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Høst i den selvforsynende have
Af Ann Balleby

Løg, kartofler, rosenkål, grønkål, blomkål,
porrer, selleri, ærter, gulerødder, pastinak,
rødbeder, persillerod, bredbladet
persille, kruspersille, jordbær, asparges,
hvidløg, bønner, ærter, koriander, spinat,
rucolasalat, hovedsalat, icebergsalat, dild,
blåbær, tyttebær, stikkelsbær, hindbær,
solbær, ribs, rabarber, mirabeller,
blommer, æbler, pærer, markchampignon,
hyldeblomster, hyldebær, brombær,
hasselnødder og så har jeg sikkert glemt
noget.
Dertil kommer de hundredevis af buketter,
som er blevet taget ind i huset eller nydt
på terrassen.
Haven er i balance med gødning fra heste
og høns.
Sommerdag med storfamilien i den selvforsynende have
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Vi har i øvrigt blot købt fire x ti æg de
sidste seks år. Resten leverer hønsene,
som også har givet lommepenge
til drengene, når der har været
æggeoverskud.
Jeg talte med et yngre menneske, som
satser på køkkenhave i fremtiden og som
allerede er gået i gang med at holde høns
og som har grise i et udhus. “Det er dejligt
at have kontrol over sin mad og være
sikker på, hvordan den er produceret”.
Og så er der altid overskud af et eller
andet i haven, som familie og venner kan
nyde godt af.
Havesæsonen går på hæld for i år, men
arbejdet frem mod næste sommers høst
er gået i gang.
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Håndværksbrød
fra
Konditorbageren
Skive
		

Mejeriprodukter fra Thise

Tips - Lotto
Pakkeservice fra GLS
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
Primagaz
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-19.00
Kåsvej i Lihme
9756 0008
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Ja tak, så gerne
Af Marianne Husted

”Jeg har fået en kanonopbakning, det er
fantastisk,” siger Dagli’Brugsen Lihmes
uddeler gennem fem måneder, Jimmy
Dalsgaard Pedersen. Han startede bag
disken 1. april med et ønske om at sætte
sit eget præg på brugsen og skabe den i
sin egen ånd, så kunderne kan mærke, at
der er kommet en ny uddeler til byen.
Friske varer og god kvalitet. Det sætter
Jimmy i højsædet. Han fik hurtigt
anskaffet en ny køler, så hamburgeryg,
skinker, oksetykstege og andre kødvarer
byder sig til lige inden for døren. En ny
grøntsagskøler er også på trapperne,
og det samme er en lille ovn til at bage
kager i. Så fungerer det tekniske, der skal
til for at stå klar med de bedste varer.
Indbydende udstillinger og en åben butik
med god plads til at komme rundt i for
både folk med barnevogne og rollatorer er
andre ting, der ligger Jimmy på sinde.
Karriere i Coop
Som 14-årig startede han som
flaskedreng i Balling brugs, blev udlært
i brugsen i Lihme for knap ti år siden og
fik efterfølgende en masse erfaringer
gennem sine ansættelser inden for Coop
i brugser i Sdr. Omme, Nr. Nebel, Horne,
Egeris og Glyngøre. Det resulterede i, at
han nåede sit personlige mål om at blive
uddeler inden sin 30 års føddselsdag,
som var den 28. maj i år.
”Bestyrelsen er 100 % med på
alle investeringer, når jeg er
førstegangsuddeler,” forklarer Jimmy,
som er glad for at kunne spørge alle
i bestyrelsen til råds. Faglig sparring
opsøger han også, når han har brug for
inspiration, hjælp eller gode råd. Dels
gennem en salgschef i Coop og dels
via sine kolleger i brugserne i Rødding
og Balling samt sin storebror, som er
uddeler i Dagli’Brugsen Rødkærsbro. I
den første tid er han blevet overrasket
over kontorarbejdets omfang. Det er ikke
favoritdelen af uddelerjobbet; men han
mener, at det skal til, og at det er ham,
der skal stå for den del.

Jimmy Dalsgaard Pedersen er ny brugsuddeler i
Lihme brugs.

Omsætningsfremgang på 10 %
”Der er ingen nem vej til at få den
tabte omsætning tilbage, siden den
nye lukkelov blev indført,” siger
uddeleren og nævner, at små butikker
som Dagli’Brugsen i Lihme er i hård
konkurrence mod butikker i fx City Vest
i Skive. Brugsen i Lihme har dog haft en
omsætningsfremgang på 10 % fra 1. april
til 1. august sammenlignet med samme
periode sidste år. Og det skyldes ikke
prisstigninger. Kun kaffen er steget, og
det er som følge af en dårlig kaffehøst
rundt om i verden.
”Vi laver kampagner sammen med
Rødding, sender SMS-tilbud, yder
fornuftig god service og håber folk
tager noget mere med sammen med
tilbuddene,” siger Jimmy, der, efter
indretningen med det nye udstyr i
brugsen, koncentrerer sig om at sælge
varer og gøre det godt for kunderne.
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Handlende i brugsen
af Marianne Husted

En sensommer eftermiddag snakker jeg
med kunder på vej ud af Dagli’Brugsen
Lihme for at blive klog på, hvorfor de
handler her, og hvad de køber.

Maria
Svenningsen,
Kåsvej
Jeg skal købe
ind i brugsen,
siger min mor. Vi
køber det, vi har
brug for her.

Otto Pedersen,
Lihme
Brugsen er
det nærmeste.
Jeg køber ikke
noget specielt;
men almindelige
dagligvarer, lotto
og sådan noget.
Det er næsten det
hele, jeg køber
her.
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Thorkil Johnsen,
Rødding og Martin Hald,
Nordentoft
Brugsen ligger tæt på,
og her kan man lige få
cigaretter og is eller noget
til kaffen. Hvis vi skal holde
en lille fest kører vi herop
og køber lidt sprut og
sådan. De store indkøb gør
vi i Rema 1000, men her
køber vi det, vi mangler i
hverdagen.

Anni Nielsen, Lihme
Vi skal bibeholde vores lokalbrugs.
Det ville være frygteligt, hvis
den skulle lukke. Jeg køber alle
dagligvarer her, så behøver vi
ikke køre til Skive. Og der er
kommet flere spændende ting
og mange gode tilbud, siden
Jimmy er kommet til. Vi foretager
mindst halvdelen af vores indkøb i
brugsen.

Jesper Lykke, Dybdal
Brugsen ligger tæt på, og det er
nemt at handle her. Vi må gøre
noget for at bevare butikken. Vi må
værne om den, ellers har vi den
ikke, og så får vi langt, når vi skal
handle ind. Selvom jeg kører forbi
Rema 1000 og andre butikker i
Vinderup hver dag, så lægger jeg
det meste af mit indkøb her. Det er
kun noget bestemt vaskepulver, jeg
køber i Rema…

Poula Schmidt,
Lihme
Vi kan ikke
undvære
brugsen, det
er et godt sted
at handle. Der
er brug for
dagligvarer hele
tiden, og det
er ikke godt at
skulle langt væk
efter dem. Jeg
køber det meste
i brugsen, det
bliver ikke til
meget andre
steder.

Eva Tinglef, Lihme
Det er hyggeligt at komme i brugsen. Der
er altid én man kender. Det er også rart at
komme om og sige hej til medarbejderne.
Og vi vil gerne støtte brugsen – vi holder jo
sammen. Bland selv slik er noget af det, jeg
køber, det er blevet billigt.
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USA – en oplevelse større end de fleste
Af Henriette Hansen

Endnu engang skulle Skive
Handelsgymnasiums internationale linje
på studietur, og denne gang gik turen
til De Forenede Stater, mere præcist
Washington og New York. Turen var
længe ventet og forventningerne var høje.
Jeg kunne fortælle stolpe op og ned
omkring hvad vi har set, men jeg vil
egentlig hellere fortælle om hvad jeg
synes der var mest interessant at
opleve, og det var helt klart de mange
kulturforskelle der var både i skolerne,
blandt folket og rent erhvervsmæssigt.
”Can I help you with anything?”
Vi startede vores rejse i Washington, hvor
det første vi alle lagde mærke til var, hvor
venlige alle folk var. Vi mødte en enorm
imødekommenhed og det var aldrig et
problem for os at få hjælp til at finde en
adresse eller lignende.
Flere gange kunne vi stå på et
gadehjørne og så man bare en smule
undrende ud, troede mange at vi var faret
vild og spurgte os om vi havde brug for
hjælp. Vi var meget overraskede over, de
kom til os og at det ikke var os der skulle
komme til dem og spørge efter hjælp,
da vi er vant til det her hjemme. Flere
var også interesserede i at vide hvor vi
kom fra og spurgte meget ind til hvad
forskellene på Danmark og USA så var.
Den store interesse de havde overfor os
kom også bag på os, da vi nok havde
nogle fordomme om, at amerikanere
synes at deres eget land og deres kultur
er det bedste – vi blev dog klogere.
Den sociale arv
USA er jo kendt for ordsproget, ”Hver
mand er sin egen lykkes smed” og dette
kunne vi især mærke da vi besøgte
Frederick Douglas Academy, som er en
afroamerikansk skole der ligger i Harlem
kvarteret i New York. På denne skole
gik alle elever meget højt op i at få så
høje karaktere som muligt, og det at
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være den allerdygtigste elev var en ære,
hvorimod i Danmark er man vant til, at
det ikke er populært at være den kloge,
men på denne skole gjorde man meget
ud af at vise at man var dygtig. Skolen
havde f.eks. en tavle, hvor alle elevers
karakterer stod på, og på den måde
var det til frit skue, hvem der var den
dygtigste. I Danmark gør vi meget for at
”gemme” karakteren væk, og holder den
gerne hemmelig for alle andre end vores
forældre. Det var meget tydeligt at se i
det amerikanske samfund, at hvis man
var dygtig så gælder det om, at komme
fremad og vise sig frem.
En tæt befolkning
Amerikanerne har en særlig måde at
socialisere sig på. Vi fandt nemlig ud af at
mange amerikanske familier flytter mange
gange i løbet af deres liv, hvilket er med
til at give dem en større social mobilitet.
Herhjemme er vi vant til at man har sine
bekendt- og venskaber fra folkeskolen, fra
ungdomsuddannelserne, fra universitetet,
fra arbejdet og så med sine naboer. Men
amerikanerne har mange flere sociale
kontakter ved at de tit flytter, men udover
det så bruger de meget det, at de spiser
ude flere gange om dagen, hvilket gør
at de nemt kommer i kontakt med andre
mennesker. Det er højst sandsynligt
også derfra den store imødekommenhed
kommer fra.
Et besøg værd
Jeg fik på de to uger rejsen varede bl.a.
oplevet Det Hvide Hus, baptist kirker,
Times Square, musical på Broadway,
holocaust museum og et af verdens
smukkeste syn – nemlig udsigten fra
Empire State Building om aftenen.
Hvis man går med en lille drøm i maven
om at opleve The States siger jeg bare;
”Go, go, go!”. Det er en helt fantastisk
oplevelse. Jeg er endnu en gang blevet
en smule rigere på oplevelser, og jeg
citerer gerne H.C. Andersen; ”At rejse er,
at leve.”

Henriette på Brooklyn Bridge i New York

Kongressen i
Washington DC

Ground Zero i New York om aftenen
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Oktober åbent hver weekend:
Fredag 17.30 - 22.00; lørdag og søndag 13.00 - 22.00
Bordbestilling: 9756 0166
November og december:
Åbent for selskaber, julefrokoster,
begravelsessammenkomster, møder,
generalforsamlinger o. lign.
Ring og lav en aftale.

Følg os på facebook og www.restaurantgyldendal.dk
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Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp + 45 2335 2301

Spøttrup
Havkajaklaug/-klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal
DK-7860 Spøttrup

Priser pr døgn /
Prices per 24 hour /
Preise pro 24 Stunden
Børnekajak / Children’s kayak
/ Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak
DKK 175.
2’er kajak / two person kayak
/ Zweierkajak DKK250.
Efterfølgende døgn / successive 24 hours / je weitere 24
Stunden: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution
DKK 500.
Minimum 2 personer, heraf
en over 20 år/ minimum two
persons, of whom one must
be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter
als 20.
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Den sidste skolefest
Af Bente Stamp

Det er med forventningens glæde jeg
pakker en weekendtaske og sætter
kursen mod Lihme - denne gang ikke
bare for at besøge min mor, men for at
åbne op for en svunden tid, som startede
for snart 50 år siden - min entré i den
danske folkeskole.
Forud for selve dagen har jeg af Jesper
te Jytte og Marius fået til opgave at
finde frem til mine klassekammerater.
Albummet har været fundet frem med
fotos af krybbespil med fru Anneksgårds
formidable farvekridtstegninger på tavlen i
baggrunden, min højtelskede klasselærer
fru Behrmann og hendes flotte bogstaver,
skolekomediebilleder fra Potter i pension,
blokfløjtekoncerter, atletikstævner
- og alle de små pasfotos i de røde
plastikmapper er blevet nøje studeret.
Men nu er det nu. Vores centralskole skal
lukkes. Og det med manér.
Da den gule murstensbygning dukker op
foran mig, presser der sig et par levende
billeder frem på nethinden: De smukke
blomstrende kirsebærtræer flankerede
alléen den dag, hvor hele klassen stod
og ventede spændt. Vi skulle nemlig på
skoleudflugt helt til Bornholm.
Det andet billede, der dukker op, er hele
klassen ventende ved cyklerne klar til tur
til æ Fodmose med Eriksen - og Meta
vinkede farvel til os.

Som en kalejdoskopisk film overgiver
vi os og lader os flyde med strømmen
af minder. Kan du huske?... Ihhh og
åhhhh..... Hvem er det nu lige, du er? ....
Nej, sådan var det ikke! ....Kan du ikke
engang huske det?
Skolegården er bare så lille - hvordan
kunne man dog blive helt forpustet af at
løbe fra sit klasseværelse over gården
til omklædningsrummet? Og hvor er
den store gymnastiksal skrumpet ind til
næsten ingenting!
Vi genoplever lugten fra det mørke
rum med håndklædestangen og ser fru
Blåbjerg i det lille omklædningsrum - hun
var altid så smart klædt på. En smut i
kælderen og klubben vækker minder
om filmaftener og gode snakke med fru
Carstens.
Vi går hurtigt forbi fysiklokalet, hvor Krats
8. klasse regerede, og ender der, hvor vi
i tidernes morgen sang morgensang og
bad Fadervor.
Vi mindes lussinger, der blev afleveret.
Afstraffelsen af de store drenge i vore

Pludselig er jeg ikke bare Bente, men
Bente S. - for nu dukker Bente O. og
Bente J. også op. Sammen med Bodil
fra æ præstegård, Annette fra Kås, Erna
fra Øster Hærup, Erna fra Sdr. Hede,
Marianne Rejsebud og Ella Vognmand.
Vi er der alle sammen. Den store og
sidste skolefest tager sin begyndelse.

12

Bente Stamp

Bente Stamp i bageste række til højre
sammen med sin klasse fra Lihme skole

regnetimer - de skulle stå med næsen
ind mod tavlen med hænderne foldet bag
nakken - og alle de bukseknæ, der blev
ædt op af skolegårdens asfalt i en kædetag-fat.
Vi snakker...og snakker...og snakker.

under dansen.
Og snakket bliver der. Minderne får lov til
at regere for en aften. Gamle venskaber
blusser op. Glemte oplevelser kommer
ind på disketten igen. Mailadresser bliver
udvekslet. Bånd er atter blevet knyttet!

Tiden står stille - og alligevel har den
syvmilestøvlerne på. Pludselig er klokken
bare blevet alt for meget, og Spøttrup
Hallen kalder ind til fest. Hallen, hvor
vi oplevede sportsstævner, spillede
indendørs fodbold og volley ball, gik til
halballer og blev forelskede.

Vi er stadigvæk helt høje, da vi ud på de
små timer kører hjem til Lihme igen....

En fantastisk velkomst møder os - flotte
opdækkede årgangsborde og dejlig mad.
Festen kan gå i gang.
En snakkefest, hvor selv orkestret
dæmper sig - hørelsen er jo ikke, hvad
den har været - så man også kan snakke

Tusind tak for en flot flot dag og det
fantastiske forarbejde, der ligger til grund
for sådan en vellykket fest. En glædens
dag på trods af lukningen af vores
folkeskole!
Kan man stadigvæk føle sig høj en
måned efter? Ja, det kan man!!!
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Den store klassefest
Af Ib Svenningsen

På vegne af festudvalget, skal denne
artikel være en tak og hyldest til alle, der
har været med til at gøre festen til det,
den blev.
Tak til alle gæsterne såvel om
eftermiddagen som om aftenen og
den efterfølgende lørdag. Det blev
alle tiders klassefest bakket op af
Husholdningsforeningens kaffebord samt
Borgerforeningens indsats i hallens bar.
Mange glade mennesker, megen snak,
god mad, festlig musik og dans gjorde at
festen, for manges vedkommende, først
sluttede ved 4 tiden søndag morgen, mig
selv inklusiv. Hvor var det dejligt at træffe
alle jer, som gennem de 49 år har været
Lihme skole forbi. Hvor var I dog bleven
voksne, ja, nogle endda aldrende. I første
omgang var I meget fremmedgjorte, men
ved nærmere eftersyn fremstod I, som
dengang I gik på Lihme skole, det være

Arrangørerne af den stor klassefest:
Birgit Jørgensen, Malene Riis
Sørensen, Jane Lofstad, Ole Jeppesen,
Jesper Dahl, Ane Marie Henriksen
og Ib Svenningsen
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sig udseende, stemme og humor, hvor
var det dejligt.
Også en tak til sponsorerne, Hallen
og Restaurant Gyldendal for en
uorglemmelig aften. Tak til Lihme Bladets
redaktion og skribenterne, der bakkede
op om Lihme Bladets særudgave om
Lihme skole, som stadig kan købes i
brugsen.
Vi valgte reklamerne fra, hvorfor vi blev
nødt til at tage 10 kr. pr. nummer.
Det var ikke for tidligt vi tog afsked med
skolen, idet nedbrydningsfirmaet allerede
nu har sat sit præg på skolen, der nu
fremstår som en ruin. Dog forudsiger de,
at bygningerne er klar til ibrugtagning
omkring 1. december.
Til slut vil jeg ønske, at Lihme skoles
bygninger fortsat må være samlingsstedet
og det kulturelle centrum for indbyggerne
i Lihme sogn.

Ansatte på Lihme skole
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Og snakken gik og gik og gik...

Spøttrup Hallen var fyldt op
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Peter Fogde Mikkelsen

Store ombygninger
af den nedlagte
Af Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og dagtilbudsleder i VSD
Skive byråd besluttede i efteråret
2013, at VSDs undervisningsafdeling
i Lihme nedlægges med udgangen
af sidste skoleår. I stedet skal dele
af skolebygningerne ombygges til en
aldersintegreret institution, hvor der både
skal være vuggestue og børnehave.
Fjordbo fortsætter derfor – omend i en
ny form. Byrådet har besluttet, at den
resterende del af skolen samt bygningen,
der i øjeblikket rummer Fjordbo, skal
”afhændes eller alternativt nedrives”.
Derfor har der været nedsat et
byggeudvalg bestående teknisk
serviceleder Kim Jacobsen, repræsentant

fra teknisk forvaltning Ole Juul Tomassen,
leder af Fjordbo Hanne Nielsen,
repræsentant fra beboerforeningen
Claus V. Mikkelsen, repræsentant fra
skolebestyrelsen Bente Sørensen,
direktør Per Nors, souschef Finn D.
Andersen og skole- og dagtilbudsleder
Peter Fogde Mikkelsen.
Udvalget har gennem flere drøftelser
nået frem til en spændende model for
den nye institution Fjordbo. En institution,
der lever op til fremtidens krav – både
pædagogisk og bygningsmæssige.
Området i skolebygningerne, der
i øjeblikket indeholder skolens
musiklokale, dagplejernes mødelokale og
Lihmesamlingen renoveres og indrettes
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til to lokaler. Et til børnehave og et til
vuggestue. I sammenhæng med dette
indrettes fællesrum og gangareal med
vinduesparti mod skolegården. Der
indrettes ny garderobe og renoveres
toiletter. Bygningsfløjen med skolekøkken,
værksted og gymnastiksal bibeholdes.
Den øvrige del af skolen og bygningen,
der i øjeblikket indeholder Fjordbo,
skal derefter afhændes eller alternativt
nedrives.
Hanne Nielsen fortsætter som leder
af Fjordbo ligesom den største del af
personalet fortsætter. Det glæder mig,
at vi således også fremadrettet har
et stærkt team i Lihme. Vi glæder os
sammen til de nye udfordringer med
vuggestuebørn. Personalet er i øjeblikket
ved at hente erfaringer fra andre
vuggestuer, så de er klar til at modtage
børnene. Med denne løsning samles
tilbuddet for de 0-6 årige i Lihme. Det
giver en tryg base for børn og forældre
og mange pædagogiske muligheder.
De små kan spejle sig i de store, de
kan samarbejde, og der er samtidig
mulighed for pædagogiske aktiviteter, der
tilfredsstiller forskellighederne. Samtidig

Første skoledag
for nogle år siden
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giver vuggestuen mulighed for fleksibilitet
hos forældrene, da åbningstiden er den
samme som børnehaven. Vi har allerede
modtaget flere tilmeldinger til vuggestuen,
hvilket glæder os meget. De første fire
børn starter d. 13. oktober.
Ydermere står det klart, at der
opretholdes faciliteter, der giver
muligheder for lokale kultur- og
fritidsaktiviteter i Lihme. Jeg har forstået,
at en lokal borgergruppe arbejder på
at etablere et medborgerhus i den
resterende del af skolens lokaler. Det er
et spændende projekt, som vi følger tæt
og ønsker al mulig held og lykke.
Licitationen er nu afsluttet og projektet
er iværksat efter at byrådet har lavet en
ekstrabevilling til projektet. Håndværkerne
er gået i gang og vi glæder os til at
følge byggeprocessen, som vi forventer
afsluttes i løbet af efteråret.
Jeg glæder mig meget til, at bygningerne
står færdige og den nye Fjordbo er
klar til indvielse. Jeg er sikker på, at
ovenstående løsning er rigtig god – både
for børn og voksne i Lihme.

AKT-KRAP
2012-13 i Skive
Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

Eller kontakt PsykologCentrets leder Lene Metner på Tlf.:
21 79 52 04

K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling
Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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Familie gudstjeneste
Af Jane Lofstad

Kære præster
Som dåbsbarn i Lihme kirke bliver man,
sammen med sin familie, inviteret op i
kirken en eftermiddag sammen med de
andre børn, der var blevet døbt for tre år
siden.
Børnene får overrakt deres børnebibel og
hører en hel fantastisk fortælling omkring,
hvad dåben er for en begivenhed.

Alle børn sad måbende og hørte på
vores to fantastiske præster og deres ven
Snapper. Som forældre var det en skøn
oplevelse, som vi taler om endnu.
Vi vil benytte lejligheden til at takke
Anna-Mette og Jacob for deres måde at
imødekomme de små.
Med kærlig hilsen
Lars, Jane, Signe og Johannes

Anna-Mette, Jakob og ”Snapper”. De tre kan fange
børnene, så de forstår den begivenhed dåben er
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Hanne Lund Nielsen har sendt hæftet om Lihme kirke
til hendes majestæt dronningen. Dronningen har ved
tidligere lejligheder besøgt kirken - Danmarks
ældste. Forleden var også tidligere kirkeminister Bertel
Haarder forbi.
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

Slip for regnskabet

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

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

Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Maling · Værktøj · Arbejdstøj · Brændeovne · Haveredskaber
Plæneklippere · Postkasser og alt i byggematerialer
Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag:
8.00-12.00

HOBBY-HUSET
GRUNDVAD BYGGECENTER
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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A/S

Mandag til fredag: kl 8.00-18.00, Lørdag: kl 8.00-17.30, Søndag: kl 9.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
Pølsebrød
Ristet hotdog
Fransk hotdog

18,7,25,25,-

Pommes frites (lille)
Pommes frites (stor)
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix

20,30,45,60,60,-

Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix

75,60,-

Kyllingemix m/ekstra kød
½ Kylling, m/pommes frites
½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat

75,75,75,50,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
65,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
60,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese
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60,60,75,50,5565,55,65,75,-

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

&

75,75,-

Kyllingeburger m/paneret kød 50,Kyllingeburger m/ slice kød
60,Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger
Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab
Menu: Hjemmelavet burger

80,85,95,80,115,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 85,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
60,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 75,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce

85,-

Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce

85,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf

50,75,-

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

55,55,55,-

75,-

&

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost
Cowboy toast
DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

30,25,25,-

50,55,50,-

Salat m/ kylling el. kebab
Grov sandwich m.

70,-

kylling eller kebab

65,-

Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

40,40,-

Sunshine
solcenter

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdage, søndage
og helligdage
9.00 - 21.00

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup
Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33

40,Åbningstider
35,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

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

kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-21:00
Lukket
kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-23:00
kl. 15:00-23:00
kl. 14:00-21:00
kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00
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Gyldendal Teglværk og landskabet bag set fra luften

Bogen om Gyldendal Teglværk
Af Flemming Johansen
Jeg har for kort tid siden afsluttet
forberedelsen og skrivningen af
manuskriptet samt fundet omkring 100
billeder, der skal bringes i den kommende
bog.
Materialet er nu i gode og kyndige
hænder ved Lihme Bladets redaktion hos
Ann Balleby, som har lovet at udføre det
store arbejde med opsætning og layout,
så det kan gøres klar til trykkeriet. Det
bliver Vinderup Bogtrykkeri, som får
opgaven, da de havde det bedste tilbud.
Vi håber og regner med en udgivelse
hen mod slutningen af efteråret, og vil
forsøge at holde en udgivelsesdag på
restaurant Gyldendal. Tanken kunne så
være, at interesserede måske en søndag
eftermiddag ville finde vejen derned, evt.
nyde en god kop kaffe eller andet fra Laila
og hendes dygtige kollegers store udvalg.
Samtidig vil forfatteren og medlemmer af
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Lihme Bladets redaktion være til stede,
og der vil være mulighed for at sikre sig et
eksemplar.
Bogens format og øknonomi
Bogen bliver 17x24 cm i format og bliver
trykt i 250 eksemplarer. Sideantallet er
endnu ikke fastlagt, men jeg vil tro at det
bliver omkring 150-175 sider. Vi regner
med en pris på 150,00 kr., og håber
dermed at alle interesserede kan være
med.
Jeg står som forfatter selv for udgivelsen
og bærer alene det økonomiske ansvar,
og håber naturligvis at bogen vil falde i
lokalbefolkningens smag. Jeg skal dog
kun have mine udgifter til trykningen
dækket ind, og vi tror og håber naturligvis,
at der kan blive et overskud fra salget.
Dette overskud ønsker jeg at donere
til Lihme Bladet til videre gavn for
lokalsamfundet. Jeg får derfor ingen

økonomisk vinding ved projektet, men
har alene haft den store glæde at skrive
bogen, hvor jeg har mødt og talt med
mange forskellige mennesker i hele
landet. Det er honorar nok i sig selv.
Og hvad får læseren så for pengene?
Bogen tager læseren med tilbage i tiden
til sidste halvdel af 1700-tallet, hvor
herremanden på Hostrup opførte det
allerførste teglværk syd for den store
have bag hovedgården. Dette teglværk
blev senere flyttet ned til kystvejen og var
i drift til omkring 1910. På den anden side
af lerskrænterne mod Gyldendal havde
en gårdejer i 1865 opført et teglværk,
kaldet Hærup teglværk og endelig i 1895
åbnedes det tredje teglværk tæt på
Hærup teglværk. Efterhånden smeltede
værkerne sammen og blev omkring 1900
til det Gyldendal Teglværk, som vi kom til
at kende.
Nogenlunde kronologisk
Bogen går nogenlunde kronologisk frem
for så vidt angår teglværksdelen. Takket
være gamle referater og dokumenter har
det været muligt at skabe en nogenlunde
præcis skildring af teglværkets historie
også i de første årtier. Senere og især
op i mod slutningen af teglværkets
levetid 1970 har det været lettere at få
informationer, da jeg har talt med flere
nulevende mennesker, der enten selv har
været beskæftiget eller også har deres
forældre arbejdet på værket.
Men hvad lavede folkene ved Gyldendal,
når de ikke var på arbejde eller der var
vinterlukket. Børnene – og dem var der
mange af – yndede selvfølgelig at lege
ved teglværket, selv om det var forbudt
område. En af drengenes foretrukne
unoder var at komme uset ind i et
brændkammer, som netop var fyldt op
og hvor opfyringen skulle påbegyndes
nede fra kammeret. Her så drengene
så deres snit til at tisse på stenene.
Lugten bredte sig naturligvis op gennem
fyrhullerne til brænderne, der gik på loftet.

Når de indimellem fjernede hætterne
for oppefra at se ned til stenene, fik de
”urinparfumen” op i næsen. – Tja, sådan
var det jo.
Vi skal naturligvis også beskæftige os en
hel del med fiskeriet og ålestangningen,
idet Limfjorden dengang var et rent
spisekammer med friske fisk og skaldyr.
Flere Lihmeborgere har fortalt om
barndomstiden, og blandt andet Bente
Hansen huskede, at når julegrisen skulle
slagtes, var det en ren gru for hendes
forældre, Vita og Henry ”snedker”. Grisen
var selvfølgelig blevet godt forkælet, og
Vita og Henry gemte sig derfor i stuen
på divanen med hinanden i hænderne,
medens slagteren og tilkaldte naboer fik
grisen aflivet.
Ellen Jensen, der også er kendt under
navnet ”søster Lyngsie”, har også fortalt
levende om barndomstiden samt afsløret
hvorfor hendes far, Christian Christensen,
fik tilnavnet Lyngsie, som han egentlig var
mest kendt under.
Selv om det var et hårdt slid at være
teglværksarbejder på Gyldendal, var de
fleste glade for at være der, og de tog sig
også tid til at se noget andet.
Indimellem gik man nogle stykker
sammen og lejede en bil med fører.
Så drog man samlet helt til Skive og
tog på juleudstilling eller i biografen
for at se en god film. Andre gik også i
aftenhøjskolen hos lærer Jensen eller til
engelskundervisning hos fru Annexgaard.
Folk var dengang lige så nysgerrige og
videbegærlige som i dag, de havde blot
ikke ret mange penge. Det er nok værd
at huske på, når vi i dag besværer os
over for høje skatter, kun en enkelt bil i
carporten og manglende fladskærme i
hele huset.
Der fortælles naturligvis også meget
andet i bogen, men jeg håber de nævnte
eksempler har givet lyst til at stifte
nærmere bekendtskab med bogen og
måske købe et eksemplar.
Dermed er man også med til at støtte op
om lokalsamfundet.
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Al Capone fra Lihme

Gæt en Al Capone-lihmebo!
Af Ann Balleby

Billederne på disse sider er taget af
Anne Marie Jørgensen i forbindelse
med en optagelsesprøve til medieog journalisthøjskolens fotografisk
kommunikationslinie i København.
Optagelsesprøvens anden (af tre)
optagelsesled havde benspændene,
at der skulle være en serie af tre
sammenhængende billeder. Et skulle
indeholde en person, et en stol og det
sidste et rum.
Derfra var der fri fortolkning på hvad man
ville aflevere.
Billederne af bedstefar er taget i hans
dagligstue i maj måned. De blev derefter
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billedmanipuleret ind i to andre billeder,
som jeg tog i Holstebro Biograf.
Billederne fik Anne Marie Jørgensen
videre blandt de sidste 60 ansøgere, der
var til to dages prøver og interviews på
skolen i København.
Så svaret er, at lihmeboen er Svend
Jørgensen alias Al Capone, som bor på
Vester Hærup Strandvej nær Gyldendal
Havn.

Maden var spændende og meget
anderledes og bl.a. på rå fisk.
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Sejlads

Af Morten Sørensen
Jeg har gået til sejlads i fire år, og har lært
en masse. Vi lærer både teori og praksis.
Vi lærer at rigge båden til og af og at
binde forskellige knob. Og så lærer vi om
vind og vejr, og om hvordan man begår
sig på vandet.
Sejlads er sjovt, for når man sejler, så
kan mærke vinden, og hvad vindens
kraft kan gøre. Det er dejligt at sejle, og
det er sjovt at lade sig transportere af
vinden. Min storebror har taget kørekort
til speedbåd. I Gyldendal kan man
både sejle optimistjolle, zoom8 og 606,
og når man bliver gammel nok og er
rutineret sejler, kan man få lov at tage
speedsbådscertifikat. Man starter som
regel i en optimistjolle fordi det er lettest
at styre. De yngste sejlere er ca. seks år.
Hvert år holder vi sommerlejr, det er
årets højdepunkt. Det er rigtig sjovt, vi
sejler sammen og laver alt muligt sjovt
med og på vand. Vi har f.eks. sejlet
kajak, vindsurfet, leget forskellige lege på
vandet og blevet trukket i fuld fart efter
en speedbåd i en stor badering, hvis man
havde lyst til det. Vi sover på havnen i
både, telte, shelters eller campingvogn og
hygger os. Sommerlejren starter fredag
eftermiddag og slutter lørdag aften med et
fælles grillarrangement.
Sejlads er sjovt og let at lære.
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Morten Sørensen foran en
optimistjolle. I år har han
ellers mest sejlet i Zoom8,
som er en hurtigere og teknisk
mere krævende båd

Jollerne gøres klar oppe ved
klubhuset med hjælp fra voksne

Sejlads giver unikke naturoplevelser.
Det kræver også mod og dygtighed
på en måde som meget få sportsgrene
gør

De store drenge sejler 606’eren
i havn og rigger den af

Arthur og Jimmy har rigget
sejlene af og sat dem fint på plads.

Vandblå sejlerblik

Michael er en af de meget rutinerede sejlere,
som nu har bestået
prøven til kørekort
til speedbåd
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Kirsten Mønsted Andersson mindes
barndommen i Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Kirsten Mønsted Andersson, 55 år, fik lige
som alle andre Lihmebørn invitationen
til den store fest i forbindelse med
skolelukningen her i august 2014. Som
udsendt fra Lihme Bladet spurgte jeg
Kirsten: ”Havde du lyst til at deltage i
festen?” Og svaret lød: ”Nej jeg havde
absolut ikke lyst til at deltage.” Kirsten
bliver dog snart overtalt af sin tidligere
lærer fra Lihme skole og nu nærmeste
veninde, Inger Hovde (tidligere Inger
Carstens), som sagde, at det var hun
nødt til. For Inger skulle overnatte hos
Kirsten og var besluttet på at komme
til festen. Det resulterede i, at Kirsten
Mønsted Andersson kom til at sidde til
bords med sin gamle klasse.
I slutningen af september kører Kirsten og
jeg en tur til Ålbæk, Lihme og Gyldendal,
hvor Kirsten fortæller om sit liv.
Hvor er du opvokset?
”Mine forældre boede i Ålbæk, bag
møbelfabrikken oppe på marken i et hus,
som er fjernet i dag. Mine forældre mødte
hinanden i Esbjerg, hvor min far fiskede.
Min mor flyttede til Ålbæk som 15-årig,
da hun var gravid. Mine forældre, Oswald
Hedberg Jensen (kaldet Mønsted) og
Tove, fik fire børn inden for fem år. Tænk
min mor blev efterladt helt her ude med
alle de små børn. Min far fiskede fra
Esbjerg, og han var meget lidt hjemme.”
Kirsten tænker, og hun sender blikket
op over marken for at se, om hun kan
mindes noget fra sin tidlige barndom.
Vi kommer ned ad Ålbæk Strandvej til
det sidste hus på højre hånd. Det er
et sommerhus i dag og ikke det hus,
som familien Mønsted boede i, men
placeringen er ok. Kirstens far købte
huset, og de fik et fjersyn ret tidligt.
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Kirsten mener, at hendes far ville gøre det
godt for hendes mor.
”Da jeg er fem år og min yngste søster er
halvandet år sker der det, at min far går
ind for at se efter min mor under dynen,
fordi hun ikke er oppe. Han konstaterer,
at hun er væk. Efter nogle timer vælger
han at pakke alle os fire søskende i bilen,
og vi kører til Esbjerg for at opsøge min
mors familie her. Jeg husker, at min mor
og min mormor står i døren, og at vi alle
bliver afvist.”
Hjemme på Ålbæk Strandvej var
Oswald nu alene med fire børn, og
Kirsten siger, at han ikke ville kræve af
hendes bedsteforældre, Elisabeth og
Johannes, at de skulle passe børnene.
Bedsteforældrene boede tæt på, helt ude
ved fjorden lidt nord for Ålbæk, hvor de
levede af fiskeri på fjorden.
Kirsten og hendes bror kom i samme
klasse i Lihme skole, og startede nede på
den gamle skole, hvor de gik to år inden
den nye skole blev indviet.
Var det et frirum, at komme op på
skolen?
”Nej det var hæsligt. Jeg husker alle
de gange, hvor mit haleben var ømt,
fordi stolen blev hevet væk under
mig. I frikvartererne husker jeg mine
kammerater komme i nye strømpebukser.
Jeg fik ikke nyt tøj, men aflagt og
meget lidt.” Kirsten mindes også, at
halstørklæder blev strammet omkring
hendes hals, og at hun virkelig var
bange. ”Det var meget nemmere for min
storebror, fordi han var god til fodbold og
brugte meget tid på at spille bold.”
Hvordan klarede din far opgaven?
”Han fandt husholdere, som vi gik alene
med, medens han stadig fiskede. Jeg

Kirsten Mønsted Andersson ved shelterne i Gyldendal.
Hun fortæller om sin barske barndom i Lihme

husker, at jeg fik os alle på cyklen og ned
til bedstemor. Hun lagde altid alt, hvad
hun havde i hænderne, når vi kom, og
vidste, at så var det galt. Selvom hun ikke
sagde meget, førte det også denne gang
til handling hos min far og afgang for
husholderen.
Min far valgte på et tidspunkt at holde
op med at fiske, og kutteren, som lå ud
for Ålbæk, blev en dag sejlet i sænk, og
han mistede den.” Kirsten fortæller, at de
havde en lille kiosk, hvor der var meget
aktivitet om sommeren, når alle skulle til
stranden for at bade. Hun oplevede også
kiosken som en pligt, som hun fik oven
i alt det praktiske i huset og med sine
søskende.
”En nat, hvor vi børn var alene hjemme,
skete der det, at jeg vågnede ved, at
jeg ikke kunne få luft og i panik slog et
vindue i stykker. Der var røg overalt, og
jeg fik mine søskende ud.” Nærmeste
telefon var på Ålbæk Plejehjem, hvor de

fik overbevist de voksne om, at der var ild
i huset på Ålbæk Strandvej. Der var ingen
brandforsikring, så familien var uden et
hus.
Kommunen anviste familien Mønsted at
flytte ind i den ene ende af teglvækshuset
ved Gyldendal (Maarbjergs hus). Der
var en petroleumsovn i rummet, hvor de
skulle sove, og Kirsten var panisk bange,
fordi det var sådan en, som var årsag til
ildebranden på Ålbæk Strandvej. Hendes
far fandt hurtigt en løsning, som var at
bryde ind i annekset til teglværksboligen
(Bundgaards hus), hvor de så flyttede ind.
”Børneværnet kom jævnligt forbi for at
kontrollere os børn, både på skolen og
hjemme.” Kirsten fortæller, at hun havde
helt styr på, hvad der skulle være af mad i
huset for at slippe godt fra kontrollen. Når
hun handlede alle dagligvarer hos Irma i
Lihme, sørgede Irma for, at der kom fire
sodavand med hjem om fredagen og en
pose slik. Når Kirsten mindes det, smiler
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Kirsten arbejder i dag
med unge på Bustrup. Her
forsøger hun at være den
gode voksne, som kan ændre
menneskers livsretning

hun og ser sig omkring.
Fik I hjælp fra nogen?
”Nej, jeg husker ikke, at der var nogen
der reagerede. Jeg husker folks stirrende
øjne, når vi var til noget. På skolen var
der en ung lærer, Inger Carstens. Ja, hun
var med til min konfirmation, og i dag er
hun som en bedstemor for min familie.
Inger og jeg fik overtalt min far til, at jeg
skulle på efterskole. Jeg var nok lidt
barsk og truede med at melde min far til
børneværnet, hvis han ikke gav mig lov
til dette. Jeg kom på efterskole i tre år og
kom tilbage til Inger Carstens som ung
pige i huset.”
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Kirstens far kom med kommentaren: det
var godt, at hun kom hjem igen. Det førte
til, at Kirsten straks begyndte at se efter
jobs og ringe rundt flere steder, indtil hun
endte hos fru Nielsen på Gelsted kro
på Fyn. Kirsten fortæller, at fru Nielsen
fortalte hende, at man godt kunne arbejde
på en kro uden at drikke eller hænge
ud med mændene. Hun fik sit første
guldsmykke til sin 18 års fødselsdag af fru
Nielsen, og mindes krokonen med glæde.
Efter en periode som hjemmehjælper
og et kursus på en håndarbejdsskole,
opfordrede Kirstens lærere på skolen
hende til at søge ind på Odense

Håndarbejdsseminarium. De mente,
at uddannelsen inden for beklædning,
syning, textil og kunsthistorie passede
rigtig godt til hende. De afleverede
ansøgningen, og hun fik svar efter blot
to dage. Hun oplevede, at hun virkelig
fik ros, fordi hun var god til at tænke
innovativt og se, hvordan det nye virker.
I 1985 var Kirsten færdig med sin
uddannelse, og havde lyst til at komme
med Den Rejsende Højskole, hvilket dog
ikke lykkedes i denne omgang på grund
af et uheld. Efter en kort periode som
efterskolelærer på Juelsminde efterskole
fik Kirsten udfordringen med opstart af
en husholdningsskole i Sønderjylland.
Hun samlede elever ved at tage rundt og
agitere på blandt andet Vorbasse Marked.
Kirsten mødte Villy, som er far til hendes
tre børn. Kristofina, som drømmer om at

komme ind på medicinstudiet, Benjamin
som går på teknisk skole og vil være
elektriker, og Cassandra, som går i 2. g i
Holstebro.
Kirsten blev positivt overrasket over
afslutningsfesten i Spøttrup hallen, hvor
hun oplevede det som hyggeligt at møde
de voksne klassekammerater efter så
mange år.
I dag bor hun i Sahl ved Vinderup
sammen med sin mand, Knud Andersson.
Kirsten arbejder på dagskolen på
Bustrup. Det er rigtig vigtigt for hende at
arbejde med udsatte unge, da hun ved,
at kontakt med gode voksne kan ændre
ens retning for livet. Med sine erfaringer
fra barndommen har hun en god
fornemmelse for, hvor hun kan hjælpe og
vejlede.

Kirsten på stranden ved Gyldendal, hvor hun med
sine søskende og sin far blev blev flyttet ind i det der
i dag er Marianne og Steen Maarbjergs hus. Faren
flyttede senere børnene til det der i dag er Johanne og
Johannes Bundgaards hus.
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Jan Metner · Niels Peder Toft · Helle Ørskov · Finn Andersen
Sanne Jensen · Freddy Hansen · Birgitte Toft Hummelmose
Elsebeth Futterup · Martin Eberhard Olesen
Mette Boel Christensen · Ida Albers Nielsen
Gitte Bolby · Stine Toft Kjer
Solveig Hornskov Davidsen

Aut. fysioterapeuter
Christiansgade 15 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 03 05
Telefontid: 8.00-15.00
Mandag - torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00
www.fysioterapien-skive.dk
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P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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Arrangementer i Lihme

20. okt. kl. 18.30. Rejseforedrag fra Caminoen i Spanien ved Annalise Christiansen og
Marianne Kamstrup. Lihme Husholdningsforening
28. okt. kl. 18.00 Pensionistforeningens generalforsamling i Lihme Forsamlingshus.
29. okt. kl. 15.30. Kontaktrådet for Lem Lihme, Vejby, Håsum, Ramsing afholder
generalforsamling i Lem Kulturhus
06. nov. Banko i Lihme Forsamlingshus. Borgerforeningen
08. nov. Spøttrup lokalhistorisk arkiv. Åben hus kl. 13 -17. Tema: Hesten. Arkivet får
overdraget Arkivet med Nis Nissens hestelegat
10. nov. kl. 14.30 - 16.15 er der festlig og fornøjelig med familien Simmelkær.
Otte søskende synger og spiller og der bliver fortalt sjove historier. Deltagelse kr.
10.- Kaffe/te kan købes kr.15. Arr. Lem Ældrecenter i samarbejde med Lem, Vejby og
Lihme pensionistforeninger.
17. nov. kl. 14.30 til kl. 16.15 Spændende foredrag/fortælling med historier af Jeppe
Aakjær, serveret på festligste vis af P.K Nielsen.
Deltagelse kr. 10.- Kaffe/te kan købes kr.15. Arr. Lem Ældrecenter.
21. nov. Lystænding på Lihme Kirke og juletræerne Lihme
23. nov. Julemarked kl. 11.30-16 i Lihme Forsamlingshus. Arr. Husholdningsforening
24. nov. kl. 14.30. Skosalg ved Norlog sko og Smartex tøjsalg. Kaffe/te kan købes
kr.15. Lem Ældrecenter
25. nov. kl. 18.00. Julefrokost Lihme Forsamlingshus. Pensionistforeningen.
01. dec. kl. 14.30. Adventsmøde med Else Krogsgaard og Anna-Mette
Jørgensen. Lem Ældrecenter.
04. dec. kl. 14.00 Adventshygge i Fælleshuset Valmuevej. Lihme Pensionistforening.
17. dec. kl. 14.30 Lem Ældrecenters herrekor synge julesalmer og fællessang. Kaffe/
te kan købes kr. 15.
06. jan. 201 kl. 14.30. Stolegymnastik starter igen i Fælleshuset på Valmuevej.
12.-19.-26. jan. 2015. Oplæsning i Fælleshuset Valmuevej. Lihme Pensionistforening.

Vandretur kl. 8. Sidste lørdag i hver måned fra Lihme Forsamlingshus.

Lihme Mailservice

Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme direkte ind i
din indbakke. Send mail til bpjorgensen@fibermail.dk og kom på maillisten.
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Ring
og hør nærmere,
de Slagtermesterinden
muligheder, vi kaner:
Vores
værdigrundlag
for atom
drive
tilbydeog
dig,
når du skal
have gæster.
Vi accepterer
respekterer
hinanden
for den vi er.
vil vi også
vore
kunder.
Eks.Sådan
pølsebord
medbehandle
fem slags
valgfrit
pålæg
Vi glæder
os
til
at
hjælpe
dig.
kr. 55,- pr. couv.

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

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

Alle typer gravearbejde med rendegraver
Opgaver med minigraver med eller uden hammer
Nedgravning af dræn
Nedbrydning
Levering af sand og grus
Kloakarbejde: Nyanlæg, renovering, reparation, og
vedligeholdelse i samarbejde med ”Din Kloakmester”

Så er den gamle klar igen
Henning Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
97568024/51182529
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• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

Velkommen
indenfor i
din lokale
sparekasse

vi rådgiver dig professionelt
og støtter de lokale amatører
lad os sammen sætte ord på dine muligheder

Vi er lokalt engageret

Få del i sponsorstøtten

I Den Jyske Sparekasse vil
vi først og fremmest skabe
overblik for vores kunder, så
de oplever overskud - personligt og økonomisk. Og det
gør vi professionelt!

Udover den store sponsorstøtte vi i forvejen giver til det
lokale foreningsliv, støtter vi i
løbet af 2014 med mere end
en kvart million sponsorkroner - og din forening kan få
del i støtten.

Samtidig vil vi også være en
del af det lokalsamfund, hvor
vores kunder bor. Derfor
støtter vi de lokale amatører!

Læs mere om sponsorstøtte
og tilmeld din forening på
www.djs.dk/sponsor
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Kranio sakral terapi og Zoneterapi

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

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
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www.jonsered.dk

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse
Afholdte aktiviteter
Nu hvor vi går mod vintertid, kan vi se
tilbage på en sommer, der rigtigt har
kunne nydes. Det fik vi også gjort på den
årlige bivuaktur for Lihmes unge mellem
4. og 7. klasse. Turen gik til Kås, hvor vi
overnattede i bivuakker, fik lavet mad i
naturen, bål, kajaktur. Turen blev afsluttet
om morgenen, hvor forældrene kom med
morgenbrød.
Oktober måned startede vi med
”Oktoberfesten”. En god fest, hvor
Adelgade havde valgt at kombinere
oktoberfesten med en ”Vejfest”.
Kommende aktiviteter
Den 9. oktober 2014 holder vi
ekstraordinær generalforsamling,
hvor vi regner med at få ændret i
vedtægterne samt vedtaget at rive
Lihme Forsamlingshus ned, når vi har et
Medborgerhus i drift. Derudover bliver der
orienteret om status for etablering af et
Medborgerhus.
De øvrige kommende aktiviteter i
borgerforeningen er Banko den 6.
november, hvor der bliver mulighed
for at vinde ”Mortens Aftens Anden”
og så tænding af lys på Lihme kirke
og byens juletræer fredag den 21.
november om aftenen, efterfulgt af Lihme
Husholdningsforenings Julemarked om
søndagen den 22. november.
Medborgerhus i Lihme
Vi holdt borgermøde den 1. juli 2014,
hvor emnet var ”Ombygning af Lihme
Forsamlingshus eller etablering af et
Medborgerhus” i dele af Lihme skoles
bygninger.
Vi har arbejdet siden marts 2012 på at
få ombygget Lihme Forsamlingshus.
Arbejdet er gennemført i samarbejde med
Lokale- og Anlægsfonden. Vi har ikke
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kunnet tilvejebringe de sidste 2,8 mio. kr.
til at gennemføre ombygningen.
På borgermødet den 1. juli med 46
deltagere samt bestyrelses, blev det
derfor besluttet, at opgive en ombygning
af forsamlingshuset, for i stedet at bruge
kræfterne og ressourcerne på at etablere
et medborgerhus i dele af Lihme skoles
bygninger.
Når Medborgerhuset er klar til drift, rives
forsamlingshuset ned. Grunden kan
herefter indgå i den byplads, som det
allerede er besluttet af etablere på den
øvrige plads om forsamlingshuset.
Økonomi til et Medborgerhus
Vi har fået endelig godkendelse fra
Færchfonden, Den Jyske Sparekasse
og Skive Kommunes Landsbyudvalg om
at de penge, der var bevilliget/doneret til
forsamlingshusprojektet kan overføres
til et Medborgerhus. Derudover har vi
lige fået tilsagn om støtte fra Spar Vest
Fonden. Vi har således nu 700.000 kr. til
rådighed.
Derudover har vi igangsat en lokal
indsamling. Målet er at vi kan opnå en
egenbetaling/indsamling på 100.000
kr. Vi er oppe på omkring 60.000.
Indsamlingen løber frem til 1. november.
Her har vi valgt at bidrage med 40.000
fra borgerforeningens kassebeholdning,
idet den er forbedret med 40.000 i
forhold til samme tidspunkt sidste
år. Den forbedrede kassebeholdning
skyldes bl.a. overskud fra Lihme Skoles
Jubilæumsfest og byfesten. Efter
overførelsen af de 40.000 kr. har vi
stadig en kassebeholdning på 120.000
kr. så foreningens driftsøkonomi er
tilfredsstillende.
Vi har ikke et klart overblik over hvad
et Medborgerhus – ombygningen
kommer til at koste. Men ud fra den
kommunale udgift til ombygning af skolen
til en daginstitution, at vi skal have både
etableret et køkken og toiletter samt

”standardpris pr. ombygget m2, så regner
vi med at ombygningen koster omkring de
3 mio. kr.
Ide-prospekt for udvikling af et
Medborgerhus i Lihme
Vi har lavet et foreløbigt ide-prospekt for
udvikling af et Medborgerhus i Lihme.
Det er nu ved at blive bearbejdes af
arkitekt Andreas Ravn samt eksterne
konsulenter. Vi har været i dialog med
både Skive Kommune samt Lokaleog Anlægsfonden. De vil i princippet
gerne støtte projektet, uden dog at
give noget endeligt tilsagn. Men begge
steder møder vi en kraftig tilskyndelse
til at reducerer Medborgerhuset til
det absolut nødvendige, at rive ikke
anvendte bygninger ned (det kan være
en kommunal opgave) samt sikre en god
overgang mellem ude-indearealerne. Få
en fornuftig funktionalitet samt et pænt
byggeri (en arkitektonisk bearbejdning).
Disse råd er vi enige i, og dem vil vi

følge, både fordi vi som slutmål får et
bedre Medborgerhus, men også for at
kunne leve op til kravene for at få støtte.
Når Andreas Ravn har fået lavet et
skitseforslag, kan vi lave en mere præcis
omkostningsberegning samt søge om
støtte ved fonde.
Vi håber at kunne komme i gang med
ombygningen til foråret til næste år.
Lihmesamlingen
Vi vil gøre det mulige for at integrere
Lihmesamlingen i Medborgerhuset.
Lige nu står dele af samlingen i depot,
dele bliver registreret i Skive af Museum
Salling samt dele udstilles i Den Jyske
Sparekasses bygning i Lihme. Da filialen
er lukket, skal vi have etableret en
mere fornuftig og seværdig løsning for
fremtiden.

Lihme skole set fra drone
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Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

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

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

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

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

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

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

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

ms
olfbane
dk

land
øttrup
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