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Fra Wien til Lihme bladet
Af Dorthe Dalsgaard

Her i sommerferien var jeg med familien
på en cykeltur langs Donau, og målet var
Wien. Bilen blev efterladt på den første
campingplads, derefter havde vi bagagen
med os på cyklerne så som telte,
soveposer, liggeunderlag og cykeltasker.
Området er populært for cyklister, da der
er cykelstier overalt. Vi oplevede de små
østrigske byer, vinmarker og transport på
Donau med meget specielle både, som
skubbede containerskibe både med og
imod strømmen.
Langs ruterne var der skilte med
områdets dyreliv, annoncer for
gårdbutikker og masser af cyklister,
der ofte kom susende forbi os. Vi
konkluderede at de cyklede stærkere,
fordi de ikke havde tung og bred bagage
på cyklerne. Men man er nødt til at holde
en pause, hvis man kommer forbi, hvor
der fortælles om katastrofale vandhøjder
i Donau og hvis der er blomster, som bare
er smukke.Vi undrede os meget over de
store beboelsesområder, hvor husene
godt nok stod på stolper, men hvor de lå
noget lavere end vandhøjden i Donau.
Vandstanden i Donau er meget mere
reguleret end jeg havde haft fantasi til at
forestille mig, og
det betyder også
at risikoen for
oversvømmelser
af land og
boligområder
er enorm. Når
vi fremover
hører om store
oversvømmelser
langs Donau vil
jeg tænke på
jordholdigt vand
og en brusende
flod, som bare
vil fremad mod
Sortehavet.
Da vi nåede
målet, som var
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Wien, slog vi lejr på en campingplads lidt
uden for Wien og tog undergrundsbanen
ind til centrum, hvor vi tog sporvogne
rundt i byen. En lørdag morgen kl. ca.
8.30 sad vi i en sporvogn i Wien og
spejdede efter stedkending i forhold til
den spanske rideskole. Der var stille og
roligt i sporvognen, men pludselig kom
der en stor flok på ved et stoppested, og
blandt dem var der en der sagde: det
kan vores guide lige hjælpe jer med.
Vores måde at rejse på blev suppleret
med guidens begejstrede forklaringer om
bygninger, ambassader, naturhistoriske
museer og andre storslåede historiske
fine huse, som viser at Wien har været
en hovedstad for et kæmpeområde. Den
guidede tur var arrangeret fra Struer, og
damen bag os kom fra Stoholm og havde
sommerhus i Vendal. Jeg stillede uden at
tænke videre over det spørgsmålet: Så
kender du Lihme Bladet ? Hun svarede:
Ja det gør jeg. Mine børn syntes godt
nok, at det var et underligt spørgsmål at
stille, men vi fik alle en god snak omkring
Lihme Bladet i Wien, og kom af lige uden
for den spanske rideskole.
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Aktivitet skaber livsglæde

Af Marianne Husted

Vi bliver ældre. Det er et faktum for hver
og en af os. Hver dag. For mange ligger
der en særlig skillevej i livet den dag, arbejdslivet slutter, og efterløns- eller pensionisttilværelsen begynder. Nogle ser frem
til denne tid med forventning, mens andre
gruer lidt for den. Man er måske fyldt med
ideer og tanker om det nye frie liv og alt
det, man vil kaste sig over. Men samtidig kan man rammes af tanker på venner
og bekendte, som ser ud til at være gået
i stå, da de trak af arbejdstøjet og andre,
som ligefrem døde kort tid herefter.
Frihed og længsel
Højt på en bakketop med udsigt over
en smuk slugt, der munder ud ved
Limfjorden bor Åge og Else Pinnerup.
For syv år siden tog de skridtet fra at
drive eget landbrug til at gå på efterløn.
”Vi har mere travlt nu end før. Det er
blevet meget værre. Før var det 12 timer
i døgnet, nu er det 16 timer,” konstaterer
Åge tørt med et skævt smil. Men det
er noget han kan lide, og det samme
gælder fruen. ”De første 5-6 år savnede
jeg arbejdet på gården med dyrene,”
fortæller Else, der havde landbolivets
krav om to daglige røgtetider så solidt
banket ind i krop og sjæl, at der ligesom
manglede noget, da de ikke længere
var der. Åge er af en anden mening.
Han droppede alle forpligtelser i
sparekassebestyrelse, kontrolforening
og lignende, da sønnen Arne og
svigerdatteren Ditte overtog gården. ”Der
skulle ingen tvang være,” forklarer han.
Nu var han parat til det frie liv på en ny
måde. Og på trods af den lille længsel
efter gårdmandslivet, så var Else med
ham.
Espalier
Ægteparret havde oprindelig en
formodning om at flytte til Skive. ”Vi
var da også inde at se på et hus på en
villavej, men det opgav vi med det samme
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- for hvad skulle vi dog lave på sådan et
lille frimærke af en grund,” siger Else.
Derimod passede det dem rigtig godt at
købe huset for enden af Øster Hærup
Strandvej. Det ligger mindre end en halv
km fra Pinnerup-gården, og der er masser
af jord til. Den blev endevendt og plantet
til på ny. Åge står for det æstetiske, mens
Else tager sig af det mere praktiske.
Begge har de et drivhus. I Elses drivhus
er der tomater og agurker, mens der
i Åges drivhus er fyldt med kaktusser
og kasser med små planter, som han
fremavler af frø fra alverdens lande. Når
planterne bliver større kommer de ud
i den store have, som efterhånden er
groet til med spændende buske og træer
og blomstrende fuchsiaer, georginer og
et væld af andre blomster. Haven ligger
på bakkeskråningen syd for huset. I
køkkenhaven kigger Else til rødbederne,
der er dækket af et net for at holde en
nysgerrig harekilling væk fra rodfrugterne,
så hun kan få gavn af dem i køkkenet. På
østsiden af haven vokser frugttræerne.
Ikke bare sådan enkeltvis med passende
mellemrum, men smukt bundet op i
espalier. Åge former æble-, pære-,
kirsebær-, og blommetræer, så de danner
en lang kæde og møder hinanden, gren
mod gren.
Vinavl
For tre år siden plantede Åge 180
vinplanter på den lidt stenede sydvendte
skråning, og grunden til vingården
”Stonehenge” blev lagt. Her skal der
efter planen produceres både rødvin og
hvidvin. I år bærer planterne for første
gang frugt. Halvdelen er fyldt med store
klaser, der er ved at modnes til blå druer,
mens den anden halvdel består af rækker
med grønne druer. Åge og Else regner
med at få omkring 200 flasker vin ud af
det. De er ikke selv de store vindrikkere,
men mener, at mange hjælpere skal
have et par flasker for hjælpen. En
vigtig hjælper, indtil videre, har været

svigersønnen Mads. Han og Åge har
sørget for at udstyret er i orden. De har
lavet en maskine, til at knuse vindruerne
i, ud af bl.a. en gammel tøjrulle, og en
tøndepresse, der skal presse saften
ud af druerne. Midt i oktober går det
løs med plukning, presning og start på
gæringsprocessen. Så bliver der brug for
flere af hjælperne, der så til gengæld kan
se frem til en ægte ”Stonehenge” årgang
2010.
Giver børnene en hånd
Åge og Else har fire børn og det 12.
barnebarn på vej. Børnebørnene
er 1,2,3,4,5,6,7,8, 10, 13 og 15 år
gamle, og de vil alle sammen gerne
på ferie hos deres bedsteforældre.
Her kan de gå med Åge i drivhuset
eller på værkstedet, når han
eksperimenter med at fremavle

nye kaktusser eller opfinder nye ting.
Eller de kan hjælpe Else i køkkenet og
se, hvad det vil sige at være en rigtig
landhusmor, der koger saft, sylter asier og
udnytter naturens råvarer i madlavningen.
Men det er også tit, at Åge og Else
tager en tørn hos børnene. Kun Lene i
Lem har tilsyneladende arvet lysten til
havearbejde, så Åge og Else ordner haver
i både Lihme, Hvidbjerg og Hobro, hvor
de andre børn bor med deres familier. To
af børnene har landbrug, og de kan også
godt bruge et nap med ind imellem. Åge
har næsten dagligt gøremål hos Arne og
Ditte, hvor han kører i marken og passer
ting i stalden. Datteren Anna bor i Hobro
sammen med sin mand og deres fire
børn. De har et stort økologisk landbrug
med 160 malkekøer, 280 ha og en enkelt
medhjælper. Her er der masser at se
til, og de kan godt have hjælp behov i
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højsæsonerne. Derfor rykker Åge og Else
teltpælene op en god halv uge fire gange
om året. Så får de frisk luft i lungerne og
trangen til at køre på traktor tilgodeset.
”Som økologer må de jo ikke sprøjte,”
forklarer Åge og synes, at det giver en
masse arbejde med traktoren. Det meste
skal ukrudtsharves, og om foråret kører
Else markerne i det smukke landskab ved
Hobro flade med en cementtromle.
Rejseliv
Friheden fra de daglige røgtetider er
for Åge og Else nu også friheden til at
rejse. De vil gerne rejse hvert andet
år. Med rejserne går de efter de store
oplevelser - og er villige til at betale
for det. ”Vi kan jo ikke noget sprog, så
vi er nødt til at have en dansk guide
med,” siger Åge, der vil forstå og lære
af de steder, han kommer til. For to år
siden betalte de 80.000,- og rejste med
den transsibiriske jernbane på en tur
arrangeret af det danske rejseselskab
Rail Travel. De havde taget et spil
kort med til den 8.500 km lange togtur
fra Moskva til Beijing; men kortene
kom ikke frem en eneste gang. De
kørte med toget om natten og var på
udflugter om dagen. ”Det er simpelthen
vores livs rejse, ” siger Åge begejstret.
Livet i toget var fyldt med fornøjelser
og luksus: barvogn, pianist, eget bad
tilknyttet kupeen - og et stort glas vodka
til morgenmaden var noget af det,
der faldt i Åge og Elses smag. Særlig
Mongoliet gjorde et stort indtryk på de
tidligere bønder. Bjerge i nogle egne
og kæmpestore sletter andre steder.
Jorden er allemandseje, og i det øde
område kan der let være 50 km mellem
teltene, som folk bor i. Åge og Else
blev inviteret på besøg i et telt hos en
familie, der bl.a. trakterede på noget så
ukendt som gæret hoppemælk. Familien
havde får, geder og heste. Else så med
forbløffelse, hvordan de ikke, som hun
havde gjort, malkede køer, men derimod
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deres hopper. Efter vinhøsten pakker Åge
og Else igen kufferterne. De rejser med
samme selskab. I år går turen til Østen,
hvor de skal rejse med tog ned gennem
Thailand og Malaysia til Singapore.
Stor omgangskreds
Åge og Else kender mange mennesker,
møder mange mennesker og snakker
med mange mennesker. Mange kender
sikkert ægteparret og deres fire børn fra
dengang, de spillede og underholdt til
bryllupper, guldbryllupper, fødselsdage
og ved andre festlige lejligheder. Det er
slut nu, men der går ikke en dag uden, at
de ser og snakker med venner, familie og
bekendte. Omkring fire gange om ugen
kommer nevøen Lauridts fra Lihme med
rundstykker til morgenkaffen og nyheder
fra ”æ bøj”. Hver eneste onsdag mødes
Åge og Else med to hold naboer og
drikker formiddagskaffe med dem. Så er
de i festligt lag. Det fejrer de bl.a. ved, at
mændene hver får en øl og to snapse,
mens konerne deler to øl og får en snaps
hver. Så kan konerne køre hjem forstås.
Og feste igennem, det forstår Åge og Else
sig også på. Åge har tre søskende, og
Else har en enkelt søster tilbage. De ses
med hinanden til både jul og fødselsdage.
Hen over året bliver det til, at Åge og
Else deltager i 30-40 fødselsdage hos
søskende, børn, svigerbørn og børnebørn.
”Det er rigtig hyggeligt,” siger Else med
et stort smil. Hun nyder at være sammen
med andre, og er glad for at være med til
at holde sammen på familien.
Efter syv år stortrives Åge og Else
tydeligvis med den aktive tilværelse som
pensionister. ”Der skal være nok at lave,”
lyder Elses råd til andre, som overvejer
at gå på pension. Hun og Åge står op kl.
6 hver dag året rundt. De er vågne, inden
klokradioen starter med 6-radioavisen. Så
lytter de til nyhederne inden de står op,
drikker en kop morgenkaffe og tager den
nye dags mange muligheder til sig.

Hyldest til høsten
Af Lars Bertelsen
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Lihme Petanqueklub 10 års Jubilæum
Af Karen Marie Jensen

Lihme Petanqueklub blev stiftet den 27
august 2000, hvor borgmester Anna-Lise
Vestergaard indviede banerne.
Vi havde ved den lejlighed også besøg
af petanquespillere fra Lem, der skulle
fortælle om reglerne og give gode råd.
Vi er i dag ca. 16, der spiller petanque på
følgende tidspunkter:
Tirsdag fra 09.30 – 11.00 herrer
Onsdag fra 14.00 – 16.00 damer
Lørdag fra 09.30 – 11.00 herrer og damer
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Vi holder pause ca. midtvejs, hvor vi også
drøfter store og små ”begivenheder” og
nyder vores medbragte kaffe.
Jubilæet fejrede vi med grill fredag den
20. august kl. 18.00. På grund af regnvejr
grillede vi i garagen på Rosenvej.
Har du lyst til at spille petanque, så mød
bare op ved banerne, vi kan nemt være
flere til dette dejlige spil.

Vejret drillede den 27. august, så Petanpueklubben måtte nøjes
med at have grill ude og så trække ind til spisningen.

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

stort materiel
udlejningsprogram
Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

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

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

www.skp-el.dk

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

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

Klik ind på

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

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

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

ALTID BILLIG
BENZIN

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

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

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

Roskilde Festival er
Nordeuropas største
kultur- og musikfestival
og har eksisteret siden
1971. Roskilde Festival
sørger hvert år for,
at overskuddet fra
festivalen går ubeskåret til humanitære
hjælpeorganisationer og velgørenhed.
Den hundred meter lange kø til
indgangen er det, der møder mit syn,
da jeg ankommer til dyreskuepladsen i
Roskilde. Mudderet står til anklerne, og
regnen gør det ikke mere overskueligt.
Festivalen huskes som den vådeste i
Roskildes historie, og for mig den første
Roskilde Festival. Det var i 2007. Jeg
vidste ikke, hvad jeg gik ind til, og synet
skræmte mig lidt. Efter flere timers
venten og skubben, når jeg endelig
armbåndslugen og tror, jeg skal ind til
festivalen; men finder ud af, at vi kun har
stået i kø til selve venteområdet. Men
der venter mig en oplevelse, jeg aldrig
glemmer. Da vi endelig har fundet vores
venner og teltplads, skal vi til at sætte telt
op. Men det er der nogle, som allerede
har slået op, så derfor sørger de for at
hente øl. Jeg går rundt og hilser på folk
og ser ”naboerne” an. Det kan godt være,
at der på den uge i 2007 faldt næsten 100
mm regn, men det var en oplevelse, og
det var et sjovt år.
Til sådanne festivaler er det sociale noget
af det mest væsentlige, og det man giver,
får man igen. Mennesker er imødekomne
og venlige og rigtig gode til at hjælpe
hinanden i forskellige situationer. Det har
jeg et eksempel på fra Roskilde festivalen
i år. Desværre forekommer der også
tyveri, da Roskilde Festival også er et
samlingspunkt for mange sigøjnere, som
kommer for at samle flasker og dåser og
få pant for dem. Imellem disse mennesker

10

er der nogle sarte sjæle, som udnytter
festivaldeltagernes uopmærksomme
øjeblikke. Jon, som jeg mødte til Roskilde
2008, sad i den situation i år, at han fik
stjålet alt sit tøj, 3000 kr., toilettaske,
pung, telefon, og ikke mindst sit armbånd,
som er nødvendigt for kunne komme ind
til festivalen. Festivalen varer i en uge, og
dette skete allerede på anden dagen. Jon
kunne ikke stille noget op, og man kunne
se, at han bare gerne ville hjem – hvilket
også var forståeligt. Men det ville nogle
af Jons ”Roskilde-venner” ikke tillade,
så de samlede derfor over 2000 kr. ind
til Jon for, at han kunne få noget ud af
festivalen. Han havde kun kendt disse
mennesker i sammenlagt 14 dage. Jon
havde svært ved at tage imod tilbuddet,
og var overvældet over disse menneskers
barmhjertighed.
I det øjeblik oplever man den rigtige
festival-ånd, og det kun til festivaler som
Roskilde, dette sker. Det gør ikke noget
at være anderledes eller at se anderledes
ud. Den rare adfærd er også grunden
til, at der ikke er mere vold end der er til
Roskilde i
forhold til at Jacob med vennerne i teltet.
Det var hans 4. Roskilde Festival
70 – 80.000 og han har tænkt sig også
mennesker
at komme de næste
samles. For mange år.
eksempel
er der mere
vold til Skive
Festival,
hvor der
kun samles
20.000
mennesker.

SEE 20:10

Hjertestarterkursus

Af Maiken Miltersen

I sommerferien var den danske KFUM
korpslejr kommet til Skive, det er en
landslejr som kun bliver holdt hvert femte
år. I år kaldte de den for SEE 20:10, som
står for Scout Explorer Event. På lejren
var der spejdere fra 20 forskellige lande,
og ud af de ca. 15.000 som var med på
lejren var 3.000 af dem fra andre lande.
Hver morgen startede vi i Spøttrup
Gruppe med at stå op klokken syv, og
så havde vi 3-4 minutter og så skulle
vi på morgen løb. Bag efter det fik
vi morgenmad og så tog vi på mega
aktivitet i 6 timer. Det var rigtig hyggeligt.
Om aftenen lavede vi mad over bål og
hyggede os. Nogle aftener var vi til lejrbål
sammen med alle de andre og nogle
gange var det også bare vores distrikt.
I år var det helt specielt fordi korpset
havde 100 års fødselsdag. Så den
morgen skulle vi ikke have vores
cornflacks og havregryn, der fik vi
rundstykker og kage i stedet for. Den dag
var Lars Løkke Rasmussen også der ude,
for at sige tillykke.
Det fedeste ved lejren var at man
mødte alle dem man kendte i forvejen fra
andre steder, men der var langt ned i den
anden ende når men kendte en dernede.
Det var virkelig en kæmpe oplevelse, og
den bedste spejderlejr jeg nogensinde
har været på! Jeg glæder mig rigtig meget
til 2012, hvor man ser dem alle sammen
igen i Holstebro!!

En situation fra et tidligere
hjertestarterkursus i Lihme.

Kort Hjertestarterkursus den 16/10 2010.
Kursus i brug af hjertestarter udbydes af
instruktør Susanne Thomsen.
Sted er Aktivitetshuset på Valmuevej. Tid
kl.10 ca.14
Det er gratis at deltage for Lihmes beboere. Hvis man ønsker bevis koster
det 20 kr.

Det her er et billede hvor alle
spejdere står og holder et stykke
papir op, fra den dag vi holdt
fødselsdag for korpset.

Kom og vær med så du er bedre rustet til
at bruge hjertestarteren, hvis uheldet er
ude. På kurset får du mulighed for at
prøve en hjertestarterprøvemodel.
Maximum kursister er 20 personer.
Hilsen Susanne Thomsen
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Mit arbejde - opmåling på Grønland
Af Claus G.
Jochumsen

Jeg sejler for
søværnet, som
maskinmand
og sejler både
her hjemme og
på Grønland,
dog mest på
Grønland.
Jeg er i en
lille afdeling af
søværnet, der hedder Søopmålingen,
som er lånt ud til Farvandsvæsenet, der
holder til inde på Holmen i København.
Vores primære opgave er at måle hav
dybder, temperatur og saltindhold
m.v. til elektroniske søkort. Vi laver
opmåling på det meste af Vestkysten
af Grønland. Fra Nord til Syd er der
2670 km svarende til afstanden mellem
Danmark og Nord Afrika. Den samlede
kystlinje er skønnet til 39000 km, så
man bliver ikke arbejdsløs lige med det
samme. Områderne, vi får udstukket, er
aftalt mellem Farvandsvæsnet og det
Grønlandske Hjemmestyre.
Sikkerhed
På Grønland sejler vi altid to skibe
sammen, af hensyn til sikkerhed er
skibene aldrig mere end en times sejlads
fra hinanden, så vi kan hjælpe hinanden i
tilfælde af uheld.
Der er seks mand på hvert skib. En
chef, en maskinmand, en tekniker, to
dæksfolk og en kok. Jeg arbejder som
maskinmand og er også fungerende
næstkommanderende og indsatsleder
sammen med de to dæksfolk, som er
røgdykkere i tilfælde af, at uheldet er ude.
Skibene ikke er så store. Faktisk er
den største kun 30 meter. Fordi vi skal
kunne komme helt indenskærs, er vores
opmålingssæson præget og foregår fra
april til sidst i september. Pga. vejret
og isen må skibene ikke sejle resten
af året. Vejret spiller en meget central

12

rolle, fordi det er så ustabilt. Vi kan kun
få vejrprognoser to dage frem og det
kan ændre sig i løbet af et par timer
pga. lokale vejrfænomener, der skyldes
bjergene og indlandsisen. F.eks. kan der
komme nogle vindstød der hedder Sydost
med styrke på op til 140 km i timen.
Men det sker heldigvis ikke så tit. Men
en god tommelfingerregel er at se på de
grønlændere, der sejler ud for at fiske, de
er nemlig så gode til at forudsige vejret,
at du kan se det på det tøj, de har på.
Er de let påklædte skal man ikke være
bange, men begynder de og tage rigtig
meget tøj på, skal man lige overveje det
en ekstra gang, før man sejler ud.
Opmåling
Når vi måler op bruger vi GPS-satellitter
til at bestemme vores position. Men da
det kun kan gøres med en nøjagtighed
på 15 meter, er vi nødt til at sætte en
GPS-station op inde på land og helst på
det højeste sted i det område, hvor vi er
i, så kan vi nemlig få en nøjagtighed på
en ½ meter. Men da der ingen veje er, er
det hele på gå ben med alt udstyret på
ryggen, og de fleste steder har der aldrig
været mennesker før, så vi skal selv finde
en forholdsvis sikker rute derop. Dernæst
sætter vi tidevandsmålere op på en lodret
klippevæg og ned i vandet, som skal måle
tidevandet over en periode på en måned
for at få et gennemsnit. Forskellen på
høj- og lavvande er nogle stede på op til
4 meter.
Efter det er vi så småt klar til at måle op.
Chefen laver nogle linjer på computeren,
som skibet skal følge, når skibet har ramt
ind på linjen, sætter man den i autopilot,
og så styrer skibet faktisk sig selv, dog
skal man måske lige korrigere for isbjerge
og isskosser. Hvis vi er tæt på land eller
andet, styrer vi selv skibet.
Når man så sejler på linjen, udsender
et ekkolod under skibets bund små
impulser, som så rammer bunden og
kommer tilbage, og det tegner et 3-D

billede af bunden på computerskærmen.
Impulserne er dog hæmmet af dybden,
dvs. er der 300 m dybt, kan vi tegne et
billede, der er 750 m bredt til hver side,
men er der kun 15 m, kan vi kun måle 20
til hver side, og sommetider er vi nede
på kun 1 m under skibet, da vi sejler i
uopmålt farvand.
Mit arbejde som ene maskinmand er
at sørge for at alt virker og servicere
hovedmotorene og generatorerne og
faktisk alt mekanisk og alt el i samme
forbindelse over og under dækket. Der
udover kører jeg også kran, når der skal
sættes gummibåd. Hver dag har jeg fire
timers vagt på broen, hvor jeg enten
styrer skibet eller ekkoloddet. Hver anden
da har jeg også fire timers anker- eller
havnevagt, da vi enten ligger for anker
eller i havn om natten.
Nu skal det jo ikke være arbejde det hele,
så vi går en del op i velfærd. Bla. spiller
vi golf i Nuuk, og når vi er i nærheden af
Nanortalik, er vi i de varme kilder, ellers
bader vi bare i havet. Sommetider er vi
også lige inde og kigge i en af Grønlands
to skove. De er ikke store, men det er
et dejligt afbræk fra is, sne og vand. Vi
oplever en masse, selvom dagene godt
kan blive lidt ens. Når man er af sted i tre
måneder, er der alligevel ikke to isbjerge,
der er ens, og det er nu lidt spændende
at sejle på et skib, der vejer 50 tons
og så sejle helt op ad et isbjerg på 1,2
millioner tons, og det er bare det, der er
over vandet. Jo, oplevelser er der nok af
og bare oplevelsen af den grønlandske
kultur er helt speciel og takket være
søopmålingen kommer jeg ind mange
små steder og ser den grønlandske natur
helt tæt med sæler, hvaler, havørne,
moskusokser og en masse andet, og jeg
ser flere specielle steder, end dem der
har betalt flere tusinde for et krydstogt til
Grøland. Og så er det jo ikke helt dårligt
at få løn for det.
Har det vakt lidt interesse, så kan det hele
ses på vores hjemmeside www.sgl.gl med
billeder og tekst af årets opmåling.

Der bades i de varme kilder.

Claus har vagten.

Et isbjerg på ca. 1,2 millioner tons.

Oversigt over basen på Grønland.
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Morten Korch drømme I Lihme
Af Kristian Miltersen

Her er en lille
historie fra Nik og
Ole. Hvem er Nik
og Ole? Det ved
alle, der har set
en Morten Korchfilm, det er de to
bonderøve, der går
rundt og siger: “ Ti
hi”. Og i filmene ser
det jo så idyllisk ud,
når selvbinder og den gamle traktor kører
hen over marken.
Og det har min far gået og drømt om
i mange år, for da han var en stor
knægt, kørte han jo for min bedstefar.
Selvbinderen er købt hos Eigil Nielsen,
smeden i Lihme (han boede, der hvor
Michelle fra min klasse bor). Det var i
1960. Maskinen har ikke været brugt i de
sidste ca. 30 år. Men da den lige var købt,
blev den brugt rigtig meget, for bedstefar
havde en minimaskinstation og kørte ud
til bønder på Spøttrup Mark, Vester Lem
og i og omkring Lihme. For der skulle
tjenes penge til den store investering
Min far har sagt siden 2008, at den skulle
ud at kører, og så var det jo nu, for i år
havde vi havre, og lysten var der stadig.
Vi fik den fundet frem hos bedstemor
og bedstefar og fik den slæbt hjem til
Stærhøj. Her brugte vi mange timer til at
sætte den i sving. Vi har alle været meget
optaget af alt det her selvbinderi.
Min mor og mine søstre har drillet os
lidt og spurgt, om der var gået morten
Korch i det. Men det har været sjovt og
Ruth Miltersen lærer de yngre høstfolk
at binde neg. Det lo de meget af den dag.

mine bedsteforældre har været meget
interesserede i projektet. Det har været
rigtigt hyggeligt at gå og makke i den
og tale om gamle dage med bedstefar.
Da den fungerede, hentede vi den grå
fergusson, som var blevet brugt, da
bedstefar kørte ud og høstede i gamle
dage. Traktoren er 61 år gammel og kører
som en drøm. Den er importeret hertil i
1958 og købt af bedstefar og bedstemor.
Den har behandlet mange tdr.land med
bedstefar, og ham der ellers tvivlede,
da vi begyndte at sige, at selvbinderen
og den gamle Ferguson skulle høste
neg igen. Men da vi insisterede, blev de
også helt varme på opgaven. Jeg tror,
de mindes gamle dage, og så kom der
ellers mange minder frem, det er sjovt at
høre dem fortælle. Mens vi høstede fik
mine søstre, Helene og Mette, et kursus
i at binde neg (neg er dem, vi hænger
ud til fuglene om vinteren). Men i gamle
dage var arbejdet meget hårdt på landet,
der var meget arbejde. Negene skulle
rejses på marken, hjem på vogn og i
tærskeværk, ja alle sådan nogle gode
historier fik vi, medens vi prøvede at
binde neg, der var gode læremestre i
bedste Ruth og Anette vores nabo, som
også er barnefødt på landet. Vi hyggede
rigtig meget.
Så kom den store dag. Hvor der skulle
høstes, der kom naboer og venner til det
sjældne syn. Vi havde kaffekurv med
som i gamle dage. Det var Helene og
Mettes job at servere kaffe og kage til de
nysgerrige.
Vi havde skabt opmærksomhed i Lihme,
så bilerne holdt langs vejkanten eller
kørte langsom forbi. Vi tror, de beundrede
den gammeldags høstmetode.
Der kom nogle gamle udtryk, i dagene da
vi høstede på gammeldags måde.
Skokke: betyder at sætte neg op af
hinanden så de kunne tørre.
En Trave korn: er 60 neg.
Stakke: negene stables i store stakke.
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Familie, venner og naboer var samlet
omkring den hyggelige og flotte høstdag.

Tre generationer omkring en selvbinder.
Tage Miltersen på selvbinderen,
Jan Miltersen samler negene
og Kristian Miltersen kører traktoren.
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

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

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Friske Fisk

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

9756 0179
2176 6615

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

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

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

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Venstres unge løvinde
af Marianne Husted
Nok er nok. Jennifer Sørensen sad i
samfundsfagstimerne i 1.g og hørte
på lærerens evindelige kritik af VKregeringen. En kritik som hun var
meget uenig i. Og som hun blev dybt
provokeret over. Derfor meldte hun
sig ind i VU-Skive i håbet om at få
en række vægtige modargumenter
i diskussioner med læreren og som
oplysning til klassekammeraterne på
Skive Gymnasium og HF. Ifølge Jennifer
er de ikke så interesserede i politik, de
synes ikke, det vedrører dem endnu. På
trods af det, ser hun en meget rød bølge
på gymnasiet, hvor de fleste stemmer
på SF eller Socialdemokraterne, mens
Handelsskolen er mere blå og grøn med
elever, der stemmer på Venstre og De
Konservative.
Det er 1½ år siden Jennifer gik ind
i politik. Hun blev medlem lige op til
generalforsamlingen i VU-Skive og
strøg direkte ind i den nye bestyrelse.
Så kom argumenterne i hus. Jennifer
lærte jargonen og arbejdede aktivt
med at føre Venstres synspunkter
frem. Sammen med bestyrelsen
arrangerede hun debataftener,
politiske kampagner og politiske
arrangementer. Hun støttede op
om tre unge VU-eres valgkamp til
kommunalbestyrelsen i november. I
regn og blæst gik hun og andre unge
partifæller i Skives gågader og delte
materialer ud og argumenterede
for, hvorfor alle, hun mødte, skulle
stemme på netop en af disse unge
liberale.
I spidsen for Venstre
VU-Skive har 34 medlemmer, og
da Jennifer skulle deltage i sin
anden generalforsamling for et halvt
år siden, havde hun gjort op med
sig selv, at hun gerne ville være
formand. Medlemmerne valgte pigen
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fra Ålbæk, og det har givet hende
en række spændende udfordringer.
“Jeg planlægger bestyrelsesmøder,
skriver dagsordener, sender mails til
støttemedlemmerne og forsøger i det
hele taget at holde gejsten oppe blandt
partiets unge aktive medlemmer,”
fortæller hun om indholdet af
formandsposten. Som nyvalgt formand
startede hun med at deltage i et givtigt
internt Venstre-kursus, hvor hun lærte
at styre økonomi og partimedlemmer.
En god ungdomsforening byder både
på politiske diskussioner og socialt
samvær, og Jennifer står som garant
for begge dele. I september deltog
hun og andre interesserede VU’ere
fra Skive i VU’s landsstævne i Ålborg,
hvor VU’s politik for næste år blev
besluttet. Og hun er nu repræsentant
for lokalforeningen i landsstyrelsen, som
bl.a. beslutter de økonomiske vilkår for
VU.
I første omgang bliver det et enkelt år,
vi ser Jennifer som formand for en af
Venstres lokalafdelinger. Til sommer
bliver hun færdig med gymnasiet, og
så vil hun enten rejse til udlandet eller
direkte til København for at studere.
Hun har ingen ambitioner om at
blive Christiansborg-politiker og har
heller ikke gjort sig tanker om at blive
lokalpolitiker. Men politisk, det er hun.
“Jeg vil nok være engageret i politik
resten af mit liv,” konstaterer hun og
opfordrer andre unge til også at finde
ud af, hvor de er placeret politisk. Hvis
lysten er der, kan de herefter gå ind i
ungdomspolitik og på den måde lære
mere om det. Ud over den politiske
skoling, har medlemskabet af VUSkive givet Jennifer en masse andre
ting. Efter besøg i København med VU
nogle gange, er hun faldet så meget
for hovedstaden, at det er her, hun
vil fortsætte sin uddannelse, som nok
bliver inden for medicin eller psykologi.
Mødet med unge VU’ere fra hele

landet har givet et kæmpenetværk.
“Det skaber forbindelser”. Det er her,
de kommende politikere udklækkes.
Den afgående VU-formand sidste
år gik direkte til en borgmesterpost i
Fredericia. “Anders Fogh Rasmussen
var en stor VU-formand i 80’erne,
og Lars Løkke Rasmussen var det
i 90’erne”, fortæller Lihmes unge
Venstre-løvinde og er spændt på,
hvilken stor VU-formand 00’erne viser
sig at køre i stilling til en landspolitisk
toppost.
Jennifer Sørensen (foran flaget) i selskab med andre lokale
Venstrefolk.

Plan for kreative kvinder efteråret 2010
Vi har besluttet at vi er kreative om
lørdagen i dette efterår. Tidspunktet er
kl.11-16 i aktivitetslokalet på Lihme skole
(SFO)
Vi har indbudt nogle gæstelærere, så
derfor vil der være en lille kursusudgift og
materialeudgift.
Tilmelding er derfor også nødvendig,
senest en uge før til enten Kirsten eller
Susanne.
Lørdag den 25/9
Vi får besøg af en dygtig filter gennem 25
år: Anette Gringer fra Silkeborg.
Anette vil undervise i hvordan man filter
sit eget personlige tørklæde.
Husk et gammelt håndklæde til brug ved
filteprocessen. Vi indkøber materialer,
men du må gerne tage dit eget med.
Lørdag den 30/10
Smykkekursus med Kirsten Schmidt.
Kirsten vil tage materialerne med, og du
har mulighed for få penge at fremstille
dit eget helt unikke smykke. Du er
velkommen til at tage nogle af dine egne
gamle smykker med til at fremstille noget
nyt og anderledes.

Lørdag den 27/11
Lær at binde din egen dørkrans eller
guilande. Susanne tager hegnstråd og
halm med og du skal blot selv sørge for
pyntegrønt og bånd og evt. andet pynt.
Lørdag den 29/1 2011
Margit vejleder i maleriteknikker og farver.
Medbring dit eget lærred.
Vi påtænker at planlægge lignende
arrangementer i foråret 2011.
Vel mødt.
Tag en madpakke og kaffe med… Og
gerne en veninde med også
Venlig hilsen
Kirsten Schmidt 29803890
Susanne Thomsen 24489455
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Lem Grill og Bodega
Østerbrogade 7, Lem
97 56 81 33

Alt i god gammeldags grillmad
Ring og bestil, så er maden klar, når du kommer
Live musik - annonceres i Salling Nyt

17. Marinerede kyllingestrimler
m/pomfrits og salat		

45

18. Fiskefilét (2 stk.) m/pomfrits

55

19. Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute, salat, flute
og bearnaisesauce		

68

20. Krydderschnitzel m/pommes
saute, salat, flute
og bearnaisesauce		

68

45

21. Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pomfrits og bearnaisesauce

49

9. Kebabmix			

45

22. Bøfsandwich (lille) m/sovs

37

10. Kebabmix m/ekstra kød

60

11. Kyllingemix			

45

23. Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf m/sovs

49

12. Kyllingemix m/ekstra kød

60

24. Pita m/kebab			

35

13. ½ kylling m/pomfrits mv.

60

25. Pita m/kyllingestrimler

35

14. 10 nuggets m/pomfrits

52

26. Forårsrulle			

25

27. Toast m/skinke og ost		

20

28. Pomfrits (lille)		

18

29. Pomfrits (stor)		

25

30. Big Burger			

36

1. Rød pølse			

16

2. Grill pølse			

16

3. Pølsebrød 			

5

4. Rød hotdog			

22

5. Ristet hotdog			

22

6. Fransk hotdog			

22

7. Pølsemix (lille)		

37

8. Pølsemix (stor)		

15. Hotwings m/pomfrits, salat og
barbecuesauce			
55
16. Kyllingefilét m/pommes saute,
salat, flute og bearneisesauce
68
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31. Cheese Burger		

39

32. Bacon Burger		

45

33. Jumbo Burger		

45

34. Burger (hjemmelavet bøf)

49

35. Kyllingeburger m/paneret kød 40

44. Durum m/kebab el. kylling
agurk-tomat, valgfri dressing

35

45. Salat m/agurk-tomat-majs-ærterrød peber-løg-kylling el. kebab
49

Menuer
inkl. lille pomfrits og ½ cola

36. Fiske Burger 		

39

37. Frikadelle Sandwich		

35

46. Big Burger			

65

38. Ribbens Sandwich		

40

47. Cheesburger			

69

48. Jumboburger			

79

49. Pitakebab			

60

39. Ribbens Sandwich
m/salat-rødkål-agurkesalat
og dressing			

45

40. Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce 		
49
41. Kyllinge Burger m/slice kød.
Valgfri dressing 		

47

42. Majstrekantsburger m/kylling,
bacon, agurk-tomat
og cremefraiche 			
39
43. Buffaloburger m/hjemmelavet
bøf, valgfri dressing 		
55

Børne menuer
50. Kylling el. kebabmix		

35

51. ¼ kylling m/børnepomfrits

35

52. 5 nuggets m børnepomfrits

35

53. Lille pølsemix 		

30

54. Børneburger			

25

Åbningstider

			
Mandag
17.00-22.00
Tirsdag
17.00-22-00
Onsdag		
Lukket
Torsdag		
17.00-23.00
Fredag		
16.00-24.00
Lørdag		
13.00-24.00
Søndag		
13.00-22.00

Køkken
17.00-21.30
17.00-21.30
Lukket
17.00-21.30
16.00-21.30
13.00-21.30
13.00-21.30

NB: Ingen udbringning

23

Planlægning af det multifunktionelle
landskab – erfaringer fra Plan09-projektet
Af Lone Kristensen
og Jørgen Primdahl
Skov & Landskab,
Københavns
Universitet
E-mailaddresser:
lokr@life.ku.dk og
jpr@life.ku.dk

I sidste nummer
af Lihme-bladet
skrev vi lidt om det
’multifunktionelle
landskab’: Om
hvordan landbruget
sammen med
andre funktioner,
først og fremmest
friluftsliv og
bosætning, skal
fungere i et
samspil, og hvor
der i øvrigt også bør være plads til en
mangfoldig natur og tages hensyn til
kulturmiljø og selve landskabsbilledet.
Hvordan sådanne landskaber bør
indrettes er en stor udfordring for såvel
den kommunale planlægning som for
det enkelte lokalsamfund i det åbne
land. Spørgsmålet var centralt for det
såkaldte Plan09-projekt, som Skive
kommune gennemførte for fem områder
i samarbejde med Miljøministeriet,
Realdania, Skov & Landskab samt
arbejdsgrupper i de fem områder. I
denne artikel fortæller vi om processen,
som vi har oplevet den med fokus på
erfaringerne fra Lihme.
Projektets hovedformål var at bidrage
til udvikling af metoder til planlægning
i kulturlandskabet med høj grad af
borgerdeltagelse og med lokalsamfundet
– i tæt samarbejde med kommunen
– som de drivende kræfter i arbejdet.
Medens der i 1980’erne og 90’erne
blev udviklet mange erfaringer med
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bydelsplaner, hvor lokale borgere og
foreninger havde stor indflydelse på
planernes udformning og implementering
er det meget sparsom med sådanne
eksempler fra det åbne land. Her havde
ansvaret for planlægningen frem til
2007 ligget hos amterne, som var mere
optaget af regionale mål end lokale
helheder. Man kan også sige at amternes
planlægning handlede om at håndtere
– eller bedre: undgå – konflikter mellem
forskellige arealanvendelser i det åbne
land. Til gengæld var der få eksempler
på initiativer der tager udgangspunkt i det
lokale landskab og med en multifunktionel
anvendelse i fokus (se www.odderbaek.
dk som et af disse eksempler).
I Plan09-projektet foreslog Skive
kommune i første omgang, at vi
afprøvede processer og metoder i tre
lokale områder, hver med sine særlige
forhold. Det bynære landskab med pres
på byvæksten (Resen nord for Skive), det
intensive produktionslandskab ved DurupTøndering, og det sammensatte landskab
med mange naturværdier ved Lihme.
Sognene Rødding og Selde kom også
med på toget inden vi startede. Det var en
stor mundfuld – mest for kommunens folk,
men også på Skov & Landskab var vi lidt
nervøse for opgavens omfang.
Kort fortalt startede arbejdet med et
orienteringsmøde for en række inviterede
borgere og fem arbejdsgrupper, en i hvert
område, blev nedsat. Udgangspunktet var
de inviterede borgere men efterfølgende
kunne den enkelte gruppe i øvrigt
sammensættes, som man lokalt ønskede
det. Hver gruppe fik først til opgave at
udforme en såkaldt SWOT-analyse for
lokalområdets fremtid, dvs. en analyse
af områdets styrker (’Strengths’),
svagheder (’Weaknesses’), muligheder
(’Opportunities’) og trusler (’Threats’).
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i Lihme. Her fornemmede
vi både stor entusiasme
for projektet men også
usikkerheder om, hvordan
man skulle gribe opgave
an og frustrationer over, at
det gik langsomt fremad.
Selv følte vi os langt fra
på sikker grund. Vores
opgave skulle jo netop
IKKE være at komme med
en masse fine forslag til,
hvordan vi synes man
Dorthe Dahlsgaard og Henrik Villadsen har været to meget centrale
personer i Plan09-arbejdet i Lihme.
kunne indrette landskabet,
men vi fornemmede samtidig
Nogle måneder efter samledes de
en forventning om, at vi bidrog med
fem grupper til en workshop, hvor
synspunkter og ideer.
arbejdsgruppernes analyser blev
præsenteret, og hvor der var forskellige
Sidst i februar var det første samlede
faglige indlæg bl.a. om områdernes
udkast til en landskabsstrategi ved
landskabskarakterer, analyser af
at være på plads. Arbejdsgrupperne
landskabets tilstand, undersøgelser af
folks motiver til at flytte på landet mm. For præsenterede strategien på hver sit møde
hvor kommunen, os fra Skov & Landskab
os fra Skov & Landskab var det lærerigt
og et panel af 6-7 eksperter deltog.
– både at høre om gruppernes analyser
Panelet var bredt sammensat af folk
af udviklingsbetingelserne og at lytte til
med viden om landbrug, skovbrug, natur,
alle reaktionerne på de præsenterede
kulturhistorie, landskab og planlægning.
indlæg, bl.a. Per Stahlschmidts oplæg
Forinden hvert møde havde panelet
om landskabsanalyse og inddeling
sat sig ind i det pågældende sogns
af områderne. Her blev vi for første
landskaber og havde også haft tid til at
gang bekræftet i, at ideen om at bringe
udforme sit eget forslag til en strategi.
borgere, kommunale planlæggere og
Panelets strategi var selvsagt baseret på
universitetsfolk sammen i en fælles
hurtige overvejelser og spontane indfald
læreproces ville give resultater.
og skulle dermed snarere ses som nogle
Workshop’ens 2. dag blev indledt med
ideer som arbejdsgruppen kunne blive
en kort ekskursion til forskellige steder
inspireret af end som en gennemarbejdet
omkring Rødding, og derefter tog
plan. Panelets korte arbejde med
arbejdsgrupperne de første skridt med at
udforme et forslag til landskabsstrategi for strategien havde imidlertid også en anden
og vigtigere funktion. Det tvang panelets
deres lokalområde.
deltagere til at snakke sammen på tværs
af faggrænser og give et samlet bud på
Gennem en række møder suppleret
landskabets fremtid – dermed skulle alle
med udflugter i landskabet udviklede
gerne blive klogere af processen og de
arbejdsgrupperne over vinteren 2008enkelte paneldeltagere bedre rustet til det
2009 en strategi eller ’planskitse’ for
der var mødets hovedmål: en kvalificeret
sognets landskaber. En planlægger
og åbne debat om sognets landskaber og
fra kommunen deltog i alle møder,
deres fremtidige udvikling, med mindst
og fra Skov & Landskab var vi med til
mulig indblanding af vanetænkning og
enkelte møder i arbejdsgrupperne, bl.a.
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fordomme om andre hensyn end dem
man selv repræsenterede.
Hvordan gik møderne så? Som vi
oplevede dem gik de over al forventning.
I alle fem områder kom arbejdsgrupperne
et pænt skridt videre i arbejdet med deres
egne landskabsstrategier og på hvert
eneste møde var der en livlig og meget
frugtbar diskussion om det der var hele
projektets hovedemne: de fremtidige,
lokale landskabers benyttelse og
beskyttelse.
Holder vi os til Lihme har mødet mellem
arbejdsgrupperne og ekspertpanelet
i den grad været en øjenåbner for os.
Her så vi for første gang, hvor langt man
i arbejdsgruppen var med en samlet
vision, og vi oplevede, hvordan man på
samme tid både var kritiske og åbne
overfor nye ideer. Ekspertpanelets forslag
til nye boliger nordøst for Lihme blev
således skudt ned med et pletskud af en
argumentation om, at man ikke skulle
bygge boliger på nordvendt terræn og det
kunne vore gode kollegaer jo kun give
ret i. Andre ideer – f.eks. om at plante
en landsbyskov i Lihme’s nordøstlige
hjørne og etablering af tre grønne kiler
fra Lihme by til de omgivende kyst- og
naturområder – blev der taget positivt
imod. Ligesom Morten Stenaks anbefaling
om at se Lihme landsby som tre dele: en
middelalderlandsby, en andelslandsby
og en parcelhuslandsby blev ’købt’ på
stedet. Vi er overbeviste om, at man ikke
kunne have haft denne fine debat, hvis
ikke arbejdsgruppens eget velforberedte
forslag havde været udgangspunkt for
mødet, ligesom vi er ret sikre på, at
eksperternes bidrag ikke ville have haft
den samme værdi, hvis ikke de sammen
havde haft lejlighed til at se på området
og komme med bud på fremtiden.

’Ting og Weinø’ arbejdsgruppen med
at sammenfatte gruppens bud på en
samlet strategi. Vi ved, bl.a. fra det
offentlige møde i juni 2009 at dette første
bud – som vises her i denne artikel,
er genstand for løbende diskussion i
sognet – og sådan skal det (selvfølgelig)
være. Samtidig blev dele af strategien
bygget ind i selve kommuneplanen med
mål og retningslinier, og strategien blev
i sin helhed, som en del af det samlede
Plan09-projekt, publiceret som et bilag til
planen.
Nogenlunde sådan har vi oplevet
processen og vi føler og er ret sikre på,
at hele arbejdet vil blive til gavn for Lihme
sogns fremtidige udvikling.. Set i forhold
til vores arbejde som undervisere og
forskere i ’det åbne lands planlægning’
har processen især været spændende,
fordi den har handlet om, hvordan man
lokalt har arbejdet med landskabets
fremtid, primært inden for det der i
faglitteraturen betegnes ’place making’
– dvs. om hvordan lokalsamfund selv
påvirker deres områders fremtid som
et fælles ’sted’ med plads til mange
funktioner. Projektet har således, set
med vores øjne, bidraget til at udvikle
planlægningen i det åbne land – som
jo tidligere har ligget i amterne og
mere været en overordnet planlægning
med fokus på konflikter mellem
forskellige interesser. Fremtidens
kommuneplanlægning skulle gerne være
en planlægning, som både kan håndtere
centrale konflikter i det åbne land (for
eksempel omkring drikkevandet) og sikre
at lokalsamfund og landskaberne omkring
dem udvikler sig til attraktive områder
(primært som lokale definerer ’attraktiv’)
og med plads til både benyttelse og
beskyttelse.

Et par måneder efter mødet hjalp
Uffe Weinø og Helle Handgaard fra
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

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

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

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

maleri ● skulptur ● graﬁk • foto

Poul E. Nielsen

KARSTEN
J. NØRGAARD
51 36 30 10
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www.artcoregallery.dk
29891694

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

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

www.jonsered.dk
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforening

vedligeholdelsen udskudt til 2011, bl.a.
fordi det bevilligede beløb kan overføres
et år.

Lidt om foreningens økonomi
Foreningens økonomi er ved at være
konsolideret. Her midt i september er den
Det er nok bemærket, at der har
disponible kassebeholdning på omkring
været en del grave- og rørarbejder
80.000 kr. Det er en klar fremgang, i forhold ved forsamlingshuset. Det hele
til samme tid sidste år. Det går også godt
startede med vand i kælderen. Først
med opbakningen til foreningen. Der er 193 så det ud til at stamme fra et utæt
husstande ud af 331 mulige, som er medlem kloakrør fra regnvandsbrønden. Her
af foreningen, og det må nok siges at være fandt vi et stort hul i røret, som blev
rigtig godt!
repareret. Det stoppede imidlertid ikke
vandindtrængningen i kælderen. Så
Vi var lidt spændt på økonomien for
skiftede vi en defekt stophane, og fik lagt
byfesten, og den må siges at have været
ny stikledning ind og skiftet vandmåleren.
tilfredsstillende. Der var en
omsætning på godt 90.000
kr. og et samlet overskud
på lidt over 35.000 kr., heraf
er der givet 10.000 kr. som
sponsorstøtte..
Den nylige afholdte Oktoberfest
forløb godt. Der var 80 til
spisning, og i løbet af aftenen
kom flere til. Det var dejligt, at
deltagerne spændte over hele
aldersspektret – både unge,
godt unge og ældre. Det ser
ud til, at festen rent økonomisk
løber rundt i et stort 0-resultat.
Det er glædeligt for sådan
en ny aktivitet. Vi vil gentage
succesen til næste år.
Vedligeholdelse af
Forsamlingshuset
Skive kommune har bevilliget
38.000 kr. til vedligeholdelse af
Forsamlingshuset – primært til
fugning af murene. Betingelsen
er dog, at vi selv stiller med et
tilsvarende beløb. Ordningen
er således på 50/50-basis.
Da vi har prioriteret en
solid kassebeholdning, er
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Flotte fyre klar til oktoberfest i Lihme.

Aktivitetsoversigt resten af 2010 samt for 2011
Banko 2/2010					
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen		
Kontingentindsamling for 2011			
Generalforsamling 2011 med fællesspisning
Vedligeholdelse/rengøring af forsamlingshuset
Banko 1/2011					
Fastelavnsfest 2011				
Børnedisko					
Byfest						
Fugning af forsamlingshus			
Oktoberfest					
Forsamlingshusets dag				
Banko 2/2011					
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Kontingentindsamling for 2012			
Det ser desværre heller ikke ud til
helt at have løst problemet. Men
vandindtrængningen er da blevet mindre,
og har givet en del hovedbrud for os alle.
Aktiviteter rest 2010 og næste år
Vi har lavet en aktivitetsplan for næste
år. Aktivitetsniveauet følger stort
set dette års aktiviteter. Der er dog
et par nye aktiviteter på listen: En
vedligeholdelsesdag for Forsamlingshuset
og Fugning af Forsamlingshuset i 3.
kvartal 2011.
Her i 2010 er der fortsat et par aktiviteter
inden juleferien:
Banko mandag den 8. november
2010. Vi er nok tvunget til at se
en noget bredere tilslutning til

Mandag den 8. november 2010
Søndag den 21. november 2010
December 2010
Torsdag den 20. januar 2011
Lørdag den 26. februar 2011
Mandag den 28. februar 2011
Søndag den 6. marts 2011
Fredag den 1. april 2011
Torsdag den 16. juni - lørdag den 18. juni 2011
August - september 2011
Lørdag den 1. oktober 2011
Søndag den 6. november 2011
Mandag den 7. november 2011
Søndag den 20. november 2011
December 2011

-

-

dette banko, hvis banko også skal
fortsætte i 2011. Der var et markant
underskud på bankospillet i foråret.
Julemarked søndag den 21.
november 2010, kl. 11.30 – 16.00.
Julemarked arrangeres af Lihme
Husholdningsforening.
Kontingentindsamling for 2012. Vi
kommer rundt med medlemskort i
løbet af december.

Ideer til logo og plakater.
Vi vil gerne have lavet et logo for
foreningen og en skabelon for de opslag
og plakater vi laver. Det skulle gerne
give blikfang og genkendelighed, at
informationerne er fra borgerforeningen.
Hvis nogen har forslag og ideer, så gi´
dem til en fra bestyrelsen.

Fællesspisning i Lihme 2010-11
Aktivitetshuset kl. 18
Tirsdag 12. oktober
Onsdag 10. november
Torsdag 20. januar (forsamlingshuset)
Torsdag 24. februar
Onsdag 23. marts
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Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

dland
pøttrup

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

Martin Thorgård
Mobil 23461030
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Rumænske Lihme-boere
Af Marianne
Husted

Tre rumænske
par bor i Lihme.
På Kås, i Brodal
og på Ålbækvej.
lonel og Mariuta
Cucula byder
indenfor i
stuehuset
på Ålbækvej
17 en lørdag
formiddag.
Deres lille
søn Marc
Alexsandro,
som kun
lige netop er
en måned
gammel, får sin
formiddagssøvn
i børneværelset,
og alt ånder fred
og idyl i det lille
hjem.
Vennerne lokkede
lonel og Mariuta
- eller Mary, som
hun kaldes, kom
til Danmark for at
tjene penge. For
4½ år siden gik
de med tanker
om at gifte sig og
ønskede at have
noget startkapital
at bygge både
ægteskab og et
nyt hus på. På
trods af et godt
job i Rumænien
lyttede lonel til
sine venner fra
universitetet
i Rumænien,
hvor han havde
gennemført en
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5-årig veterinæruddannelse. Vennerne
boede og arbejdede i Danmark og
mente også, at det måtte være noget for
lonel. Han kontaktede en jobformidler i
Rumænien, gav hende sit CV, og efter
en måned fik han besked om, at der
var et ledigt job til ham. Han rykkede
de rumænske teltpæle op, flyttede ind i
stuehuset på Ålbækvej og startede med
at arbejde i klimastalden på Dalsgaard,
hvor han står for pasningen af grisene,
som er mellem 10 og 100 kg. Da der var
gået et år fulgte Mary i sin kommende
mands fodspor. Så var parret igen
samlet, og Mary fik også arbejde på
Dalsgaard; men det er i farestalden, hvor
søerne føder små grise og er sammen
med disse, indtil de skal vendes fra.
Arbejder med fornøjelse
”Det er meget stresset,” fortæller
lonel om jobbene i Rumænien. Efter
universitetsuddannelsen arbejdede
han 2½ år som produktionsingeniør
på et slagteri og var chef for 150
slagteriarbejdere. lonels arbejde bestod
i at styre produktionen af salamier,
pølser og andre forarbejdede produkter.
Vennerne i Danmark sagde, at der ikke er
samme stress i Danmark. Og de havde
ret, mener lonel, som siger: ”Vi arbejder
med fornøjelse her. Det er ikke stresset.”
Mary er uddannet sygeplejerske, og
hun arbejdede 7½ år på et hospital i
byen lasi, hvor hun havde mødt lonel,
mens han læste på universitetet. Sine
erfaringer fra både neurokirurgisk afdeling
og skadestuen kommer hende til gode i
arbejdet med de små grise på Dalsgaard,
som også skal have injektioner, medicin
og omsorg. Faktisk synes hun, at det er
nemmere at arbejde med grise end med
mennesker.
Tilbage?
Da lonel og Mary kom til Danmark var
det med en helt klar overbevisning
om at skulle tilbage til Rumænien. De

sparede penge op, og er også begyndt
på at bygge et hus i en lille landsby tæt
på byen Tulcla, hvor lonels forældre og
søster bor. Det ligger i et smukt område
af Rumænien i deltaet, hvor Donau
løber ud i Sortehavet. Men nu er de
ikke længere så sikre på, om de skal
flytte tilbage frem for at blive boende i
Danmark og bygge en tilværelse op her
sammen med Marc Alexandro. Selvom
de på mange måder elsker Rumænien,
det rumænske landskab, den rumænske
kultur og den rumænske mad, så er
der nogle ting i Danmark, som holder
på dem her. Her fungerer tingene.
Samfundet er velordnet, og der er styr på
alting, hvorimod Rumænien er præget af
manglende ledelse fra regeringens side
og stor korruption.
Dansk er svært
Et næste skridt i et mere permanent liv
som Lihme-boere er at kunne tale dansk.
Indtil videre har det rumænske par klaret
sig med rumænsk og engelsk; men nu er
de begyndt at lære dansk på sprogskolen
i Skive. ”Det er meget svært,” bedyrer
lonel og forklarer, at dansk og rumænsk

ligger langt fra hinanden. Spansk eller
italiensk ville være lettere for dem at
lære. Til daglig arbejder han for det
meste alene, og grisene er, som han
siger, lige glade med, hvilket sprog han
taler til dem. Mary arbejder sammen
med Brian Nielsen i farestalden, og dette
samarbejde har bl.a. resulteret i et rigtig
godt venskab med Brian og hans kæreste
Anita, som begge bor på Kås. Brian og
Anita er unge ligesom lonel og Mary,
der begge er 32 år, og de to par hjælper
gensidigt hinanden og laver ting sammen
i fritiden. Ellers tilbringer lonel og Mary
det meste af deres fritid sammen med
20- 25 andre unge rumænske par, som
bor i Holstebro, Struer, Herning og andre
steder i Midt- og Vestjylland. ”Efterhånden
har vi ikke så mange venner tilbage i
Rumænien fra universitetet,” fortæller
lonel. Det er også med til at fastholde
dem her, hvor vennerne nu bor og
efterhånden har slået sig ned permanent
med eget hus og børn.
Ortodokse
lonel og Mary blev gift sidste sommer,
hvor de holdt bryllupsfest i Ionels hjemby
Bryllup i Rumænien.
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sammen med deres familier i Rumænien.
Til november kommer lonels forældre for
første gang til Danmark. Så skal Marc
Alexsandro
døbes, og det
skal foregå i
Lihme Kirke.
Cuculaægteparret er,
ligesom 95 %
af rumænerne,
ortodokse
kristne, så de
har lavet en
aftale med præst
Jakob Fløe
Nielsen om, at
en rumænsk
ortodoks
præst fra
Ikast kan komme og forestå dåben.
Ortodokse kristne er traditionelt trofaste
kirkegængere, som skal overholde
en række regler. Bl.a er der krav om
bestemte spiseregler, hvor animalske
produkter som kød, mælk, æg osv. ikke
må spises. Det gælder både en måned
før jul, en måned før påske, hver onsdag
og hver fredag. Det respekteres af rigtig
mange i hjemlandet, men lonel og Mary
tager det ikke så højtideligt.
Rumænsk mad
Mary og lonel forsøger at forene det
bedste fra de to kulturer, som de kender.
Deres lange ferier holder de hos familien
i Rumænien. Så tager de turen 3000
km i bil fra Lihme, gennem Tyskland,
Østrig, Ungarn og til sidst 800 seje km på
landeveje i Rumænien, hvor farten typisk
ligger mellem 50 og 80 km i timen. Men
de vil gerne have bilen med frem for at
flyve. ”Så kan vi have en masse bagage,”
forklarer Mary. På hjemturen er bilen
spækket med rumænske specialiteter:
marmelade, ost, vin fra deres familiers
vingårde og meget mere, som er med
til at forsøde tilværelsen i Danmark og
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give dem mulighed for at lave den mad,
de foretrækker. Madlavningen er de for
det meste fælles om. De fremstiller alt
fra bunden
og hygger
sig sammen
i køkkenet
med at
fremstille
de daglige
måltider.
Suppe er
en af deres
favoritter,
så det får
de mindst to
gange om
ugen. lonel
fortæller, at
Mary også
spiser rugbrød og antyder dermed en
åbning mod de danske køkkentraditioner.
Kæmpesmil
De unge rumænere på Ålbækvej
kender medarbejderne i Spar Salling,
og de fornemmer også, at deres naboer
kender dem lidt og gerne vil snakke.
Med Marc Alexsandro, en kommende
tid som forældre med barn i dagpleje
og lidt flere danskkundskaber, håber de
på at lære flere Lihme-boere at kende.
Og det kan kun blive til gensidig glæde
for de indfødte Lihme-boere at møde
de unge tilflyttere, som kender til andre
skikke og måder at se verden på, end vi
gør. lonel og Mary ved fx, hvordan man
laver vin og hvor de bedste områder at
holde ferie i Rumænien ligger. Lille Marc
Alexsandro er vågnet og har fået stillet
sin sult hos sin mor. Så ligger han lidt og
kigger opmærksomt på sit legetøj, inden
han sender Lihme Bladets udsendte et
kæmpesmil.

- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Jebjerg Bageri

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

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

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

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

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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Danmarks mest attraktive badeland
- altid et besøg værd...

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

Søndergade 3

• Balling

Man - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

• 7860 Spøttrup

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

• Tlf.: 97 56 46 66

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

39

Sommerhusområdet Vendal gennem tiderne
Af Einar Nielsen, Vibevej 15, Vendal

For at komme til sommerhusområdet
Vendal skal man passere tre skilte med
påskriften ”blind vej”. Det er måske
årsagen til, at ikke mange turister forvilder
sig ind i vores område.
Hvad er så Vendal? Ja, i 2010 er der
omkring 50 sommerhuse. Et par af
husene er beboede hele året, og det
bevirker nok, at vi også om vinteren
slipper for ubudne gæster.
Vendal er et kønt område. Når man
kommer kørende fra Lihme og kører ind
i dalen, har man den smukkeste udsigt
med Limfjorden foran og Vendalhøj til
højre.
Først en præsentation. Min kone, der
af ikke opklarede grunde lyder navnet
Mads, og jeg er ejere af Vibevej 15. For
vores vedkommende begynder det hele
en dag midt i oktober 1966. Et par uger
i forvejen havde vi læst en lille annonce
i Jyllands-Posten om, at der var grunde
til salg i Vendal. I et forfærdeligt vejr
kørte vi op for at se på sagerne. Vi
skulle nu forhandle med Thyra Gjedde,
der ejede gården Udsigten 3. Thyra var
en ret gammel dame, men vi fik da så
nogenlunde tingene på plads. Der var lige
den lille hage, at vi ingen penge havde,
så jeg turde ikke. Et par dage senere
blev vi ringet op. Det var nu, hvis vi ville
handle. Mads er mere modig, end jeg er,
så vi kørte til Vendal igen og skrev under
på slutsedlen den 15. oktober, 1966. Vi
aftalte prisen til 4 kr. pr m2. Da grunden er
2725 m2, skulle vi altså betale 10.900 kr.
hvortil kom 1000 kr. til vand.
Det blev forår 1967, og nu skulle der
ske noget. Vi havde et telt og nogle
gode venner i Holstebro. Manden Peder
Thygesen, var god med en hammer og
andet værktøj, så vi fik bygget et lille skur
på 2 m2, hvor vi havde et kemisk toilet i
den ene halvdel og et lille køkken i den
anden. Vi havde ikke el. Vi gravede en
brøndring ned i jorden. Det var vores
køleskab. Der var ikke noget, der hed
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renovation, så vores affald pakkede vi
sammen og kørte til Gyldendal, hvor det
blev smidt i en gammel lergrav, anvist til
affald.
I Ulfborg fungerede vi som lærere ved
Ulfborg Byskole. Denne skole manglede
altid lokaler, så i 1968 byggede Videbæk
savværk nogle barakker, vi brugte som
klasselokaler. Jeg snakkede en del med
håndværkerne. Jeg kunne godt lide deres
arbejde og deres materialer, så enden på
det hele blev, at de skulle bygge vores
hus i Vendal. Huset stod færdigt maj
1968. Videbæk skulle have 21.576 kr. og
murer Sv. Olsen, Lihme fik 5.100 kr. for
at støbe grund og lave kloaksystem.
Kommunen ønskede, at vi skulle have
vejnavne, så vi valgte fuglenavne fra
området. Ternevej, Vibevej, Mågevej,
Rylevej og endelig Vendalvej, der fører os
ind i området.
Hvordan var det så at bo i husene disse
første år? Vi havde stadig ikke el, så vi
beholdt vores brøndrør som køleskab. Så
havde vi opvarmning med gas, og gassen
kunne også give beskedent lys. Et af vore
børn spurgte begavet, om vi ikke kunne få
en telefon til gas.
Ellers gik tiden meget med at pleje
omgang med områdets beboere. Vi
har lært mange dejlige mennesker at
kende her. En særlig oplevelse var
vores nabohus, Vibevej 17. Det blev
handlet flere gange, og en overgang
blev det købt af Århus Stiftstidende.
Avisen brugte huset som feriebolig for
personalet. Året startede med, at en flok
af avisens håndværkere skulle bruge
en uge til at pynte huset op. De levede
livet gennem ugen, og den sidste dag
blev der som regel tid til lidt maling her
og der. Håndværkerne blev afløst af
journalister og deres bekendte. Der kom
nye gæster hver uge. Vores børn sørgede
for at, vi hurtigt fik kontakt med vores
nye naboer, og så begyndte en festlig
uge. Det kunne være fristende at nævne
mange af områdets beboerne, men jeg er

bange for at glemme nogle. Jeg vil
nøjes med et par stykker eller flere.
Fælles for dem er, at de ikke lever
mere. Det er så den triste side ved
at se 44 år tilbage, men minderne
har man da lov at have. Først Bent
Jensen. Vi arbejdede sammen i
den første bestyrelse, og vi havde
det fint sammen. Da vi havde 25
års jubilæum i grundejerforeningen,
henvendte jeg mig til Bent Jensen
og fik ham til at skrive en del af
vores festskrift. Den anden forfatter
i festskriftet er Jørgen Søholt
Christensen. Ham lærte jeg at
kende først som en dejlig nabo i
Stiftstidendes feriehus.
Så har foreningen haft et
æresmedlem. Det var Magnus
Madsen, der boede Vendalvej
4. Stedet hører slet ikke til vores
område, men alligevel blev Magnus
Sommerhusområdet Vendal gennem tiderne.
æresmedlem. Magnus døde i
1983, godt 90 år gammel. Huset
Af Einar Nielsen
blev nu overtaget af sønnen Poul.
Redigeret og udgivet af bestyrelsen i forbindelse ved 40 års jubilæet 2010
Han havde også stor interesse for
området. Han kom der dagligt med sin
store hund. Også han var hjælpsomheden
Tegnet af Karen Madsen
selv. Poul døde i 1999.
Mange flere kunne være omtalt, men lad
nu det være.
glæde at være medlem af festudvalget,
Tilbage til området. I 1971 kom der el til
og der havde vi fået den ide, at vi skulle
området. Hvilken lettelse. Vi fik køleskab,
fryser, vaskemaskine, TV og meget andet. finde en sten, der skulle rejses ved
indkørslen til vores område. Betty og
Vi har fået vores årlige Vendaldag. Det
Eigil Holm, Vibevej 6 og Mads og jeg
var Mads, der fik ideen. Meningen er, at
gik så på opdagelse, og vi fandt en
vi ikke holder vores generalforsamling
passende sten – vi siger ikke hvor! Vi fik
om aftenen men om formiddagen.
stenen transporteret til vores område. Så
Efter generalforsamlingen trækker vi i
snakkede jeg med vores nabokone, Asta
arbejdstøjet og bruger resten af dagen på
Jespersen, Vibevej 13. Hendes mand
at forskønne området. Om aftenen spiser
og fester vi så sammen. I forbindelse med havde været stenhugger. Han var på det
tidspunkt død, men deres søn Ole havde
vores fællesareal indrettede vi for nogle
nu stenhuggeriet. Fru Jespersen syntes,
år siden en festplads. Der stiller vi så telt
at det var en god ide. Firmaet hentede
op.
stenen, Ole huggede navnet Vendal i
.
stenen og transporterede stenen tilbage
Foreningens 25 års jubilæum i 1995 blev
og stillede den op, hvor den nu står.
en god og festlig dag. Jeg havde den

41

Gyldendal Havn
- stedet hvor tingene sker

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

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

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@grundvad-gt.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.

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

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN
GLASKUNST – MALERIER

Se julens og nye åbningstider på

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
Jeg åbner gerne efter aftale

29 80 03 50
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ADELGADE 8 - LIHME – 7860 SPØTTRUP

