&

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

50,50,50,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost
Cowboy toast

30,25,25,-

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich

50,-

Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling

solcenter

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdag og søndag
9.00 - 21.00

50,-

agurk-tomat-valgfrit dressing 50,Salat m/ kylling el. kebab
70,Grov sandwich m.
kylling eller kebab
60,Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børne-

Sunshine

40,40,-

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

40,-

agurkesalat

35,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup
Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33
Åbningstider
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og
lørdag evt.
åben til

kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-21:00
Lukket
kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-24:00
kl. 15:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00
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Aladdin fra Lihme
anno 1991
Af Ann Balleby

Lihme Skole opførte i 1991 skuespillet
Aladdin som skolens traditionsrige
forårskoncert. Det var en stor og ambitiøs
opsætning, som involverede alle elever
og lærere, med musiklærer Flemming
Jensen i spidsen.
I første omgang blev stykket opført
hjemme på skolen, men efter
sommerferien var hele Lihme Skole på
“turne”, da de opførte stykket for alle de
lærerstuderende på Skive Seminarium.

Sommerferie efter
Aladdin fra Lihme
Af Anne-Marie Henriksen

Da sommerferien var nært forestående,
og vi alle stod i aulaen og sang
morgensang, måske ”Danmark nu
blunder den lyse nat” og måske en enkelt
sang mere. Efter den kraftpræstation det
havdet været for alle elever og lærere
satte Flemming pludselig i med at spille
”Kald det kærlighed” af Lars Lilholt, og
det var, hvad jeg tror, vi alle følte da
Flemming satte i med den melodi. De
små hår rejste sig i nakken. Alle sang
med af fuld hals. Så var der sommerferie!
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Udklip fra Skive
Folkeblads forside i
september 1991. En
smuk Aladdin i flot
kostume.
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Festlige puder – lige til at sy

Design og produktion Mitte Mekaline Nielsen Husted, tekst Marianne Husted

Spillefugle og festaber. Betty elsker at spille Scrabble, og hun går ikke af vejen for
en aften i festligt lag. Det fik søsteren Mitte på ideen med at sy puder med hver sit
Scrabble bogstav. Fem puder i alt, som tilsammen danner ordet party - blandt andet.
Afhængigt af personen, der skal have puderne i sin sofa eller lænestole, kan der vælges forskellige bogstaver….
Fremgangsmåde til en pude
Materialer:
- Ubleget lagenlærred
- Sort lærred
- En pude med fyld, 35 cm x 35 cm
- 1 lynlås, 30 cm
- Vliesofix, som er klæbende på begge sider
Sådan gør du:
- Vask stoffet inden du går i gang.
- Klip hvert pudebetræk af det hvide stof i størrelse 37 cm x 72 cm.
- Vælg bogstaverne du ønsker på hver pude. Skriv bogstaverne i Word med skrifttypen Arial i størrelse 900 og de tilhørende pointtal i størrelse 350, og print det ud.
- Tegn bogstaver og pointtal spejlvendt over på papirsiden af vliesofixen og stryg den
fast på det sorte stof.
- Klip bogstaverne og tallene ud, og stryg disse fast på det hvide stof.
- Sy bogstaver og tal fast med tætte zig-zag sting, brug sort sytråd.
- Fold puden, ret mod ret. Sy de to sidesømme og 2½ cm i hver ende af den sidste
side.
- Sy lynlåsen i pudebetrækket. Alternativt kan du lave pudebetrækket uden lynlås som
et almindeligt pudebetræk.
- Vend pudebetrækket, stryg det og træk betrækket ud over puden.
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Detalje: Tætte zig-zag sting

Detalje: Lynlås

3 ekstra pudebetræk, så navnet på pudernes ejer også kan
komme frem.

Pudebetræk
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Ring
og hør nærmere,
de Slagtermesterinden
muligheder, vi kaner:
Vores
værdigrundlag
for atom
drive
tilbydeog
dig,
når du skal
have gæster.
Vi accepterer
respekterer
hinanden
for den vi er.
vil vi også
vore
kunder.
Eks.Sådan
pølsebord
medbehandle
fem slags
valgfrit
pålæg
Vi glæder
os
til
at
hjælpe
dig.
kr. 55,- pr. couv.

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

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Vingummibamserne i Skive
Af 4. og 6. klasse, Lihme skole

Allerede i slutningen af sidste skoleår
tilmeldte vores lærer os til Smart Parat
Svar quizzen for 6. klasser på Skive
Bibliotek. Vi sagde ja til, at vi gerne ville
deltage, fordi det gik ud på at tilegne sig
ny viden!
Det er sejt at læse!
Vi har læst rigtig mange
faglitteraturtekster og fakta-bøger for
at forberede os så godt som muligt til
quizzen. Det har været hårdt, fordi vi har
haft rigtig mange lektier, men også godt
fordi vi virkelig har fået en masse ny nyttig
viden! Vi har læst, skrevet nøgleord og
notater til alle teksterne, og vi har også
spillet en masse spørgsmålsspil som
f.eks. Bezzer Wizzer.
Endelig blev det d. 4.december 2013,
hvor quizzen skulle finde sted.
Vi havde glædet os meget. Vores
holdnavn var Vingummibamserne, og vi
havde malet et banner på et gammelt
lagen, så vi var bare klar! Vores hold
bestod af 5 fra klassen. Resten af klassen
og 4. klasse, idet vi jo ikke er ”verdens
største skole”, var heppekor og backing
group!
Vi tog bussen til Skive kl. 8.46, her mødte
vi en forælder som skulle med os til Skive.

Laura, Karina, Matilde,
Camilla, Maria, Helene,
Emil, Sebastian og
Karsten er den dygtige
flok unger, som snuppede
en 2. plads i puljen
i Smart, Parat, Svar
quizzen.

32

I bussen ”varmede vi op” med spørgsmål
til holdet. Da vi nåede biblioteket havde
de ikke åbnet endnu, så vi løb 10 gange
op og ned af trapperne for at holde
varmen!
Quizzen foregik på den måde, at man på
4 hold skiftedes til at vælge en kategori,
herefter stillede bibliotekaren Birgit 3
spørgsmål i træk, som vi så havde 20
sekunder til at tale sammen om og finde
svarene på! Vi var ret seje til eventyr
kategorien, som vi valgte 2 gange! Man
fik 1 point for hvert rigtigt svar! Selv om vi
sluttede med at få fuldt hus med 3 rigtige
svar i kategorien Danmarks historie,
havde vi desværre 1 point mindre end
det hold fra Skivehus, som gik videre til
finalen!
Vi synes, det var fedt at deltage selvom vi
ikke vandt, og vi synes godt vi kan være
vores andenplads bekendt! Det var en
sjov oplevelse!
Vi sluttede dagen i Skive på
rutebilstationen i dejligt solskin, hvor vi
spiste skumbananer inden vi tog bussen
hjem til Lihme!
Mange hilsner 4. og 6. klasse
VSD Lihme afdelingen

Michael Sørensen og
Cecilie Grønbjerg fra
Lihme.

Skills 2013
Af Cecilie Grønbjerg

Torsdag den 14. november 2013 var alle
9. klasser fra Skive kommune samlet
på Arvikavej i Skive, hvor indledningen
til finalen i DM i skills foregik. Skills
kan defineres som evne, hvilket også
passer godt ind, da Skills giver de unge
muligheden for at vise deres talenter. Det
er desuden også med til at skærpe vores
faglige niveau og er med til at give os
unge et indblik i erhvervsuddannelsernes
forskelligartede og spændende
muligheder.
Min klasse og nogle andre skoler
begyndte på handelsskolen, hvor vi fik en
fælles introduktion om, hvad der ville ske i
løbet af dagen. Derefter gik vi i gang med

konkurrencerne, hvilket mindede lidt om
stafetter. Vi skulle f.eks. på handelsskolen
se, hvem der hurtigst kunne få tøj på tre
dukker, og derudover blev vi orienteret
om selve handelsskolen. Sådan foregik
det næsten også på de resterende skoler.
På Sosu skolen begyndte vi med en
konkurrence, som gik ud på at skulle
rede en seng professionelt så hurtigt og
ordenligt som muligt på den afsatte tid.
Og selvfølgelig vandt vi den konkurrence,
som lige gav os et boost, hvilket vi
også havde brug for, da vi havde tabt
konkurrencerne på handelsskolen.
Derudover fik vi en rundvisning og lidt
grundviden om forløbet på Sosu skolen.
Vi sluttede af på Skive Tekniske
Skole, hvor vi begyndte med endnu en
konkurrence, som gik ud på at slå søm
i noget træ og ligesom ved de andre
skoler, så fik vi en rundvisning. Derefter
blev alle 9. klasser samlet på teknisk
skole, hvor den afgørende finale fandt
sted, og det blev afgjort, om man kom til
DM i Skills i Ålborg til januar. Men selvom
om vi ikke vandt, var dagen en god og
lærerig oplevelse, hvor vi ydede en stor
indsats med højt humør og en god og
positiv tilgang til tingene.

En fokuseret indsats fra Michael
var med til at sikre 9.z fra VSD en
førsteplads i at ”slå hovedet på
sømmet” i en af konkurrencerne
på Skive Tekniske Skole.

33

60 strikkeglade damer til garnparty
Af Jette Madsen og Karen-Marie Hansen

Ideen til garnparty i Lihme opstod, da vi
fik en mail fra firmaet Garn-Garagen i
Vejen om, at de kører ud til homeparty,
hvis man kan samle otte personer. Vi
syntes, det kunne være sjovt om vi kunne
samle alle de strikkeklubber der sidder
her i Lihme-Rødding og Balling til en
partyaften. Hvor der var muglighed for
at se firmaets forskellige garnkvaliteter,
mønstre, strikkede modeller og til en billig
pris.
Vi fik en aftale med Garn-Garagen til den
16. oktober 2013 samt en aftale med
Aktivitetshuset. Så delte vi sedler ud i
hele kommunen og brugte Lihme mailservice.
Vi var meget spændte på om der var
interesse for sådan en aften her i Lihme.
Til vores store overaskelse kom ca. 60
damer, hvilket var langt over forventning.
De kom fra hele Skive Kommune, så vi
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må sige det blev en succes. Der blev
kigget mønstre, prøvet modeller og
købt garn. Flere havde kaffe med, og
strikkepindene blev også taget frem. Alt i
alt en rigtig hyggelig aften.
Måske er der andre, der går med en idé
- spring ud i det! Det kan også lade sig
gøre her langt ude på landet.

Andagt i Fælleshuset på Valmuevej
af Hanne Nielsen

Hver anden onsdag i ulige uger er der
andagt kl. 10 ved Jakob Fløe Nielsen. Alle
er velkomne, vi vil gerne have flere med.
Efter andagten er der socialt samvær,
hvor vi bliver forkælet af Karen Nørgaards
dejlige kaffebord til en pris a 5 kr. Vi
synger også fra seniorsangbogen.
Det er en rigtig hyggelig formiddag, og
alle kan deltage så tag nabo og venner
under armen.

Spøttrup lokalarkivs Mini-arkibas
Fritekstsøgnin
Af Ib Svenningsen

Periode:

Fra

I november blev Spøttrup lokalarkiv(som
det hedder nu ), bedt om at deltage i
en adventskalender, hvor arkivnissen
Arkibas skulle være den gennemgående
figur. Hans opgave var at holde styr på
arkivalierne, hvilket ikke helt passede
til hans drillelystne lune. Alligevel er
Arkibas et nyttigt link, hvis man vil se,
hvad Arkivet rummer. Som det eneste
arkiv i Skive kommune har vi anskaffet et
foreløbigt program, kaldet Mini-arkibas,
der kan benyttes ved at klikke på tast
2 på vores hjemmeside. Her føres man
via Skive kommunes hjemmeside til
Mini-arkibas, hvor man kan stille sine
spørgsmål f.eks. smed Krejbjerg. Man
vil herefter modtage besvarelse på både
smed og Krejbjerg, idet den søger på
de enkelte ord. Man vil med andre ord
få svar på alle smedene i området, men
desværre også på Krejbjerg. Derfor bør
man kun søge på f.eks. smede. Det er

Til

Søg

Ryd

søgesystemets svaghed, men alligevel
bedre end ingenting. Svarene rummer
både tekst og billeder.
Allerede nu er vi i gang med at gøre klar
til det endelige søgesystem Arkibas DK.
Hvor man kan lave afgrænsede søgninger
f.eks. Smede i Lihme, smed Krejbjerg
eller Hans Sørensen i Lihme. Når det
kommer til i Arkibas DK. søger man på
samtlige arkiver i hele Danmark, hvoraf
der er 551 stk. Før 10. okt. lå Arkibas
DK. langt ude i fremtiden, men den 10.
oktober indløb følgende meddelelse:
A. P. Møller Fonden har doneret kr. 1,8
mill til udvikling af Arkibas 5 og www.
arkibas.dk
Arbejdet med udviklingsprojektet er
allerede skudt i gang og vi forventer at
kunne gå i luften i sidste halvdel af 2014.
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Majorens ostemad
Af Ann Balleby

Til Lihme Bladets seneste
redaktionsmøde blev der servet stærk
ost med sky og revet peberrod på
hjemmelavet rugbrød med krydderfedt.

i den øvelse, de er på. De skal have
noget lækkert at spise, noget der varmer
og giver saft og kraft. Så er det, at de
opfinder Majorens ostemad.

Det er en ganske særlig mad, som da
også har en ganske særlig historie:
En flok unge befalingsmænd sidder i en
skurvogn, som er kommandocentralen

Navnet ”Majorens ostemad” skal tilskrives
Dorthe Dalsgaard og Marianne Husted,
idet det var deres ide. Det er nemlig
sådan, at en af de unge befalingsmænd
i kommandocentralen var Claus V.
Mikkelsen, som i dag er major og
bosiddende på Sønderhede i Lihme.
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Melder storm - Bodil over Lihme
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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

fremad...

Vind e
t
rejseg
aVeko
rt
Læs me
re på
www.d
js.dk/f2
f

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

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

Sonja Tang Sørensen
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 53
sts@djs.dk
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Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

land
pøttrup

Marianne Smedemark

Kås Hovedgård
Kranio sakral
terapi og Zoneterapi
Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Kås Hovedgård

Marianne Smedemark
KåsvejBøgevej
44,
Lihme,
7860 Spøttrup
4, Lem, Tlf.: 3051 0178

40

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Arrangementer i Lihme
23. januar Fællesspisning v/Husholdningsforeningen i Forsamlingshuset kl. 18
23. januar Generalforsamling Lihme Borgerforening kl. 19:30 i Forsamlingshuset
19. februar Fællesspisning i Aktivitetshuset
2. marts Fastelavn fra 0 år og opefter. Kl. 14 - 16 i Forsamlingshuset
18. marts Fællesspisning i Aktivitetshuset
25. april Børnediskotek
12.-14. juni Byfest v/Lihme Borgerforening
15. - 16. august. Bivuaktur v/Lihme Borgerforening
22. - 23. august Kajak, grill og shelter for 14-18-årige. Alkoholfrit. v/Lihme Borgerforening
5. september Cirkusrevy i Ålborg. Lihme Husholdningsforening
4. oktober Oktoberfest v/Lihme Borgerforening
6. november Banko kl. 19 med Mortensaftensand som præmie. Forsamlingshuset
21. november Vi tænder lys i Lihme kl. 19 ved kirken
23. november Julemarked v/Lihme Husholdningsforening
Spøttrup Lokalhistorisk arkiv holder åbent den 1. lørdag i hver måned fra kl. 13.00-17.00
Første tirsdag i måneden kl. 10-11 ”PC-hjælpecafé” på Lem Ældrecentre. Tilmelding til
97568023/ 24829723
Hver tirsdag kl. 14:00 Stolegymnastik. Fælleshuset Valmuevej
Hver onsdag kl. 14:00-17:00 Fælleshuset Valmuevej. Håndarbejde, bob, forskellige spil.
Lihme Pensionistforening

Lihme Mailservice

Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme direkte ind i
din indbakke. Send mail til bpjorgensen@fibermail.dk og kom på maillisten.
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse
Aktiviteter i efteråret 2013
Gennem de sidste par måneder har
vi gennemfør det både traditionelle
og planlagte program for aktiviteter:
”Forsamlingshusets Dag”, Bankospil” op
til Mortens Aften og ”Lys på Lihme Kirke
og juletræerne”.
Især ”Lys på Lihme Kirke og
juletræerne” på pladsen ved Brugsen
og forsamlingshuset har sin helt særlige
stemning og virkning på deltagerne. I år
var vi ovenud heldige med et fantastisk
vejr, vindstille og tyst. Stemningsfuldt
at se lyset tændes fra dunkelhed til
oplysning af kirken, hvor træernes
skygge danner mønstre, akkompagneret
af fællessang og det gamle klokkespil
fra kirkens tårn. Hyggelig tur med fakler
gennem byen, og samværet på pladsen
til glög og æbleskiver. En tradition vi
vil fortsætte med i samarbejde med
Lokalrådet for Lihme Kirke.
Efteråret bød også på et par ikke
planlagte aktiviteter. Limfjordsteateret
viste deres forestilling ”Vi vil ikke
forstyrres”. Forestillingen levede fuldt ud
op til de positive anmeldelser.
Op til kommunalvalget lavede vi et
vælgermøde i Lihme. Til fulde huse! Det
blev en god debataften, hvor vi fik set
kandidaterne lidt tættere på. Der kom
nok ikke nogen nye politiske udmeldinger
sådan en aften, men vi kunne da få sat
fokus på vores område, udfordringerne
omkring prisen for fjernvarmen, samt et
kraftigt lokalt ønske om at få sat projektet
om geotermisk varme i gang.
Ombygning af forsamlingshuset
Vi er fortsat i et dødvande for yderligere
tilsagn om støtte til projektet. Vi kan
glæde os over at have tilsagn om 3.4 mio.
kr. til projektet. Efter nytår vil vi gå i dialog
med de fonde mv. der har givet tilsagn

til støtte for projektet, for at undersøge
hvordan vi kan komme videre. Vi vil
evt. skulle reducere i projektet, så det
passer til den økonomi vi har til rådighed.
Men det kan vi kun gøre i dialog med
bidragsyderne, da de har givet tilsagn til
det fulde projekt – og ved en reduktion
ændrer vi i forudsætningerne for deres
tilsagn om bidrag. Så ændringer og
reduktioner i projektet skal ske på en
sådan måde, at vi ikke mister de tilsagn
om støtte, som vi allerede har opnået.
Kommende aktiviteter
Torsdag den 23. januar kl. 19.30
har vi den årlige generalforsamling
i Lihme Borgerforening. Forud
for generalforsamlingen er der
fællesspisning. Alt foregår i
forsamlingshuset. I år er Claus V.
Mikkelsen, Carsten Fredsgaard og
Ferdinand Aalberts på valg. Claus
modtager genvalg. Vi er ved at finde et
par kandidater til afløsning af Carsten
og Ferdinand – og det skal nok falde på
plads førend selve generalforsamlingen.
Fastelavnssøndag - den 2. marts
2014, slår vi katten af tønden og holder
fastelavnsfest for de små og unge i
forsamlingshuset.
Vi har lavet aktivitetsplanen for resten af
2014, den kan ses på hjemmesiden og i
Lihme Bladet.
Anni Jensen og Birgit Holm
takker af som vores hjælpere til
forsamlingshusets drift
Anni har valgt at flytte fra Lihme, familien
trækker – og Anni stopper derved som
tilsynsførende for forsamlingshuset.
Anni har stået for booking, udlevering og
modtagelse af nøgler og tilsyn i en lang
årrække. Det vil vi gerne takke Anni for!
Hun har været stabil og hjælpsom samt
har påtaget sig det ansvar, det fører med

43

sig, at føre tilsyn med forsamlingshuset.
Huset skal jo gerne afleveres i samme
gode stand efter fester, som det er
modtaget i. Og her har Anni været sit
ansvar bevidst.

gjort rent til fest.
Efter nytår har Helle Hansen sagt ja til at
hjælpe os med rengøringen. Helle vender
således tilbage!! Også et velkommen til
Helle!!

Efter Nytår, har Annelise Nielsen,
Adelgade, sagt ja til at overtage tilsynet
med forsamlingshuset, booking samt
ud- og aflevering af nøgler. Det er vi rigtig
glade for!! Velkommen!!!

Vi er rigtige glade for det team, som vi fra
nytår har til at drifte forsamlingshuset.

Kås Hovedgård

Så fremover kan I booke
forsamlingshuset ved at ringe til Annelise,
enten på telefon 97560120 eller mobil
28720127.

Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Til Nytår standser Birgit Holm med at
gøre rent i forsamlingshuset. Også Birgit
skal have tak for de mange år, hun har
Marianne
medvirket til forsamlingshusets
drift, hvor Smedemark
Bøgevej
hun har sørget for, at huset har været4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

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

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

Slip for regnskabet

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

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

Lihme Tennisklub

Medlemspriser sæson 2012
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243

K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling

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

Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

Mandag, Tirsdag og
Torsdag 09:30 - 16:30

Fredag 09:30 - 17:00
Lørdag 10:00 - 12:00

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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Hårlokken

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

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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VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

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