Durum m/kebab el. kylling
agurk-tomat, valgfri dressing

Cheese Burger			

39

Bacon Burger			

45

Jumbo Burger			

45

Burger (hjemmelavet bøf)		

49

Kyllinge Burger m/paneret kød

40

Fiske Burger 			

39

Frikadelle Sandwich		

35

Big Burger			

65

Ribbens Sandwich		

40

Cheesburger			

69

Jumboburger			

79

Pitakebab			

60

Ribbens Sandwich
m/salat-rødkål-agurkesalat
og dressing			

45

Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce 		

49

Kyllinge Burger m/slice kød.
Valgfri dressing 		

47

Majstrekantsburger m/kylling,
bacon, agurk-tomat
og cremefraiche 			

39

Buffaloburger m/hjemmelavet
bøf, valgfri dressing 		

55

35

Salat m/agurk-tomat-majs-ærterrød peber-løg-kylling el. kebab
49

Menuer
inkl. lille pomfrits og ½ cola

Børne menuer
Kylling el. kebabmix		

35

¼ kylling m/børnepomfrits

35

5 nuggets m børnepomfrits

35

Lille pølsemix 			

30

Børneburger			

25

Åbningstider

			
Mandag
17.00-22.00
Tirsdag
17.00-22-00
Onsdag		
Lukket
Torsdag		
17.00-23.00
Fredag		
16.00-24.00
Lørdag		
13.00-24.00
Søndag		
13.00-22.00

Køkken
17.00-21.30
17.00-21.30
Lukket
17.00-21.30
16.00-21.30
13.00-21.30
13.00-21.30

NB: Ingen udbringning
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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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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

www.jonsered.dk
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Det multifunktionelle landskab
- udviklingstræk og udfordringer
Af Lone Kristensen og Jørgen Primdahl, Center
for Skov & Landskab, Københavns Universitet,
aktører i Plan09 Lihme

Betragter man de to luftbilleder fra Lihme
– taget med 60 års mellemrum – springer
to ting i øjnene. Det første er selve
Lihme og gården i forgrunden. Lihme
er vokset betydeligt fra det beskedne
middelaldermiljø omkring kirken og den
tynde korsby fra andelstiden til en noget
større landsby med parcelhuskvarterer,
som fylder godt i det samlede billede.
Også Ole Kristensens gård har ændret
sig betydeligt med stort staldanlæg,
maskinhus og gylletank.
Det andet som gør indtryk – i hvert fald
på et par ’landskabsfolk’ som os - er det
omgivende landskab. I betragtning af, at
der gået over et halvt århundrede er det
Lihme set fra sydøst i 1948
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egentlig overraskende uforandret. Ser
vi nøje efter kan man se at landskabet
er blevet lidt mere loddent siden 1948,
især i det nordvestlige hjørne ved Kås
Sø er der kommet flere beplantninger
og bevoksninger. Man kan også se at
markstørrelsen generelt er vokset, bl.a.
fordi sædskiftet er ændret, bedrifterne
er vokset, og fordi der er kommet
flere og større maskiner. Alt i alt er det
overordnede indtryk dog, at landskabet
udenfor landsbyen er uforandret selvom
meget andet er forandret i perioden.
Tilbage i 1948 var landbruget
dominerende i Lihme. Den lokale
økonomi var først og fremmest en
landbrugsøkonomi, hvor selve grundlaget
for langt de fleste beboeres indtjening
– på gården og i selve landsbyen – var
landbrugsproduktionen. Også for det

Ejernes hovedmotiv som ejer af ejendommen og landmandstyper. Fra undersøgelser
foretaget i 2008 i tre jyske områder. Kilde: Jord og Viden nr. 3, 2010, side 4-6. Kan
ses på www.multiland.dk
Landmandens hovedmotiv til at eje
landbrugsjendommen: (Andel, landmænd, %)
Et godt
Et godt
En ligelig
I alt, antal,
sted at bo produktionsblanding af (= 100 %)
sted
begge dele

Ejermotiv▶
Ejers beskæftigelse¹ ▼
Fuldtidslandmand, %

Hv²
SO
Sa

20
8
13

23
46
33

57
46
53

35
13
15

Deltidslandmand, %

Hv
SO
Sa

53
46
25

0
9
25

47
46
50

19
11
4

Fritidslandmand, %

Hv
SO
Sa

79
83
72

1
5
6

20
12
22

178
59
36

Pensionist, %

Hv
SO
Sa

64
48
72

3
0
0

33
52
28

88
21
18

Andre, %

Hv
SO
Sa

100
100
100

0
0
0

0
0
0

3
3
1

Ialt, %

Hv
SO
Sa

67
64
58

4
9
11

29
27
31

323
107
74

¹) Fuldtidsmand: alder < 67 og ingen indkomst udenfor landbruget.
Deltidslandmand:
Fritidslandmand:
Pensionist:
Andre:

alder < 67 og med en indkomst udenfor landbruget som er mindre end fra landbruget
alder < 67 og med end indkomst udenfor landbruget som er større end fra landbruget
alder > 66 eller modtager af pension
kommuner, amt, stat, fonde, kirke mv.

²) De tre undersøgte områder er: Hv= Hvorslev-Bjerringbro området i Midtjylland, SO= Sdr. Omme i
Vestjylland og Sa= Saltum i Nordjylland

Lihme set fra sydøst i 2008
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sociale liv var landbokulturen det centrale
omdrejningspunkt. I dag er landbruget
stadig særdeles vigtig for Lihme, men
også andre ’funktioner’ er vigtige. Fra
vores arbejde i Plan09-projektet ved vi,
at den generelle bosætning opfattes som
vigtig for området, bl.a. fordi tilflyttere er
nødvendige for at opretholde et ordentligt
serviceniveau og for at holde liv i sognet
mere generelt. Også mulighederne for at
færdes til fods i landskabet på trampestier
er et vigtigt emne, ligesom vi oplevede en
stor interesse for landskabets herligheder,
naturindhold og kulturarv. I vores
fagjargon siger man, at landskabet er
blevet mere multifunktionelt.
Fra mere systematiske undersøgelser i
tre jyske områder har vi fundet mange
tegn på, at dette er et generelt billede.
Dels har vi set, at antallet af fritids- og
deltidslandbrugere (landmænd med
indkomst udenfor landbruget) er stigende,
dels kan vi se at landskabet faktisk
er under forandring, om end det går
langsomt, når man betragter det samlede
landskab som på billedet af Lihme.
Et af de mange spørgsmål, vi stillede
landmændene i de tre jyske områder,
som vi undersøgte i 2008, handlede om,
hvordan de selv opfattede deres ejendom.
Spørgsmålet lød: Ejer du primært denne
ejendom, fordi det er et godt sted at bo,
fordi det er et godt produktionssted, eller
er det en ligelig blanding af begge dele?
Som det fremgår af de nederste rækker
i tabellen opfattede de fleste landmænd
(2/3-dele) i Hvorslev-området, som er det
af de tre områder der jordbundsmæssigt
minder mest om Lihme, primært deres
landbrugsejendom som et bosted. Dette
gælder nok især fritidslandmændene,
medens fuldtidsbrugerne primært ser
deres landbrugsejendomme som en
blanding. For de fuldtidsbrugere, der
ejer flere ejendomme har vi kun spurgt
til den ejendom, hvor de bor, og derfor
er ’produktionsdelen’ af spørgsmålet
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undervurderet. Vores pointe i denne
sammenhæng er imidlertid ikke, at
produktion er uden betydning - den har
stor betydning – men snarere, at man
ikke må overse ejendommenes betydning
som et bosted.
Hvis vi har ret i, at jordbrugslandskaber
i dag rummer flere vigtige ikkelandbrugsmæssige funktioner end
tidligere, er det store spørgsmål:
hvordan skal fremtidens landskaber så
indrettes – så der både er plads til et
økonomisk bæredygtigt og dynamisk
erhvervslandbrug og samtidig muligheder
for et varieret og attraktivt landskab, som
det er dejligt at bo i, gå ture i og som i
øvrigt rummer et rigt kulturmiljø og en
mangfoldig natur? Netop det spørgsmål
var et centralt emne i Skives Plan09projekt og i en kommende artikel skriver vi
om vores oplevelse af de gode erfaringer
fra bl.a. Lihme-projektet.

Hist, hvor vejen slår en bugt
Af Marianne Husted

Første januar i år overtog Inger og
Svend Aage Pedersen fra Rødding det
lille hvide hus i svinget på Aalbækvej
ned mod campingpladsen. Huset havde
indtil da tilhørt Svend Aages forældre.
Siden overtagelsen har forbipasserende
kunnet følge med i en restaurering,
som fuldfører hele første linje af H.C.
Andersens gamle sang ”Hist, hvor vejen
slår en bugt, ligger der et hus så smukt”.
Huset er meget gammelt, bygget i 1800,
og det er husets oprindelige udseende,
der har ligget ægteparret på sinde under
restaureringen. Det har resulteret i, at
ordet æstetisk nu kan sættes på det lille
hus på indfaldsvejen til Aalbæk Strand.
”Det er med til at området bliver bedre,”
siger Svend Aage med hentydning til
mediernes dækning af Udkantsdanmarks
forfald. Han håber, at også andre tænker
i samme baner, når de forbedrer og
vedligeholder deres huse.
Mens Svend Aage stod i lære som
tømrer for 45 år siden var han selv med
til at fjerne valmene fra taget på huset
og lægge datidens moderne eternittag
på som afløsning for de daværende
cementteglsten. En løsning som var med
til at fjerne noget af husets oprindelige
skønhed, men som var helt i tråd
med 1960’ernes idé om funktionalitet
og effektivitet. På trods af næsten et
halvt hundrede års erfaring inden for
tømrerfaget stod Svend Aage over
for en helt ny udfordring, da han gik i
gang med at sætte sit hus i stand med
udgangspunkt i husets oprindelige
udseende. ”Det har været meget
tidskrævende,” bedyrer han. Han har
udført langt det meste selv med lidt hjælp
fra en tagdækker, en smed og sin nabo,
som er ingeniør. Naboen bidrog med
viden om love og paragraffer, der skal
overholdes ved etablering af stråtag.
Alt det indvendige i huset blev fjernet,
muren og loftet blev efterisoleret, og der
blev indsat de krævede brandhæmmende

gipsplader under lægterne. Nye
fyldningsdøre, trægulve og almuegerekter
er noget af det, som er kommet til
indenfor. Rygningen på stråtaget består
af lyng. Egentlig ville Svend Aage hellere
have haft græs øverst, men der var så
langt som 1,2 m mellem spærene, som
er lavet af runde stolper, som tidligere
beboere i huset havde tilrettet ud fra træ,
de fandt i skoven. Lyngen er langt lettere
end græs og i bedre overensstemmelse
med spærenes proportioner. Noget af det
største arbejde for Svend Aage var at lave
de runde vinduer og kvistene i taget, som
går skråt opad. Men det lykkedes. Og
her, hvor Svend Aage står og overvejer
efterløn og deslige, har han bestået en
ny udvidet svendeprøve. ”Det har været
spændende at prøve,” siger han og røber
også, at han godt kunne tænke sig at
prøve noget tilsvarende igen. Om vi får
endnu et smukt hus at se ved Vadum eller
et andet sted bliver spændende at se.
Svend Aage og Inger Pedersen
foran det idylliske hus i Ålbæk
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Puslingerne snød Kong Vinter
Af Rikke Andersen

Hvis vægge kunne tale, ville væggene i
gymnastiksalen på Lihme skole kunne
berette om de mange dejlige og muntre
timer VUIF’s Puslinge hold, Larissa Albers
og jeg har haft fra september 2009 til
marts 2010. Al travlhed, regn, slud, sjap
og sne blev glemt, når de 12 puslinge
gymnaster indtog gulvet.
Ivrigt blev der slået kolbøtter, løbet om
kap, øvet balancegang, leget med bolde
og balloner, trænet med hullahop ringe,
hoppet i sjippetov, leget på redskaber,
gynget i ringe og kravlet i tove, løvejagter,
pas på krokodillen, find skatter og fang
Larissa (et stort hit). Ind imellem skulle
der lige lægges arm, når kræfterne skulle
prøves mod træneren – kun vores fantasi
satte begrænsninger.
Under solen (som hænger på enden
af væggen i gymnastiksalen) sluttede
vi dagens bedrifter. Vi talte vores blå
mærker, slikkede vores sår og fortalte
de små historier som hørte til alle de
blå mærker og små skrammer. Det var
her pirat kufferten blev åbnet og det blev
afsløret hvilken ting den gemte på og
hvilken fortælling børnene skulle høre. I
mens børnene lyttede serverede Larissa
sunde lækkerier (enkelte mindre sunde
lækkerier sneg sig ind – til børnenes store
fornøjelse). Det var også i denne stund
vi talte om den store opvisning i Spøttrup
hallen, hvor vi skulle have vores nye
gymnastikdragter på, hvor vores familie
skulle se os og hvor vi skulle have is, når
vi havde vist vores opvisning. Børnene
glædede sig….
Den sidste træningsdag inden
opvisningen øvede børnene programmet,
og det var en stolt træner der forlod
gymnastiksalen den dag. Tasken med
musikken og de forskellige rekvisitter blev
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pakket lige efter træningen. Nedtællingen
til opvisningen kunne begynde. Fredag
den 5. marts skulle være børnenes store
dag
Desværre havde vi glemt at tage Kong
Vinter i ed. Alt kan være så klar som
muligt, men når Kong Vinter raser og
lader al sin sne falde og fyge over Lihme
og hele vejen til Spøttrup Hallen, hjælper
det bare ikke noget. Det var med tårer og
frustration jeg stod og så hvordan svinget
lige før vores ejendom på Udsigten
lukkede sig i løbet af en halv time. Efter
mange trafikmeldinger fra Jesper Dahl
på Vadumvej, var det med grædende
hjerte, jeg måtte meddele gymnaster
og forældre, at puslingernes opvisning
i Spøttrup Hallen blev aflyst. Tanken
om at glæden og forventningen i de 12
gymnasters øjne blev slukket, var ikke til
at bære.
Det er så her jeg hellere må benytte
lejligheden til at sige undskyld til min
husbond (som tillige var syg den aften).
Jeg var uudholdelig at være i hus med
den aften. Til sidst blev jeg som Maude
i Matador – jeg gik i seng! Nok bedst for
alle. Jeg må desværre erkende, at vores
to piger som begge er puslingegymnaster
klarede skuffelsen bedre end moderen.
Lørdag morgen startede jeg klagesangen
på grammofonen igen. Indtil min mand,
som ellers tålmodig havde lyttet, skred til
handling: ”Nu ringer du til Kim Pedel og
spørger om du kan låne gymnastiksalen
søndag klokken 15, og så får I jeres
opvisning.” Klagesangen blev skiftet ud
med en munter vise. Snart var der ringet
rundt og det bedste af det hele var, at
alle havde mulighed for at deltage. Boller
og kager blev bagt, så der kunne serveres
eftermiddagskaffe efter opvisningen
og Limfjords Camping meldte sig som
sponsere til is og kaffe. Tusind tak.

Den store dag blev i stedet
søndag den 7. marts 2010
i Lihme gymnastiksal.
Og hvilket fremmøde bedsteforældre, forældre og
søskende strømmede ind
i gymnastiksalen. Der blev
talt til over 50 fremmødte.
Det var imponerende, at så
mange kunne møde op med
så kort varsel og det var med
til at gøre eftermiddagen til
noget helt enestående Alle
var klar til at give en hånd
med at styre musikken og
flytte redskaber i løbet af
puslingernes program. Det
overgik alle forventninger.
Puslingerne fik deres
opvisning. De udførte bare
hele programmet så flot. Selv
her i skrivende stund kan jeg
mærke, hvor stolt jeg var og
er af de 12 små gymnaster
og Larissa (børnenes gode
støtte). Programmet var
sat sammen af ideer, som
Larissa og gymnasterne
havde skabt mere eller
mindre spontant i løbet af
sæsonen. Efter opvisningen
blev der sagt på gensyn til
september ……for hvem kan
sige nej til en sæson mere
med disse herlige unger og
hvem ved - måske kommer
der nye til.
Sådan gik det til, at en af
Kong Vinters små luner gav
væggene i gymnastiksalen
på Lihme en ny historie
at berette….hvis de altså
kunne.
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Status på projekterne i Lihme,
juni 2010
af Dorthe Dalsgaard
I løbet af vinteren har der været ca. 35
Lihmeborgere i gang med projekter, som
kan udvikle Lihmeområdet. Grupperne
har arbejdet videre med gamle og nye
projekter. Når der arbejdes med projekter
og ønsker om udvikling, er der brug for at
tænke i etaper for at bevare overblikket.
Etape 1
Handicapvenlige
udfoldelsesmuligheder ved Gyldendal.
Badebro, picnicområde, stier og aktiviteter
i det grønne område.
Stier omkring Lihme og grønne miljøer
i Lihme by.
Sti omkring byen med oplevelser, og det
grønne område bag kirken.
Information når man har brug for den.
Formidling omkring naturen, aktiviteter og
historien om egnen på interaktive skærme
ved Limfjordscamping, Lihme by og
Gyldendal Havn.
Det er Landsbyen Lihme`s Støtteforening,
som ansøger om økonomisk tilskud til
projekterne. Bevillingerne til projekterne
betinger, at vi får lavet helheden til en
samlet udgift på ca. 2.400.000,Frivilligt arbejde er herudover opgjort til
ca. 50.000,-

LAG Skive giver en indstilling den 25.
marts 2010 med flg. resultat
”Delprojekt 1. Gyldendal- handicapvenlige
udfoldelsesmuligheder for borgere
og besøgende på naturens præmisser”.
LAG imødekommer hele vores ansøgning
og bevilger
453.000,”Delprojekt 2. Natursti rundt om Lihme
med udfoldelsesmuliheder og
delprojekt 3: Lihme som grønnere by”
LAG bevilger en del af det, vi søger om
300.000,Friluftsrådet meddeler den 3. maj 2010
Tilskud til projektet ”Information når man
har brug for den” 		
60.000,Friluftsrådet meddleer den 24. juni 2010
Tilskud til projektet ”Hele miljøer til hele
mennesker”			
172.000,Bevilget ultimo juni 2010 i alt		
1.685.000,Desuden ansøges TrygFonden
om en handicapvenlig badebro og
Arbejdsmarkedets feriefond om tilskud til
handicapvenlige udfoldelsesmuligheder
og information, når man har brug for den.

I slutningen af juni er status på
anskaffelse af økonomiske midler til etape
1:

2. etape
Nu, hvor 1. etape er tæt på at blive til
virkelighed er det dejligt, at etape 2 er klar
med følgende temaer:

Landsbyudvalget i Skive kommune
bevilger den 22. marts 2010		
700.000,-

Lihme som centrum
Etablering af bypark i krydset ved Kåsvej
og byggeri af fire lejligheder op ad Kåsvej.
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Den gode omvej. Det er stier, som har
udgangspunkt i Lihme
Stier, som kan have interesse for alle
og hvor aktivitet, natur, kultur og historie
bliver temaer.
Har du ideer eller lyst til at være med i
en eller flere af projektgrupperne, er du
meget velkommen. Kontaktpersoner for
de forskellige delprojekter:
Hans Thomsen, Gyldendal
Ole Kristensen, Lihme
Maj Britt Vestergård, Limfjords Camping
Karsten Wagner, Stier omkring Lihme
Dorthe Dalsgaard, Landsbyen Lihmes
Støtteforening.

Plan09 havde en stand under byfesten, hvor Sille Linnet fra
By- og Landsbyudvikling i Skive Kommune indtegnede de mange stier
i området, som standens besøgende kender
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Hjælp til sti-konkurrencen
Lihmes idé med at lave en aktivitets- og
oplevelses sti rundt om hele landsbyen er
udvalgt til at gå videre blandt 78 forslag i
den landdækkende konkurrence EN GOD
OMVEJ.
I alt 15 kommuners visionsoplæg er valgt
blandt de 78 forslag som 59 kommuner
har indsendt til idékonkurrencen EN GOD
OMVEJ. Bag konkurrencen står Realdania
og Lokale- og Anlægsfonden.
Lihme har nu fået 100.000 kr til at
kvalificere sig til den endelige udvælgelse.
I samarbejde med et landskabsarkitekt
firma skal vi nu gøre sti projektet unikt.
Udgangspunktet for sti projektet er stien
rundt om byen. Men vi arbejder nu på
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at stien skal ud i det smukke landskab.
Planerne går nu på at et større stisystem,
som skal gå videre imod Ålbæk og
Gyldendal
Her har vi brug for din hjælp
I den kommende tid skal vi ”fodre”
arkitektfirmaet med gode ideer, gode
historier og billeder, som kan beskrive den
oplevelse det vil være at færdes på stien.
Når vi indsender den færdige beskrivelse
af stierne, vil vi gerne kunne illustrere
materialet med gode billeder, som viser
fjorden. Har du billeder, eller vil tage
billeder af fjorden, når den er blik/viser
”tænder”, når det blæser, når solen står
op/går ned, eller når fjorden er fyldt med
sejlskibe, så vil vi gerne se dem. Tag både
billeder fra land og imod land, når du er på
fjorden.
Er du med på opgaven, skal du blot
kontakte Karsten Wagner på 24413750.

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
Kloardarbejde: Nyanlæg, renovering, reparation, og
vedligeholdelse i samarbejde med ”Din Kloarkmester”

BRODAL
EL-MONTAGE
Reparation og salg af
hvidevarer
El-installation ved
autoriseret installatør

- Kør stilen, få kort til bilen...
V/ Kørelærer Winnie Poulsen • Vadumvej 2 • Ålbæk • 7860 Spøttrup
Mobil 40 611 322 • E-mail: info@gearskiftet.dk • www.gearskiftet.dk

maleri ● skulptur ● graﬁk • foto

Poul E. Nielsen

KARSTEN
J. NØRGAARD
51 36 30 10

www.artcoregallery.dk
29891694
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Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

dland
pøttrup

Lem Maskinstation
Udfører arbejde med
rendegraver og slamsuger.
Tømning af septiktanke
og spuling af dræn.

Martin Thorgård
Mobil 23461030
40
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Veteraner
Af Marianne Husted

Lihme har mindst to veteranbilmænd.
Den ene går mere lidenskabeligt op i
veteranbilhobbyen end den anden. Den
anden bor nemlig et godt stykke vej nede
ad en grusvej, og det lader sig meget
dårligt forene med at køre i veteranbil.
Når veteranbilen kommer ud i lyset, skal
den være tip top potent og skinnende,
et look der hurtigt lader meget tilbage
at ønske efter en tur på en mudret eller
støvet grusvej. Børge Boe-Nielsen er den
enthusiastiske ejer af fire veteranbiler,
mens Bjarne Jensen lever et mere
tilbagetrukket veteranbilliv med sin ene
bil af slagsen på en gruset sidevej til Ø.
Hærup Strandvej. Han kører en tur en
gang imellem og overvejer ellers at sælge
automobilet, som er en Triumh TR4 fra
1967.
Børge er fortsat på vej inden for
veteranbilsporten. Han har to MG’er
kørende og én under renovation samt
en Farrai, der næsten er klar og kommer
på vejene næste år. Veteranbilhobbyen
dyrker han som medlem af adskillige
klubber: Dansk Veteranbilklub, MG Car
Club Denmark, Thy Veteranbilklub
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samt Krumtapperne i Skive. ”Vi mødes
engang imellem til løb, hvor vi kører rundt
i det smukke danske landskab og ser
hjørner af landet, som man ellers aldrig
kommer til,” fortæller han. Løbene har
karakter af orienteringsløb, hvor der skal
findes poster og løses opgaver. Og de
sluttes af med en middag om aftenen,
præmieoverrækkelse og socialt samvær.
Når først veteranbilen er anskaffet,
mener Børge ikke, at det er en dyr
hobby. Når en bil runder de 35 år
bliver den automatisk indregistreret til
veterankørsel. Vægtafgiften falder til
en fjerdedel og forsikringen er også
billig. Når bilen er over 40 år skal den
kun synes hvert 8. år. Men indkøb og
renovering af en veteranbil kan godt
være en pebret affære, om end Børge
siger, at alt er relativt. ”Du får ikke en
veteranbilmand til at sige, hvad en bil
står ham i. Men vi skal op i 350.000 –
400.000 for den gamle grønne MG’er for,
at jeg vil være med til at snakke,” afslører
han. Han tager sig selv af det meste af
renoveringsarbejdet og glæder sig til
august, hvor han og hustruen Lene skal
til Tyskland for at deltage i et europæisk
MG klubmesterskabsløb inden for denne
kategori.
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Solcelleanlæg på Lihme Skole
Af Marianne Husted

Lihme Skole tager i samarbejde med
Skive Kommune yderligere skridt for
at fremme brugen af bæredygtige
energikilder og begrænse udledningen
af CO2. Op til sommerferien har skolen
installeret et solcelleanlæg. Der er
monteret 60 moduler fra den tyske
producent Schüco. Hvert modul måler ca.
80 cm x 160 cm, og da anlægget er lagt
op i tre rækker med 20 moduler i hvert,
bliver det samlede areal ca. 16 m x 4,8
m = 76,8 m². Et modul vejer ca. 15 kg
og er dermed betydeligt lettere end en
solfanger, der indeholder vand.
Hvert modul har en nominel effekt
på 180 W, hvorved den samlede,
installerede effekt bliver 10.800 W
eller 10,8 kW. Under danske forhold vil
årsproduktionen fra et solcelleanlæg
af denne størrelse være omkring 9.500
kWh; men produktionen vil variere lidt
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fra år til år. Det afhænger af vejret, idet
anlægget yder mest i direkte solskin.
Solcelleanlægget producerer dog også
strøm, selv om det er overskyet. Som
tommelfingerregel siger man i Danmark,
at omkring halvdelen af anlæggets årlige
ydelse stammer fra den direkte sol og den
anden halvdel fra diffust lys, som er det
lys, der er på en skyet dag.
Prisen på et anlæg som dette vil for en
privatperson udgøre ca. 325.000,- inklusiv
moms og montage. Skive Kommune
modtager et tilskud via projektet Solenergi
Skive, der er støttet af Energinet.dk
gennem demonstrationsprogrammet
ForskVE. Tilskuddet udgør ca. 45 % af
anlæggets pris, hvorved prisen fratrukket
tilskud bliver ca. 180.000,- inklusiv moms
og montage.

- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Jebjerg Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
11 kg Prima-gas kr. 150
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

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

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

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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Danmarks mest attraktive badeland
- altid et besøg værd...

• Sauna
• Solarium
• Motionscenter
• Familiecafé ”Oasen”
• Hyggekrogen ”Delfi”
• Middelhavsklima hele året
• 2.000.000 liter vand
• 50 x 21 m. svømmebassin
• Bølgebassin 28˚C
• Børnebassin 34˚C
• Varmtvandsbassin 34˚C
• Vandrutschebane 58 m

Man - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

06.30 - 21.00
06.30 - 19.00
08.00 - 17.00
10.00 - 17.00

Vi slap med skrækken
Af Ane Marie Henriksen

Oftest var det sjovt og spændende at
være lærer i Lihme med de gode børn,
der er her. Men en enkelt gang blev
det lidt for spændende og farligt. Palle
Risom, Finn Vitting og jeg havde været
på en dejlig tur med 6. og 7. klasse på
Bornholm, og nu skulle vi med færgen
fra Rønne til København kl. 23.00. Da vi
kom om bord, blev vi vist op i cafeteriet.
Straks vi kom derop, så vi, at der henne i
hjørnet var en flok meget støjende unge
mennesker, 5-6 mænd og 2 kvinder. De
larmede, drak øl, spillede høj musik,
stak knive i bordet og tissede i hjørnet
af cafeteriet. Vi fik børnene ned i deres
soveposer, de skulle forholde sig roligt
og ikke provokere på nogen måde.
Pludselig kom en ølflaske susende,
ramte en søjle, hvorunder der lå en pige.

Glasskårene dryssede ned. Vi fik skårene
væk. Nu var vi bange. Finn kravlede
hen over børnene, ud af en bagdør og
op til kaptajnen, som sagde, at de ikke
turde gå ind og foretage sig noget. Det
eneste vi fik ud af det, var at en muskuløs
sømand gik vagt udenfor cafeteriet hele
natten med en knippel i hånden. Turen til
København føltes meget lang. Vi åndede
lettet op, da vi nåede i havn, og der stod
mange betjente på kajen til at modtage
den uhyggelige flok.
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Bivuaktur til Kaas
med Naturklubben
Af Hanne og Bertel Trærup

Som afslutning på endnu en sæson
med naturklubben drog vi af sted på
overlevelsestur i det grønne for at sove i
bivuak under kyndig vejledning af Claus
Mikkelsen.
Turen startede med, at vi mødtes ved
Kaas Hovedgård. Her blev alle vores
ting lagt på en stor trailer efter Karsten
Wagners traktor. Dejligt, for så slap vi for
at bære det og kunne bare nyde den lille
gåtur i de smukke omgivelser.
Da vi nåede til lejren ved søen, startede
vi med at slå vores bivuaker op, så lejren
var klar til natten. Herefter gik børnene
sammen to og to om en feltration til en
voksen soldat. Hver lille gruppe skulle så
selv tilberede mad over sprittabletter, og
uh hvor det smagte, da det endelig var
færdigt.
Efter aftensmaden og opvasken, lavede
vi en tømmerflåde og herudover lå der to
kanoer ved søen til fri afbenyttelse. Efter
kort tid var alle mere i vandet end over
vandet.
Efter vandpjaskeriet havde de voksne
lavet bål, og vi ristede skumfiduser og
pølser. Ved midnatstid gik vi til ro, men
blev vækket kl. 3.15, fordi vi skulle ud og
se på dyreliv. Denne gang blev der set en
del dyr!!! Efter en time vendte vi tilbage til
soveposerne (nogle af os), og nappede
et par timer mere på øjet inden vi ved
7-tiden stod op.
Kl. 8.00 kom forældrene med kaffe og
rundstykker, og vi fik ved fælles hjælp
lejren pakket sammen. Det blev igen i år
en vellykket tur med godt vejr og masser
af glade og trætte børn. Der skal lyde en
stor tak til de forældre, som har hjulpet
gennem hele sæson.
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Gyldendal Havn
- stedet hvor tingene sker

Havnefoged telefon: 97560013 Formand telefon: 21907052
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

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

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

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

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

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

Kærgårdsvej
1, Rødding,
7860
Spøttrup
Heden 9, Rødding,
7860
Spøttrup
Mobil 40
Mobil
4059
5981816161
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A’la carte, buffet og selskaber
Åbningstider:
Maj-september: Hver dag fra kl. 11.00

Elsebeth Hansen
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