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Indian Summer

Indian Summer er en stille, lidt diset,
sommervarm periode i efteråret med blå
himmel, lavtstående sol og vegetationens
gyldne farver. Vi kan glæde os til disse
dage her i efteråret. I øvrigt er der mange
glæder, når man høster resultatet af de
mange solskinstimer, vi har haft i løbet af
sommeren.
Solsikken er den plante, der bedst
fortæller os, hvor vigtig solen er for alt liv
på jorden. Ligesom vi glædeligt vender
hovedet mod de første solstråler, står
solsikken hele sommeren med det store
kraftige solsikkehoved op mod solen.
De frugter, der får sol, kommer også til at
indeholde mere sukker og kan udvikle de
flotteste farver. Når man står og dingler
på stigen for at nå de frugter, der sidder i
toppen af træet, er belønningen, at disse
frugter er de absolut sødeste.
Her i foråret meldte planteskolerne
ud, at de havde et stigende salg af alt
til haven og specielt buske og træer,
der kunne producere i køkkenhaven.
Konklusionen var, at finanskrisen havde
fået folk til at tænke på de nære værdier,
som gik ud på, at familien kunne være
mere selvforsynende og bruge tid på at
sysle omkring boligen derhjemme. Ordet
redebygningsadfærd blev anvendt, og det
kan få tankerne hen på, at vi agerer som
fugle, der jo lysteligt samler sammen til en
rede og passer deres yngel i fællesskab i
løbet af sommeren.
Fornuften kan tydeligvis påvirkes både
direkte og indirekte, men det behøver
ikke at være ren fornuft det hele. Det
får vi prøvet af, når Halloweentiden
starter. Det er en nyere tradition, der er
ved at bide sig fast i den danske kultur.
Selvom vi har kendt roelygter i mange
år, foretrækker de fleste at finde de gulorange græskar frem. Vi er endnu ikke
begyndt at pynte haven og huset med
spindelvæv og fugleskræmsler lige som
man gør i USA, hvor man gør mere
ud af udklædning til Halloween end til
fastelavn. Men tendenserne er på vej. Det
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oplevede vi tilfældigvis i Tivoli sidste år
i efterårsferien. Alt var orange, og der lå
halmknipper langs stierne, og vi oplevede
uhyggelig hygge, som Tivoli selv kalder
det. I de seneste år er store dele af Tivoli
pyntet med flere tipvogne af græskar.
Oplevelsen var fin, idet standarden på
underholdningen fra de forskellige scener
som sædvanlig var i top. Der foruden
var vi imponerede over konkurrencen
omkring kæmpegræskar, hvor rekorden lå
på godt 300 kg. Det er jo helt fantastisk,
at en plante kan samle så meget energi
fra solen i løbet af en sommer. Hvis en
fysiker kunne finde ud af at udnytte denne
energi til brændstof, ville der være helt
uanede muligheder i sådan en plante
fremover.
Når man gør status over hvilke udbytter,
der har været i jordbærrene, tomater der
er plukket eller sommeraftner i haven
og ture til stranden, oplever de fleste en
glæde, som er med til at gøre livet til en
leg.
Husk at de dage, hvor vi kan opleve
Indian Summer, er ekstra oven i handlen.
Dorthe Dalsgaard
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Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
9756 1027
Borgerforening			
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Nøglefiskeri ved Limfjorden
Af Lena Nielsen

Min interesse for fiskeri stammer tilbage
fra min barndom, hvor jeg ofte var med
min far på fjorden.
I de første år af vores ægteskab var
det mest Niels Jørgen, der dyrkede
fiskeri; men enkelte ture på havet
og ved Karup Å blev det da til for mit
vedkommende. Niels Jørgen har fisket i
fjorden, siden han
Foto: Kim Jacobsen
var dreng, og denne
interesse har han
aldrig mistet til trods
for, at fiskeriet er
gået stærkt tilbage.
Da børnene
flyttede hjemmefra
blev interessen for
at følge med Niels
Jørgen på fjorden
vakt, og som han
siger, så får jeg ikke
skæld ud, når jeg
kommer for sent
hjem, for han er jo
selv med.

begge dele i perioden april til september.
Vi valgte at melde os til rusefiskeri. Niels
Jørgen har valgt en position ved Kås. og
jeg har valgt en position ved Ålbæk.
Man forpligter sig til at røgte hver
anden dag 10 dage i måneden, men må
gerne fiske hele måneden.
Alle fiskearter skal registreres og måles,
vejr og vind skal noteres, og det skal
oplyses, om der er
fedtemøj, vandmænd
eller andet i vandet,
og hver anden
måned indsendes
oplysningerne til
DTU, som så laver en
registrering for alle
nøglefiskere i landet.

Temperaturmålinger
Ud over registrering
af ovenstående er der
ligeledes placeret en
temperaturmåler, der
registrerer vandets
temperatur hver 3.
time. Både ruser og
Forsøg følger
temperaturmåler skal
fiskebestanden
være placeret på
Vi har i flere år
samme position.
fisket i fjorden, og
Temperaturmåleren
da vi sidste år faldt
skal forblive i
over en annonce i
vandet i hele
Lena Nielsen på fjorden ved Lihme.
Fiskeri Tidende om,
fiskeperioden fra
at DTU manglede
april til september,
nøglefiskere rundt
hvorefter den
om i landet, var vi ikke længe om at
indsendes til DTU, som så registrerer
melde os til, idet vi syntes, at forsøget
temperaturen i vandet på den position,
lød spændende, og måske kan det kaste
hvor måleren har været placeret.
lys over udviklingen af fiskebestanden
i fjorden og være med til at gøre alle
Følg resultaterne på nettet
klogere på, hvordan f.eks. temperatur har
Projektet løber over tre år, og det slutter
indvirkning på fiskebestandene.
i efteråret 2010. Hvert år inviterer DTU til
et møde for alle nøglefiskere. Dette møde
Fedtemøj og vandmænd
afholdes på Fyn i september måned,
Som nøglefisker forpligter man sig til
og her kan man udveksle erfaringer
at fiske enten med ruser eller net eller
med andre nøglefiskere, og man får en
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Foto: Kim Jacobsen

Lena Nielsn og hendes mand,
Niels Jørgen Bach, nyder en stille stund
udenfor fiskerhuset efter turen på
fjorden sammen med hunden Albert.
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gennemgang af de oplysninger, som DTU
har fået samlet for alle områder i landet.
Vi synes, det er spændende at
deltage, og vi har stor fornøjelse af at
drage på fjorden. At vi ikke fanger så
meget, gør ikke noget, for selve sejlturen
og den helt unikke natur, der er langs

med vandet, er det hele værd. Og så er
der jo også noget hygge ved at sidde
med en kop kaffe eller en kold øl ude på
vandet.
Sluttelig kan jeg fortælle, at DTU
har en hjemmeside, og DTU har netop
oplyst, at det inden længe vil være muligt
at se, hvor meget og hvile fiskearter
der er fanget i de forskellige landsdele.
Hjemmesiden har adressen www.aqua.
dtu.dk.
Ruserne er taget op og man
kan begynde at se, om der er
fanget noget spændende
og noget spiseligt.
Foto: Kim Jacobsen

Foto: Kim Jacobsen
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Ruserne sættes igen. Fiskeriet
på fjorden byder på helt
fantastiske sanseoplevelser, som
her lyset i vandet.
Foto: Kim Jacobsen

Fangsten måles og registreres.
Alle glæder sig til, at der forhåbentlig engang snart kan
fanges fiske med bedre mål
end disse.
Foto: Kim Jacobsen

Tilbage ved fiskehuset efter endt fiskeri. Fiskehusene
ved Ålbæk og Gyldendal har utrolig charme.
Foto: Kim Jacobsen
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Fællesspisning 2009-10
Sæt kryds:
Onsdag den 7. oktober
Torsdag den 5. november
Onsdag den 20. januar
Torsdag den 25. februar
Fredag den 19. marts

X

Billetter købes hos købmand og i Brugsen i dagene op til fællesspisningen.

Foto: Ann Balleby
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Niels Husted på Svingårdsted er 83 år
og aktiv landmand med 43 hektar, egen
LARS BONDE
· BILSTRUPVEJ
· 7800 SKIVE
· TLF. 97 52 62 20
mejetærsker
og griseavl.
I interviewet
www.skive-trykluft.dk
fortæller
Niels
om
sit
liv.
Skiveegnens største skov- og havebutik

stort materiel
udlejningsprogram
Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

Niels Husted blev født i 1925 på slægtsgården
Svingårdsted 1½ km syd for Lihme. Jorden
derude har været i slægtens eje siden 1645.
Han fik en yngre søster – forældrene var
”modne mennesker”, da de fik børn.

Niels gik i skole i Lihme, men blev efter ét
år flyttet til Ålbæk skole, hvor hans farbror
det drejer sig
var lærer: ”Måske har jegHvad
været enten
uartig eller
noget”, fortæller Niels med etom
smil.
Det var til mindre
materiel
fem km på cykel eller gåben.
opgaver i hjemmet eller

større erhvervsopgaver,

www.skp-el.dk

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

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04
Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

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

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

En nabokone var på besøg hos Niels’ mor,
har vi det du skal
da han kom hjem kl. 5 om eftermiddagen.
Nabokonen sagde: ”Det har været en lang dag bruge!
Niels.” Niels svarede: ”Ja, men en skøn dag.”

Klik ind på
Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
os på
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
var langt væk. Transporten foregik med ”lille
9752 6220
bil” en art taxi, som kørte ud fra Lihme.og hør om de
Lillebilmanden hentede familien hjemme på
mange
gården, kørte dem til Lyby og ventede til de
muligheder!
skulle hjem igen, så han blev budt ind i stuen
til kaffe og aftensmad
medleje
resten af selskabet
Salg og
og kom dermed af
tilalle
at kende
typer hele familien.
Nogle gange skulle
dentillille
Niels på ferie
trailere
private
og erhverv!
hos morbroren helt
ovre på Mors – morbroren
var den i familien, som boede længst væk. Så
cyklede Niels til Ny Mølle, hvor han hejste
et bræt, så færgemanden kunne se, at der var
en, der skulle med færgen. Der kunne så godt
gå noget tid med at vente på færgemanden,
for hvis han f.eks. lige var ved at rense roer,
så skulle han jo først have hesten spændt fra,
før han kunne komme i robåden og bringe
passagerer over.
Niels har en alder, så han kan huske, hvordan
en masse handlende kom ud til gårdene:
manden med lertøj, hosekræmmeren,
brødmanden, slagteren, fattige arbejdsløse
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Work camp-09
Af Sofie
Rosenbjerg, 7.
klasse, VSD

Skoleåret
startede
med en
international
work camp,
hvor der
var unge
mennesker
med fra mange
lande. Temaet var klima. Vi var blevet sat
ind på workshops, og jeg var kommet på
drama. Nogle var kommet på hold, hvor
de skulle lave film, nogle skulle lave en
avis, nogle lavede mad til os andre, som
vi kunne købe hver dag for 20 kr. osv.
Hver morgen skulle vi have
morgensamling og derefter en slags
morgengymnastik. Og efter et lille
frikvarter kom vi ud på vores hold for at
arbejde.
På engelsk
Alle holdene havde fået en eller flere af
”dem” fra de andre lande. Det var rigtig
spændende for hver gang, man skulle
snakke med dem, måtte man jo sige alt
på engelsk. Jeg tror, at de fleste, ligesom
jeg, føler, at de er blevet langt bedre til
at snakke og forstå engelsk efter det her.
Vi havde heldigvis en på vores hold, der
altid kunne oversætte for os.
På dramaholdet arbejdede vi med
tillidsøvelser og at kunne stå og sige
noget både på engelsk og dansk foran
en masse mennesker. Vi ville først have
lavet et skuespil, men vi kunne godt alle
sammen mærke, at det blev kedeligt i
længden, så vi fandt på noget andet, hvor
vi skulle lave rytmer, gå ud og sige noget
alene på scenen og rulle rundt på gulvet
som fostre. Det var bare rigtig sjovt og
tog meget lang tid at lære, for man kunne
næsten ikke lade være med at grine. Vi
skulle også lade som om, at vi var dyr, og
på den måde øve os i at gøre noget, der
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var lidt fjollet og pinligt foran andre. Det
var i hvert fald rigtig svært for mig. De ting
øvede vi os i i den første uge.
Fest
Næste uge øvede vi kun mandag og
tirsdag. For om onsdagen skulle vi først
møde kl. 17. Vi skulle stadig øve det,
vi havde lavet ugen før, men den aften
skulle vi også vise nogle af tingene, som
vi havde lavet, og andre skulle vise deres
film. Pludselig kom en af vores lærere ind
klædt ud som en fe med en masse priser,
der skulle uddeles til filmene.
Fra kl. 23 var der diskotek, og det var
rigtig sjovt, for alle dansede sammen.
Work camperne var også med. De
dansede på deres ”helt egne” måder.
Festen stoppede vist først kl. 02 om
natten. Alle havde taget telt med, for det
var meningen, at vi skulle sove i telte ude
på sportspladsen, men næsten alle gik
ind og sov. Problemet var bare, at næsten
ingen kunne falde i søvn efter festen, så
nogen sov først kl. 3 eller 4 om natten, og
nogen sov slet ikke. Det var bare rigtig
sjovt. Vi havde alle fri næste dag. Fredag
var det ”den store dag”, hvor alle skulle
vise, hvad de havde lavet i løbet af de to
uger. Den dag skulle vi først møde kl. 15.
Og det var ude på Skive Seminarium. Det
var rigtig sjovt, der var musik og sang.
Det sværeste var nok at sige farvel til
work camperne, især én der hedder
Fatima, som jeg havde snakket mest med
og haft det rigtig hyggeligt med. Næsten
alle eleverne havde været rundt ved work
camperne og fået dem til at skrive deres
navne på vores t-shirts.

Foto: Sofie Rosenbjerg og Co.

Foto: Sofie Rosenbjerg og Co.

Foto: Sofie Rosenbjerg og Co.
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Æ fywer

Foto: Søren Husted

Æ fywer kan ha så manne farver po,
den kan vær hwid, grøn eller blo,
For det mjest er æn rolle å guer,
te anne tier raser æn mæ bølger så stuer.
Men A er næsten alti fornywer,
når A opholder mæ ve æ fywer.
Æ fywer taer te tier en diel å æ skrænter å æ gru’nd
å ier å æ brink’ som skul æn fyl’d si mu’nd.
Den fløtter mæ stien å mæ sand
å skøller somti æn masse vraggods po land.
”Kræn Vesten” foer te å sprøjt mæ skom, der flywer
så mo æn sej, det er strid å vær ve æ fywer.
Æ fywer ka vær så pæn en stel solskinsdå,
å stem si sind te de gue, - æn blywer så glå.
Det er skjøn å sik æ moger, der svæver omkring,
å høer æ guldspurv sæt si stem i sving,
å sik æ sejlbuer mæ fok å klywer
glie stel forbi uer o æ fywer.
Æ fywer inviterer te badning å plasken,
især da æ bøer elsker den slaws vasken.
De samler på snegl, stien å lejer i æ sand,
å hva æn ellers kan find longs æ strand.
A trower aldrig det blywer
umoderne å lej ve æ fywer.
Æ fywer by’er da osse på så manne ann’e ting,
strandløver å badenymfer, der vimser omkring,
ja, nuer æ næsten nudister,
Ann’e gloer bare, - de leger vist turister.
Ann’e ligger bare å kigger op po æ skyer, der drywer
i retning fra land å uer øver æ fywer.
Æ fywer å al den frisk luft gier appetit,
æn blywer bode sulten å tøstig – æt endda så lidt.
Men så er æ da godt, vi kan spies å kompensier,
- ja, der æ næsten ingen grænser for, hvad vi kan få nier
å øl, drammer å brø’ i skywer,
atter æn ophold ve æ fywer.
Søren Spætte
12

Foto: Søren Husted
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
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Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

Ringvej 6, Lem
7860 Spøttrup
Tlf.: 97568233 / 40728233
Web: www.phald.dk
Mail: phald@email.dk

Friske Fisk

Større portioner kan bestilles.
Der er altid forskellige fisk i
fryseren. Træffes bedst om
eftermiddagen.
N-H-Fisk, Irisvej 16, Lihme

9756 0179
2176 6615

Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Hver dag gule priser
30 øl til kr. 79
3 liter rød- eller hvidvin til kr. 79
Gulvtæpperenser udlejes
Du kan får vasket, renset og rullet dit vasketøj
(vasketøjet afhentes/leveres fredag i hver uge)
Pejsebænde
Internet
Spændende blomsterdekorationer

$EN?,UNE?"AGERPDF
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Altid et lunt tilbud
fra ovnen
- hvidt brød
- rugbrød
- sødt brød

ÅBEN ALLE DAGE
Ålbækvej 8, Lihme
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Vesterbrogade 28, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi
Vores værdigrundlag for at drive Slagtermesterinden er:
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Mads Møllers erindringer nr. 10
Af Ib Svenningsen

I Spøttrup lokalhistoriske Arkiv findes
en kopi af Mads Møllers erindringer.
Mads Møller var søn af den første
eksaminerede lærer i Lihme, Peder
Christensen , der blev kaldet til
stillingen ved Lihme skole d. 19.
februar 1847. Mads Møller selv var
lærer i Løgsted skole ved Ålborg indtil
1927. Han var en levende fortæller med
humoristisk sans.
Niels Fris og An´ Grand i Sønderhede
havde hver sin husholdning, endda de
var mand og kone, men Niels Fris syntes,
at An´Grand var for ødsel, og derfor ville
han ikke have fællesskab med hende. Så
havde de da hver sit spisekammer, men
Niels Fris påstod, at An´Grand neglede
fra ham, når han ikke var hjemme.
Sådan havde han nogle saltede ål, som
hun havde sin gang til. Det voldte ufred
mellem dem, og de levede i det hele taget
ikke godt sammen.
Niels Fris havde et par ualmindelig store
læber, så han var let kendelig, det var nok
ellers noget, der var ”glort” ved ham af en
heks, der var bleven vred på ham.
Nå, An´Grand gik imidlertid hen og døde,
men derfor var Niels Fris hende ikke kvit.
I den sene nattetime stod hun ved hans
seng og så på ham. Men Niels Fris var
situationen voksen, han sagde:”An´Gran,
gak du hen til det sted, hvorfra du er
kommen!” Og så forsvandt An.
”Mari te jeppes”
Jeg har aldrig haft stor kendskab til de
mennesker, der boede i Gårdsted eller
Svine-Gårdsted som den samling af huse,
der lå i sydenden af sognet, kaldtes.
Jeppe i Gårdsted var nu vist ellers
gårdmand. Det eneste jeg ved om ham
er, at han havde en datter, der hed Marie,
og hun var hans eneste barn (Husmand
Jeppe Nielsen i Gårdsteds datter Gertrud
Marie Jeppesdatter f. 21. marts 1853.
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Hun blev gift med Niels Pedersen Husted).
Hun blev da også så forkælet, at hun
næsten ikke kunne tale, og hun var 12-13
år, da hun afleverede følgende tirade til sin
kære fader:”Nær do døer, så væl a osså
dø. Så vil vi leg i jen kist, å så væl a leg ve
æ væk og kle di rek (klø din ryg)!” – Nå det
kan nu også være et rent udtryk for barnlig
kærlighed.
Den gang gik børn i hjemmestrikkede
uldstrømper, men” Marie te Jeppes” havde
et par ” hueser å gjørens gårn å jæn par å
hamborggarn!” Gjørens garn har jeg aldrig
siden været præsenteret for.
Stine Stoffer
Stine Stoffer boede i et lille hus, der lå
halvvejs mellem Limegård og ØsterHærup øst for vejen. Hun gjorde altid
vældigt indtryk på vi børn, da hun var
morsingboklædt – sagtens var hun fra Mors.
Det var navnlig hovedet, der var særligt
indtullet. Et tørklæde var rullet sammen til
en pølse under hagen og fastgjort ovenpå
hovedet. Det var det såkaldte mundklæde,
det dækkede begge øren. Dernæst var et
lignende sammenlagt klæde anbragt for
panden og bundet i nakken (Pandeklædet),
og endelig dækkede et lille hovedklæde al
denne pakning.
Skulle Stine Stoffer til kirke, havde hun
endvidere hele personen tullet ind i et stort
sjal.
Ja, så var det altså en dejlig søndag
morgenstund, at Stine Stoffer havde fået sig
friseret og udstafferet til at gå til kirke, da der
hændte hende noget meget ualmindeligt.
Stine havde for nogen tid siden fået en
del rødspætter, som hun havde stukket på
spiler og derefter sat disse fast i taget over
hendes indgangsdør. Nu ville hendes onde
skæbne imidlertid, at en af rødspætterne
havde løsnet sig, og hagede sig fat i hendes
hovedbeklædning, og den må have gjort det
temmelig godt, thi da hun gik ind ad Lihme
kirkedør, lå endnu den ” tørre jyde” ovenpå
hendes hoved til fryd for menigheden.

Vester Hærup Strandvej nr. 3.
Billedet er fra 1915. Fra v. Johannes
Sinding, Chresten Sinding, Helene og
Chresten Pedersen Sinding.

Vester Hærup Strandvej nr. 17. Ole R.
Olesens ejendom omk. 1931. I dag Ole
Jeppesen
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Mads Møllers erindringer 11
Af Ib Svenningsen

Far
Samme år - 19. februar 1847- som far
blev kaldet til skolelærer og kirkesanger i
Lihme, blev han gift med Niels Madsens
datter fra Tjagvad, Anne Kirstine Nielsen.
De var gift i godt 19 år, og de fik i disse
år 9 børn, af hvilke den yngste, Petrea,
døde som spæd, og en datter, Kirstine,
døde da hun var 22 år, de andre blev
med undtagelse af Kresten Lund 70 år og
derover.
Det eneste skriftlige, jeg har fra fars
hånd, er et brev, som han engang skrev
til sin broder, Chresten Kousgaard
Christensen, der var lærer i Stilling ved
Skanderborg, og da han deri fortæller helt
indgående om tingene, vil jeg gengive det
i sin helhed. Det lyder da således:
Lihme d. 11. december 1860
Kjære broder
		
Ja, der ligger en rum tid imellem hin
dag, da jeg sidste gang skrev til dig
og den dag i dag, da jeg vil kaste alle
forretningerne til side og hellige din 43.
års fødselsdag med et par ord til dig og
en duesteg til mig selv. Jeg behøver vel
ikke til dig at undskylde, at skriveriet går
noget raskt i aften, eftersom jeg først har
skrevet et dokument og nu først begynder
på dit brev, som jeg bestemt vil have
skrevet i aften på din fødselsdag. – Af
ganske hjerte ønsker jeg dig al lykke og
velsignelse i dit begyndende nye år. – Gid
Herrens fred hvile i og udenfor dit hus og
hans velsignelse hvile over dig og dine
kjære!
Ja, tiden rinder hen, vi går stærkt vort mål
i møde. Kun at vi aldrig vige fra målets
vej, en vej, som er for længst lært at
kende.
Du takkes og takkes atter for dit brev af
17. juli dette år, hvilket brev blev dobbelt
kjært ved, at just den dag, postbudet
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bragte mig samme, var min, vor, søster
(Christiane Christensen) kommet herned
til mig, for at jeg skulle købe et par
trækstude, hvad jeg også gjorde, og som
hun fik”ved hånden” hjem. ( Jeg tør sige,
at jeg gjorde hende en god handel.) Hun
fik derved straks Eders omstændigheder
at vide, og vi fornøjede os ret sammen.
Hun har en lille og rar gård, og jeg tror en
dygtig mand, men alligevel kan det gjerne
rykke lidt i knagerne ved at svare de ikke
få rentepenge; skjøndt de kun havde et
barn, og da hun allerede ser gammel ud,
tænker jeg vel, at dette besøg bliver både
det første og det sidste. (Men far tænkte
forkert, hun levede mindst 20 år efter den
tid.)
Det er ret overensstemmende med mit
sindelag, når du i nævnte dit brev skriver,
at børnene have godt af at komme tidlig
ud. Men vore børn er endnu ikke blevne
så gamle, at de vel kan tjene. – Du
skrev i dit brev det spørgsmål: ”Hvilke
forandringer ere sket i den henrundne
tid?” Dette spørgsmål er mig kært, men
næsten umulig at besvare. Her i mit hus
kan jeg til fulde si, at det er gået Verdens
gang ”Sorrig og glæde har vandret til
hobe!”
Forrige år fik alle vore børn på en gang
skarlagenfeber. I vort sovekammer fik
jeg indrettet 3 senge foruden vuggen,
der alt var leje for syge, og i denne
trængsel gjorde min kone barsel, dertil
kom uheldigvis, at vi havde en mindre
dygtig pige, så at jeg havde et ikke alene
sørgeligt, men næsten uoverkommeligt
arbejde, da jeg ikke kunne få det ene
barn plejet, før 2 eller 3 trængte hårdt
til tilsyn og hjælp; i 3 dage fik jeg kun
3 timers søvn. – Snart efter fik et barn
et farligt tilfælde i det ene lår, hvortil vi
den lange vej måtte hente læge tvende
gange. Men efter at låret var sprækket
begyndte bedring tid efter anden; nu er
skaden for længst forsvunden.

Alle børnene have også omtrent
forvundet følgerne af hin rædsomme
sygdom, som var værre her i sognet end
coleraen var andre steder. Hver søndag i
lang tid havde vi 2, 3 eller 4 lig; især greb
det mig, da jeg på én gang sang ligsalme
i huset over moderen og hendes 3 små
– alle hendes børn. (Epidemien forløber
tilsyneladende i december 1857, hvor
ikke mindre end 13 børn bliver begravet.
Den familie der rammes hårdest er Søren
Pedersen Hald, der foruden hustruen
mister 2 piger og 1 dreng på henholdsvis
2, ½ og 4 år. De bliver begravet i Lihme
kirke d. 10. dec. 1857)
Nu til lidt andet. Jeg er ret rask, kun er det
ikke godt med brystet, hvorfra stundom
endog blod kommer; men det tilfælde,
hvoraf du nok ved, at jeg til visse tider
led, har på ubetydelige mindelser nær i
de 3 sidste år ikke generet mig synderlig.
Jeg har travlt – hvormed vil jeg gjemme til
næste gang, der bliver inden eller i næste
jul. Min kone er, som du ved, ikke meget
stærk af helbred, men kan hun være oven
senge, og det kan hun nu, Gud ske tak,
på enkelte tilfælde nær, være, da kan hun
også udrette – ja, jeg lyver ikke – det,
som en af de dygtigste koner næppe
ville præstere, hvilket kommer så meget
bedre tilpas, som vor børneflok tager til
”gryeselig”.

for mig, når disse stundom ikke kan
forliges. 7. Anna Kirstine, ¾ år (født 23.
apr. 1860) er fatteglutten og således
moderens kjæledægge. (Jeg, Mads
Møller, fødtes 24. marts 1862).
Men hvor skal man dog hen med alle
disse børn, det er næsten urimeligt at
tænke på, at alle disse kunne komme
i livsstillinger, der kunne give dem et
tarveligt udkomme. Mon man skal leve
med dem så længe, til de kommer til
skjælsår? Sådanne spørgsmål gør jeg
mig tit og ofte. Hvorledes får man i et lille
degnekald føde og klæder til alle disse?
Og efter megen grublen frem og tilbage
er svaret altid bleven den samme: ”Sørg
du selv, hvad du kan, og bed om Herrens
velsignelse til din omsorg; vær du dem en
værdig jordisk fader og overgiv så dine
børn i deres himmelske faders varetægt,
så ser man jo ikke sådanne børn lede
efter brød!”
Hvor mange ting jeg end kunne og
ville gjerne skrive om, må jeg dog nu
slutte, forvisset om, at jeg meget snart
fortsætter, hvad jeg her har begyndt.
Du og din gode kone og kjære børn ville
modtage en kjærlig og hjertelig hilsen fra
mig og mine. – Gud være med eder alle!

1. Else, 13 år (født 13. jan. 1848) er en
vakker lille pige. Gid hun kunne blive ved,
som har begyndt. 2. Anna, 11 år (Født 22.
jan. 1850) tegner også godt. 3. Niels, 9
år (født 22. nov. 1851) er en rask dreng,
men en klodrian til bogen. 4. Christiane, 7
år (født 19. jan. 1854) løber fedelen altid
på, men er meget lærevillig og lærenem.
Hun kan Katekismus og bibelhistorie
udenad. 5. Christian (født 18. febr. 1856)
er den svageligste. Han lider endnu af
skarlagensfeberen. 6. Elisabeth, 3 år
(født 19. febr. 1858) er for tiden faderens
yndling. Hun anklager altid hendes mor
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Gyldendal teglværks gamle Ford ladvogn
med fra v. Valdemar Jensen, Chresten
Jensen og Edvard Jensen alle sønner af
bestyrer Chresten Jensen.

Vester Hærup Strandvej 18. I 1939 da ejendommen brændte hed ejeren Sofus Andersen.
Ejendommen var meget gammel så branden var en kærkommen gave. Jørgen Overgaard
i V. Hærup blev bedt om at ringe til brandfogeden. Han tog sig imidlertid god tid, og da han
indså at den ikke stod til at redde, bad han konen om at ringe til brandvæsenet. En god
nabo.
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Ålbækvej 48 – Anesminde ca. 1930: Johan Sørensen Hald og
hustru Anne Kirstine med børn: Fr. v. Anne, Mary, dreng – Arne,
Johan, Marie, Anne Kirstine, Bertel, Åge, Kristian og Harald.

Dilettant i husmandsforeningen omk. 1950:
Bagerst fr. v. Janne Sørensen, Johanne Sørensen, Nora Bertelsen, Niels Poulsen, Minne
Lindberg, Inger Godsk, Frode Bundgård, H.F.Eriksen. Siddende fr.v. Peder Madsens kone,
Peder Madsen – Kås skov, Helene Stengaard, Svend Aage Jørgensen, Villiam Sørensen,
sufflør – Laurits Larsen.
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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
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Det brænder
Af Marianne Husted

Telefonen kimede. Midt om natten.
Lene Witte kiggede på sit ur. Det viste
01.50, og datoen var den 14.07.2008.
Hun befandt sig på en campingplads
i nærheden af Barcelona, 2250 km
hjemmefra sammen med sin mand Carl
Erik og parrets tre plejebørn på 16, 14 og
12 år. De var på ferie. Lene tog telefonen
og kunne høre en skramlen, men hun
kunne ikke rigtigt høre, hvem det var. Om
det var sønnen René, der var hjemme i
Lihme eller datteren Ann, der var på ferie
i Tunesien. I første omgang troede hun,
at der var sket noget med Ann. Så gik
forbindelsen. På telefonen registrerede
hun, at det var René, der havde ringet og
fik igen fat i ham. Han kunne ingenting få
over sine læber, men lydene i baggrunden
gav både Lene og Carl Erik en
fornemmelse af, hvad sønnen stod midt i,
og Lene spurgte ham om huset brændte.
Det hjalp ham over den følelsesmæssige
lammelse, og han svarede bekræftende
på spørgsmålet. Så fulgte en masse
spørgsmål fra forældrene. Hvor galt var
det, var det bare fyret i fyrrummet eller
hvordan. René svarede, at det brændte
over det hele, og at han havde tilkaldt
brandvæsenet.
Omspændt af flammer
Bygningerne i familien Wittes bolig var
bygget sammen til et hele bestående af
garage, værksted, gildesal og beboelse.
Hele garagen var omspændt af flammer.
René havde forsøgt at komme ind for at
redde sin bil, men det var alt for varmt. På
værkstedet var der aluminiumstrykflasker
med gas. Lene og Carl Erik sagde, at
han skulle få fat i de nærmeste naboer,
og de ringede selv til deres venner i Lem
og bad dem om at køre til hjemmet for at
se, hvordan tingene var fat. Da vennen
kørte fra Lem, troede han ikke, det var
noget særligt, men da han nåede op
på Øster Hærup Strandvej kunne han
se, at det hele stod i lus lue. Vennen
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ankom samtidig med brandmajoren. I
de næste timer holdt Lene og Carl Erik
sig underrettet ved at ringe til René med
jævne mellemrum. Tagetagen brast, og
ilden bredte sig ind over den vestlige del
af beboelsen. Ved 4-5 tiden var ilden ved
at være under kontrol, og Lene og Carl
Erik kunne begynde at sige til René, om
han mon kunne redde nogle af deres
kæreste ting.
Bagerfaget reddede René
René vidste, hvad forældrene mente,
når de fx dirigerede ham til at redde
nogle bestemte billeder og en bestemt
computer i en taske under et bord. I det
hele taget handlede han meget rationelt
og ansvarligt under hele branden, hvilket
brandmajoren også gjorde forældrene
opmærksomme på i en samtale flere
dage senere. De vidste, at ferien nu
havde fået en usædvanlig brat afslutning
og reagerede på hver sin måde. Carl Erik
begyndte at rydde op og pakke sammen
i forteltet, mens Lene græd på sofaen,
overvældet af uventede følelser. Tænk,
hvis René ikke havde været bager og
var blevet vækket af sit vækkeur. Hvis
han havde sovet bare en halv time mere,
kunne han ikke være kommet ud af det
brændende hus. Den tanke har forfulgt
ægteparret lige siden, og de siger nu, at
de aldrig før har været så glade for, at
sønnen blev bager.
Hjem til et brændt hjem
Lene og Carl Erik fik fat i deres
forsikringsselskab om morgenen,
og det tilbød dem en flybillet hjem
– dog ikke til børnene. Dem kunne
de ikke efterlade og belavede sig på
hjemturen med campingvogn. Under
ferien havde de mødt andre danskere
på campingpladsen. En af disse var
tilfældigvis forsikringsassurandør og
fortalte dem, at forsikringsselskabet
kunne sørge for, at campingvognen kom
hjem. Det blev forhandlet på plads i løbet

Lene og Carl Erik Witte midt i
malerarbejdet i deres nye hus.
Foto: Marianne Husted
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Foto: Lene og Carl Erik Witte
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af dagen, og hjemturen til en usikker
fremtid begyndte. Lene havde det fortsat
rigtig skidt og tænkte på René, der stod
helt alene med alle bekymringerne. Carl
Erik ringede til vennerne og naboerne
for at få klarhed over, hvad der ventede
dem, og hvor galt det stod til. Men ingen
ville rigtig sige noget. Det forstår han godt
nu. Det var vanskeligt at svare på, om
huset var totalskadet. Da familien kom
hjem var huset tømt. Som første del af
forsikringen havde ISS tømt hele huset
umiddelbart efter, at brandvæsenet var
taget afsted. Lene og Carl Erik har boet
på Svingårdsted i 22 år, og de havde
renoveret huset fra A til Z, inden det gik
op i røg.
Mødet med forsikringsselskabet
Nogle af ægteparrets første tanker gik
også på mødet med forsikringsselskabet,
Vestjylland Forsikring. Parret
havde paraderne klar og gjorde sig
forestillinger om ”lille os mod det store
forsikringsselskab”. Men det viste sig
at blive gjort til skamme lige fra starten.
Forsikringsselskabet insisterede på, at
familien havde en sagkyndig bisidder med
allerede til første møde med taksatoren,
og samarbejdet med forsikringsselskabet
har hele vejen igennem været helt
tilfredsstillende. Forhandlingerne endte
i et kompromis, hvor Lene og Carl Erik
sagde ja til et boligareal, som var omkring
25 m2 mindre end det hidtidige mod at
alle bygninger blev væltet og alt bygget
op på ny. Dvs. et byggeri på 610 m2.
Brandårsagen er ikke fastslået,
men det menes, at branden er opstået
som følge af en korslutning i en
bevægelsescensor i garagen.
Videre efter branden
I små etaper har familien Wittes liv
bevæget sig væk fra brandens mørke
i det forgangne år. Umiddelbart efter
branden fik både Lene og René hjælp
hos en psykolog til at få bearbejdet de
voldsomme følelser, den havde givet
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anledning til. Lene lyttede til René,
der fortalte om sine oplevelser under
branden, og det satte tingene på plads for
dem begge to. Lene og Carl Erik er glade
for den store hjælpsomhed, de mødte
for at finde genhusning. De første dage
efter branden boede hele familien hos
de nærmeste naboer, hvorefter de næste
måneder blev tilbragt i et par skurvogne,
som forsikringsselskabet stillede op i det,
der havde været en velholdt have. Lene
og Carl Erik nævner de begivenheder, der
hjalp dem til igen at tænke fremad. Det
var en befrielse, da huset blev fjernet fra
grunden, og de igen kunne se den som
andet end en brandtompt. Senere flyttede
de i sommerhus, så alle fik lidt bedre
plads. Efter at have indhentet tilbud hos
tre håndværkere på at få gennemført en
bolig i stil med den hidtidige, fik famlien
udmeldt et beløb, som de kunne bygge
nyt for, nemlig gennemsnittet af de tre
tilbud. ”Indtil da vidste vi ikke, om vi var
købt eller solgt, og hvad vi kunne få at
bo i,” siger Carl Erik. Så lettede tingene.
Arkitektfirmaet Andreas Ravn fra Balling
kom ind i billedet, og de første tegninger
til et nyt hjem så dagens lys. Siden er
tingene gået slag i slag, og tidsplanen
holder pånær nogle få måneder.
Det er søndag eftermiddag, og Lene
og Carl Erik er i gang med at male. ”Vi
har fået indblik i en masse ting, som vi
aldrig havde drømt om. Procedurer om
forsikring, bygningsmæssige ting og en
masse andet. Og så er der en frygtelig
masse at tage stilling til hele tiden om
køkkener og fliser og ting, som vi hele
tiden skal vælge,” fortæller Carl Erik.
Parret forsøger at få tingene til at passe
sammen og er spændte på at se, hvordan
helheden vil tage sig ud. Set i bakspejlet
er de glade for, at de har brugt lang tid
på at få huset tegnet og omtegnet, så det
lige netop lever op til deres ønsker. ”Det
skal jo forhåbentlig være et sted, vi skal
være resten af livet,” siger Lene, mens
hun svinger malerrullen og slår et blik på
de mange 5 liters spande med maling,
der venter på at blive brugt.

Foto: Lene og Carl Erik Witte
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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
Viggo Thorgård
Mobil 23461030

Udfører arbejde med rendegraver og slamsuger.
Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
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Første tur i udlandet på egen hånd
Af Betty Nielsen Husted

Den 8. august kom jeg hjem efter 3 ugers
interrail rundt i Frankrig. Til dem, der ikke
ved, hvad interrail er, kan jeg fortælle, at
det er en billig måde at rejse med tog.
Man køber en billet, som så gælder til
enten alle tog i Europa eller til tog i et
bestemt land. Jeg købte en billet til hele
Europa, der hedder Global Pass, så jeg
kunne køre med tog 10 dage og være
af sted i 22 dage. Billetten kostede 1885
kr. Oveni kom billetterne for at køre til
grænsen og nogle pladsbilletter til Paris.
Det var min veninde Ki fra Valby, der fik
ideen til turen og spurgte, om jeg kunne
tænke mig at komme med. Det ville jeg
meget gerne, for jeg elsker at rejse,
og jeg ville gerne prøve at rejse mere
selvstændigt uden mine forældre. Vi var i
den heldige situation, at Ki, som er halvt
fransk, kender mange i Frankrig, som
vi kunne bo hos. Så derfor blev det lige
Frankrig.
Møde med Paris og franske unge
Den 17. juli rejste vi med tog gennem
Tyskland mod Paris. I starten var vi meget
nervøse – om vi nu ville nå vores tog osv.,
men der gik ikke lang tid, før vi tog det
mere roligt. Vi var endelig fremme efter
lidt forsinkelser om formiddagen den 18.
Vi skulle bo i en dansk dames anneks i
en forstad til Paris. Vi havde fem dage
i hovedstaden, som vi fik til at gå med
museumsbesøg, at shoppe, besøge
en moské, gå rundt i de meget franske
gader og forskellige kvarterer som
kineserkvarteret, jødekvarteret og
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bøssekvarteret, og selvfølgelig drikke
kaffe på de mange fortovscaféer.
Efter Paris kørte vi ud til Frankrigs
vestkyst til en by, der hedder Brest. Her
badede vi, og en aften så vi et vildt godt
chilensk gadeteater. Ki og jeg blev på
vestkysten, men efter Brest tog vi lidt
mere syd på til en ø ved navn Belle-ileen-mer. Tilbage på fastlandet boede vi i et
lille telt på en billig campingplads tæt på
vandet, hvor der var mange, som surfede
på de kæmpestore bølger.
Efter det lidt mere stille liv på
campingpladsen, boede vi et rigtig godt
sted ved vandet uden for byen Ryon. Her
var der rigtig godt vejr, så vi solede os om
dagen eller gik på marked. Hver aften var
der rigtig meget liv på stranden med live
musik på barerne. Her mødtes en masse
unge rundt omkring fra Frankrig for at
tilbringe deres sommerferie.
Fra Ryon rejste vi en hel dag med tog, for
at nå helt ned til Cannes i det sydligere
Frankrig – vores sidste rejsemål. Vi kunne
godt mærke, vi var kommet sydpå, for
om dagen var det bagende varmt. Den
sidste aften var vi til en koncert sammen
med dem, vi boede hos. Det var rigtig
hyggeligt; men vi var dog snart klar til at
komme tilbage til Danmark. Så tidligt om
morgenen dagen efter, den 7. august,
begyndte vi den lange togrejse hjem på
over 24 timer. Heldigvis havde vi dejlige
liggepladser i nattoget fra Köln til Kolding.
I Kolding skiltes vi, jeg kørte mod Skive
og Ki til København.

Interrail giver masser af oplevelser
Kis bedsteforældre har sommerhus ved
Gyldendal, og vi har snart kendt hinanden
i ti år. Vi har været sammen flere gange
hvert år, og nogle gange har vi også
været på ferie sammen, hvor enten nogle
fra Kis familie eller nogle fra min familie
har været med. Nu har vi så prøvet at
være ude på egen hånd.

Foto: Ki Fuglsang

Det har været en fantastisk tur med
mange gode oplevelser. Jeg er glad for,
at jeg sagde ja, og jeg kan helt bestemt
anbefale det til andre. Det er en billig
rejsemåde, man kommer automatisk vidt
omkring, får øvet sit engelsk, og man
møder andre unge mennesker fra andre
lande i toget, som også rejser på interrail.
Det var rart, at vi kendte nogle, vi kunne
bo hos, men det er ikke et must. Næste
gang jeg tager på interrail – for jeg tager
sikkert af sted igen, ved jeg ikke, hvor
turen går hen, men jeg er klar på at bo
på hostel, campingplads, en eller andens
sofa via couch surfing eller noget andet
billigt.

På banegården i Hannover, hvor turen
fortsætter med nattoget til Paris.
Foto: Ki Fuglsang
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At holde tæt
Af Ane Marie Henriksen

Når vi var på Bornholm og kom på turen
til Dueodde, var reglen den, at vi gerne
måtte smide hinanden ned i sandet, men
ikke kaste med sandet. Det var sjovt.
Men jeg gik heller ikke fri (heldigvis). På
billedet har Berit Brixen og Anne Hastrup
fået mig ned med nakken, og det skulle
undre mig, om ikke også Hanne Møller
trådte til. Det ser ikke så farligt ud, men
det gik meget værre, for selvfølgelig kom
jeg til at grine ganske ubehersket, så dan
at man kunne spore lidt vådt! Det hele fik
først en ende, da en af drengene råbte:
”Hold, hold, æ så’n hænger ve’ hennne
bowser”. Det var rigtig sjovt. Senere fik
jeg hævn, da Berit om aftenen slog en
kolbøtte over et hegn ved en mose og fik
begge ben ned i vandet.
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- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Roslev Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
11 kg BP-gas kr. 149

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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Borgerforeningen
vil samle Lihmes borgere
Af Marianne Husted

”Borgerne hygger sig med hinanden,”
sådan lyder matraet fra Jenetta Albers,
som sammen med seks andre blev
valgt ind i Lihme Borgerforening ved en
ekstraordinær generalforsamling med
omkring 70 deltagere i begyndelsen af
september.
Det er tirsdag aften, og klokken er
henad 21. Den nyvalgte bestyrelse i
borgerforeningen holder sit første møde,
og der er travlhed med at få aftemt
kalendere og fastlagt en møderække
frem til jul. Møder i september, oktober,
november og december. Nu skal der ske
noget.

Intenst bestyrelsesarbejde.
Foto: Marianne Husted
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”Vi vil gerne fremstå som en positiv og
driftssikker bestyrelse, som laver gode
arrangementer og skaber udvikling i
byen,” fortæller Claus Mikkelsen, som er
nyvalgt formand for bestyrelsen. Det skal
i første omgang ske ved at følge op på
den hidtige linje og få aktiviteterne ind i
en stabil ramme. Bestyrelsen vil bruge
efteråret til at opnå struktur, ro og overblik
over bestyrelsesarbejdet. Og til at kigge
vedtægterne efter i sømmene og gøre
klar til at præsentere Borgerforeningens
visioner fremadrettet på foreningens
generalforsamling til januar, hvor der også
vil foreligge en årsplan for det kommende
år. (Fortsættes side 40.)
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Foto: Marianne Husted

Borgerforeningens bestyrelse: Ferdinand Albers, Jane
Lofstad (sekretær), Karsten Wagner (næstformand), Claus
Mikkelsen (formand), Carsten
Fredsgaard, Flemming
Grønbjerg,
Jenetta Albers (kasserer).

Arbejdsgrupper
Den nyvalgte bestyrelse vil udnytte den
store opbakning til den ekstraordinære
generalforsamling i sine bestræbelser
på at skabe gode rammer for fælleskab i
Lihme. Lihme Borgerforening ser sig som
et samlingspunkt for borgerne i byen,
der også indgår i mange af de andre
foreninger i Lihme, som er kendetegnet
ved et rigt foreningsliv. ”Vi vil gerne
fungere som katalysator for sammenhold
og udvikling og virke som et upolitisk og
demokratisk talerør for byen,” forklarer
Claus Mikkelsen. Konkret vil det betyde,
at bestyrelsen involverer borgerne i
enkeltaktiviteter og arbejdsgrupper, så der
efterhånden opnås gode sammentømrede
arbejdsgrupper, som både kan sikre
fastholdelse af traditioner og fornyelse. I
flæng nævner bestyrelsesmedlemmerne,
at denne organisationsform skal sikre,
at Lihme hvert år har en byfest, et
børnediskotek, en forsamlingshusdag
og en fastelavnsfest. Og måske
bankospil – en aktivitet som trænger
til lidt nytænkning. En eller flere af
bestyrelsesmedlemmerne indgår i de
forskellige arbejdsgrupper og fungerer
som tovholdere, der kan sikre at tingene
hænger sammen og falder i tråd med
Borgerforeningens overordnede linje. I
nogle år har Lihme Husholdningsforening
arrangeret julemarked i forsamlingshuset,
hvilket også er noget den nyvalgte
bestyrelse sætter stor pris på og gerne
fortsat ser som en del af de samlede
tilbud til byens borgere.
Hjemmeside
Borgerforeningen råder over
forsamlingshuset. Her kan byens borgere
holde sammenkomster og fester, og de
kan leje stole, borde, bestik og service,
når de har brug for det. Det foregår
indtil videre på samme vilkår som hidtil.
For at holde borgerne orienterede
om mulighederne i forsamlingshuset
specielt og foreningens aktiviteter, mål
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og gennemførte handlinger generelt, vil
bestyrelsen i løbet af efteråret barsle med
en hjemmeside, der bliver linket til www.
lihmelandsby.dk
Den nyvalgte bestyrelse består af
Claus Mikkelsen (formand), Karsten
Wagner (næstformand), Jane Lofstad
(sekretær), Jenetta Aalbers (kasserer),
Carsten Fredsgaard, Flemming
Grønbjerg og Ferdinand Aalbers. De har
nu trukket en streg i sandet og skudt
Borgerforeningens arbejde i gang igen.
Det er tid til kaffe. Hen over kaffebordet
drøftes dagens tekst, artiklen ”Lihme –
mod undergang eller overgang”, som
var at læse i dagens udgave af Annonce
Bladet. Bordet rundt er der enighed om,
at Lihme vil overleve. ”Vi har et højt
aktivitetsniveau, og området indeholder
rigtig meget. Det andet er bare kold
statistik,” bedyrer Karsten Wagner og
løfter i samme ombæring pegefingeren
lidt og siger, at det er op til os selv at
holde fast i vores skole, børnehave, SFO
og dagligvarebutikker. Borgerforeningen
tænker udvikling af Lihme ind i sit arbejde,
så byen fremstår som et godt og rart sted
at være. ”Områder med engagement og
initiativer er ikke dem, der ligger lige for
at skære ned på,” konkluderer Karsten
Wagner.

Foto: Ann Balleby

Foto: Ann Balleby

Sommerkoncert i Lihme kirke
Det var en frisk sommeraften og kirken
var stopfyldt, da Liva Overgaard og
Jeppe Christensen, Lihme, spillede og
sang til årets sommerkoncert. Skøn
musik og sang fra forskellige lande
blev sunget til fornøjelse for de mange
tilhører. Efterfølgende blev der budt på et
traktement i våbenhus og tårnrum.

Foto: Ann Balleby

Friluftsgudstjeneste på sportspladsen
Det skønne og lune sommervejr artede sig fra sin
allerbedste side, da der var friluftsgudstjeneste på
sportspladsen ved Lihme Skole. Mange var mødt
op for at høre Jakob Fløe Nielsens prædiken, hvor
han drog paralleller mellem borgerne i Lihme, byfest,
fællesskab, verdenen og det enestående, at der var
liv på jorden som det eneste kendte sted i universet.
Det lokale fællesskab og samvær blev efter
gudstjenesten nydt og alle de mange sandwichs og
småkager blev spist, til lyden af travle høstmaskiner
i det fjerne, mens månen viste sig på himlen.
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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
42

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.

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Mobil 40 59 81 61
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Åbningstider i okt. og nov.:
Fre – Lør – Søndag fra kl. 12.00
Vi åbner igen Fredag d. 12 – 2 – 2010

Elsebeth Hansen

JULEN STÅR FOR
DØREN...

VÆRKSTED – GALLERI

KARIN

HENRIKSEN__

_

GLASKUNST - MALERIER – SMYKKER
Ekstra åben i nov. – dec:
Fre. – Søn. Kl. 13.00 – 17.00
Jeg åbner gerne efter aftale.

www.gallerihenriksen.dk
Adelgade 8 – Lihme –7860 Spøttrup - Mobil: 29800350
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