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Dommerne i Danmarks
skønneste hjem Eva
Harlou, Niels-Erik
Folmann og Jannik
Martensen-Larsen.

Danmarks skønneste egn
Af Ann Balleby

Det er en fin efterårsdag med sol og lidt
vind og drivende skyer. Min nabo Mette
plukker hyldebær og hestene snupper
en rask tur rundt i folden. Indenfor nyder
ungerne en fridag med online pc-spil via
bredbåndet og en amerikansk film, før det
går løs med tvangsudskrevet rengøring
og en tur i motionscenteret. Vi lever på
den egn, som for mig er den skønneste
i Danmark. Vi lever her uden at gå på
kompromis med det moderne liv anno
2012.
Det er ikke det billede man får, når man
følger vores egn i medierne. Så lever
vi i ”Udkantsdanmark”, hvor alt er sølle;
mennesker, uddannelser, byer, boliger..
Det var for at røre ved dette udkantsbillede, at vi i vores familie valgte at være

med i DR1’s konkurrence om ”Danmarks
skønneste hjem”, hvor de ni tv-regioner
i Danmark konkurrerer. Først er tre
huse i hver region udtaget. Vinderen
fra regionen går så videre til en finale,
hvor der kåres en vinder. Præmien er kr.
100.000. Finalen vises i tv 29. oktober.
Deltagelsen har været en stor positiv
oplevelse. Dels fordi vores hjem er gået
videre, dels fordi alle vi taler med, synes
det er godt, at vi stiller op og slår et slag
for vores egn. Som en sagde: ”Jeg tror
allerede mit hus er steget i værdi”.
Men det vigtigste er værdien i, at man
respekteres for sine valg, f.eks. valget af
sted man bor. Derfor vil vi deltage for at
vise vores skønne egn.
Lihme-huset, som er med i
Danmarks skønneste hjem.
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Christina og Anders bygger rede på
Sønderhede
Af Marianne Husted

”Vi var bare klar til at få vores eget, og
vi har altid villet bo på landet,” siger
Christina Kjeldgaard, mens hun og
Anders Andersen viser rundt i deres
hjem på Sønderhedes højeste punkt. I
den nyrenoverede førstesal er der store
vinduer i begge gavle. Mod øst med vidt
udsyn over marker og fra soveværelset
i vest panoramaudsigt over fjorden til
Struer, Venø, Jegindø og Mors.
”Vi har selv lavet det hele,” fortæller parret
om de mange omforandringer huset har
været igennem, siden de overtog det i
marts sidste år. Huset har fået nyt sort
tegltag, og loftet er isoleret efter de nye
energikrav med 350 mm rockwool. I
stueetagen er der kommet nye trælofter
overalt, væggene er efterisolerede, og
der er sat gips op. Aktuelt er de i gang
med at lave en ny stue i enden af huset
og har muret en bue i væggen, hvor man
kommer fra den eksiterende spisestue til
den nye stue. Et af de næste projekter
bliver en helårsudestue, der skal bygges
på i en vinkel. Senere er der planer om
at lave bindingsværk i den gamle lade og
indrette den til gildesal. Børneværelser
er der ingen af, men det kan der let blive
ved en lille omforandring og en enkelt
skillevæg, forklarer de to unge, som
begge er 23 år.
Gavle i grus
”Vi tager det lidt ad gangen. Vi kan jo
sagtens være i det, som det er og så gå i
gang med noget nyt, når vi har lyst,” siger
Christina. Både hun og Anders glæder
sig over, at de har fået deres eget efter
at have boet sammen i en lejlighed i
Rødding i 3½ år. Anders blev udlært som
tømrer som 19-årig og har tydeligvis bragt
sine håndværkertalenter ind i hjemmet.
Men midt under renoveringen af
overetagen tog tingene dog en meget
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skæv drejning. De var blevet færdige
med at sætte vinduesparti i østgavlen, og
var så i gang med gips og tag, da vinden
pludselig drejede over i syd. Den kraftige
storm blæste østgavlen ud af huset.
Murbrokker og knust glas lå i en stor
dynge for enden af huset, der blev lappet
sammen med presenninger. Alligevel gik
det galt igen ugen efter, hvor vestgavlen
væltede, og tog nogle af spærene i
vestenden med sig i faldet. Da gavlene
var blevet bygget op igen, byggede
Anders selv vinduespartiet i vestgavlen
og reparede partiet til østsiden.
”Det var godt nok modgang og lidt op
ad bakke,” siger Christina, der frøs i et
pivåbent hus midt i december og hen over
nytår. Men i februar var det meste færdigt
igen, og det blev tid til at ønske sig en
skorsten.
Tvistet skorsten
Christina er datter af murermester Lars
Kjeldgaard fra Lem, og han havde lovet
sin datter at bygge lige den skorsten,
hun kunne tænke sig. Christina og
Anders kiggede på en masse skorsten
på internettet og faldt for en snoet model.
De kontaktede skorstenes ejer og fandt
ud af, hvordan den var bygget. Så gik
Anders og ’svigerfar’ i gang. Anders
lavede en skablon i træ og brugte to dage
på at skære mursten over på langs med
en vådskærer. Det var nødvendigt for,
at skorstenen kunne komme til at dreje
rigtigt. Det kom den og fremstår i dag som
en helt unik skorsten.
Arbejde på Lolland
Til hverdag er Christina alene hjemme
sammen med hunden Monty, en kat
og tre kattekillinger. Hun læser til
fysioterapeut i Holstebro, og Anders er på
farten som tømrersvend. Både Anders og
hans far, Martin Andersen, arbejder hos
Ramsing Tømrer og Maskinsnedkeri.

Anders og Christina en smuk
aften ved solnedgang. Man
fornemmer deres dejlige
udsigt om syd-vest.

Den smukke velanlagte have.
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”Lige nu arbejder vi i Maribo på Lolland,
hvor vi laver tømrerarbejdet på et
rentrumsvaskeri, der skal bruges til at
vaske kitler fra et sygehus. Ellers er
det mest tømreropgaver i butikker på
Sjælland,” fortæller Anders, der tager
af sted sammen med sin far 1½ time
efter midnat om søndagen og kommer
hjem igen torsdag kl. 18. Far og søn bor
i en skurvogn på pladsen, hvor faren er
projektleder på opgaverne, som de to
løser sammen med lokale håndværkere,
som lejes ind.
Frihed
”Det er skønt herude. Det er også et
dejligt sted at få børn engang. Så kan de
lege uden fare for biler. De kan få deres
egne dyr, og vi kan gå til vandet. Der
er mange muligheder,” siger Christina,
som sætter stor pris på naturen og
omgivelserne og nyder at lade Monty løbe
over markerne uden snor eller at tage
den med til vandet, hvor den kan lege og
soppe. Fem minutter tager det at gå til
stranden fra huset, der ligger lidt væk fra
naboer, hvilket også passer de unge godt.
”Hvis vi har lyst til at spille høj musik
eller gå ud i haven i undertøj, så kan
vi bare gøre det,” forklarer Christina,
der på ingen måder savner at have
sine veninder tæt på. Hun har mange
venner og veninder spredt over en stor
del af Danmark, og hun tager mindst
en gang i kvartalet en tur til Århus for
at blive en del af storbylivet og besøge
sine veninder der. I det daglige møder
hun studiekammeraterne i Holstebro, og
mandag og onsdag aften er hun sammen
med sine fodboldveninder, når de
enten træner eller spiller kamp i ”TeamSpøttrup”, som er et hold for kvinder i
alderen 16 – 40 år.
High Light
Mens Christina er til fodbold, så er Anders
til musik. Han er guitarist og forsanger
i bandet High Light, som består af fem
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unge, der har spillet sammen i mere end
tre år.
”Vi øver hver weekend og er også
ude at spille. Vi har fx spillet til byfest i
Rødding i tre år, til posefest i Ramsing
og running dinner i Balling,” fortæller
Anders og karakteriserer musikgenren
som ”røvballemusik, Kim Larsen og dansk
80ér musik”. Christina smiler og nævner
Anders´passion for veteranknallerter,
som han makker med i værkstedet,
der også udgør en del af hjemmet. Og
Anders´traktor bliver nævnt. Den købte
han for at være parat til at modstå enhver
snestorm og i stand til at fragte sig selv
og Christina til bussen i Lihme. Sidste
vinter blev der dog ikke brug for den.
Krejbjerg kærester
Anders gik direkte i tømrerlære efter
folkeskolen, mens Christina holdt to
sabbatår efter gymnasiet, hvor hun bl.a.
arbejdede på Lem Ældrecenter og Lem
Skole og rejste to måneder til Sydamerika
sammen med en veninde.
De viser rundt udenfor. Monty er med; på
værkstedet, ved vestgavlen og i haven
med den lille guldfiskedam, som også
er en af Christina og Anders’ kreationer.
De snakker begejstrede om deres sted
på Sønderhede og kigger ind imellem
forelskede på hinanden. Det har de
efterhånden gjort i mere end syv år. De
kom i klasse sammen i 8. klasse og blev
kærester til en Krejbjerg fest i 9. klasse.
”Tingene skal udvikle sig,” siger Christina,
der blev tændt på Anders’ drøm om at
slå sig ned på landet efter tiden som
lejere i byen. Parret vil gerne have
flere dyr og mener, at de vil tænke på
familieforøgelse, når Christina er færdig
som fysioterapeut.

Der bliver virkelig sat skik på
det gamle hus. Bemærk den
kække skorsten.

Christina med hunden Monty,
som holder hende med
selskab, når Anders er af
sted.

Anders er fritidsmusiker...

... og knallert ejer!
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Parret på Toftegården Ove Møller Bek og Karin
Andersen - der for længst
har kunnet fejre sølvbryllup papirløst.’

Ove Møller Bek ved sin flotte
grønmalede salgsbod, som er
bygget op på en roerenser.
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Oves salgsbod med de søde
budskaber
Af Erik Randel

Det skønne liv i den rygende blæst hos
Ove og Karin oppe på Toftegården...
kunne næsten lyde som snuppet fra
en Morten Korch roman. Men det er
dagligdag på Vester Hærup Strandvej 23,
hvor livet leves med dybe rødder i naturen
og en herlig udsigt over Limfjordens
vande.
Mange kommer forbi på vej til og fra
Lihmes store sommerhusområder - og
standser op ved Toftegårdens officielle
facade ved alfarvej, den grønmalede
salgsbod på hjul med både spiselige og
åndelige tilbud på hylderne. De sidste er
tilmed gratis - en helt usædvanlig service.
Og så er der også et helt særligt budskab
til tyvagtige sjæle. Vi vender tilbage til det
lille salgstempel, der har charmeret mig
som årlig feriegæst på Gyvelvej.
For først er der historien om den stoute
Ove Møller Bek på 71, der selv rager op
i landskabet, når han giver sit besyv med
eller tager initiativ til fælles bedste på
egnen. Han véd noget om livet og tænker
dybsindigt, så det er ikke helt ved siden
af, at nogle i ferielandet kærligt fascineret
har givet ham tilnavnet professoren.
Slagter med udvidet horisont
I virkeligheden er Ove udlært slagter, der
brugte sit håndværk til noget helt andet
på Tulip i Vejle: Arbejdsstudieteknik.
Fra sin fødeby Hedensted tog han en
længere afstikker til det nu hedengangne
A.P. Møller skibsværft på Lindø, hvor han
var - ”godt betalt rørlægger: Jeg har lagt
alle de lange løbebroer på de syv første
af rederiets tankskibe!”.
Tilbage til Tulip, men næste spring
blev til Slagteriernes Forskningsinstitut
i Roskilde, hvor Ove byggede videre på
sit speciale med arbejdsstudieteknik og
på RUC lærte om undervisningsteknik.

Fra Hedensted tog
han i en årrække rundt
til næsten samtlige
danske hoteller og
fortalte, hvordan det
daglige arbejde bedst
tilrettelægges. Et nyt
skift - til et sydjysk
rengøringsselskab,
hvor Ove som
afdelingsleder stod
for at lede og fordele
arbejdet i den branche.
Et lykkeligt træf for
27 år siden
Og så var han
så heldig under
arbejdet for 27 år
siden at træffe Karin
Andersen - opvokset
på Toftegården
- mens hun var
plejehjemsleder i
Hedensted. Kemien
var i orden, og da
hendes mor døde
1990, flyttede parret
til Lihme og overtog
driften af de 30 tønder
land. De fleste blev
forpagtet ud og senere
solgt, men i dag er tre
tønder land tilbage, og
det er rigeligt.
Ove har fingrene
i meget. Han
var medstifter af
andelsselskabet, der
overtog restauranten
i Gyldendal - ”vi ville
sikre udviklingen” - er
formand for Lihmes
Venstre, ja, der findes
knap en forening i
området, hvor Ove ikke
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Budskabet til svage sjæle med middagsinvitation.

er medlem af bestyrelsen. Og han dukker
op, når der skal bruges et par hænder og
et godt hoved og er meget kreativ. Som
da der ved Byfesten skulle holdes en lille
gudstjeneste i festteltet - hvordan skulle
der så ringes ind?
”Jo, jeg kom med et plovskær og en
hammer, og det gav en forunderlig
malmklang.”
Vi skal også huske de gode sange, synes
Ove. Når han er mødeleder, er det ikke
blot ”Blæsten går frisk”, der skal synges,
men hans yndling, ”Det lysner over agres
felt” ”
”Og det uanset, om den passer til
årstiden”, siger Ove.
Næsten dagligt triller han ned til havnen
i Gyldendal for at nusse om sit kære
skiw, Cristal, en 22 fods hollandskbygget
sejlbåd med rullefok og det hele. Og er
vejret til det, sættes kursen ud i bugten.

Bøger af alskens slags på
tag-selv-hylder
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Til svage sjæle: Kom til middag!
Tilbage til den kontaktskabende grønne
salgsvogn. Der er i sæsonen nyslynget
honning fra den bigård i Kås, han er
medejer af, kartofler til ti kroner posen
- af den gode resistente sort Exquisita
- og hvis man vi have persille eller
salat fortæller et opslag, at der er gratis
selvpluk i haven. På de øverste hylder er
der masser af brugte bøger med samme
prissætning: Tag selv, de er gratis.
”Jeg er en læsehest, der har alt for
mange bøger. Det synes Karin i hvert
fald, så hun tynder ud i samlingerne
og sætter bøger i stribevis ud til vejen.
Der er nok at tage af. Og det pudsige
er, at nogle af feriegæsterne, der har
taget bøger, selv afleverer nogle, de
har læst i sommerhuset. Så der en god
omsætning...”
En enkelt slange har vist sig i Ove og
Karins paradis. En tyvagtig sjæl, der har
taget både kartofler og de penge, der
lå der fra dagens salg. Derfor har Ove
i foråret sat et nyt lille opslag op med
en opfordring til de svage i sjælen, som
måske ikke ejer dronningens mønt eller
mangler pli: Lad nu kartofler og penge
ligge og tag i stedet mod en invitation til at
komme med til bords til aftensmaden på
Toftegården.
Nej, det er heller ikke Morten Korch! Men
et smukt udtryk for hjertets dannelse med en twist humor - på Hærup Strandvej
23.

En mand og hans skiw -- Ove
på sit daglige trip til ”Cristal” i
Gyldendal
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Knud Strand Stævne
Knud Strand Stævnet blev
holdt fra 1931-1957.

Af Ann Balleby

I årene fra 1931-1957 deltog hundredvis
af børn i de legendariske Knud Strand
Stævner ved Knud Strand i Vestsalling.
Dagen var en festdag, hvor de 19
skoler i Sydsalling lærerkreds dystede
mod hinanden. Man udførte fælles
gymnastik. Der var kampe i håndbold,
rundbold, stafetløb, tovtrækning mm. Om
eftermiddagen kom alle forældrene for at
se stævnet. Der kunne være flere tusinde
mennesker forsamlet ved Knud Strand.
De navnkundige lærere Ømbøll (Odense),
Husted Petersen (Ålbæk), lærer Larsen
(Ejstrup) og ikke mindst Lærer Enna
Jensen (Lihme) kæmpede bravt mod
hinanden, for at gøre netop deres
skole til vinder. Dagen huskes dog for
sammenhold og kammeratskab. Stævnet
var kort sagt årets højdepunkt for børn i
Spøttrup og Skive skoler dengang.

”Dengang vi var børn var Knud Strand
Stævner: ”no fåle nøj”, noget vi så frem til.
Min far havde en rutebil, som han kørte
os fra Lihme i. De andre skoler kunne
tage toget derover.”
”Vi boede i krydset i Lihme overfor
Brugsen. Vi havde posthus, så min far
var postmester, men havde altså også en
bus, som kørte rutebil til toget i Brodal.
Toget kørte morgen, middag, eftermiddag
og aften, og så transporterede min far
folk de sidste fire kilometer fra Brodal til
Lihme. Han hentede også posten ved
toget. Så kørte posten ud derfra.”
”Knud Strand Stævnerne foregik under
Kaj Enna Jensen. Ham glemmer vi aldrig.
Alle de andre skoler ville gerne banke
dem fra Lihme. Enna Jensen kunne hidse
folk op. Lihme blev presset, men kunne
både vinde og tabe.”
Verner nød dagen i august, hvor Knud
Strand Stævnerne blev genoplivet: ”Det
var dejligt at være samlet igen. Absolut.
Det var et godt initiativ. Men det kunne
knibe at kende folk. Hvem er det? Nå hold
da op!”

Lørdag den 4. august genoplevede
mange lokale disse Knud Strand Stævner.
Der var fælles indmarch for de
62- 88 årige, der har deltaget i
stævnet, Her kunne man møde
gamle skolekammerater fra dengang.
Indmarchen foregik skolevis, lige som
man gjorde dengang og Lihme skole var
flot repræsenteret bl.a. med fire faner.
Verner (Post) Larsen Jensen deltog i
Knud Strand Stævnerne både dengang
og denne sommer.
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Verner Larsen Jensen deltog
som barn i Knud Strand
Stævnerne og var også med
til mindestævnet i august i år.

Håndværksbrød
fra
Jebjerg Bageri

Mejeriprodukter fra Thise
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter  
Primagaz
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-19.00
Kåsvej i Lihme
9756 0008
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

Lihme Tennisklub

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

Medlemspriser sæson 2012
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
Leje af bane 1½ time
Leje af bane, inkl. bolde 75 kr.
Udlejning sker ved: Lihme Brugs

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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Som far så søn
Af Ann Balleby

Det er sommerens varmeste dag og
vejret falder fint for Gyldendal Bådelaugs
25 års jubilæum. Jeg er på fjorden i
følgebåden sammen med Jimmys far,
Henrik Nautrup, fra Lem. Mens vi hygger
os og sejler rundt mellem de unge
sejlere, fortæller Henrik, at han selv var
ungdomssejler, da havnen var helt ny og
Gyldendal Bådelaug netop stiftet.
”Dengang var det Egon og Alain, der
trænede os. Det var hyggeligt og vi tog
til stævner rundt omkring, bl.a. i Humlum
Lejren, Struer og Sunds. Nogle gange
overnattede vi i telt.”
Henrik fortæller med liv og fagter om en
kort tur til Viborg-søerne, hvor de sejlede
i en 12-meterbåd, som var specielt sjov
at sejle, fordi den var handicapvenlig og
man ikke behøvede flytte sig fra bådens
midte.

Jimmy går til sejlads i
ungdomsafdelingen i Gyldendal
Bådlaug ligesom hans far, Henrik,
gjorde for næsten 25 år siden.

Jimmys far Henrik er igen på vandet
efter mere end 20 års
pause.

16

Det var dog ikke far-Henrik, som lokkede
sønnen, Jimmy, til sejlads, men en flyer,
som han fik med hjem fra skolen. Jimmy
nyder at gå til sejlads sammen med de
andre drenge og enkelte piger, hvoraf
hovedparten er fra Lihme og enkelte fra
Balling. Og Henrik synes, det er dejligt,
Jimmy sejler.
”Det er hyggeligt at være tilbage sammen
med Jimmy og så kommer man ud på
vandet igen.
Der er sådan noget far-søn-ting over
det. Men jeg tror også det kommer af at
man har en interesse selv, man gerne vil
give videre. Så ens søn oplever de gode
oplevelser, man selv har haft. Det er en
tryg ting at give videre.”

Bådlaugets klubhus. Huset står
endnu engang foran udvidelse.

25 års jubilæum i
Gyldendal Bådlaug
Lækre, hurtige FEVA-joller, som var
lånt til jubilæet.

Festlige flag var
hejst på bådene.

Prøvesejlads
med hele
familien.

Polokajakker er sjove - det er
Inger som sælhund også.

En begivenhedsrig og hyggelig
jubilæurmsdag sluttede med fest i
sommerens varmeste nat.
Masser af sejlads til jubilæet på
sommerens varmeste dag.
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Brugsen og biler

Af Marianne Husted
”Man er glad, når man møder, og glad
når man har fri.” Sådan lyder meldingen
fra 16-årige Emil Vang, der har fritidsjob i
Dagli’ Brugsen i Lihme. 17-årige Thomas
Trærup støtter ham i, at det er godt at
arbejde i Brugsen og siger:
”Der er et godt sammenhold mellem
os, der arbejder her.” Begge unge har
arbejdet i Brugsen godt et år. De har
omkring 15 timer ugentligt i perioder, hvor
de også går i skole, mens de var på fuld
tid i sommerferien.

fly og andre transportmidler”, hvorefter
han fortsætter til Erhvervsskolen i Års for
at blive traktormekaniker. Emil er også
målrettet omkring sin fremtid. Når han
har fuldført grundforløbet på 20 uger,
starter han på Skive Handelsskoles
2-årige grundforløb og fortsætter herfra til
Økonom-skolen i Sønderjylland, hvor han
skal læse 1½ år for at blive biløkonom.

”Vi kender alle fra Lihme, der kommer og
handler,” siger Emil, der ved hvilke kunder
han skal tilbyde cigaretter ved kassen, og
hvem der skal have Skive Folkeblad med
sig hjem i kurven.

”Biløkonomer regner på, hvad det koster
at have forskellige biler, benzinøkonomi,
forsikring og den slags,” forklarer han
og ser kommende jobmuligheder i både
bilfirmaer og forsikringsselskaber.
Både Thomas og Emil ser en fremtid
for sig, hvor de også bor i Lihme som
voksne.

Siden sommerferien har både Thomas og
Emil gået på automekanikeruddannelsen
på Skive Tekniske Skole. Thomas tager
de første ti uger af grundforløbet ”Bil,

”Det er et godt sted at være,” siger
Thomas og bliver suppleret af Emil:
”Det er et dejligt samfund, hvor man kan
snakke med alle og bliver værdsat.”

Emil og Thomas i kassen i Brugsen,
hvor de arbejder i deres fritid.
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få MERE melodi på din økonomi
i den jyske sparekasse
Der er masser af gode, lokale og økonomiske grunde til at være kunde i Den
Jyske Sparekasse.
Du er velkommen til at tage os på ordet.
Ring til os - eller kig ind i sparekassen og
få en uforpligtende snak.
Det første møde er gratis, det næste tjener du penge på!

Helle Glintborg
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 52
hg@djs.dk

Sonja Tang Sørensen
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 53
sts@djs.dk
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Lihme skole blev indviet i 1912.
I dag er det Lihmes ældste
tilbageværende skolebygning.

Skive Folkeblads omtale
af skoleindvielse i Lihme 1912
Af Ib Svenningsen
Spøttrup lokalhistorisk arkiv

Skive Folkeblad dækkede indvielsen af ”Den nye skole i Lihme” rigtig grundigt
i oktober 1912. På disse sider kan læses såvel en annonce med indbydelse til
indvielsen, som en artikel om begivenheden.
Skive Folkeblad d. 5. oktober 1912:
”Annonce: Skoleindvielse i den nye skole i Lihme fredag den 11. oktober kl. 2 ved
provst Westergaard. Alle indbydes. Fælles kaffebord, for hvem der vil deltage. Lihme
Sogneråd.”

Artiklen fra Skive Folkeblad
d. 14. oktober 1912
Den nye skole i Lihme
Indvielsen i Fredags
Fredag eftermiddag indviedes den nye
skole i Lihme.
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En talrig skare af forældre var mødt for at
tage skolen i øjesyn og for at overvære
indvielsen.
Skolen, der er bestemt til andenlæreren,
ligger i Lihme by et par minutters gang
fra hovedskolen og forskolen, og gør et
meget tiltalende indtryk.Skolestuen er høj
og lys, og der er en god beboelse for en
gift lærer.

Lihme skolevæsen må nu siges at
være ordnet på en god og tidsvarende
måde; der er 6 klasser med passende
børneantal og hver anden dags
skolegang, men kun delvis fagdeling.
Med god forståelse og godt samarbejde
mellem hjem og skole og mellem
lærerkræfterne indbyrdes tør der håbes
på et godt resultat af skolegerningen i
Lihme.
Efter at man havde sunget:”Den
signede dag med fryd vi ser”, bød
sognerådsformand Jens Larsen
velkommen. Han oplyste at skolen havde
kostet ca. 11000 kr., heri indbefattet
grunden, der har kostet 743 kr. Ligeledes
bragte han en tak til håndværkerne for
solidt og godt arbejde og udtalte ønsket
om, at der må blive gjort et godt og
frugtbringende arbejde i den ny skole.
Derefter talte

Kun en ringe del af det børnene lærer i
skolen, har praktisk betydning i livet; men
det har sin største betydning derved, at
det gør livet rigere og fylder en plads i
sindet, som ellers kunne fyldes med det
onde: derfor har al virkelig og sund viden
sin store betydning.
Endnu større betydning har det dog, at
skolen virker dannende på barnets vilje,
så barnet bliver retvendt i livet; det er
også dette forældrene sætter størst pris
på.

Provst Vestergaard, Hjerk

Skolen skal styrke himmerigsilden
i børnene. Ethvert barn fødes med
et religiøst anlæg, og denne evne
kan opøves og vinde styrke gennem
opdragelsen og undervisningen. Det er
dog ikke nok med ord, det kommer langt
mere an på livet, så at børnene ser, at
forældre og lærere gør, hvad de kan, for
at holde sig friske og vandre retskafne
efter Guds vilje.

Om Jesus barndom, særlig om ordene:
Barnet voksede og blev stærkt og fuldt
af visdom, og Guds nåde var over
ham. Menneskesønnen er det normale
menneske, mennesket efter Guds tanke,
forbilledet.

Det giver respekt for Gud og hjælper
barnet til at vælge, hvem det vil følge og
høre til. Gud velsigne læreren og børnene
i denne skole, så gerningen her må bære
frugt i godt og virksomt menneskeliv til
Guds ære!

Barnets første opgave er at vokse, og
det er en fryd, særlig for forældrene, at
se barnet vokse og udvikles. Det er godt,
at vi nu er kommen til at lægge mere
vægt på barnets legemlige udvikling
end førhen. Frisk luft , sol og renlighed
er af største betydning, men også
gymnastik bidrager meget til at give
legemet en alsidig udvikling og gøre det
modstandskraftigt.

Til slutning talte pastor Jørgensen,
Aalbæk: Her er godt at være! Det er det
indtryk, man får i denne ny skole. Vi må
være sognerådet taknemmelig for, at
det har bygget en så god og tidsvarende
skole. Nu gælder det om, at de
hygiejniske forhold også må være gode
i åndelig henseende, så at ånden fra det
høje må sende sit pust gennem skolen.

Men børnene skal også vokse sjæleligt. I
sjælens dyb ligger evner til at tænke, føle
og ville; disse evner skal udvikles. Det er
ikke blot skolens, men først og fremmest
hjemmets opgave at udvikle de sjælelige
evner hos barnet.

Sluttede med ønsket om åndelig renhed
både hos læreren og børnene.
Efter den alvorlige del af indvielsen
var sluttet, var der fælles kaffebord i
forskolen.
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Minecraft

af Arthur Balleby Hvid og Anton
Nielsen Husted
Minecraft er et spil, som bliver spillet af
millioner af mennesker, både voksne og
børn.
Det går lissom ud på, at man skal bygge
nogle huse om dagen og dræbe et par
monstre om natten, hvis det er det, man
vil. Det er meget frit, hvad man vælger, for
man kan gøre næsten alting ud over at
lave kaffe.
Selve spillet er lavet af en masse
firkanter, også kaldet blocks. Man styrer
med w, a, s, d og musen. Højreklik for at
ødelægge blokke, venstreklik for at sætte
blokke. Det gælder om at finde diamanter
og blive rig. Diamanterne kan man finde
nede under jorden. Hvis man ikke rigtigt
gider finde diamanter, kan man også bare
gå i et andet “mode”, kaldet kreativ. Der
kan man bygge løs uden at skulle til at
finde resurser.
Når dette spil er i selveste Lihme Bladet,
som mange nok undrer sig over, så er

det fordi, der også er mange i Lihme,
som spiller det. Spillet kan spilles gratis,
men det er bare slet ikke lige så sjovt
som i den købte version. Hjemmsiden
hvor man både kan købe det og spille det
gratis hedder ”www.minecraft.net”. For at
prøve den gratis version trykker man på
knappen, der hedder ”minecraft classic”,
der er neden under en stor knap, hvor der
står ”DOWNLOAD NOW!” Det er gratis at
lave en bruger, og med denne bruger kan
man så også spille multiplayer, hvor man
spiller med sine venner.
Fakta:
- Spillet blev startet af Marcus
Persson (Notch), og nu er Mojang
med til det. Mojang er et spillefirma.
- Der er jævnligt opdateringer i spillet,
der gør det mere spændene.
- Det er ret billigt for et så godt spil,
da det kun koster omkring 150 kr.

Anton og Arthur er bare to af de
mange raske drenge og piger,
som spiller Minecraft (en art meget
moderne og opgraderet LEGO) her
i Lihme.
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Tre eksempler på ting, man kan
bygge i Minecraft. Der er masser af
plads til fantasien, og børnene kan
bygge på tingene sammen, selv om
de ikke sidder sammen. De leger og
taler sammen i cyberspace.
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
17,Grill pølse
17,Pølsebrød
7,Rød hotdog
Ristet hotdog
Fransk hotdog
Pommes frites (lille)

25,25,25,20,-

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

26,40,55,55,70,55,-

Kyllingemix m/ekstra kød
½ Kylling, m/pommes frites

70,70,-

½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat

70,45,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
60,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
55,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
55,2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes
55,5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
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70,45,48.58,47,-

&

Jumbo Burger
55,Jumbo Burger – Bacon/Cheese 68,Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce
Buffaloburger
m/hjemmelavet bøf

68,-

68,68,-

Kyllingeburger m/paneret kød 45,Kyllingeburger m/ slice kød
55,Menu:
Menu:
Menu:
Menu:

Bigburger
Cheeseburger
Jumboburger
Pitakebab

72,80,90,72,-

Menu: Hjemmelavet burger

97,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 78,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
55,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 69,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
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf

78,-

78,-

68,45,68,-

&

Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

47,47,45,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

28,25,-

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich

45,45,-

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

45,-

Salat m/ kylling el. kebab
Stjerneskud m. rødspætteﬁlet
Grov fransk hotdog
Majstrekantsandwich m.
kylling eller kebab
Grov sandwich m.
kylling eller kebab

65,85,25,55,55,-

Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.

Sunshine
solcenter

åbent hverdage
7.00 - 22.00
lørdag og søndag
9.00 - 22.00

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

BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børne-

37,37,-

pommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

37,-

27,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

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

kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-21:00
Lukket
kl. 17:00-23:00
kl. 17:00-24:00
kl. 13:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Køkkenet er åbent til kl. 21.00
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Boerkød
Boergeden er forædlet som race i Sydafrika. Den sydafrikanske
Boerged er kendt for at have den bedste slagtekrop blandt gederne.
Og Boerkød kan ikke sammenlignes med kød fra andre
gederacer, idet Boergeden jo netop er forædlet som kødged.
Boerkød er rødt og finfibret. Det bliver oftest i smag og struktur
sammenlignet med kalvekød med en snert af vildt.

85 g. stegt kød

Kalorier

Fedt

Mættet Fedt

Protein

Jern

Ged

122

2,58 g.

0,79 g.

23 g.

3,2 mg.

Okse

245

16 g.

6,8 g.

23 g.

2,9 mg.

Svin

310

24 g.

8,7 g.

21 g.

2,7 mg.

Lam

235

16 g.

7,3 g.

22 g.

1,4 mg.

Kylling

120

3,5 g.

1,1 g.

21 g.

1,5 mg.

Anvendelsen af Boerkød
Man kan stort set anvende Boerkød i alle de opskrifter, man i forvejen har
på vildt, lam, okse og svinekød. Blot skal man huske, at fordi Boerkødet er
så magert og fint i strukturen, tilberedes det bedst ved lav temperatur over
længere tid.
Inspiration til retter med Boerkød kan hentes i den kogebog, som
medfølger første gang du køber en hel eller halv ged slagtet og finparteret!

Salling Boergeder

www.NordentoftBoer.dk

www.SallingBoergeder.dk

Telefon: 21 67 69 63

Telefon: 23 27 37 70
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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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Flere i husstanden og markant
lavere fjernvarmeudgifter
Af Marianne Husted

Knud Langberg ser fornøjet på sin
opgørelse fra fjernvarmeværket. Ligesom
sidste år har husstanden på Adelgade 4
haft et forbrug af fjernvarme, der svarer
til mindre end 1000 l fyringsolie. 15.176
kr. lyder varmeregningen helt præcis på.
Heraf går lige godt halvdelen til at betale
for den modtagne varme, mens den
anden halvdel dækker faste udgifter og
en målerafgift.
”Vi er seks personer, som udnytter
hele huset, og vi har brugt 9,32 MWh
fjernvarme på et år,” fortæller Knud, der
er indehaver af Lihme Murerfirma. Han
sammenligner forbruget med den tidligere
ejers. Denne boede alene og havde kun
varme på i stuen og badeværelset, hvilket
slugte 16,7MWh på et år. I begge tilfælde
er varmt brugsvand også en del forbruget.
”Jeg ville hente en maksimal
varmebesparelse,” siger den
selvstændige murermester, der
ved, at varme er blevet dyrt og en
faktor, som kunderne går meget op
i. Derfor kiggede han sig nøje om,

Jette og Knud valgte at gå rigtig
grundigt til værks og skabe et
topmoderne hjem med et gammelt
hus som ramme.
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inden han og Jette Brøndum gik
i gang med en gennemgribende
renovering af ejendommen. En række
energibesparende foranstaltninger har
resulteret i, at fjernvarmeforbruget næsten
er halveret i huset, på trods af at der bor
mange flere mennesker, som benytter
mange flere rum.
Super-økonomisk blandesløjfe
”Du skal købe dyrest, hvis du vil fyre
billigt.” Knud citerer en VVS-installatør
fra Vejby El & VVS, der arbejder
med fjernvarmeanlæg. I forbindelse
med renoveringen opfordrede han
familien til at skrotte det eksisterende
fjernvarmeanlæg og installere et nyt til
20.000,-. Det er godt 5000 kr. dyrere end
et almindeligt fjernvarmeanlæg, men den
merudgift er hurtigt tjent ind i form af et
lavere energiforbrug.
Fjernvarmeanlægget sidder inde i huset,
og kernen i det er en blande-sløjfe, som
sikrer, at det 82 grader varme vand, som
kommer ind i huset fra fjernvarmeværket,
går ned til 32 grader i al gulvvarmen,

Jette i familiens køkken. Man
mærker i billedet tydeligt, hvor åbent
og højloftet huset er blevet. Det er
mange skønne hjem i Lihme...
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Huset på Adelgade set fra syd-øst.

hvilket ifølge Knud er superøkonomisk.
Fra maj og langt hen på efteråret er der
slukket for varmen. De trådløse følere er
stillet på 21 grader, men temperaturen har
holdt sig oppe på 23 grader døgnet rundt,
selv om der ikke er tændt for varmen.
Familien overvejede at installere
jordvarme og solceller, men mener ikke,
at de 300.000,- i investeringsudgifter stod
mål med besparelserne, hvorfor de holdt
fast ved fjernvarmen. De bevarede husets
skorsten; men fravalgte også brændeovn,
da de så hvor langt fjernvarmeudgifterne
kom ned.
Isolering
”Der spares meget ved at fuge huset,”
fortæller Knud og uddyber: ”Et lille bitte
lodret hul betyder, at 1 m2 af isoleringen
ikke virker.” Omfugning er en af de
energirigtige løsninger Knud og Jette har
valgt for at tætne huset. De overvejede
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plasticvinduer, men valgte nye vinduer
og døre i mahogni med energiglas, som
Kristian Kristensen i Næstild lavede.
Snedkeren kom selv ud og målte op,
og mahognivinduerne var rent faktisk
billigere end plasticvinduer.
Isolering er et kapitel for sig. Indvendigt
satte parret et stålskelet op og lagde
70 mm rockwool op ad muren, herefter
fulgte dampspærre, træplader og endelig
gipsplader, så det også er til at hænge
noget op på væggene. I gulvene blev
der lagt 30 cm gulvflamingo, og der er
isolering langs kanten mellem gulv og
vægge. I alle skråvægge er der 250 mm
isolering og på den flade del øverst på
loftet er der 300 mm.
”Man kan bare holde en tændt ligther hen
til vinduet, væggen eller loftet og på den
måde tjekke, om det trækker ind,” siger
Knud og forklarer, at der går varme ud,
hvis flammen bevæger sig som tegn på,
at der kommer luft ind.
Med erfaringerne fra ombygningen af
sit eget hus og råd fra tømrerhandler og
faglige eksperter ved Knud Langberg,
at det nogle gange er små ting der skal
til for at spare en god del af en families
varmeregning.

Knud i det funktionelle køkken,
som afspejler en moderne
families liv og behov.

Kås Hovedgård
Hovedgård
Kås
Kås
Hovedgård

Kåsvej44,
44,Lihme,
Lihme,7860
7860Spøttrup
Spøttrup
Kåsvej
Kåsvej
44,
Lihme,
7860
Spøttrup
MarianneSmedemark
Smedemark
Marianne
Marianne
Smedemark

Bøgevej4,4,
4,Lem,
Lem,Tlf.:
Tlf.:3051
30510178
0178
Bøgevej
Bøgevej
Lem,
Tlf.:
3051
0178

Kranio sakral
sakral terapi
terapi og
og Zoneterapi
Zoneterapi
Kranio

Vejby
Vejby Vognmandsforretning
Vognmandsforretning
&& Stouby
Stouby Transport
Transport ApS
ApS
tilbyder
tilbydervognmandskørsel
vognmandskørselmed
med...
...
•Kran/container
•Kran/container
•Suge/blæse
•Suge/blæsebil
bil
•Rendegraver
•Rendegraver

•Minigraver
•Minigraver
•Minilæsser
•Minilæsser
•Levering
•Leveringaf
af
sand
sand&&grus
grus

Søren:
Søren:
24
2426
2632
3213
13

Børge:
Børge:
20
2046
4616
1619
19

36
36
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50 år i sommerhus ved Hostrup
Af Karin Johansen

I 1944 var min mand Arne Anthon
Johansen på lejr med Vinderup-spejderne
ved Hostrup Strand.
18 år senere fik han en søndag formiddag
lyst til at gense stedet. Ved gensynet
syntes han stadig, at det var et hyggeligt
sted og ved at køre ind ad en smal
skovvej, fandt han et skilt med en grund
til salg. Samme eftermiddag tog vi herud
sammen. Jeg husker klart, at vi sad
midt i lyngen her på ”knolden”, sådan
kaldte vi stedet. Der var en ret stor eg
og nogle små eg og røn samt en del
større fyrretræer omkring på grunden, og
vi kunne frit se ud over fjorden. Her var
rigtig dejligt.
Jeg tror ikke, vi den dag talte med Børge
Bertelsen, som ejede grunden, men vi
var meget begejstrede for stedet. De
følgende frie søndage kørte vi herud igen,
men opsøgte også andre steder, hvor
der var grunde til salg, men det blev ved
med at være det første sted, der tiltrak
os mest. Vi forhørte os om prisen på
grunden. Den skulle koste 6.000 kr. Det
var rigtig mange penge dengang og især
i forhold til vore indtægter, men vi havde
en pensionsforsikring, som vi kunne få
udbetalt, og det kunne vist med et lille
tilskud lige række til at købe grunden.
Efter mange spekulationer var vi sidst
på året i 1961 klar til at køre på besøg
hos Børge Bertelsens og købe grunden.
Vi sad om bordet hos dem, og troede vi
snart var ejere af en sommerhusgrund.
– Men, - - Børge hævede stemmen og
sagde: ”Ja æ grund er jo stegen til 7.000
kr. no.”
Det var nærmest et stort chok for os, for
7.000 kr. havde vi ikke, så vi kørte hjem
igen. Vi var dog blevet så tændte på at
få stedet, at vi spekulerede videre. Arne
snakkede med banken om et muligt lån,
og han havde kontakt til tømrermester
Otto Kobberup, Holstebro, som havde
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planer om at fabrikere et typehus i træ,
men det var endnu kun et skitseforslag.
Situationen på byggemarkedet var i disse
efterkrigsår med materialemangel sådan,
at sommerhuse kun måtte bygges på 35
km2.
Otto Kobberup kunne lave et sådant hus
for 7.500 kr. men vi skulle selv udgrave i
bakken, så der kunne blive en platform,
hvor huset kunne ligge, og selv sørge
for at støbe soklen til huset og lave afløb
med sivebrønd og septiktank.
Enden på det hele blev, at vi tog et lån i
banken, så vi kunne få både grunden og
et lille hus. Grunden blev købt i februar
1962. Skønt vi ikke havde elektricitet og
vandledning til grunden, fik vi et lille rum
med toiletkumme uden vand og uden
vandlås. Det hele faldt direkte ned i et rør
til septiktanken.
Vandet havde vi med i 10 liters dunke.
Huset stod færdigt den 5. juni 1962
I det lillebitte køkken var der et vindue
mod vest med udsigt til kæmpehøjen.
Der var to små køjerum med 2 og 4
køjesenge. Stuen var i hele husets
længde og udenfor en 2 meter bred
terrasse. Rundt om terrassen var der
gelænder og midt på var der en trappe
med 4 - 5 trin ned på grunden med lyng
og anden vild bevoksning.
Vi fik købt bambusmøbler og jeg syede
fine småternede gardiner. Det blev meget
yndigt. Ja, vi syntes selv, vi havde det
dejligste hus, der kunne tænkes.
Ved godkendelsen af byggeriet var der
en del snak om, om det kunne blive tilladt
at bygge så tæt på kæmpehøjen. Senere
er der givet dispensation til de huse, der
ligger mellem vores hus og højen. Det
var lidt kedeligt for os, da vi nu ikke mere
kunne se solen gå ned bag kæmpehøjen.
I de første år havde vi ikke strøm indlagt,
så vi fik snart anskaffet petroleumslamper,
Efter få år fik vi dog indlagt både strøm
og vand. Opvarmning på kolde dage var
også med et varmeapparat med gas.

Blandede billeder fra ”de gode
gamle dage” i sommerhuset ved
Hostrup.
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Da børnene blev lidt større manglede vi
en vandret plæne til boldspil. Grunden
havde jo samme hældning som vejen,
så vi engagerede to arbejdsmænd fra
lokalområdet til at flytte jord fra den ene
ende til den anden, og vi fik en ret fin
”fodboldbane”. Senere har vi udvidet
huset med en vinkelstue, og vi fik
overdækket en del af terrassen. I starten
havde vi ikke telefon, så vi måtte til Lihme
eller hen i ”Marens hus” og låne Maren
og Jens’ telefon for at ringe. Senere
kom der en mønttelefon på toppen af
Normannsvej.
Da vi kom herud til Hostrup Strand i
1962, var der kun to gamle sommerhuse
her i området. Doktor Grills gule hus og
apoteker Grys. Der var også et nyt hus
”Slap a” på hjørnet nede ved stranden,
nu Sitkagranvej 3. Året efter vi fik bygget,
kom der en del flere, og i de følgende år
begyndte kommunen at sælge grunde
i skovområdet mellem os og Gyldendal
Teglværk.
De gamle husejere var ikke altid glade for
at dele stranden med os nye, så derfor
købte vi i 1966 sammen med 9 andre
husejere 20 års ret til at bruge en ny vej
anlagt ved Maren og Jens Køjborgs hus,
og i 1976 købte vi sammen med 30 andre
sommerhusejere ”Strandgrunden”, som vi
stadig er medejere af. Ejerskabet følger
de grunde, der var med til at købe den
fra begyndelsen. Strandgrunden er den
nederste del af en stor grund med en stor
og flot udsigt fra den øverste del, i dag
Sitkagranvej 2. Vi ved grunden først var
ejet af doktor Grill i Vinderup og senere
afhændet til herreekviperingshandler
Vilhelm Nielsen, Vinderup, som så
solgte den efter en deling til to matrikler.
Købesummen for den nederste del,
”Strandgrunden” var 80.000 kr.
Vi har brugt huset meget gennem årene.
Da vore børn var teenagere, var vi
her ikke så meget, men nu hvor vi er
pensionerede, og vore børn har familier
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bruges huset meget. Efterhånden
er vi jo blevet ældre og tanken om,
hvad der skulle ske med sommerhuset
trængte sig på. Vi ville jo gerne, at vore
børn og børnebørn kunne blive ved
med at komme her. Vi har fået mange
tilkendegivelser på, at de holder meget
af at være her. Først tænkte vi, at alle 5
børn kunne overtage stedet efter os. Efter
en rundspørge mellem dem blev det klart,
at de tre ikke syntes, de havde mulighed
for at påtage sig forpligtelser vedrørende
huset, men to af dem har nu købt huset
af os, og det er vi meget glade for. Vi
besøger stadig huset og ind til videre er
det os, der fordeler alle børns brug af
huset.
Det er vores store håb og tro, at det altid
vil blive til alles glæde.
Sidst i vores beretning skal man vide at
vi læser Lihme Bladet med interesse. Vi
synes det er flot, at en landsby kan have
så mange fine aktiviteter, og hermed
også en tak til befolkningen i området. De
handlende, håndværkerne og ikke mindst
kirken, som vi med glæde har besøgt i
tiden med flere skiftende præster.
Vi havde snakket om at holde åbent hus
på 50 års dagen, men det blev jo ikke til
noget, men et besøg ser vi gerne.
Karin og Arne Johansen, Kirkepladsen 3,
Holstebro, men i Hostrup, Sitkagranvej 5.

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
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Vildtet omkring Lihme
Af Preben Nielsen
Da jeg for 40 år
siden begyndte at gå
på jagt i Lihme, var
der en del agerhøns
herude. Fasaner var
der også nogle af,
men kun de steder,
hvor forholdene var
i orden.
Vi prøvede tre år
i træk at sætte 50
fasaner ud, men når
jagten startede på
dem, var de flyttet,
så vi skød ikke en
eneste. Harer var
der også en del
af. Jeg husker et
år den 1. oktober,
hvor jeg var alene
på jagt med min
hund. Vi havde gået
20 minutter, og jeg
havde allerede skudt
to harer. Så hvad
harer angik, så var
de fredet resten af
dagen, selv om vi
mødte flere.
Rådyr var der ingen
af der, hvor jeg gik
på jagt. Det første
rådyr skød jeg i
1990. Dådyr var der
heller ingen af, de er
først udsat senere.
40 år efter (i 2012)
Agerhønebestanden
er gået meget
tilbage.
Agerhønsene er
næsten været helt
væk, men dog lidt i
fremgang igen. Jeg
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tror ikke, der er blevet skudt agerhøns
i Lihme-området de sidste 10 år.
Fasanerne er på næsten samme
stadie som for 40 år siden.
Harer ser vi en del af sommeren
igennem; men når jagten går ind på
dem, ja så er de væk.
Rådyrene har bredt sig utroligt meget
og ses over det hele. Hvis man
kører en tur i området, er det ikke
udsædvanligt at se 50 rådyr. Der bliver
i dag skudt mange; men mange må
også lade livet i trafikken.
Dådyrene her i området startede med,
at der blev sat to dåer og en hjort
ud på Kås, og de tre er efterhånden
blevet til 180-200 dådyr nu. De har
bredt sig over hele Vestsalling, og når
man kører en tur, kan man mange
gange se dem gå ved skovkanterne i
mindre flokke.
Ræve er der mange af i området; men
der bliver også skudt en del hvert år.
Det sidste nye er mårhunden, som
også er i Lihme området. Der går
to mårhunde på Kås, den ene
er steriliseret og udstyret med et
pejlehalsbånd, så man kan følge dens
færden.

Motionsven
Af Mette Nymann

I foråret drog vi 4 kvinder fra Lihme til
Skive, for at deltage i en introduktionsdag,
om det at være motionsven. Initiativet
kommer fra de forebyggende
medarbejdere i Skive kommune og er et
samarbejde mellem sundhedscenteret,
Skive Idrætssamvirke og Dansk Arbejder
Idrætsforbund (DAI).
At være motionsven vil sige, at man som
frivillig en gang om ugen besøger en
borger 1 time for at dyrke motion. Ikke
at forveksle med begrebet vi kender:
besøgsven. Målgruppen er ældre eller
kronisk syge, der ikke har mulighed for at
deltage i motionstilbud udenfor hjemmet.
Formålet er at medvirke til at borgeren via
motion bliver mere selvhjulpen og bevarer
evnen til at kunne, det man kan fortsat.
Motionen tilpasses den enkeltes behov
og ønsker, alt efter de forudsætninger
borgeren har. Der er ikke tale om lange
løbeture, men gåture ligesåvel som
stolemotion, balancetræning mv. Vi ved
vist alle, at motion som en sidegevinst
giver energi, godt humør og så er det
sjovt. Det hele handler om at bevare
de fysiske funktionsevner, så der er
ressourcer at trække på ved influenza
eller anden sygdom.
I august deltog vi 4 motionsvenner fra
Lihme så i et 2 dages kursus på Skive
sundhedshus, hvor en instruktør lærte os
om, hvilke øvelser, der kan anvendes i
træningen af borgeren ex. koordination,
balance, centrale- og perifere-kredsløb.
Vi blev også her gjort opmærksom på
den tavshedspligt, vi naturligvis har som
frivillige Projektet med motionsvenner
kører 1 år under sundhedshuset i Skive,
hvorefter Ældresagen har udtrykt ønske
om at overtage det.
Så de 4 motionsvenner er startet i
begyndelsen af september med kontakt til
4 borgere i kommunen.

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

www.skp-el.dk

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

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

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

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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Lihme by Night

Lihme by Night er et superhyggeligt og
velbesøgt arrangement, som Brugsen
afholder. Her stemningsbilleder.
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Fællesspisning for alle
Pris for voksne kr. 40 Pris for børn (t.o.m. 14 år) kr. 20
Billetter købes i Brugsen
Datoer 2012-13
2. oktober
7. november
24. januar
21. februar
19. marts

Vejby Grønsagsgartneri
v. Inge og Per Nielsen
Gadekæret 20, Vejby
7860 Spøttrup
Tlf. 9756 6394

Åbningstider:
Mandag- fredag 8.00- 18.00
Lørdag 8.00 –17.30
Søndag 9.00- 17.30

39

Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Fremtidens Forsamlingshus
I Lihme Bladet nr. 20, april 2012
orienterede vi om planerne for ombygning
af Lihme Forsamlingshus. Hvordan
Lokale- og Anlægsfonden (LOA) vil
støtte en ombygning med 2 mio. kr.
op til en beløbsramme på 5. mio. kr.
og hvor så de resterende 3 mio. kr.
skal tilvejebringes fra offentlige og
private fonde. Sidst i juni kunne Lihme
Borgerforening præsentere et oplæg
til ”Ide-prospekt” for ombygningen. Det
gjorde vi på et velbesøgt borgermøde
i forsamlingshuset. Men hvor er vi nu i
ombygningsprocessen?
Efter borgermøder sendte LOA projektet
til et rådgivende ingeniørfirma for at få en
ekstern vurdering af projektet. Resultatet
af denne rådgivning, bemærkninger
fra vores borgermøde, bidrag fra den
følgegruppe, som Lihme Borgerforening
har etableret samt fra LOA konsulenter,
har nu medført nogle justeringer i ”Ideprospektet”. I forhold til det, som blev
fremlagt på borgermødet i juni 2012,
er der foretaget besparelser i projektet,
så det kan holdes indenfor rammen på
5 mio. kr. Tårnet, som var tænkt som
rum for unge og bibliotek/læserum samt
udsigtsplatform, er sparet væk. Ungerum
og bibliotek/læserum tilstræbes etableret
andet steds i huset. Ligeledes er der
ændret på selve plantegningen, så vi
nu får en bedre udnyttelse af samspillet
mellem bypladsen og forsamlingshuset i
et integreret inde-uderum.
Den videre plan er, at vi nu går i gang
med selve byggetegningerne. Her
skal alle de tekniske forhold omkring
installationer, varmefordeling, ventilation,
lys, udsigt, akustik, varme og/eller
solpaneler med meget mere løses.
Alt i respekt for en flot arkitektonisk
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udformning af forsamlingshuset og
under hensyn til praktiske, funktionelle
og fleksible løsninger. Dette arbejde
skulle gerne være færdigt i løbet af de
kommende fire – fem måneder. Parallelt
hermed skal vi søge midler ved større
fonde til finansiering af de dele af
projektet, der ikke betales af LOA.
LOA har indtil nu brugt omkring 175.000
kr. i udvikling af projektet til hvor vi
er i dag. Så uden dette konstruktive
og bidragende engagement fra LOA
side, ville en forening som Lihme
Borgerforening ikke kunne magte sådan
en opgave, hvor der foretages en total
ombygning af forsamlingshuset samtidig
med at huset bringes op til nutidig
byggestandard.
Vi håber at kunne være i stand til at
foretage udbud og licitation i løbet af
1. kvt. 2013. Og går alt godt – især
tilvejebringelsen af fondsmidler – så
håber vi at kunne starte selve byggeriet i
løbet af sommeren 2013. Men så skal alt
også klappe og falde på plads!!
Byfesten
Årets byfest gik rigtig godt med et stort
fremmøde, støtte og engagement fra
hjælpere og sponsorer. Byfesten var
ekstraordinært udvidet med en dag, hvor
SFO Olympiaden for hele gl. Spøttrup
Kommune indgik i festlighederne om
onsdagen. Sådan som sommeren har
været i år, blev vi også under byfesten
udfordret af vejret, men det gik, og vi
kunne gennemføre arrangementet som
planlagt og med glæde og fornøjelse for
hele byen.
Vi har opgjort økonomien for byfesten,
og vi får et overskud på omkring 42.000
kr. Ja! lihmeboerne forstår at feste og
komme af huse. Vi kan glæde os over
stabilitet og det koncept vi har valgt og
det fællesskab der er omkring byfesten.

Arrangementer i Lihme
Kommende arrangementer v/Borgerforeningen
Banko 2-2012: Torsdag d. 8. november 2012
Lys tændes på juletræerne: Fredag d. 23. november 2012
Generalforsamling 2013 (fællesspisning): Torsdag den 24. januar 2013
Andre arrangementer
Håndarbejde, bob, forskellige spil. Hver onsdag kl. 14:00-17:00
Fælleshuset Valmuevej. Lihme Pensionistforening
Foredrag med healer og clairvoyant Karin Ananda.
Onsdag d. 10. okt. kl. 19 i Aktivitetshuset. Husholdningsforeningen
Generalforsamling i Pensionistforeningen m. spisning.
Indlæg v. Dorte Dalsgaard. 23. oktober kl. 18:00 Aktivitetshuset v. Lihme Skole
Hjertestarter genopfriskningskursus. 25. oktober kl. 18:00-21:00
Aktivitetshuset v. Lihme Skole. Pensionistforeningen
Julemarked i Lihme Forsamlingshus. Søndag d. 25. november 11:30-16:00.
Husholdningsforeningen
Julefrokost i Lihme Pensionistforening 27. november kl.18:00
Lihme Forsamlingshus.
Adventsmøde v. Jakob Fløe Nielsen 4. dec. kl. 14:00
Fælleshuset Valmuevej. Pensionistforeningen
”Vi synger julen ind” med Ole Jørgensen og Gospelkoret D´light
onsdag d. 12. dec. kl. 19:00 i Lihme Kirke.
Oplæsning v. Ane Marie Henriksen 7., 14. og 21. januar kl. 14:00
Fælleshuset Valmuevej. Pensionistforeningen.
Vinterfest. 7. februar kl. 18:00 Lihme Forsamlingshus. Pensionistforeningen
Lihme Ungdomsklub opstart fra tirsdag d. 18. september kl. 19.00-22.00.
Sæsonen slutter i april 2013.

Lihme Mailservice
Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme
direkte ind i din indbakke. Send mail til bpjorgensen@fibermail.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.

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

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

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

43

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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Vi har et stort udvalg i

Pizzaer
Salat pizzaer
Spicy pizzaer
Indbagte pizzaer
Halvåbne indbagte pizzaer
 Børnemenuer
 Sandwich
Durum
 Pitabrød
Grillspecialiteter
Hjemmelavede bøf
Hjemmelavede burgere
Almindelige burgere
Salat
Drikkevarer

Åbnings�der

Alle ugens dage fra 16.00 – 21.00

Udbringning

Alle ugens dage fra 17.00 – 21.00, ved køb for mere end 100,Indenfor 5 km, 10,Mere end 5 km, 20,Vi leverer også �l større arrangementer, kom ind og få et �lbud,
der passer lige �l dine ønsker.

Østergade 11, Rødding, 7860 Spø�rup, tlf. 9751 3945
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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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A’la carte og selskaber
Åbningstider i oktober og november
fredag, lørdag og søndag fra kl. 12
Åbner igen den 8. februar 2013
fredag, lørdag og søndag fra kl. 12

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

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

