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Nærvær og tolerance
Af Lone Wagner

Nogen af jer har
sikkert hør mig sige,
at jeg nok havde
boet i en storby, hvis
det alene var op til
mig – og jeg holder
altså meget af at ose
rundt i underlige små
butikker, at sidde på
en café med en ekstra
god kop kaffe og kigge på menneskemylderet, det sker alt for sjældent.
Jeg vakler dog i troen på, at jeg er
inkarneret storbymenneske, når jeg en
solskinsdag i oktober med hundene i hælene traver af sted i sprøjtesporet ud over
markerne og ikke kan høre andet end et
par fugle og en motorsav i det fjerne….
eller når det tager en halve time at købe
en liter mælk, fordi jeg møder nogen jeg
kender… eller når snakken går på Kis’
gymnastikhold mandag aften …. eller når
Johannes er faldet og kommer hjem og
fortæller, at han lige smuttede ind til Irma
for at få plaster på… eller når vi roligt
efterlader børnene ved
byfesten, fordi alle
ved, hvem de er og
passer på dem…. eller
når de store nevøer
og niecer hellere end
gerne vil passe hunde
og hus, når vi skal på
ferie, de synes om at
være midt i sommerlandet… eller når ting
lykkes fordi der bliver
løftet i flok… eller når
børnehavebørnene
trygge møder til første
skoledag, fordi de har
haft deres hverdag
på skolen i flere år,
både sammen med



dagplejerne og fra børnehaven.. eller når
der lige bliver holdt øje med om gardinet
bliver trukket fra om morgenen hos genboen… eller…..
Mange siger, at man bliver tolerant af at
bo i en storby, fordi man der møder mange forskellige folk og kulturer. Jeg mener
tvært imod, at vi bliver mere tolerante af
at bo i et mindre samfund, simpelthen
fordi vi er nødt til at tolerere hinanden,
vi møder hinanden i mange forskellige
sammenhænge og hele tiden, så vi kan
ligeså godt indse, at vores egen måde at
gøre tingene på ikke nødvendigvis er den
eneste mulige - og rigtige. Det er svært at
være ligeglade med hinanden, når man
bor i et mindre samfund.
Vi var i Århus i efterårsferien, og jeg
må nok indrømme, at det vi siden har talt
mest om ikke var turen på Strøget, men
traveturen i Marselisborg Skov blandt alle
rådyrene – og dyrene har vi jo i rigt mål
lige uden for vinduerne, så måske er det
nok for mig med et besøg på en cafe engang imellem, og så kan jeg jo tage hjem
og nyde livet ved fjorden.

Lihme Bladets logo er en kunstnerisk bearbejdning af relieffen ”Sct.
Jørgen og dragen, som findes på
den ældgamle døbefond i Lihme
Kirke. Bearbejdningen er udført af
Poul Nielsen, som er en anerkendt
og meget brugt kunstner, som
bl.a. har en del arbejder for Skive
kommune.

Døbefonten ved Lihme kirke
Lihmes største seværdighed er kirken med bl.a. døbefonden, som Nationalbanken har valgt at bruge på 500-kroner sedlen. Lihme Bladets redaktion har bedt lokalhistoriker Ib Svenningensen fortælle om døbefonden i
Lihme kirke.
Af Ib Svenningsen

Takket være en islænding ved navn Thorkelins Ihærdige arbejde med at afskrive
dele af det store middelalderarkiv, der
brændte på Trinitatis kirkes loft i København under englændernes bombardement
i 1807, har vi kendskab til et overdragelsesdokument fra 1176, hvori biskop Niels
overdrager Sct. Vincentis kirke i Lihme til
domkapitlet i Viborg. Ud fra dette dokument fremgår det, at kirken bogstaveligt
er sunken i grus til stor skændsel for
forbipasserende. Elendigheden skyldtes ruinerne af det oprindelige tårn, der
var et plumpt, lavt tårn opbygget som
nordmuren af marksten. Ud fra tårnets
tilstand må man formode, at kirkens alder
strækker sig ned i Vikingetiden d.v.s. før
år 1066. Da døbefonten er samtidig med
kirken, må man slutte, at den er fremstillet
i slutningen af vikingetiden.
De smukke relieffer på døbefonten kan
tolkes på flere måder. Sct. Hubertus på
jagt, Krigeren der bekæmper dragen
- Sct. Jørgen og dragen? (scenen fra 500
kr. sedlen), Livets træ, samt et hus med to
mænd, den ene med en gren i hånden.

Lidt vovet kunne man også betragte sceneriet på døbefonten
som en sammenhængende fortælling, måske den middelalderlige legende om Abraham på dødslejet:                                               
”Da Abraham mærker døden nærme sig,
tilkalder han sin yngste søn Set og beder
ham hente en gren fra Livets træ, så han
kunne blive udødeliggjort. Set påtager
sig opgaven og må gennemgå mange
strabadser, (kampscenen) inden han
når til Edens have og får fat i en gren fra
livets træ. Hjemturen præges af harmoni
og balance (jagtscenen), men da han
ankommer til Abrahams hus, er Abraham
død”.
Uanset hvad, står man overfor et smukt
og gedigent stykke romansk kunstværk,
der vækker beundring i internationale
kredse. Det eneste, den mangler, er den
oprindelige bemaling, som man brutalt
fjernede med sæbelud omkring 1880. Ved
et besøg i Hjerl Hedes kirke, kan man se
en bemalet døbefont med de farver, der
var tilgængelig i den tidlige middelalder.



Nutidens
skole
Jens Poulsen, Skoleleder,
Lihme Skole

Der er mange måder at
lære på. Vi har alle været elever i folkeskolen.
Vi husker alle tilbage på
undervisningens omdrejningspunkt, bøger og
kladdehæfter - klasseundervisning eller gruppearbejde.
De samme elementer
indgår i nutidens skole, men
mange flere elementer indgår i nutidens
planlægning af undervisningen. Man har i
langt højere grad øje for de mange måder
at lære på. På Lihme Skole arbejder vi i
forhold til en grøn profil, mere udendørs
undervisning og udgangspunkt i naturens mangfoldige muligheder for afsæt i
forhold til læring. Man lærer ikke kun ved
at side i klassen med læse-, skrive- og
regne aktiviteter.



Mange børn
har fordel af
at anvende
mange
forskelligartede undervisningsmetoder og
materialer.
På skolen
har vi et godt tilbud, hvad angår undervisning via computer. Her kan eleverne
få ekstra hjælp bl.a., hvis man har svært
ved at læse, stave eller regne. Computeren anvendes i øvrigt i alle fag. Mange
siger helt rigtigt, at computeren ikke alene
er redskabet til læring, men er et vigtigt
undervisningsredskab som mange andre.
På Lihme Skole har vi næsten én computer for hver to elever, det er en høj andel.
Foruden nogle af de nyeste programmer
til computerne, har skolen også investeret
i andet nyt undervisningsmateriale. Vi har
bl.a. købt en masse forskellige puslespil
til supplement i mange forskellige fag. Vi
har også købt nye Danmarks-, Europaog Verdenskort. Vi håber på at få de nye
kort sat op inden jul. De erstatter kort fra
1960’erne. Meget er sket siden dengang.
Vi gemmer nogle af de gamle kort, da det
er vigtigt at kunne vise eleverne, hvorledes ”verden” så ud for bare få år tilbage.
Et andet læringsinstrument er anvendelse
af eksterne ”undervisere”. Jeg har tidligere opfordret til, at borgere i Lihme meldte
sig som ”foredragsholdere” eller lignende
på skolen. Det er således med glæde,
at vi haft nogle enkelte eksterne undervisere. Der kræves ikke nogle specifikke
forudsætninger. Bare det at ville fortælle
eller hjælpe eleverne er til stor gavn. Jeg
håber meget på flere tilsagn.
Sluttelig en stor
tak for den gode
opbakning til arrangementerne på
skolen.
God jul til alle!!

Goddag
dronning
Af Heidi Jørgensen,
5. kl. på Lihme skole

Fredag d. 14. september 2007 var en
speciel dag for mig.
Den dag mødte jeg
Dronning Margrethe II på Spøttrup
Borg. Det var meget
spænde at se og
møde dronningen.
Jeg har været med på borgen til levendegørelse i ca. tre år, og jeg tror det er
derfor, at jeg blev spurt, om jeg ville give
dronningen blomster. Vi skulle være på
borgen ca. 2½ timer før dronningens
ankomst, fordi politiets bombehunde ville
komme og tjekke, om der var bomber
rundt om i området og på borgen.
I god tid før dronningen kom, gjorde vi
klar ved indgangen. Jeg begyndte at blive
lidt nervøs, da de sagde, at majestæten
snart kom. Jeg havde fået at vide, at jeg
ikke måtte sige noget til dronningen og
prins Henrik, inden borgmesteren havde
sagt noget, men jeg sagde ikke en lyd.
Endelig kom dronningen, jeg kunne høre
det, uden at se det, for alle råbte dronning
og alt muligt andet. Hun kom, jeg gav
hende buketten og så gav hun hånd til
mig, og hun sagde stille tak. Og så snakkede borgmesteren. Der efter skulle vi
med broder Jakob ind på borgen. Resten
kunne du læse i avisen eller se i fjernsynet.



- gør det med et smil

Fast lavpris på:
Odin øl
Pokal øl

kr.   60 + pant
kr.   80 + pant

Primagaz
10 eller 11 kg. kr. 179,95
Tips
Lotto
Apoteksudsalg
Håndværksbrød fra bager
Træpiller - pejsebrænde - briketter

Åben hver dag kl. 7.30-18.00


Spar Salling formidler penge
og kulturarv i Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Det summer af aktivitet på stedet, hvor
håndværkere netop er i gang med at
sætte en trækonstruktion op til den nye
tilbygning. Inde på kontoret er Helle
Glintborg optaget af en telefonsamtale
og Sonja tog imod mig. Bagved gik Åse
energisk og ordnede nogle papirer. Det er
aftalt at medarbejderne i Lihme vil fortælle
lidt om, hvordan deres hverdag fungerer i
deres afdeling af Spar Salling, og hvordan
de er en del af hele Spar Salling.
Afdelingslederen i Lihme er også i
Ramsing.
Helle Glintborg er ansvarlig for afdelingerne i Lihme og i Ramsing. Hun nævner,
at afdelingerne har udviklet sig til at være
meget ligeværdige afdelinger af Spar
Salling. Afdelinger af denne størrelse
hjælper alle på nær større virksomheder.
En tryg start i Spar Salling.
Børnene starter med en eventyrkonto
i Spar Salling og afleverer deres opsparede kroner i Spar Salling. Normalt
vælger 14-15 årige et visa electron kort,
og det giver en god bedvidsthed om
selv at styre egen økonomi. Det foregår i
trygge rammer og sikrer en god start. En
god styring af økonomien giver mulighed
for, at den enkelte kan koncentrere sig

om det, man er god til. Lihmeafdelingen
bevarer kontakten til dem som flytter fra
egnen for at studere eller blot bosætte sig
andre steder og kalder dem fjernkunder.
Helle og generelt Spar Salling holder
kontakten til de unge mennesker.
Spar Salling har solide samarbejdspartnere.
Hvis man går med planer om at investere
i fast ejendom formidler de kreditforeningslån gennem Totalkredit og DLR.
Helle ved at lånene har en levetid på
gennemsnitlig 8 år og gør meget ud af at
rådgive i at få tilpasset lånene til kundens
forventninger til fremtiden.
Hun siger at specielt de sidste 3 år er der
kommet mere focus på pensioner. Vi
har jo alle de aktive ældre som rollemodeller og vil gerne sikre, at vi også har
disse muligheder. Rådet er at man tør
tro på, at man får en aktiv alderdom. I
2008 introducerer Spar Salling netop nye
produkter gennem Let Pension, som er et
større solidt foretagende og kan sammenlignes med de tilbud som landets største
banker tilbyder.
Privat Sikring er selskabet som anvendes
når personforsikringer formidles gennem

Spar Salling bygger til
afdelingen i Lihme.



Sonja Tang
er glad for
at servicere
lihmeboerne i
Spar Salling.

Spar Salling. Hvis
man har
midler,
der skal
investeres er de
rutinerede i at
foretage
investeringer via
investeringsforeningen
Spar
Invest.

Viften
af produkter er præsenteret af Helle
Glintborg og som afdelingsleder er hun
med til at lære nye medarbejdere op, og
det virker til at foregå meget mårettet og
meget intenst.
Nye medarbejdere læres op i Lihme.
Sonja Tang Sørensen kom til Spar Salling
for 2 år siden efter at hun i mange år var i
økonomiafdelingen i Spøttrup kommune.
Lige nu er Sonja i gang med en grunduddannelse som basisrådgiver. Sonja
bruger
meget
tid på at
forberede sig
til kurset
og tager
således
udfordringerne i
stærkt
tempo.
Efter 2
Helle Glintborg er
år er hun
leder af Spar Sallings
afdelinger i Lihme og
blevet
Ramsing og kendt for
en del af
sin konduite.
det lille



samfund i Lihme, og som hun selv siger
sætter hun meget pris på at servicere en
loyal landsbykundekreds.
Åse Johansen har ca arbejdet 2 år i Spar
Salling. Åse er bankuddannet og har
nemt ved løbende at følge med i bankverdenen. Med ansvaret for betjening af
kassen er hun ansigtet ud af til. Åse er
hurtigt kommet til at kende kundekredsen
i Lihme området og er taknemmelig for at
alle har taget godt imod hende.
Stenene frem i lyset.
Tilbygningen til Spar Salling i Lihme kom
på tale fordi de havde pladsmangel. De
manglede blandt andet et frokostrum
samt et mødelokale. I denne anledning
tænkte sparekassen lokalt og tanken om
stenene frem i lyset blev en del af projektet. Henvendelsen til Lihme skole gik
på at Spar Salling ville bringe stensamlingen frem i lyset i lokalområdet. Den
lokale stensamling, er samlet af forholdsvis få personligheder her på egnen. Kulturarven bekræfter vores viden om at det
også i stenalderen var meget attraktivt
at bosætte sig tæt ved Fjorden. Det var
attraktivt at fjorden forsynede befolkningen med skaldyr og fisk. Helle, Soja og
Åse vil gerne sætte sig ind i overordnede
forhold omkring stensamlingen, men detaljerede stenalderhistorie vil de gerne at
Ib Svenningsen vil være behjælpelig med
at formidle.
Landsbyfonden.
Landsbyfonden, som er en fond som alle
kan søge, og formålet er netop at Spar
Salling ønsker at være synlige i lokalsamfundet. Lihme bladet har modtaget 10.000
kr fra landsbyfonden til opstart af Lihme
bladet. Idet beløbet budgetteres anvendt
over de næste 3 år sikrer det, at Lihme
bladet har fået en solid økonomisk start.
Samtidig med at det øvrige erhvervsliv på
egnen har tegnet annoncer i bladet og
dermed sikret at udgifter og indtægter er
i balance.

•Tegnestue
• Tekniske produktions tegninger
• Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde
• Nybyggeri , til & ombygning
• Præfabrikerede element huse
• Alt I vinduer & døre
• Nyt køkken
• Ovenlys & Kviste
v/ Per Kristensen
Næstildvej 10A, Næstild
7860 Spøttrup

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


Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
Malerlærling
søges
TØMMERHANDEL ApS
Skriftlig
ansøgning senest den 26.6.
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@inet.uni2.dk - www.grundvad-gt.dk

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

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

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Mobil 40 59 81 61
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graphicmaster.dk

Lihme´s lokale
sparekasse
Spar Salling er din lokale egnssparekasse med den klare vision:
”Vi vil gennem rentabel vækst skabe ét pengeinstitut,
der opfattes 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 ikke stiller krav om helkundeforhold.

tivt
k
a
r
Att
lån
g
i
l
bo

Det er jo dine penge!

Lihme: 97 56 01 02
Kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk

11

Lihme ungdomsklub
Af Tobias Heselaa Stengaard

Lihme ungdomsklub er en utrolig god
klub, vi er ca. 25 meget friske unge i
klubben.
Klubben har åbent hver tirsdag og torsdag fra 19 til 22. Vi har både mulighed for
at sidde ved baren, spille air hockey, være
i gymnastiksalen, sidde i vores musik-bus
eller i togkupeen. Snakken går derud af
og mange ting bliver diskuteret.
Man kan også vælge og sidde i sofaen
med en cola, eller gå ind og spille pool
eller bordfodbold. Hvis vi store drenge
rigtig skal vise os frem kan vi købe et søm
og gå ud at banke det i en træstub vi har
nede i klubben. Vi har også et stort udvalg
af godter, vi har både slush ice mange
forskellige slags sodavand og en masse
af forskelligt slik.
Vi får selvfølgelig altid god betjening af
både Brian Nielsen og Martin Hald. Brian
han er boss der nede, Martin er ungarbejder.
Klubben er god til at gøre at alle hygge
027-RØDDING
X 83
6/16/07
10:19
sig,
eks. sidste 122
sæson
var pigerne
oppe
i

Det er Jon i vores
bil hvor vores
musikanlæg er i.

skole
køkkenet og
lave
en
masse
ting,
og
Brian
havde
for
eks. os
drenge
med ude efter, at det var blevet mørkt og
kigge med nattekikkert. På den måde
hygger vi os alle sammen der nede. Det
koster 100 kr. at blive medlem det er jo
billigt for 6 timers underholdning i ugen,
men det er jo helt frivilligt om vi vil være
der hele tiden.
Mange gode timer er blevet og vil blive tilbragt nede i klubben, så det er dejligt den
er der. Det er et samlingssted for Lihmes
unge
hoveder.
PM Side
1

SPARBANK - DIN LOKAL BANK

SPARBANK er en kompetent og fleksibel
rådgiver i mange af livets store økonomiske
beslutninger - både for privatpersoner og
erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks.
ved køb og salg af fast ejendom, ved
investering, ved finansiering af både små
og store anskaffelser og i spørgsmål om
pension.
Kig ind. Uanset om du kommer som privateller erhvervskunde vil vi gøre alt for at
give dig en god oplevelse.
SPARBANK A/S
BORGERGADE 18 - 7860 SPØTTRUP
T 9756 1488 - F 9756 1820
ROEDDING@SPARBANK.DK
WWW.SPARBANK.DK
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En skolehi

Nåh, sådan!

Af Ane Marie Henriksen
Næst efter at være klasselærer, var det
bedste, jeg vidste, at få de små klasser til
religion. At se de små øjne stråle over en
spændende historie, var penge værd.

storie

Nogle dage senere var jeg igen i den
samme klasse, og vi havde Europakortet
trukket ned med både længdegrader og
breddegrader tegnet på.

Nå, men denne gang var det i en 2. klasse, at jg fortalte historien om Jesus, da
han gik på vandet. Næppe var historien
færdig, før Hans’ finger røg i vejret: ”Hvad
vil du sige Hans?”

Op røg igen Hans’ finger. ”Hvad vil du
sige Hans?”

”A trower æ o, hwa do sejer. Do ka æ go
po æ wand!”

Den bemærkning fik lov at stå uimodsagt.
Den opfindsomme dreng er i dag folkeskolelærer. Jeg håber, han nyder det.

Så sagde han med lettelsen malet i øjnene: ”Han gik sgu da po dem streger!”

Jeg sagde til ham, at sådan stod der I
biblen, men at han selv matte bestemme,
hvad han ville tro på.

Nyt - nyt - nyt - nyt
  

Åbningtider i vandland fra den 22.-30. december fra kl. 12.00-17.00
I januar og februar har vi åben fredage 14.00-18.00  og lørdage 12.00-18.00
Cafeen har åben i januar og februar fredage og lørdage fra 17.00-20.00
Lørdag den 15. december holder vi juletræsfest fra kl. 13.30-16.00 - husk tilmelding

Limfjords Camping og Vandland
Ålbæk strandvej 9, 7860 Spøttrup
Telefon: 97560250

A R K IT E K T F IR M A E T A N D R E A S R A V N

S ø n d e rg a d e 3 • B a llin g • 7 8 6 0 S p ø ttru p • T lf. 9 7 5 6 4 6 6 6 •

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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Verner Jeppesen
Balling: 97 56 44 88
Dennis Arboe
Vinderup: 97 44 25 00
14
www.maeglerhuset.dk

Statsaut. ejendomsmæglere - MDE

®
KØKKEN / BAD / GARDEROBE

Estate mæglerne
Helle Johansson
Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar MDE
Ballingvej 41, Hem, 7800 Skive
Telefon 97 53 16 16, Fax 97 53 16 18
Mobil 29 46 27 98
7801@estate-maeglerne.dk

Lem Maskinstation
* Rendegraver
* Slamsuger
Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
  
Viggo Thorgård
Mobil 23461030
15

Renovering af Lihme Vandværk
Af Erik Lofstad

Bestyrelsen i Lihme Vandværk begyndte i
2005 en undersøgelse af muligheden for
at foretage en udskiftning af det gamle
trykfilter fra 1976. Det skulle i så fald erstattes af 2 nye filtre, så der blev dobbelt
filtrering af vandet.
Ønsket om dobbelt filtrering er opstået efter, at der er kommet et nyt drikkevandsdirektiv, som er blevet svært at overholde
med det gamle filter. Da det også havde
en alder, som betød, at det for længst var
kommet i farezonen med hensyn til gennemtæring og nedbrud, virkede det logisk
at benytte lejligheden til at give vandkvaliteten et løft.
Det skal dog understreges, at vi ikke har
haft problemer med at overholde myndighedernes krav til drikkevand. Vi har
dog i bestyrelsen haft en fornemmelse
af, at vandkvaliteten kunne blive bedre,
og vi har også modtaget henvendelser
fra forbrugere, som ikke var tilfredse med
vandkvaliteten.
Efter at have undersøgt priser på filtre og
udskiftning, og der havde været tilkaldt
sagkyndig bistand til at rådgive os, kunne
vi se, at vi nok skulle vurdere, om der
skulle foretages en total renovering af
vandværket.
For at kunne forsvare en så stor udgift for
vandværket, var det naturligvis vigtigt, at
der var grundvand i tilstrækkelig mængde og i en kvalitet, som kunne danne
grundlag for drift af vandværket mange år
frem i tiden. Her har vi bl.a. kunne bruge
de undersøgelser, som det nu nedlagte
Viborg Amt har lavet i forbindelse med
grundvandsbeskyttelse omkring vandværkerne i Vestsalling. Her viser beregningsmodeller, at vi ikke, inden for de næste
200 år, vil ramme grænsen for nitrat. (De
200 år er et krav, som skal opfyldes, hvis
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der ikke skal laves tiltag omkring vandværket.)
Med dette på plads besluttede vi, at
arbejde mere målrettet mod en totalrenovering af vandværke. Til at rådgive os
med dette, valgte vi Midtjysk Vandrens
fra Herning. De kunne også udføre den
del som vedrører filtre, udpumpning mm.
Efter en række forhandlinger blev vi enige
om at gå i gang med renoveringen, og da
det havde været med på generalforsamlingen, var grundlaget for dette i orden.
Der blev nu forhandlet om omfanget af
renoveringen og valgt håndværkere til de
forskellige opgaver.
Den 11. oktober startede renoveringen.
Under renoveringen er Ålbækvej og
Lihmegård blevet forsynet fra Skive Vand,
mens resten har fået vand fra det midlertidige vandværk, som har været opstillet på
pladsen ved vandværket.
Indvendig har alt været fjernet, gulvet
brækket op, murværket er repareret. Der
er opsat nyt loft, og der er lagt nyt gulv
med klinker. Det nye vandværk med dobbelt filtrering, frekvensstyrede pumper,
overvågning og meget andet blev tilkoblet
forbrugerne den 21. november, og der
mangler kun nogle få ting før hele renoveringen er afsluttet.
Vi har i bestyrelsen en plan om at holde
en åbenthusdag for at vise det nye vandværk frem for forbrugerne, men det bliver
bekendtgjort senere.

”Lihme gamle skole” - Menighedshuset
Af Birgit Jørgensen og Jakob Fløe Nielsen

Som bekendt købte menighedsrådet
ved Lihme Kirke for nogle år siden ”Den
gamle Skole” for at bruge bygningen til
graverhus og menighedslokaler.
Imidlertid har der ikke været den store interesse for at bruge menighedslokalerne,
specielt ikke efter at ”Aktivitetshuset” er
blevet bygget.
Menighedsrådet har derfor gennem det
sidste år overvejet at fjerne ”Den gamle
Skole” og de tilhørende udhuse for i
stedet at bygge et nyt mindre graverhus
samt anlægge en større parkeringsplads
på området.

Der vil blive afholdt et sognemøde d. 11.
marts 2008 kl.19.30 i Menighedshuset i
Lihme.
Menighedsrådet vil denne aften orientere
om de påtænkte ideer omkring ”Den gl.
Skole” og området vest for kirken.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Som så meget andet, er der delte meninger og følelser omkring dette, så kom
denne aften og giv din mening til kende
- kun på den måde kan din holdning gøre
en forskel. Menighedsrådet vil være til
stede til dialog og Lokalrådet ved Lihme
Kirke vil servere kaffe og brød denne
aften.
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Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup
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Frisøsen
v/Gitte Johnsen

Østergade 5, Rødding, 7860 Spøttrup

97 56 56 55

HAVETRAKTOR

MOTORSAVE

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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HENRIKSEN

_______ ____

__

VÆRKSTED-GALLERI

UNIKA
KUNSTHÅNDVÆRK
·

GLASK UN ST

·

M ALERI ER

·

FI LTTASK ER

·

SK ULP TURER

Balling
el a/s
97 56 42 44
40 80 66 66

Se mere på

www.gallerihenriksen.dk
ÅBEN
SØNDAG KL. 13.00 –17.00
Vi åbner gerne efter aftale.

ADELGADE 8 - LIHME - 786 0 SPØTTRUP
Tlf: 97560312 - Mobil: 29800350

Nørregade 8 - Balling
7860 Spøttrup
info@ballingel.dk
www.ballingel.dk
Forretningen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag
kl. 9.30-16.30
Fredag kl. 9.30-17.00
Lørdag kl. 10.00-12.00

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

9756 8025
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Ladine

Nordentoft 6, Lihme
www.ladine.dk
97560640 – 23934202
Tøj 2 til 16 år

OPHØR
Alle dele max. kr. 50

Tekst og
musik
Jens Jacobsen
Kåsvej 23, Lihme
9756 0503

Marianne Smedemark

Kåsvej 23, Lihme, 9756 0503

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Slagtermesterinden

			
		

...mad fra hjertet

			
			
			
			

Nørregade 9
Balling
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 41 67
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Mads Møllers erindringer II
Af Ib Svenningsen
Den nye skole blev opført nede i Lihme
by lige ved kirken i året 1847, og der
blev tillagt embedet en have vest for
skolen. Denne have, der ligesom grunden, hvorpå skolen var bygget, var taget
af byens fællesjord (oprindelig byens
gadekær), blev i halvfjerdserne udvidet
til det dobbelte. Ganske vist var skolen i
Lihme by for et palads at regne, mod den
hytte Jesper Brøndum havde resideret
i oppe i Smedemark, men jeg er dog af
den formening, at den var nærmest at
betragte som en rønne overfor nutidens
(1940) skolebygninger.
Der var jo indrettet bolig til læreren i den
ene ende af huset, og den var yderst
tarvelig. To små stuer, køkken og bryggers og entre fælles med skolebørnene.
Denne gang var brolagt med marksten.
Selve skolestuen havde gulv af mursten
og bjælkeloft. Væggene var hvidkalkede.
Ved den ene side stod en mægtig bilæggerovn fra Fossum værk, mærket anno
1771. På siderne var der fremstillet illustration til fortællingen om kammersvende
fra Morland , og på forside sås Filip døbende Kandaces skatmester (Apostlenes
Gerninger kapitel 8, v. 27). Årstallet måtte
jeg vel huske, da jeg i adskillige år havde
det indebrændt på bagsiden af min hånd.
Bordene var meget lange med skråplader
til begge sider. Ved et sådant bord kunne
nok sidde 16 børn. Da der var fire borde,
var der altså plads til 64 børn. Der var
ikke noget egent ved katederet, men ved
siden af det, under det ene vindue stod
et lille bord 1 m. højt, 30 cm. Bredt og
såvel 1 m. langt. Det havde en liste rundt
i kanten. Det var et sandbord, og det fortaltes, at det havde været brugt til derpå
at give de små den første undervisning i
skrivning. Der hældtes altså en del sand
ud på bordet, og når det var glattet ud
med en lilial, skrev læreren med en pind
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eller sin finger, hvad han ville have barnet
til at efterligne. Da jeg første gang trådte
ind i videnskabens forgård, fæstede mine
øjne sig ved en mærkelig rude i et af
de 6 vinduer, der var i skolen. Den var
af jernblik, men midt i dette snurrede et
lille hjul rundt. ”Hvad er det for noget?”
spurgte jeg en af de store drenge. ”Det er
en fismøl,” var svaret.
Et overfald
Som før sagt, var der en jordlod til skolen. Derpå kunne nok holdes 3 køer, 2
trækstude og nogle får. Dette lille avlsbrug gjorde imidlertid, at far kom i kontakt
med bønderne. En anden ting, der også
virkede i samme retning, var, at far blev
brugt meget til at opsætte dokumenter, så
meget endogså, at de på herredskontoret
i Skive kaldte ham Vestsallings prokurator.
Og så skal fortælles et par små oplevelser, som jeg har fået fortalt af mor:
En aften da far med sit studespand kørte
hjem fra et samlag i Ålbæk, havde han
en del penge hos sig, og da skete det , at
han blev overfaldet. Nede i Dybdal sprang
pludselig en mand, der var sværtet i ansigtet, op af grøften, hævede en lang kniv
op i luften og råbte:” Pengene eller livet!”.
Far sad med en solid pisk i hånden, og
dens tykke snor lod han suse ned over røverens ansigt, idet han sagde:” Nej, ikke
denne gang, bitte Per Hede!” Kæltringen
gav et vræl og sprang tilbage, hvorpå far
kørte videre med sine stude. Han kunne
vel tænke, at manden ikke kom igen, da
han blev nævnet ved navn.
Samme mand, der var murer, kalkede i
skolen efter fars død. På dette hans togt
gennem stuerne hang fars barberkost
ved ham. Og da mor spurgte ham, om
han ikke havde set noget til den, svarede
han:” Den har De jo ingen brug for nu.”

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207/2924 6171
Minimum 2 personer
heraf en over 20 år
Første døgn kr. 150
Depositum kr. 500

Friske Fisk

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

2176 6615
9756 0179

Leos radio
Jens Hansensvej 3, Højslev

97 53 61 55
Kvalitet til rimelige priser
Eget moderne værksted

gar ant B r ic h g u lv e & ga r d i n e r
Skive

•

v i bo rg

•

H o l S te b ro

•

N y kø b i N g M .

Inspiration til gulve og gardiner

		
		
		

BRICH TÆPPER SKIVE A/S
KATKJÆRVEJ 1 - SKIVE
TLF. 97 52 69 99 - FAX 97 52 69 98
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AB C

Bogstaver i
børnehaven i Lihme
Af Anette ??????
Personalet i Fjordbo børnehave har indrettet et rum, hvor personalet målrettet
kan arbejde med børnenes sproglige og
skriftsproglige udvikling.
Pædagogiske spil, leg med tal og bogstaver, sprogstimulerende computerspil,
bøger er bl.a. nogle af de tilbud børnene
og voksne kan fordybe sig i.
Rummet er tænkt som en kombination af
at børnene kan benytte rummet uden meget hjælp fra voksne, have mullighed for
at fordybe i fred og ro, og at personalet
har mange sprogstimulerende aktiviteter
samlet et sted.
Her i december vil vi have meget fokus
på bogstaver og bogstavernes lyde, da
”Palle Post” flytter ind med alle sine 28
bogstav dyrevenner i bogstavhuset. Hvert
dyr har sit bogstav og sin egen skuffe
at bo i. Børnene vil, over tid, lære de
forskellige dyr at kende. ”Palle Post” har
til opgave at passe på alle dyrene. Det er
ikke altid en nem opgave...
I daginstitutionerne er det et obligatorisk
tema at lave en tidlig indsats omkring
børnenes sproglige og skriftsproglige
udvikling, således at børnene udvikler lyst
og motivation for at beskæftige sig med
det fremover.
Det er vigtigt det foregår i leg og andre
kropslige aktiviteter.
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En sej
kvinde i
Lihme
Af Marianne Husted

Maren Stampe åbner
døren en solskinsfyldt
søndag formiddag. Hendes øjne stråler, hun er i
hopla til at fortælle om sit
lange liv. 95 år er hun helt
præcis. Født i 1912. Det
er før 1. Verdenskrig, som
hun stadig har en erindring
om siddende i næsen. Hun
sad ved siden af brændekomfuret i det duftende
køkken og kiggede på sin mor, der ristede
rugkerner på panden. De blev brugt til at
brygge kaffe på, når rationeringsmærkerne ikke rakte i den store familie i Rødding,
som Maren kommer ud af.
Moderløs
Maren klarer sig selv den dag i dag. Og
det har hun stort set altid gjort. Med mod
til at gå sine egne veje. ”Jeg fik ingen
uddannelse, desværre,” konstaterer hun.
Marens mor talte ellers altid varmt for,
at børnene skulle få en uddannelse. Det
gjorde Marens store søskende også. De
blev præster, lærere og sygeplejersker.
Maren er nummer fem i søskendeflokken
på otte. Da hun var midt i teenageårene
døde hendes mor, og så var det med et
slut med planerne om at få en uddannelse. ”Så skulle vi jo hjemmefra. Der kom
en ny kone, og så kunne der ikke være
så mange børn,” forklarer hun og tilføjer,
at den nye kone altid var god ved hendes
far. Maren blev sendt til Odder, hvor hun
kom i huset hos en lærerinde. Her skulle
hun lave mad og også lære at spille
klaver og sy. Men alt det indendørs har al-

drig rigtig været noget for Maren. Hun vil
hellere være udendørs og var langt mere i
sit es, da hun fik en plads på en gård ved
Aarhus. Her arbejdede hun både i marken
og staldene. ”Jeg har altid været glad for
heste.” Første på sommeren stakkede
hun hø, og sidst på sommeren gik hun
efter selvbinderen og bandt neg.
Statshospital
Hovedparten af kvinderne fra Marens tid
var hjemmegående husmødre, men ikke
Maren. Hun har altid været på arbejdsmarkedet. Geografisk er hun kommet vidt
omkring inden for landets grænser. Århus,
København, Lolland-Falster, og så tilbage
til Salling, hvor hun flyttede ind i huset på
Grønningen i begyndelsen af 1980’erne,
da det var nybygget.
I København arbejdede Maren på et
statshospital lidt nord for byen. Det var
dengang, der var kæmpestore anstalter
til. Maren var plejer, og det krævede, at
man var af en speciel støbning. ”Patienterne var meget urolige dengang, de fik
ikke så meget medicin, så man skulle
passe på ikke at få en tallerken eller no-
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Lille og stærk med ægte knækstyring

34.995,-

PARK COMPACT 16 WD
Stigas mindste 4 WD er det
perfekte valg for dig, som ønsker at
tage skridtet ind i firhjulstrækkets
vidunderlige verden. Det er en
smidig rider, der let kommer
frem i din have. Den efterlader ikke skridmærker, hvis du
f.eks. standser
og starter på
skråninger eller
i fugtigt græs.
Inkl. 95 cm Combi aggregat

Nu med elektrisk justering af klippehøjden
SPAR
5.000

PARK ROYAL
En Svanemærket rider er et særligt miljøvenligt produkt. Den er
udstyret med ergonomisk sæde
med komfortabel affjedring, højdeindstilleligt rat, det nye 105 cm
Combi aggregat med elektrisk
højde-justering, 16 hk 2-cyl.
Honda motor samt
mekanisk hjælpestyring.
Vejl. udsalgspris
kr. 44.995,-

LIGE NU

39.995,-

NYHED!

Inkl. 105 cm Combi aggregat med elektrisk højdejustering

Skive Trykluft
Lars Bonde
Bilstrupvej,
7800 Skive

Vores mindste rider med frontmonteret aggregat
SPAR
1.000

READY
En kompakt rider med frontmonteret
klippeaggregat. Et godt alternativ til
de store plæneklippere og havetraktorer. Miljøvenlig motor på
12,5 hk, nyudviklet 85 cm Combi
aggregat, hvor du kan vælge
mellem bagudkast eller Multiclip.
5 gear frem og 1 bak.

15.995,-

Inkl. 85 cm
Combi
aggregat
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97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
Skiveegnens
største skov- og havebutik

get andet kastet i ryggen lige pludselig,”
fortæller hun. Også i Aarhus arbejdede
Maren på et hospital for psykisk syge
mennesker. Det var i Risskov. Men her
gjorde hun rent i laboratoriet, vaskede
flasker og kolber og havde ikke så meget
kontakt med patienterne. Hun boede i
midtbyen og cyklede på arbejde hver dag.
Skilsmisse
Det var i den periode af sit liv, hvor hun
var gift og fik sin søn. Ægteskabet var
ikke lykkeligt, så Maren ville skilles. Det
var meget ualmindeligt, og Marens familie
forsøgte da også at tale hende fra det.
”Men jeg er en stædig kamel; når jeg først
har sat mig noget i hovedet, så gennemfører jeg det,” siger Maren med et underfundigt smil. Hun blev skilt og synes, at
alting blev meget lettere bagefter.
Også Marens søskende kom langt
hjemmefra, men Limfjorden havde en dragende virkning på dem, så mange af dem
vendte tilbage til hjemegnen. De købte
sommerhus ved Knud Strand. ”Vi badede
meget, og naturen her er bare så skøn,”
fortæller Maren, som stadig elsker at gå
lange ture hver eneste dag. Nu med sin
rollator, som hun er meget glad for.
Rejselysten
Marens nysgerrighed rækker langt
ud over Danmarks grænser. Når hun
fremhæver højdepunkterne i sit liv, er
det rejserne, der står i forreste række.
Hun har altid haft lyst til at rejse. ”Det var
først på mine gamle dage, jeg begyndte
at rejse. Da havde jeg nogenlunde råd til
det,” siger hun. Hun tog til Kina, Amerika,
Spanien, Italien, England, Skotland, Irland
og mange andre steder for at finde ud af,
hvordan andre mennesker lever og for at
lære deres skikke at kende. I Kina undrede hun sig over nogle røde metalkasser i
gadebilledet. Måske var det postkasser?
Men nej, det viste sig at være kæmpestore spytbakker, der var sat op, fordi det var
forbudt at spytte på gaderne. Så der blev

spyttet langspyt, som hver gang landede i
en rød kasse.
Irak
Nu nøjes Maren med sine daglige gåture,
men hun er stadig meget optaget af, hvordan andre mennesker lever. Hun synes,
der er så meget ufred i Verden; fjernsynet
er fyldt med billeder af vold og krig. Hun
vil gerne forstå bevæggrundene for det og
læser så meget, hun kan. ”Jeg læser om,
hvorfor krige opstår, og hvorfor pokker
mennesker ikke kan leve fredeligt med
hinanden. Det er som om menneskeliv
ikke regnes for noget mere,” siger hun og
tilføjer: ”Jeg synes heller ikke vores unge
mennesker skal sendes til Irak, hvad skal
vi blande os i det for?”
Whisky
Selv lever Maren i fred og fordragelighed
med sine naboer. Tidligere på formiddagen blev hun budt indenfor hos naboen
Erling. ”Så fik vi en whisky-sjus. Det
gør vi somme tider, og så sidder vi og
snakker om alle de problemer, der er,”
fortæller Maren, der har betroet sin læge,
at hun da gerne vil blive 100 år. Af sine
søskende har Maren en storesøster på
98 år og en lillesøster tilbage. De bor på
plejehjem begge to. På opfordring slutter
Maren med at give nogle råd om, hvordan
man kan blive lige så gammel som hun
og holde sig lige så frisk. Maren ser andre
ældre, som er alene og ikke rigtig får
noget ordentlig mad, og hun siger: ”Man
skal købe noget ordentlig at spise, leve
godt med grøntsager og mælk og ikke
spare på maden. Og så skal man gå ud
til andre mennesker, snakke med dem
og spørge dem om, hvordan de har det.
Man skal passe på med at tro, at det hele
handler om én selv. Andre kan have det
meget værre.”
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Englenes andel i Adelgade
Af Jørgen Dalsgaard

Lihmebladet har denne gang opsøgt Maj
Sorin Kristensen og Jean Damien samt
deres to piger i den gamle skole på Adelgade 28 , i vores søgen efter historien
bag menneskene der bor og lever i og
omkring Lihme.
Som det første øjekast antyder, så er
Jeans oprindelse lidt sydligere end Adelgade, nærmere bestemt fra området i det
sydvestlige Frankrig
mellem Bordeaux og
den spanske grænse.
Maj er egentlig fra
Århus, og begge er
de højt uddannede
civilingeniører . Maj
er ekspert i elektronik
herunder reguleringsteori. Jean arbejder
med procesoptimering
særlig efter LEAN
modellen.
Hvad har dog nu al
dette at gøre med ”
Englenes andel ” . For
at forstå dette må man
erindre Jeans baggrund . Han er rodfæstet i den franske madkultur, der jo unægtelig
er noget forskellig fra
den danske. Det er
derfor nødvendigt med
mellemrum at hente
friske råvareforsyninger fra hjemegnen , som oftest via hans
forældre. Nu er det sådan, at der opstår
let et vist spild, når man producerer f. eks.
rødvin. Efter fransk lov er det sådan at
spildet kan være op til 14%. Dette spild
betegnes ”Englenes andel ”. På forunderlig vis havner der en sjælden gang en lille
del af dette ”spild” i Lihme, endda et spild
af særdeles god kvalitet. Ligeledes følger
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også anden gudespise som Fois Gras
etc. med fra hjemegnen.
På det musikalske område er Jean en
særdeles habil guitar spiller med hang
til heavy rock, som f. eks AC DC og
Metalica. Han har en samling af elguitarer
i den store gamle skolestue til formålet.
Oven i købet har han tilladelse fra Maj til
at larme fordi huset er så stort, og der er
tilstrækkelig med døre der kan lukkes.
Selv sætter hun sig hellere til Hindsberg
flygelet, også i skolestuen, men nu står
den på Bach og Chopin i stedet. Egentlig
er hun klassisk pianist bl.a. med en fortid
som solist sammen med Frederiksberg
amatør symfoniorkester.
For at holde den fysiske form i orden
danser de en gang om ugen både standard og latin. Hun går desuden til aerobic
og han bokser på motionsplan i Skive AC,
eller løber en tur ned langs fjorden.
Da parret første gang kom til Danmark
gik tingene ikke så glat som nu. Efter at
de havde afsluttet deres uddannelse for
10 år siden var de først et par år omkring
Sumatra og Malaysia. De besluttede
sig for at tage til Danmark for at søge
arbejde. Maj søgte flere jobs og fik dem
alle sammen. Modsat sendte Jean mange
flere ansøgninger af sted, men fik ikke
et eneste tilbud. Så satte Maj hårdt mod
hårdt og meddelte virksomhederne, at
det var enten dem begge, eller ingenting.
Meget hurtigt meddelte Bang og Olufsen,
at man sagtens kunne bruge dem begge.
Maj i Struer, og Jean i Skive. Efter et
hurtigt kig på landkortet købte de et håndværkertilbud i Vejby. I dag arbejder Maj
på DEIF i Skive som projektleder og Jean
på Dantherm ligeledes i Skive
De boede i Vejby indtil de for to et halvt
år siden købte ejendommen i Lihme.
Egentlig var der vist en del der mente at
den kunne gå under samme betegnelse
som stedet i Vejby, men ikke Maj og Jean.

De vurderede at rammen var i orden, og
potentialet langt større. I dag er den omdannet til en form for Patricier villa med
lyse høje rum med stuk, og den oser langt
væk af stil.
Hvordan var det så at flytte til Lihme?
Parret og deres børn føler at de er blevet
taget rigtig godt imod i Lihme. I starten
var det måske lidt en fordel at bo i en bygning, som så mange mennesker har et
forhold til. Mange er kommet og fortalt en
masse om deres oplevelser i og omkring
skolen. Nogle gange fortæller Maj at hun
ikke har nået at opfatte hvem folk egentlig
var fordi der var så meget at snakke om
med huset, at man ikke altid nåede til en
egentlig introduktion. Netværket har de
bl.a. også opbygget via Emilie og Frejas
dagpleje og børnehave.
Familien lægger ikke skjul på at børnepasning, skole og indkøbsmuligheder
var en meget væsentlig forudsætning for
at de besluttede at flytte til Lihme. Hvis
ingen af delene havde været der, havde

de nok ikke købt stedet. Ligeledes sætter
de meget stor pris på egnens naturgivne
forudsætninger med tæt til fjorden, og det
kuperede terræn omkring Lihme.
Kulturforskellen kan dog skimtes i blandt
andet holdningen til haven. Den franske
tradition byder en stram og minimalistisk
havestil, med måske nogle klippede
buksbom og ellers en velfriseret græsplæne. Majs bud på en have er efter den
engelske havestil og indeholder flere
farver og mere volumen, så udviklingen
bliver spændende at følge.
Og – nå ja – så er der for resten lige de
3 store småsprossede vinduer i skolestuen fra 1902 i rigtig kernetræ. Dem har de
brugt 3 uger på at renovere som sådan
nogle skal renoveres på ydersiden. Ikke
noget med thermo her, men man bruger
forsatsruder i stedet. Så kan vinduerne
med lethed holde 100 år igen. De kræver
i øvrigt ligeså lang tid på indersiden før
de er perfekte, men det er et projekt der
følger senere.
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Arrangementskalender

Husk at indlevere nyt til arrangementkalenderen til lonewagner@hotmail.com/97560662

December

13. Lihme Kirke Julekoncert med
Margrethe Smedegård og
luciaoptog. Efterfølende kaffe i
forsamlingshuset.

Januar

15. Lihme Husholdnings Forening
Tur til Cejoma Tøj i Roslev
31. Lihme Borgerforening, 		
Generalforsamling

Februar

3. Lihme Borgerforening Fastelavn
18. Lihme Pensionistforening		
Aktivitetsdag i Lihme
Forsamlingshus
23. Lihme Husholdnings Forening,
Wellness, Rønbjerg Feriecenter
Marts
11. Sognemøde om og i Menigheds
huset kl. 19.30

Borgerforeningen:

FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT SØGES!!!!!!
Ja-så er det, at vi alle er tilbøjlige til at springe
resten over. Men hør lige engang: vi er en
forening, nemlig !!! Borgerforeningen! som
så tit hører: forsamlingshuset skal holdes
vedlige, køkkenet skal renoveres, der skal
males, passes udenoms areal, der er ikke for
mange aktiviteter.

ÅÅHHH vi ved det, men en bestyrelse på 7
- alle med familie og job, kan ikke trylle.Vi vil
gerne en hel masse, for jer/os og vort bysamfund. for at det kan lade sig gøre er vi nød til
at få jeres opbakning, som der var til byfesten.
Og tusind tak for det, det var godt. rigtig godt.
Vi vil gerne, om vi kan få en stab af frivillige.
Skrevet på en liste. Der vil så i 2008 blive en
fest for alle frivillige og bestyrelsen, som tak
for det man har udført i årets løb.
HVAD SKAL DER LAVES??????
arbejdsdag i huset. Hjælp til pasning af
værestedet.( pladsen bag forsamlingshuset).
Et eller to par, hvis børn færdes der og hygger
sig med venner og venninder. opsyn i et år så
skifter vi - for der er jo flere forældre i byen.
og vi har jo alle travlt, det er det man hører
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hver gang man spørger nogen. men hvis vi
sammen trækker læsset, er den ikke så tung,
for de andre. Nye aktivitter for børn. Sommerfest d. 7,8 og 9 august 2008. foredrag i
samarbejde med andre foreninger.
Jo vi håber I har lyst at HJÆLPE lidt, det vil
blive til meget for os. ta naboen i hånden, og
få nogle hyggelige timer sammen med os.
skulle du have lyst så ring til os !! Du skal
være 15 år, der er dog ingen aldersstop. Alle
der vil HJÆLPE er meget meget velkommen.
Ring hurtigst muligt - så vi kan lave en super
aktivitetskalender for 2008, med din HjÆLP.
Kontakt:
Jan Pedersen 97560815 eller 3815815  
Vibeke Miltersen 97560626
Vi mangler jer!!!!!! kontakt os vi har mange
planer. Hvis der er flere hænder.
Tusende tak for hjælp ved banko 5.
november
- til Thomas Sørensen, Hanne
Nielsen, Ingerlise (balleby) og de to
søde skole piger.

Forening			

Kontaktperson

Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
Borgerforening			
Jan Pedersen		
Fritidsfiskerforening		
Søren Vang		
Gyldendal Bådelaug		
Søren Vang		
Havnebestyrelsen		
Søren Vang		
Haven Cafe			
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
9756 0273
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 Jakobsen, 9756 0636
Dorthe Dalsgaard, 9756 8104
Ann Balleby, 2344 3673
Marianne Husted, 97560605

Annoncetegning: Kim Jakobsen
Artikler, billeder og annoncer sendes til:
ba@skivehs.dk
Trykt af Skive Offset, oplag 800
Udgivelse:
Marts 2008 - deadline 1. marts
Juni 2008
September 2008
Logo: Poul Nielsen
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v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860
Spøttrup
Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.dk

Tidsbestilling Tirsdag – Fredag
fra 9-10
Åbningstider:
Tirsdag 10.00 - 17.30
Torsdag 13.00 - 20.00
Onsdag og fredag efter aftale.
Lørdag i lige uger efter aftale.

Buffetsuccen fortsætter:

SPIS ALT HVAD DU KAN FOR KR. 168
Torsdag, fredag, lørdag
kl. 18-21

Bordreservation:
tlf. 97 56 01 66

v/Leonhard Sapiga
Vester Hærup
Strandvej 30, Lihme
7860 Spøttrup
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