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Epoker

Malé, hovedstaden på Maldiverne, 2011

af Marianne Husted

Tænk at bo på en atol i Det Indiske
Ocean. Hvilket eksotisk udkantsområde
i Verden. Sådan en stump solskinsø,
hvor der er en lagune i midten, og det
højeste punkt rager to meter op over
havets overflade. Og hvor havet æder
sig længere og længere ind på atollens
sølle seks m2, som fx udgør arealet for
120.000 maldivere i Maldiviens hovedstad
Malé. Med de nuværende stigninger
i verdenshavene ser det ud til, at
Maldiverne bliver ubeboelige inden for 15
år, og de knap 400.000 maldivere tvunget
til at forlade deres atoller. Hvorhen?
Havet stiger, når vi brænder kul og olie af,
som øger indholdet af CO2 i atmosfæren.
Så stiger jordens gennemsnitstemperatur,
og det påvirker klima og hav. Det startede
med industrialiseringen for 200 år siden
og er eskaleret vildt de sidste 20 år med
mere og mere ekstremt klima. Verdens
politiske ledere har netop afsluttet COP17
i Durban. Og kunne ikke blive enige om at
forpligte hinanden på at bringe de fossile
brændslers epoke til ophør, men spiller
fortsat hasard med et hav af menneskeliv.
Den nye regering forsøger netop nu
at forhandle en langsigtet energiaftale
på plads, der vil dække halvdelen
af Danmarks traditionelle elforbrug
Oversvømmelse på Gyldendal Havn
10. december 2011. Det er artiklens
forfatter, Marianne Husted, med vind
i håret.
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med vindkraft i 2020, udfase kul fra
kraftværkerne i 2030 og dække hele elog varmeforsyningen med vedvarende
energi i 2035. Jeg håber, de når i land
med det, så vi på verdensplan kan
markere os som et Danmark, der handler.
Også i Lihme kan vi tage ansvar for
klimaet. Palle Jørgensen har i en
række artikler i Lihme Bladet givet bud
på, hvordan vi i hver eneste husstand
kan vælge alternative energiløsninger,
mindske udledningen af CO2 - og tilmed
spare penge, vi er jo jyder.
Den fossile epoke i opvarmningen hos os
i Svingårdsted 3 sluttede den 5.12.2011.
Nu er der solfanger på taget og stokerfyr
i værkstedet. Fyret fik vi generøst foræret
af en nabo, der installerede jordvarme.
Vi tager lige en stoker-epoke med inden
næste step og har helt identificeret os
med folk og blogs, der udveksler mange
og lange erfaringer om, hvordan man får
sådan et fyr til at makke ret.
Glædelig jul og godt, grønt nytår!
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En varm sebedejesten i lommen
Når jeg selv finder en på stranden, så holder jeg den i min hånd, indtil
den har fået varmen fra mig, før jeg putter den i lommen. Den har trods
alt ligget dér i naturen i henved 65 millioner år. Når jeg kører rundt i
rundkørslen ved Kærgårdsholm, hvor der nu ligger én i megastørrelse,
så kan den naturligvis ikke være i min lomme. Til gengæld kan den
varme mit hjerte - sebedejestenen, som jeg har fulgt fra ideen blev til.
Af Connie Pedersen

Det er flere år siden at Lihmekunstneren
Poul E.Nielsen fik ideen til at blæse
et af strandens små vidundere op i en
størrelse, der kan ses gennem en våd
bilrude på 200 meters afstand.
Da ideen var født, gik han i gang med
at lave en model af den sten, han dén
dag lidt tilfældigt havde i lommen. En
model, der i stor skala skulle hugges i
kinesisk granit og hvor de små, hvide
kalkaflejringer, man finder på originalerne,
i Pouls kunstværk skulle være små
vinduer, hvorfra der om aftenen og
om natten skulle stømme lys ud til de
vejfarende.
Men selvom ideen vakte interesse både
i den daværende kommunalbestyrelse i
Spøttrup og byrådet i Skive, så kunne der
ikke rejses de 500.000 kr. kunstværket
ville koste. I stedet skulle der gå to år, før
planerne om ny kunst i rundkørslen ved
Kærgårdsholm blev taget frem igen. Nu i
en billigere udgave
En kunstner, der elsker naturen omkring
sig, som Poul E. Nielsen gør, havde
naturligvis vejrguderne med sig, da han
i år tidligt på sommeren gik i gang med
at bukke jern til skelettet. Solen brød
bogstavlig talt gennem skyerne, da de
første af i alt 500 kg rundstål blev bøjet i
facon, som profilen til det, der skulle blive
til den tredimensionelle form af en 3x3x4
meter stor sten. Den, som han og nu alle
vi andre også kalder for en Sebedejesten.
Det er jo et forstenet søpindsvin. Sådan
et er femdelt og det skulle skelettet
naturligvis også være. Profiler af bøjet
og svejset rundstål blev sirligt bundet
sammen af helt almindelige plasticstrips,
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fordi kunstneren opdagede at værket
”mistede pusten” når stålet blev svejset.
–Når man sådan går og fløjter om kap
med fuglene, så er det fremragende
at være i gang, sagde en glad Poul E.
Nielsen, der en måned senere kunne
tage næste skridt; at dække det færdige
skelet med fiberbeton. I alt 1,3 tons
fiberbeton, indfarvet med oxyder blev
lagt på skelettet. Lag på lag voksede
sebedejestenen frem i sin endelig form på
gårdspladsen hjemme på Svingårdsted 3.
En torsdag i oktober kom vognmanden
og kørte det 1.850 kg tunge kunstværk
på blokvogn til rundkørslen og stenens
rette element; nemlig de hvide flintesten
sirligt udvalgt af kunstneren selv og
brostenene rundtom i påfuglemønster,
lagt af kommunens folk. De samme
folk, som i sin tid lagde bundene til
Skives 11 Stjerner. Bunden ligner altså,
men er og skal ikke være magen til
dem i rundkørslerne i Skive. For Pouls
sebedejesten er sin egen.
Med sin lille snude den ene vej og den
nuttede bagdel løftet så man kan kigge
ind under den, er den med vilje lagt lidt
skævt i forhold til centrum, så man kan
komme på forskellig afstand af den, hvis
man tager hele turen rundt. I tørvejr er
den mat og når det regner bliver den
blank. Solens stråler og lyset gør også sit
til, at vi kan få forskellige oplevelser når vi
går, cykler eller kører forbi den.
Poul E. Nielsen er selv rigtig godt
tilfreds med resultatet af det stykke
rundkørselkunst, der startede med et lille
forstenet søpindsvin, fundet på den strand
og ved det vand, som er så afgørende for
os Sallingboere.

”Uanset hvem vi er, og hvad vi tror
på, så kan vi samles om naturens
mærkværdigheder”, siger han og er ikke
i tvivl om at hans sebedejesten nu er
landet det helt rigtige sted, hvor den skal
ligge i rigtig mange år. ”Jeg forestiller mig,
at når folk kører forbi, så vil de mindes
en afstressende tur ved stranden og til
stadighed forundres over at sådan en
sten, som de måske selv har
liggende i vindueskarmen,
nu også findes i kingsize.”

Poul E.Nielsen er uddannet skulptør og
billedekunstner. Han har lavet flere værker
til bl.a. Skive kommune. Se også www.
artcoregallery.dk

Den halvt færdigt sebedejesten på
gårdspladsen hjemme på Svingårdsted.
Processen har kunnet følges hele sommeren,
når der har været ”åbent atelier” og er fastholdt af
artiklens forfatter på: www.dr.dk/P4/Vest
Poul E. Nielsen
holder indvielsestale.

Sebedejestenen
indvies.

Johannes Bundgaard interviewes til
radioen af artiklens forfatter.
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Regnbuen stod som en hilsen fra de højere magter,
de nordiske guder måske, da sebedejestenen
forsigtigt blev løftet på plads.
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Cykelsponsorløb
i Fjordbo Børnehave
Af Nana Ejsing Dalsgaard

Det var en dejlig søndag eftermiddag en
dag i september. Forældrerådet i Fjordbo
børnehave og SFO havde arrangeret
cykelsponsorløb, skattejagt og kaffekagebord for alle interesserede.
Der var et godt fremmøde, og de tilmeldte
børn kunne vælge mellem to ruter. En kort
rute i børnehaven og en lang rute omkring
sportspladsen. Børnene lagde alle kræfter
i, og forældre og bedsteforældre heppede
godt til.
Efter cykelløbet var der saftevand til
børnene, og mens det samlede antal
cykelrunder blev talt op, og de 2 vindere
af flest kørte runder blev fundet, var der
arrangeret skattejagt for børnene, mens
forældre og bedsteforældre kunne slappe
af med kaffe og kage.
Alt i alt en rigtig god dag, der kunne lade
sig gøre på grund af den store opbagning
og hjælp fra de fremmødte forældre og
bedsteforældre.
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Ung kernefamilie i Lihme
af Dorthe Dalsgaard

En elevplads i Lihme Brugs fik den
18-årige Tabine til Lihme, og nu har
hun familie og slået rødder på egnen
sammen med Bjørn, som er opvokset på
naboejendommen til Kås.
Familien Larsen bor i dag på Øster
Hærup Strandvej, hvor de i hverdagen er
optaget af at passe deres datter, Sofia,
deres arbejde, familie og venner.
Tabines elevplads i Brugsen
Da Tabine havde taget handelsskolens
grundforløb på Skive Handelsskole
ønskede hun at finde en praktikplads.
I ventetiden havde hun jobs hos Netto,
Matas og andre steder i Skive, hvor
hun boede. En dag blev hun kontaktet
af mosteren, Elsebeth Tanderup, fra
Gyldendal, som fortalte, at hun var
bekendt med, at Lihme Brugs søgte
en elev. Tabine tog straks til Lihme i
egen bil, og efter samtale med uddeler
Erik Poulsen i Lihme Brugs fik hun den
elevplads, som hun havde ventet på.
Nu må spørgsmålet jo komme: Hvornår
mødte I hinanden? Tabine og Bjørn kigger
på hinanden og svarer samstemmende,
at det var gennem Tabines job i
Brugsen. Tabine blev hurtigt en del af
det fællesskab, som Bjørn havde her på
egnen.
Fabriksjob giver erfaring
Siden Bjørn forlod folkeskolen efter
10. klasse i Balling, har han taget
udfordringen op med forskellige jobs.
Det har været meget lærerigt at håndtere
CNC-programmerede maskiner på
smede- og møbelfabrikker. Bjørn
konstaterer, at flere af de fabrikker, han
har arbejdet for, ikke eksisterer i dag.
Efter at have prøvet at opsøge nye jobs
adskillige gange, har Bjørn lært, at det
virker at henvende sig personligt for at
komme i betragtning.
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I dag er Bjørn ansat hos Skive kommune
i Park og Vej, hvor han kan bruge
erfaringen fra de fabriksjobs, som han
havde fra starten. Arbejdet ved Park
og Vej er alsidigt. I sommers bestod
arbejdsopgaverne i grødeskæring af
vandløb. Her i efteråret har Bjørn været
en del af asfaltholdet, hvor udfordringen
er at lappe veje i Skive kommune.
Deles om pasning af Sofia
Tabine er startet i Lihme Brugs igen,
efter at de fik Sofia for ca. et år siden.
Der er skiftende arbejdstider i Brugsen,
og Tabine har ønsket, at hun kun har
halve dage i weekenden, og derfor
stadig kan være sammen med familien i
arbejdsweekender. I hverdagen har parret
fordelt opgaverne med at bringe og hente
Sofia hos dagplejemoderen, så Tabine
afleverer Sofia, og Bjørn henter hende.
Således er der flere rutiner omkring
pasningen af Sofia, som parret deles om.
Sammen er de gode til at arrangere lange
gåture i området, og når nogle gange til
Ålbæk med barnevognen; men turen går
oftest omkring møllerne.
Baby Bio i KCL
Aktiviteterne, som Sofia kan være en del
af, prioriteres meget højt. Tabine fortæller,
at hun deltager i sundhedsplejerskens
åbent hus arrangementer i Balling.
Sammen med andre nye forældre har
hun også været i Baby Bio i KCL. Hun
beskriver det som en fantastisk oplevelse
med stille lyd, barnevogne og hjælp til
pasning uden for biografen.
Inden de fik Sofia har de været med til
fællesspisning i aktivitetshuset, men de
holder en pause nu, hvor det kolliderer
med Sofias spisetider. Parret hjælper
gerne med forskellige aktiviteter i
forbindelse med den årlige byfest i Lihme.
Bjørn og Tabine hygger sig med det nære
fællesskab, som de oplever på egnen,
både på deres arbejde og i fritiden, som
de tilbringer i Lihme.

Tabine og Bjørn
med lille Sofia.

I Lihme Brugs kender man hinanden og
der er tid og overskud til lidt snak og
sjov med kunder og ansatte - her
Tabine i nissestil.
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Vendalboer v. Rikke og Lars Andersen, tlf.
9756 8113, http://www.vendalboer.dk/
Nordentoft Boergeder
v. Brian Nielsen, tlf.
2167 6963, http://
nordentoftboer.dk/

Sallingboergeder v.
Thomas Kristensen, tlf.
2327 3770, http://www.
sallingboergeder.dk/

Gourmet-gedekød fra Lihme
af Marianne Husted

”Gedekød er reelt
kolesterolnedsættende,” fortæller
Lars Andersen. Han deler stand
med Thomas Kristensen og Brian
Nielsen til Husholdningsforeningens
julemarked i Lihme Forsamlingshus,
hvor gæsterne ivrigt langer til fadene
med pindemadder belagt med gedespegepølse. De tre mænd fra Lihme
er frontløbere ud i boergedeavl og
repræsenterer henholdsvis ”Vendalboer”,
”Sallingboergeder” og ”Nordentoft
Boergeder”.
”Boergeder er de mest rendyrkede
kødgeder i Verden,” forklarer Lars om
gederacen, der kom til Danmark for ca.
20 år siden. I mange andre lande er der
stor tradition for at spise gedekød, men
det er der ikke herhjemme, hvor geder
tidligere blev set som fattigfolks køer.
Derfor er der heller ikke et distributionsnetværk for gedekød, ligesom det er
tilfældet for kød fra svin, kalve, lam,
kyllinger, kalkuner osv. Men gedekødet
har en række egenskaber, der lever op til
både gourmeter og sundhedseksperters
anbefalinger.
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Gedekød er slow-food
”Gedekød er slow-food på to måder,”
siger Lars. Produktionstiden for en ged
til slagtning er forholdsvis lang, mere end
et år, og tilberedningen af gedekødet
skal foregå ved lav temperatur med
lang stegetid. Det giver god smag og et
fedtindhold, der er under det halve af
retter med svine-, lamme- eller oksekød,
som er tilberedt på samme måde. Særlig
mængden af mættet fedt i gedekød er lav
sammenlignet med de andre kødtyper,
hvorfor folk med forhøjet blodtryk også
roligt kan sætte tænderne i retter med
gedekød uden at frygte for blodpropper af
den grund.
Høj dyrevelfærd står centralt for de tre
gedeavlere, som gerne vil have fat i
forbrugere, der kan lide at vide, hvor
kødet kommer fra. Typisk bestiller
kunderne en halv eller en hel ged, som
de kan afhente finparteret på et godkendt
lokalt slagteri. Lihmes boergedeavlere er
også åbne over for folk, som har lyst til
at smage eller prøve mindre portioner og
opfordrer interesserede til at henvende
sig.

En billedkavalkade fra gedeavlernes
hjemmeside.
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

Lihme Tennisklub

Medlemspriser sæson 2011
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Leje af bane 1½ time
Leje af bane, inkl. bolde 75 kr.
Udlejning sker ved: Lihme Brugs

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40
Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
5127 0704

Slip for regnskabet
- lad mig hjælpe dig
til at holde fri.
Kontakt mig for en
uforpligtende snak.
Amtsvejen 21, Lihme,
97 56 02 92/20 87 88 23
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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

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
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Unik natur til kommende generationer
af Marianne Husted

med myndighederne. Ud fra en fælles
interesse for at bevare den oprindelige
natur. Myndighederne, hvilket nu vil sige
Skive kommune, har en forpligtelse til
at pleje fredede områder i samarbejde
med ejerne. Heden græsses og dele
af den afbrændes, så lyngen fortsat
har gode betingelser. Næsten alle ikkehjemmehørende arter er fjernet, fx lærk,
gran, glansbladet hæg og hybenroser.
Og granerne blev også fældet igen. De
var vokset op under de gamle egetræer
og hindrede sollyset i at nå skovbunden,
som efterhånden var helt dækket af døde
grannåle i stedet for den oprindelige
urtevegetation. Den spirer nu frem igen.

Forfald
Døende elmetræer, årgamle halmstakke
ved de gamle avlsbygninger, en hovedbygning med løse tagsten og manglende
ruder var de tegn på forfald, der mødte
Klaus, da han sonderede terrænet forud
for jobsamtalen om bestyrerjobbet.

Truede dyr og planter
EU udpegede Kås til et særligt beskyttet
natur 2000-område på grund af de
krogede egetræer og forekomsten af
store vandsalamandere. Status som
habitatområde fremmer yderligere
kravene til myndighederne for at hjælpe
med til at bevare de truede arter, bl.a. ved
at sikre, at der ikke nedfældes for meget
kvælstof fra omkringliggende landbrug
eller via luften fra fjernere destinationer.
Plejeplanen bliver afløst af en natur-2000
handleplan, som er i høring for øjeblikket.

”Nu er der oddere i voldgraven. De
plumrer rundt og æder alle guldfisk og
karper. Jeg har set dem gå på land tre
gange, hvor de guffer fiskene i sig,”
indleder Klaus Østergaard med at fortælle
om Kås, mens han kaster en brændknude
i den åbne pejs i bestyrerboligen i herregårdens vestfløj. Da han begyndte i
jobbet som bestyrer for 13 år siden, var
der ingen voldgrav. Den blev genetableret
i 2004. Odderne holder til i Kås Sø, og
der er blevet flere af dem i de forgangne
år. Både kultur og natur har undergået
en forandring, mens Klaus har været ved
roret.

”Jeg så en masse muligheder for at gøre
det smukkere og være med til at forme
stedet og landskabet,” fortæller Klaus,
der vidste, det kunne blive et spændende
job for ham, hvis ejerne ville noget med
stedet. Det ville de. Der havde netop
fundet et generationsskifte sted, og de
nye fra Færch-familien, der ejer Kås, var
parate til at give hele området et løft.
Tilbage i 1941 blev Kås landsskabsfredet
af de daværende ejere, blandt andet på
grund af den sjældne strandhornskulpe,
der blev kaldt strandvalmue. Men på trods
af fredningen blev der gravet grus frem til
1951, og efter at Færch-familien overtog
stedet i 1955, blev der også plantet gran.
Genopretning
”I 1999 lavede vi en langsigtet plejeplan sammen med Viborg Amt, som
prioriterede, hvilke ting der skulle sættes
i værk,” fortæller Klaus, som i alle
årene har haft et fortrinligt samarbejde
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Klaus Østergaard

”Gennem rådgivning fra Skovforeningen
og kommunen får vi en faglighed ind
i skoven for at passe på de krogede
egetræer, så de også er der om 200 år.
De er i god stand nu, men vi vil også
gerne fremtidssikre dem,” siger Klaus.
Sammen med myndighederne vil han
næste år lave et forsøg med at indhegne
nogle områder inde i skoven for at sikre,
at den naturlige opvækst kan etablere sig
i fred for den stigende bestand af dådyr.
Ved Sønderhøje gennemfører han et
forsøg med at bekæmpe ørnebregner
ved at slå dem og lade køer og får
afgræsse dem. Ørnebregnerne er blevet
dominerende i området, fordi der er mere
kvælstof i jorden. Også gyvel er meget i
fremgang af samme grund.
Arkitekturpris
”Det var smerteligt at give
avlsbygningerne dødsstødet, men de
var totalt rådnet væk i bunden,” fortæller
Klaus, som selv var ved at blive ramt af
nedfaldende loft, da han fodrede kreaturer
i de århundre gamle bindingsværksstalde.
I 2001 blev de gamle avlsbygninger
revet ned og erstattet af en ny stald lidt
østligere. I de efterfølgende somre blev
hele gårdområdet renoveret og vejen lagt
om, så den gik udenom gårdspladsen.
Det resulterede bl.a. i arkitekturprisen i
2004. Kås fik prisen af to grunde. Dels
for disponeringen af arealerne med den
ændrede gårdstruktur, hvor der nu er

Fakta om Kås
Færch-Fonden ejer stedet og bruger
det til fondsmøder og feriebolig for
familien, der omfatter ca. 30 personer.
Færch-Fonden er hjemmehørende i
Holstebro og støtter kultur, innovation
og iværksætteri i Vestjylland, primært i
Holstebro.
Kås råder over 470 ha. Heraf 110
ha skov, især eg; 30 ha i drift, 60 ha
sø, 220 ha hede og resten enge og
strandenge. 18 gravhøje ligger spredt
ud i landskabet.
Besætningen består af 50 Herefordammekøer, 100 kvier og stude og 35
får.
udkig fra gårdspladsen mod Sønderhøje
og afgræsning, hvor de oprindelige
avlsbygninger lå. Og dels for den nye
stald, som er trukket væk fra de historiske
bygninger, men arkitektonisk tilpasset
disse med fx høj rejsning, mat ståltag,
bræddebeklædning og store vinduer i
gavlene.
Tilknytning
Til sommer gennemføres femte og sidste
etape af brolægningen, der kommer til
at gå helt op til den nye stald. Gamle
brosten bliver gravet frem af gruset og

Den meget sjældne strandhornskulpe, som gør botanikken på
Kås og ved Gyldendal helt særlig. Her er den foreviget af den
berømte Fynbo-maler Johannes Larsen i 1945.
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lagt på plads igen. På nogle af stenene er
der spor efter gamle jernvogne, som har
kørt over dem i tidligere tider.
”Det har været sjovt, lærerigt og godt
at flytte til en ny egn og lære den
at kende,” siger Klaus, der føler sig
meget vel modtaget og godt integreret
i lokalsamfundet. Da han kom, var han
drevet af det spændende arbejde.
”Nu holder jeg ufattelig meget af
stedet. Nærheden til fjorden, naturens
pudsigheder og muligheden for at følge
med i årstiderne og mærke vejret og
den barske vind,” siger Klaus og ser det
som sin opgave at passe på stedets
natur og mange kulturspor, sætte sit
præg og aflevere det i en bedre stand til
kommende generationer.

EU-habitatområde
Et EU-habitatområde er et
naturområde, der er beskyttet efter
EU’s Habitatdirektiv fra 1992 om
bevaring af naturtyper samt vilde
dyr og planter, som forpligter EU’s
medlemsstater til at bevare naturtyper
og arter, som er af betydning for
EU. Det gøres ved at udpege
habitatområder for at bevare og
genoprette vores natur. Hvert område
er udvalgt for at beskytte bestemte
naturtyper og arter af dyr og planter.
Habitatdirektivet omfatter mere end
200 naturtyper og 700 arter af planter
og dyr, hvoraf der findes ca. 60
naturtyper og mere end 100 arter i
Danmark.
I Danmark findes der 246
habitatområder med et samlet areal på
ca. 19.300 km², hvoraf hovedparten
er hav.

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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Lihme Ungdomsklub
af Charlotte Hansen og Marlene Brixen

Vi er to friske piger på henholdsvis
23 og 20 år, som i september overtog
ungdomsklubben i Lihme. Vi har glædet
os meget til at starte klubben op igen, og
lave en masse spændende ting sammen
med de unge. Det har indtil videre budt
på en tur til Heidepark, sammen med
de andre klubber i Skive kommune,
konkurrencer og snart en julefrokost for
alle medlemmerne.
Vi er også i gang med at arrangere
en tøseaften, hvor Marlene Brixen vil
undervise i make-up og opsætning af
hår på Lihme skole, og en tur til Skive
for at stå på skøjter en aften. Disse
arrangementer og lignende vil der blive
oplyst meget mere om, når alle detaljer er
på plads.
I det nye år, vil der blive mulighed for at
komme med til Viborg svømmehal og en
overlevelsestur i marts måned.
Lige nu har vi 11 medlemmer i klubben.
Hvis der er nogle som har lyst til at

Marlene Brixen

blive medlem, og komme med til disse
aktiviteter, er I meget velkomne til at
komme ned og besøge klubben og se,
om det er noget for jer.
Vi er åbne over for alle forslag til
aktiviteter og arrangementer, og vi vil
rigtig gerne være med til at lave en
fantastisk spændende og hyggelig klub,
som de unge har lyst til at komme i. Man
kan også finde os på facebook, hvor vi
har oprettet en side, som også fungerer
som en aktivitetsoversigt, hvor vi skriver
beskeder til de unge, om hvad der
kommer til at ske i klubben. I skal bare
søge efter Lihme Ungdomsklub (L.U.K).
Hvis der er forældre som gerne vil ned
og se klubben, komme med forslag til
aktiviteter, eller være med til at arrangere
aktiviteterne, er I meget velkonme til at
komme ned og snakke med os i klubben.
Vi har åben hver tirsdag og torsdag aften
fra kl. 19.00 – 22.00, så kom endelig ned
til os.

Charlotte Hansen
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Geotermisk varme til Lihme
af Palle Jørgensen

Geotermisk varme er det sidste nye
skud på stammen for vedvarende energi
i Danmark. Her i området er den ekstra
interessant, da geologerne mener, at
området fra Rødding til Humlum skulle
være utrolig interessant med meget store
chancer for, at der er store mængder
varmt vand i næsten to km’s dybde. Det
kan gå hen at komme Lihme-boere med
fjernvarme til gavn.

Prøveboring
Viser undersøgelserne, at der er
store chancer for vandførende lag i
undergrunden, så skal der foretages en
prøveboring. Det foregår med samme
udstyr, som bruges til olieboring.
Under boreprocessen bliver der udtaget
boreprøver, som viser, når boret er i det
vandførende lag.
Når målet er nået, foretages der en
prøvepumpning for at konstatere,
om boringen giver vand nok, og om
temperaturen er ok. Hvis det viser sig
at være som forventet, foretages der en
boring mere til samme vandførende lag,
så det geotermiske vand kan ledes ned i
samme vandreservoir, som det hentes op
af. Denne boring foretages lidt på skrå,
fordi der skal være 1 til 1,5 km mellem
sugerøret og returrøret.

Det er det lysegrønne område, der er
interessant, det skraverede område er
Limfjorden.

Der blev boret efter olie sidst i 70- erne
blandt andet i Rødding og Oddesund.
Da fandt man et vandførende lag i 1916
meters dybde i Rødding og et tilsvarende
i Oddesund i 1893 meters dybde.
Seismiske undersøgelser
Først skal der foretages nogle nye
seismiske undersøgelser. Det er fordi
måleudstyret er blevet meget bedre.
Erfarne seismologer gennemgår de nye
resultater for at konstatere, om der er så
store forekomster af vandførende lag i
undergrunden, som først antaget.

Skematisk billede af hvordan seismiske
lydbølger sendes og modtages.
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Rensning
Nu er boringen etableret; men vandet
indeholder mange forskellige salte og
andre uønskede urenheder, så derfor skal
det først sendes igennem et filteranlæg
og renses, hvorefter det sendes igennem
en varmeveksler for så at blive pumpet
ned i undergrunden igen.
Hævning af temperaturen
I knap 2 km’s dybde er vandet 62-70
grader, og det er ikke varmt nok til
fjernvarme, hvor det skal op på 8085 grader. Derfor skal der installeres
en varmepumpe, som kan hæve
fremløbstemperaturen til den ønskede
temperatur og udnytte så meget af
varmen, at returtemperaturen kommer

ned på 13-17 grader.
I geotermiske anlæg bruger man ofte en
absorptionsvarmepumpe, fordi den er
billig i drift og vedligehold. Så lidt tørt stof
om hvordan sådan en fætter fungerer.
Absorptionsvarmepumpe
Absorptionsteknologien er ikke ny.
I hvert fald ikke uden for Danmarks
grænser. Det er imidlertid ikke meget,
teknologien er anvendt i Danmark. Der
er enkelte anlæg i drift, blandt andet på
affaldsforbrændingsanlæg, fjernkøling og
til geotermi, men en bredere anvendelse
sker der ikke.
En absorptionsvarmepumpe er en
varmepumpe, som arbejder med varme
som drivenergi i stedet for el, som
kompressionsvarmepumper jo anvender.
Absorptionsvarmepumpen kan, ved
hjælp af drivvarme ved høj temperatur,
frembringe kølet vand på helt ned til
6 grader. Varmen, der tilføres som
drivenergi, tillagt den mængde som
kølekredsen afleverer, er den mængde
varme, som kan nyttiggøres til hel eller
delvis forsyning af et fjernvarmenet.
Varmen, der tilføres, kan være mellem
80 grader og 150 grader (hedtvand)
med standardmaskiner. Afhængig af
temperaturen på den tilførte varme og
mellemtemperaturen, kan der opnås
kølevandstemperaturer på mellem 6 og
15 grader. Varmen, som maskinen kan
aflevere på mellemtemperatur, kan være
opvarmning fra 30 til 50 grader, evt. 40 til
70 grader ved forsyning med hedtvand.
COP/effektiviteten for disse varmepumper
er omkring 1,7. Eksempelvis vil indfyring
af 1 MW varme ved høj temperatur
give en køleeffekt på 0,7. Summen
1,7 er den afgivne mængde varme på
mellemtemperatur.

Principdiagram for en 		
absorptionsvarmepumpe.

Nå, derfor!
Af Ane Marie Henriksen

Fra 1965 til 1971 eller 1972 havde vi
8. og 9. klasse i Lihme. I 1968 var jeg
klasselærer for vores dengang to 9.
klasser. Der havde jeg en dag sat to
store drenge til at sidde efter en time
efter skoletid. Hvad grunden dertil var,
husker jeg ikke. Jeg sad selvfølgelig
hos drengene i klassen i den time, men
da der var 20 minutter tilbage af timen,
kom Eriksen ind og sagde til mig, at jeg
kunne gå hjem. Jeg forstod ikke hvorfor,
men gik selvfølgelig, når Eriksen sagde
det. Da jeg dagen efter kom om i skolen,
stod de to drenge i porten og modtog
mig med ordene: En anden gång, så
blywer do! Jeg gik ind på lærerværelset,
hvor Eriksen havde set optrinnet og
smågrinede, og der fik jeg så en forklaring
på drengenes ordre til mig: Da de skulle
hjem efter deres eftersidning havde de
begge fået et par lussinger af Eriksen.
Der blev ikke en anden gang. Sådan
passede Eriksen både på børnene og sit
lærerværelse.
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Lys på Lihme
Lokalrådet ved Lihme kirke og Lihme
Borgerforening sørgede sammen for lys på
Lihme kirke, lys på juletræet ved Brugsen og ved
Spar Salling, samt æbleskiver og glögg. Godt 70
Lihmeboere deltog.
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Fællesspisning
for alle
I Lihme er fællesspisninger i vinterhalvåret ved at være en veletableret
skik. Spisningerne startede i 2007, og det er således 4. sæson, der
løber af stablen i 2011-12. Spisningerne er startet og drevet af Bente
Sørensen og Ann Balleby og holdes som hovedregel i Aktivitetshuset
ved skolen, så børnene kan bruge gymnastiksalen mv.
Konceptet er, at forskellige foreninger eller grupper laver mad en gang
pr. sæson. Nogle har lavet mad hver sæson, f.eks. gymnasikherrerne,
andre har været med en enkelt sæson.
Datoer til kalenderen:
Torsdag den 19. januar - Husholdningsforeningen (i forsamlingshuset)
Torsdag den 23. februar - Gymnastikherrerne
Tirsdag den 20. marts

Rådyr på Sønderhede i det
tidligste forår 2011.
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog
Ristet hotdog

17,17,7,24,24,-

Fransk hotdog
Pommes frites (lille)
Pommes frites (stor)

24,19,26,-

Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød

39,49,49,65,49,65,-

½ Kylling m/pommes frites
½ Kylling m/salat

65,65,-

½ Kylling m/agurkesalat
43,10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
57,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
52,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes

&

5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
60,Big Burger
39,Cheese Burger
43.Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese

52,49,49,63,-

Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce
Buffaloburger
m/hjemmelavet bøf

59,59,59,-

Majstrekantsburger m/kylling 45,Kyllingeburger m/paneret kød 40,Kyllingeburger m/ slice kød
49,Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger

68,73,-

Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab

83,65,-

Menu: Hjemmelavet burger

95,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola

52,52,-

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup

Live musik!
Annonceres i
Spøttrup Ugeavis
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Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33
NB: INGEN UDBRINGNING

&

Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 75,Marinerede kyllingestrimler

Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

39,-

Salat m/ kylling el. kebab

55,-

75,-

BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites

37,37,-

75,-

5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,

m/pommes frites og salat
49,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 59,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce

57,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

57,39,39,39,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

28,20,-

remoulade, ristet løg og
agurkesalat

39,45,-

37,-

27,-

41,Åbningstider
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og
lørdag evt.
åben til

kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-22:00
Lukket
kl. 17:00-23:00
kl. 16:00-24:00
kl. 13:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Åbningstider (køkkenet)

Sunshine
solcenter

åbent hver dag
07.00 - 22.00

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag

kl. 17:00-21:30
kl. 17:00-21:30
Lukket
kl. 17:00-21:30
kl. 16:00-21:30
kl. 13:00-21:30
kl. 13:00-21:30
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Har du gået i ”Lihme gamle skole”?
Af Birgit Jørgensen, formand for Lokalrådet
ved Lihme kirke

Har du lyst at se klasseværelset og
husets beboelse en sidste gang i den
bygning, der indtil 1965 rummede lærer
Jensens skole, inden den bliver fjernet?
Så har du muligheden for det søndag den
8. januar 2012 kl.13:30. Her vil dørene
være slået op for alle interesserede
til det hus, som i dag anvendes som
menighedshus i den ene ende og
beboelse i den anden ende.
Efterlysning. Vi vil gerne høre fra nogle
der har gået i skole i huset. Har du en
lille historie eller et godt minde fra de
dage, så er vi meget interesserede i at
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høre den. Kontakt Birgit Jørgensen tlf.
9756 0123 eller mail på bpjorgensen@
fibermail.dk
Ud over at se huset en sidste gang inden
det fjernes fra by-billedet, er der mulighed
for at se konfirmationsbillederne fra 19682010. Se også billeder fra området og
skoletiden, som Ib Svenningsen, Lokal
Historisk Arkiv, har fundet frem i dagens
anledning.
Planen for hvordan området i 2012
forvandles til en parkeringsplads og et nyt
graverhus, vil endvidere kunne beses.
Lokalrådet ved Lihme kirke og
Menighedsrådet byder på kaffe og kage.

- 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
Prima gas
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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Mads Møllers erindringer nr. 14, 1. del
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:
Efter fars død
Far døde ude på marken, på ”Præstens
toft”, idet han i vildelse gik ud for at ville
”gå hjem”. Da jeg kun var fire år den
gang, har jeg ikke fastholdt noget af den
bevægelse, det voldte i hjemmet. Mor har
dog fortalt, at det var en af de hårdeste
oplevelser, hun har haft i sit liv, da hun om
morgenen skulle fortælle de mange små
børn, at deres far var død. De tre ældste
var allerede den gang sendt ud i Verden,
idet Else på 18 år var hos den gamle Fru
Overgård på Hindsels, Anna på 16 år var
hos pastor Schårup i Ålbæk, og Niels på
14 3/4 år var i snedkerlære hos snedker
Laust Møller i Vejby.
Vi fem yngste blev hjemme til efter
begravelsen, men så blev der også taget
bestemmelse om os. Det hed sig jo, at
mor ikke kunne have så mange børn
hos sig, når hun nu skulle til at leve af
en lille enkepension og en endnu mindre
livrente. Og så blev denne operation
foretaget, idet man mente at gøre godt
mod både hende og børnene. Kristiane
på 12 år kom i tjeneste hos Peder Hærup
i Øster Hærup, Kresten Lund tog min
morbror Jens fra Hale med sig hjem.
Han var 10 år og var hos morbroderen
til sin konfirmation. Da tog mor ham til
Lihme, hvor han kom i tjeneste hos Jens
Andersen i Limegård. Senere kom han
til Bustrup og endelig til Spøttrup. Så vidt
jeg husker, var det hans sidste tjeneste.
Han kom derefter i sadelmagerlære hos
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C.H.Topp i Struer, der imidlertid var blevet
gift med søster Anna.
Men vi må vel helst begynde fra en ende
af og så først berette noget om:
Søster Else: Jeg har fornemmelsen af,
at Else almindeligvis blev antaget for
den bedste af os. Som den ældste har
hun jo nydt megen kærlighed og omhu,
men da hun blev større, og de mange
små søskende strømmede til, blev der
ingen anledning til forkælelse, derimod
kom der nærgående krav til hende om at
hjælpe mor alt det, hun evnede, og ingen
af hendes søskende har nogensinde
bebrejdet hende, at hun søgte at gå uden
om. Hun var en god og dygtig pige. Da
hun på Hindsels blev forlovet med Laurits
Peitersen, og han tog sig for at rejse til
Amerika, ja, så ventede hun på ham i 3
år. Han kom så hjem og giftede sig med
hende, hvorpå de begge rejste til Amerika
og blev bosat i Elk Horn i Iowa. Her købte
de en farm, og her blev de boende resten
af deres liv, som et par meget ansete folk.
De fik 8 børn:
1. Peiter Krogsgård Peitersen, født 1873.
Først farmer i Washington siden i Oregon
USA. Til sidst købte han fædrene farmen
i Iowa, men da han havde haft den et års
tid, tog han tilbage til Oregon.
2. Peter Lund Peitersen er farmer
i Nebraska, født 1875. Flyttede til
Washington, hvor han blev gift med en
amerikanerinde.
3. Anton Christian Peitersen, født 1877.
Er opkaldt efter min mor, gift med en
dansker og boede 16 engelske mil fra Elk
Horn mod vest.
4. Maria Peitersen, født 1879. Gift med
en dansker Jørgen Madsen. Boede 1
engelsk mil fra Elk Horn
5. Jens Haal Peitersen, ja således skriver
hans far navnet i 1918. Han er jo opkaldt
efter morbror Jens Hale fra Vinding. Han
er født i 1882, gift med en svensk pige.

Dybdalgård, Dybdal nr. 8. Billedet er
taget mellem 1902 pg 1910. Ejeren
var Christian Jensen.

Boede i Washington.
6. Arne Kristoffer Peitersen. Født 1884.
Han blev gift med en dansker og fik 1 søn
og 1 datter. De boede på østkysten ved
Vermont. Han var botaniker.
7. Hans Peter Peitersen. Døde da han var
11 mdr. gammel.
8. Priscilla Peitersen, født 1892. Hun var
i 1918 ugift og var husbestyrerinde for sin
gamle far.
Ægteparret Peitersen levede i mange år
i Elk Horn, og da de blev en del kirkeligt
interesserede, var Laurits Peitersen
længe medlem af kirkerådet, og jeg ved,
at de var meget agtede. Nu var de jo
også så temmelig velhavende, hvilket
måske gjorde sit dertil.
Søster Else døde den 24. februar 1918,
70 år gammel, og hendes mand få år
efter, men de har jo en så talrig mængde
efterkommere i USA.

Søster Anna: Søster Anna var ude blandt
fremmede, før far døde. Først var hun i
adskillige år hos Pastor Schårup i Ålbæk
præstegård. Siden kom hun til Bustrup
som stuepige eller sypige. Da var det en
Baron Kort Adeler, der havde gården.
Senere kom hun i lære hos en syerske
Stockholm i Struer. Her blev hun kendt
med ham, der senere blev hendes mand,
sadelmager Christian Hans Topp, søn
af sadelmager Topp på Thy. På torvet
fik han sin forretning, og her fødtes alle
deres børn. C.H.Topp var født humorist,
det karombolerede engang imellem tit
morsomt med det skrappe indre missions
væsen, de sluttede sig til. Han kom af
dage ved at blive kørt over af toget. Anna
døde 14. juni 1920 i Struer, lidt over 70 år
gammel. Af børn fik de:
1. Helene Amalie Winther Topp, født
6. januar 1875. Gift med toldassistent
Madsen, Frederikshavn. 3 børn: Kamma,
Ingeborg, og Carl Kristian Madsen.
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Chresten Pedersen Sindings ejendom,
Vester Hærup Strandvej nr. 3. Billedet
er taget i 1915.

2. Peter Lund Topp, sadelmager i
København. Død 1924. Børn: Ane Marie
og en dreng.
3. Anton Kristian Topp. Gartner i CouncilBluff i Iowa. Flyttede siden til Hastings,
Nebraska i USA. Børn: Tage Winther
Topp, født 30.05.1908 og Olfert Winther
Topp, født 18.08.1909.
4. Johanne Topp, enke efter ingeniør
Carl Ludvigsen, København. Gift anden
gang med Sigvald Weise Fogh, biolog i
København.
5. Theodor Topp. Født 1883.
Snedkermester. Lærer ved teknologisk
Institut i København
6. Adolf Topp gift med Nielsinge fra
Langå. 3 børn.
Broder Niels: Broder Niels, født d. 22.
november 1851, fik det skudsmål af far i
brevet til Onkel Kousgård, at han var en
rask dreng, og dette omdømme fik han
også af sine søskende, men de påstod
tillige, at han altid havde været slem til at
drille dem. Vi har hørt om nogle af hans
bedrifter, og der er flere endnu.
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En nytårsaften var han ude sammen med
en kammerat, vistnok Peder Baunsgård,
som var hans bedste ven, for at lave sjov.
De kom da på deres turne op til Niels
Frises (nr. 10). Her vidste de, at det kunne
være voveligt at lave fest, da Niels Fris
plejede at forsvare sit bo mod alskens
overlast og han tog det ikke så nøje med,
hvilke midler han anvendte. Altså var
det meget spændende at lave halløj her.
Efter nogen rådslagning og forberedelse
stillede de en gammel trillebør på armene
op ad den lave mur, krøb derpå op på
huset med et stort risknippe, som de
agtede at tætte skorstenspiben med, så
røgen ikke kunne komme ud. Et letsindigt,
men meget yndet sport i denne tid. Nå,
men drengene blev imidlertid ikke færdige
med deres forehavende, før der lød
en røst, høj og skrigende, men meget
langsomt udtalt op til dem: ”De kan vær´I
vil ha`mi blå bær o småg?” (Det kan være
I vil have mine blåbær at smage).
Det var Niels Fris, der stod nedenfor og
havde bøssen op til sin kind. Min bror
fortalte siden, at han aldrig i sit liv havde
fået sig flyttet så hurtigt. Der var kun tale

om sekunder her. I et nu var de begge
omme på den anden side af huset og
kurede ned på jorden. Men de påstod
at haglene fra bøssen hvislede dem om
ørerne, men de undgik dog heldigvis de
”blåbær”.
Efter fars død kom Niels i snedkerlære
hos Laust Møller i Vejby. Siden var han en
tid hos snedker Søren Hvidbjerg i Sønder
Lem. Han havde også et højskoleophold
på Testrup højskole, som han var meget
glad for, især holdt han meget af Bågø.
Derefter blev han soldat i Viborg. En lille
oplevelse fra den tid skal opnoteres:
En sommernat stod han skildvagt ved
et depot i lejren ved Hald. Nu skulle
vagterne i Hald efterses af Ronden fra
Viborg, men officererne fra byen var
ikke henrykte over denne inspektion og
søgte at lempe sig fri for den, når det
var muligt. Nu var der i Hald en afdanket
depotsergent, der var gået af som
krigsassessor, ham benyttede officererne
under tiden som Ronde, når vejret var
slemt, eller de var optaget andetsteds.
Det kunne nok gå, når han var æddru,
men der skulle efter sigende stort held til
at træffe ham sådan, og så kunne han let
lave en brøler. Altså Niels var på vagt, og
midt i nattens mulm og mørke hører han
en komme hen til sig.

I midten af halvfjerdserne blev han gift
med Dorthea Pedersen, en datter af
gårdmand Peter Østergård i Ejstrup,
Rødding sogn, og så blev han både
håndværker og gårdejer. De fik kun
et barn, Petrine, (Ja, sådan blev hun
kaldt alle sine dage, skønt hun ved en
fejltagelse af præsten er indskrevet i
kirkebogen med navnet Katrine), der blev
gift med Niels Olsen. Hun døde uden
at efterlade sig børn, så denne gren af
slægten er dermed ude af historien. Niels
døde den 2. juli 1921 og ligger begravet
på Rødding kirkegård ved siden af
datteren.
Historien fortsættes i et senere
nummer af LIhme Bladet.
(Red.: Billederne er lånt fra Spøttrup
Lokalhistorisk Arkiv. De har ikke noget
med Mads Møller at gøre, men beskriver
Lihme sogn i ”gamle dage”).

Smedemester Kristian Kreiberg i sit
værksted, Adelgade 4, Lihme
mellem 1911 og 1930 (billedet er
et udsnit af et større fotografi).

”Hvem der?” Spørger han. ”Ronden”, var
svaret. ”Feltråb!” fordrer Niels.
”Ja, det kan nok være det samme
med det, for jeg er krigsassessoren,
og de kender mig nok!” Oplyste den
beskænkede Ronde.”
”Javel”, svarede min bror, greb
krigsmanden og stoppede ham ind i
skilderhuset, hvorpå han drejede dette
en halv omgang rundt, og så havde han
den uheldige Ronde fængslet, og her
måtte han stå, til han kunne blive sendt til
Viborg med afløsningen.
Næste dag fik Niels ros for sin resolutte
optræden, og krigsassessoren blev
fritaget for hvervet som Ronde.
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Jul i Lihme

tekst Dorthe Dalsgaard og Marianne Husted, foto Mitte Mekaline Nielsen Husted

1. søndag i advent troppede deres udsendte op foran Lihme Brugs i silende regn
og en forrygende storm for at tage pulsen på betydningen af julen for de Lihmeboere, der trodsede elementernes rasen og bevægede sig udendørs. Skal der
mon ske noget særligt i år, eller gemmer de på en speciel tradition i netop deres
familie?
Anders Dalsgaard, Brodal:
”Om julen prøver vi at lave det
ligesom førhen.
Vi holder fast i
traditionerne og
er sammen med
familien. Jeg tror
nok vi har en
speciel tradition,
men jeg ved
ikke rigtig, om jeg vil sige det….Det er
morgenmaden juledag. Da spiser vi kold
risengrød med varm kogt juleøl.”

Arne Pinnerup,
Ø. Hærup:
”For mig er
julen julepynt,
julenisser,
juletræer….. og
julefrokoster.
I år kan vi ikke
planlægge
så godt, da vi
ikke ved om
juleaften bliver
på sygehuset. Vi skal bare være os selv
juleaften, men bedsteforældrene er klar til
at træde til, hvis vi må afsted. Ditte er sat
til at føde nytårsaften…”

Kirsten Henriksen, Lihme:
”Julebagningen
sikrer, at vi
kommer i julestemning. Jeg
bager julesmåkager, boller og
kringle og gerne
sammen med
børnene.
Juleaftensdag
sidder vi samlet omkring en julefrokost
og hygger os med pakkespil, indtil vi går
i kirke. Juleaftensmenuen er and, flæskesteg og medister og tilbehøret er halve
æbler med gelé, brunede kartofter og
rødkål og ikke at forglemme de franske
kartofler. Desserten er ris a la mande.
Anden Juledag mødes vi med familien til
julefrokost.”

Jane Svenningsen, Lihme:
”Op til jul, og
gerne inden den
1. december,
pynter jeg op
med rødt. Der
er julepynt med
historie, som
stammer fra min
bedstemor og
mit barndomshjem og meget som børnene har lavet.
Vi holder altid jul sammen med enten
Peters eller min familie. Vi har ikke noget imod at tage i byen, selvom vi er en
børnefamilie. Det vigtigste juleaften er
hyggen ved juletræet med sang og turene
omkring juletræet. Juledag har vi god tid,
og nyder en gåtur langs fjorden. Først
om aftenen mødes vi med min familie til
julespisning.”
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Arne (Frants)
Dahl, Lihme:
”Julen er en
gammel tradition. Men i år
holder vi ikke jul
sammen, fordi
Gurli skal arbejde. Det har vi
prøvet en gang
før. Så holder
jeg juleaften
hos vores datters svigerfamilie. Juledag
er hele familien Dahl samlet, hvilket vil
sige 40-45 personer. I år er det i Rødding
Forsamlingshus, ellers plejer det at være
i Lihme Forsamlingshus. Så holder vi et
stort sammenskudsgilde.”

Per Nielsen,
Lihme:
”For mig er julen
ren hygge og
samvær med
familie og venner.
Jeg holder jul
hos mine forældre i Ramsing,
hvor vi bliver ti
personer juleaften. Menuen står på flæskesteg med
brune kartofler, hvide kartofler og god
sovs. Måske også medisterpølse. Til dessert får vi ris a la mande.”

Jonna Bjerre,
Vendal:
”Julen betyder
alt for mig, så
kan jeg være
sammen med
familien. Juleaften er vi altid
hjemme, og om
eftermiddagen
kommer vi i
kirke sammen
med børn og forældre. Det gør jeg ellers
ikke.
Vi er holdt op med at have julemand.
Sidst han var på besøg, kunne børnene
se elastikken på skægget og sagde, at det
var Lars, da han begyndte at sige noget.”
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Edith Smedemark, Lihme:
”Jeg rejser i
byen til jul. Jeg
synes bare, det
er så hyggeligt,
ellers betyder
julen ikke noget
særligt.
Jeg har ikke
plads til at holde
jul hjemme, så
nu rejser jeg til Lunderskov til Anne Marie
og Søren. Her får vi også and og ris a la
mande, som vi fik hjemme. Vi går gerne
i kirke, hvor Søren spiller juleaftensdag.
Han er ingeniør, men spiller i kirken til jul
og påske og andre højtider.”

Jan Hansen,
Ålbæk:
”Hele familien
lader op til jul
med en skovtur
for at finde mos
på det vi kalder
mosturen.
Julemenuen
består af farseret kalkun
fra Slagtermesterinden. Resterne fra juleaften nyder
vi i juledagene, hvor familien er samlet til
julehygge.”

Ruth og Tage
Miltersen,
Vadum:
”Vores jul er
ganske almindelig. Juleaften er vi hos
en af vores
fem drenge og
hans familie.
Vi er hos dem
på skift, i år
skal vi være hos vores ældste dreng i Vinderup.
Hele familien samles hvert år hos en af drengene 14 dage
før jul, hvor det er lettest for alle at få fri. I år skal vi være i
Nr. Søby, hvor vi bliver 34 i alt. Så bytter vi julegaver og alt
det sjove. Alle drengene er gift, og vi har 14 børnebørn og
tre oldebørn. Og nogle af børnebørnene har kærester, så
derfor bliver vi så mange.”
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Søren Smedemark, Kås:
”Julen er tiden,
hvor jeg også
kommer i kirke.
Dorte og AnneLene står for
adventskrans og
julehygge. Det
er lidt forskelligt,
hvor vi finder et
juletræ. Nogle
gange ender vi med at hente et her i
Brugsen.
Duften af julemad kommer ude fra
værkstedet, hvor vi steger kalkunen i en
webergrill. De seneste år har vi varmet
op med kul, men i år forventer jeg at det
bliver med gas. Så sørger vi for at åbne
døren jævnligt for at sikre luften i rummet.”

Gerda Møller,
Lihme:
”Julen betyder
en hel masse.
Hyggen. Og
børnene kommer hjem.
Vi skal være
hjemme juleaften, hvor vi spiser en traditionel
julemiddag med
and, kartofler, brune kartofler, ribsgelé,
rødkål og sovs og bagefter ris a la mande.
Efter middagen danser vi om juletræet og
rafler om gaver.”

Johannes Iversen og Johanne
Sørensen,
Gyldendal:
For Johanne
betyder jul
kristendom,
mens det ikke er
tilfældet for Johs,
der koketterer og
forsøger at sætte
nissehuen på
islamisk vis. Resten er de enige om: ”Julen er lig med samvær i familien, tid til at
dyrke skisport og pleje sig selv. Vi holder tit jul i Norge, men ikke i
år, hvor vi holder graviditetsjul hjemme, fordi vores svigerdatter er
langt henne.
2. Juledag tager vi til Norge sammen med Thora og Rolf. Så løber
vi på ski, læser bøger uafbrudt og fejrer nytår. Det er meget øde,
langt ude på landet i øtemarken. Der er både bjørne og ulve i
området…”

35

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

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

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
var lærer: ”Måske har jegHvad
væretenten
uartig eller
det drejer sig
noget”, fortæller Niels med et
smil.
Det var til mindre
om
materiel
fem km på cykel eller gåben.

opgaver i hjemmet eller
større
erhvervsopgaver,
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!

www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00

Niels.” Niels svarede: ”Ja, men en skøn dag.”

Klik ind på

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

stort materiel
udlejningsprogram

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
os på
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 med resten af selskabet
Salg og leje
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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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Nu nærmer julen sig, og et nyt år 2012
tager sin begyndelse. Her i december er
indsamling af kontingent for 2012 startet.
Vi kommer rundt til samtlige husstande
med fastboende. I forbindelse med
kontingentindsamlingen bliver årets folder
for Lihme Borgerforening 2012 omdelt.
Her kan I bl.a. se foreningens formål, de
planlagte aktiviteter for 2012 m.v.
Der er generalforsamling torsdag den
19. januar 2012 i forsamlingshuset.
Forud for generalforsamlingen
er der fællesspisning, hvor
Husholdningsforeningen vil lave maden.
Af hensyn til generalforsamlingen
er fællesspisningen flyttet til
forsamlingshuset.
I fællesskab mellem Lokalrådet for
Lihme Kirke og Lihme Borgerforening
sluttede årets aktiviteter af med et
fællesarrangement. Sidst i november,
en fredag aften, tændtes lyset på Lihme
Kirke og der var fakkeloptog gennem
byen, hvorefter der ligeledes tændtes
lys på de to juletræer på torvet og ved
Forsamlingshuset. Det hele blev afsluttet
med æbleskiver, glögg og mulighed for en
god snak. Et rigtig hyggeligt arrangement,
som hænger fint sammen med
Husholdningsforeningens Julemarked i
Forsamlingshuset samme weekend om

søndagen. Vi vil gentage arrangementet i
2012. (Se billeder side 22 i dette blad).
2011 har været godt år for foreningen.
Vi fik is-rally op at stå, med rigtig mange
frivillige kræfter involveret. Havde
Limfjordsteateret til at give forestilling
for fulde huse i Forsamlingshuset
samt gennemførte alle de traditionelle
aktiviteter med banko, fastelavnsfest,
diskoteksaften for de mindre børn, byfest
og oktoberfest.
Vi har nu fået fuget Forsamlingshuset og
skiftet vinduerne på sydsiden af huset.
Skive kommune har givet mundtligt
tilsagn om tilskud, så vi kan få skiftet
resten af de gamle vinduer på nordsiden.
Det går vi i gang med i i løbet af det nye
år.
Det har været en fornøjelse med den
stabile opbakning og deltagelse, der er
til alle arrangementerne. Den bærende
kraft er det positive fællesskab, den
store hjælpsomhed og samarbejdet om
at gennemfører arrangementerne. Det
er positivt for vores lokalsamfund. Vi vil
gerne sige alle tak for et godt år 2011.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt
nytår.

Aktivitetsoversigt for 2012 (med forbehold)
Kontingentindsamling for 2012			
Generalforsamling				
Fastelavnsfest					
Banko I					
Vedligeholdelse/rengøring af forsamlingshuset
Nye vinduer på nordsiden af forsamlingshuset
Børnedisko					
Byfest						
Oktoberfest					
Banko II					
Lys på byens juletræ				
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Maling af forsamlingshuset inde			
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December 2011
Torsdag en 19. januar (fællesspisning)
Søndag den 19. februar
Mandag den 27. februar
Lørdag den 3. marts
Forår 2012
Fredag den 30. marts
Torsdag den 14. - lørdag den 16. juni
Lørdag den 6. oktober
Torsdag den 8. november
Fredag den 23. november
Søndag den 25. november
Efterår 2012/Forår 2013

Lihme

- død eller levende?
•

•

Lihme har fået en bevilling fra Socialministeriet og Skive
Kommune på 4 mio kr. til områdefornyelse i Lihme by.

•

For at pengene frigives, skal Lihmeboerne fastlægge indholdet til programmet for hvordan midlerne ønskes benyttet... Programmet skal afleves til Socialministeriet

•

Hvilken fremtid skal Lihme stå over for? Valget er dit!!

•

Ønsker DU at støtte op om din landsby og sikre midlerne
kommer i hus, skal du møde op til en række workshops der
afholdes over vinteren. Her skal det afklares hvad I vil i
Lihme og hvordan jeres mål nås..

Derfor:
MØD OP TIL EN ELLER FLERE AF FØLGENDE WORKSHOPS
- og gerne dem alle:
•

D.6 december kl.19-21:45: Visionsworkshop - hvad er visionerne for Lihme?

•

D.24 januar kl.19-21:45: Idéworkshop - hvordan kan visionen realiseres?

•

D. 25 februar kl.10-13: Konceptworkshop - udvælgelse af
idéer - afslutter med fælles frokost

•

17 april kl.19-21:00: Borgermøde - præsentation af programmets indhold
Alle møder finder sted i Aktivitetshuset

OBS: Er der lokal opbakning igangsættes programfase- ellers
ikke!

Andre aktiviteter:

Håndarbejde, bob, forskellige spil. Hver onsdag kl. 14-17 Fælleshuset Valmuevej. Lihme
Pensionistforening
”Vi synger julen ind” Tirsdag d. 13. dec. kl. 19 Lihme Kirke. Lokalrådet ved Lihme Kirke
Åbent hus i ”Den gamle Skole” søndag d. 8. januar kl. 13:30. Lokalrådet ved Lihme Kirke
Oplæsning Mandag d. 9. januar Fælleshuset Valmuevej. Lihme Pensionistforening
Oplæsning. Mandag d. 16. januar Fælleshuset Valmuevej. Lihme Pensionistforening
Oplæsning. Mandag d. 23. januar Fælleshuset Valmuevej. Lihme Pensionistforening
Vinterfest med dans. Torsdag d. 8. februar Lihme Forsamlingshus. Lihme Pensionistforening
Aktivitetsdag. Onsdag d. 21. marts kl. 10 Lihme Forsamlingshus. Lihme Pensionistforening
(Ønsker man arrangementer optaget på denne oversigt kan man kontakte Birgit Jørgensen
bpjorgensen@fibermail.dk)
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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.

Michael Brixen
Mobil 23461030
40

graphicmaster.dk

Lihme´s lokale
egnssparekasse
Limfjorden omkranser vores
landsdel og danner rammen om
den smukke natur og sommerhusområder, egnen er så rig på
– specielt på egnen ved Lihme.
Spar Salling er din lokale egnssparekasse med nogle attraktive
produkter, som for eksempel en af
Danmarks bedste lønkonti.

Eller hvad med at låne op til 80%
af vurderingen på dit sommerhus på realkreditlignende vilkår
som fleksibelt boliglån.
Husk!
Vi gennemgår gerne dine
nuværende engagementer
– helt GRATIS.
Det er jo dine penge !

Ring 97 56 01 02,
kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk
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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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hurtigst muligt, på grund af travlhed.
hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligArbejdet
heder
m.mbestår af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.
Mulighed for samkørsel fra Skive.

BRODAL EL-MONTAGE
Reparation og salg af
hvidevarer
El-installation ved
autoriseret installatør
KARSTEN
J. NØRGAARD
Mobil: 51 36 30 10

Søndergade 3

• Balling

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Heden Mobil
9, Rødding,
40 59 7860
81 61Spøttrup
Mobil 40 59 81 61

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

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

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

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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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
TØMMERHANDEL ApS
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 15 55
grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12
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Dagens middag,
a’la carte og selskaber
Vi ønsker alle en god jul
og et godt nytår.
Vi åbner igen den 10. februar 2012:
fredag, lørdag og søndag fra kl. 11

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · JULEPYNT · SMYKKER

EKSTRA ÅBEN 2 Nov. - 23 Dec.
Onsdag – Torsdag KL 16 – 20
Fredag KL 14 –18
Jeg åbner gerne efter aftale

ADELGADE 8 · LIHME · 7860 SPØTTRUP
MOBIL 29 80 03 50
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WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK

