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Marianne Husted

2

Boblerne

Af Marianne Husted
Jeg er corona-træt. Træt af at være
spærret inde bag mundbindet med
duggede briller. Det er som om, tankerne
og ideerne bliver stængt inde i hovedet.
Det er svært at udtrykke sig frit med en
klud for ansigtet. Jeg føler mig hensat i
en begrænsende corona-boble. Og ved
samtidig, at mange oplever meget værre
restriktioner end mig og er i udsatte
positioner. Nordjyder. Københavnere.
Beboere på plejehjem. Unge, der ikke må
pleje deres sociale relationer.

spænde den fast til en vidueshaspe
med en hundesnor. Men den ælter
lystigt dejen i tyve minutter, indtil dejen
bliver så elastisk, at den kan trækkes
ud som en ballon. Herefter, vupti, ind i
køleskabet og hæve indtil næste morgen.
Da betragter jeg de sarte luftbobler på
dejens overside med store øjne, inden
jeg hælder dejen ud på køkkenbordet,
deler den i 18 portioner og bager bollerne
i en brandvarm ovn. En halv time senere
betragter jeg fornøjet de store luftbobler
i de nybagte boller. Og bliver igen
bekræftet i, at langtidshævede boller med
surdej smager bedst.

Men de sidste par måneder er jeg redet
med på en bølge, der opstod under
lockdown i foråret. Surdejsbølgen.
Det gør mig glad. Jeg har anskaffet
en køkkenmaskine – en billig en af
slagsen, der hopper og danser så meget
på køkkenbordet, at jeg er nødt til at

Bobler behøver ikke være af den coronabegrænsende slags. Til nytår skal vi nyde
et glas boblende champagne. Og måske
bobler vi over af glæde i det nye år. Når
Trump går af, vaccinen går ind, og vi kan
smide mundbindene. Glædelig jul og godt
nytår!
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Jul i coronaens tid
Af Marianne Husted

Den sidste weekend i november besøgte
Lihme Bladets udsendte Dagli’ Brugsen
Lihme for at møde folk og finde ud af,
hvordan deres jul måske er påvirket af, at
vi lever midt i en corona-pandemi.
Daniela Høgh,
Brodal
Vi dropper en af
julefrokosterne,
fordi vi bliver for
mange ellers.
Vi skal især
passe på de
ældre. Vi har
nogle stykker
i familien over
80 år. Dem
besøger vi
i stedet for
at mødes til
julefrokost.

Erling Jensen, Ålbæk
Det bliver som det plejer. Vi holder jul
hjemme. Bare os to.
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Winnie Dahl, Vadum
Vi er sammen i den tætte familie juleaften,
hvor vi 7 – 9 personer. Her behøver vi ikke
lave om på traditionen. Men vores julefrokost
den 25. december er vi nødt til at holde på en
ny måde. Vi plejer at være 45 – 50 mennesker
i Medborgerhuset i Lihme; men det er ikke
en mulighed i år. Jeg tænker at vi må sidde
familievis hjemme og så snakke sammen via
Facebook. Ligesom vi gjorde, da der blev tændt
lys over Lihme.

Søren Bidstrup,
Lihme
Min mor kommer
ikke til os juleaften,
sådan som hun
plejer at gøre. Hun
har kohl og bor på
plejehjem. Hun kan
ikke tåle at blive
syg med Corona,
så hun skal blive på
plejehjemmet i julen.
Vi besøger hende så
der en eftermiddag.
Men der er også
restriktioner for
besøgende. Der må
kun komme en gæst
ind. Så vi står ude på
terrassen og råber
ind til hende.

Jane Svenningsen,
Lihme
Jeg er lidt i tvivl
om vi skal mødes
med lige så mange,
som vi plejer til jul.
Juleaften bliver der
ikke lavet om på;
men jeg kan godt
være bekymret
for, hvad vi skal i
juledagene. Det er
endnu ikke besluttet,
hvad vi gør.
Flemming Grønbjerg, Lihme
Vi får besøg af vores børn og Hannes
far og mor. Det kan vi godt. Men
alle julefrokoster i banken er aflyst.
Droppet. Så det er kun juleaften, der
er som det plejer. Vi er da påvirket af
det her.

Jonna Rasmussen,
Arnborg og sommerhus i
Gyldendal
Vi har slet ikke været adskilt
fra hinanden under coronaen.
Vi holder jul sammen med
vores søn, svigerdatter og
børnebørn, som vi bor tæt
på i Arnborg. Vi bliver ti, så
det går jo. Coronaen påvirker
ikke vores jul. Vi får noget at
spise og er ude at gå en lang
tur. Vi skal ikke ud at køre
langt.

Tulle Juul, Lihme
Jeg skal ud til min
søn og svigerdatter
juleaften. Vi bliver
seks, så det er
ikke påvirket af
coronarestriktionerne.
Men jeg skal passe på
min mor, som bliver
85 år. Hun får besøg
af Ilse og Matthias
juleaften.

Jette Brøndum, Lihme
Vi er meget skrøbelige
i familien, fordi vores
barnebarn, Lukas, har
leukemi. Hans tal er fine nu;
men vi skal passe ekstra
meget på ham. Han kommer
ikke med ud at handle og
sådan noget. Vi tager nok
heller ikke til julefrokoster.
Hvis vi gør, så bliver det uden
børn.

5

Fest i telt eller
restaurant
Ring og hør om
mulighederne

CAFEÉN
TILBYDER

Hyggelig Café med god
mad til familievenlige priser.
TAKE AWAY

RESTAURANTEN
TILBYDER

Stilfulde omgivelser,
lækker mad og udsøgte
vine.

ÅBNINGSTIDER OG INFO:
Se facebook Gyldendal havn cafe og
restaurant
Bord og TAKE AWAY
bestilling tlf. 97 56 01 66
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V. Hærupvej strandvej 30 · Gyldendal 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 01 66

Lihme
Din lokale dagligvarebutik, bager, GLS,
PostNord og Bring pakkeshop, apotek,
spillebutik, renseri, mødested og meget,
meget mere!

Åbent alle ugens dage

Ålbækvej 1 - tlf. 97 56 00 08 - Følg os på Facebook
7

Vi bakker op
og støtter lokalt!
- Gør du?

”

Det er vigtigt for os at være
lokalt forankret, og vi håber på,
at det er med i dine overvejelser,
såfremt du er på udkig efter et
nyt pengeinstitut. Vi er sikre på,
at vi kan tilbyde dig attraktive
vilkår og god rådgivning.

Lem afdeling
Vesterbrogade 24, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 82 22 94 00
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www.sparv.dk
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Lihme
Medborgerhus

Leje af Lihme Medborgerhus sker ved henvendelse til Karin Andersen,
tlf: 97560402 eller 24283513. E-mail: ovemollerbek@gmail.dk
Priser
Store sal inkl. køkken:
Lille sal inkl. køkken:
Store og lille sal inkl. køkken:
Leje dagen før:
Leje dagen efter:

kr. 2200
kr. 1500
kr. 3.000
kr. 400
kr. 400

Leje for lokale foreninger
En sal inkl. køkken ved åbne arrangementer:
Hele huset ved åbne arrangementer:

kr. 200
kr. 300

En sal med køkken ved lukkede arrangementer: kr. 400
Hele huset ved lukkede arrangementer:
kr. 600
Afholdelse af møder i Lounge, en af salene
eller mødelokale (Lihme Samlingen):
kr. 100
Alle priser er inkl. moms og rengøring, men huset skal afleveres
ryddeligt. Priserne er gældende for 2021.
Udlejningsdøgnet for salene går fra kl. 9.00 - 9.00.
Der kan forekomme rengøring fra 9.00 – 11.30 ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger
Udlejning af mødelokaler er fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Terrassevarmere kan lejes for 100 kr. pr. døgn
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414 eller
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Julefreden

Af sognepræst Anne Røndal

Hvis man juleaftensdag lidt før middag
kobler sig på den statslige finske tvkanal, Yle, vil man blive ført til Gamla
Stortorvet i den finske by Turko (Åbo) og
høre et mandskor synge ”Vor Gud han
er så fast en borg” på svensk og finsk.
Under normale forhold er torvet tætpakket
af mennesker, men i år vil der af gode
grunde være helt mennesketomt. Dog
står der en mand på balkonen på byens
fineste hus. Det er byskriveren. På slaget
12 klinger domkirkeurets middagsslag,
hvorefter et orkester sætter i med en
militærmarch. Når musikken er døet hen,
træder byskriveren på balkonen helt frem
til rækværket, og der bliver så stille, som
der kun kan være i Finland. I hånden har
han en gulnet pergamentrulle, der står
i mærkelig kontrast til hans slips og fine
jakkesæt. Med langsomme bevægelser
ruller han pergamentet ud, hvorefter han
rømmer sig, ser direkte ind i kameraet
og holder en pause, før han med
ældgamle ord lyser julefreden over byens
indbyggere.
Det har man gjort i Turku næsten uafbrudt
siden 1300-tallet. ”I morgen [den 25. er jo
fra gammel tid julens første dag], om Gud
vil, er det vor Herres og frelsers nåderige
fødselsfest.” begynder byskriveren,
først på finsk og derefter på svensk og
fortsætter: ”Derfor forkyndes og påbydes
en almindelig julefred med påmindelse til
enhver om at fejre højtiden med tilbørlig
andagt og alvor og i øvrigt iagttage en
stille og fredsommelig opførsel, eftersom
den, som bryder freden og besudler
julehøjtiden ved noget ulovligt eller
utilbørligt, forfalder til den straf, loven
påbyder for hver særskilt overtrædelse.
Sluttelig tilønskes alle byens indbyggere
frydefulde julehelligdage.”
For et 2-300 år siden var det ikke kun i
Turko, men over hele Norden, julefreden
blev kundgjort som lov og ret. Under
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julefesten (25.dec. -6. jan) skulle al ufred
hvile og den, der i de tolv juledage gjorde
sig skyldig i vold og blodsudgydelse, fik
dobbelt straf. Uenighed og retssager
skulle lægges til side, og i hjemmet
måtte intet arbejde foretages undtagen
det nødvendige. Julefreden gjaldt også
dyrene. Så længe julen varede, skulle
mennesket holde fred selv med sine
arvefjender: Ulv, bjørn, rotter og mus.
Der er noget forunderlig smukt over
denne gamle skik, som altså kun finnerne
endnu holder i hævd. – Men jeg kunne
godt se det for mig, både i Lihme og alle
andre byer, at julefreden blev lyst over os
alle sammen, som påbud og velsignelse.
Det kommer givetvis aldrig til at ske. Men
finnerne holder helt sikkert fast mindst
700 år endnu. Her er et link, hvis man
vil en smuttur til Turko juleaften og få
lyst julefreden over sig www.turku.fi/sv/
julestaden/julefred.
Juleaftens gudstjenester i Lihme kirke
Om Gud vil, og Lihme kirke som lovet
er klar igen efter bestøvningen (om man
så må sige), og der ikke er indtruffet
Covid-19 stramninger, er der tre
gudstjenester i Lihme kirke juleaften, kl.
11.00, kl. 12.00 og kl. 14.00. Vi har valgt
at fejre juleaften med tolv gudstjenester
i pastoratet, for at så mange som muligt
kan komme i kirke denne dag. Der vil
være tilmelding til gudstjenesterne, men
systemet herfor er i skrivende stund
endnu ikke på plads. Kun beder vi om,
at man ikke tilmelder flere, end man
faktisk kommer til kirke og afmelder, hvis
man alligevel ikke kan møde frem, så
at man ikke sidder derhjemme i sofaen
og optager pladsen for nogle andre. Der
bliver sang til de korte gudstjenester, som
vil vare ca. 25. min. Af logistiske grunde
er det Jakob Fløe Nielsen, der har alle tre
tjenester i Lihme juleaften.

Jul i Fjordbo

Pigehygge og julerier ude
i naturen

Af Pia Haunstrup Jensen

I Fjordbo er julehyggen i fuld gang.
Selvom vi i år pga Covid-19 må undvære
nogle af vores dejlige juletraditioner, så
som:
- Bedsteforældredag, hvor vi klipper
julepynt og pynter Fjordbo smukt op.
- Julefrokost med dagplejen
- Luciaoptog og julehygge med forældre
og søskende.
- Juleteater i Skive Teaterkreds
- Julegudstjeneste for børn og familier i
Lihme Kirke.
Men man går jo ikke bare i stå, fordi en
dum virus rammer landet. I stedet har vi
tænkt lidt kreativt, så vi kan bibeholde
vores dejlige juletraditioner:
-I stedet for bedsteforældre, var der
julenisser der pyntede Fjordbo smukt op
natten til 1. december.
- Julefrokost bliver til en dag med
risengrød, som vi kan portionsanrette.
- Luciaoptoget optager vi og sender til
forældrene via facebook.
-Juleteater blev ligeledes streamet til os
fra Skive.
- Vores børnejulegudstjeneste, bliver
her i Fjordbo, hvor vi får besøg af Anne
Røndal, der fortæller os juleevangeliet.
Derudover åbner vi hver dag en kæmpe
julekalender, hvor der hver dag er et
billede og ord der hører julen til. Vi taler
om billedet, leger lege der relaterer til
og synger sange. Vi har haft besøg
af julemanden. Vi har lavet smukke
juledekorationer af gran, kogler og
pynt som vi fandt i skoven. Vi har også
fået æbleskiver af julemanden, som vi
varmede på bålet i bålhytten. Vi er også
stadig meget ude, så vores nye halvtag
på legepladsen er blevet smukt pyntet
med lyskæder og pynt. Ældstegruppen
går også stadig i skoven hver mandag
og onsdag. De har lavet fine rensdyr og
pinde nisser.
Så alt i alt nyder vi julemåneden som vi
plejer, men med lidt corona- ændringer.
Glædelig jul til Lihme fra alle os i Fjordbo.

Julemanden
har været i
Fjordbo

Aase hjælper med at lave
juledekorationerne.
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Jul er overtroens og
traditionernes tid
Af Nana Ejsing Dalsgaard

Sidste jul var der et indlæg i Lihme
Bladet om traditionerne op til jul, omkring
lys og fællesskab. Julen handler netop
om lys, fællesskab og traditioner. Jul er
traditionernes tid, og når tingene bliver
svære, har vi som mennesker altid søgt ro
og tryghed i de traditioner, vi har opbygget
igennem generationer. Vi har altid søgt mod
fællesskabet og lyset. Det at være sammen
og kunne være sammen er noget helt
essentielt for os som mennesker.
I denne meget anderledes tid, er noget
af det, vi savner ekstra meget, at være
sammen som vi plejer. Vi øver os i, ikke at
være for mange sammen, have vores små
sociale bobler, og være sammen hver for
sig. Vi skal alle på den ene eller anden måde
måske opfinde en anderledes jul, hvor vi
ikke samles i store forsamlinger. Det er og
bliver en prøvelse for os alle, og mange af
de gode og hyggelige juletraditioner, vi har
opbygget igennem de sidste par hundrede år
må justeres, ændres eller sættes på pause i
år. Men sandheden er, at den hyggelige og
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fælles del af julen.Kun er en lille del af den
historie og betydning julen har haft for os
danskere gennem historien.
Julen var overtroens tid
Før vi fik traditionerne med julenissen,
juletræet, advent og at ”julen er hyggelig og
opbyggelig” som Pyrus fra julekalenderen
synger, så var julen noget ganske andet.
Julen var overtroens tid. Julen lå på den
mørkeste tid på året, og det var en tid med
meget overtro og frygt. I julen troede man
på, at ens afdøde kom på besøg, og for at
vise respekt og måske nok også af frygt for
ikke at vække deres vrede, så dækkede
man op til middag, så de afdøde kunne få
et måltid mad, når de kom på besøg. Man
troede, at når de afdøde slægtninge havde
spist, så sov de i sengene på gårdene
og husmandsstederne. Beboerne på de
selv samme gårde sov da på gulvet, eller
flyttede ud af stuehuset denne nat. På selve
juleaften troede man også, at dyrerene i
stalden kunne tale, så på denne nat skulle
dyrene have det ekstra godt, og de fik godt

med ren strøelse og foder. Troen på nisser
og troldtøj levede også, og for at trolde og
andre af nattens væsner ikke skulle komme
ind i huset, satte man knive i vindues - og
dørkarme inden man gik i seng.
Ahasverus ”Den evige jøde”
En anden overtro som stammer helt tilbage
fra 1500 tallet, er historien om, ”Jerusalems
skomager”, også kaldet Ahasversus, ”Den
Evige Jøde”. Denne historie er blevet
fortalt her på egnen helt frem til nyere tid,
og måske er der stadig nogle der husker
den. Ifølge fortællingen er ”Jerusalems
skomager” dømt til at vandre til evig til på
jord, som en straf for, at han ikke lod Jesus
hvile sig op af sit hus, da Jesus var på sin
rejse på vej til Golgatha. En gang om året
må ”Jerusalems skomager” hvile, og det er
julenat. Derfor var det vigtigt for bønderne
at få ryddet sin gårdsplads og få ploven ind,
for var man så uforsigtig, at lade sin plov
stå ude, så risikerede man, at ”Jerusalems
skomager satte sig på den for at hvile,
og skete det, kunne der for fremtiden kun
vokse ukrudt, der hvor ploven pløjede.
Gårdnissen vs. julenissen
Inden den hyggeligere jul blev indført i
Danmark troede man, at der boede en
gårdnisse rundt på gårdene. Det kunne
være en drilsk og djævelsk skabning, som
det var vigtigt at holde sig gode venner
med. Det gjorde man ved at stille mad ud
til gårdnissen, være god ved dyrene og tale
pænt om nissen. Holdt man sig på god fod
med gårdnissen så sørgede han for held
og lykke til gården; men blev man derimod
uvenner med sin gårdnisse, ville han drille
og gøre livet surt for bonden, og i værste
fald kunne han true beboerne på gården
på livet. Gårdnissen blev dog udfordret
på sin eksistens. Det skete i 1830’erne,
hvor maleren Constantin Hansen holdt en
julefest i Rom, hvor han havde pyntet op
med nisser. Festens danske gæster var så
imponeret, at de tog ideen med til Danmark,
og siden da, er den noget uligevægtige
gårdnisse blevet skiftet ud med den mere
blide og milde julenisse. Julenissen er

et dansk fænomen, og siden sit indtog i
Danmark er julenissen blevet et symbol på
julen og på sigt er han blevet julemandens
hjælper.
Juletræet kommer til Danmark
Det var ikke kun julenissen der kom til
Danmark i løbet af 1800 tallet. Både
adventskransen, juletræet og julemanden
fandt sit indtog i Danmark i den periode.
Så vidt man ved, kom det første juletræ til
Danmark i 1808. Her stod det på godset
Holsteinborg i Sydsjælland. Herefter bredte
traditionen sig i det bedre borgerskab, til
præsterne og derefter til lærerene. Til at
starte med, var den generelle opfattelse, at
det var et ret tosset påfund, sådan at tage et
grantræ ind i stuen og pynte det. Med tiden
blev det dog mere almindeligt. Juletræer
var dog dyre, og helt frem til 2. verdenskrig
var det forbeholdt de mere velhavende,
at have juletræer. Mange arbejdere og
andre lavtlønnede måtte improvisere
med et kosteskaft med grene på eller en
grøntsagsstok.
God jul
Der er sket meget siden, at juletræet, for
nogen, var en grøntsagsstok. I dag er julen
og juletræet for de fleste. Gårdnissen er
skiftet ud med den hyggelige julenisse og
julemanden, og ingen sover længere på
gulvet julenat, så deres forfædrer kan sove
i deres senge. Julen og dens traditioner er
bygget op igennem mange år og er ikke
længere en uhyggelig tid. Julen er for de
flestes vedkommende indbegrebet af hygge
og sammenhold. Juletræet, adventskransen
og julemanden er traditioner vi kan holde ved
i denne tid. Vi kan stadig bage julesmåkager,
lave konfekt og klejner. Tænde kalenderlys
og pynte vores huse med lys. Vi må huske
at skabe hygge, hvor vi kan, og holde ved
alle de traditioner, som vi har opbygget
igennem generationer. Vi må være ekstra
opmærksomme på vores nære og kære og
gøre, hvad vi kan, for at det bliver en god jul
for alle, på trods af, at den bliver anderledes.
Måske vokser der nye traditioner frem. Så
god jul derude og rigtig godt nytår. :-)
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The New Way
Af Dorthe Dalsgaard

Blomstermanden Johnny Haugaard og
ca. 300 kreative frivillige har med gode
ideer og naturmaterialer kreeret den
magiske juleudstilling på Nørre Vosborg.
Lihme Husholdningsforening
På egnen er vi rigtig mange, der er
medlem af Lihme Husholdningsforening,
og jeg finder altid noget i
arrangementsoversigten, der kan friste.
Her den 1. søndag i advent troppede jeg
op på P-pladsen foran Medborgerhuset
kl. 15.30, hvor vi var ca. 20 der tog turen
til Nørre Vosborg.
Vi ankom kl. ca. 17.00, hvor lysene
løftede os ind i en helt fantastisk
julestemning omkring Nørre Vosborg.
Birgit Jørgensen samlede os foran
indgangen, hvor hun fortalte om,
hvordan hun havde bidraget til Danmarks
smukkeste juleudstilling med titlen The
New Way.
Birgit har været frivillig
Birgit fortalte om, hvordan Nørre
Vosborg havde indvilget i at tømme
hele hovedbygningen med flyttebiler.
Nørre Vosborg spillede 100 % med på at
vægge blev suppleret med et træskelet
og brandhæmmende stoffer. Birgit
havde været aktiv i flere lange dage og
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Deltagerne fra Lihme på Husholdningsforeningens tur til
Nørre Vosborg. Birgit Jørgensen, som har deltaget i at lave
udsmykning sidder i centrum og forrest

udstrålede den energi, som kendetegner
etableringen af udstillingen, hvor frivillige
er strømmet til for at være en del af
oplevelsen. Dem, der kender til lignende
arrangementer, kommer med trailerfulde
mos, grene og tørrede blomster og kogler,
som giver udstillingen præg af at være
et eventyr, hvor Nørre Vosborg spiller en
vigtig rolle.
Johnny Haugaard på Nørre Vosborg
Blomstermanden Johnny Haugaard er
projektmanden bag udstillingen og kendt
fra TV. Han tog hjerteligt imod os og
fortalte, at han havde opgivet at lave den
store udstilling i 2020 på grund af Covid19 pandemien.
Alligevel kom der en aftale med Nørre
Vosborg i september 2020 om, at de
kunne håndtere en udstilling og var
parate til at give slip, som Johnny siger,
det betyder, at de virkelig skal overlade
bygningerne til mig. Johnny siger: “Da jeg
kom med tre træk lastbiler med plader
og diverse udstyr, var de ikke i tvivl om,
at de skulle lade mig komme helt ind på
Nørre Vosborg. Corona havde dæmpet
forventninger til, hvor mange frivillige, vi
kunne mobilisere, så vi startede ud med
ca. 50, og vi er endte med, at godt 300
personer har været inde over.
Johnny er meget praktisk og erfaren,

Der er masser af
inspiration at tage
med hjem til Lihme
i udstillingerne i på
Nørre Vosborg
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når ideerne skal struktureres kommer
inspirationen nemt i de historiske
bygninger, og når historikere fortæller
ham legenderne omkring Nørre Vosborg.
Blomstermanden Johnny har ladet op
til den store udstilling ved at færdes på
herregården og samlet tankerne i en
svedehytte på Sydfyn samt ved at dyrke
musikken, som spilles på herregården
under udstillingen.
Fem uger og mange trailerfulde mos,
grene.
Johnny introducerer os alle til
udsmykningen, som frivillige har været
med til at gennemføre på fem uger.
Her en mørk 1. søndag i advent
lyses Nørre Vosborg op af godt
1000 meter lysguilander produceret
af aktivitetsværksteder i Holstebro
kommune.
Inde i karnappen bliver vi taget imod
af Englen, hvis vinger er beklædt med
guld og dekoreret med friske blade og
tørrede blomster. Lofterne og væggene
er belagt med hvidt lav og mønstre af
grønt mos eller grene og blade. Skillerum
og gardiner er lavet af grenstumper
og i andre rum er gardinerne lavet af
fyrnåle, som sirligt er bundet sammen
af tynd vindseltråd. Idet alle rum er en
totaloplevelse, hvor man ser kreative
løsninger i alle niveauer, under, bagved
og oppe i loftet bliver man totalt fanget af
udstillingen. Johnny fortalte, at guldbarnet
i hånden på englen symboliserer
Gyldenstjernepigen, som fik fjernet sit
barn.
Når Johnny har fortalt historien om
stormflod, der tog nabogårde tænker
man, at væggene på Nørre Vosborg
fortæller mange historier. De overdådige
mængder af mos, kogler, grene, blade ,
guld og blomster giver plads til at tænke
nye historier i denne fantastiske ramme.
Inde i et lille rum står der en barnefigur
lavet i græsstrå med en sølvske i hånden.
Dette symboliserer fortællingen om
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tjenestedrengen, der blev anklaget for
at have stjålet en sølvske under en fest,
og for denne antagelse blev han tæsket
ihjeld af godejeren ude i borggården.
Dagen efter blev sølvskeen fundet
i grisetruget. Barneliget blev fundet
150 år senere på det nærliggende
kirkeloft. De uretfærdigheder, som det
illustrerer bringer alle følelser frem i
denne omfavnende trygge ramme, som
udstillingen danner.
Øverst oppe på loftrummet sidder englen
i engleporten med lyseffekter og englehår,
og lange tentakler lavet af forskellige
blade og grene. Alle kan komme op og
kigger ud på den store himmel. Birgit
fortæller, at englen er hejst ind af vinduet.
H. C. Andersen
H. C. Andersen har sin helt egen
tyngde, idet han har opholdt sig på
Nørre Vosborg. Papirklip i hvide og
sorte kontraster lyser op på bordet.
Bogreolerne er lavet med papirklip,
skygger i lysruder og bøger er beklædt
med blade af vin, sølvpoppel, lammeøre
og meget mere.
Johnny giver os oplevelsen af, at vi
fremover går i haven og river blade væk
og ser det rene guld, som kan udtrykke
fremtidens drømme og slægters gang,
som udstillingen i riddersalen er kaldt.
Her danner en trærod bordben på det
fint dekorerede bord og symboliserer
slægtstræet i det gamle hus på
Nørre Vosborg, hvor de adelige og
indflydelsesrige personer har levet
igennem tiderne.
Danmarks smukkeste udstilling med
titlen The New Way giver de mange
besøgende ny energi til at komme godt
igennem coronapandemien.
Næste år har Johnny lavet aftale med
Schackenborg slot om, at de lægger
bygninger til, så hvis man har lyst til at
være frivillig vil det jo være en mulighed.
Datoer kommer på facebooksiden
blomstermandens venner.
Tusind tak til Lihme Husholdningsforening
for denne særlige oplevelse.
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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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
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7. klasse Lihme Skole 2004/2005
– 15 år senere: Where are they now?
Thorkil: Efter 5 års
bosættelse i Aalborg,
sammen med min kone
Malene, hvor vi begge
har studeret, har vi valgt
at flytte til Silkeborg, i
Gødvad området. Malene
er lige blevet færdig som
skolelærer, og har fået
job på Thorning skole,
og jeg har fået arbejde
ved Sweco i Silkeborg
som bygningskonstruktør.
Vi har købt et 70ér hus
i starten af året, som
vi er i gang med at
totalrenovere. Vi laver alt
det vi kan selv, og er snart
klar til at rykke ind i et par
værelser. Pt. bor vi i en
lille sommercampingvogn
fra 90’erne, så det er ved
at være tiltrængt at få et
andet tag over hovedet.

Kirsten: Jeg bor i
Vildbjerg sammen
med min forlovede
og vores datter. Pt. er
jeg hos Brands4Kids,
og har derudover
været med til at starte
det frivillige projekt
Kugledynehjælpen, der
aktuelt har doneret 129
kugledyner til børn og
unge med særlige behov.
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Jesper: Jeg bor i Skive og er pilot ved
DAT og har været det de sidste 4 år. Ift.
uddannelsen til pilot, så havde jeg oprindeligt
kig på en skole herhjemme i Danmark, men
det blev for dyrt. Så kiggede jeg lidt på nogle
skoler i Florida, men de virkede lidt usikre,
så det endte med en skole i det nordøstlige
Grækenland. Det tog kun ca. 15 måneder for
hele uddannelsen. Det hårdeste er helt klart
ATPL (airline transport pilot license) teorien,
som tager ca. 6 måneder, hvor man har 28
eksaminer som skal overstås. Efter jeg kom
hjem fandt jeg ikke noget pilot job med det
samme så jeg arbejde 3 år på McDonald’s
inden jeg kom ind til DAT

Amanda: Jeg bor i hus i Århus
sammen med min mand og 2
drenge på 2,5 og 6 måneder. Jeg er
pædagog og arbejder i en integreret
daginstitution. Lige pt. er jeg på
barsel. Så jeg nyder familielivet,
vores venner, familie og livet i Århus.

Andreas: Jeg bor uden for Rødding
sammen med min kone, Birgitte, og vores
datter, Ellen, på 2,5 år. Vi bor i en ejendom,
som vi overtog for lidt mere end tre år siden
– der er altid noget at se til. Jeg arbejder på
10. år ved Scantruck i Skive. Jeg var først i
lære på værkstedet, derefter var jeg montør
i nogle år, og siden januar i år har jeg været
på kontoret i Teknisk Afdeling.
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Jennifer: Jeg bor
på Frederiksberg og
blev uddannet læge
fra Københavns
Universitet i januar
2019. Først arbejdede
jeg i Nordjylland under
min KBU inden jeg
bevægede mig tilbage
til København for at
arbejde på hudafdelingen
på Bispebjerg Hospital,
hvor jeg også forskede
under studiet. For ca. to
måneder siden startede
jeg på min PhD om
nældefeber, så det ser
jeg frem til at fordybe
mig i de næste tre år.
Ud over dette så nyder
jeg at bruge tid med
mine venner og, når
tiden ellers er til det, at
rejse ud i verden. En del
weekender i løbet af året
bliver dog også brugt
hjemme i Spøttrup.
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Morten: Jeg bor i hus
i Skive sammen med
min dejlige kæreste,
Cristina, og vores
søde dreng, Noah,
som fylder tre år til maj
og vores lille hund,
Silver, som fylder et
år næste måned. Jeg
er skorstensfejer og
kører til dagligt rundt
i Sallingområdet og
fejer skorstene. Min
kæreste er normalt
selvstændig frisør,
men er i øjeblikket
hjemmegående for at
passe vores søn. Ellers
bruger jeg det meste
af min tid her hjemme
sammen med min
dejlige familie og venter
på Covid-19 falder til ro,
så vi igen kan komme
ud og nyde samvær
med familie og venner.

Laura: For 8 år siden flyttede jeg fra
Lihme til Aarhus for at uddanne mig til
psykolog. I dag bor jeg fortsat i Aarhus
(Risskov), hvor jeg bor sammen med min
dejlige familie – Frederik på 2 måneder
og min kæreste Rasmus. Vi nyder at
bo i Aarhus, men vi elsker også at tage
turen til Salling og Lihme. Vi følger
stadig udviklingen i Lihme, og det er altid
hyggeligt at komme tilbage, hvad end det
er en tur i Brugsen eller en gåtur ved Kås.
Egentlig mærkeligt når jeg ikke synes det
er lang tid siden, at vi gik ud af 7. klasse,
hvor Lihme skole dannede rammer
for læring og venskaber. Heldigvis
venskaber, som fortsat varer ved.
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Struktør Larsen – ny virksomhed i Brodal
Af Marianne Husted

Fredag den 13. november kørte jeg
mod Brodal for at sætte Struktør Larsen
stævne. Jeg vidste stort set ingenting
om denne Struktør Larsen ud over, at
han boede i huset, hvor Per Ramsdahl
tidligere havde tømrervirksomhed. Gad
vide hvor gammel manden er, og hvad
der har fået ham til at slå sig ned i Brodal
og starte en entreprenørvirksomhed her,
tænkte jeg. Og forestillede mig en mand
med nogle år på bagen.
”Jeg laver mange forskellige ting.
Kloakker, fliser, planering i haver,
udgravning af fiskedamme, havearbejde
og meget andet,” fortæller Mads Larsen,
som er manden bag Struktør Larsen. I
dag har han arbejdet i en haveforening
i Holstebro. Han og kæresten Karina
Pallesgaard Bruun byder velkommen
i privaten, og jeg får hurtigt styr på, at
Mads er en ung selvstændig iværksætter
på 25 år. Entreprenant og fuld af gå-påmod.
”Jeg har lige fået et kloak-tv, så jeg kan se
brud og indvendige skader på rør,” siger
han med tydelig nordsjællandsk accent
om sin seneste nyerhvervelse. Kloaktv’et kan køres fra en brønd, tagnedløb,
toilet eller lignende. Mads har erfaringer
med at bruge det både fra sin læretid og
sin tid som svend i et entreprenørfirma i
Helsinge.
”Jeg er ikke kræsen med opgaverne. Jeg
har også erfaring med tag, terrasser og
andet tømrerarbejde,” forklarer Mads,
som flyttede til Brodal den 1. juli og
startede virksomheden her. For at blive
kendt på egnen har han delt flyers ud i
sommerhuspostkasserne, annonceret
på Facebook og ringet rundt til nogle af
egnens andre entreprenørvirksomheder.
Han giver gerne en hånd med, hvis en
anden entreprenør i området mangler
en mand. Og indimellem tager han en
arbejdsuge på Sjælland, hvor han havde
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selvstændig virksomhed i Gilleleje i to et
halvt år, inden han flyttede til Jylland.

Hvorfor Brodal?
Allerede i starten af 20’erne købte Mads
sommerhus ved Gilleleje, og det var
her han boede og drev sin virksomhed
fra. Men sommerhuset blev for småt, da
Karina fra Bjerringbro og hendes to børn
kom ind i billedet, og de fire fik planer om
at flytte sammen.
”Et hus, ligesom huset her, koster mere
end 3 mio. kr. i Nordsjælland, så vi søgte
på billigere huse rundt om i landet og
var indstillet på at starte et nyt sted,”
siger Mads. Parret fandt huset i Brodal
på en boligportal og blev på flere måder
positivt overraskede, da de besøgte
stedet. Boligen var tiptop i orden og lige
til at flytte ind i. Og så var der lokaler
med, som er meget velegnede til en
selvstændig håndværksmester. Det
fremgik ikke direkte af boligannoncen.
”Vi kørte en tur i området og forelskede
os i det hele, ” fortæller Karina. De
Mads i gang med sit
arbejde i en have

oplevede en dejlig stemning overalt og
besøgte bl.a. Gyldendal Havn, hvor folk
hilste og var meget imødekommende.
Mads er flasket op med svømning,
fiskeri og søsport. Så efter at Karina og
børnene flyttede ind den 1. august har de
nye Lihme-boerne tilbragt en stor del af
fritiden ved stranden med at bade og fiske
krabber eller sejle en tur i Mads’ kajak.
Parret glæder sig til, at
coronarestriktionerne letter, så de kan
komme med til arrangementerne i Lihme
og lære flere folk at kende.
-

Karina, Mads,
Anna-Malina
og Marcus er
flyttet til Brodal

Karina Pallesgaard Bruun
33 år
-

Stammer fra Bjerringbro

-

Udlært hos Matas

-

Studerer nu til socialrådgiver på VIA i Holstebro og
mangler kun at færdiggøre
sin bachelor. Er sygemeldt
for øjeblikket på grund af en
marvetarmsygdom, der har
lammet marvetarmsystemet
og gør det nødvendigt med
parenteral ernæring, som er
ernæring direkte i blodet.

-

Har Marcus på 12 år, som går
i 6. klasse i VSD i Balling og
Anna-Malina, som går i børnehaven Fjordbo i Lihme.

Fælles:
Mødte hinanden til amerikanerbiltræf.
-

-

Har en Chevrolet Surburban
fra 1997 og ønsker sig en
ældre model også.
Fascinerede af gamle
campingvogne – har to
fra 1970’erne og en fra
1980’erne.

Mads Larsen
25 år
-

Stammer fra Helsinge i Nordsjælland

-

Uddannet anlægsstruktør fra
Københavns Tekniske Skole i
Glostrup i 2016

-

Arbejdede herefter som svend
hos en entreprenør i Helsinge

-

Selvstændig entreprenørvirksomhed i Gilleleje i 2018

-

Tidligere elitesvømmer

-

Livredder i svømmehal i 7 år
og kystlivredder et enkelt år.
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Sofia, Daniel, Johanne,
Fillip, Iben, Eric og Marie er
glade for at være startet i
0. klasse

Skolestart i corona-tid
Af Simon Sandberg, sammen med Sofia,
Daniel, Johanne, Fillip, Iben, Eric og Marie

Skolestart blev i år noget anderledes for
de børn fra Lihme, der skulle starte i 0.
klasse på Lem skole.
Normalt har børnene fra Lihme haft et
”brobygningsforløb” med børnene fra
Lem, Ramsing og Håsum, inden de skal
starte i skole, for at børnene kan lære
hinanden lidt at kende inden skolestart.
De tidligere år har de kommende
skolebørn også besøgt 0. klasse og
SFO’en i Lem for at se, hvordan det er
at gå i skole og i SFO1. Men på grund
af Corona, blev besøgene i skolen og
SFO’en ikke gennemført i foråret.
Hvordan har det så været at starte i en
skole, hvor alt er helt nyt og hvor coronavirussen stadig fylder meget for både
voksne og børn.
Lihme Bladet har taget en lille snak med
Sofia, Daniel, Johanne, Fillip, Iben, Eric
og Marie om, hvordan det har været at
starte i skole i år?
Vi spurgte først om hvordan det er at gå i
skole? Alle var enige om at det var sjovt,
også selv om flere savnede børnehaven
lidt. De er alle rigtig glade for at lære nye
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ting og de er også glade for, at de får lov
til at være meget ude.
Det var spændende at møde børnene
fra de andre landsbyer og de var kun lidt
nervøse for det, selvom de ikke havde
mødt dem før. Men det hjalp også at
flere vidste at de ville komme til at gå i en
skole, hvor deres store søskende allerede
gik.
De fortæller også at de gør meget for ikke
at blive syge og smitte hinanden. Når
de er inde, både i klassen og til idræt,
så holder de afstand til hinanden når
de sidder ned. De vasker også meget
hænder eller spritter hænder af, hvis
ikke de kan komme til at vaske dem. På
den måde kan de stadig arbejde og lege
sammen i løbet af dagen, uden at skulle
være bange for noget.
De håber alle på at coronaen snart er
overstået, så de igen kan komme på ferie,
i Tyskland og Norge, og så de igen må
give en masse krammere til deres venner.
Til slut spurgte vi dem om de glæde sig til
jul? Og der var svaret
”JJJJJJJJJAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!”

Belægningsopgaver
o Fliser
o Mindre asfalt opgaver
Kloak
o Faskiner
o Dræn
o Regnvandskloak
o Spildevandskloak
o Rottespærre
o Punktforinger
Beton
o Støbning af fundamenter
o Gulvstøbning
o Isolering af gulve
Trailerkørsel med Cargo- og Tiptrailer
Havearbejde
o Etablering af have
o Udgravning til trampolin, pools mm.

Amtsvejen 31, Brodal
CVR 40583858
Ring for uforpligtende tilbud.
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Grill-Huset

TLF. 97568133 Østerbrogade 7,
7860 Spøttrup
GRILLMAD
MIX-RETTER
Grillpølse
Pølsebrød
Ristet Hotdog
Fransk Hotdog
Lille Pommes Frites
Stor Pommes Frites
½ Grillkylling m/pommes frites
Forårsrulle m/ salat & Soya
Ribbensandwich
Hj. Lavet parisertoast
Hj. Lavet cowboytoast
2 fiskefilet m/pommes frites
Bøfsandwich
Møllehjul
Plankebøf
Krydderschnitzel
2 kyllingefilet
m/ pommes saute, salat,
flute & bearnaise
2 kyllingespyd m/ tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
5 hotwings m/tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
Nuggets m/ pommes frites
28
(nuggets:
7 eller 10 stk)

18,7,25,25,25,35,75,30,55,20,25,75,75,75,85,85,75,-

PITA

65,-

Kyllingesalat
m/feta & croutons
kebabsalat
alm. salat
m/feta og croutons

75,-

50,-/65,-

Pølsemix
65,kebabmix
65,Kyllingemix
65,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler

Pita Kebab
55,Pita kylling
55,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler)

SALATER

»Der følger et flute med
til alle salater«

65,65,45,-

SUNSHINE
- solcenter

Mandag - Fredag
Lørdag, Søndag
& Helligdage

BURGER
Almindelige burgere
Alm. Burger med bøf
Jumbo Burger
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet burger
Alm. burger med 250 g bøf
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet speciel
Kyllingeburger
-med kyllingefilet, bacon,
salat & dressing
Tilvalg: ost 5,- pr stk
"BB" (bearnaiseburger)
-med 250 g bøf, salat, bacon,
mayo & bearnaisesovs

BØRNERETTER
50,60,-

70,-

65,-

75,-

"Grillhuset Special"
85,-med 250 g bøf, salat, bacon,
ost, løgringe, dressing & BBQsauce
»Alle burgere kan opgraderes til en
menu med pommes frites og
sodavand for kun 25,-«

kl. 08-21
kl. 09-21

45,-

Kyllingemix
(vælg mellem friturestegt
eller pandestegt kylling)
Kebabmix
Pølsemix
5 nuggets m/pommes
Børneburger
-med bøf, ketchup,
remoulade, ristede løg &
agurkesalat

45,45,45,45,-

BØRNEMENUER
5 nuggets m/pommes
frites, sodavand/juice
Børneburger m/pommes
frites, sodavand/juice
Mixretter med
sodavand/juice

55,55,55,-

Åbningstider:
Torsdag 17.00-21.00
Fredag 17.00-23.00/02.00*
Lørdag 16.00-23.00/02.00*
Søndag 16.00-21.00

"køkkenet lukker kl. 21 alle dage"

@ l e m g r i l29
l

Inga Madsen kommer og
får hjælp til de ting der ikke
er til selv at finde ud af.
Inga er meget tilfreds med
at tilbuddet om it-hjælp

It-café i Lihme Medborgerhus
og Lem ældrecenter
Af Jesper Dahl

Vi er tre glade frivillige der afholder ITcafé to gange i måneden, hvor vi forsøger
at hjælper alle de der skulle komme forbi
med deres problemer. Sonja har især
styr på Iphone og apple, Leo og Jesper
er gode til bærbare computere, windows
og android mobiler/tablet, så vi kan så at
sige det hele.
IT-caféen udspringer fra et IT-kursusforløb der foregik på Lem ældrecenter
i 2011, hvor Ældresagen og Skive
kommune lavede et samarbejde. Det
var oprindeligt en hjælp til den ældre
generation, hvor man blev undervist i en
generel indsigt i computeren og dens
funktioner, oprettelse af mailadresse,
samt hjælp til Nemidé og e-Boks, der
skulle indføres 1. nov. 2014 for alle, til
offentlige kommunikation.
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Efter vi havde de fleste igennem kurset,
og de begyndte at dukke op for 2. gang,
besluttede vi at stoppe med kursus
og lave det til en café, hvor alle kunne
komme og få hjælp til deres problemer.
Vi har åben 1. og 3. tirsdag i hver måned,
dog ikke juli. Efter det i starten var
bærbare computere folk kom med, er der
nu kommet flere med deres tablets og
mobiler også.
Vi har også været ude af huset for at
opsætte printere eller forsøge at løse
andre it-problemer, men det er dog kun i
nødsituationer.
Vi har som regel besøg af 3-4 personer
pr. gang. Betaling af regninger, indkøb
på nettet, gå ind på e-boks eller andre
offentlige sider, finde apps og opdatering
af div. it-løsninger er det mange får hjælp
til. Der har været besøg fra hele gamle

Else-Marie og
Erik Lofstad
besluttede at
prøve caféen til
løsning af deres
mobil/computer
problemer, når
nu tilbuddet er
der - man ved
ikke altid lige
ved, hvem man
skal gå til for at få
hjælp.

Spøttrup kommune, men flest fra Håsum/
Ramsing/Vejby/Lem/Lihme området. Vi
møder ind kl. 9 og er der til kl. 11. Der
er altid kaffe og te på kanden, samt en
lille småkage. Det er kontaktrådet i vores
område der står for at lave det til os, så
det altid kan tilbydes vores kunder.
Vi føler folk hygger sig når de kommer
og derfor var det rigtig træls, at coronaen
kom, fordi vi så måtte lukke ned og håbe
på, at vores kunder kunne klare sig selv.
Coronaen har stadig fat, og da vi efter
sommerferien syntes, nu måtte vi åbne
op igen, blev det et andet sted da vi
ikke kunne komme ind på ældrecenteret
mere. Derfor faldt valget på Lihme
Medborgerhus. Men vi er i overvejelse
om at finde et sted i Lem igen hvor vi kan
sidde, så det måske kommer til at være
en gang i Lihme og en gang i Lem hver
måned. Vi kan godt mærke at coronaen
har gjort, at nogle måske lige tænker en
ekstra gang om det nu er nødvendigt

at komme; men vi har både håndsprit,
god afstand, og så bruges der mundbind
indtil man sidder ned, så alle coronarestriktioner er opfyldt.
Vi har haft mange gode oplevelser via
vores café. Den bedste oplevelse var en
bruger der ikke havde set sin bror i 32 år
fordi han boede i udlandet. Han kunne
godt finde ud af at skype, så da vi fik hul
igennem, blev hun simpelthen så glad, og
nu har hun fået lært selv at bruge skype,
så der bliver tit kaldt op til udlandet. Vi har
også hjulpet folk med at gøre så de kunne
kommunikere med børnebørn i Australien.
Det er sådan nogle oplevelser der giver
lyst til at fortsætte vores arbejde.
Alle er meget velkomne til vores caféer.
Vi har fuld distrektion og tavshedspligt, så
kom med jeres problemer, og vi vil hjælpe
jer, det bedste vi kan.
Mange it-hilsner og glædelig jul.
Sonja Dalsgaard,
Leo B. Nielsen og Jesper
Dahl bestyrer It-caféen
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Af Louise Priess

Nyt hus i
Gyldendal III

Louise og Peter er snart
færdige med deres nye
hus i Gyldendal og kan
flytte ind, så de kan fejre
julen i de nye, meget lækre
omgivelser.
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Siden sidst (uge 40) har vi gået og ventet
på vinduer og døre. Vi kontaktede firmaet
mange gange, og de kunne ikke love
os noget pga. corona, så det var meget
deprimerende. Vi måtte vente fem uger
inden de kom, og det har kostet sved
og tårer, da vi lige pludselig ikke vidste,
om vi kunne få nøglen til huset i uge 50
som lovet. Men tømrerne lavede nogle
midlertidige vinduer i plastik, så vi kunne
få varme på huset, så alle kunne komme i
gang indenfor.
Malerne gik i gang med at spartle, sætte
filt op og male de to første gange.
Rejsegilde holdt vi i uge 42. Vi ville vente
med at holde det, til vi kunne sidde inde i
huset. Der var mange, der kiggede forbi,
og det var en rigtig god dag.
I uge 43 begyndte tømrerne at sætte loft
op. Elektrikerne begyndte at sætte stik
op, og VVS fik ventilationsanlægget sat
op og til.
Fredag i uge 45 kom der endelig vinduer
og døre. Tømrerne gik i gange med
det samme og et par dage efter var der
endelig sat vinduer og døre i huset, og vi
kunne være lidt mere positive igen.
Da de var færdige med vinduerne, gik de i
gang med at lægge trægulv i næsten hele
huset. Nu må man sige, at det begynder
at ligne noget man kan bo i; men der
er heller ikke mere end fire uger til de
skal være færdige. Murerne begynder
at lægge fliser i badeværelserne og
baggangen, så alt gulvet er lagt og
tømrerne har sat indvendige døre og lister
op.
Uge 48 kom alt inventaret til huset og
montøren gik i gang med opsætning af
køkken, badeværelse og klædeskabe.
Hold da op det fylder meget, når det står
i kasser.
De sidste to uger inden afleveringen, skal
de forskellige håndværkere have lavet
de små ting, som lige mangler, som for
eksempel at fuge ved loftet, sandlister,
malerne skal rette de små skrammer, der
er blevet, VVS’erne skal have sat toiletter

Huset ved Gyldendal ligger med udsigt
over fjorden og 400 meter til havnen. Det
er bygget på en tomt, hvor de nedrev det
gamle hus og dets udbygninger.

og armaturer op, og elektrikeren skal
have de sidste stik til at virke.
Det har virkelig været en stor oplevelse at
bygge nyt hus, men det har også kostet
sved og lidt tårer. Nu er vi nået i mål og vi
glæder os til at holde jul i vores nye hus.
Vi har virkelig været glade for vores
håndværkere, og de har virkelig kæmpet
for at blive færdige til tiden. Vi kan kun
anbefale at bruge lokale håndværkere.
Så tak til Murerfirmaet AH byg ApS, som
hovedentreprenør og underentreprenør
Krejbjerg Tømrerfirma A/S, Vejby El, VVS
A/S og Limfjord Maler Entreprise.

Vores eget lille projekt-udhus er også
ved at stå færdigt udvendigt. Indvendigt
mangler der loft og beklædning på
væggene.
I den første artikel skrev jeg om, hvor
meget jeg glædede mig til at lære mine
børn om det sammenhold, der er i Lihme.
Det har vi virkelig mærket under dette
forløb. Alle vi har mødt har spurgt om,
hvordan det går med projektet og mange
har kigget forbi.
Det er virkelig dejligt, og man føler sig
hjemme igen.

Holdtræning:
• Rygtræning
• Bassin
• Nakketræning
• Pilates
• Babysvømning
• GLAD
• Efterfødselstræning

Ring og bestil tid på tlf.:
20459580 eller via vores
hjemmeside:
www.fysiocaresalling.dk

Find os på www.fysiocaresalling.dk eller på facebook
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www.skp-el.dk

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

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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40 28 41 45 · mariannestenger@hotmail.com

Trænger du til at få malet?
Jeg klarer alt i malerarbejde
ude og inde.
Du er velkommen til at
ringe for et uforpligtende tilbud.

4028 4145
Venlig hilsen
Marianne
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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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Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,

Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301
Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
www.spottruphavkajaklaug.dk ·
Spøttrup Havkajak Klub

7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13

Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Maling · Værktøj · Arbejdstøj · Brændeovne · Haveredskaber
Plæneklippere · Postkasser og alt i byggematerialer
Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag:
8.00-12.00

HOBBY-HUSET

A/S

GRUNDVAD BYGGECENTER
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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Jagt

Af Anders Dalsgaard

Når sommerens går på hæld,
havemøblerne pakkes væk og vejret
kalder på indendørssysler og gøremål, så
er der en anden højsæson, der så småt
starter op. Det er jagtsæsonen.
Jagtsæsonen starter den 1. september,
her må der bl.a. skydes andefugle. I
november bliver de sidste arter, som
f.eks. harer og duer, tilføjet til listen over
dyr der må jages. Alt efter hvilke arter der
jages, så slutter sæsonen, med enkelte
undtagelser, sidst i januar eller sidst i
februar.
Motivationen
Til trods for, at jeg var på min første
jagt, før jeg måtte køre bil, så vil jeg ikke
kalde mig selv en garvet jæger – men
tillader mig alligevel at komme med et
lille indlæg omkring hvorfor jeg finder jagt
spændende.
Det der som ung tiltalte mig ved jagten
og fik mig til at tage jagttegn, var nok …
jeg vil ikke lyve … muligheden for at have
med krudt og kugler at gøre.
Underliggende er der dog flere faktorer
som driver lysten til jagt.
Når jeg går på jagt, så oplever jeg en
særlig følelse af robusthed. Det at være i
stand til at ”overvinde naturen” og kunne
nedlægge sin egen mad. En efterhånden
sjælden kompetence i et moderne
samfund.
Ligeså vigtigt er det, og det sker ofte, at
man lærer, at man ikke altid kan vinde,
slet ikke mod naturen. Uanset hvor smart
og nyt jagtgrej man har, og hvor godt man
synes, man har regnet den ud, så er det
mere reglen end undtagelsen at vildtet
tager fusen på dig og slipper væk, og du
står tilbage med en lang næse.
Det er selvfølgelig altid en naturoplevelse,
når man er på jagt, og selvom man
skal tidligt op, og måske bliver kold og
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våd, og der ikke kommer vildt inden for
rækkevide, bliver det en god dag alligevel.
Kammeratskabet
Sidst men ikke mindst, så er det
traditionerne og kammeratskabet omkring
jagt som gør det sjovt. Det er i høj grad
en social begivenhed sammen med sine
naboer og jagtkammerater.
Ligesom der er forskellige typer natur og
vildt, er der naturligvis også flere slags
jagttyper og dermed måder at jage på.
Fælles for alle dem jeg har stiftet
kendskab med, er dog at der altid er
fokus på sikkerhed, kammeratskab og
respekt for jagten og dyrene. At dele
jagtoplevelsen med de andre deltagere
skaber et godt kammerat og - naboskab.
Dagens oplevelser bliver vendt og det
skorter sjældent på historier om, ”hvad
man næsten kunne have ramt”. Der
udover oplever jeg et stort generationsspænd på jagterne, hvor der både er
plads til den nye unge jæger såvel som
den ældre jæger, der måske har gået
på jagt i 40 år og gerne deler ud af
røverhistorierne.
En del af kulturen
Jagt er en særlig del af menneskets
natur. Det har i den ene eller anden form
altid været en del af menneskets kultur
– enten som en måde at skaffe mad, tøj
eller handelsvarer på. I dag er det mere
en sport eller en hobby, hvor man alene
eller i grupper skal samvirke mod et givet
mål.
Om det handler om at nedlægge et dyr
sammen med andre medlemmer af
sin ”stamme”, eller det handler om at
sparke en bold i mål sammen med sit
fodboldhold, så er det en slags ”urkraft”
som binder mennesker sammen.
Dermed er der også opstået et særligt
kodeks af traditioner omkring jagten.
Jagttraditioner
Ofte startes jagten med fælles
morgenmad og en lille gennemgang af,

hvad der jages og der afklares, hvilke
lokale forhold, der spiller ind. Der udfyldes
også ofte en lille ”tipskupon”. Her skal
man gætte på, hvor meget der bliver
skudt. Når dagen er omme hædres
vinderen naturligvis med en dram, en
lille gave og en generel enighed blandt
de øvrige deltagere om at vinderen
udelukkende vandt på held.
Traditionerne og de uskrevne regler kan
virke indviklede for nye jægere.
Her er jagtforeninger og de ældre og
erfarne jægere som regel gode til at
indlemme nye medlemmer.
Sikkerheden
De skrevne regler, jagtloven og
våbenloven er naturligvis en stor del
af jagten, og sikkerhed og håndtering
af våbnene tages meget alvorligt.
Jægere har deres våben aflåst, når de
ikke bruges, og hos sig under jagten.
Håndteringen af våbnene er en naturlig
del af jagtens gennemførelse, hvor man
kun har et ladt våben fra det øjeblik hvor
jagten startes til den afsluttes.
Våben aflades under transporten mellem
jagtarealerne, og i alle andre tilfælde som
ikke er en jagtsituation.
Respekten for dyrene
Jagt er ikke bare et skydetelt. Jagt kræver
meget tålmodighed og meget ventetid.
Det er vigtigt, at målet står helt rigtigt for
skuddet, således at det nedlægges ved
første skud. Ingen jæger har lyst til at tage
et skud, som ikke øjeblikkeligt nedlægger
vildtet, og de fleste jægere skyder hellere
en gang for lidt, end en gang for meget.
Der kan selvfølgelig ske anskydninger, da
det er mennesker og dyr det handler om.
I sådan et tilfælde sættes der ind med alle
midler for at opspore og nedlægge vildtet
hurtigst muligt. Kan man ikke opspore
dyret tilkaldes en Schweiss hundefører,
der har en særligt trænet hund, der er
trænet i at finde anskudt vildt.
Respekten for dyrene ses også i
traditionerne. Efter jagten lægges

vildtet på jorden og præsenteres for
jagtdeltagerne, det hedder en parade.
Efter paraden afsluttes jagten officielt af
jagtlederen.
Jagten i fremtiden
Er der behov for jagt i 2020 og fremad?
Ja, det er der. Jagten understøtter bl.a.
en balance i de vildtarter, der enten kan
blive plaget af sygdomme, hvis bestanden
bliver for stor og usund. Derudover
bidrager jagt til at regulere visse vildtarter
som ellers ville kunne udrette store
skader og udgøre gener på natur og
privat ejendom.
Eksempelvis er jagt på gæs ulovligt
i Holland. Alene i 2017 blev der
udbetalt ca. 250 mio. kr. årligt i markskadeerstatninger. De faktiske skader
vurderes imidlertid til at udgøre værdier
for mellem 300 og 600 mio. kr. årligt.
Alene gæs kan altså udrette voldsomme
markskader, hvis bestanden løber løbsk.
Et andet hjemligt eksempel er invasive
dyrearter, som f.eks. mårhunden.
Mårhunden ser nuttet ud, men den kan
være bærer af visse typer sygsomme og
parasitter, som kan smitte vores husdyr
og os mennesker. Derudover udgør den
en trussel overfor vores eksisterende
små-vildbestande, da den er altædende.
Et samfundsmæssigt perspektiv
I relation til den mere samfundsmæssige
del, så ser jeg jagt og jægere være
faktorer, som kan være en modvægt til de
strømninger, som måske ikke har øje for
de positive sider ved jagten.
Jægere medvirker, som førnævnt,
til at nedbringe syge bestande og
invasive arter, men de er også
forvaltere og beskyttere af naturen.
De foretager optællinger og kan
bidrage med et opdateret billede af,
hvordan vildtbestanden generelt har
det i Danmark. De kan melde om evt.
sygdomsudbrud og i samarbejde med
landbruget tilsikre nogle bedre levevilkår
for vildtet, og dermed samlet set bidrage
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Dådyr
For 30 år siden var det et særsyn at se et rådyr på Lihme-kanten. Nu ser vi dem
næsten dagligt. For fem år siden var det stadig sjældent at se dådyr her. De
var kun nogle få bestemte steder. Nu ser vi også ofte de store hjorte i flokke
på markerne. Naturvejleder Jesper Krogh fra Museum Salling fortæller om
dådyrene. Fotos af Kirsten Olesen, Lihme.
Af Jesper Krogh

Dådyrene er en af fire hjortearter
Dådyr er lette at kende, hvis de vender
bagdelen, også kaldet ”spejlet”, mod dig.
Dådyr har et fint cirkelformet hvidt spejl,
som er tydeligt afgrænset af en sort ring,
og når halen peger ned mod jorden,
gennemskæres cirklen af en sort streg.
Således ser det næsten ud som om der
står 111 på dens bagdel. (Se forsiden).
Hen over ryggen er de rødbrune med
hvide pletter, men ses også i både lysere
og mørkere brune farvenuancer. De tre
andre hjorte i Danmark – rådyr, sika og
kronhjort, har alle anderledes aftegninger
på bagdelen, men ellers minder de i
levemåde meget om hinanden. De er
planteædere, drøvtyggere, og spiser
græs, blade, grannåle m.m. Ofte er de i
små flokke, hvor hunner og hanner kun

40

ses sammen ved parringstid i efteråret.
Her ses de store og stærke hanner med
flotte skovlformede gevirer. Jo ældre
hannen er, desto større er geviret, og
fra tredje leveår kaldes de skovle eller
skufler. De stærkeste hanner, hjorte,
får mulighed for at parre sig med flest
hunner, kaldet dåer og nogle gange
dåhind.
Antallet af dådyr stiger
Jeg har fået fortalt at der i den senere
tid ses flere dådyr i Salling og især
i området omkring Lihme, hvor jeg
også selv har set en del dyr. Er der så
kommet flere dådyr eller er I bare blevet
mere opmærksomme på dem? Hvert år
indberetter jægerne, hvor mange dyr de
har nedlagt, og over de sidste 10 år har
der været en fordobling i antallet. Noget

tyder på, at den vilde bestand i området
er i stigning. Antallet af dådyr har været
stigende i regionen, og det betyder i
biologiens verden, at dyrene må sprede
sig mere i landskabet for at finde plads
og føde. De større bestande syd for Skive
kommune vokser, og nogle af dyrene
flytter nordpå. Her skal man huske på at
hvis man gerne vil undgå at få sin have
invaderet af sultne, men bedårende
dådyr, skal man lade være med at fodre
dem. De er normalt menneskesky, men
kan sagtens vænne sig til at komme nær
huse, og så smager dine prydplanter
lige så godt som ukrudt. Der findes jo
en del hjortefarme, hvorfra der af og til
undslipper større antal dådyr, og disse dyr
er, som udgangspunkt, ikke nær så sky
som vildtlevende.
Dådyr gennem historien
Dådyrene er en invasiv art, selvom
denne ”invasion” formentlig skete for over
1000 år siden med vikingernes hjælp.
Dådyrene er naturligt hjemmehørende i
Lilleasien hvorfra romerne bragte dem
til Europa. De klarer sig nu fint i vores
nuværende klima, og faktisk er der fundet
bevis for at dådyrene også fandtes her før
sidste istid. I Hollerup ved Gudenåen er
der fundet marvsplintrede dådyrknogler.
Måden hvorpå knoglerne er spaltet på
for at komme ind til marven, menes at
være forårsaget af mennesker, formentlig
Neandertaljægere. Så måske kan man
sige, at vikingerne for 1000 år siden
startede traditionen med at genindføre/
genetablere naturen som den var engang.
I 2012 genetablerede vi en bestand
af vilde bisoner på Bornholm. En stor
drøvtygger som levede vildt i Danmark
for 10.000 år siden. Man kan, måske lidt
humoristisk sige, at vi står på skuldrene af
vores vikingeforfædre/mødre også når det
handler om genopretning af naturen.
Dådyrfjender
De vilde dådyr har ikke mange fjender

udover mennesket. Jægerne gør deres
for at antallet ikke vokser mere end vores
natur kan holde til. Når dådyrene, især
om vinteren, ikke kan finde så meget føde
i form af græs og små planter, raserer de
ikke bare haver, men også beplantninger
med træ osv. For nylig er en af deres
gamle fjender dog vendt tilbage til
jagtmarken, selvom det er i et lille antal.
Der er blevet fundet flere døde dådyr
med DNA-spor efter ulve. Det er 200 år
siden vi sidst så vilde ulve i Danmark, og
de har endda selv klaret at genetablere
sig. De er kommet over grænsen fra
Tyskland. De er gode for dådyrbestanden
i den forstand, at man normalt forventer
at ulvene tager de svageste individer. På
den måde holdes dådyrbestanden sund
og stærk. Uden en naturlig prædator,
rovdyr, vil det mestendels være trafik,
sult og sygdomme som kan holde dådyrbestanden på et naturligt niveau.
Dådyrøjne
Søger man dådyrøjne på nettet,
finder man utallige reklamer for
skønhedsprodukter og artikler i
dameblade. Bambi, tegnefilmsfiguren,
med sine store brune øjne og øjenvipper
er jo bedårende og forbundet med noget
romantisk og rart. Dådyrene i Dyrehaven
ved Klampenborg har givet ophav til
mange idylliske billeder. En af vores store
kunstnere fra forrige århundrede, Holger
Drachmann, brugte dådyrets fremtoning
til at beskrive et attraktivt feminint ydre
i digtet ”Ridder Sommer” fra udgivelsen
”Gamle guder og Nye”….En Daa-Hind er
hun, og en Kraftkarl er han…. Der anes
ironiske undertoner, som alle os der higer
efter skønhed godt kunne lære lidt af.
Dådyret er i sig selv et stort og flot
pattedyr, der er værd at stå op ved
solopgang for. Oplev dyret i sit naturlige
habitat på markerne rundt omkring i
Lihme.
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www.husqvarna.dk

HAVETRAKTOR
• Reservedele
til alle mærker
HAVETRAKTOR
•
••
••
•
•

Alt i reparationer
Reservedele
til alle mærker
Nye og brugte
Alt
i reparationer
Gerne
bytte
Nye og brugte
Gerne bytte

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22

42

Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!
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Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 80 03
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Corona-tiden og restriktionerne har
ramt foreningslivet, fællesskaberne,
familiesammenkomster, samvær, arbejde,
undervisning….. Man kan blive ved, bliver
påvirket ind til grundsubstansen i disse
tider. Men det er glædeligt at se, hvordan
vi i Brugsen og andre steder med vores
samvær tager hensyn, overholder både
påbud og anbefalinger.
Vi har aflyst en række af Lihme
Borgerforenings arrangementer i
efteråret, men også kunnet gennemføre
både live stream-foredrag fra Aarhus
Universitet. Det har også været muligt at
gennemføre et alternativt arrangement,
hvor vi transmitterede korsang, fakkellys
og tænding af lys på Lihme Kirke.
Vi har tidligere gennemført online
arrangementer med fin tilslutning –
spisning sammen hver for sig, bingo og
mindre foredrag. Det vil vi sætte i stedet
for fysiske møder, og det er en af de
måder, som vi kan tage i anvendelse,
hvis fysiske møder fortsat ikke kan
gennemføres.
Kontingentindsamling og 2021aktiviteterne
Borgerforeningen vil omkring nytår
uddele informationsfolder med de
planlagte aktiviteter for 2021 samt
kontingentindsamling. Vi lægger infofolderen i postkasserne. Vi ringer
derfor ikke på, eller får de sædvanlige
småsnakke, når vi kommer rundt. Men
vi håber, at alle vil støtte med kontingent
og enten overføre direkte eller anvende
MobilePay.
Aktiviteterne for 2021 er vores normale
med fællesspisninger, foredrag,
Running Dinner, byfest, ringridning,
banko, sommergrill, men med corona
som modspiller, så ved vi ikke helt om
aktiviteterne kan gennemføres, om de
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skal flyttes eller gennemføres virtuelt. Det
informerer vi om, når afholdelse af den
enkelte aktivitet nærmer sig.
Fællessang og visionsdebat
Vi revitaliserer visionsdebatten fra 2018.
Vi starter op med at konkretisere
udviklingsprojekter, vision og hvordan vi
på sigt gerne ser vores område udvikle
sig.
Vi får hjælp til disse processer
udefra. Kunstneren og sangskriveren
Kirstine Vindelev, procesfacilitator og
erhvervskvinden Hanne Lindblad samt
udviklingskonsulenterne Sille Linnet og
Ditte Staun fra Pro-Vins vil alle hjælpe
os til at definere fremtidens visioner,
identificere fælles udviklingsprojekter,
organisation og formidling. De vil bruge
fællesskaberne, samt kunst og sang til at
fremme processerne.
Det er en ny og helt anden måde at
igangsætte og udfolde lokal udvikling med
rigtig tæt borgerinddragelse. Vi håber at
få så mange vil deltage, også gerne vores
sommerhusejere.
Vi har planlagt opstartsmøde før jul og fire
workshops i løbet af 2021.
Pilotprojekt og supplerende transport
Vi har også sagt ja til at være med i
et pilotprojekt, ”Stronger Combined”,
som kører i 2021-2022, med en
forsøgsperiode på et år fra ca. midt i 2021
og et år frem.
Det er et projekt, hvor man først
vil lave en større og detaljet
spørgeskemaundersøgelse. Her skal
behov og ønsker omkring offentlig
transport og fællestransport, fx til
fritidsaktiviteter, afklares. På baggrund af
behovsanalysen vil der blive udviklet et
antal grønne fælles transportmuligheder,
som skal testes i et år.
Lihme Borgerforening har tilkendegivet,
at vi rigtig gerne vil være med i et sådant

projekt. Selve den 1-årige forsøgsfase
vil blive gennemført omkostningsfrit for
deltagerne. Vi ser en række fordele ved
at få mulighed for at deltage i projektet.
Dels får vi mulighed for at påvirke selve
behovsafklaringen. Dels får vi mulighed
for at være med i testen, og dermed at
give vores mening til kende for de mulige
løsningers kvalitet og anvendelighed.

Vi går et spændende år i møde. Både
aktivitetsmæssigt - hvor vores fleksibilitet
og forandringsberedthed kan komme på
prøve med corona. Men også med de to
projekter, der skydes i gang.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår.

Arrangementer i Lihme
JANUAR
05. jan. kl. 14.30 Stolegymnastik starter
op igen i Lihme Medborgerhus.
19. jan. Kl. 18.00 Generalforsamling
i Pensionistforeningen i Lihme
Medborgerhus.
28. jan. kl. 19.00 Generalforsamling
Lihme Borgerforening i Lihme
Medborgerhus eller virtuel.
FEBRUAR
9. feb. kl. 19.00 Live stream foredrag fra
Aarhus Universitet i Lihme Medborgerhus.
Emne: ”Yngre med årene”.
14. feb. Fastelavn enten i Lihme
Medborgerhus eller udenfor.
17. feb. kl.. 19.00 Fællesspisning i Lihme
Medborgerhus.
23. feb. kl. 19.00 Live stream foredrag fra
Aarhus Universitet i Lihme Medborgerhus.
Emne: ”Sære sanser”.

MARTS
2. mar. Kl. 19.00 Live stream foredrag fra
Aarhus Universitet i Lihme Medborgerhus.
Emne: ”Vandet under vores fødder”.
6. marts kl. 17.00 Running Dinner.
9. mar kl. 19.00 Live stream foredrag fra
Aarhus Universitet i Lihme Medborgerhus.
Emne: ”Big Bang og det usynlige univers”.
16. mar kl. 19.00 Live stream foredrag fra
Aarhus Universitet i Lihme Medborgerhus.
Emne: ”Pandemier de sidste 200
Gentagende arrangementer:
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30.
Hver onsdag kl. 14.00. Bob og kortspil i
Lihme Medborgerhus
3. torsdag i hver måned kl. 14.00
Strikkecafé i Lihme Medborgerhus. Mød
bare op.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Krstine Fogh Vindelev skal
med sin sang
deltage i visionsudviklingen
for Lihme.

Julen har bragt
– (sange om) visioner for Lihme
Af Berit, Ditte og Sille fra Pro-vins ApS

Nu nærmer julen sig med hastige skridt
og med den også tiden, hvor vi sammen
med Lihme Borgerforening og sangskriver
Kirstine Fog Vindelev inviterede jer alle til
opstartsmøde den 15. december.
I skrivende stund, ved vi ikke om
opstartsmødet er gennemført med
fysisk møde eller virtuelt. Covid-19smittespredningen og restriktionerne
bestemmer formen for møder.
Mødet inden jul 2020 er starten på en ny
proces samtidig med at der samles op på
visionen fra 2017/2018. Vi gør det med
sang sammen inden julen og forbereder
os på at arbejde videre med de næste
skridt.
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Fællessangen skaber et fælles sprog,
kreativitet - og magi
Vi inviterede fællessangen ind. Det er et
fællesskabssprog og en måde at tale til
både vores kreative hjerner og følelser.
Når vi synger sammen, opstår der nye
rum og magi. Ikke bare i julen, ikke bare
til fællessang på TV i en pandemi, men
altid. Det fælles sprog, kreativiteten og
magien bruger vi, når vi sammen skal
bygge videre på og udleve visionen. Vi
skal ikke bare synge sammen, men om
og for Lihme., for at finde ind til og udleve
det gode liv netop her.
Støtte fra kommunen og Kulturelt
Samråd Skive
Meningen er, at vi i første halvdel af 2021
skal mødes om et udviklingsarbejde,
hvor fællessangen hele tiden indgår.
Vi har sammen haft og har fortsat

flere ansøgninger inde ved potentielle
tilskudsgivere. Projektet er varmt
anbefalet af Kulturelt Samråd Skive,
og siden sidste artikel her i bladet har
projektet modtaget støtte fra Skive
Kommunes Kulturpulje og ansøgninger er
under behandling ved nogle fonde.
Pandemitid er lig med ”hybridtid”
Vi vil udfordre rammerne for, så vi trygt
her i denne pandemitid kan mødes, f.eks.
med det ”hybridarrangementer”, som
Lihme bl.a. kender fra ”lys på kirken”,
hvor der både er mulighed for at deltage
fysisk i Lihme og – direkte - online. Alle
gældende restriktioner, anbefalinger og
henstillinger fra myndighederne vil vi
naturligvis følge med god afstand, korrekt
opstilling af stole, sprit mv. Derfor kan der
komme justeringer af møderne hel op til
den dag de afholdes.
En sang fra og om vores sted – mød
Kistine
Til de af jer der ikke havde mulighed for at
være med d.15. december, kommer her
en hilsen og præsentation af sangskriver,
Kirstine Fogh Vindelev, som vil skabe en
visions-/egnssang - måske flere – om,
med og for Lihmeområdet. Vi håber
derfor, vi kommer til at se meget mere til
både jer og hende i det nye år:
”Hej Lihme. Mit navn er Kirstine
Fogh Vindelev og jeg er komponist
og sangskriver. I mit kunstneriske
arbejde har jeg sange, fællessange og
fællesskaber som omdrejningspunkt.
Gennem sange undersøger jeg relationer
og processor imellem mennesker. Enhver
sang er et forsøg på at blive klogere på
hvad vi kan og skal med sangen, med
hinanden og den verden som omgiver
os. Jeg glæder mig til vi ses, Kh Kirstine”
”Godaw, vi har et godt tilbud til dig”
I bedste Lars Larsen stil har vi også lige
et andet godt tilbud til jer. Men vores
er både bedre og billigere, ja, faktisk

er det helt gratis (!): Energibyen Skive
er i øjeblikket i gang med EU-projektet,
Stronger Combined. Projektet handler
blandt andet om, hvordan infrastrukturen i
lokalområder uden for de større byer kan
styrkes ved at indarbejde flere muligheder
for at bevæge sig rundt lokalt. Konkret
er der tale om et supplement til de
eksisterende offentlige tilbud, der er i dag.
Men hvad og hvordan? Det er her, du,
naboen og de andre i Lihme by, Ålbæk,
Gyldendal og… kommer ind i billedet.
For løsningerne er ikke fundet endnu, og
Energibyen Skive ønsker med projektet
at komme frem til – og teste - de bedste
løsninger for ét konkret lokalområde
sammen med de mennesker, som bor
netop der. For hvem kender behovet
bedre..? Derfor leder Energibyen Skive
efter et pilotområde, hvor en løsning
gratis til rådighed i en testperiode på
ca. et år med løbende evalueringer. Det
handler om at finde den bedst mulige
løsning.
Der er altså tale om et projekt hvor
et udvalgt lokalområde deler viden,
erfaringer, behov, ønsker ift. løsninger mv.
med Energibyen Skive.
Det er nu, I skal slå til
Har I lyst til at være med og ønsker
I at bakke op ved at deltage i
spørgeskemaundersøgelser og
testperioden, er der således mulighed
for det. Projektet kickstartes d.7. januar
2021, og allerede efter sommerferien vil
testperioden blive sat i gang. Der er altså
med andre ord tale om et projekt, hvor I
har mulighed for stor indflydelse, og hvor
der er kort vej fra undersøgelser af netop
Lihmes behov og ønsker og til, at en
mulig løsning kan testes af i hverdagen.
Vi glæder os til sammen med jer, at
tage hul på et nyt år fuld af visioner og
fællessang.
Forventningsfulde julehilsner.
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Drinks til jul og nytår
Af Anton Nielsen Husted
I sidste udgave af Lihme Bladet fortalte jeg om mit ophold på European Bartender School
på Kos. Denne gang rykker jeg baren ind i dit hjem, så du selv kan fremtrylle lækre
drinks.

Irish Coffee med en twist
Irish Coffee er en sand klassiker, med irsk whiskey, brun farin og flødeskum på toppen.
Der er stor mulighed for at variere på opskriften med forskellige tilføjelser, hvilket kan give
en helt anden, og måske mere julet, oplevelse.
Hæld 1 teske brun farin i et glaskrus eller en kop. Tilføj 40 cl irsk whiskey og rør rundt, til
sukkeret er opløst. Fyld derefter glasset med den bedste kaffe du kan frembringe, og top
til sidst med en stor klat flødeskum. Nu har du en helt klassisk Irish Coffee.
Jeg drysser kanel på toppen for at ære højtiden. Her laver jeg også tre andre varianter.
I den ene bytter jeg brun farin ud med 20 cl Kahlua (kaffelikør). Herefter kan man nøjes
med kun at bruge 20 cl irsk whiskey, hvis den ikke skal være for stærk. I den anden tilføjer jeg 20 cl Amaretto (mandellikør) før flødeskum sættes på toppen. I den sidste giver jeg
den et skvæt (10 cl) Bailey’s Irish Cream, som giver en dejlig cremet fylde til drinken.
Jeg kan også anbefale at pynte med en pebermyntestang, hvilket giver en spændende
og rigtig god smag.
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French 75
Her har vi en super fin drink med gin, citronsaft, sukkersirup og champagne, hvilket gør
den ideel at nyde under dronningens nytårstale. Drinken har sit navn efter den franske
75 mm feltkanon fra 1. verdenskrig.
Skræl først en del af citronens skal, da dette skal bruges som pynt. Det er godt at gøre
til at starte med, så man ikke glemmer det. Hæld 10 cl sukkersirup i en shaker eller et
røreglas. (Sukkersirup laves nemt ved at varme 1 del vand og 1 del sukker i en gryde, til
sukkeret er opløst. Kan opbevares i køleskabet i en beholder med låg i op til måned.)

Tilføj 20 cl citronsaft eller saften fra ca. ½ citron. Herefter tilføres 40 cl gin, og shakeren
eller røreglasset fyldes med is. Ryst shakeren 15-20 gange, eller rør drinken i et halvt
minut. Den blandede drink hældes nu i et champagneglas, og der fyldes med champagne. Husk at pynte med en flot citronskræl, det giver et festligt udtryk. Laves der mere en
én drink, kan målene bare ganges op.

Alle ingredienserne kan købes i Dagli’ Brugsen Lihme hos Preben og Charlotte. Skål!
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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)

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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Vi udfører
• Ombygning
• Tilbygning
• Nyt tag
• Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver
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Hjertestartere
Ring først 112

Hjertestartere ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej 11A
og ved Dagli’ Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Hansen, Ålbækvej 12		

21653519

Birthe Hald, Ålbækvej 24

61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess, Dybdal 4

42969700/97560131

Preben Nielsen, Dybdal 4

23272318/97560131

Lis Rasmussen, Adelgade 9

97560636

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

Hjertestarter ved Gyldendal Havn, er placeret ved havnekontoret
Den nye ‘picnichytte’ på legepladsen ved det røde badehus ved Kystvejen/
Hjortestien/Dådyrvej ved Øster Hærup/Hostrup Strand
Hans Thomsen, Gyldendal 3

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr. Lofstad

21623141
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Mandag til fredag: kl 8.00-18.00,
Lørdag: kl 9.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring
og
lad
os
arrangere
din
næste
Vi accepterer og respekterer hinanden
forfest.
den vi er.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade
9, Balling
Balling
Nørregade 9,
7860 Spøttrup, 9756 4167

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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