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Når man som Simon har boet i Afrikas varme
klima længe nok, så kommer man til at længes
efter vejret i Danmark, i Lihme.

En hyldest til vejret
Af Simon Sandberg
Som mange nok ved, så var jeg
udstationeret som FN soldat i Sydsudan
halvdelen af sidste år. Og som altid når
man har været ude at rejse, så giver det
god mulighed for at reflektere lidt over
ens eget hjem.
Vestafrika er et fantastisk område med
masser af fantastiske mennesker, og jeg
havde flere fantastiske oplevelser i rigtigt
godt selskab.
Men når man er et sted længe, så
kommer man hurtigt til at savne ting ved
Danmark, man egentlig ikke troede, man
ville komme til at savne.
Det vil nok overraske mange, at en af de
ting, jeg savnede mest, var vejret. Det
overrasker vist ikke nogen, at det er varmt
i Sydsudan, og når man sidder i en våd,
kold og grå vinter i Danmark, er der nok
en del, der tænker, at det ville være dejligt
med lidt varme. Men her skal min påstand
være ”vær ikke så sikker på det”. Selvom
jeg ikke var i Sydsudan i den varmeste
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periode, så var det stadig så varmt, at
man bare ved at gå udenfor i fem minutter
blev helt gennemblødt af sved. Heldigvis
var der aircondition både i min beboelse
og på mit kontor, men for at de kunne
holde temperaturen på et udholdeligt
niveau, var det nødvendigt at have tunge
mørklægningsgardiner for vinduerne.
Meget af tiden føltes det som om jeg
boede og arbejdede i en ubåd.
Nogen tænker nok, ”Ok, på klare dage var
det ikke til at være udenfor, men når det
var overskyet, så må det jo være dejligt”.
Nej. Overskyet bruges ikke i Sydsudan.
Når ikke solen brænder, så regner det så
meget, at jord og himmel står i et, og alt
bliver til en stor mudderpøl.
Så vi her i Danmark skal ikke gå og være
så kede af gråt, vådt, og specielt i Lihme,
blæsende vintervejr. Det får os til at nyde
sommeren meget mere end vi ellers ville
og samtidigt, i hvert fald for mig, giver
kulden og blæsten en friskhed med ny
energi, der ikke kommer, hvis ikke vi
havde de kolde måneder.
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Karin Henriksen udlever nu drømmen fra sin ungdom
om at blive guldsmed. På sit værksted laver hun nu
smykkedesign.

Drøm om at være smykkedesigner
Af Dorthe Dalsgaard

Drømmen om at blive smykkedesigner er
gået i opfyldelse i Lihme.
Karin fortæller gerne om sit yndlingsarbejde, som er at være kunsthåndværker
og smykkedesigner i det arbejdende
værksted hjemme på Adelgade 8 i Lihme.
Dørene er åbne tirsdag og torsdag, eller
efter aftale, og Karin byder velkommen til
kunder og besøgende, som kan se Karin
arbejde med fremstilling af smykker i sølv,
guld, kobber, messing og dekoreret med
ædle stene.
Karin har bred erfaring med kunstneriske
opgaver, og hun har altid set muligheder
i mange forskellige materialer lige fra
gummislanger til glas og nu de ædle
metaller.
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Smededatter
Som barn udnyttede hun rammerne som
smededatter i Lihme og lærte at svejse og
bruge de tekniske hjælpemidler, som der
er i et smedeværksted. Interessen for at
bruge hænderne og se muligheder i det
kreative fyldte meget i Karins ungdom,
hvor hun drømte om at blive keramiker
eller guldsmed. Uddannelserne lå i
Kolding. Karins far frarådede hende, og
han gav udtryk for, at det ikke var noget
man kunne leve af, hvilket resulterede
i, at Karin tog en studentereksamen i
Skive. I øvrigt konkluderer Karin, at hun
nok ikke havde haft modet til at tage langt
væk i den unge alder. Efter eksamen var
det den kreative dagsorden, der tog over
igen, og Karin tog uddannelse inden for
håndværk på Skals Håndarbejdskole.

Karin finder sin inspiration
ved fjorden. Se flere smykker på
gallerihenriksen.dk
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Der er koncentration på værkstedet,
når Karin arbejder med sine smykkedesign

I midten af 1980’erne åbnede Karin
butik i Lihme med bl.a. masser af
håndarbejde og unikke tøjproduktioner.
Derudover var blomsterbinding også en
aktivitet, som resulterede i buketter og
blomsterdekorationer til bryllupper, og
andre lejligheder.
Drømmen
Drømmen om at designe og producere
håndlavede unika smykker er blevet
realiseret inden for det sidste år, hvor
Karin 100 % har fokuseret de kreative
timer på at dygtiggøre sig inden for de
håndværksmæssige udfordringer, som
der er i at starte op som smykkedesigner.
Familien, og specielt Karins mand, har
hjulpet Karin med at indrette værkstedet
og indkøbe alle de special typer af
værktøj, som Karin kunne ønske sig.
Da værkstedet stod klar havde Karin
nærmest præstationsangst, fordi nu
skulle hendes forventninger til at udleve
drømmen som smykkedesigner stå sin
prøve.
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Limfjordssmykker
Opbakningen fra kunder har været
overvældende, og kunderne lader sig
betage af smykkeserierne. Ingen skal
være i tvivl om, at Karin finder inspiration
fra jævnlige ture til Limfjorden. Ringe,
ørenringe, halskæder og brocher med
de karakteristiske kugler kalder Karin
for strandsten. De lettere udtryk med
snoninger kalder Karin for Tangserien.
Turene til fjorden giver udsyn over
horisonten som altid giver inspiration,
idet himlen og lyset altid giver forskellige
glimt, som drager Karins kunstneriske
processer.
Det er ikke bare en drøm; men
virkelighed, at Karin kan bruge rigtig
meget tid, på sit yndlingsarbejde som
smykkedesigner og lave unikke smykker
hjemme i værkstedet på Adelgade 8 i
Lihme.

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

V. Hærupvej strandvej 30 · Gyldendal 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 01 66
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Der kommer 30-40 til livestreamforedragene i Lihme. De fleste er
fra Lihme, men der kommer også folk
ude fra, og de er meget velkomne.
Livestreamene er fra Aarhus Universitet
og holdes af univeristetsforskere.

Livestreamforedrag i Lihme
Af Lone Børmark
og Jørgen Frydenlund, Ålbæk

”Virus er en lille pose protein med
en streng DNA eller RNA” forklarede
virusforsker Anders Fomsgaard på
Livestream foredraget fra Aarhus
Universitet, som vi så for nylig i Lihme
Medborgerhus. ”Det er bare en virus”,
hed det.
Viruspartiklen er ikke levende, men
i det øjeblik den kommer ind i vores
svælg, efter en for tæt samtale med en
smittebærer, vil den trænge ind i en af
vores celler, ændre cellens DNA eller
RNA ved at klippe lidt i den og sætte
sin egen DNA-streng ind. Så vandrer
den ud af cellen, kopierer sig selv, og
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kan så være medvirkende til starten
på en infektion i dine lunger. Er det
en coronavirus, så kan det medføre
udviklingen af en Coronainfluenza. Det
er så op til dit immunforsvar at bekæmpe
sygdommen. Anders Fomsgaard holdt
Xantine
et meget inspirerende og let
forståeligt
foredrag om et emne, som må siges
at være meget aktuelt. Foredraget var
nummer 3 i rækken af i alt 7 Livestream
foredrag, som sendes her i foråret.
Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste
opdagelser og erkendelser på en måde,
så alle kan være med. Målet er at alle,
lige fra ældre skoleelever og til forskernes
egne kollegaer, skal have noget ud af
foredraget.

Einsteins relativitetsteori
Forårets første foredrag handlede
om Einsteins relativitetsteori, fortalt
af fysikeren Ulrik Uggerhøj. Det er
svært stof, men vi kan give nogle sjove
eksempler på, hvad foredraget gik ud på.
Einsteins berømte formel hedder: E = m
c2 , hvor c er lysets hastighed. Formlen
kan anskueliggøres ved følgende
eksempel: En bil i bevægelse har en
vægt m og en hastighed E (forstået
som energi). Øger vi hastigheden ved
at trykke på speederen vil vægten bare
stige. Større E giver større m, for lysets
hastighed c er nemlig konstant. Det bliver
dog først mærkbart, når bilens hastighed
nærmer sig lysets hastighed c, hvor
bilens vægt vil være blevet enorm stor.
Mærkeligt!
Et andet eksempel: Tager du afsted i
et rumskib ældes du langsommere end
din tvillingebror, som bliver tilbage på
jorden! Det bliver dog først synligt, når
du flyver med en hastighed op imod
lysets hastighed. Her vil din bror være
markant meget ældre end dig, når du
hilser på ham ved tilbagekomsten!?
Også mærkeligt! Relativitetsteorien giver
os det sande billede af den virkelighed, vi
lever i. De fysiske love, vi lærte i skolen,
gælder kun, når vi bevæger os med små
hastigheder sammenlignet med lysets
hastighed.
Kvantecomputeren og rumkrydstogt
Forårets andet foredrag hed
”Kvantecomputeren”, og foredragsholderen her var fysikeren Klaus Mølmer.
Hvis relativitetsteorien er svær at forstå,
så er kvantemekanikken ikke nemmere!
”Hvis kvantemekanikken ikke gør dig
svimmel, har du ikke forstået noget som
helst”, sagde Niels Bohr. Vi hørte ikke
dette foredrag, men emnet er uhyre
interessant.

Foredragsrækken har været en
spændende rejse gennem frontlinjerne i
tidens naturvidenskabelige forskning.
Det første foredrag sidste efterår var
appetitvækkeren: ”Turen til Mars og
Venus” af professor i astrofysik ved Århus
Universitet, Hans Kjeldsen.
Her blev vi taget med på et rumkrydstogt,
hvor vi oplevede en række fascinerende
naturscenerier i Solsystemet. Turen
begyndte på overfladerne af Venus og
Mars, hvor vi besøgte lavasletter, store
gletsjere og enorme kløfter.
Rejsen fortsatte videre ud i Solsystemet
til bl.a. Jupiter og dens måner med
kæmpevulkaner og dybe have under
tykke iskapper.
Og endnu videre ud til Saturn med dens
karakteristiske og meget smukke ringe.
En ring er dannet af små isklumper
med indlejret materiale af forskellig art.
Disse isklumper hvirvler rundt om Saturn
indordnet i ringe, som er mindre end
500 km tykke, dvs. at de sammenlignet
med deres udstrækning er papirstynde.
Isklumperne har en størrelse på under 10
m, dvs. de er meget små.
Der dukker et par spørgsmål op:
Når isklumperne suser omkring planeten
i ringene, foretager de nogle pludselige
og uforklarlige skift i deres positioner.
Mystisk? – og hvorfor retter de i øvrigt
ind, så de farer rundt i ringe og ikke hulter
til bulter?
Vi vil gerne takke Claus Mikkelsen for det
gode initiativ han har vist ved at koble
Lihme op til disse Livestreamforedrag.
Der sker noget i Lihme, - og det er bare
dejligt. (Red.: Claus Mikkelsen fortæller,
at ideen til livestreamforedrag i Lihme
oprindeligt kom fra Jens Kristian Lofstad,
som havde fulgt dem andre steder
tidligere).
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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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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@gmail.com
Priser:
Store sal inkl. køkken: kr. 2200
Lille sal inkl. køkken: kr. 1500
Store og lille sal inkl. køkken: kr. 3000
Leje dagen før: kr. 400
Leje dagen efter: kr. 400
Leje for lokale foreninger:
1 sal inkl. køkken ved åbne arrangementer: kr. 200
Hele huset ved åbne arrangementer: kr. 300
1 sal inkl. 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 2017-2018.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Der kan forekomme rengøring fra 09.00 – 11.30, ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger.
Udlejning af mødelokaler går fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Påsketraditioner
Af Marianne Husted

Rød er julens farve. Gul hører påsken til.
Hjemme hos Nana i redaktionen synger
de sangen om den lille påskehøne og
finder gemte påskeæg. Andre Lihmeboere har andre påsketraditioner. Mød
nogen af dem her.
Dennis Dahl Andersen og Amalie
Sofie Aakjær Husted, Lihme
Vi har ikke så mange traditioner
endnu; men næste år så begynder vi
at få nogen, så vil Marco Lei kunne
forstå det. Så skal vi puste æg ud og
male på dem.

Laura Trærup, Ø. Hærup
Min mor har fødselsdag den 5. april,
og min far har fødselsdag den 15.
april. En af dagene falder næsten
altid tæt på påsken. Så fejrer vi
fødselsdag for dem begge to en af
dagene i påsken, hvor familien fra
Århus og Fyn og dem tæt herpå
kommer, så vi bliver omkring 20 til
fødselsdagen.
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Hanne Nielsen, Lihme
Jeg samler på porcelænsæg fra Royal
Copenhagen, og de kommer frem til påske,
hvor jeg pynter op 14 dage før højtiden.
En stor del af påsken er jo lidt trist, så vi
bruger det også til at fejre forårets komme.
Vi får altid skidne æg Langfredag. Og så
gemmer jeg æg ude i haven, som børnene
skal finde.

Inge Marie Viborg, Lihme
Vi mødes typisk Skærtorsdag til
frokost. Vi er et par og tyve. Der er
børn, svigerbørn, børnebørn og Ole
og mig. Enten har hver især en ret
med, ellers køber vi maden ude.
Indimellem foregår det hos børnene,
ellers er det hos os på Irisvej.
Så kører vi ud til Kås og ser på
lammene. Når vi kommer hjem igen,
har påskeharen været der og gemt
æg i haven.

Inga Madsen, Sønderhede
Vi får altid skidne æg med rugbrød og sennepssovs en
af dagene i påsken. Det fik vi også, da jeg var barn. Og
dengang var der også makaroni i sovsen. Måske puttede
min mor det i for at drøje lidt på æggene.
Når det kommer til påske, så er der en særlig begivenhed,
der står meget tydeligt for mig og mine søskende. Det var
2. Påskedag 1959. Jeg var 12 år og sendt over til naboen,
fordi min mor skulle føde hjemme. Hun havde født syv børn,
men to af dem var døde, så vi var fem søskende. Den dag
fødte hun vores trillingesøskende. Der var ingen, der anede,
at hun bar på tre børn. Hun havde godt nok sagt til lægen,
at det mærkede anderledes denne gang. Men han svarede
bare ”Fru Bærentsen, De er jo også 38 år nu.”

Winnie Dahl, Vadum
Vi holder påskefrokost
med familien. På den
ene side af familien får
vi ovnstegt lam, på den
anden side er det koldt
påskebord.
Ellers står påsken i
håndboldens tegn.
To af vores piger
spiller håndbold
og har deltaget
i påskestævner
rundt omkring. I år
skal vi med Sofie til
påskestævne i Vejle fra
torsdag til lørdag.
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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

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
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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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Gartner

Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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Sommerhuse i Vendal i martssolen.

Grundejerforeningen i Vendal 1970-2020
Af Henrik Ellersgaard, På Vendals vegne,
formand for bestyrelsen

Hostrup Strand, Øster Hærup, Vester
Hærup og Gyldendal.

Hvis perspektivet er alderen på jordkloden
eller det landområde, vi kalder Danmark,
er 50 år vel næppe værd at hæfte sig ved.
Er synsvinklen det enkelte menneskes,
tænker jeg nok, at det er værd at stoppe
op, når der er gået 50 år. Nu befinder vi
os jo i ”Forenings Danmark” – så derfor
fejrer vi naturligvis et 50-års jubilæum. Vi
er endda så festglade, at vi fejrer vores
jubilæum allerede i maj – selvom selve
”fødselsdagen” først er til november.
Og hvem er vi så? – vi er såmænd
”Grundejerforeningen i Vendal”. Det
hed vi dog ikke ved stiftelsen den 26.
november 1970. Da lød foreningen
navnet ”Grundejerforening nr. 5 i
sommerhusområdet Hostrup Hovedgård
– Kås”. Vores forening er således den
nordligste i hovedforeningen med i alt
5 områder – de 4 andre områder er/var

Præcis hvornår navneskiftet er vedtaget
tør forfatteren ikke umiddelbart byde på;
men svaret vil muligvis kunne gives af
nogle af foreningens ældste medlemmer
eller ved at studere gamle protokoller. At
føromtalte hovedforening stadig eksisterer
er mere end tvivlsomt – i hvert fald kan
man i ”Vejen til Vendal”, et jubilæumsskrift
der udkom i 1995 i forbindelse med
markeringen af vores grundejerforenings
25 års jubilæum, læse følgende: ”Til at
klare fælles problemer over for kommune
med flere, og til at yde hinanden gensidig
støtte, stiftedes ”Sammenslutningen af
Grundejerforeninger i sommerhusområdet
Hostrup Hovedgård Kås. De øvrige
4 foreninger dækker det store
sammenhængende sommerhusområde
Hostrup Strand samt Øster og Vester
Hærup. De første år havde vi meget ud
af dette fællesskab, men efterhånden
dalede interessen, og protokollen for
de senere år mener ligefrem, at det er

Er 50 år lang tid? Spørgsmålet er enkelt
– svarene er flere og vel også knapt så
enkle og ligetil.
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tvivlsomt, om Sammenslutningen længere
eksisterer(s. 10-11)”. Det fremgår af
gamle protokoller, at skiftende bestyrelser
har været travlt beskæftiget med
områdets ve og vel – både med henblik
på indfrielse af udefra kommende krav og
egne ønsker om forskønnelse af området.
Nutidige ”naturligheder” som el og telefon
(nå – nej, den bruger vi jo ikke længere),
postomdeling og vejvedligeholdelse er
der brugt mange kræfter på løse til alles
bedste. Nogle af kræfterne – og kronerne
er efter sigende brugt forgæves: Først
i halvfjerdserne indkøbte foreningen et
postkassestativ for at indfri postvæsenets
krav om at kunne aflevere al områdets
post på et sted – stativet blev aldrig
opstillet – og vi får stadig post!
Vendal Grøn
Andre indsatser har til gengæld båret
rigelig med frugt – de første huse blev
bygget på bare og forblæste marker.
Der måtte skabes læ – med andre ord
skulle der plantes træer og buske. Derfor
blev der taget kontakt til forstanderen
på Beder Gartnerskole, Bent Klougart,
der udarbejdede ”Vendal Grøn”, en
beplantningsplan for området - og
sommerhusejerne tog rådene til sig i en
sådan grad, at det i dag er sælgerne af
motorsave, der har kronede dage. Vi vil
nemlig både have læ og udsigt!
Det føromtalte jubilæumsskrift indeholder
2 artikler: ”Vendals lyksaligheder”, der er
skrevet af Bent Jensen, der var medlem
af foreningens første bestyrelse samt
”Egn og folk” skrevet af journalist ved
Aarhus Stiftstidende, Jørgen Søholt
Christensen, der i starten af sin Vendaltid
benyttede ”Vindhøj”, et sommerhus, der
var ejet af en gruppe medarbejdere ved
avisen. Da de solgte huset, var Søholt
blevet så glad for Vendal, at han og
familien købte et andet hus i Vendal.
Forordet til skriftet er forfattet af Einar
Nielsen, der var foreningens første
formand.

Sommerhus i flere generationer
Einar og hustruen ”Mads” – det er altså
det eneste navn hun lystrer – var blandt
de allerførste, der byggede hus i Vendal
allerede midt i 60`erne, – og de bor der
stadig! Dette er kendetegnende for folk
og fæ i Vendal – vi slipper ikke stedet!!!
Livsledsagere kan også findes i området
– således har Mads og Einars ældste søn
sommerhus tre numre længere henne
ad vejen; svigerforældrenes tidligere
sommerhus forstås.
Sådan kunne jeg blive ved – det tynder
ud blandt ”pionererne”, men flere steder
står der nu 2. generationsnavne på
skøderne, og det siger sig selv, at 3. og
4. generation præges og motiveres til at
denne tendens kan fortsætte – om der
allerede findes børn i 5. generation, tør
jeg ikke udtale mig om.
Dette kan selvfølgelig også gøre
sig gældende i mange andre
sommerhusområder rundt i kongeriget
(det håber jeg da), men hvorfor netop i
Vendal? Blandt mine bud er områdets
størrelse, der er ca. 50 huse – der er ikke
udstykket nyt siden 1970 – området ligger
for enden af en blind vej, der er således
ingen gennemkørende trafik – ingen har
mere end 400 meter til vandet - der er
næsten ingen udlejning, ejerne og disses
familie bruger selv husene mere eller
mindre året rundt.
”Forfatteren” er kommet i Vendal siden
1968 – de første år i en CombiCamp, vi
lånte naboens das – sokkel til hus støbt
i 1971 – husets yderskal 1972 – husets
indre 1972 og frem – annex i 1986 – 3.
generation benytter huset for første gang
1987 - huset forlænget med 1 meter 1995
– 2. generation (forfatteren) overtager
huset 2007 – udvidelse og renovering
2019 – 1. generations 90-års fødselsdag
holdes på matriklen. Jo – der er mange
skelsættende begivenheder i et langt
sommerhusliv.
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Ting fra det gamle forsamlingshus
Af Simon Sandberg

I Lihme Bladets redaktion var vi
nysgerrige på, hvor alle tingene, der
blev bortauktioneret fra det gamle
forsamlingshus, er blevet af.
Rigtig mange effekter blev solgt på
auktionen og mange ting, har vi hørt, er
blevet genbrugt på forskellige måder.
For eksempel er det talrige spisestel blev
fordelt mellem rigtig mange personer,
og en del af Lihme Bladets læsere har
sikkert oplevet af spise af det rundt
omkring i byen. En udstilling med de
større dele af stellet, kan også ses i det
nye Medborgerhus.

Stemmeurne
hos Solveig
Priess Nielsen,
Dybdal

Gulvbrædderne var af god kvalitet og
er blevet til flere ting, f.eks. en stalddør
hos Lissie og Peter på Mellemtoften.
Derudover er nogle af vinduerne blevet til
et drivhus hos Birte på Ålbækvej.
De gamle stemmeurner har fået kreativ
anvendelse som opbevaring af strikketøj
hos Solveig på Dybdal.
Skulle nogle af Lihme Bladets læsere
kende til flere steder, hvor ting fra
det gamle Forsamlingshus bliver
genbrugt rundt omkring i landet, så
modtager Simon meget gerne billeder,
med adresser på, hvor tingene er på
e-mailadressen: simonsandberg@
outlook.dk , så vil vi tage emnet op igen i
et senere nummer.

Tallerken hos
Ann Balleby,
Sønderhede
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Fad hos Jane Lofstad,
Ålbækvej

Bankonumre
hos
Jane-Elisabeth
Sandberg, Lyngtoften

Stole hos Jane Lofstad,
Ålbækvej

Drivhus hos
Birte Hald,
Ålbækvej

Dør hos
Lissie
Hermansen,
Mellemtoften

Lampe hos
Aase Baarstrøm,
Kaasvej

Bænk hos Anette
Kristiansen,
Amtsvejen
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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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Vild med hunde
Børnehuset Fjordbo siger TAK
Af Pia Haunstrup Jensen

Fjordbobørnene
klipper og klistrer

I Børnehuset modtager vi ofte dejlige
gaver fra Lihmes beboere. Vi modtager
bl.a. tøj, bøger, hobbymaterialer, legetøj
og meget andet, som byens borgere
har fået i overskud og så vælger at
give til os. Den gestus er vi utrolig
taknemmelige for, både voksne og
børn bliver glade og spændte, hver
gang en kasse ”nyt” dukker op. Alt
bliver brugt. Nogle gange vælger vi at
give f.eks. tøj videre til familier, der har
behov for lidt ekstra hjælp. Vi har også
over årene opbygget en meget stor
beholdning af udklædningstøj. Noget af
udklædningstøjet valgte vi sidste år at
sælge ud af, til meget favorable priser.
Det var en win-win, vores familier fik
billigt udklædningstøj til fastelavn, og
børnehaven og vuggestuen fik penge,
som blev brugt til nyt legetøj.
Tusind tak. Vi håber, at vi ad denne vej
får sendt en stor tak ud til alle i Lihme og
omegn, der tænker på os.
Kærlig hilsen børn og voksne i
Børnehuset Fjordbo.

Filtfigurer lavet af donerede materialer
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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
24
(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 l25
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Ungdomsliv i Malaga
Af Jonas Jensen

I starten af det nye år tog jeg en spontan
beslutning om, at der skulle ske noget nyt
i mit liv. Jeg ville gerne opleve noget nyt,
have min daglige gang et andet sted end
rolige, hjemlige Lihme, som jeg var vant
til. Derfor flyttede jeg til Malaga i Spanien.
Her havde jeg fået et jobtilbud som
mødebooker for ‘APC pensionsmæglere’,
som jeg heldigvis valgte at takke ja til.
Jeg fik overtalt en gymnasiekammerat til
at tage med, så det hele ville virke knap
så fremmed, men det viste sig at blive en
kæmpe omvæltning alligevel.

Jonas Jensen er klar til
det natlige
ungdomsliv
i Malaga. Han
er nu hjemme
i Lihme pga.
coronakrisen

Første opgave, da vi kom herned, var at
finde et sted at bo, og vi fandt heldigvis
en hyggelig lille lejlighed allerede
første weekend. Her flyttede vi ind,
imens vi fandt os til rette på vores nye
arbejdsplads. Arbejdet her gik ud på
at sidde på telefonen, og stemningen
på kontoret var genial (tænk “Wolf of
Wallstreet”). Der var god energi og
mennesker, der elskede deres jobs.
Når vi ikke arbejdede brugte vi meget
af tiden på at socialisere med enten de
andre danskere hernede eller de lokale
bekendtskaber, vi fik. Dette foregik oftest
på stranden, hvor der har været godt
smæk på varmen, eller på det lokale
samlingspunkt for danskerne; Bubbles.
Da jeg tog herned, var jeg klar over, at det
ville blive noget andet, end jeg var vant til;
men præcis hvor stor en kontrast til livet i
Lihme (eller Danmark for den sags skyld),
det ville være, havde jeg umuligt kunne
forestille mig.
At unge danskere som mig og mine
kollegaer, nogle endda uden uddannelse,
kan tage til Spanien og i løbet af en
måned tjene det dobbelte af, hvad en
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almindelig spansk lønmodtager tjener,
synes jeg er forrykt.
At langt de fleste hernede lever i små,
usle lejligheder, hvor de måske bor 5,6
eller 7 mennesker, synes jeg også er
forrykt. At vi i Danmark brokker os over
uddannelse, sundhed mm., synes jeg er
forrykt, når man sammenligner forholdene
med dem i Spanien, et “civiliseret” land,
men hvor det føles som om, de er årtier
bagud.

Alt dette har lært mig, hvor taknemmelig
jeg skal være for det derhjemme, for
det er nemt at glemme, hvor heldig man
egentlig er.
Planen havde været at blive hernede
indtil sommer, men grundet corona er
vores jobs lukket ned, og vi er nu blevet
nødsaget til at tage tilbage til Danmark
efter 2½ måneder.
I løbet af de sidste 2½ måneder har jeg
dog fået utallige nye bekendtskaber,
udviklet mig som person og fået nogle
uforglemmelige oplevelser.
Det er noget af det mest spontane, jeg
har gjort, men nogle gange er det måske
i virkeligheden det, der skal til, for at man
kommer ud af komfortzonen og lærer
noget.

Jonas hygger med
vennerne

Værelse
med god
plads efter
spanske
forhold

Jonas i den
flot udsmykket
gågade
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Alle de flot
udklædte
fastelavnsbørn

Fastelavn i Medborgerhuset
Bedste
udklædning i
yngste gruppe.
Mikkel som
hane

Af Simon og Jane-Elisabeth Sandberg

Også i år afholdt borgerforeningen fastelavn med
tøndeslagning for alle børn i Lihme og omegn.
Arrangementet startede med tøndeslagning, hvor børnene
var delt op i tre grupper efter alder. Det hele gik rigtigt godt.
Yngste og mellemste grupper fik hurtigt gjort kål på deres
tønder og efter at have ventet lidt på ældste gruppe, var der
slik til alle børnene.
Efter tøndeslagningen var kroning af kattekonger og
kattedronninger, samt kåring at de bedste udklædninger.
Så var det tid til mad. Borgerforeningen havde sørget for
lækre boller, ost, pålæg, masser af frugt og flere andre lækre
ting. Der var også sodavand og is til børnene og kaffe til de
voksne.
Alt i alt et rigtigt dejligt arrangement.
Ældste gruppe:
Kattekonge: Finn
Kattedronning: William
Bedste udklædning: Johannes, Busk
Mellemste gruppe:
Kattekonge: Marie
Kattedronning: Fillip
Bedste udklædning: Henrik, Bogbus
Yngste gruppe:
Kattekonge: Zakarias
Kattedronning: Claudia
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Udsolgt til fællesspisning
Af Simon Sandberg

Torsdag 20. februar var der udsolgt til
fællesspisningen i medborgerhuset.
Jagtforeningen stod for madlavningen.
Sidst Jagtforeningen stod for
fællesspisning var for otte år siden.
Det var før medborgerhuset var bygget
færdigt og det krævede brug af både det
gamle skolekøkken og køkkenet i det
gamle forsamlingshus for at lave mad nok
til, hvad der også dengang var et meget
populært arrangement.
Denne gang var en lille gruppe fra
foreningen mødt op for at lave vildtragout
med kartoffelmos og waldorfsalat, samt is,
kaffe og småkager til dessert.
Det med madlavning er ikke helt fjernt
for foreningen, selvom det ikke er
hvert år, den står for en fællesspisning.
Jagtforeningen gennemfører nemlig,
udover sine almindelige jagter, to
reguleringsjagter på Kås. På disse jagter
er der inkluderet en frokostpause, hvor
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Fuldt hus til fællesspisning
i Lihme Medborgerhus, hvor
Jagtforeningen serverer
vildtragout

der serveres hhv. brunkål eller gule ærter.
Humøret var højt i køkkenet, hvor det
var tydeligt hyggen havde høj prioritet.
Problemer med at få kartoflerne til at koge
skabte ingen stress eller sure miner. Dog
kom der en mindre krise, da nogen havde
flyttet rundt på øllernes placering. De blev
dog hurtigt fundet, og stemningen steg igen.
Lidt
kl.redaktion:
18 var der
20 kgHusted,
kød
Lihmeefter
Bladets
Marianne
Kim 40
Jacobsen,
Ann Balleby,
og
kg kartofler
klar Dorthe
til de meget
Dalsgaard, Lissie Hermansen
forventningsfulde
gæster. Og det var
med stor taknemmelighed til jægerne,
der havde doneret vildtet, da alle gik i
gang med maden. Den gode stemning fra
køkkenet forplantede sig, godt hjulpet af
den gode mad, ud til alle i den store sal i
medborgerhuset, hvor snakken endnu en
aften gik livligt henover bordene.
Det var en meget vellykket aften, så vi må
alle håbe, at de nye og bedre køkkenforhold
der er i medborgerhuset, har gjort at
Jagtforeningen ikke er så udkørte efter
madlavningen, at de har brug for otte års
hvil, inden vi næste gang kan komme til at
nyde deres lækre mad.

Værter ved Running dinner
Af Simon og Jane-Elisabeth Sandberg

Igen i år afholdt Lihme Borgerforening
Running dinner for hele Lihme og omegn.
Til dem, der ikke er helt med på, hvad
Running dinner er, så går det ud på at
komme til at møde hinanden på kryds
og tværs af byen. Har man meldt sig
som værtspar, så skal man lave mad
derhjemme til en forret, en hovedret
og en dessert til seks gæster. Har man
meldt sig som gæster, møder man
op i Medborgerhuset. Gæsterne får i
Medborgerhuset at vide, hvor hvert par
skal hen og spise forretten. Derefter
begiver man sig sammen med de andre
der skal samme sted hen, hen til det
værtspar, der skal servere forretten. Når
man har spist, begiver alle gæsterne
sig tilbage til Medborgerhuset, hvor
alle så får af vide, hvor de skal spise
hovedretten. Det samme gentager sig
efter hovedretten, så alle bliver blandet
igen til desserten. Ved at alle blandes
rundt på ny til hvert ret, skulle ingen gerne
spise to retter med de samme mennesker
eller hos det samme værtspar.
Vi havde igen i år meldt os som værter
og skulle altså modtage tre gange seks
ukendte gæster til hhv. forret, hovedret

og dessert. Vi havde valgt nogle enkle
retter, så vi ikke skulle bruge for meget
tid i køkkenet, mens vi havde gæster.
Samtidigt kunne både forret og dessert
laves i forvejen så vi kunne bruge mest tid
på at hygge os med gæsterne.
Selve aftenen gik forrygende. Der blev
hygget og snakket en hel masse og selv
om vi også har været med de to forrige
gange, så fik vi også denne gang snakket
med nogle mennesker vi ikke før har talt
med. Som tilflyttere var det helt fantastisk
at blive introduceret til mange af dem,
der har boet her i området i mange
år og at høre en masse historier om
Lihmeområdet.
Efter desserten afsluttede vi aftenen med,
at alle, både værter og gæster, mødtes
igen i Medborgerhuset til fællesfest.
Aftenen var så festlig, at vi var nogle
stykker, der ikke var færdige med at
hygge os, da den officielle fest lukkede,
så vi fortsatte derfor sammen med en
mindre gruppe hjem til en af de andre for
at holde efterfest.
Vi glæder os allerede til næste års
Running dinner, og ser frem til at møde
endnu flere dejlige Lihmeboere næste år.

Running dinner-hygge hos Sandbergs
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Mere end ”bare” musik
Af Camilla F. Kristensen

Vi kender hende måske fra bybilledet.
Forældrene til børn i børnehaven
har garanteret stødt på hende et par
gange. Nogle kender hende endda som
DoReMia, Lihmes klaverunderviser.
Hendes rigtige navn er Mia
Rasmussen. Mia er skoleleder på
sin egen klaverskole, her i Lihme.
Her kan personer i alle aldre få
klaverundervisning på eliteplan.
Men Mia Rasmussen er mere end
en musiklærer. Hun er et menneske
med en så flammende passion for
musikken, at man bliver trukket ind i
hendes fantastiske musikalske verden,
når blot man snakker med hende.
Det er en meget passioneret personlighed
jeg møder. En fantastisk positiv og
smittende person, med et farverigt liv og
meget i bagagen. Læser du videre, får
du et lille glimt ind i Mia Rasmussens liv,
som klaverunderviser, pædagog, mor og
medlem af Skive Kulturråd.
En livslang kærlighed
Musikken er ikke bare noget Mia har i sit
liv, det er hendes liv.
Mia har spillet klaver siden hun var tre
år gammel, og har siden hun var otte
år vidst, at klaver og musikken, var der,
hun hørte til. Hun er uddannet i musik på
Musikhögskolan, Göteborgs Universitet
og har altid drømt om at have sin egen
klaverskole. For Mia er musik en form for
terapi, hvor ”sjælen sættes fri, på en eller
anden mystisk måde.” Det er følelser, det
er livet og det er hjælp til at komme videre
i sit liv, specielt, når man går igennem en
svær periode”.
Musikken fylder meget i hendes liv. Mia
Rasmussen arbejder som kirkemusiker og
spiller orgel til kirkegudstjeneste i Skive
Kommune. Udover det, samarbejder Mia
med Lihme Kirke og er medlem af Skive
Kulturråd, hvor hun sammen med en af
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sine gode venner, Marianne Lindsmann,
ejer af Ny Spøttrup Gård og Stude, gør
hvad de kan for at give musikken videre til
alle os andre.
For at gøre musikken mere tilgængelig,
har Marianne og Mia sammen hold
koncerter på Ny Spøttrup Gård med
temaet Dansk Musik. Her er det gratis at
deltage. For, som Mia siger, er musikken
en gave, der skal gives videre.
Mias kærlighed til og passion for musik,
har hun fået af sin far. Hendes far var selv
musiker. Han var pianist med speciale
inden for jazz, og han har været radiovært
for Roskilde Radio i mange år, hvor han
har snakket med mange musikere, og
også mange kendte i forbindelse med
hans radioprogram. Hendes far har
haft en stor indvirkning på Mias valg af
uddannelse, og er Mias store inspiration.
Det er grundet hendes far, at Mias liv har
udviklet sig, som det har, og for det, er
hun ham meget taknemmelig.
Mias musikalske evner stopper ikke ved
hende selv. Hendes søn, Wolmer, er også
meget musikalsk. Han synger, danser og
finder selv på sange.
Fra Sverige til Lihme
Mia har ikke altid boet i Lihme, eller
Danmark for den sags skyld. Hun kommer
fra Sverige, hvor hun har boet det meste
af sit liv. Hun kom til Danmark grundet sin
mors kærlige råd.
Mias mor var i forbindelse med sit arbejde
ofte i Struer. På et tidspunkt i Mias liv
sagde hendes mor, at hun skulle flytte til
Danmark. Hun skulle flytte til Struer. Mia
fulgte sin mors opfordring og besluttede
at flytte til det lille land, men i stedet for
Struer, blev det altså Lihme. Her bor hun
med sin sambo, Lasse, der er tømrer, og
arbejder med sprøjt og beton på Sjælland
og sønnen Wolmer, der går i Fjordbo
Børnehave. Lasses søn, Andreas, er
også en stor del af familien, og kommer

ofte på besøg.
Mia er rigtig glad
for at bo i Lihme,
som er meget
anderledes end
Malmø, hvor hun
har boet i mange
år. Her er fred og
ro, som hun siger,
og en helt anden
atmosfære end
hun er vant til.

Mia Rasmussen er uddannet
i musik fra Göteborgs Universitet
og har i dag sin egen klaverskole
i Lihme og arbejder bl.a. i Balling Børnehave

Det er i Lihme, at
Mia gerne vil gøre
mere ud af sin
klaverskole. Hun
er ved at renovere
den anden del, af
det tvillingehus,
hun bor i, for at
lave det om til
en klaverskole.
Hendes ambitioner
om at dele
musikken med
andre lever videre
i Mia. Selvom det
tager lidt tid at få
hendes drøm til
at gå i opfyldelse,
har Mia ikke mistet
modet. Det tager
tid, siger hun,
men hun er glad
for sit liv som det
ser ud nu. Hun
bor i en dejlig by,
har fået skabt sig
et godt og stabilt
netværk, arbejder i
Balling Børnehave
og underviser i
klaverspil i sin
egen stue.
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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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Vi udfører
• Ombygning/tilbygning
• Nyt tag • Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver

Udlejning af
• Minigraver • Motorbør • Pladevibrator
- samt andre maskiner

LBM
Lem Bygningsvedligehold & Materieludlejning

v/tømrer Karsten Møller

Mobil: 52 11 23 84
www.lembygningsservice.dk
Ringvej 10, Lem - 7860 Spøttrup

Svært at tænde op?
Våd skorsten?

En flot løsning
Dansk design

Hurtigere optænding
er mere tid til hygge.

ApaDelta skorstenshætter
Danske designs

ApaDelta ApS / www.apadelta.dk / Telefon 25786524
v/Mai Mortensen /Sønderhede 9, Lihme, 7860 Spøttrup

36

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

Hjælp til byggetilladelse
Skitser udføres til ansøgning om udhus,
garage, carport, drivhus o.lign.

IpaDelta ApS

Freelance teknisk designer
v/Mai Mortensen/25 78 65 24/www.ipadelta.dk

Ny garage
Matrikel skel
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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
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 80 03

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00
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Den bedste julegave i april, del 2
Af Nana Ejsing Dalsgaard

I december nummeret af Lihme Bladet
skrev jeg en artikel der hed ”Den bedste
julegave i april”, den omhandlede
fordelene ved at få fiber til vores område.
Vi fik vores julegave, ikke til jul, men i
januar. Næsten et år efter at der blev sat
gang i hjulene, og mange ildsjæle gjorde
en stor indsats for at skaffe fiber til vores
område.
Før fiber
Som skrevet i sidste nummer måtte
vi nærmest stå i kø for at bruge nettet
herhjemme, og vores drenge dansede
jubeldans, da de hørte, at vi ville få
mulighed for fiber. At få fiber, gav os
lige det, vi havde håbet på og lidt mere.
Før vi fik fiber, havde vi et mobilt signal,
som svingede fra 0 på en regnfuld og
blæsende dag til måske 12 Mbit på en
meget god dag, med solskin, ingen blæst
og ingen blade på træerne.
Efter fiber
Nu er fiberen her og hvilken glæde. Vi
kan alle fem være på nettet samtidig, se
film, spille eller arbejde hjemmefra uden
forbindelsen knaser. Som en ekstra lille
gevinst er det som om, vi har fået et nyt
TV. Tidligere når jeg var i en forretning,
der sælger TV, tænkte jeg på, hvor klare
billederne på de udstillede fjernsyn var.
Vi har nu fået meget klare farver på vores
TV, men det skyldes ikke, at vi købte et
nyt TV, det skyldes alene vores hurtigere
internetforbindelse.

for den udvikling internet og netværk vil
gennemgå fremadrettet. Det vil betyde
at man også i landområderne vil kunne
drage nytte af ny teknologi, som i stadig
højere grad vil have behov for en stabil
netforbindelse.
Vi oplever det netop nu, hvor børn og
unge skal undervises hjemmefra og
mange skal arbejde hjemmefra. Det
ville ikke have været muligt for vores
vedkommende før vi fik fiber. Som skrevet
i sidste nummer af Lihme Bladet, sikrer
det også, at man kan styre komplicerede
maskiner på afstand og overvåge
eksempelvis dyre- og fødevareproduktion.
En sikker fiberforbindelse sikrer
også, at man kan Skype eller Face
Time med eksempelvis sin læge eller
plejepersonale, hvis man har behov
for det. Man kan bestille varer over
nettet, hvis man er forhindret i selv at
handle. Sidst men ikke mindst er det en
mulighed for at holde kontakt til venner
og familie på tværs af både sogne- og
landegrænser.

Når jeg snakker med lokale rundt om i
Lihme, oplever de som os forbedring på
hastigheden, og en tryghed ved at vide, at
de har et stabilt internet.
Det større perspektiv
I det lidt større perspektiv, så udgør
fibernettet en fremtidssikret infrastruktur
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En hastighedstest, som viser et hurtigt internet: 98,5 i
download og 63,55 i upload.

Arrangementer i Lihme

Lihmes arrangementskalender er meget coronaramt. Masser af
arrangementer er aflyst eller udsat. Arrangementerne herunder kan fortsat
påvirkes af corona-situationen i Danmark.
APRIL
17. - 18. april. Bådene sættes i vandet. Gyldendal Havn
MAJ
02. maj kl. 10.00 Kapsejlads starter sæsonen med Venø rundt. Gyldendal Havn
04. maj, aftensang og højtidelighed i forbindelse med 75 året for befrielsen. Lihme
kirke og Lihme Borgerforening
29. maj Grill tændes ved Lihme Medborgerhus. Lihme Borgerforening
JUNI
11. juni Udflugt til Fur. Pensionistforeningen
19. - 20. juni Byfest Lihme Borgerforening
20. juni kl. 9 Morgenkaffe. Lokalrådet ved Lihme Kirke
23. juni Sct. Hans på Gyldendal Havn
JULI
10. juli Grill tændes ved Lihme Medborgerhus. Lihme Borgerforening
August
07. aug. Grill tændes ved Lihme Medborgerhus. Lihme Borgerforening

Gentagende arrangementer:
Ungdomssejlads i maj, juni, august og september måned
Kapsejlads hver ondag kl. 19 i maj, juni, august og september
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme
kl.  8.00
Ret til ændringer forbeholdes.
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

For tre måneder siden orienterede Lihme
Borgerforening om det kommende
års arrangementer. Vi kunne vise en
aktivitetsoversigt, som var fyldt. På
foreningens generalforsamling kunne
vi fortælle, at Lihme Medborgerhus
var anvendt 192 gange i løbet af 2019
til forskellige aktiviteter, udlejninger
og møder. Vi kunne også fortælle, at
foreningens økonomi var velkonsolideret
og robust.
Vi sluttede beretningen af med at
sige: ”Lihme går ind i 2020 som et
velfungerende landsbysamfund, med et
rigt foreningsliv og engagerede borgere.
Det kan aflæses på deltagelsen til de
aktiviteter, der foregår i området.
Vi bor og lever i et område hvor rigtig
meget springer ud af vores sammenhold,
fællesskab og lyst til det nære liv. Noget
som mange søger efter, - vi har det!
og skal både være stolte, ydmyge og
opmærksomme – og vi skal fortsat bevare
samt udvikle dette område”.
Her tre måneder efter er verden forandret.
Corona-virussen og faren for sygdom er
altoverskyggende for alles hverdag. Vi
står ved begyndelsen til forandringer og
udfordringer, som vi overhovedet ikke
kunne forestille os for blot nogle måneder
siden. Hvor det fører os hen, er endnu
uvist.
Helt konkret har Lihme Borgerforening
aflyst alle aktiviteter frem til udgangen
af april 2020. Vi følger helt og holdent
myndighedernes anbefalinger – og
opfordrer de til at aflyse aktiviteter, følges
opfordringen. Vi venter ikke til egentlige
påbud.
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Vores første planlagte aktivitet, der endnu
ikke er aflyst, er højtideligheden for 75
året for befrielsen den 4. maj aften. Vi
forbereder også byfesten den 19. – 20.
juni. Men disse tre arrangementer kan
sagtens blive ramt af aflysninger.
Ordene fra generalforsamlingen, om
fællesskabets værdi og det nære liv, viser
sin styrke og vigtighed i denne tid.
Det er fantastisk dejligt at se, hvordan
alle tager hensyn til hinanden. Vi handler
lokalt, og passer på ikke at komme for tæt
på hinanden, når vi står i Lihme Brugs.
Flot at se hvordan alle bruger håndsprit,
inden de går ind i forretningen. Og
fantastisk forudseende af Preben og
Charlotte at få sat håndsprit frem, endda
førend det blev anbefalet eller krævet!
Vi ser også værdien af vores
dagligvareforretning i lokalområdet. Den
fungerer både som dagligvarebutik,
pengeinstitut, apotek, posthus, renseri og
spillested for Danske Spil.
Vi skal virkelig kære os om brugsen, og
sætte pris på alle de ansatte og frivillige,
som kommer og sætter varer på hylderne
og på anden vis går til hånde.
Borgerforeningens bestyrelsesmøder
foregår som videokonference, en af
hverdagens forandringer. Vi har udskudt
hvad der kan udskydes af praktiske
gøremål til næste år.
De som må flytte fester og aftalte lejemål
for Lihme Medborgerhus, kan gøre det
uden omkostninger.
Vi købte nogle grill sidste år. Her i år
vil vi købe nogle flere bord/bænkesæt,
terrassevarmere og parasoller, så vi kan
sidde udenfor om aftenen ved Lihme
Medborgerhus, når vi igen må samles.

Jagtforeningen
gør klar til
at servere
vildtragout
til den udsolgte
fællesspisning
i Lihme
Medborgerhus

Vi har kikket ind i foreningens økonomi
og budget i lyset af tiden med aflysninger
og ændret mønster for brugen af
Medborgerhuset. Vi ser fortsat en
fornuftig og solid økonomi både for
borgerforeningen og Medborgerhuset.

prøve at lave nogle flere hyggeaftner til
sommer med grill og samvær. Vi håber at
det bliver muligt.
Med venlig hilsen
Lihme Borgerforening

Vi ser frem til en normalitet igen. Mange
vil nok reducere ferierejserne i år, og hvis
mulighederne og tiden er til det, så vil vi

Tak for støtten
Op til jul opfordrede Lihme Bladets
redaktion læserne til at støtte bladet.
Enten ved at give et bidrag i bøtten, der
var stillet op i Dagli’ Brugsen, eller via
vores særlige boks på MobilePay.
Vi kan nu konstatere, at der er taget godt
imod indsamlingen. Siden den startede
og frem til marts har vi modtaget 3.978,50
kr. Tusind tak for alle bidragene og de
søde ord, der fulgte med i MobilePay. Det
er vi meget taknemmelige for. Det giver
os gode muligheder for at lave Lihme
Bladet, som vi gerne vil. Med billeder,
tekst, et passende antal sider og et
passende antal blade hver gang.
Vi har også modtaget stor støtte fra Lihme
Borgerforening. Tak for det.
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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

Kis Stamp, Adelgade 2

23352301

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
Birte Trærup, Gyldendal 9

21132302

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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