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Det skal ikke handle om finanskrisen...
Af Lone Wagner

”Det skal ikke handle
om finanskrisen” var
min første tanke, da jeg
satte mig til tastaturet
….. og så kom jeg ikke
videre, fordi den er
svær at komme udenom
– finanskrisen. Den fylder
meget i daglig samtale og i medierne, og
det er ikke så mærkeligt, En femtedel af
arbejdsstyrken frygter at miste deres job,
hvis vi trækker de folk fra, der er offentligt
ansat – og dermed knap så udsatte - er
det faktisk en stor del, der er utrygge ved
stormvejret på det private arbejdsmarked.
Jeg har lige læst følgende i dagens
avis: ”Det er ellers forår. Men vi er ved
at gå i vinterhi. Ved at gemme os for
krisens kulde og vente på lysere tider.
Sårbare og bekymrede dukker vi os for
maskingeværsalver af fyringsrunder,
konkursbegæringer og butikslukninger.”
Det kan synes lidt skørt at bruge tid på at
frygte det værste, men der er også noget
positivt i at være tvunget til at ransage
sine værdier. Det er jo i sidste ende ikke
de ting, vi kan købe for penge, der virkelig
betyder noget.

Lone Wagner nyder forået i
”drive-huset” og glæder sig til
fornyet liv ved havnen.



Men hvis det hele ikke skal handle om
krisen, så kan jeg berette, at jeg har fået
et ”drive-hus” stort nok til at drive den af i
og måske drive tomater og agurker frem i.
Huset stod færdigt i oktober og allerede nu
har jeg sneget mig derud flere gange med
en kop te. Så har jeg siddet der i efterårsog vinterkulden i min lune frakke i ly for
vinden og med udsigt over fjorden. Det er
helt fantastisk at sidde der uden at skulle
noget, tænk hvilken luksus. Det sker, når
jeg sidder der, at jeg bliver indhentet af mig
selv og faktisk også får en tanke eller to ….
Jeg ser frem til forår og sommer med ”mit”
nye fristed, og selv om jeg overhovedet ikke
har grønne fingre, er jeg begyndt at læse
lidt om dyrkning af peberfrugter, chili og
tomater…… men måske bliver det ”bare”
ved at være et ”drive-hus”, hvor jeg kan
læse i en bog eller tage en middagslur.
Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at gå i
vinterhi nu, hvor foråret nærmer sig. Jeg
vil glæde mig over, at vinden bliver lunere,
jeg vil måske drille krisen lidt ved at tage på
planteskolen og bruge nogle penge, og så
vil jeg fryde mig over, at der igen kommer
mere liv i sommerhusområderne, på
sportspladsen og på havnen, og at vi ikke
kender noget til butikslukninger i Lihme.
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Møbelfabrik ekspanderer fra kyllingehus
til gymnastiksal og produktionshaller
Af Dorthe Dalsgaard

Ove og Anna-Lise Sørensen har denne
gang sagt ja til at fortælle om deres
meget aktive liv med Lihme Møbelfabrik.
Ove stammer fra Øster Hærup, hvor
familien med syv børn levede af en
landbrugsbedrift og småjobs. Efter syv
års skolegang i Lihmes skoler blev Ove
og hans far
enige om at
kontakte tømrer
og snedker
Mathias
Mathisen i
Brodal. Oves
far kørte mælk
til mejeriet i
Brodal, og
benyttede
lejligheden
til at gå over
at spørge
Mathisen, om
hans 14-årige søn kunne starte hos ham.
Læreperioden blev aftalt til at vare fra
1. april 1941 til 1. november 1945, og
de udfyldte en kontrakt, hvor Ove det
første læreår skulle have 10 kr. om ugen.
Ove husker specielt den første dag på
arbejde, hvor han sammen med mesteren
Mathisen tog på cykel fra Brodal til Vejby.
Da de lagde ud hjemmefra, fik han at
vide, at han skulle holde sig bagved, og
det var Ove noget skræmt over, da han jo
var en energisk dreng.
Kyllingehuset i Øster Hærup
I læretiden gik Ove på teknisk skole i
Lem, hvor alle teknikker blev indøvet og
tegnet. Heldigvis havde Ove lige inden
den afsluttende prøve i Skive øvet sig på
at konstruere et kehlparti (hjørnet, hvor
tagflader mødes). Samtidig med at Ove
passede sin lære- og svendetid hos den
meget pertentlige Mathisen, havde han
fået indrettet forældrenes kyllingehus



hjemme i Øster Hærup til et lille
snedkerværksted. Her lavede Ove møbler
i fyrretræ, da det var den træsort, han
kunne skaffe, men møblerne blev malet
af en maler i Lihme, så de lignede egetræ.
Det er tydeligt, at Ove den dag i dag er stolt
af de møbler, som han fik produceret med
høvle og sandpapir i kyllingehuset.
15 år i Lihme
Sidst i 40’erne
begyndt AnnaLise og Ove
at komme
sammen, og
da de blev gift
i 1950, flyttede
Anna-Lise fra
Vadumhus til
Lihme. AnnaOve og Anna-Lise Sørensen i
Ålbæk ved Lihme Møbelfabrik.
Lise har gået
syv år i skole i
Ålbæk Skole,
som senere skulle blive deres hjem. De
kom til at bo 15 år i Lihme, først syv år på
Grønningen og derefter otte år i et hus,
som de selv fik bygget på Amtsvejen i
Lihme.
Mens de boede i Lihme, havde Ove
arbejde hos tømrer og tømmerhandler
Ole Falk i Adelgade. Da Ove havde
været ansat i 15 år, fik de arrangeret, at
Ove kunne begynde for sig selv i det lille
værksted ved Telefoncentralen i Lihme.
Pladsen var trang, så da Ove og AnnaLise fik mulighed for at købe Ålbæk Skole,
kunne de se frem til at få bolig og værksted
på samme matrikel.
Værksted flyttes til gymnastiksal
Da det ringede ud for sidste gang i Ålbæk
Skole i 1965, stod Ove klar med det første
flyttelæs. Han havde fået inventararbejdet
til Lihmes nye skole. Denne produktion var
begyndt at fylde godt op i det lille værksted
i Lihme.

Tømrersjak på taget
mandag den 8. august 1955.



Flytningen fra fra Lihme til Ålbæk Skole
foregik med traktor og gummivogn.
Arbejdet foregik sammen med Oves
første lærling, Ejvind Sørensen, fra Nr.
Hede. Da de stod i gymnastiksalen
udbrød han, at den fik de da aldrig fyldt
op. Selvom det var i 1965, husker AnnaLise og Ove denne kommentar meget
tydeligt. Virkeligheden blev jo også en
helt anden, og parret har en stor respekt
for de medarbejdere, som har fulgt dem
i arbejdet med Lihme Møbelfabrik, som
gymnastiksalen i Ålbæk blev startskuddet
til.
Annonce i Jyllandsposten gav ordrer
Økonomien var ikke god i opstarten.
Der var for lille indtjening i forhold til de
lønomkostninger, der efterhånden kom
til. Konklusionen blev, at de skulle til at
holde op med almindeligt tømrerarbejde
og i stedet satse på møbelproduktion.
I 1969 begyndte de at annoncere i
Jyllandsposten for at øge kundekredsen.
Det lykkedes ualmindeligt godt, og de
kom til at levere store partier af træstel
til polstrermøbler. Først i 70’erne var
skibsbrikse højeste mode, og dem
producerede Lihme Møbelfabrik også i
stor stil. Arbejdet med fyrretræ passede
godt sammen med Oves erfaring
fra tømrer- og snedkeruddannelsen,
og fyrretræsmøbler var det, mange
gerne ville eje. Lihme Møbelfabrik blev
efterspurgt, og Ove og Anna-Lise fik flere
folk ansat. En af dem, som har fulgt dem
fra starten, er Chresten Svenningsen,
som var værkfører og havde kontakten til
folkene. Chresten fortsatte senere som
selvstændig møbelproducent i Lem.
Udvidelser
Gymnastiksalen blev hurtigt fuld, og der
blev bygget til i haven, så man næsten
ikke kunne se ud af vinduerne fra den
gamle skolebolig, som var familiens base.
Grunden omkring skolen blev belagt
med beton, så de nemmere kunne flytte



de store mængder træ. Der blev bygget
produktionshaller og et stort råvarelager
for at følge med. Men alt kom stadig
gennem gymnastiksalen, før det var klar
til levering. Anna-Lise mindes tydeligt, at
de dagligt sendte to fyldte lastbiler af sted
til en møbelpolstrerfabrik i Randers. Hun
havde jævnligt kontakt med kunderne, da
hun skulle sørge for ordninger for betaling.
Nogle gange kneb det med, at kunderne
kunne betale, men Anna-Lise var god til at
finde løsninger, hvis det kneb med evnen til
at betale.
Vandsenge fra Lihme
Ove og Anna-Lise har sønnerne Uffe
og Karsten, som begge er født, mens
de boede i Lihme. Uffe er den ældste,
og takkede nej til at involvere sig i den
daglige drift af fabrikken. Han havde
respekt for de barske udfordringer, der
kunne være i branchen. Karsten blev
uddannet maskinsnedker og fortsatte som
trætekniker, og han var meget motiveret
for at gå med ind i firmaet. Samtidig med
Karstens entre fik de ordrer om eksport
af vandsenge til først Norge og senere
andre lande. Der var fuld aktivitet omkring
Ove og Anna-Lise, ikke mindst transport af
træ til fabrikken og levering af varer ud fra
fabrikken. Chaufførerne kunne nogle gange
stå om aftenen for at bede om hjælp. I den
sidste periode indtil 1986, hvor familien
solgte fabrikken, blev der produceret ca.
100.000 vandsenge, hvilket må have givet
en god nattesøvn; både for dem som købte
og hos medarbejderne på fabrikken.
For at kunne holde lidt fri sammen
med familien valgte parret at købe et
sommerhus ved Øster Hærup, hvor de
kunne være efter fyraften og dermed
slappe af fra den hektiske hverdag, som de
boede midt i. I dag, 22 år efter, glæder Ove
og Anna-Lise sig meget over de kontakter,
som de har haft i branchen i de mange
år, de var aktive med lave træmøbler.
Spirebakkerne i bryggerset med forskellige
sommerblomster viser, at de nu nyder livet i
deres hjem i Vadum.

Eva og Henriette hygger
i klubben.

Lihme Ungdomsklub
Af Brian B. Nielsen

Jeg vil lige fortælle lidt om, hvad vi går og
laver i lokalet i ”undergrunden ”.
Vi har den 21. februar været til ungdomsskolen Skive ’s indefodboldstævne i
Resen Hallen. Der fik vi en anden plads i
vores gruppe. Præmien var 500 kr. som
skal bruges til et arrangement i klubben.
Nyt minikøkken
Vi har ved fælles hjælp fået sat
køkkenskabe op og en ny bordplade med
vask og vand. Vi har også malet med
lyse og venlige farver. Denne renovering
kommer af en vandskade, som var i
klubben sidste sommerferie.
Masser af liv og hygge
Med 35 medlemmer er der gang i den,
når klubben har åben hver tirsdag og
torsdag fra kl. 19 - 22. Der er mulighed
for at lave en masse forskellige ting,
bla. har vi lavet vores egne bolsjer, som
blev rigtig gode. Der bliver også spillet
pool og spillet musik fra bussen, som
er blevet udstyret med en computer til
at styre musikken med. Vi har også to
playstations med forskellige spil til.

Det er nu muligt at låne klubben til at holde
børnefødselsdag eller en lille klassefest.
Feks. en fredag fra kl. 19 - 23. Prisen er 200
kr. for at låne klubben, så kan der købes
sodavand i baren.
Klubbens medlemmer kan låne klubben
til at afholde Lan party eller se film i
biografen. Det koster 10 kr. pr person. Der
gøres opmærksom på, at det er forbudt at
medbringe og nyde alkohol i klubben.
Det var alt for denne gang. Vi ses i klubben.

Michael og Martin spiller
Guitar heroes.



www.lihmelandsby.dk
af Marianne Husted

”De der vil have noget på hjemmesiden,
de får noget på hjemmesiden”, så klart
lyder det fra Inger Larsen Jensen, der
er webmaster på Lihmes hjemmeside.
Hun tog teten, da Spøttrup Kommune
for nogle år siden opfordrede de små
bysamfund i kommunen til at profilere sig
på en hjemmeside, som kommunen fik i
gang.
Hjemmesiden indeholder stof relateret
til Lihme. Der er artikler om Kås, om

Lihme Kirke, om Landsbyfesten m.m. På
hjemmesiden kan foreningerne i Lihme og
omegn præsentere sig og lægge nyheder
frem, ligesom det er muligt at linke direkte
til en anden hjemmeside, som handler om
et aspekt af livet i Lihme. Billeder er også
velkomne.
Inger sørger for, at de ting, hun modtager,
kommer med på hjemmesiden. ”Jeg vil
gerne, at folk sender noget, jo sjovere
bliver det,” siger hun. Kontakt til Inger kan
foregå direkte via hjemmesiden.

Mailservice - det sker i Lihme

Af Marianne Husted
sig til andre end medlemmerne i
Et kig i mailboksens indbakke, og du
husholdningsforeningen. De får nu også
er opdateret på, hvad der sker i Lihme.
muligheden for en elektronisk reminder,
Det lyder måske som sød fremtidsmusik
når noget er på trapperne.
i ørerne. Men ikke desto mindre kan
du med Lihmes nye
Send en mail til Birgit,
mailservice holde dig
bpjorgensen@fibermail.
Birgit Jørgensen vil sørge for, at
opdateret omkring fx
dk, hvis du ønsker at
alle ved, hvad der sker i Lihme.
foredrag, fællespisning,
modtage mails om, hvad
julemarkeder, koncerter,
der sker i Lihme. Birgit
kurser, prøvetider
sætter dig på ”Det sker
i havkajakker,
i Lihme”-maillisten og
loppemarkeder, teater,
videresender mails med
tennis, udflugter og
arrangementer til dig.
meget mere. Kun
Du kan altid blive slettet
fantasien og evnen til
af listen igen, hvis du
at sætte nye initiativer i
ønsker det.
søen sætter grænser.
Hvis du som medlem af
Birgit Jørgensen stiller
en forening eller som
sig til rådighed som
enkeltpersoner har et
serviceformidler. Hun
arrangement i Lihme,
har erfaringer med
som du ønsker udbredt
brug af mail i Lihme
til en større gruppe
Husholdningsforening,
via ”Det sker i Lihme”hvor hun optager interesserede
mailservicen, sendes en mail til Birgit.
medlemmer på en mailliste og sender
dem en mail, når foreningen har et
Birgit videresender alle mails uden
arrangement på programmet.
redigering. En mail må gerne indeholde
Men Lihme har jo som bekendt mange
en vedhæftet fil, som så også
arrangementer, som også henvender
videresendes sammen med mailen.



En
ie
skolehistor
Bland dig ikke!
Af Ane Marie Henriksen

I den første klasse, som jeg blev
klasselærer for fra 1. klasse,
var der 14 børn, 4 drenge og 10
piger.
De var nu i 4. klasse, og man
hørte aldrig, at de drillede eller
generede hinanden.
MEN, så kom der en ny pige,
som specielt faldt over den
ene af drengene; hun rettede
uafbrudt på ham, og selv om jeg
gang på gang bad hende om at
lade være, så fortsatte hun.
En dag, hvor det blev drengen
for meget, udbrød han: ”Do for
fanme tæsk, ja det ka blyw o
frejde!”
Jeg sagde ingenting.
Fredag kom Anders (Ane Maries
mand) hjem og sagde, at den
her pige kom skrigende hjemad
med taske og frakke slæbende
efter sig.
Og mandag morgen stillede hun
straks og sladrede. Jeg sagde
til hende, at hun var selv skyld
i det.
Jeg måtte også sige til drengen,
at det jo ikke var så godt at slå
på hinanden. Men der fik jeg et
dejligt svar på tiltale: ”Det war
uden for æ skuelti”.
Sådan.
Den omtalte pige flyttede igen
kort tid efter, og så var freden
genoprettet.

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

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
Hvad
det drejer sig
år flyttet til Ålbæk skole,
hvorenten
hans farbror
var lærer: ”Måske har jeg været
uartig til mindre
om materiel
eller noget”, fortæller Niels
med eti smil.
opgaver
hjemmet eller
Det var fem km på cykel eller gåben.

større erhvervsopgaver,
En nabokone var på besøg hoshar vi det du skal
bruge!
Niels’ mor, da han kom hjem kl. 5 om
eftermiddagen. Nabokonen sagde: ”Det
Klik ind på
har været en lang dag Niels.” Niels
svarede: ”Ja, men en skønwww.skive-trykluft.dk
dag.”

eller kontakt os på

Fra sin barndom husker han, at man 9752 6220
nogle gange var på besøg hos familien
og hør om de
i Lyby. Det var langt væk. Transporten
mange
foregik med ”lille bil” en art taxi, som kørte
ud fra Lihme. Lillebilmanden hentede muligheder!
familien hjemme
på og
gården,
Salg
leje kørte dem til
Lyby og ventede
til
de
skulle
hjem igen,
af alle typer
så han blev budt
ind til
i stuen
trailere
privatetil kaffe og
erhverv!af selskabet og
aftensmad medogresten
kom dermed til at kende hele familien.
Nogle gange skulle den lille Niels på ferie
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.



Lær at sejle sikkert

Alle børn kan lære at sejle i optimistjollen
af Inger Larsen Jensen og Ole Møller,
Ungdomsafdelingen, Gyldendal Bådlaug

Ungdomsafdelingen i Gyldendal Bådlaug
er en klub, der henvender sig til børn
og unge mellem 8 og 16 år, der gerne
vil lære at sejle sikkert, enten det er i en
optimistjolle, Zoom8 eller en 606. En af
de måder, vi underviser på, er via leg og
fællesskab.
Hvem kan sejle en optimistjolle?
Alle drenge og piger kan lære at sejle i en
optimistjolle. Det eneste krav er, at man
skal kunne svømme 200 meter. Det er
selvfølgelig en fordel, hvis man er glad for
vand og frisk luft.
Hvad er optimistjollesejlads?
Overskriften er socialt samvær. Det skal
være sjovt at sejle optimist, og man skal
kunne lære noget. Der er plads til både
bredde og elite. Der sejles i 3 rækker
(A, B og C), og man begynder altid som
C-sejler. Her læres alt det elementære:
Hvad hedder tingene, hvordan sejler
man, og hvordan klarer man sig, hvis
man vælter? Når det at sejle jollen er ved
at være på plads, er der mulighed for at
deltage i kapsejladser for C-sejlere.
Man bliver B-sejler efter et pointsystem.
Som B-sejler sejles der stadig mange
ture, men der læres også, hvordan
man kommer til at sejle hurtigere og i
hårdere vejr, og man begynder at øve
nogle starter, mærkerundinger og andre
elementer, der indgår i kapsejlads. Som
B-sejler er der flere stævner, hvor man
kan prøve sig selv og sine sejlerevner af
mod andre.
Hvis man bliver grebet af kapsejlads, er
det en mulighed at blive A-sejler. Der
arrangeres en mængde stævner og
mesterskaber for A-optimister. Der er
mulighed for at deltage i kapsejlads hvor
som helst og når som helst.
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Hvad er en optimistjolle?
Optimistjollen er en lille båd, der sejles
af en person op til 16 år. Jollen har et
sejl, som bæres af en mast, en bom og
en sprydstage. Jollen er 2 meter og 30
centimeter lang. Den vejer ca. 35 kg.
Jollen kan ikke synke, fordi der er opdrift
i den. Opdriften består af plastikpuder,
som er fyldt med luft. Klubben råder over ti
optimistjoller.
Hvad er en Zoom8 jolle?
Zoom8 jollen er den naturlige forsætter
til optimistjollen. Jollen har ligesom
optimistjollen et sejl, som bæres af en
mast samt en bom. Man sejler meget
hurtigere i denne jolletype, end man gør i
optimistjollen. Derfor kræves det, at man
har sejlet i en optimistjolle inden, for at
have en fornemmelse af hvad man skal
gøre. Der er ligeledes mulighed for at
deltage i kapsejladser, hvis man har lyst til
det. Klubben råder over en Zoom8 jolle.
Hvordan finder man os?
Vi sejler hver mandag kl. 18:00. Kom ned
til klubhuset på Gyldendal Havn. Første
gang kommer man en tur med ud i en af
følgebådene, så man kan se, hvordan det
hele foregår. Forældrene må også gerne
tage med ud.
Vores Introduktions møde er den 15. april
2009 kl. 19.00 i klubhuset ved Gyldendal
havn. Kontakt træneransvarlig for mere
info: Egon Hørby - Mobil tlf.: 30 12 97 78.
Hvad koster det?
For at deltage i sejladserne skal man
være medlem af Gyldendal Bådlaug. Det
kostede kr. 400,00 i 2008, kontingentet for
2009 bliver fastsat i løbet af marts måned.
Der betales ikke ekstra for undervisningen
og lån af klubjolle, men der kræves
svømmevest / sejlervest for at kunne

begynde med at sejle.
Sejlertøjet er det vigtigste
personlige udstyr. I
starten kan man klare sig
med noget varmt tøj og
almindeligt regntøj samt
gummistøvler.
De fleste aktiviteter, der
foregår i sejlklubbens
ungdomsafdeling, bygger
primært på forældrenes
indsats og samarbejde.
F.eks er der altid forældre
med som hjælpere i vores
ledsagerjoller under
træningssejlads.

Er man sej eller er man sej,
når man sejler optimistjolle...

Jolleslalom under fjordskrænterne
ved Gyldendal havn.

Meget sejlundervisning foregår
som leg.

(Se også forsidebillede)
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Koncert på Herregården Kaas
Af Ann Balleby

19. og 20. marts afholdt Landsbyen
Lihmes Støtteforening koncert på
Herregården Kaas. Koncerterne var en
stor succes. 70 mennesker torsdag og 80
fredag hyggede sig med en aften, som
pirrede mange sanser.
”Det var fantastisk at komme ned til
herregården. Vi kom gående oppe fra
laden i den fine forårsaften, som var
blevet næsten mørk, og nød synet af
herregården, hvor der var levende lys i
alle vinduer. Da vi gik over brolægningen
på pladsen foran den smukke bygning,
spejlede de levende lys sig i brostenene,”
fortæller Denhardt Balleby, Nr. Søby.
Når gæsterne kom indenfor den store,
tunge grønne hoveddør blev de budt
velkommen og ledt ind i riddersalen. I
riddersalen var der tændt op med store
egekævler i den store åbne pejs. Duften
fra brændet, den knitrende lyd fra ilden
og strålevarmen gav en god fornemmelse
i det smukke rum med højt til loftet og
fantastiske vinduer. Siddepladserne var
stole og sofaer fra herregården.

kunne gå i køkkenet og købe et glas vin
eller øl og spise pindemadder for kr. 20.
Det var hyggeligt, og snakken gik lystigt.
”Koncerten på Kaas var en oplevelse i
særklasse. Der er noget helt specielt over
at være så tæt på de optrædende, når
de ikke anvender mikrofon - men man
derimod helt autentisk kan høre deres
stemmers formåen. Margrethe og Morten
matchede bestemt hinanden meget
fint - og fremstod meget professionelle.
Pianisten er også rigtig dygtig,” fortæller
Annalise Riis-Sørensen, Skive.
Det har været en fantastisk dejlig
oplevelse at deltage i at arrangere
koncerten på Kaas. Jeg har nydt
samarbejdet i vores lille gruppe og så
har vi mødt fantastisk velvillighed uden
hvilken koncerten ikke havde kunnet
gennemføres. Her er det på sin plads
lige at nævne Sparsalling, som var
hovedsponsor og familien Færch, som
stillede de unikke rammer til rådighed.
Jeg håber meget på, at kunne få lov til at
deltage i planlægning og afvikling af flere
arrangementer på Herregården Kaas.

Koncerten blev sunget af Margrethe
Smedegård, Morten Porsborg
Rasmussen og Rita Rözko. Deres
program var:
The music of the night (Andrew LloydWebber), All I ask of you (do), Wishing
you were somehow here again (do),
Something good (Rodgers/Hammerstein),
Climb every mountain (do), Sixteen going
on seventeen (do), Morgen på Atlantis
(Spies/Høg), Enkevalsen (F. Lehár),
Somewhere (L.Bernstein), I dreamed
a dream (C-M. Schönberg/ A. Boublil),
Empty chairs and empty tables (do),
A heart full of love (do)´, La ci darem
la mano (W.A. Mozart), Time to say
goodbye (F. Satori)
I pausen, som var ekstra lang, kunne
man gå rundt og se herregården, og man
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Arrangørene af koncerten på Kaas for Landsbyen
Lihme Støtteforening: Kim Jacobsen, Ann Balleby
og Klaus Østergaard.

Alle blev budt
velkommen på
Kaas.

Intens og smuk musik
fra Rita, (nodevender Ritas
mand), Morten og
Margrethe.

I køkkenet var der hygge i den
ekstra lange pause.
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Kaas præsenterede sig fantastisk smukt
med levende lys i alle vinduer
i den stille forårsaften.
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P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

LARS BONDE · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.larsbonde.dk - Skiveegnens største skov- og havebutik...

Måske verdens
bedste
plæneklipper
med aluminiumsskjold
og gummihjul.
Priser fra:

3.195.-

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

A R K IT E K T F IR M A E T A N D R E A S R A V N

S ø n d e rg a d e 3 • B a llin g • 7 8 6 0 S p ø ttru p • T lf. 9 7 5 6 4 6 6 6 • F

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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Delicious - fællesspisning i Lihme
Af Marianne Husted

God stemning, udveksling af sidste nyt
og lækker mad. En ny tradition er ved
at tage form i Aktivitetshuset. Der er
fællesspisning. Mere end 50 Lihme-boere
har købt billet til spisningen den 22.
januar kl. 18. Kis Stamp’s ”kårl-hold” står
for menuen og fremstillingen af middagen.
Der er tid til en lille sludder med bysbørn
og naboer, inden alle tager for sig af
den veltillavede og sunde hovedret.
Hamburgerryg med masser af kartofler og
grøntsager, der er kogt lige tilpas møre og
ikke for bløde.
Ved enden af det ene bord sidder Poula
Schmidt, Helga Sinding og Jette Lind.
De skal senere på aftenen til møde i
lokalrådet ved Lihme kirke og ser deres
snit til at komme nemt til aftensmaden
og slippe for opvasken, inden de skal til
møde. Snakken går livligt ved bordene.
Både børn, unge og ældre er med.
”Fællesspisning er en god måde at
mødes på. Man kommer sammen med
andre, hygger sig i en uformel atmosfære
og behøver på den anden side heller ikke
at sætte så lang tid af til at være af sted,
fortæller,” Jette Lind. Hun og de øvrige fra
lokalrådet nyder hovedretten og når også

at få desserten med, inden de bryder op
og går videre.
Desserten får hurtigt ben at gå på. En af
kokkene bærer selv fade rundt med ”Is
surprise”, så alle slutter måltidet af med
en lækkerbisken til den søde tand.
”Man kan lave mad som enkeltpersoner
eller man kan lave mad som forening,”
forklarer Bente Sørensen, der er en
af initiativtagerne til fællesspisningen.
Tidligere har damefodboldholdet
stået for maden, og næste gang er
det pensionistforeningen, der går i
køkkenet. ”Madbilletterne kan købes hos
Brugsen og Købmanden i ugen op til
fællesspisningen, og det er en ordning, vi
er rigtig glade for,” fortæller Bente. Med
hensyn til hvad menuen skal stå på, er
det helt overladt til kokkene at bestemme.
Prisen for at gå ud og spise ligger til
gengæld fast på 40 kr. for voksne og 20
kr. for børn.
God appetit.

Fællesspisning er mad,
men det centrale er hyggen
og samtalen.

16

Bente Sørensen var
sammen med Ann Balleby
initivtager til fællesspisning
2008/09 og
de har planen
klar
for
sæsonnen
2009/10.

graphicmaster.dk

Verner Jeppesen
Tlf.: 97 56 44 88
www.maeglerhuset.dk

Statsaut. ejendomsmægler - MDE

Kontakt os og hør mere om den gode hushandel
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Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup
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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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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
Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

LARS BONDE · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.larsbonde.dk
Skiveegnens største skov- og havebutik

ÅRETS NYHED!
Stiga Primo Rider

CHOKPRIS

12.995.20

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Vester Hærup Strandvej 37, Lihme, 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Slagtermesterinden
...mad fra hjertet

			
			
			
			

Nørregade 9
Balling
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 41 67
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Endelig mandag
Af Birte Hald og Karen Marie Jensen

Så kan vi igen komme op i skolen og få rørt
musklerne. Det er gymnastikdag. Nogle gange
kan man godt få lyst at pjække, men når man
kommer op til alle de andre og hører Kis Stamps
sprudlende energi, kommer lysten helt af sig selv.
Vi starter med at varme op med hurtig gang, løb og
hop, for gymnastiktræner Kis siger, at hvis vi ikke
hopper, kan vi godt komme til at glemme det.
Bagefter tager vi alle en måtte, og hvis vi ikke er
i stødet, kommer vi det - især hvis det er frostvejr,
hvor måtternes statiske elektricitet er til at tage
og føle på. På måtten får vi brugt alle musklerne.
Især maven får en ordentlig omgang, for livvidden
skulle jo nødig blive for stor. Hoved og nakke får
også en ordentlig omgang, så vi undgår ”grus” i
tandhjulene. Skuldrene og armene må vi heller
ikke glemme, ja selv underlivet får en tur, når vi
laver knibeøvelser. Til sidst er det dejligt at få
spændt ud, snurre rundt og ende i pasgang inden
afslapningsøvelserne.
Plads til alle
Vi er ca. 30 damer mellem 19 og 79 år, der går til
gymnastik hver vinter fra september til sidst i marts.
Nogle af os har været med i mange år. Ingrid
Sørensen har været med i alle årene siden 1975,
hvor Kis startede gymnastiken for motionsdamer.
Igennem alle årene har Kis løbende tager kurser i
gymnastik og er fulgt med tiden. Hun er god til at
inspirere og få os til at yde vores bedste.
Alle kan være med, også dem med forskellige
skavanker, som der skal tages hensyn til. Vi
kan møde op i, hvad vi har lyst til. Om det er
gymnastiktøj eller fritidstøj gør ingen forskel.
Hvis vi er heldige, får vi også en lille
snakkepause mellem øvelserne. Når Kis ikke ser
det, kan man også få en lille snak med sidekvinden
mellem øvelserne, men det kan godt være svært at
følge med i, hvad Kis laver, især hvis hun vender
hovedet den anden vej, og Abba`s høje toner
kommer ud af højtaleren.
Motion og snak
Vi har kun haft opvisning en gang. Det var det
år, hvor vi havde Landsbyfest i Lihme. Til festen
viste vi en del af historien i Lihme og mødte op i
hjemmesyede gymnastikdragter. Vi havde fælles
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indmarch med den gamle fane i Forsamlingshuset
og gjorde gymnastik som på Eva Poulsens tid.
Ellers er der ingen af os, der har lyst til at have
opvisning. Vi kommer til gymnastiken for at få os
rørt og få en lille snak med hinanden.
I marts slutter vi af med en sandwich og en øl
den sidste aften. Men tro ikke, at vi nu kan slappe
af. Nej, efter påske starter vi med at cykle. Det sker
om tirsdagen kl. 18.30, hvor vi cykler mellem 5 og
20 km. Alt efter hvordan vejret er. Vi starter altid
langsomt op, indimellem går vi også, især op ad
bakkerne.
Vi har gået til gymnastik i mange år, og vi nyder
at få hele kroppen arbejdet igennem. Vi synes, at
vi har det godt bagefter, og vi kommer også i godt
humør af at få kroppen rørt. En stor tak til Kis for
endnu en dejlig gymnastiksæson.

Gymnastiksalen på Lihme Skole
er meget af døgnet fuld af liv og
fysisk udfoldelse for små og
store.

