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Hjerter og eventyr

Af Marianne Husted
Sneen dækker Lihme-landet, og der er
en vis eventyrstemning over vores lille
plet af kloden. Duften af brunkager og
pebernødder breder sig i køkkenerne.
En højtid står for døren. Og ja, julen
er hjerternes fest. Engang for ikke så
længe siden kunne vi helt frit vælge
vores ægtefælle. Måske fandt vi en skøn
kæreste i Lihme, henne i Lem, ovre i
Ejsing, helt i København eller måske
ligefrem ude i Den Vide Verden.
Selv om vi er forelskede til op over
begge ører, så er det nu ikke længere
sikkert, at vi kan få vores livs udkårne
med til hverken Lihme eller Danmark.
Det kræver nemlig penge og point. Efter
en slags omvendt Klods Hans-princip.
Pointsystemet belønner uddannelser fra
de fineste universiteter i Verden og vil
sende broderen, der kan hele det latinske
leksikon udenad, lige lukt i armene på os,
mens Klods Hans aldrig får en chance.
Skønt han
er både kvik
og kreativ
og sådan
én, der nok
skal komme
efter det med
innovative og
lønsomme
bidrag på det
højt besungne
danske
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arbejdsmarked. Men ham vil vi ikke have.
Væk med ham.
Han er dømt ude efter 24 års reglen
eller efterårets nye endnu strammere
regler, hvor der ingen kære julemand er,
når han endelig bliver 24 år. Efterårets
opfindere af pointsystemet gør sig
til dommere over, hvem vi må gifte
os med. De kiler sig ind og blander
sig i det, som jeg troede var helt og
aldeles ukrænkeligt og den enkeltes
egen sag. Retten til selv at finde sig en
kæreste, blive gift og leve sammen her i
færdrelandet. Pointsystemet, som hindrer
elskende i at være sammen i den danske
ægtefælles hjemland, er umenneskeligt,
diskriminerende og udansk efter tidligere
skalaer. Det er ikke min kop julegløg.
Med ønsket om at du får lov at være
sammen med dine kæreste, glædelig jul
og godt nytår!
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Et liv på Kaas
Af Jørgen Dalsgaard

En formiddag i december mødtes
Klaus Østergaard, bestyrer på Kaas
Hovedgård, og undertegnede til en snak
med Ragnhild Bundgaard i hendes hjem
på Kaas Mark. Hun bor aller yderst mod
Kaas sø, der hvor grusvejen slår knuder,
og fremmede tror, at man ikke kan
komme længere. Så er man der næsten.
Hun bor med den mest fantastiske udsigt
over søen og videre ud mod fjorden. ”Kan
du ikke godt forstå, at her vil jeg ikke fra,”
siger Ragnhild.
Hun har boet her siden 1. november
1930, da hun som 9-årig flyttede med sine
forældre hertil, kun med korte afbrydelser
i ungdomsårene. Ejendommen på 10
tønderland var på den tid voldsomt
misligholdt, og familien måtte starte forfra
med at opbygge den.

Månedsløn på 15 kr.
Hun kom ud at tjene nord- og østpå i
Salling. Lige før krigen mødte hun Frode
Bundgaard på en af gårdene. Han var
forkarl, og hun pige. Efter kort tid meldte
deres datter Erna sin ankomst, og de blev
gift. Året var 1939, og tiderne var hårde.
Månedslønnen lå på 15 kr. De boede en
kort tid hos Ragnhilds svigerforældre,
og efter flere pladser på gårde i Salling
flyttede de hjem til Ragnhilds forældre på
Kås. Deres andet barn, Poul, kom til.
De arbejdede begge uden for
ejendommen med forskellige jobs. Frode
arbejdede bl.a. i grusgraven på Kås.
Ragnhild tog ud og hjalp til i sognet,
særlig på de store gårde. Bl.a. arbejdede
hun en del på Vadum Møllegaard, men
også andre af de store gårde i Vadum. På

Ragnhilds førerbevis til motorcykel.
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Gården, som Ragnhild har boet på siden 1930. Det er Kaas Sø i baggrunden.

den tid var det skik, at man inviterede alle
de, man søgte med, en gang om året. Det
ene år holdt man spisegilde, og det andet
inviterede man til kaffe, og sådan gentog
historien sig. Ofte havde man fremmede
flere aftener i træk for at få plads til alle.
Her var det, at Ragnhild trådte hjælpende
til, da det var et stort arbejde at ”lave
til” til gilde. Ofte skulle der slagtes gris,
og alting blev jo lavet fra bunden. Til
dessert skulle der tit laves rombudding.
Desuden skulle der serveres natmad.
Meget vigtigt var det, at husets fineste
postelin blev brugt. Hvis det kneb lidt
med antallet af tårne på bestikket, eller
der ikke helt var nok af det kongelige,
skulle der prioriteres, så de fineste fruer
ikke blev snydt. Efter bespisningen skulle
mændene spille Whist, og damerne
strikke og sladre. Tobakken hørte
sammen med kortene, og røgen var så
tyk, at øjnene løb i vand.
Nogle gange foregik det i
forsamlingshuset, hvor Ragnhild hyppigt
var med i køkkenet. Faktisk var hun
der så tit, at det skete mange gange,
at Frode var inviteret med som gæst,
mens Ragnhild supplerede indtægten
i køkkenet. De begyndte ofte kl. 8 om
morgenen og sluttede ved midnat.

Barselsassistentr for 15 kr. i døgnet
En anden opgave var at assistere ved
barsel. På den tid var det skik og brug,
at fruen blev i sengen i 8 - 10 dage efter
fødslen, og så måtte nogen jo tage sig af
det praktiske - døgnet rundt selvfølgelig.
En gang overhørte hun manden klage
sig til en nabo over, at hun tog 15 kr. i
døgnet, det var ligegodt grov.
I en lang periode arbejdede hun på
Kaas Hovedgård. Opgaverne var mest i
hovedbygningen, men ind imellem hjalp
hun også til i marken. F.eks. tog hun
kartofler op sammen med Alfred Snedker.
Han frilagde dem, og hun samlede op i
riskurve, for bagefter at læsse dem på en
vogn der kørte dem ned til kulen.
I 1956 døde Ragnhilds far. De arvede
ejendommen i 1961, da også Ragnhilds
mor døde. Frode havde også arbejde
hos en murer i Lihme. Inden han tog på
arbejde om morgenen, malkede han de 8
køer de havde.
Landbrug
Landbruget styrede Ragnhild. Frode
var dygtig med hænderne, og kunne
lave alting. Han var meget ihærdig, men
brød sig ikke om at tage beslutningerne.
Derfor delte de opgaverne imellem sig,
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ikke til overmod. Landbruget gik godt.
Jerseykøerne gav 25- 30 kg mælk om
dagen, og de 13 grisesøer fik mange
grise. I tresserne, da flæskepriserne var
helt i top, blev besætningen øget, og de
byggede stald i to etager. De fravænnede
grise blev løftet op på første sal, og siden
solgt til Bertel Hald, der fedede dem
færdig. Ragnhild købte markvanding
allerede først i tresserne, før det var
almindeligt, og hun kunne lide at være
med på det nyeste. Hun handlede med
Svend Ehlertsen på grovvaren i Brodal,
og styrede økonomien, så der altid var
penge at betale med.

Hjemmet er pyntet op til jul, da
Lihme Bladets udsendte er på
besøg for at interviewe Ragnhild.

så Ragnhild styrede det derhjemme, og
han tjente penge ude. I mange år tog
han rundt i hele Salling og også længere
væk for at bille kværne. Kværnene var
stenmøller. Med tiden blev fladen, der
knuste kornet, slidt, og den blev sløv. Ved
at slå riller radialt i stenen kunne man få
kværnen til at virke igen. Ligeledes blev
fladerne ofte slidt skæve, så stenen skulle
rettes op igen. Ved at smøre maling på
en lige pind, som Frode strøg over fladen,
kunne han finde de områder på fladen,
som skulle bankes ned. Med tiden gik
stenkværnene af mode og blev erstattet
af stålpladekværne.
Ragnhild havde en umiddelbar
glæde ved at passe landbruget. Hun
var velsignet med en god fysik og
klarede alle opgaver ved landbruget.
De gik og passede hver sit, og forfaldt
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Forårsklargøring med Ferguson
Efter Frodes død har hun boet alene
på gården. Den er nu solgt til Kaas
Hovedgård, men hun er stadig aktiv.
Om foråret spænder hun den et furede
16 tommer plov på den røde Ferguson
og pløjer op til kartofler og gulerødder.
Køkkenhaven ligger godt nok klods op
ad køresiloen til ensilage, men en sikker
hånd på rattet gør at run ikke vælter ned
i siloen. Siden sætter hun harven på
traktoren og jævner furene, så hun kan
komme til med hyppeploven. Hun hjælper
Klaus med at holde øje med kreaturerne,
og får leddene i fennen lukket rigtigt.
Inden Klaus og jeg tager af sted, når hun
lige at aftale, at han skal hente nogle
2. sorterings kartofler til ponyen ovre
ved grønthandleren i Vejby. Hun kunne
egentlig godt selv tage bilen, men sidst
gjorde det nu lidt ondt i ryggen.

Niels Husted på Svingårdsted er 83 år
og aktiv landmand med 43 hektar, egen
mejetærsker
og griseavl.
I interviewet
LARS BONDE
· BILSTRUPVEJ
· 7800 SKIVE
· TLF. 97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
fortæller Niels
om sit liv.
Skiveegnens største skov- og havebutik

Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

Niels Husted blev født i 1925 på slægtsgården
Svingårdsted 1½ km syd for Lihme. Jorden
derude har været i slægtens eje siden 1645.
Han fik en yngre søster – forældrene var
”modne mennesker”, da de fik børn.

Niels gik i skole i Lihme, men blev efter ét
år flyttet til Ålbæk skole, hvor hans farbror
var lærer: ”Måske har jegHvad
væretenten
uartig eller
det drejer sig
noget”, fortæller Niels med et
smil.
Det var til mindre
om
materiel
fem km på cykel eller gåben.

opgaver i hjemmet eller
større
erhvervsopgaver,
En nabokone var på besøg hos Niels’
mor,
har vi det du skal
da han kom hjem kl. 5 om eftermiddagen.
Nabokonen sagde: ”Det har været en lang dag bruge!

www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00

Niels.” Niels svarede: ”Ja, men en skøn dag.”

Klik ind på

Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04
Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

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

stort materiel
udlejningsprogram

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
os på
var langt væk. Transporten foregik med ”lille
9752 6220
bil” en art taxi, som kørte ud fra Lihme.og hør om de
Lillebilmanden hentede familien hjemme på
mange
gården, kørte dem til Lyby og ventede til de
muligheder!
skulle hjem igen, så han blev budt ind i stuen
til kaffe og aftensmad med resten af selskabet
Salg og leje
og kom dermed af
tilalle
at kende
typer hele familien.
Nogle gange skulle
dentillille
Niels på ferie
trailere
private
og erhverv!
hos morbroren helt
ovre på Mors – morbroren
var den i familien, som boede længst væk. Så
cyklede Niels til Ny Mølle, hvor han hejste
et bræt, så færgemanden kunne se, at der var
en, der skulle med færgen. Der kunne så godt
gå noget tid med at vente på færgemanden,
for hvis han f.eks. lige var ved at rense roer,
så skulle han jo først have hesten spændt fra,
før han kunne komme i robåden og bringe
passagerer over.
Niels har en alder, så han kan huske, hvordan
en masse handlende kom ud til gårdene:
manden med lertøj, hosekræmmeren,
brødmanden, slagteren, fattige arbejdsløse
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Amtsvejen 5, før
Kenneth Miltersens
renovering.

Køkkenet før renovering.
Kenneth kunne se mulighederne.

Kammeraterne hjælper med
nedbrydningen. Det er Kenneth
til højre.

Renoveringen er
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Fra skrot til slot
Af Kenneth Miltersen

Det startede i 2009, hvor jeg
begyndt at kigge lidt efter hus. Jeg
har altid ment at en lejlighed ville
være spild af penge, så det har
været en lidt ung alder jeg blev
husejer.
Mig og min far var ude og kigge på
lidt forskellige gårde ude på landet,
men syntes ikke rigtig man fik det
helt rigtige for pengene. Så jeg
søgte lidt videre og faldt så over
huset på Amtsvejen, og vi tænkte,
at vi kunne da prøve at tage om og
kigge på det. Jeg vidste godt, at
det var lidt noget gammelt noget,
men da vi kom derom, så vi, at der
virkelig var noget at tage hånd om.
Ude i tilbygningen stod der spande
for at tage alt det vand der kom
igennem loftet, fordi taget var så
utæt. Jeg tror min far syntes det så
lidt uoverskueligt ud, men jeg fik
straks en masse idéer og planer
med det hele.
Så jeg købte det, og gik straks i
gang med at pille det gamle tag
ned, så der kunne komme noget
nyt på, så huset i det mindste
kunne blive tæt. Efter det begyndte
jeg at rive vægge ned, så køkken,
gang og stue blev til et stort rum,
fordi jeg bestemte, at det skulle
blive til et stort køkkenalrum. Jeg
besluttede, at jeg ikke havde brug
for kælderen, som jeg så begyndte
at fylde op med sand. Efter det
tog det ellers fart. Min far, min
fars bror, Keld, og Jesper havde

en masse ideer til, hvordan det hele
skulle se ud, og nogle af tingene er også
blevet brugt, og resultatet er også blevet
rigtig godt. Så de har været en rigtig god
inspiration for mig.
Mine venner har også været en stor
hjælp under hele renoveringen. Det
var ikke nemt, da mig og min kæreste,
Alisa, skulle til at vælge gulve, maling,
køkken og bad, men vi fandt noget, som
vi begge synes rigtig godt om. Vi blev
enige om noget simpelt og stilfuldt. Det
var det samme, da vi skulle til at købe
møbler. Vi vidste godt, hvad vi ville ha’,
men hvor skulle vi få det. Så vi tog til
Viborg en dag efter arbejde for at kigge
på møbler i Selta, hvor vi fandt det, vi
gerne ville have. Alisa har været med til
at bestemme, hvordan vi skulle indrette
os, da hun selvfølgelig skulle bo sammen
med mig i det nye hus.
Det har taget godt og vel halvandet år at
renovere hele underetagen. Vi flyttede
ind i det nyrenoverede hus i september
måned i år.

Renoveringen er færdig. Her
ses brændeovnen, som er
placeret centralt i køkkenalrum.

Det nye helt moderne køkken
med kogeø.

Spisebord og skænk i den
flotte enkle indretning.

I det store køkkenalrum er der
også rigtig god plads til en
tv-afdeling med utroligt flotte
lysindfald.
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Børnenes jul

4.-5. klasse fortæller sjove episoder
fra juleaftener, de har været med til.
Klassens dansklærer er Anette Bendix.
Anne-Lenes jul:

Mandlen der blev væk
Af Kristian N. Andersen
og Anne-Lene Smedemark

Det var juleaften. Vi skulle have
risalamande. Jeg var den heldige, for jeg
måtte tage først. Jeg så en mandel, der
lå for oven i skålen. Jeg tog skeen og
snuppede mandlen, og jeg listede den
lige så forsigtigt ind i min mund. Så sad
jeg og ventede på, at den anden mandel
blev fundet. Og de spiste og spiste, og
de blev ved med at spise, men min bror
havde allerede slugt den anden mandel!
Det fandt han først ud af, efter vi var
færdige. Alligevel fik min bror og jeg de
to mandelgaver. Min bror fik to nisser,
der kunne løfte sig. Jeg fik en film der
hed Arthur og minimoyserne, den satte vi
hurtigt på dvd afspilleren. Filmen var god.
Nu var klokken mange, og det var på
tide at danse om juletræet, det er det
sjoveste. Da vi havde danset, pakkede
vi gaver op, og det var spændende. Vi
hyggede os, men desværre var den jul
snart slut! Jeg syntes, at det var den
mærkeligste jul Ever!!!
Mortens jul:

De udgående lys
Af Anton Nielsen Husted
og Morten Sørensen

Det var sidste år til jul hos os. Vi havde
bedstemor og faster på besøg, så vi var
syv i alt, med mine forældre og mine to
brødre.
Det startede med, at de andre spiste
det der klamme risalamande. Jeg rodede
rundt i det efter en mandel. Og jeg fik én!
Jeg nakkede en mandelgave, for vi tager
den med det samme hjemme hos os. I
pakken var et dørmåttepindsvin.
Så dansede vi rundt om juletræet,
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og jeg kom til at danse ind i ledningen til
lysene. Jeg ødelagde stikkontakten, så
lysene gik ud. Vi stoppede med at danse, og
jeg tog ledningen og proppede den brutalt
ind i en anden stikkontakt. Så dansede vi
videre. Da vi var færdige, pakkede vi gaver
op, jeg fik det jeg ønskede mig.
Pludselig hørte vi, at der var nogen der
bankede på. Vi for hen til døren, men den,
der havde banket på, var væk! Men udenfor
så vi to gaver ligge, som vi tog med ind og
pakkede op. I pakkerne var der Teknik Lego
til min storebror og et playstation 2 spil. Det
var en god og fjollet jul!
Nannas jul:

Stearinlys, vi troede, vi havde
Af Nanna Dahl og Jakob Haarbo

Det startede juleaftenseftermiddag. Vi var i
gang med at pynte træet op, med julekugler
og sukkerstokke. Min mor gik rundt og
lavede mad og pakkede gaver ind.
Jeg puttede gaver ind under træet
sammen med mine to søskende. Da vi var
færdige, gik jeg op på mit værelse og så tv.
Jeg hørte noget komme ind i indkørslen,
så gik jeg nedenunder for at se, hvem det
var. Det var julemanden! Eller det troede
mine søskende det var.
Det var bare en af min fars venner, der
var klædt ud som julemand, for jeg mindes
ikke at huske at julemanden kører i en
sølvfarvet bil. Nå, nu blev det aften, og vi
ventede på at mine bedsteforældre kom.
Da de kom, ville min mor finde
stearinlysene frem til træet, så hun gik hen
til skænken og kiggede efter dem, men hun
fandt kun fire stearinlys. Så vi ringede til min
onkel og tante. De havde heldigvis nogle
stearinlys tilbage som de ikke selv skulle
bruge. Så fik vi kalkun med brune kartofler
til aftensmad.
Da vi var færdige med at spise, dansede
vi om træet og sang sange. I julegave fik
jeg tøj, sko og masser af andre ting. Det var
den sjoveste jul jeg har haft.

4. - 5. klasse på Lihme skole. Julie, Kristian, Jakob, Jonas og Leif (matematiklærer mv.)
Anne Lene, Arthur, Morten, Anton, Xanthine og Nanna.

Xanthines jul:

En legende:

Af Julie Bjerre og Xanthine Aalbers

Af Jonas Jensen og Arthur Balleby Hviid

Hollandsk jul

I Holland sætter man sine sko ud tre dage
før jul. Når man vågner næste morgen, har
man fået gaver i dem. På juledag får man
en stor og god gave. Hen på eftermiddagen
rykker forældrene rundt på møblerne, så
man er klar, når Sinter-Klaas kommer om
aftenen med sin stok.
Man går også i kirke, ligesom her i
Danmark. Om aftenen spiser vi, og lidt
senere kommer Sinter-Klaas med gaver.
I Holland danser vi ikke om juletræ, men
hører julesange i stedet for.
Sinter-Klaas er Hollands julemand. I
stedet for rensdyr har han en hvid hest.
Når han kommer, siger han navnet på et
af børnene, og så skal vi komme op og få
gaven. Mens vi pakker den op, sidder vi på
hans skød. Sinter-Klaas er ikke så tyk som
Danmarks julemand, så man kan bedre
sidde ved ham. I Holland skal man ikke
have nissehuer på. Når Sinter-Klaas er væk
leger vi med vores gaver, og forældrene
rydder lidt op, mens de snakker. Og når vi
så har leget lidt tid, skal vi i seng.

Juletræs-dansens historie

En dag for 1203 dage siden på juleaften,
kom der en lille mus ind i huset på
Skt. Petersvej nummer 13. De to unge
mennesker, der ejede huset, havde været
ude at fælde et grantræ, for hyggens
skyld. Da de kom hjem havde de placeret
det midt i stuen. De havde også inviteret
nogle venner. De holdt en lille fest.
Den lille mus Kasper, som var kommet
ind i et af hjørnerne, gik ud på gulvet.
Han fik øje på festbordet med mad. Da
manden opdagede Kasper, råbte han:”
muuuuuuuus arrrrrghhh.” Alle gik i panik
og hoppede op i sofaen. Kasper blev
så forskrækket, at han fulgte med op i
sofaen, for han var så dum, at han var
bange for mus! Alle gæsterne begyndte
at løbe rundt om træet. Det ville Kasper
også prøve, så løb de rundt om træet
hele natten. SÅDAN BEGYNDTE
TRADITIONEN MED AT DANSE RUNDT
OM JULETRÆET.
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Magnus og Thea - julemandens
små hjælpere.

Tvillinger på Thusholm
Af Henriette Dalgaard

Julemanden kom fire måneder for tidligt til
Thusholm i år, da vi den 24. august 2010
hhv. kl. 18.40 og kl.18.50 blev forældre til
Magnus og Thea på Viborg sygehus.
Vi fik at vide, at vi ventede tvillinger, da
vi var til nakkefoldsscanning. Det kom
som lidt af et chok for os - bl.a. da vi
ugen før havde fået en anden bil, som
nok var en smule for lille, når der nu viste
sig at komme to… Desuden sætter det
selvfølgelig en del tanker og spekulationer
i gang omkring det praktiske ved tvillinger,
risikoen for at føde for tidligt osv.
Efter at have vænnet os til tanken,
begyndte vi at glæde os, og vi så frem
til de regelmæssige scanninger(hver
måned til hver 14. dag) i Viborg for at
følge, om de to poder voksede som de
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skulle, hvilket altid var en stor oplevelse.
Pga. tvillingegraviditeten havde det den
konsekvens for mig, at jeg allerede skulle
gå på barsel/sygemeldes, når jeg var
i uge 24, for at mindske risikoen for at
føde for tidligt. Jeg ventede dog til uge
26, da min vikar var klar. Jeg kunne nok
have arbejdet længere, da jeg havde en
ukompliceret graviditet, og det viste sig, at
de havde tænkt sig at blive, hvor de var.
Ungerne kom ikke ’ud’ af sig selv, så
den 24. august blev de ’jaget ud’ ved, at
fødselen blev sat i gang, hvilket er kutyme
i graviditetsuge 38 med tvillinger. Vi var
indlagt i knap en uges tid for at få gang
i amningen, hvorefter vi tog hjem for at
finde rytmen for en hverdag som lille ny
familie. Jan havde 14 dages barsel, som
startede da vi kom hjem fra sygehuset.

Hvis vi skal sige noget er det vel, at
fædrenes barsel godt kunne være doblet
op, når man får tvillinger.
Det gik fint med de små. De voksede
godt, og vi fik endda lov til at sove rimeligt
om natten. Det var selvfølgelig lidt af en
omvæltning, da Jan atter startede på job.
Nogle gange er et sæt hænder bare ikke
nok til to spædbørn, men vi fandt hurtigt
en god gænge. Men vi skulle lige lære
at acceptere, at man ikke længere kan
planlægge alt som tidligere; at præcision
ikke altid harmonerer med småfolk; at
rengøring af og til er et sted lidt længere
ud på landet end her; at man kun er
gylpe-fri ca. to sekunder efter badet; at
aftensmaden ikke længere altid er varm,
når den indtages; at en shoppetur til Skive
skal visualiseres inden afgang forhvor er
det nu, en tvillingebarnevogn kan komme
ind og igennem? Hmm ikke elevatorerne
uden for til bibliotek og borgerservice
samt en børnetøjsbutik og det ene apotek.
Ligeledes skal matrikelnummeret have
en noget større affaldscontainer pga.
den eksplosive vækst i brugte bleer. Vi
har efterhånden lært at udnytte de ledige
øjeblikke optimalt, hvor Magnus og
Thea sover samtidigt, til diverse daglige
gøremål, og vi har for den største del
lært at affinde os med, at det vi ikke når i

dag, det har vi måske nået midt i næste
uge, for børnenes velbefindende er
topprioriteten! Alt dette er jo i bund og
grund ikke så meget forskelligt fra, når
man blot får et barn (tror vi). Derimod tror
vi, at den helt store forskel er, at far får
lov/bliver tvunget til at komme mere med
på banen, da det ekstra sæt hænder af
og til er en nødvendighed..
I skrivende stund er de små godt tre
måneder, og de bliver sjovere uge
for uge. Det er skønt med modspil og
respons - i form af pludren, smil og
de forskellige motoriske fremskridt samt se hvor forskellige de er såvel
temperaments- som interessemæssigt.
Vi er nok kommet frem til, at ’et barn
tager al ens tid, og der bliver jo ikke
mere tid af, at der kommer to’, men med
lidt humor, opbakning fra venner og
familie, så klarer man det. Nogle gange
kan det være hårdt, men der er jo også
to til at charmere én med smil, så ens
hukommelse bliver ’nulstillet’. I dag ville
vi føle os snydt, hvis vi kun havde fået et
barn – nu er der en til hver! - Og jo så
hjælper det nok også til, at det, indtil nu,
lader til, at storken har taget børnene fra
den rare ende J.

Henriette og Jan med
deres tvillinger.
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi
Vores værdigrundlag for at drive Slagtermesterinden er:
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
14
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
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Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Friske Fisk

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

9756 0179
2176 6615

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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Børnehuset Lihme
Af Pia Weedfald
Hansen,
Skole- og
Dagtilbudsleder
VSD

Den 24.
november var
forældrene i
Lihme inviteret
til en drøftelse
omkring skolens
fremtidige tilbud
og status. Mange forældre var mødt op og
deltog med stor interesse og engagement
i aftenens program.
Program for aftenen:
Kl. 19.00 Velkomst og oplæg ved Jesper
Poulsen, Anette Sørensen, Finn D.
Andersen og Pia W. Hansen
Kl. 19.45 Gruppedebat + kaffe/the og
kage
Kl. 20.30 Opsamling i plenum
Kl. 21.00 Afslutning
Oplæg
Forældrene blev præsenteret for
ledelsens visioner for et børnehus i Lihme
og de rammer der ligger til grund for disse
overvejelser, bl.a. økonomi.
Vores vision, er med udgangspunkt i den
eksisterende Lihme undervisningsafdeling
og USFO, at skabe et samlet tilbud
for børn fra 0-12 år. Dvs. et hus hvor
dagplejen fortsat har fællesaktiviteter,
hvor børnehaven har deres base, og hvor
der undervises fra 0.- 6. kl. Vi mener at
dette er medvirkende til at konsolidere
skolen som kulturelt centrum for Lihmeområdet. Vi ønsker i højere grad end
nu at omdanne institutionerne i Lihme
til en integreret platform med naturlige
overgange fra dagpleje til børnehave,
og fra børnehave til skole og SFO – helt
i tråd med Skive kommunes vision om
sammenhæng og ”Den Røde Tråd i
tilbuddet til børn og unge”.
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Samtidig vil det være et tiltag, der vil
repræsentere et særkende for området
og medvirke til at gøre området attraktivt
for børnefamilier og dermed gøre
forventningen om faldende børnetal og
generel stagnation til skamme.
Vi har forsøgt at indlægge tre perspektiver
på dannelsen af et pædagogisk tiltag der
samler tværfagligheden under ét tag.
Pædagogiske argumenter og forventninger
set fra et personaleperspektiv:
- Forskellige faggrupper arbejder sammen.
- Hurtig vej fra idé til handling.
- Mindre sårbarhed ved fravær.
- Arbejdsglæde, spontanitet,
overskuelighed i projekter.
- Øget faglighed – synergieffekt.
- Rød tråd i hele institutionen.
- Arbejdsro – styr på fremtiden.
- Bibeholde og tiltrække kvalificeret
arbejdskraft.
Pædagogiske argumenter og forventninger
set fra et børneperspektiv:
- Mange aldersgrupper under samme tag.
- Søskende kan være sammen.
- Børn lærer af børn.
- Kort vej fra tanke til handling.
- Sammenhæng i barnets (institutions-)liv.
- Nære og trygge rammer.
- Tidlig indsats og forebyggelse.
- Tid til det enkelte barn.
- Omsorg for hinanden – alle bør føle sig
værdifulde.
- Spontanitet, arbejdsglæde og 		
engagement.
Pædagogiske argumenter og forventninger
set fra et forældreperspektiv:
- Sammenhæng og kontinuitet i dagpleje,
børnehave, skole og SFO samarbejde.
- Flere faggrupper arbejder sammen om et
fælles projekt.
- Aflevering og afhentning på samme
matrikel.
- Kort og hurtig forretningsgang – det nytter

at ytre sig.
- Alle kender alle.
- Liv i byen!
- Mindre institution med en klar profil.
Drøftelser
I løbet af aftenen drøftede man også de
benspænd der kunne være i forbindelsen
med et børnehus. Det benspænd to-tre af
de fremmødte ytrede var bekymringen om
særligt pigernes behov for et skoleskifte
efter 5. kl. VSD-ledelsen har ingen
intentioner om at diktere forældrene, hvad
de skal vælge for deres børn. Vi er af den
klare opfattelse af det faglige tilbud fuldt
ud matcher, hvad man tilbydes i andre
af VSD’s afdelinger. Derforuden kan
man drøfte for og imod muligheden for
at spejle sig i en større gruppe af elever.
Det er altid en fordel at have noget/nogen
udenfor sig selv at spejle sig i, hvad enten
dette noget består i litteraturen, medierne,
billeder eller andre mennesker. Børnene i
VSD har en fordel, som den overvejende
del af elever i andre af danske skoler ikke
har. Der er omlagt uger, hvor eleverne
mødes på tværs af afdelingerne flere
gange i løbet af et skoleår og udfordres
på deres identitet, samtidig med at
man bevarer sin base og modnes til
ungdomslivet.
Den 1. december drøftede man i
skolebestyrelsen indstillingen om at
arbejde for et børnehus i Lihme. Denne
”første behandling” blev grebet an som
en ”bordet rundt”, hvor alle medlemmer
sagde lidt om deres tanker om et

børnehus i Lihme.
Jeg har oplistet de udsagn, der
blev ført til referat:
- Fjordbo og skole under et tag
3 år - 6. kl.
- Optimerer de pædagogiske
tværfaglige kræfter.
- Udvikling og dynamik.
- Rigtig godt pædagogisk miljø.
- Stor forældreopbakning til
forslaget.- Enkelte bekymringer
vedr. piger i 6. kl. og den
fremskredne pubertet.
- Behov for en unik
konstruktion
for at tiltrække dygtige
medarbejdere.
- Rigtige gode overgange
og øget fokus på inklusion.
- Mulighed for en rullende
skolestart.
- Stor tryghed opleves ved
kendskab til de store børn
(kører allerede godt i
Ramsing).
- Bedste løsning - børnetallet
sat i forhold til optimal
lokaleanvendelse.
Bestyrelsen vil på det næste
møde tage stilling til den
endelige strategi for at
omdanne Fjordbo og Lihme
undervisningsafdeling til et
Børnehus. Vi glæder os til
arbejdet for og med børnene.
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Dyr i Lihme
Af Marianne Husted

Mange børn i Lihme har kæledyr.
Vandrende pinde er blandt de nye arter,
der er kommet til, mens hunde og katte er
ældgamle kendinge. 4. og 5. klasse har
sammen med deres matematiklærer, Leif
Kramer Nielsen, lavet en undersøgelse
for Lihme Bladet. De har undersøgt
hvilke husdyr og kæledyr børnene på
Lihme Skole har, og hvor mange dyr det
drejer sig om. Af resultaterne fremgår,
at grise er det antalsmæssigt stærkeste
dyr, da der findes lige præcis 4562
grise i staldene hos børnene på Lihme
Skole. Æsel og dværghamster er til
gengæld sjældne, da de begge kun er
repræsenteret med en enkelt af slagsen.
Se alle resultater af undersøgelsen i
tabeller og grafer.
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Kæledyr
Antal 		
Ænder		
6			
Heste
19			
Æsel		
1			
Fisk
160			
Vandrende pinde 69			
Katte
78			
Hunde
17			
Marsvin
5			
Dværghamster
1			
Fugle
22			
Kaniner
4			
			
Husdyr		
Antal
		
Høns		
47			
Grise
4562			
Geder
30

Antal kæledyr
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Antal kæledyr

Antal husdyr
5000
4500
4000
3500
3000
2500

Antal husdyr

2000
1500
1000
500
0
høns grise geder
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog
Ristet hotdog

16,16,5,22,22,-

Fransk hotdog
Pommes frites (lille)
Pommes frites (stor)

22,18,25,-

Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød

37,45,45,60,45,60,-

½ Kylling m/pommes frites
½ Kylling m/salat

60,60,-

½ Kylling m/agurkesalat
39,10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
55,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
47,-

&

5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
55,Big Burger
36,Cheese Burger
39.Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese

48,45,45,57,-

Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce
Buffaloburger
m/hjemmelavet bøf

52,52,55,-

Majstrekantsburger m/kylling 39,Kyllingeburger m/paneret kød 40,Kyllingeburger m/ slice kød
47,Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger

65,69,-

Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab

79,60,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup

Live musik!
Annonceres i
Spøttrup Ugeavis

22

Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33
NB: INGEN UDBRINGNING

&

Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 68,Marinerede kyllingestrimler

Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

37,-

Salat m/ kylling el. kebab

49,-

68,-

BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites

35,35,-

68,-

5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,

m/pommes frites og salat
45,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 55,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce

52,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

52,37,37,37,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

25,20,-

remoulade, ristet løg og
agurkesalat

35,40,-

35,-

25,-

37,Åbningstider
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og
lørdag evt.
åben til

kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-22:00
Lukket
kl. 17:00-23:00
kl. 16:00-24:00
kl. 13:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Åbningstider (køkkenet)

Sunshine
solcenter

åbent hver dag
06.00 - 22.00

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag

kl. 17:00-21:30
kl. 17:00-21:30
Lukket
kl. 17:00-21:30
kl. 16:00-21:30
kl. 13:00-21:30
kl. 13:00-21:30
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Vandrende pinde indtager arenaen
Af Marianne Husted

Det er som at komme i zoologisk have.
På en fodringsdag. Det største af dyrene
er taget ud af buret og står nu over for
ugens friske foder. King Kong hedder
dyret, som omgående kaster sig over
maden. Med to ben holder King Kong
godt fat og begynder at guffe i et hjørne.
Kæberne bevæger sig i en konstant
bevægelse, og to puder i munden sikrer,
at der snart er gjort et stort indhug i
rhododendronbladet. King Kong er en
vandrende pind, som har fået lov at
indtage ugens friske mad på spisebordet
hos familien Sørensen på Ålbækvej.
Morten finder en lup i kassen med
LEGO, og så bliver det endnu nemmere,
i detaljer, at følge insektets gnasken
gennem bladet. King Kong er brunlig, ca.
10 cm lang, og har godt 50 artsfæller i et
terrarium på Mortens værelse.
72 vandrende pinde
Morten og brødrene Michael og Mads
blev i sommers ringet op af deres faster,
som spurgte, om de ville have vandrende
pinde. Yes. Det var de med på, og det
var forældrene Bente og Bjarne også.
Fasteren mente, hun havde syv store og
20 små pinde. En omhyggelig optælling
viste dog, at det blev 72 vandrende pinde
med længder fra ½ cm til 10 cm, der
flyttede ind i terrariet på Mortens værelse.
Drengene har solgt nogle af dem, og
Michael siger: ”Vi vil gerne af med nogle
af dem, for så kan vi også få unger.
Lige nu er der ikke plads til flere, så
når pindene lægger æg, sørger vi for at
smide dem ud.” Prisen er til forhandling,
men for en tyver kan man sagtens få fem
vandrende pinde fit for fight.
Hænger i låget
Bente prikker lidt til King Kong på
rhododendronbladet. Det forskrækker
dyret, som begynder at dingle fra side til
side for at komme ned at ligge. Så er den
totalt i ro og ligner til forveksling en pind,
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der ligger på et blad. Hele terrariet kan
gå i svingninger på den måde, hvis de 50
indvånere bliver forskrækkede.
Morten tager King Kong op og lader
den kravle lidt rundt på sine fingre,
mens Michael får hold på alle de friske
rhododendronblade til de andre dyr.
Så går de op på værelset og kigger til
terrariet. Omkring otte pinde hænger
i deres foretrukne position ned fra
gitterlåget. De mange andre vandrende
pinde er jævnt fordelt i terrariet; på
glasset, i sandet på bunden eller på
noget af træet, der pynter op og skaber
stemning.
Urskov
Så går fodringen i gang. Michael
tager de tørre rhododendonblade fra
sidste uge op, og på Bentes opfordring
undersøger Morten dem omhyggeligt,
så ingen vandrende pinde ryger ud
sammen med resterne af maden fra
sidste uge. ”Det skal se lidt urskovsagtigt
ud,” forklarer Michael og arrangerer de
friske rhododendronblade i terrariet,
mens Morten har en vandrende pind
gående på sin hånd og konstaterer: ”Den
er sulten, jeg kan høre maven rumler.”
Han sætter dyret ned til de andre, og de
skal lige til at lægge gitterlåget på, da
Bente konstaterer: ”Her er der altså også
én.” Den kommer behørigt på plads, og
Morten duscher forsigtigt vand hen over
minijunglen.
Både drengene og Bente er enige om,
at vandrende pinde er nemme at passe.
Daglig duschning, så de vandrende pinde
har dug at drikke af. Ugentlig fodring med
friske blade, og udmugning hver anden
måned. Det kan vist ikke slå nogen af
pinden.

Morten Sørensen med en af sine
vandrende pinde. Denne hedder
King Kong.

Faktaboks:

Miniguide i pasning af vandrende pinde
- Terrariet skal være 2-3 gange så højt som dyret, dvs. 20 - 30 cm.
- Terrariet må ikke stå i sol.
- Temperatur: 23 - 25 grader.
- Luftfugtighed: 60 - 70 %, som opnås ved daglig duschning.
- Bundlag: ugødet spaghnum eller sand.
- Foderet stilles i et lille bæger med vand (og låg på, så dyrene ikke
dratter i og drukner). Universalfoderet er brombærblade, men
blade af fx eg, liguster, frugttræer, rose og jordbær er også godt.
- Formering foregår ved jomfrufødsel. Hunnerne lægger
ubefrugtede æg, som klækkes til såkaldte nymfer, der vokser,
skifter ham og bliver til nye vandrende pinde. Hos nogle arter
findes også hanner.
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Mads Møllers erindringer nr. 13
hjem. ”Aldrig har jeg været ude for en
sådan færd!” sagde Kristiane siden.
En genistreg
I Spøttrup lokalhistorisk Arkiv, findes
en kopi af Mads Møllers erindringer.
Mads Møller var søn af den første
eksaminerede lærer i Lihme, Peder
Christensen , der blev kaldet til
stillingen ved Lihme skole d. 19.
februar 1847. Mads Møller selv var
lærer i Løgsted skole ved Ålborg indtil
1927. Han var en levende fortæller med
humoristisk sans.
Af Ib Svenningsen

Om sommeren skulle fårene og
kreaturerne jo flyttes en gang imellem,
og da der var 1½ km. op til skolejorden,
var disse flytteture just ikke eftertragtede,
og de blev derfor en idelig anvendt
handelsvare. ”Vil du løbe op at flytte, så
gi´r jeg dig en tur på hundrede i slyngen?”
sagde Niels en dag til Kristiane. Hun slog
til, og gik hen til slyngen. Kristiane steg op
med et underfundigt blik i øjet, men Niels
hængte i og sled af karsken bælg uden
at ane kvindens træskhed, til han nåede
til 98, så sprang Kristiane ned og gik sin
vej, hun havde kun fået 98 og var så ikke
pligtig til at flytte.
Fik Niels ikke øjeblikket lejlighed til at
kvittere for falskheden, så har han sikkert
husket det til en anden gang, han tog ikke
gerne på borg, når det drejede sig om klø.
Det kunne jo ikke altid gå så ideelt til,
hvor så mange børn skulle færdes mellem
hverandre. Kristiane fortalte, at Niels og
hun og vistnok en til, måske Anna, havde
været på besøg og var bleven trakteret
med kager, men så havde Niels fundet, at
hun havde spist alt for mange kager, og
for at straffe denne umådelighed, tog han
sig for at puffe hende ned i vejgrøften,
da de var kommet udenfor, men ikke nok
med det, han vedblev at puffe hende ned,
lige så hurtigt som hun kunne samle sig
op, og sådan blev han ved indtil de kom
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Børnesjov.

Nej, vi legede nok ikke altid pænt
sammen, og undertiden var der oplagt
krig, og selv om jeg som den mindste,
som oftest kun var tilskuer, så kunne
dønningen også nå min person.
Således fik jeg engang det hverv at gå
hen til Kristiane og aflevere følgende
forvrængning af hendes navn: ”Risteriste – rane – Rafteben”. Jeg vidste
nok, det var en meget vovelig færd,
men man var jo da et mandfolk, selv
om man ikke endnu var fire år. Men der
var så mange ”R” er i depechen, og da
”R”erne på det stykke af min livsbane var
mig en vederstyggelighed, kom det til
at lyde: ”Jiste – jiste – jane – Jawtben!”
Virkningen var forfærdelig. Med et par
røde ører gik jeg tudbrølende hen til den
anden lejr.
Der faldt ikke så sjældent en lussing af
fra fars hånd, når der var gået et fad eller
kop itu, så det var ikke nogen eftertragtet
tur at stille hos ham med rudimenterne af
et stykke inventarium. Det faldt temmelig
ofte i Kristianes lod, hun har vist altid
været for hurtig i sine bevægelser og slog
ofte noget i stykker. En dag havde hun
været særlig uheldig, hun havde først
slået Annas dukke i stykker og siden
knaldet en rude i lygten. Hvad var der nu
at gøre? Det var alt for voveligt at komme
frem for den strenge far med så langt
et synderegister. Og så handlede hun
med Anna. Hun lovede hende sin dukke,
hvis hun ville overtage skylden og hvad
dermed fulgte. Anna takserede dukken,
vel var den noget pjusket, men Anna
indså straks, at der meget vel kunne blive
et brugeligt barn ud af den og slog til.
Først gik turen ind til mor. Hun var altid
så god til at hjælpe til rette i al deres nød
og vånde, og det traf sig, at hun kunne
lægge et godt ord ind for dem hos far.

Mads Møller med sin klasse på Løgsted Skole, omkring 1910
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Da mor havde overskuet ødelæggelsens
vederstyggelighed, sagde hun: ”Ja, dette
her er slemt, men der er fremmede inde
hos far, og så må i helst gå der ind med
det samme. Så slipper I nok for klø denne
gang!”
Ildrøde i hovederne gik vi ind, Anna med
lygten og Kristiane med dukken. Da far
gennem den megen græden, som absolut
var ægte nok, var kommet til kundskab
om omfanget af forseelsen, puffede han
den ene hen imod den anden, idet han
sagde: ”Gå I nu i jeres seng, nu har I lavet
det godt for i dag!”
De små syndere skyndte sig glade ud;
men så kom Kristiane i tanke om, at hun
var bleven snydt, hun havde givet dukken
fra sig for at undgå klø, og nu, da Anna
ikke havde fået klø, var der ingen mening
i, at hun skulle miste sin dukke, Men
Kristiane opdagede snart, at Anna var
ikke så let at narre som Niels. En handel
var en handel. Anna beholdt dukken.
Hvad en kirkedørsnøgle kan bruges til
Niels var fingernem og lavede adskillige
småting. Tidligt begyndte han at fingere
med skydevåben, indtil han som voksen
blev en meget flink skytte. Sit første
skydetøj lavede han af kirkenøglen.
Den havde et passende langt løb,
og når der på siden af det blev filet
et lille hul til antændingen, måtte det
nok kunne bruges. Jo, han fik det alt i
orden, skaffede sig krudt og hagl, og så
begyndte skydningen efter ladeporten,
- ja, nok også efter andre ting, der ikke
skulle skydes efter. Til sidst vidste han
præcis, hvor langt haglene kunne gå
efter et vist mål krudt, og så gjorden han
bøssen fat til en trillebør, og instruerede
den fire år yngre broder, Kristen, i ,
hvorledes han skulle bære sig ad med at
tænde lunten.
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Da alt var i orden afmålte han ti skridt,
så lange som han kunne gøre dem, og
der stillede han sig med bagen mod
broderen, bøjede sig sammen og gav
ordre til at fyre. Efter at have modtaget
nogle irettesættelser for sin klodsethed,
lykkedes det endelig broderen at brænde
af. Han gav et skrig af forskrækkelse,
smed tændstikkerne og løb ned til Niels,
der også havde rejst sig og stod og følte
sig på bagen.
Da de havde forvisset sig om, at der
ingen skade var sket, syntes de egentlig,
at det var en herlig leg. Men så blev
smugskyderiet opdaget, - om der vankede
klø, er ikke overleveret. Ja vist var Niels
nem på fingrene. Af de to læs brænde,
far engang fik fra Kås skov, udfandt
han en del stokke, som han fiksede op
til spadserestokke, som han solgte til
bønderne Ved hjælp af læderstrimler og
et tyndt spanskrør blev resultatet ret godt.

Fiskere ved Lihme. Men hvem? Hvis du ved det, så er du
velkommen til at kontakte Lihme Bladet eller Ib Svenningsen.

Hvert år holdt kommunen en udflugt for de ældre. Transporten
foregik i bus og privatbilder, 1938.
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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
Kloardarbejde: Nyanlæg, renovering, reparation, og
vedligeholdelse i samarbejde med ”Din Kloarkmester”

BRODAL
EL-MONTAGE
Reparation og salg af
hvidevarer
El-installation ved
autoriseret installatør

- Kør stilen, få kort til bilen...
V/ Kørelærer Winnie Poulsen • Vadumvej 2 • Ålbæk • 7860 Spøttrup
Mobil 40 611 322 • E-mail: info@gearskiftet.dk • www.gearskiftet.dk

maleri ● skulptur ● graﬁk • foto

Poul E. Nielsen

KARSTEN
J. NØRGAARD
51 36 30 10

30

www.artcoregallery.dk
29891694

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

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

www.jonsered.dk
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Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

dland
pøttrup

Lem Maskinstation
Udfører arbejde med
rendegraver og slamsuger.
Tømning af septiktanke
og spuling af dræn.

Martin Thorgård
Mobil 23461030
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graphicmaster.dk

Lihme´s lokale
egnssparekasse
Spar Salling er din lokale egnssparekasse med den klare vision:

tivt
k
a
r
Att
glån
i
l
o
b

”Vi vil gennem rentabel vækst
skabe ét pengeinstitut, der
betragtes som egnens bedste.”
Limfjorden omkranser vores
landsdel og danner rammen om
den smukke natur og sommerhusområder, egnen er så rig på
– specielt på egnen ved Lihme.
Spar Salling tilbyder som noget
helt specielt lån op til 80% af
vurderingen på dit sommerhus
på realkreditlignende vilkår
som fleksibelt boliglån.
Husk! Vi gennemgår gerne dine
nuværende engagementer
– helt GRATIS.
Det er jo dine penge!

Ring 97 56 01 02,
kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforening

I starten af november afholdt Lihme
Borgerforening årets 2. bankospil.
Denne gang drillede vejret ikke, og 75
glade deltagere mødte op til en hyggelig
bankoaften. Alt klappede, med en rigtig
god aften, hvor foreningen tilmed kunne
notere sig et ganske lille overskud. Dejligt!
Nu er vi godt inde i julemåneden med alle
de aktiviteter der følger. Borgerforeningen
holder helt bevidst et lavt aktivitetsniveau
i denne måned – der er travlhed nok
og masser af aktiviteter for alle. Men vi
kommer frisk tilbage i det nye år.

I skrivende stund er
kontingentindsamlingen allerede i
gang. Vi kommer rundt – eller har
allerede været ved jer. Vi regner med
at have været ved samtlige inden nytår
2010/2011.
Vi vil gerne sige alle medlemmer tak for
et godt år 2010. Dejligt med den store
opbakning og tilslutning til foreningens
aktiviteter båret af et positivt sammenhold
vores lokalsamfund.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt
nytår.

Lihme Borgerforenings Generalforsamling

torsdag den. 20. januar 2011, kl. 19.30 i forsamlingshuset
Der er Fællesspisning for alle forud for generalforsamlingen med start kl.18.00.
Vi glæder os til at se rigtig mange både til fællesspisning og den efterfølgende
generalforsamling.
Dagsorden er jf. vedtægterne, og allerede nu har vi emner til de bestyrelsesposter,
der er på valg.
Mød op og lad os få en god debat omkring foreningens virke.
Billetter til fællesspisning købes i Dagli’ Brugsen, Lihme.

Limfjordsteateret opfører

”FANDENS BORGERLIV”

i Lihme Forsamlingshus torsdag den 10. februar 2011, kl. 19.00.
Oplægget til teaterstykket er: ”Det er en humoristisk og samtidig gravalvorlig analyse af vores
bureaukratiske samfund. Med en grotesk vinkel og et kritisk blik ser vi på hverdagslivet. Den
virkelighed hvor alle får ørene tudet fulde af, at vi skal spare alle steder. Det kan snart tage
lysten fra enhver; Kunne man fx spare mænd og nøjes med kvinder? Kunne man spare værdien
og nøjes med debatten? Kunne man spare himlen og nøjes med helvede? Kunne man spare
osten og nøjes med hullerne? Kunne man spare borgerne og nøjes med bureaukratiet?...”
Forestillingen tager afsæt i de mange skæve eksistenser man kan møde, hvis man befinder sig i
borgerservice, brugerinformation eller lign. afdeling på et rådhus eller tilsvarende.
Medvirkende: Lasse Pop, Olivia Fransciska Fevel Borgels & Kim Fast Jensen.
Instruktør: Gitte Malling.
Billetpris: 95 kr. voksne/ 60 kr. unge ml. 14-25 år. Billetter købes ”i døren”.
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Borgerforeningen:

Aktivitetsoversigt resten af 2010 samt for 2011
Generalforsamling 2011 med fællesspisning
Vedligeholdelse/rengøring af forsamlingshuset
Banko 1/2011					
Fastelavnsfest 2011				
Børnedisko					
Byfest						
Fugning af forsamlingshus			
Oktoberfest					
Forsamlingshusets dag				
Banko 2/2011					
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Kontingentindsamling for 2012			

Torsdag den 20. januar 2011
Lørdag den 26. februar 2011
Mandag den 28. februar 2011
Søndag den 6. marts 2011
Fredag den 1. april 2011
Torsdag den 16. juni - lørdag den 18. juni 2011
August - september 2011
Lørdag den 1. oktober 2011
Søndag den 6. november 2011
Mandag den 7. november 2011
Søndag den 20. november 2011
December 2011

Fællesspisning i Lihme 2010-11
Aktivitetshuset kl. 18
Torsdag 20. januar (forsamlingshuset)
Torsdag 24. februar
Onsdag 23. marts
Menuen oplyses på opslag i Brugsen, Spar Salling og Lihme Mailservice mv.

Fra fællesspisningen i november, hvor der var ca. 90,
hvilket er tæt på maksgrænsen for faciliteterne.
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En kedelig lærer!
Af Ane Marie Henriksen

Jeg havde historie i min egen klasse; jeg
husker ikke, om de var i 6. eller 7. klasse.
Der var lidt småmumlen blandt børnene
omkring de opgaver, de var i færd med
at lave. Senere tog jeg ordet og fortalte
videre om det eller andet i historie; jeg
husker ikke, hvad det var for et emne,
men pludselig opdagede jeg, at ved det

øverste bord sad en dreng med hovedet
nede på armene. Nå, sådan! Jeg gjorde
tegn til resten af klassen, at de skulle
være musestille. I samme øjeblik der blev
helt stille, vågnede den sovende dreng
helt forvirret, han blev mødt med et godt
grin af resten af klassen. Og jeg havde
dermed fået stof til eftertanke.

Et julespil for hele familien
Dette spil hedder ”Antons spil”, fordi
det er udtænkt og designet af Anton
Husted. Vi var for første gang i Lihme
Bladets historie kommet i den situation,
at vi havde lidt plads i overskud - og her
slog Anton til med den innovation, som
efterspørges i samfundet. God fornøjelse.
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- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Jebjerg Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
Prima gas
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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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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Danmarks mest attraktive badeland
- altid et besøg værd...

• Sauna
• Solarium
• Motionscenter
• Familiecafé ”Oasen”
• Hyggekrogen ”Delfi”
• Middelhavsklima hele året
• 2.000.000 liter vand
• 50 x 21 m. svømmebassin
• Bølgebassin 28˚C
• Børnebassin 34˚C
• Varmtvandsbassin 34˚C
• Vandrutschebane 58 m

Søndergade 3

• Balling

Man - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

• 7860 Spøttrup

06.30 - 21.00
06.30 - 19.00
08.00 - 17.00
10.00 - 17.00

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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Mailservice - Det sker i Lihme
Af Marianne Husted

Birgit Jørgensen har nu i snart to år
sørget for, at alle kan følge med i, hvad
der sker i Lihme og i dag har servicen 75
abonnenter. Du kan stadig tilmelde dig
mailservicen og kvit og frit blive opdateret
omkring fx foredrag, fællespisning,
julemarkeder, koncerter, kurser, projekter,
loppemarkeder, teater, tennis, udflugter
og meget mere. Sådan gør du.
Du ønsker at modtage mails
Send en mail til Birgit, bpjorgensen@
fibermail.dk, hvis du ønsker at modtage
mails om, hvad der sker i Lihme.
Birgit sætter dig på ”Det sker i Lihme”maillisten og videresender mails med
arrangementer til dig. Du kan altid blive
slettet af listen igen, hvis du ønsker det.

Du ønsker at få et arrangement
viderebragt på mailservicen
Hvis du som medlem af en forening eller
som enkeltperson har et arrangement
i Lihme, som du ønsker udbredt til en
større gruppe via ”Det sker i Lihme”mailservicen, sendes en mail til Birgit.
Hun videresender herefter mailen til
alle på maillisten. Initiativtagerne til et
arrangement bestemmer selv om mailen
skal ud i god tid før arrangementet,
eller det skal være lige op til. Ordlyd
og udseende af mails er helt op til
initiativtagerne. Birgit videresender alle
mails uden redigering. En mail må gerne
indeholde en vedhæftet fil, som så også
videresendes sammen med mailen.

Birgit Jørgensen, som står for Lihme Mailservice,
ses her i midten mellem Dorthe Hørby og Jette
Lind efter kirkens sommerkoncert.
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www.lihmelandsby.dk
Af Ann Balleby

Inger Jensen har gennem adskillige år
stået for Lihmes hjemmeside, og det en af
de bedre landsby-hjemmesider.
På www.lihmelandsby.dk kan du
finde oplysninger om fællesspisning,
forsamlingshuset med bl.a. priser,
borgerforeningen, Lihme Skole, Lihme
Pensionistforening, Lihme Kirke med
både historien om kirken og praktiske
ting som navn og telefonnummer på
præsterne, Lihme Husholdningsforening.
Der er også billeder fra byfester,
landsbyfesten, luftfotos af Lihme sogn og
billeder fra Kaas og et link til Gyldendal
Havns supergode hjemmeside, hvor man
bl.a. kan aflæse helt aktuelle vejrmålinger
- noget der er spændende, især når det
blæser hårdt.

bag bladet. Dertil kan man se de numre
af Lihme og Omegns Avis, som er
bevaret. Lihme og Omegns Avis udkom i
en periode omkring 1944 og hvis nogen
kender til eksisterende eksemplarer,
så har det stor interesse og man kan
henvende sig til Lihme Bladet (se side 3).
Det mest fyldige ved Lihme Bladets
område på hjemmesiden er dog, at man
her har adgang til ALLE 14 udgivelser af
Lihme Bladet. Man kan simpelhen gå ind
og bladre alle numre igennem og gemme
dem på ens egen pc, hvis man har lyst.
Man kan også på den måde sende/maile
Lihme Bladet til familie, venner eller
gamle naboer, som bor langt væk.

Lihme Bladet fylder godt på hjemmesiden.
Man ser et flot (!) billede af personerne
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Gyldendal Havn
- stedet hvor tingene sker

Havnefoged telefon: 97560013 Formand telefon: 21907052
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
TØMMERHANDEL ApS
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malerlærling søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12

Skriftlig ansøgning senest den 26.6.

Malersvend søges

hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.

Kærgårdsvej
1, Rødding,
7860
Spøttrup
Heden 9, Rødding,
7860
Spøttrup
Mobil 40
Mobil
4059
5981816161
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A’la carte, buffet og selskaber
Åbner igen den 11. februar:
fredag, lørdag og søndag fra kl. 12

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN
GLASKUNST – MALERIER
Se mine åbningstider på

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
Jeg åbner gerne efter aftale
MOBIL: 29 80 03 50
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ADELGADE 8 - LIHME – 7860 SPØTTRUP

