
Opgaver med minigraver med eller uden hammer
Nedgravning af dræn
Nedbrydning
Levering af sand og grus
Kloakarbejde: Nyanlæg, renovering, reparation, og
vedligeholdelse i samarbejde med ”Din Kloakmester”

Så er den gamle klar igen
Henning Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
97568024/51182529
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• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.

45

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

Lihme Frisørsalon
www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

46

Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

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,
9, Balling
Balling
Nørregade
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Tag en pause fra hverdagen - kom og nyd
den skønne natur ved Limfjorden.

Café Limfjorden
Café Limfjorden serverer fyldte
pandekager
Hop ind forbi Caféen og byg din egen
pandekage!

Ring på tlf.: 97 56 02 50
for bestillinger til Caféen.

Indendørs vandland
Tæt på børnevenlig
strand
www.limfjords.dk
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