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Verdens og vores klima
og langvarige tørkeperioder, der har
ødelagt afgrøderne og sendt kornpriserne
til himmels. Kraftige storme, heftige
nedbørsmængder og oversvømmelser
har også gjort livet svært for mange af
vores globale medborgere.

Af Marianne Husted

København, Cancun, Durban, Doha.
COP15, COP16, COP17, COP18.
Opmærksomheden og medieomtalen
var stor i 2009, da Danmark var vært
ved FNs internationale klimatopmøde.
De efterfølgende topmøder uden for
landets grænser har ikke nydt samme
mediebevågenhed. Skolereform,
ministerrokader og retssager mod
lokalpolitikere har også fyldt mere i
pressen de sidste uger end det netop
afsluttede topmøde i Qatar. Som trods
alt sluttede med enighed om, at der
skal gøres noget, hvis verden skal
nå målet om at reducere mængden
af drivhusgasser, så den globale
temperaturstigning holder sig under 2
grader celcius, der anses for maksimum,
hvis klimaet ikke skal gå helt amok. I
2015 er det meningen, at der skal laves
en køreplan, så alle verdens lande kan
enes om en ny global klimaaftale, der skal
træde i kraft i 2020. Verdens politikere
lader stå til.
2012 har ellers været klima-ekstremernes
år. Klimaændringerne foregår for øjnene
af os. Der har været varmerekorder i
Grønland og omkring Nordpolen, hvor
isen er smeltet med rekordfart. Brasilien,
Rusland, USA og en række andre steder
på kloden har været ramt af hedebølger
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Også i Danmark ser vi variationer i vejret.
Det har der altid været, men der er en
klar tendens. Det bliver vådere. Den
gennemsnitlige årlige nedbør er steget
med ca. 100 mm til 745 mm siden de
systematiske målinger begyndte i 1874.
Regnen falder forskelligt. Region Midtog Vestjylland fik fx 129,3 mm regn i
september, hvilket er mere end
det dobbelte af 10 års normalen (20012010). Det mærkede vi i Lihme efter høst,
hvor det regnede hver dag i september
på nær et par dage. Jorden blev vådere
og vådere, og omkring 25 % af både
vinterhveden og vinterbyggen blev aldrig
sået. Enkelte landmænd såede efter
10. oktober, som ellers er sat som sidst
mulige dato, hvis de nye afgrøder skal nå
at spire og få fat.
Næste forår vil vise, hvordan det er gået.
Det er svært at se lyspunkterne i
klimaændringerne, men det berettiger
ikke til at lukke øjnene. Tvært imod. Vi
må hver især gøre hvad vi kan. Spise
lokalt produceret mad, isolere vores
huse, tænke og handle bæredygtigt, stå
sammen og kæmpe politisk.
Glædelig jul og godt nytår!
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I praktik som sygeplejerske i Thailand
Af Majbritt Larsen

”Betagende, bedragende, beskidt og
blændende smukt.” Ingen ord beskriver
bedre mit indtryk af at have boet i
Thailand i tre måneder. Jeg har været
der i forbinde med min uddannelse som
sygeplejersker, hvor jeg tog en af mine
praktikker i Bangkok på Ramathibodi
Hospital.
Tilbage i februar søgte jeg om en plads
blandt 12 studerende fra hele Danmark.
De næste 14 dage var jeg spændt som
en flitsbue, og glæden var stor, da jeg fik
svar fra skolen om, at jeg var en af de 12
der havde fået en plads.
For egen regning
I det næste halve år fulgte en hård
periode hvor jeg ved siden af min skole,
lektier og fritidsarbejde skulle søge
legater, forberede mig til rejsen og udfylde
en masse papirer. Hele turen er for egen
regning, så der skulle spares mange
penge sammen.
Jeg rejste fra København den 2. august,
og 10 timer senere landede jeg i Bangkok
sammen med nogle af de andre danske
studerende. Allerede da jeg trådte ud
af lufthavnen fik jeg mit første indtryk
af Thailand. Der var så varmt! Det var i
regnsæsonen vi landede, og luften var
derfor ekstra varm og fugtig. Vi blev
hentet af vores thailandske kontaktperson
Sureewan og kørt til vores hjem hvor
vi skulle bo de næste tre måneder.
Sureewan fungerede som en fast kontakt
person vi altid kunne ringe til hvis vi var
kommet til skade, eller skulle have hjælp
til noget.
Sprogskole
Den første uge i Thailand gik vi på
sprogskole. Skolen lå fem minutters
gang fra stedet hvor vi boede, og som
de fleste andre steder i Thailand bærer
man skoleuniform. Sort nederdel, hvid
skjorte, og sorte lukkede sko. Selv om det
ind imellem var en umulig kamp at lære
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sproget, var det alligevel en spændende
uge, der også lærte os en masse om
den thailandske kultur. Lærerne havde
sørget for at lave et program hvor vi blev
introduceret til de mest betydningsfulde
højtider, og hvordan vi orienterede os
med offentlige transportmidler, og lidt om
hvordan sundhedsvæsnet fungerede i
Thailand. Og selv om kampen så umulig
ud til at starte med, endte ugen alligevel
med at vi havde lært at præsentere os
på thai, vores alder, og hvor vi kom fra.
Derudover lærte vi mange gode små ord
der kunne lette vores hverdag i mødet
med thailænderne.
Efter denne uge startede vi i praktik på
Ramathibodi hospital.
Børneafdeling
Det thailandske sundhedsvæsen er
meget anderledes end det danske.
Afdelingen, hvor jeg var, passede
børn fra 0-5 år. Mange af de børn jeg
passede havde enten cancer, meningitis,
blodsygdomme eller kronisk leversvigt.
Hospitalet var et af de hospitaler der var
dygtigst til at lave lever transplantationer
til børn, så derfor var der rigtig mange af
disse børn.
Hvis en dansk familie får et syg barn og
længere behandling på sygehuset er
nødvendigt, har de mulighed for at tage
orlov fra arbejdet. Dette har thailandske
forældre ikke. Ofte lå mange af børnene
alene i længere perioder, da forældrene
simpelthen var nødt til at arbejde, da de
ud over at skulle betale til behandlingen
på hospitalet, også var nødt til at tjene
til husleje, mad til dem selv og andre
udgifter.
De fattigste familier, der ikke selv har
mulighed for at betale behandlingen,
kunne søge penge hos en fond hospitalet
administrerer, og de donerede da også en
del penge til fonden, mens vi var der.

Majbritt Larsen med et lille thai-barn på
Ramathibodi Hospital i Bangkok.
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Højt respekteret fag
De sygeplejestuderende i Thailand læser
i fire år før de er færdige med deres
uddannelse. Mens de er studerende
må de ikke være gift, dog er det okay
at have en kæreste. Professionen som
sygeplejersker er højt respekteret i
Thailand, og oftest er det et ønske fra
forældrenes side, at deres børn uddanner
sig indenfor dette fag. Uddannelsen til
sygeplejerske er dyr, og det er derfor
børn af forældre med en forholdsvis høj
indkomst, som uddanner sig, da det er
forældrene der betaler.
Sygeplejearbejdet
For mig var det en kæmpestor oplevelse
at indgå i teamet på afdelingen, som var
meget anderledes end en dansk afdeling,
som jeg kender. Sengeafdelingen var et
stort rum med små afskærmninger, hvor
der stod et lille bord, en seng til mødrene
og en tremmeseng til børnene. Der var
ikke mulighed for at mødrene kunne
lukke døren til stuen for at få lidt ro eller
privatliv, som man kunne tænke at de ind
imellem havde brug for.
Vores hverdag på afdelingen bestod

ofte i at vi mødte ind, og gik direkte hen
til afdelingssygeplejersken og lavede
den traditionelle thailandske hilsen.
Herefter lavede vi praktiske gøremål
som medicindosering, var med til plejen,
rengøring, med til undersøgelser, eller
rundvisninger på resten af hospitalet.
Vi nåede endda at være med på
kejsersnitsstuen og hjælpe til der, og en
uge på neonatalafdelingen og passe de
bitte små børn.
Oplevelser i weekenden
I weekenderne havde vi fri og derfor
var der mulighed for at rejse rundt til
forskellige steder i landet. Jeg nåede
både at være i syd, nord, øst og vest.
Jeg besøgte de meste fantastiske strande
og øer i det sydlige, hvor vi snorklede
med havskildpadder og tropiske fisk og så
blændende smukke solnedgange. Eller
en weekend på jungletrekking med vilde
elefanter og overnatninger i et telt midt i
junglen hvor vi blev overdøvet af junglens
vilde nattelyde nær Burmas grænse i øst.
En weekend i det nordlige hvor vi besøgte
de smukkeste buddhistiske templer, var
på eventyr i junglen, på natmarkeder
I fritiden var der lejlighed til at opleve Thailands
seværdigheder og lade sig udfordre, her har
Majbritt tæmmet en tiger.

6

Majbritt øverst i midten omgivet af kolleger på
Ramathibodi Hospital i Bangkok.

hvor de solgte alt fra vilde fugle til plastik
tingel-tangel. Eller i vest på en frodig ø,
hvor der blev badet i vandfald, drukket
friske kokosnødder under palmerne, eller
betalt 30 kr. for en times thaimassage.
Lærerigt
Den sidste uge i Thailand tog lærerne os
med rundt i Bangkok på besøg, blandt
andet til et børnehjem for børn med Hiv
og en lægeklinik for de rigtig fattige. På
børnehjemmet blev vi modtaget af børn
der ville op i armene på os, og kom med
de største smil da vi delte bamser ud og
blæste sæbebobler.
Jeg har lært meget om mig selv mens jeg
var af sted, og jeg sætter meget mere pris
på alt det jeg har, samt de muligheder
jeg har i det daglige. Man får sat alting
lidt i perspektiv når man er kommet hjem
og tænker over det man har oplevet. Det
går pludselig op for én hvor meget det
betyder at bo i et land som Danmark,
hvor det er muligt at tage en uddannelse
man ikke selv skal betale for, eller hvor
man ikke er tvunget til at bo under en
motorvejsbro fordi man er fattig.

Fantastiske Thailand
Thailand er et fantastisk land! Man møder
så mange søde, imødekommende og
interesserede mennesker.
Jeg er så glad for jeg tog af sted og
mødte så mange søde mennesker
på hospitalet, i weekenderne eller
i nabolaget, hvor vi boede. Det en
oplevelse jeg ikke vil have været foruden
når jeg er kommet hjem og ser billeder
der fra.
Der er så mange kontraster, fra familier
der bor under motorvejsbroer til familier
der bor i kæmpe parcelhuse. Der er
smukke strande så langt øjet rækker,
lækkert mad med friske råvarer,
alverdens eksotiske frugter, og landet er
smukt helt fra nord til syd! Min længsel
efter at komme tilbage er da også kæmpe
stor, og jeg håber sådan at andre der
læser dette får ligeså stor lyst til at rejse
til Thailand! Thailand har i hvert fald en
helt særlig plads i mit hjerte efter den her
oplevelse.
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Mit Afrika
Af Malene Wagner

Sommeren 2012 blev noget helt særligt
for mig. Jeg havde året inden taget
en beslutning om at rejse til Afrika
for at prøve mine færdigheder som
sygeplejestuderende af. Jeg kom til at
arbejde på et lille hospital i nærheden af,
hvor jeg boede.
Jeg arbejdede de første par uger på
fødeafdelingen. Det er en af de mest
fantastiske oplevelser, jeg nogensinde
har haft, men samtidig også meget
skræmmende. Det er en helt anden
verden, end den jeg kender fra Danmark.
F.eks. er sterilitet en by i Rusland for
personalet. Der var virkelig snavset,
og udstyret var utrolig primitivt. Når det
er sagt, var der dog meget få alvorlige
problemer i forhold til selve fødslerne
– de foregik som regel helt problemfrit.
Selve fødselsseancen er dog også
verdensforskellig fra en dansk – ofte
sagde kvinderne ingenting; selv ikke det
mindste skrig. En af dagene stod jeg
sammen med en medicinstuderende ved

Undersøgelsesrum, hvor kravene til f.eks.
sterilitet er ganske anderledes end på et dansk
hospital.

en kvinde, der var klar til at føde. Det
faste personale var i gang med noget
andet, og pludselig stod jeg med forklæde
og handsker på klar til at tage imod
barnet. Kvinden var kun 18 år, kunne
ikke engelsk og var meget nervøs! Den
medicinstuderende og jeg forsøgte os på
det swahili, vi kunne, og det hele endte
lykkeligt med, at hun fødte en fin og smuk
lille dreng. Det, at hjælpe et lille barn til
verden, ville jeg aldrig være kommet til
hjemme i Danmark, og oplevelsen var
helt ubeskrivelig; helt sikkert noget jeg
aldrig vil glemme.
Efter et par uger og flere fødsler
på fødeafdelingen flyttede jeg op til
skadestuen. Her gik dagene som
regel stille og roligt med fjernelse og
anlæggelse af gips og sting, renselse af
sår og generelle tjek af småskader. Der
blev desuden foretaget virkelig mange
omskæringer af små drenge, og jeg fik
flere gange muligheden for at assistere
lægen ved disse. Særligt en af drengene
husker jeg godt: hans familie ville ikke
med ind og ventede på ham udenfor
skadestuen. Han var bange og usikker
på, hvad der skulle ske, så jeg besluttede
mig for at forsøge at berolige ham. Vi fik
os en god lang snak på en blanding af
engelsk og swahili, og han kom igennem
det hele rigtig fint. I Tanzania er det
normalt, at drenge bliver omskåret – mere
af kosmetiske årsager end religiøse.
To andre oplevelser, der stadig er helt
klare i min hukommelse var mindre
fantastiske. En bus var forulykket tæt
på hospitalet, og der blev bragt omkring
30 tilskadekomne ind på skadestuen.
Normalt er der plads til ca. 5! Alle
hospitalets læger og sygeplejersker var
samlet, folk lå på gulvet og ude foran
skadestuen. Jeg har aldrig set så mange
brækkede lemmer, så meget blod eller
hørt så megen jamren og gråd før i
mit liv…det var skræmmende, og jeg
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Malene Wagner med et nyfødt
afrikansk barn, som hun har medvirket til at
bringe til verden under sin praktik i Tanzania,
Afrika.
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ønskede mig langt væk, men blev dog
for at hjælpe, hvor jeg kunne. Et par
uger efter busulykken kom der en sen
eftermiddag en gruppe mænd ind på
skadestuen. De slæbte på to unge mænd,
som blev smidt brutalt ned på gulvet
foran døren, og ingen gjorde noget – med
undtagelse af en politimand, der sparkede
til den ene af mændene! Jeg kiggede
undrede på lægen og spurgte, hvad der
foregik (rimelig forvirret og forarget). Han
svarede mig, at det var to tyve, der var
blevet taget til fange. I Tanzania er tyveri
en af de værste forbrydelser, man kan
begå, og der hersker en udbredt mening

om at fanger man en tyv, må man slå,
sparke og behandle vedkommende,
som man vil! Det kaldes ”mob justice”.
Jeg var blevet advaret om, at jeg kunne
komme til at se noget sådant, men jeg
var slet, slet ikke forberedt på, at det
var så brutalt! Manden, der var blevet
sparket til, var døden nær – han blødte
fra 6-7 huller i hovedet, et par ribben
var brækket og havde højst sandsynligt
lavet hul i den ene lunge, han var
bevidsthedssvækket og det ene ben var
brækket. Folk strømmede til for at glo ind
af døren og flere læger kom for at se på
– ingen gjorde noget! Jeg blev rasende,
sparkede døren til
skadestuen i og
råbte af lægerne,
Arbejdsbordet, hvor børnene
at de måtte gøre
undersøges.
noget, men en
af dem svarede
mig, at den
tilskadekomne
selv var ude om
det – han var
jo bare en tyv!!!
Jeg kiggede på
ham med afsky
og sagde, at han
da stadig var
et menneske,
men det hjalp
ingenting. Han
døde om natten…
Efter den dag var
jeg klar til at tage
hjem til Danmark
igen.
Når alt det er sagt,
er det dog stadig
en af de bedste
ting, jeg har gjort
for mig selv, og
jeg vil gøre det
igen, hvis jeg får
mulighed for det.
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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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Kristine Lofstad Jensen 100 år
Af Betty Husted

er den ældste på plejehjemmet, men
til februar fylder Thormod fra Lihme
også 100 år. Kristine synes, hun har
det godt på plejehjemmet, her får hun
den hjælp, hun har brug for, og i hendes
lille hyggelige stue hænger der billeder
af de ni børnebørn og ni oldebørn.
Der står buketter hist og her, som hun
regelmæssigt modtager fra venner og
familie. Mens jeg er på besøg kommer
der også et blomsterbud forbi med en
buket. Jeg sætter den i en vase og læser
højt for Kristine hvem det er fra.

En turist blev hendes skæbne
I 1941 mødte den 29-årige Kristine en
turist fra Danmark, og de blev kærester.
Men inden Kristine kunne tage med
Hjalmar til Danmark, måtte hun først
spørge tyskerne om lov, og hun skulle
også bede tyskerne om tilladelse til at
bruge det norske flag i Danmark. Fra
Danmark sendte hun mad til familien i
Norge under krigen. Til gengæld sendte
familien et juletræ til Kristine den første
jul, for dem troede de ikke der var i
Danmark. Kristine og Hjalmar deltog i
modstandsbevægelsen under krigen. De
hang plakater op om natten, og i deres
hjem husede de folk, som tyskerne ikke
måtte få fat i.

Fødselsdagsbrev fra dronningen
På sofabordet ligger brevet fra
dronningen, i anledningen af 100-års
dagen, sikkert i en plasticlomme. Brevet
er Kristine noget så stolt af, og det kan
jeg sådan set godt forstå, for det er
enestående at blive 100 år.

Den 12. november fyldte to Lihmeboere
rundt – Kristine Lofstad Jensen og
jeg selv. Der er 80 år i mellem os,
Kristine fyldte 100 år. Hun har haft
nogle vidunderlige 100 år, selvom hun
havde en hård start på livet i Tønsberg i
Norge, da hun og hendes syv søskende
mistede deres mor, da Kristine var blot
fire år. Faderen var sømand og sjældent
hjemme. Han giftede sig igen, og
stedmoderen gjorde alt, hvad hun kunne
for at de fik det godt.

Først boede Kristine og Hjalmar i
landejendommen Bakkely udenfor Lihme
og drev landbrug. Senere flyttede de
ind til Lihme i et hus på Kåsvej, som de
selv byggede. De fik to sønner og tre
døtre. Kristine arbejdede 20 år på Lihme
Ældrecenter. Det var 20 dejlige år, og
Kristine nød at sørge for beboerne og
bagte ofte kage til dem. Endvidere har
Kristine arbejdet 20 år i en genbrugsbutik
i Skive.
To 100-årige Lihmeboere på plejehjem
Hjalmar døde i 1990, og Kristine blev
boende i Lihme indtil hun kom på Lem
Ældrecenter for godt et år siden. Hun

12

Om jeg selv lever om 80 år det er svært
at sige, og om jeg oplever lige så meget
som Kristine er heller ikke til at vide.

Norsk-danske Kristine er 100 år
og bor i dag på plejehjemmet i
Lem. På plejehjemmet bor også
ligeledes 100-årige Thormod
fra Lihme, som fylder 100 år til
februar.
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Lihme Tennisklub

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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Den tidligere politiker Ingemann
Jensen med det stærke blik her
i sin lejlighed på Valmuevej i
Lihme.

Ingemann
Af Dorthe Dalsgaard
Ingemann kan svare på rigtig mange
spørgsmål omkring krigen, sogneråd,
byråd og amtsråd. Overblikket over
historien forstærkes af, at Ingemann
stadig lever i nuet, selvom han har fulgt
udviklingen i et langt liv. Straks, da jeg
ankommer, viser Ingemann et foto, hvor
han er fotograferet sammen med sit
håndboldhold. Vi snakkede om, hvor
på banen Ingemann spillede, og jeg var
helt i tvivl, om jeg snakkede med en ung
ligaspiller, eller det var Ingemann, som
netop er fyldt 90 år.
Ungdommen præges af 2. verdenskrig
Ingemann havde en hård start på livet.
Straks han var født, søgte familien
hjælp hos lægen, der rådede forældrene
til hjemmedåb, da han vurderede
situationen kritisk. Men det gik ikke,
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som lægen troede. Forældrene fandt ud
af at skaffe gedemælk og andet, som
drengen Ingemann kunne vokse af. Når
Ingemann tænker tilbage på sin ungdom
var der trange kår under opvæksten på
et husmandsbrug omkring Ryde og en
ungdom under krigen.
Selvom krigen stadig tog til, deltog
Ingemann i sit første vælgermøde i 1937.
Som knap 25-årig kunne Ingemann ikke
stemme, men oplevede sin skolelærer
stille op til folketinget for Holstebro
kredsen. Kandidaten H.P. Christensen
var en rollemodel for Ingemann; men
Ingemann var ikke mere autoritetstro over
for den slagkraftige lærer end, at han
kunne kommentere, at hvis han brugte de
samme metoder som i skolen, kunne han
nok styre de andre på Christiansborg.
Ingemann husker, at han betalte skat

uden at kunne stemme, og her bagefter
virker det helt forkert for ham.
Lihme sogneråd
Som 31-årig flyttede Ingemann og Anna
ind på Vester Herrup Strandvej sammen
med pigerne Anne Marie og Karin.
Lillesøsteren Bit blev født i 1956, og hun
kom til at gå i den nybyggede Lihme
skole, mens de to ældre søstre har gået i
de gamle skoler i Lihme.
Ingemann blev valgt ind i Lihme Sogneråd
for Venstre ved valget i 1966. Der var syv
sognerådsmedlemmer, som sad til møder
i kæmnerhuset, som ligger over for Lihme
købmandsbutik. Opgaverne var blandt
andet at indstille byggeansøgninger
til Viborg amt samt vurdering af
skattebetalingen og meget mere.
I Lihme sogn var der ca. 140 landbrug,
hvoraf de ca. 120 var mindre og
dermed ikke lavede regnskab. Her
kan man tale om selvangivelse, idet
skattevurderingen byggede på ens
egne oplysninger om privat forbrug.
Indbetaling af afdrag blev også beskattet
ligesom værdien af husdyr kunne påvirke
indtægten fra år til år. Forskellen til i
dag er, at der ikke kunne eller skulle
dokumenteres noget. Ingemann oplevede
skatteligningen som helt håbløs, idet
han ikke som sognerådsmedlem kunne
antyde noget som helst. Måske undgik
de, der ikke oplyste alt, at kende et
sognerådsmedlem.
Laurids Larsen (Radikal), var
sognerådsformand fra 1958 til 1970 og
sad ved bordenden, når der var møder i
ligningsudvalget, og han slog fast, at her
skulle man vide og ikke tro, ellers skulle
man holde sin kæft.
Nyt kommunekontor i Ramsing
Omkring 1970 tog tre fra alle sogneråd
i Vestsalling til stiftsamtsmanden i
Viborg, da der skulle findes en løsning
på placering af et rådhus i den nye
kommune. Løsningen blev, at jorden, som

Ramsing havde købt til plejehjem, blev
byggegrund for et nyt rådhus, og navnet
på den nye kommune blev Spøttrup
kommune.
Ingemann blev i starten formand for
teknik- og miljøområdet i den nye
kommune. I begyndelsen af 1970erne husker Ingemann, at han mødte
op på rådhuset i Ramsing, når der var
annonceret om salg af byggegrunde. De
kunne stå med 12 grunde, som var solgt
på en time, og der var endda 25 købere.
De kunne simpelthen ikke byggemodne
hurtigt nok, og det var i alle byerne i
Spøttrup kommune. Det var på samme
tidspunkt at møbelfabrikkerne blev bygget
og bidrog med arbejdspladser og dermed
løftede byudviklingen i landsbyerne:
Rødding, Lihme, Balling, Lem, Oddense,
Ramsing og Krejbjerg.
Opkøb af Gyldendal og campingplads
I 1973 skete der også en pludselig
handling, idet kommunaldirektøren havde
fået en henvendelse om, at teglværket
i Gyldendal var på tvangsauktion, og
at fængselsvæsenet havde kig på
bygningerne til kriminelle narkodømte.
Det resulterede i, at Spøttrup kommune
tog til advokaten med 300.000 kr. kontant
for at sikre sig området, som vi kender
omkring Gyldendal.
Den lokale interesse for at lave
havnen ved Gyldendal bekymrede
Ingemann, da han frygtede et årligt
underskud. Resultatet blev dog,
at kommunalbestyrelsen bakkede
økonomisk op omkring etableringen af
havnen ved Gyldendal, og Ingemann har
siden glædet sig over, at der er en sund
økonomi omkring driften af havnen. Som
gammel kommunalpolitiker vil Ingemann
gerne fremhæve, at havnen er noget af
det vigtigste, der er sket for egnen, og
han er virkelig stolt af, at det lykkes for
borgerne.
Spøttrup kommune havde fra starten
af 70-erne øje på interessen for
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sommerhuse og fritidsaktiviteter som
camping. Spøttrup kommune købte
gården, hvor Limfjordscamping er i
dag, med det formål at sikre, at der blev
lavet en campingplads. Målet var at
skaffe arbejdspladser, og selvom man
godt vidste, at det var begrænset til to
måneder i sommerferien, var det med
til at løfte det skattemæssige grundlag i
kommunen.
Drift af kommune og amt
Beskæftigelsen i kommunen
interesserede Ingemann sig meget for,
idet han også i perioder var medlem
af socialudvalget. Når Ingemann
fortæller om Spøttrup kommune,
betragter han kommunen som en
helhed, hvor dannelsen af jobs er
meget central. Driften af kommuner
og amtet var, som det er i dag, lig med
lønninger til ansatte. I perioden fra
1978 til 1981 sidder Ingemann i Viborg
amtsråd, hvor omsætningen dengang
var 1 milliard, deraf gik 600 millioner
til sygehusvæsenet. Ingemann sad i

amtsrådet i én periode og koncentrerede
sig derefter om arbejdet i kommunen.
Peger på Alex Lind som borgmester
Ingemann husker specielt konstitueringen
i 1989. Her til 90-års-fødselsdagen kom
Alex Lind (Socialdemokrat) med en
hilsen, hvor han takkede Ingemann for 20
år sammen i kommunalbestyrelsen samt
opbakning fra ham og Venstre-gruppen til
at blive borgmester i 1989.
Ingemann vil gerne fortælle, at
begrundelsen var, at Alex Lind fik
rigtig mange stemmer, og at det var
borgerne, der havde valgt Alex Lind som
borgmester. Ingemann pointerer, at det
var en samlet venstregruppe som pegede
på Alex Lind som borgmester.
Livet leves i nuet
Når man som 90-årig er helt med i
debatten omkring resultater for Legokoncernen og glæder sig over, at Novo
har fået adgang til det store marked med
et nyt insulinprodukt, så betyder alderen
ikke noget, når man skal tale sammen.

Ingemann Jensen (tv.) sammen
med Laurids Larsen ved
kommunalbestyrelsesvalg i Lihme
Forsamlingshus i 1970, hvor vi får
kommunesammenlægningen.
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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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Luft under vingerne - Pilot på vej
af Marianne Husted

På vej ud i verden. På vej ud i flyveren.
Vi har vist boading passet en sidste
gang og befinder os nu i flyveren, hvor
vi finder vores plads, bakser lidt med
bagagen, sætter os på sædet og gør klar
til at spænde sikkerhedsbæltet og lytte til
stemmerne gennem flyets højttaler. Om et
års tid kan det være Jesper Langberg fra
Lihme, der sidder ved flyets ror og byder
os velkommen ombord.
Lige nu befinder 21-årige Jesper sig i
det nordlige Grækenland, hvor han er
ved at uddanne sig til pilot. Han deler
en to-værelses lejlighed med Michele
fra Italien, og de læser op til en af de
mange eksamener, der skal bestås for at
erhverve ”Airline Transport Pilot License”
(ATPL). ATPL indeholder alt hvad en pilot
skal vide. Uanset hvilket fly det drejer
sig om. Kurset tager seks måneder, og
Jesper er snart færdig med første modul
om instrumentering, hvor han lærer om
alle instrumenterne i flyet.
Så følger moduler om vægt og balance i
flyet, om planlægning af rute, om human
performance, der handler om hvad en
menneskelig krop kan holde til, hvis fx
ilttrykket falder, moduler om meteorologi,
om generel navigation, hvor der skal
udregnes flyvning fra en koordinat til en
anden, og man lærer om at flyve efter
kompas. Sidste modul er i kommunikation
mellem kontroltårn og piloter. Det
hele foregår på engelsk og udgør den
teoretiske del af pilotuddannelsen.
Soloflyvning
”Instruktøren lettede, så gav han
kontrollen til mig, og jeg fik selv lov at
flyve. Det var sjovt og spændende og
ikke så svært, som jeg havde regnet
med,” fortæller Jesper om sin allerførste
flyvning.
”Man skal lige lære ikke at rykke for hårdt
i styrepinden,” fortsætter han. Det fandt
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sted i sommers, hvor han erhvervede
licens til at flyve en-motorers propelfly,
som er det første piloten skal kunne.
Efter 19 timer med instruktøren ved
sin side skulle han ud på sin første
soloflyvning. Om den tur fortæller han:
”Al kommunikation og flyvning gik godt.
Også landingen.” Landingen er noget
af det sværeste i et lille propelfly, som
vinden let kan få fat i og dreje i en anden
retning end den tilsigtede under landing.
Efter 45 flyvetimer, hvoraf de 10 timer var
med flyvninger til andre lufthavne, kunne
Jesper tage imod den første licens i den
række af licenser han som pilot skal have.
Foreløbig satser han på fire licenser.
Airbus A 320 eller Boeng 737
Når den teoretiske licens er hjemme
fortsætter han med at opnå ”Commercial
Pilot Licence,” der giver ham ret til at
flyve to-motorers propelfly med op til
ca. ni passagerer. Det er adgangbillet
til job, hvor der bliver brugt sådanne
fly, hvilket fx er tilfældet i Norge og
Indonesien. Men Jesper regner med at
gå videre, så han kan komme til at flyve
på nogle af de lange distancer. Gerne i
Asien eller Mellemøsten. Det kræver en
opkvalificering til et bestemt fly.
”Mange fortsætter med en opkvalificering
til Airbus A 320 eller Boeng 737,” fortæller
han. Det tager omkring to måneder og
foregår med brug af en simulator, da det
er meget dyrt at flyve rundt i de store
maskiner. I simulatoren udsættes den
kommende pilot for alle ekstremer og
værst tænkelige situationer, så han ved
hvilke procedurer, han skal følge, hvis fx
den ene motor går ud lige efter at flyet er
lettet, eller der går hul på skroget i 37000
fods højde. Så gælder det om at handle
både rigtigt og hurtigt. Hvis der går hul
på skroget i 37000 fods højde, så har
man ca. 50 sekunder, hvor man stadig
kan tænke klart, hvorefter hjernen ikke
længere får ilt nok.

Jesper Langberg og hans italienske instruktør,
Mattia Fini, efter Jespers første soloflyvning.
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Halv million
”Flyskolen i Grækenland er bedst
og billigst,” siger Jesper om ’Egnatia
Aviation’, hvor han tager uddannelsen.
Foreløbig er han indstillet på at bruge
400.000 kr. på uddannelsen, som rækker
til og med licensen til at flyve med tomotorers propelfly. Inden han begyndte,
undersøgte han mulighederne andre
steder, både i Danmark og andre steder
i verden. I Danmark er prisen for at opnå
et certifikat næsten dobbelt så høj som
på Egnatia Aviation. Og det er nyere fly
Jesper sætter sig i her. Det ældste fly
på skolen er fra 2005, mens det nyeste
fly var fra 1985 på en af de skoler, han
besøgte i Danmark.
Opkvalificeringen til et af de store fly
koster mellem 100.000 og 140.000 kr.
Jesper håber at slippe for den udgift

Perfekt landing efter første soloflyving.
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selv ved at tegne en kontrakt med et
flyselskab, som er villig til at betale. Han
mener, det er temmelig svært at finde
arbejde som pilot, men at chancerne er
der; overalt i verden.
”De største muligheder er i Mellemøsten,
hvor tre store selskaber, Emirates, Etihad
Airways og Qatar Airways, netop har købt
50 – 60 nye fly,” siger Jesper og håber at
tegne kontrakt med et af disse selskaber,
hvor lønnen er god og skatten lav. Han
har altid gerne villet være jagerpilot, men
militæret skulle spare, da han gik i 3.g.
Halvdelen af jagerflyene blev taget ud af
Flyvevåbenet, og der ville gå 3 – 4 år før
de optog nye på uddannelse. Det var for
lang tid for Jesper, som selv tog fat og nu
er på vingerne.

Fællesspisning for alle
Pris for voksne kr. 40 Pris for børn (t.o.m. 14 år) kr. 20
Billetter købes i Brugsen
Datoer 2013
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
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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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MG Car Club Denmark natløb
Af Børge Nielsen-Boe

Der deltog 18 MG veteranbiler,
sportsvogne, i årets sidste kørende
MG-arrangement, som foregik
her i Vestsalling. Bilerne ankom til
Ålbækparken 159, hvor flere lokale
benyttede lejligheden til at se de fine
køretøjer. Kørerne blev trakteret med
håndmadder og drikkevarer, inden de blev
sendt af sted på turen rundt i Vestsalling.
Turen gik fra Ålbækparken til Lihme, via
Hostrup til Lem Møbelfabrik, og videre til
JHP Auto Vadumvej 8. Derefter fortsatte
man til Vadumvej 23, og sidste stop på
ruten var Jens Væver Museet i Krejbjerg,
hvorefter man kørte til målet, som var
Traktørstedet Borgen.
På de enkelte poster var indlagt
forskellige prøver, som deltagerne skulle
udføre/løse, og det hold der til slut havde
fået færrest strafpoints havde vundet
løbet. Præmieoverrækelsen foregik
på Traktøtstedet. Løbets vinder blev
Flemming Knudsen med datteren Katrine

Flotte biler og hyggelig snak i forbindelse med
årets sidste MG-arrangement, som foregik i
Vestsalling.
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Knudsen fra Odense. Der var deltagere
fra Fyn, Sønderjylland, Viborg, Randers
og Klitmøller.
Vejret var et rigtigt natløbsvejr, som
startede med fin sol, som så senere
slog over i regnbyger, men det var kun
de ”pivede”, som slog kalesjen op på de
åbne vogne. Prøverne var f.eks. at gætte
vægten på en stor tønde med høvlspåner
ved en post, skifte hjul på en gammel
Toyota på en anden og køre ”ringridning” i
bil på en tredje osv.
Arrangementet sluttede ca. kl. 2400,
hvorefter en del kørte hjem, mens andre
havde sørget for overnatning i området.
Det hele blev velvilligt sponsoreret med
præmier fra Hancock Skive, Toftgaards
Tømrer & Murerfirma Hvidbjerg, FTZ
Skive, Mekonomen Skive samt Salling
Bank Skive.

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
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Vi har fået brev:
Kære medlemmer af Lihme Bladets
redaktion.
Jeg henvender mig til jer, da jeg har
tænkt mig at skrive en bog om Gyldendal
teglværk, dens tid samt træk af livet
omkring teglværket gennem tiderne, såsom
fiskeriet og ålestang.
Min baggrund er, at jeg i forvejen har
skrevet en anden bog, Skal vi nu ha ål
igen, som handler om min mor og hendes
søskende. Deres forældre, Katrine og
Kristian Hansen, boede i et lille hus
i Gårdsted. Bedstefar, som gik under
navnet ”Gosti Hansen”, arbejdede som
teglværksbrænder gennem en årrække og
bedstemor syede tøj for folk i området.
Jeg har to mostre, som i dag begge er
døde og jeg er selv i barndommens tid
kommet rigtig meget i området omkring
Gyldendal og Vester Hærup, når jeg var
på ferie hos min moster og onkel, Petra
og Arne Stengaard. - Den anden moster
Grethe, som var ugift, var i mange år
husbestyrerinde for malermester Hjalmar
Christensen, Lihme. Bogen Skal vi nu
ha ål igen rummer som sagt ud over
de familiemæssige relationer et afsnit
om teglværket med en del gamle fotos,
samt en beretning om livet ved fjorden.
Men bogen er egentlig kun skrevet til
familien, den er på 384 sider og findes
bare i 25 eksemplarer. Min kusine Anita
Stengaard har selvfølgelig et eksemplar,
ligesom personer, som har hjulpet til
ved interviews også har et eksemplar. I
Lihme drejer det sig om Edel Bøjker,
Arne Poulsen (Ladefoged), ligesom Ib
SVenningsen har fået et eksemplar som
kan beses på Spøttrup Lokalhistorisk
Arkiv, hvor jeg har fået megen hjælp og
støtte.
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Jeg tænkte mig om I måske ville være
interesseret i at skrive lidt i Lihme Bladet
om mit nye projekt og herunder efterlyse
folk, der enten har arbejdet på teglværket
eller måske har en viden om stedet og
gerne fotos, som jeg måske kunne låne til
indscanning.
Jeg er ca. en gang om ugen på Skive
bibliotek, hvor jeg gennemlæser gamle
Skive Folkeblade, som findes på
mikrofilm, så jeg har selvfølgelig
også selv en masse materiale, men er
naturligvis altid interesseret i supplerende
oplysninger.
Jeg er meget interesseret i lokalhistorie
og er også igang med et andet projekt for
Vinderup lokalhistoriske arkiv. - Emnet
er lov og orden og portræt af gamle
landbetjente, vi har haft gennem tiderne.
Jeg har selv været politimand i godt 36
år, men er her pr. 1. september flyttet ind
i et nyopført hus i Vinderup. Jeg er 61
år og gået på pension sammen med min
kone, som er københavner. Jeg har været i
København hele min polititid.
Jeg tænker selvfølgelig, at en bog ville
kunne have interesse for lokalsamfundet i
Lihme.
Jeg kører naturligvis gerne til Lihme
en dag/aften og fortæller mere om mit
projekt, hvis det har jeres interesse.
Nu venlige hilsner fra
Flemming Bjerregaard Johansen
mobil: 2283 2557
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Happy New Year
Af Kim Jacobsen, foto
og Marianne Husted, tekst

Inden længe skyder vi det nye år ind.
Hør her, hvordan nytårsaften forløber
i Lihme.
Ferdinand Albers,
Nordentoft
Vi besøger familien
Grønbjerg i Lihme. Vi
bor selv langt ude, men
så kommer ungerne til
byen, hvor der sker noget.
Efter spisningen spiller
vi nogle spil, inden vi går
med ungerne ud. De går
rundt og fyrer nytårsskyts
af, og vi holder øje med
dem. Klokken 12 drikker
vi champagne, og så går
vi udenfor igen. Det hele
starter med dronningen kl.
18 og slutter ved 2 -3 tiden
om natten

Irma Lauridsen, Ålbæk
Vi er altid hjemme ved dyrene og passer på, at
ingen kommer og skyder dem. Så får vi noget
godt at spise. Det er det samme hver nytårsaften.
Krøsterkål med sprængt nakke, medisterpølse og
kartofler. En gammel Thybo-ret, hvor hvidkålen
spises med sukker og kanel. Der kommer altid
folk hos os, det kan være gamle naboer, venner
og familie. Klokken 12 skåler vi med hinanden og
skyder lidt af. Erling kan også godt lide at gå lidt
rundt til naboerne. Han er lidt af en papegøje, vil
gerne snakke.

Ole Stengaard, Lihme
Jeg sidder sammen med Inge Marie
og hygger mig og slapper af oven på
en travl dag, hvor vi har haft huset fuld
af gæster, fordi det er min fødselsdag.
Vi får god mad og vin og ser 90 års
fødselsdagen i fjernsynet, inden vi går
lidt ud på vejen.
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Helene Miltersen, Lihme
Vi er oppe ved Bo og Lone i
Lihme sammen med Brian. Efter
maden laver vi narrestreger
og tager alle mulige ting. Vi
har en fodervogn med, som
er fyldt med halm og blå gajol.
Den kører vi med hinanden i
ned til min onkel John, der bor
i den anden ende af byen. Han
giver os et kanonslag og en
pose mel, som vi fyrer af oppe
i krydset. Melet ryger ud til alle
sider, og det giver et ordentligt
brag. Så går vi hjem til Bo og
Lone igen og ser det med 90års fødselsdagen. Når uret viser
12, hopper vi ned fra stolene og
siger skål.

Susanne Priess, Ålbæk
Hjemmefra er jeg vant til at fejre
nytårsaften sammen med familien.
Vi bliver omkring 15, der samles
til sammenskudsgilde og rigtig
familiehygge. Klokken 12 skåler vi
og hopper ned fra sofaen og ind i
det nye år. Så går vi ud og skyder
raketter af, inden vi skal ind at have
noget godt at spise. Det kan være en
rejemad, suppe eller andet godt, som
nogen har sørget for.

Kirsten Jensen, Lihme
Jeg sidder hjemme ved
hunden. Den gør og ved
ikke, hvad den skal gøre
af sig selv nytårsaften, når
det brager, og raketterne
suser mod himlen. Hvis
den er alene spiser
den en dyne eller flår i
gulvtæppet. Det er en
collie-blanding; men nu er
den 13 år og halvdøv, så
det bliver nok nemmere
i år.

Elsebeth Tanderup,
Gyldendal
Jeg sidder hjemme
og nyder udsigten
ud over fjorden,
hvor vi kan se
fyrværkeriet fra
Struer. Hvis det er
vindstille spejler
det sig i vandet, og
vi får det dobbelt.
Sidste år spiste vi
gederyg. Det var
fantastisk godt, så
det gør vi måske
igen i år.

Henning Maskinstation, Agertoften
Jeg sidder alene hjemme ved Inga.
Hen på aftenen tager jeg hjemmefra
og går en lille tur på Agertoften og
ser, om der er nogen hjemme. Så
skåler vi sådan lidt. Folk strejfer
ikke så meget rundt, som de gjorde
engang. Det er en skam. Det er ikke
en selvfølge længere. Vi bliver sgu
så vanskelige.

Heidi Jørgensen, Lihme
Vi er hjemme
nytårsaften, hvor mine
bedsteforældre kommer
på besøg. Vi spiser god
mad, alt muligt lækkert.
Fx stjerneskud, rådyr
og islagkage. Bagefter
spiller vi pakkespil og
fyrer krudt af. Klokken
12 får vi champagne og
kransekage, som min
bedstemor har med.

Lise Hansen, fra
Lihme
Jeg skal til Jeksen
i nærheden af
Skanderborg hos
min kærestes søster.
Så har vi en meget
hyggelig, stille og rolig
aften. Vi skyder lidt
af, går en lille tur og
drikker champagne
klokken 12. Så er vi
udenfor igen; men
vi møder ikke rigtig
nogen, for det er
en lillebitte mikroby
mindre end Lihme og
uden brugs.

Henrik Thomsen,
Udsigten
Der er jagt i
Ræveforeningen, og
den bliver fulgt op
af en god frokost.
Hvis det går som det
plejer, så skal jeg nok
sove. Og så glider det
gamle år umærkeligt
over i det nye.
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Skolernes Motionsdag

Fredag før efterårsferien deltager børnene på Lihme Skole i
”Skolernes Motionsdag”. Det er en fin tradition, som startede i
1982 på Fyn og som siden har bredt sig til hele Danmark. Det
er i dag verdens største motionsløb for børn med ca. 700.000
deltagere. -Lars Bertelsen var i år på pletten i Lihme og har
taget billederne her på siden.
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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
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Hjertestarter
Hjertestarteren tilhører Lihme Pensionistforening
I tilfælde af hjertestop kan alle få glæde af hjertestarteren
Ring først 112
Kontakt derefter en af nedenstående personer,som er tilknyttet starteren.
og har deltaget i hjertestarterkursus.
Hjertestarteren har indtil andet er meddelt plads ved indgangen
til Fælleshuset på Valmuevej
Susanne Hansen

Ålbækvej 12

21653519

Jens J Christensen

Sønderhede 14

40290454

Jeanette Jacobsen

Kåsvej 40

26991258

Hans J. Thomsen

Gyldendal 3

20759510

Ane Marie Henriksen

Violvej 12

97560022

Birte Hald

Ålbækvej 24

61670239

Kis Stamp

Adelgade 2

23352301

Birte Trærup

Gyldendal 9

21132302

Karen Marie Jensen

Kåsvej 27

40536095

Susanne Priess

Ålbækvej 46

Lis Rasmussen

Adelgade 9

97560636

Kim Rasmussen

Adelgade 9

23339727

Helle Andersen

Dybdal 4

97560092

Inga Madsen

Sønderhede 19

24227402

Aase (Sparekassen)

Ålbækvej

97560102

Karin Andersen

V. Hærup Standvej 23

97560402
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42969700/97560131

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)

www.skp-el.dk

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

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

stort materiel
udlejningsprogram
Hvad enten det drejer sig
om materiel til mindre
opgaver i hjemmet eller
større erhvervsopgaver,
har vi det du skal
bruge!
Klik ind på
www.larsbonde.dk
eller kontakt os på
9752 6220
og hør om de
mange
muligheder!
Salg og leje

af alle typer
trailere til private
og erhverv!

Her er en lille
plads til
din annonce.
Vi har næsten
udsolgt!
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Nu nærmer julen sig og vi tager snart fat
på et nyt år, 2013.
2012 har været et spændende år for
Lihme Borgerforening. Alle planlagte
arrangementer er gennemført med en
flot opbakning, så der samlet er lavet
et overskud for årets arrangementer.
Især byfesten lykkes rigtig godt i år.
Der er mindre underskud på banko og
oktoberfesten, så vi har valgt at lave ét
banko i 2013 og oktoberfest hvert andet
år (lige år). Aktivitetsprogrammet for 2013
er klart, men opstår der lejligheder for
yderligere aktiviteter, ja så bliver de tilføjet
programmet.
Forsamlingshuset
Siden marts 2012 har vi arbejdet med
ombygning af forsamlingshuset. Der er
udarbejdet et Ide-prospekt, som sætter
rammerne, visionen og formålet med
ombygningsprojektet. Det samlede
projekt løber op i omkring 6,3 mio. kr.,
hvor pladsen om forsamlingshuset
skal renoveres for 1,3 mio. kr. og selve
ombygningen af forsamlingshuset koster
omkring 5. mio. kr. Projektet er sat i gang
af Lokale- og Anlægsfonden, som her i
december har givet endeligt tilsagn om
at støtte projektet med 2 mio. kr. Hertil
kommer 1 mio. fra områdefornyelsen til
pladsen, som allerede er bevilget af Skive
Kommune. Restfinansieringen skulle
gerne komme på plads de kommende
måneder via støtte fra fonde mv.
Vi tænder lys i Lihme - tradition
Igen i år kunne vi i fællesskab mellem
Lokalrådet for Lihme Kirke og Lihme
Borgerforening slutte årets aktiviteter
af med et fællesarrangement. Sidst i
november, en mørk stille fredag aften,
tændtes lyset på Lihme Kirke, derefter gik
vi fakkeloptog gennem byen, hvorefter
der tændtes lys på de to juletræer på
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torvet og ved forsamlingshuset. Det hele
blev afsluttet ved forsamlingshuset med
æbleskiver, glögg og en god snak.
Det var fantastisk smukt. Først sang vi
sammen i den mørke aften omgivet af
de 32 børns fakler. Så tændtes lyset på
kirken langsomt op til lyden af kirkens fine
klokkespil, som spillede julemelodier.
Da vi gik gennem byen i optog, var der en
af ungerne, der sagde: ”Vi kan sagtens gå
på vejen, der kommer alligevel ingen biler
for hele Lihme er ude og gå med”.
Et hyggeligt arrangement, som
hænger rigtig godt sammen med
Husholdningsforeningens Julemarked i
Forsamlingshuset samme weekend.
Vi har nu haft dette arrangement to år i
træk, og vi gentager det i 2013, så mon
ikke vi har fået lavet en hyggelig tradition?
Generalforsamling
Der er generalforsamling
torsdag den 24. januar 2013
kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Forud for generalforsamlingen
er der fællesspisning, hvor
Husholdningsforeningen står for
madlavningen.
Dagsorden for generalforsamlingen
er jf. vedtægterne. Et af de emner,
som bliver behandlet som et særskilt
pkt. på dagsorden, er ombygning af
forsamlingshuset. Omkring valget til
bestyrelsen, så er der fire på valg. Det
er Karsten Wagner, som modtager
genvalg, Jane Svenningsen, som
modtager genvalg samt Jenetta Albers
og Jane Loftstad, som nu forlader
bestyrelsesarbejdet efter en rigtig god og
positiv indsats.
Vi er i den glædelige situation, at Malene
Riis Sørensen (Kåsvej 9) og Christina
Nielsen Kjeldgaard (Sønderhede 1)
allerede har sagt ja til at lade sig opstille,
og de vil blive foreslået som kandidater af
bestyrelsen.

Der var ca. 90 deltagere i “Vi
tænder lys i Lihme”. Deraf var 32
børn i fakkelbæreralderen.

De mange deltagere samledes på
nordsiden af kirken, hvor der intet
kunstigt lys var. Kun faklerne lyste
op i den mørke aften.

Lihme kirke kan virke helt
eventyragtig med lys på.

Til slut var der æbleskiver, glögg
og snak ved forsamlingshuset.
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Medlemskab - kontingentindsamling
Vi starter kontingentindsamlingen for
2013 her sidst i december 2012 og ind
i januar 2013. Vi har en fantastik høj
medlemsprocent, som vækker opsigt,
når vi skal præsentere foreningen i
forbindelse med fondsansøgninger og
andre sammenhænge.
Tak for i år
Det har været en fornøjelse med
den positive og stabile opbakning og
deltagelse, der er til arrangementerne
i byen. Den bærende kraft for vores
lokalområde er det positive fællesskab.
Hjælpsomheden og samarbejdet bærer

Børn og levende ild er en
fortryllende kombination.
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de initiativer, projekter og arrangementer
vi har gang i og bringer tingene til
at lykkes. Det er positivt for Lihme
lokalsamfund. Vi vil gerne sige alle tak for
et rigtig godt år 2012.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt
nytår.

Arrangementer i Lihme

7., 14. og 21. januar oplæsning v/ Ane Marie Henriksen kl. 14:00 i Fælleshuset
Valmuevej. Pensionistforeningen.
8. januar: Stolegymnastik (opstart) i Fælleshuset kl. 14.30 v/Pensionistforeningen
24. januar: Lihme Borgerforenings generalforsamling + fællesspisning i Lihme
Forsamlingshus
26. januar: Irsk aften, vi laver irsk stuvning, 85 kr. pr. kuvert. Limfjords Camping  
07. februar: Vinterfest. kl. 18:00 Lihme Forsamlingshus. Pensionistforeningen
09. februar: Foredrag om campingpladsens historie ved Tove og Jens Kristensen.
Tapas-tallerken med et glas vin: 125 kr. pr. kuvert.
10. februar: Fastelavnsfest i Lihme Forsamlingshus v/Borgerforeningen
20. marts: Aktivitetsdag kl. 10:00 Lihme Forsamlingshus. Pensionistforeningen
22. marts: Børnedisko i Lihme Forsamlingshus v/Borgerforeningen
13. - 15. juni: Byfest v/Borgerforeningen
7. november: Banko i Lihme Forsamlingshus v/Borgerforeningen
22. november: Vi tænder lys i Lihme v/Lokalrådet ved Lihme Kirke og Borgerforeningen
24. november: Julemarked i Lihme Forsamlingshus v/Husholdningsforeningen
Håndarbejde, bob, forskellige spil. Hver onsdag kl. 14:00-17:00 Fælleshuset
Valmuevej. Lihme Pensionistforening
Lihme Borgerforening, kommende arrangementer endnu uden dato:
Filmaften/aktivitetsaften for unge (foråret), Koncert, Limfjordsteateret

Stolegymnastik

Stolegymnastik er en idræt, hvor de fleste kan være med. Det foregår siddende på
en stol eller stående ved en stol. Karen Marie, Irma, Mette og Grethe vil på skift
være instruktører - de har været på kursus i at være Motionsven og har fået ideen til
stolegymnastik. Vi starter kl. 14.30 og gør gymnatik i en halv time, hvorefter vi nyder
medbragt kaffe og brød. Efter kaffen tager vi en omgang gymnastik mere.
Lihme Pensionistforening

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 og kom på maillisten.
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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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Hårlokken

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

Søndergade 3

• Balling

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

• 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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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

48

ADELGADE 8 - LIHME - 7860 SPØTTRUP
MOBIL 29 80 03 50

