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Lihme Bladet er blevet en stor succes
Du læser lige nu i Lihme Bladet nr. 6 og
er dermed en del af en succes!
For det må man sige, at Lihme Bladet er
blevet - en succes. Mange ting i Lihme og
omegn er faktisk succeser – og netop det,
at Lihme Bladet har været med til at kaste
lys på de mange ting, der sker i Lihme og
de mange skønne og skøre mennesker,
som bor her, det er kernen i Bladets
succes. Faktisk er Bladets succes bygget
af alle andres succeser.
Måske har Lihme noget særligt – det
har vel de fleste af disse små, nære
samfund. Men vi synes vel, at vi bor
lidt smukkere, er lidt tættere, har bedre
indkøbsmuligheder og så er der havnen
og stranden. Men i virkeligheden, så er
det sådan, de fleste nære samfund føler.

I dette nummer af Lihme Bladet vil vi
fortælle om en af egnens ældste aktive
landmænd, Niels Husted på 83 år, om
vores vellykkede og hyggelige byfest,
om Jens Peter Maabjerg, som sejler på
verdens have, om åbningen af Vestsalling
skolen, om atletik på eliteniveau, om
Mads Møllers erindringer, om rollespil og
velgørenhedsarbejde i Østeuropa. Dertil
får du opskrifter på egnens lækreste
kager til børn og voksne.
Og så skal du kigge godt på annoncerne,
for vores annoncører er sammen med
Skive kommune og Sparsalling den
økonomiske side af Lihme Bladet.
Som noget helt nyt åbner vi på opfordring
op for, at man kan give penge til bladet på
kontonummer: 93070000445630.
Ann Balleby

Lihme Bladets redaktion:
Marianne Husted, Dorthe Dalsgaard,
Kim Jacobsen, Lone Wagner og Ann Balleby

Foto: Claus V. Mikkelsen



Forening			

Kontaktperson

Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
Borgerforening			
Jan Pedersen		
Fritidsfiskerforening		
Søren Vang		
Gyldendal Bådelaug		
Ole Møller		
Havnebestyrelsen			
Søren Vang		
Havne Café			
Elsebeth Tanderup		
Husholdningsforening		
Hanne Trærup		
Jagtforening			
Tage Moesgaard		
Kano og Kajak			
Michael Grønvaldt		
LineDance			
Rikke Karstoft		
Lokalrådet ved Lihme Kirke		
Ann Balleby		
Naturklubben (4. – 6. klasse)		
Karsten Wagner		
Optimist Ungdoms afd.		
Inger Larsen Jensen
Pensionistforening			
Ingrid Sørensen		
Petanqueklub			
Verner L. Jensen		
Rødding Atletikklub		
Finn D. Andersen		
Skolebestyrelsen			
Dorte Dalsgaard		
Spejderne			
Vibeke og Jan Miltersen
Tennisklub			
Karl Erik Witte		
Vestsalling Ungdoms- og Idrætsforening:		
- Badminton			
Rita Primdal		
- Fodbold				
Thomas Sørensen		
- Damefodbold			
Bente Sørensen		
- Gymnastik			
Bettina Olesen		
- Håndbold			
Charlotte Olesen		
Ungdomsklubben
(7. klasse – 18 år)			
Brian B. Nielsen		

Telefon

9756 1027
9756 0815/2381 5815
9756 0273
9759 2349/3123 4998
9756 0273
9756 0355
9756 0049
9756 4358
9756 6207
9758 1958/2757 1958
97560410/2344 3673
9756 0662/2441 3750
9756 0292
9756 0115
9756 0152
9756 1207
9756 8104
9756 0626
9756 0243
9756 1663
2926 0009
97560408
9756 1900
2929 9519
9756 0072/2143 3351

Lihme Bladet

Bladets formål:
Lihme Bladet skal medvirke til at samle
Lihme og give fastboende, sommerhusfolk,
turister, presse og kommende Lihmeborgere/tilflyttere mv. et billede af det liv, som
leves her med udsigt over Limfjorden.
Ansvarshavende:
Lone Wagner, 9756 0662
Kim Jacobsen, 9756 0636
Dorthe Dalsgaard, 9756 8104
Ann Balleby, 2344 3673
Marianne Husted, 97560605
Bidrag til Lihme Bladet kan indsættes på
konto: 93070000445630

Annoncetegning: Kim Jacobsen
Artikler, billeder og annoncer sendes til:
ba@skivehs.dk
Udvalg, Landsbyen Lihme’s støtteforening
www.lihmelandsby.dk
Trykt af Skive Offset, oplag 1.400
Kommende udgivelser:
December 2008 - deadline 22. november
Marts 2009
Juni 2009
Logo: Poul E. Nielsen



Niels Husted:

83 år og aktiv landmand
Niels Husted på Svingårdsted er 83 år
og aktiv landmand med 43 hektar, egen
mejetærsker og griseavl. I interviewet
fortæller Niels om sit liv.

aftensmad med resten af selskabet og
kom dermed til at kende hele familien.
Nogle gange skulle den lille Niels på ferie
hos morbroren helt ovre på Mors –
morbroren var den i familien, som boede
Af Ann Balleby
længst væk. Så cyklede Niels til Ny Mølle,
Niels Husted blev født i 1925 på
hvor han hejste et bræt, så færgemanden
slægtsgården Svingårdsted 1½ km syd
kunne se, at der var en, der skulle med
for Lihme. Jorden derude har været i
færgen. Der kunne så godt gå noget tid
slægtens eje siden 1645. Han fik en
med at vente på færgemanden, for hvis
yngre søster – forældrene var ”modne
han f.eks. lige var ved at rense roer, så
mennesker”, da de fik børn.
skulle han jo først have hesten spændt
fra, før han kunne komme i robåden og
Niels gik i skole i
bringe passagerer
Lihme, men blev
over.
efter ét år flyttet
1925 Født på Svingårdsted
til Ålbæk skole,
Niels har en alder,
1939 Konfirmeret
hvor hans farbror
så han kan huske,
1945-46 Rødding Højskole
var lærer: ”Måske
hvordan en masse
1946 Sommer, medhjælper i
har jeg været
handlende kom
avlsbesætning ved Horsens
uartig eller noget”,
ud til gårdene:
1947-48 Fodermester på Sydsjællands
fortæller Niels med
manden med lertøj,
landbrugsskole
et smil. Det var fem
hosekræmmeren,
1949-50 Elev i 9 måneder på Ladelund
km på cykel eller
brødmanden,
Landbrugsskole
gåben.
slagteren, fattige
1958 Overtager gården og gift med
arbejdsløse med
Betty
En nabokone var
sikkerhedsnåle
1964 Bedriften udvides
på besøg hos
m.fl. Der kom også
1967 Første mejetærsker
Niels’ mor, da han
en ølkusk med øl i
1973 Udmugningsanlæg
kom hjem kl. 5 om
tønder fra Rødding
1974 Bedriften udvides
eftermiddagen.
Bryghus. Familien
1976 Rørmalkning
Nabokonen sagde:
var dog altid i Skive
1990 Foderanlæg til grisene
”Det har været en
til juleudstillingen.
1991 Køerne sættes ud
lang dag Niels.”
Niels anslår, at
2004 Yderligere jord købes til
Niels svarede: ”Ja,
han var i Skive fire
2008 Grisene sættes ud
men en skøn dag.”
gange om året i sin
barndom.
Fra sin barndom husker han, at man
nogle gange var på besøg hos familien
I 1939 blev Niels Husted konfirmeret.
i Lyby. Det var langt væk. Transporten
Dermed var skolegangen slut og
foregik med ”lille bil” en art taxi, som kørte her startede Niels sit lange liv som
ud fra Lihme. Lillebilmanden hentede
fuldtidslandmand, som har været både
familien hjemme på gården, kørte dem til
arbejde og hobby. Den hobby har givet
Lyby og ventede til de skulle hjem igen,
mange naturoplevelser og glæde ved
så han blev budt ind i stuen til kaffe og
dyrenes velbefindende.



Niels Husted kører selv mejetærskeren.
Her en høstdag i august.
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Hygiejne
Da Niels var barn og ung, var det kun
ansigtet, der blev vasket hver dag. Om
lørdagen fik fødderne dog også en tur.

Højskole og foreningsliv
Niels har levet hele sit liv på
Svingårdsted, men har boet hjemmefra i
tre omgange.

Børnene fik en ekstra omgang, idet de
kom i zinkbaljen hver lørdag. Niels og
hans søster skiftedes til at komme først i
baljen. Zinkbaljen brugte medhjælperne
også lejlighedsvis – måske en gang i
måneden, når gravrusten skulle skrubbes
af. Det foregik i stalden bag ved hestene.

I 1945-46 var han på vinterholdet på
Rødding Højskole. Her blev de unge
karle, som var på alder med vores tids 3.
g’ere, slebet af i fællesskabet. Der opstod
nære venskaber og Niels skriver fortsat
med en kammerat fra dengang.

Men aftenen før karlene skulle giftes lød
spørgsmålet: ”Har du været på mejeriet”.
Det gik ud på, at der på mejeriet var
rigeligt med varmt vand, så der blev
karlene vasket fra top til tå, før den store
dag.
Om sommeren var det en dejlig ting,
husker Niels, at komme i fjorden og blive
vasket.

Når karlene kom hjem til sognene efter
disse ophold, hvor de bl.a. lærte meget
om samfundskundskab, blev mange af
dem en del af foreningerne hjemme.
De kom i bestyrelserne i mejerier,
brugsforeninger, landbrugsforeninger,
foderstoffer osv.
Efter højskoleopholdet fik Niels plads i en
avlsbesætning ved Horsens.



Niels er knyttet til sine dyr og jobbet som landmand
er også hans hobby. Inde i stuehuset har han et smukt
maleri af en af sine grise.
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Haven er en side af livet på
landet, som Niels også nyder.

Anden gang Niels boede
hjemmefra var da han var
fodermester på Sydsjællands
Landbrugsskole et halvt år.
Tredje gang var han elev
i 9 måneder på Ladelund
Landbrugsskole.
Betty
15. juli 1958 overtog Niels
Husted slægtsgården
Svingårdsted og blev i samme
måned gift med sin Betty.
Betty var fra Vroue og Niels
mødte hende første gang
fordi de havde nogle fælles
bekendte. Men så gik der 10
år, hvor de ikke så hinanden.
”Jeg har nogle gange spekuleret på, hvor
vi mødtes igen”, fortæller Niels Husted.
Niels og Betty fik to døtre, Marianne og
Karen. Marianne bor med sin familie nabo
til sin far. Hun er master i arbejdsmarked
og personaleforhold og arbejder med
virksomhedernes sociale ansvar i et
netværk af Viborg-virksomheder. Karen
bor i Bjerregrav ved Skals. Hun er
uddannet cand. agro, ph.d. og har de
sidste 10 år været selvstændig sammen
med sin mand. De producerer eksotiske
spisesvampe.
Samme dag som den yngste datter Karen
blev født, kælvede gårdens bedste ko.
Den fik en tyrekalv. Om aftenen gik Niels
en tur med sin far, som kommenterede
dagens to fødsler: ”De vil a no gur nok
gjern ha hat omvendt”.
Betty dukker hele tiden op i samtalen.
”Vi havde nemt ved at få drenge til
eftermiddagshjælp – jeg tror, det var fordi
Betty lavede så god mad med kød og
brun sovs”. ”Betty glædede sig med mig,
hvis en god ko fik en kviekalv”. ”Betty var
den bedste hjælp på gården”.
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Betty døde i 1999 og siden har Niels
klaret sig uden hjælp fra andre end
børnene og en flink nabo i marken.
Svingårdsted
Svingårdsted var i 1958 på 16 hektar og i
dag på 43 hektar. Dengang var der både
køer og grise, men de røde køer blev sat
ud i 1991.
Gården blev udbygget i 1964 og 1974.
Moderniseringerne kom løbende, og den
sidste jord blev købt til for fire år siden.
Gården fik sin første traktor før Niels
tog over i 1958. I 1967 fik den sin første
mejetærsker, i 1973 udmugningsanlæg,
i 1976 rørmalkning og i 1990 foderanlæg
til grisene. I 2000 fik Niels en computer i
stuen til at ordne regnskaberne på.
Men nu er energien ikke mere, som den
var engang, og til februar sætter Niels de
sidste svin ud, men beholder markdriften
på de 43 hektar.
Rejserne og nærheden
Niels har rejst i udlandet to gange. I 194748 på et udvalgt gymnastikhold, som var



8 dage i Stockholm og igen
i 2003, hvor han var 3 dage
med datteren Karens familie i
Göteborg.
”Der er blevet så megen fokus
på tid og indkomst i dag.
Dengang gik vi meget op i, at
der var pænt rundt om gården
og vi kørte aldrig i marken på
en søndag”.
Dengang pløjede man med
hest og hvis to naboer pløjede
på marker ved siden af
hinanden, sørgede man altid
for at afpasse tempoet, så
man mødtes i skellet og fik tid
til 10 minutters snak.
I dag kører man bare forbi
hinanden på traktoren med en
kort hilsen.
Tiden er forjaget. Det ses
også i forholdet til de enkelte
dyr – man kan jo ikke have et
forhold til hver af 200 køer.
Fremtiden
”Hvad skal du i fremtiden?”
Niels Husted smiler skælmsk
og drenget. De fjordblå
øjne knitrer friskt: ”Jeg skal
støvsuge og gøre rent”.
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stort materiel
udlejningsprogram
Hvad enten det drejer sig
om materiel til mindre
opgaver i hjemmet eller
større erhvervsopgaver,
har vi det du skal
bruge!
Klik ind på
www.skive-trykluft.dk
eller kontakt os på
9752 6220
og hør om de
mange
muligheder!
Salg og leje

af alle typer
trailere til private
og erhverv!

Lihme-tøj gavner i
Hviderusland og Polen

Susanne Priess viser noget
af det brugte tøj,
som snart vil vække glæde
i Østeuropa.

Af Marianne Husted

Aflever dit aflagte tøj, impulsindkøbte
sko, legetøj du er vokset fra, outdatede
køkkenting, små møbler du ikke længere
har brug for, og hvad du ellers får til overs
på Ålbækvej 46. Så sørger Susanne Priess
og Preben Nielsen for, at det går til gode og
Foto: Marianne Husted
glæder en masse mennesker i Polen eller
Hvide Rusland.
masse frivillige timer i foreningen. Hele året
Hver uge sender foreningen
er hun med til at få genbrugstingene samlet
Dienesmindes Venner en lastbil østpå
ind og sendt af sted. Sine sommerferier har
lastet med genbrugsting fra private, brugte
hun ofte brugt på at give østeuropæiske
hospitalsmøbler, handicaphjælpemidler af
og russiske børn en god sommerferie i
lidt ældre observans osv. ”Bilen kommer
Danmark. Hver sommer har der været knap
ud på plejehjem, til
400 børn på koloni i
børnehaver, skoler,
Salling. ”Vi har også
børnehjem og mange
Foreningen Dienesmindes Venner
haft børn hjemme
andre steder,” fortæller
Dienesmindes Venner er en
privat. Fx har vi haft
Susanne, der til
forening, som har til formål at yde
nogle rumænske børn
dagligt arbejder hos
økonomisk og praktisk støtte til det
fra et børnehjem, som
købmanden i Lihme.
humanitære arbejde som udføres
aldrig har boet i en
Mange institutioner
af og omkring gårdejer-ægteparret
familie,” fortæller hun.
ringer for at få et
Ellen og Dan Dissing-Madsen på
Det er der kommet
læs fra Salling. Så
gården Dienesminde i Salling.
en masse venskaber
gør foreningen
Dienesmindes målgruppe
ud af, og Susanne
hvad den kan for at
er de tidligere kommunistiske
føler, at det, hun gør,
opfylde ønskerne og
lande i Østeuropa, hovedsageligt
hjælper. Det kan hun
koordinerer lastbilens
Hviderusland, men også lande
se og har dermed
rute hjemmefra, så
som Polen, Rumænien, Litauen,
motivationen til at
legetøjet kommer til
Armenien, Albanien og Rusland har
fortsætte sit frivillige
institutioner med børn
modtaget hjælp af forskellig art fra
arbejde.
og voksentøjet til de
Dienesminde.
I 1988 viste
steder, hvor der er
Læs mere på www.dinesminde.dk
fjernsynet billeder
brug for det.
af understimulerede
Dienesmindes
rumænske børn, der
Venner er kendt i store dele af Hvide
sad og rokkede i deres senge på store
Rusland. ”Alle får hjælp, hvis vi kan
børnehjem. Det var startskuddet til en
hjælpe,” lover Susanne. Hun har bl.a. været indsamling i Salling til fordel for disse børn,
med til at ekvipere et stort hospital i Brest,
og det blev startskuddet til Dienesmindes
skaffe rollatorer til ældre og etablere en
Venner. Foreningen vil gerne have flere
hørecentral i Pinsk, hvor hviderussiske børn medlemmer, så er det nemmere at få midler
pludselig oplevede at kunne høre, da de fik
fra puljer og fonde til nogle af aktiviteterne.
et høreapparat.
Et medlemskab koster 200 kr. pr. år.
”Vi ser så meget gavn det gør, det vi
Kontakt Susanne på tlf. 97560131 eller
ikke kan bruge mere,” konstaterer Susanne, snak med hende hos købmanden og få
som har været aktiv i Dienesmindes Venner mere at vide om det spændende frivillige
siden 1991. Gennem årene har hun lagt en
arbejde med de synlige resultater.
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Måske verdens
bedste
plæneklipper
med aluminiumsskjold
og gummihjul.
Priser fra:

3.195.-

Ringvej 6, Lem
7860 Spøttrup
Tlf.: 97568233 / 40728233
Web: www.phald.dk
Mail: phald@email.dk

Friske Fisk

Større portioner kan bestilles.
Der er altid forskellige fisk i
fryseren. Træffes bedst om
eftermiddagen.
N-H-Fisk, Irisvej 16, Lihme

9756 0179
2176 6615
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Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Nøddelagkage
200 g hasselnødder
200 g sukker
3 store æg
3 dl fløde
100 g mørk chokolade
Evt. friske jordbær og/eller kivi
Nødderne males fint. Æg og sukker
piskes tykt. Nødderne vendes i. Bages
i smurt springform (24 cm i diameter)
eller delt i 2 bunde. Bages midt i ovnen
ved 175˚ i 50 min. (1 bund), 35-40 min
ved 2 bunde. Svaler ca. 10 min. inden
den vendes ud. Hvis der er bagt 1
bund, flækkes denne. Bundene lægges
sammen med flødeskum, hvori der er
vendt finthakket chokolade. Øverst fløde/
chokolade og evt. jordbær eller kivi.

Birgit Jørgensen
vandt de voksnes
kagebagningskonkurrence
med sin nøddekage.
Se opskriften her
på siden.

Foto: Kim Jacobsen

Limfjords Camping og Vandland
Ålbæk strandvej 9, 7860 Spøttrup
Telefon: 97560250
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Fra Gyldendal til de syv verdenshave
Af Jens Peter Maarbjerg

Siden jeg var helt lille har jeg altid haft en
drøm om at komme ud og sejle på de syv
verdenshave. Denne drøm er jeg nu ved at
realisere i Svendborg, hvor jeg er i gang med
4. semester på skibsofficersuddannelsen.
Det hele startede, da jeg var lille og
begyndte at sejle i vor egen jolle hjemme
i Gyldendal, hvor jeg kunne få flere timer
til at gå med bare at ro rundt. Senere
begyndte jeg at sejle optimistjolle i
Gyldendal Bådelaug. Dette styrkede min
interesse for faget, og jeg var helt sikker
på, at det var på havet, jeg ville være.
Efter folkeskolen begyndte jeg på HTX
i Skive, hvor jeg blev student i sommeren
2006. I løbet af de 3 år på HTX fik jeg
afklaret med mig selv, hvilken vej jeg ville
gå inden for søfarten. Jeg valgte den
duale linje, hvor man bliver styrmand og
maskinmester på en gang. Så derfor
søgte jeg ind hos A.P. Møller og var til
optagelsesprøve i Svendborg sommeren
2006. Jeg bestod prøven og kom ind på
forårsholdet 2007. Selve uddannelsen
varer ca. 5 ½ år og består af både normal
skolegang og praktik ombord på rederiets
skibe.
Kogtved Søfartsskole
Det første halve år tilbragte jeg på Kogtved
Søfartsskole i Svendborg, som er en
kostskole ejet af A.P. Møller. Dette var lige
på og hårdt, hvor vi skulle lære en masse
grundlæggende teori inden for navigation,
maskinlære, el-lære, skibsteknik osv. 1.
semester blev afsluttet med 11 eksamener
på 2 uger, hvor alle skulle bestås for at
komme videre i forløbet. Så det var en
ordentlig omgang! 2. semester foregik
på en værkstedsskole i Svendborg, hvor
vi lærte at svejse og alt praktisk inden 3.
semester, som skulle foregå ombord på et
af rederiets skibe.
Den 13. januar kom så øjeblikket, hvor
jeg påmønstrede Arthur Mærsk i Århus
sammen med otte medstuderende. Foran
os havde vi tre måneder ombord, som ville
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bringe os til Japan og tilbage til Europa
igen. Arthur Mærsk er et 352 m langt og
43 m bredt containerskib. Hovedmotoren
er en 12-cylindret HSD-Wärtsilä Sulzer
dieselmotor, som yder 85.500 hk og bringer
skibet op på en fart på 27 knob (ca. 50 km/
t). Skibet kan laste 6600 containere.
Med tungen lige i munden i Den
Engelske Kanal
Ombord var der mange nationaliteter
udover os danskere. Der var både færinger,
svenskere, tyskere, polakker, filippinere,
thaier og indere. Så sproget ombord var
hovedsageligt engelsk. Ombord skulle vi
indgå i vagten sammen med officererne
på broen og i maskinen. Jeg var meget
overrasket over, hvor meget ansvar vi
egentlig fik. Allerede efter en uge på broen
fik jeg lov til at navigere skibet alene. Jeg
skulle blot sige til den vagthavende officer,
hvilken manøvre jeg ville lave og hvorfor.
Det er lidt vildt at tænke på, at man står der
og styrer et skib, så langt som tre fodbold
baner, igennem Den Engelske Kanal. Så
kan man godt blive lidt nervøs!
I maskinen deltog vi i de daglige
rutiner sammen med officererne, hvilket
hovedsageligt var vedligehold af diverse
dele. Det var virkelig imponerende at gå
rundt nede ved hovedmotoren, som er
næsten 4 etager høj og larmer virkelig
meget. Derfor gik man konstant rundt med
høreværn.
Hele første praktikperiode var en stor
oplevelse og meget lærerig for mig. Det
var jo ikke kun arbejde hele tiden. Vi var
tit i land, så jeg fik set både Singapore,
Tokyo og Hongkong. Så der var masser af
tid til at lege turister og få en masse gode
oplevelser med hjem i bagagen.
Noget at se frem til
Men desværre kan det jo ikke være praktik
det hele, så jeg måtte i april i år tilbage på
skolebænken, hvor der ventede 1½ års
skolearbejde. Nu ser jeg frem til anden
praktikperiode, som kommer i slutningen

Jens Peter Maarbjerg på vej
gennem Suez.
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af 2009. Der skal jeg ud og sejle i alt ni
måneder på tre forskellige skibstyper. Jeg
vil komme ud på supplyskib i Nordsøen,
på tankskib i Middelhavet og sidst på
containerskib i Sydamerika. Det er jo noget,
der skaber motivation på skolebænken, da
der jo virkelig er noget at se frem til. Så nu
går jeg og hygger mig i Svendborg med en
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dejlig følelse i maven og ved, at det er den
rigtige uddannelse, som jeg har valgt. Det
er nu lækkert at leve drømmen ud.

Foto: Jens Peter Maarbjerg

Udsigten fra Jens Peter
Maarbjergs ”kontor”.
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Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup
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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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Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 100/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min 2 personer heraf en over 20 år
Årsmedlemspris kr. 400
- kr. 150 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

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

ÅRETS NYHED!
Stiga Primo Rider

CHOKPRIS

12.995.18

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Vester Hærup Strandvej 37, Lihme, 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Slagtermesterinden
...mad fra hjertet

			
			
			
			

Nørregade 9
Balling
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 41 67
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Lihme skole og Fjordbo er en afdeling af
Vestsalling Skole og Dagtilbud
Af Dorthe Dalsgaard

Her efter sommerferien er Lihme skole
og Fjordbo med børnehave og SFO
blevet en del af Vestsalling Skole og
Dagtilbud. Beslutningen om, at de fire
områder Rødding, Ramsing, Lem og Lihme
skulle sammenlægges er foreslået af
bestyrelserne for skolerne i disse områder,
derefter godkendt af Skive kommunes
politikere. Peder Christensen, som er
formand for skive kommunes børne- og
familieudvalg har fulgt processen fra
starten. I talen ved indvielsen af VSD
nævnte Peder Christensen at vi havde
fået de rammer at arbejde under, som vi
havde ønsket. Det er en stærk udtalelse,
når den kommer fra den store sene på
sportspladsen i Lem. Fusionsfesten i
Lem den 20. august blev markeringen af
starten af den nye lokale institution VSD,
som nu er blandt Skive Kommunes største
institutioner.
Vi hørte om work camp i alle medier
For udkolingsbørnene fra alle skolerne
foregik starten af skoleåret i Lem, hvor de
deltog i en international work camp, hvor
de var sammen med unge mennesker
fra Japan, Korea, Frankrig og flere andre
lande. Der var utrolig god mediedækning
af projektet, både i Skive Folkeblad, TV
Midt Vest, Radio Midt Vest, og ikke at
forglemme Radio Skive. Som omtalt andet
sted i bladet lavede børnene også en
VSD avis samt en hjemmeside omkring
work campen. Når man går i 7. til 9.
klasse er det en stor oplevelse at arbejde
internationalt, da man finder ud af at det
er sjovt at kunne formulere sig på engelsk.
Bare det at få spurgt en japaner omkring
det at få en underskrift på sin trøje kan
være en kæmpe sejr.
Besøger hinanden
Mellemtrinet, som er 4. til 6. klasse,
startede skoleåret med at komme
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på besøg på de forskellige skoler.
Der var planlagt aktiviteter som EDB,
forhindringsbane, skitsetegning og
krabbefiskeri ved Gyldendal. Børnene blev
trætte efter dage hvor de cyklede fra sted til
sted, men de fik alle styr på hvor de kom
fra hver især. Enkelte kom til at cykle ud af
en forkert markvej, da de skulle finde fra
Ramsing til Lihme. Men de fandt hjem og
nu kender de geografien i vores nye VSD
område.
Lærer om vand, jord, luft og ild
Indskolingen arbejdede med et fælles tema
omkring de 4 elementer : Jord, vand, luft
og ild. Gad vide hvad de har fundet ud af?
Det er jo en alder, hvor man rigtig lærer, når
man får fingrene i sagerne. Jeg så nogle
børn gå fra spand til spand, hvor hver spand
var fyldt med mudder. Det er jo jord og vand
så det passer godt nok på temaet.
Cirkus og fest hører sammen
Børnehavebørnene havde også forberedt
sig til den store dag, idet de var fælles om
en stor cirkusforestilling. De trak store
skarer af publikum, da de skulle fremvise
deres opvisning kl 15.00. Selvom musikken
var høj fra den store sene blev det en stor
oplevelse for børn og forældre.
Børn og ansatte
Alle børnene samt ansatte gjorde dagen
til en meget aktiv dag. Det vrimlede med
aktiviteter i militærteltene på pladsen, inde i
hallen og ikke mindst på den store scene.
VSD i fremtiden
Mad skal der til. Det blev ved frivilliges
hjælp arrangeret at der blev bagt vafler i
stor stil. Af rigtig mad blev der tilbudt grill
gris med tilbehør samt en kyllingeret med
ris. Idet vejret lige bestemt holdt tørvejr
kunne alle nyde maden, samtidig med at
festivalstemningen var helt som den skulle
være. Det var hermed en start på VSD, som
vi kan bygge videre på i fremtiden.

