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rutineprægede opgaver, jvf artiklen i
bladet.
Som rutineret plæneklipperfører bliver
jeg ligeledes imponeret over de to små
græsrobotter, der slår græsset ved de
to kirker i Skive. Jeg tager mig selv i at
kontrollere, om jeg nu synes græsset er
slået jævnt og pænt. Min lille kontrol har
endnu ikke fundet markant sløseri fra
robotterne, og jeg vil hermed kvittere for,
at jeg synes det må blive fremtiden for
mange.

Kys rutinen!
Af Dorthe Dalsgaard

Jeg sidder med programmet Bonderøven
kørende i baggrunden. Frank har
besøg af en håndværker, der viser
ham kalkningens kunst. Det minder
mig om min opvækst tæt på Klim
kalkbrænderi, hvor alle kunne komme
for at hente friskbrændt kalk. Når vi kom
hjem i gårdspladsen blev kalken tilsat
vand (læsket), og processen sydede
og boblede, og var farlig for os børn
at være i nærheden. Sådan er der
mange ressourcer, som findes i vores
undergrund, som vi i dag køber på
tømmerhandlen.
Da jeg forleden var på besøg hos
vermikulitfabrikken i Rødding fik
jeg indblik i, hvordan råvarer som
vermikuliten fra Sydafrikas miner ender
som foring i en Morsø Brændeovn. Jeg
bliver altid imponeret, når jeg ser, hvordan
de lokalt producerede robotter fra Bila
på Mors kan kodes til at udføre de hårde
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Når mekaniseringen og nye hjælpemidler
tages i brug skriver vi altid historie, og
det gælder også, når Danmark vinder
medaljer ved OL, som vi gjorde ved
OL i Brasilien. Jeg er sikker på, at alle
der svømmer, spiller håndbold, løber
hækkeløb, spiller badminton, ror, rider
eller sejler har fulgt deltagerne med
meget stor interesse. Selvom det er de
færreste, der når frem til top-resultater
giver det os alle fært af, at det lønner
sig at kysse rutinen, som er titlen på et
foredrag af Stig Rossen.
Stig Rossen vurderer, at 95% af alt,
hvad vi mennesker laver, er eller bliver
til rutiner. Rutiner er nødvendige. Rutiner
er gode. Rutiner er farlige, hvis man ikke
bliver ven med dem og kysser rutinen!
Rutiner giver mulighed for at kræse for
detaljen og få det bedste frem.
Det arbejder vi også hen imod i Lihme
Bladet - og det er en fornøjelse at
være en del af.
God læselyst.
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Far, mor og børn
Af Marianne Husted

Gad vide, hvordan det er at være
børnefamilie i Lihme, anno 2016 - to år
efter lukningen af Lihme Skole? Med
dette spørgsmål in mente stopper jeg op
i indkørslen til Tophøjgård og kigger lidt
på den sjove postkasse, der er dekoreret
med en tegning af to voksne og fire børn
og påtrykt ordene Plovmand Pinnerup.
”Frederik makker sammen med sin far.
Lige nu har de gang i en bil, som de
er ude at køre markræs i,” siger Ditte,
som byder indenfor i den store stue, der
stækker sig i hele husets længde. Vi
starter med at få styr på familien.
Den består af Ditte på 40 år, som
gør rent på Lem Skole og tidligere
arbejdede inden for sit fag som socialog sundhedshjælper. Arne på 43 år, der
er landbrugsmaskinmekaniker på 26.

Astrid på 11 år og
mor Ditte hygger i
familien Pinnerups
stue.
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år hos Salling Traktorservice og driver
Tophøjgårds 50 ha som et fritidslandbrug.
Frederik er 13 år og går på Balling Skole.
Astrid på 11 år og Laurits på 8 år går på
Lem Skole, mens lillesøster Alma på 4 år
går i Fjordbo i Lihme.
Astrid er i gang med at træne Alma
i akrobatik. Storesøsteren ligger på
stuegulvet med lillesøsteren svævende
ud i luften over sig. Laurits kommer ind
sammen med sin far og Frederik og tager
en anden del af stuen i brug. Laurits
bugserer et stort legoskib på plads, og
snart vrimler det med biler og traktorer,
der skal fragtes rundt.
Det er søndag, klokken er 16, og hele
familien er samlet i stuen.
Hverdagen
”Jeg står først op. Det er omkring kl.

Alma på 4 år holdes
svævende over
stuegulvet af storesøster Astrid.
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Frederik på 13 år,
Laurits på 8 år og
far Arne makker i bil.

5.45, hvor jeg smører madpakker til alle,”
fortæller Ditte om starten på en typisk
hverdag. Så kommer Arne på banen,
laver kaffe og havregrød til de to mindste
og får Alma op. Frederik finder selv
morgenmad, og Astrid er den i familien,
som oftest kommer sidst frem fra sit
værelse. Kl. 6.50 starter morgentrafikken.
Da kører Arne på arbejde. Ditte kører
Frederik til bussen i Lihme kl. 7.20 og
herefter hjem igen, hvor Astrid er dukket
op. Så kører hun Laurits og Astrid i skole i
Lem og tilbage til Øster Hærup Strandvej,
hvor hun har knap en times tid, inden
hun kører Alma i børnehave i Lihme og
videre til Lem, hvor hun møder kl. 9.30 og
arbejder til kl. 17.
Tre eftermiddage om ugen henter
Frederik Alma i børnehaven, når han
kommer tilbage med bussen kl. 15.30.
Så går turen i klapvogn de tre km
hjem fra Lihme. Astrid og Laurits tager
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skolebussen hjem om eftermiddagen.
Den kører dem lige til døren.
”Der er 14 børn på Øster Hærup
Strandvej, som er født inden for 13
år,” fortæller Arne. Det betyder blandt
andet, at Laurits kan følges ad hjem i
skolebussen med naboens Noah, som
også går i 2. klasse og at de to drenge
kan løbe sammen og lege hos hinanden
bagefter.
Eftermiddagene går med mange
forskellige ting. Frederik bruger blandt
andet tid ved computeren med spillet
Farming Simulator, hvor han opbygger sin
egen bondegård og selv skal tjene penge.
Arne er normalt hjemme ved 16.30-tiden,
mens Ditte er den, der sidst svinger ind
på gårdspladsen. Så er det tid til at lave
både aftensmad og lektier. Lihme Bladets
udsendte troede fejlagtigt, at lektierne
blev afskaffet sammen med den sidste
skolereform og indførslen af den længere

skoledag. Men sådan er det ikke.
”Astrid laver lektierne i skolen, men
Laurits har faste dansk ting, han skal
lave. Han skal fx læse 15 minutter hver
dag. Og Frederik har hele tiden lektier
for. De får mange lektier for i Balling,”
forklarer Ditte, hvortil Frederik tilføjer:
”Lektiecafeen på skolen er blevet
reduceret, så vi har kun to timer om ugen,
og det er ikke nok til at nå det hele.”
Fritidsaktiviteter er der også masser af:
Astrid går til dans om mandagen fra
18-19. Frederik går til skydning i Hem
Skytteforening om tirsdagen fra 19.3020.30. Alma skal måske gå til gymnastik
om onsdagen, og Astrid går til gymnastik
om torsdagen fra 16-18. Laurits skal vist
også gå til noget, badminton, gymnastik
eller skydning. “Det må vi finde ud af,”
lyder det fra Ditte, som kører ca. 30.000
km om året i den ene af familiens to biler.
Pigerne er færdige med øvelserne på
gulvet og sidder nu begge to og tegner
ved det lange bord. Det er også her
familien hver lørdag samles og laver
en madplan for hele den kommende
uge. ”Alle skal komme med et forslag,”
siger Ditte, som for det meste er den,
der realiserer forslaget og fremstiller
aftensmaden.
Familiebånd
Det er Arne, der passer jorden på
Tophøjgård og holder maskinerne
kørende. Men han får god hjælp af sin
far, Aage Pinnerup, som sammen med
Else flyttede en halv km længere hen ad
Øster Hærup Strandvej, da deres søn og
svigerdatter overtog gården.
”Min far har høstet halvdelen i år, og
Frederik er også ved at tage over med
at passe jorden,” fortæller Arne om sine
hjælpere. For tiden sætter han Aage i
gang med at pløje om morgenen. Det
fortsætter han så med hele dagen, så når

Arne kommer hjem igen, behøver han
kun selv at pløje foragrene.
Aage kommer hver dag med avisen og
kigger ind til familien på Tophøjgård.
”Det gjorde min bedstefar (Laurits Larsen,
red.) også”, siger Arne, og Astrid tilføjer
henvendt til sin far:
”Det ender du også med at gøre. Så
kommer du med avisen til den af os, som
bor her engang.”
Børnene besøger tit deres bedsteforældre
længere henne ad vejen. Frederik
hjælper blandt andet sin bedstefar med
de forskellige opgaver, der er forbundet
med at dyrke vin på skråningen ned mod
fjorden. Og alle fire børn elsker at lege
med deres fætre og kusiner, når de også
er på besøg.
”Vi har tætte familiebånd,” siger Ditte.
Også til hendes forældre i Balling, som de
ses med flere gange om ugen. Frederik
går tit om til bedsteforældrene efter
skoletid, og de tre generationer spiser
aftensmad hos hinanden så ofte, at Ditte
overvejer, at hendes forældre skal være
med til at lave madplanen.
Børnefødselsdagene på Tophøjgård
fejrer de med den nærmeste familie;
bedsteforældre, fastre, onkler, morbrødre,
tanter, fætre og kusiner. Det bliver til 40
personer, der samles i den store stue,
hvor Laurits så pakker sine racerbilbaner
væk.

Laurits legers med
LEGO på
stuegulvet.
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Sommerferie med
frivilligt arbejde i udlandet
Af Mette Hørby Gaardsted

De to sidste år har en del af min
sommerferie stået på ca. to ugers ophold
i udlandet med frivilligt arbejde. Jeg har
deltaget i det, der kaldes en Work Camp,
som direkte oversat betyder arbejdslejr.
Mere præcist vil det sige, at man på tværs
af kulturer og lande mødes for at udføre
frivilligt arbejde, for eksempel deltage i en
arkæologisk udgravning eller undervise
russiske børn i engelsk. Til gengæld for
det arbejde, som udføres, får man kost
og logi samt muligheden for at møde nye
mennesker og kulturer.
Inspirationen til at tage af sted kommer
tilbage fra da jeg gik i 8. og 9. klasse på
Lem skole. Her var skolen de første 1½ til
2 uger efter sommerferien 2008 og 2009
værter for en Work Camp. Siden dengang
har jeg haft drømmen og ønsket om at

deltage i en Work Camp, da jeg kunne
se og høre, hvor god en oplevelse de
frivillige havde.
Dette resulterede i, at jeg sidste år tog af
sted på min første Work Camp. Denne
foregik i Frankrig nær Lyon i en landsby
ca. på størrelse med Lihme, kaldet
Vaux-en-Bugey. Her var vi 12 frivillige
og to franske ledere, som skulle male en
frokosthytte et stykke oppe i bjergene,
lægge nyt tag på et skur samt rydde en
sti omkring en flod. Arbejdet var hårdt
- mest på grund af de ca. 35 grader, vi
havde hver dag, og specielt tog varmen
hårdt på koreaneren og mig. Det var ret
tydeligt, at vi i modsætning til spanierne
og italieneren, ikke var så vant til varmen.
Det fede ved arbejdet var dog, at vi
gjorde det sammen, hjalp hinanden og
undervejs fik delt en masse historie og

Xantine

Der samarbejdes om at
lægge tag på et skur i
Frankrig. Det er Mette i
den blå top.
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Fejring af den franske
nationaldag sammen med
de øvrige frivillige. Mette
ses som nummer fem fra
venstre mellem en franskcongolesisk pige og en
armensk pige.

kultur. Sådan gik det blandt andet til, at
jeg lærte om det ukrainske og italienske
uddannelsessystem og lærte den franske
udgave af Mester Jacob.
På lejren var der en tæt relation med
de lokale. De havde lavet fransk
velkomstbuffet, arrangeret crepe
(pandekage) og pizzaaften, hvor vi lavede
pandekager på et gammeldags komfur
og pizzaer i en stenovn. Jeg havde også
den fornøjelse at opleve den franske
nationaldag, som i landsbyen kunne
sammenlignes lidt med Lihme byfest,
bare det skete på en dag. Vi deltog i et
optog med brandbiler, papirlygter og
andet pynt. Så var der fyrværkeri og
senere musik og dans.
En af de sidste dage dernede var det
blevet vores tur til at vise de lokale lidt af
vores egen kultur. Vi var værter for den
internationale middag. Her havde hvert

land tilberedt en national ret og tegnet
landets flag. Her tilberedte jeg risengrød,
mens der også blev tilberedt Italiensk
pizza, congolesisk kylling, koreansk
gryderet osv. Det blev en spændende
aften, hvor der blev festet og snakket
med de lokale - selvom deres engelsk
ikke var det bedste og mit franske er ikke
eksisterende, lykkedes det alligevel at
kommunikerer en smule ved brug af tegn
og fagter.
Jeg fik ikke nok af Work Camp-oplevelsen
sidste år, hvilket betød, at jeg bare måtte
af sted igen denne sommer. Valget faldt
denne gang på en Work Camp i Tyskland.
Hvor jeg i Frankrig lavede opgaver, som
den lokale befolkning havde valgt, var
arbejdet i Tyskland for en organisation,
som sætter villaer, herregårde og slotte
i stand, så de derefter kan anvendes
som billige overnatningsmuligheder
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Det lille men tætte hold af
frivillige i Tyskland, sammen med en af de tyske
lejrskolebørn. Det er Mette
længst til højre.

Samarbejde på højt
plan, Mette og Lee
fra Korea.
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for eksempelvis rygsæksrejsende eller
lejerskoler. Lejren foregik på to forskellige
lokaliteter - 7 dage et sted og 5 dage det
næste sted. Begge lokaliteter var i det
gamle Østtyskland henholdsvis 130 og
170 kilometer nordvest for Berlin. Vi var
her en mindre gruppe på 5 deltagere og
2 ledere, men det gjorde blot, at vi lærte
hinanden endnu bedre at kende.
Arbejdet varierede. Vi klippede græs,
huggede brænde, slæbte møbler og
gjorde rent. Selvom det igen var hårdt
arbejde, gik det ligesom på den forrige
Work Camp næsten som en leg. Godt
nok var vi trætte, når det blev fyraften,
men følelsen af sammen at have gjort et
stykke arbejde, som andre mennesker
ville få glæde af gjorde, at det var det hele
værd.
Efter fyraften brugte vi tiden på at bade
i en nærliggende sø, spille kortspil og
boldspil. Ligeledes legede vi ”gæt og
grimasser” og ”hvem er jeg”- ikke uden
udfordringer – ikke alle kendte russere,
serbere eller italienere er kendte i
Danmark eller Korea.
Lejren havde, i modsætning til den i
Frankrig, ikke helt så meget kontakt med
lokalbefolkningen, som jeg havde ønsket.
Dog fik jeg muligheden for at møde nogle
berlinere, som holdt fødselsdag, det
første sted vi var, og her blev vi inviteret
til at deltage i festen om aftenen. På
denne måde fik jeg et indblik i, hvordan
en fødselsdagsfejring, af det man vel kan
betragte som moderne hippier, foregik her var helsedrinks og sådan lidt indisk/
rap inspireret popmusik. Selvom det
var et stykke fra de fester, jeg normalt
deltager i, så var det sjovt alligevel.

det rigtig sjovt sammen med børnene. Vi
spillede blandt andet volleyball og fodbold
sammen med dem.
Efter disse to Work Camp oplevelser
vil jeg klart anbefale andre at tage af
sted. Jeg har haft nogle fantastiske
oplevelser, hvor jeg har haft mulighed
for at lære både nye mennesker og
kulturer at kende. Ligeledes har jeg haft
muligheden for at blive bedre til engelsk
og også bruge mit tysk en smule. Jeg
er ret sikker på at skulle jeg få lyst at
besøge eksempelvis Beograd, Barcelona
eller Seoul, så har jeg en guide klar, og
ligeledes har de, hvis de skulle få lyst
at kigge lidt nærmere på Danmark - og
hvem ved måske endda Lihme. Jeg har
fortalt dem om Lihme Bladet og lovet at
vise det frem.
Har du lyst at læse mere om Work Camp
eller måske deltage i én, så er her et
link til den danske sendeorganisation:
Mellemfolkeligt Samvirke:
https://www.globalcontact.dk/workcamp?g
clid=CIHt6sLH7M4CFYUNcwodPS0PbQ

(Mettes maddag =) danskersdag på den tyske Work
Camp, menuen stod på frikadeller med brun sovs, kogte
kartofler og broccoli.

På den anden lokalitet var der samtidig
en lejrskole med tyske børn i alderen
6-15 år. I starten ønskede vi bare at være
os selv, men det endte med, at vi havde
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Tlf.: 97520305
Christiansgade 15
7800 Skive
www.fysiodanmark-skive.dk
mail@fysiodanmark-skive.dk
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LIHME

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.30 - 19

RUNDSTYKKER

HVER LØRDAG

3,50

PR. STK.

BLAND SELV SLIK

FREDAG & LØRDAG

6,95
PR. 100 G.
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Lihme Områdefornyelses
fase 2 er godt i gang
Af Peter E. Steens,
udviklingskonsulent Skive kommune

Fase 2…?! Jo, godt nok blev Lihme
Områdefornyelse officielt indviet d. 19.
juni 2015. Her stod de største elementer
i projektet færdige: torvet med unik
bænk, skulpturer, infoskærm, pavillon og
bycykler, det renoverede kryds med de
smukke rødlige fortove og byparken med
aktivitetsplads og effektbelysning. Men
faktisk mangler der stadig en lille smule,
før områdefornyelsen er helt afsluttet.
Hvor det gamle forsamlingshus lå, er
lige nu en tom grund, hvor ukrudtet
spirer lystigt i plantehullerne. Efter
forsamlingshuset blev revet ned,
købte Skive Kommune grunden af
borgerforeningen. Planen er, at der
på grunden skal være en fortsættelse
af byparken. Det vil sige samme type
belægning, samme type træer osv. Fra

Ålbækvej vil man kunne gå ind på en
solterrasse, der bliver belagt med rødlige
klinker af samme type, som blev benyttet
til fortovene i krydset og i Gyden. Hen
over terrassen bliver udspændt solsejl
og som inventar er valgt smukke borde
og bænke af en type, hvis æstetik
harmonerer med torvet.
De grønne arealer og rekreative
muligheder, får også et lille løft. I
Kirkelunden har der i mange år stået et
skur, men det bliver ikke længere benyttet
og er så forfaldent, at det skæmmer
området. Derudover har det vist sig, at
der på området er en såkaldt ”provst
Exner-fredning”, og at skuret ret beset
hele tiden har været en ulovlig struktur.
Det bliver der rettet op på ved at få skuret
revet ned og grunden ryddet. Der vil så
blive sået græs og vilde engblomster,
og området vil herefter være en fredelig,

Billede fra et af de
borgermøder, som
førte til beslutningerne
i områdefornyelserne.
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Lihme Områdefornyelse
er på vej til at blive
afsluttet. På billedet
er projekterne fortsat
ved at blive ført ud i livet.

bynær naturperle, der ud over at være en
oplevelse i sig selv også vil komme bl.a.
insekterne til gavn.
Savner man mulighed for at overnatte i
det fri, men stadig tæt på Lihme by, får
man snart muligheden. I det nordøstlige
hjørne af krattet omkring boldbanen og
bag petanquebanen, vil der blive gjort
plads til et shelter. Shelteret vil ligge
sydvendt, med kig ud over boldbanen
og byen og man vil kunne vågne op til
morgensol og fuglekvidder.
Som de allersidste elementer i
områdefornyelsen, vil der blive indkøbt
flere forskellige fitnessredskaber.
Redskaberne vil blive monteret og stå til
fri afbenyttelse i et dertil indrettet lokale
i børnehavens kælder og håbet er, at
mange vil benytte sig af tilbuddet.

Ultimo september: skuret ved
Kirkelunden rives ned
Medio oktober - medio november:
byparken færdiggøres og solsejlet sættes
op
Medio oktober - ultimo oktober: plads
til og konstruktion af shelter
November: fitnessrum indrettes med
forskellige redskaber (kan evt. blive
forsinket)
Efterår og vinter: foredrag med
lokalt islæt vil blive afholdt i Lihme
Medborgerhus

Der er lagt en tidsplan for aktiviteterne
der, med den usikkerhed der er for denne
type projekter, ser således ud:
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Ny æra for folkevognsbussen
Af Marianne Husted, foto Kim Jacobsen

I 30 år har unge i Lihme Ungdomsklub
hygget sig i folkevognsbussen, der havde
sin faste plads i ungdomsklubbens lokaler
i kælderen på Lihme Skole. Bussen blev
indviet den 30. september 1984 efter
fælles anstrengelser fra Bjarne Kaas, Jan
Hansen, Stig Poulsen, Vagn Schmidt,
Poul Baarstrøm, Bent L. Jensen, Finn
Vitting Andersen og Grethe Nielsen, som
stod for fremstillingen af bussen.
Ungdomsklubben forgår –
folkevognsbussen består. Forældre til
børn og unge i Ramsing Ungdomsklub
har nu pillet bussen ned, transporteret

den til Ramsing og sat den op i
ungdomsklubben her. Længe leve for
folkevognsbussen i de nye omgivelser.

Plade med navne på de, der lavede folkevognen.

Folkevognen
i al sin glans.
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Fællesspisning 2016-17
9. sæson
Første fællesspisning torsdag den 13. oktober
Menu v/strikkedamerne
Anden fællesspisning onsdag den 16. november
Menu v/Pensionistforeningen
Foredrag om lokale teglværker v/Flemming B. Johansen
Tredje fællesspisning torsdag den 26. januar
Menu v/Husholdningsforeningen
Lihme Borgerforenings generalforsamling
Fjerde fællesspisning torsdag 23. februar
Menu v/Beboerforeningen Gyldendal
Foredrag om Kaas v/Esben Graugaard
Femte fællesspisning
Menu v/Gymnastikherrerne
17

Bondegårdsis fra eget ismejeri
Af Marianne Husted

Mere end 500 personer lagde vejen
forbi Nørre Dueholm søndag den 18.
september. Ann Witte Rasmussen stod
klar og tog imod de mange mennesker,
som hendes svigermor bød på is.
Bondegårdsis. Smagsprøverne bestod
af jordbærsorbet, vaniljeis, chokoladeis,
bananis og hasselnøddeis. Den anden is
mere cremet og velsmagende end den
første. Uhm…
Ann og hendes mand Martin holdt
reception i deres nystartede ismejeri uden
for Vridsted, hvor de laver ”Bondegårdsis”
efter et hollandsk koncept. Lene og Carl
Ann Witte er klar med
friskproduceret
”Bondegårdsis”.
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Erik Witte fra Lihme hjælper også deres
datter og svigersøn på Dueholm Ismejeri.
På Nørre Dueholm har de 350 malkekøer,
som bliver malket tre gange i døgnet,
så den primære ingrediens i isen er lige
ved siden af ismejeriet. De hollandske
opskrifter rummer 650 varianter af is med
mulighed for udvikling af endnu flere, så
der bliver masser at vælge imellem for
alle iselskere.
”Vi sælger til detail, og vi sælger direkte til
private fra ismejeriet her på Dueholmvej
2,” fortæller Ann, der kan kontaktes på tlf.
41198928.

Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe, a’ la carte og buffet
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

I efterårs- og vintersæsonen:
Mad ud af huset
Åbent for selskaber efter aftale (min. 20 kuverter)
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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Sejlads med spiler
og tungen lige i
munden.

Sejlersommer årgang 2016
Af Lissie Hermansen

Den stille tid på havnen er nu på vej. Lige
nu er der stadig ting, der skal afsluttes
inden der falder ro over det hele.
Bådene er blevet rigget af for sejl og
master - det er som om den lille skov er
blevet fældet og den evige sagte vindstøj
fra masterne, der lyder sommeren
igennem er stilnet af. Den 14-15 oktober
kan man følge med i at havnen så småt
tømmes for både, der køres bort i vinterhi
eller sættes på stativerne overalt på
havneområdet.
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Ved Gyldendal sø er der skåret siv så
vandspejlet igen bliver stort, så håber
man lidt på en hård vinterfrost, så der
bliver mulighed for sjov på isen.
Det sidste ukrudt er bekæmpet og
græsset er forhåbentligt slået for sidste
gang i 2016.

Ungdomsejlerne har sluttet deres sæson
og optimistjollerne er klar til at blive stuvet
af vejen.

Tilbageblik på sommeren 2016
Så er det jo det er tid til at se tilbage på
sommeren og nyde efterårets komme.
Og sikke en sommer det blev. Jo - jo der
var da regnvejrsdage i juni og juli - men
sikke en sensommer vi har haft, og har
man hang til vand og vandsport eller
andet, der kræver fri vind, har der været
rige muligheder herfor.

Mange nye både = udbygning
Gyldendal Havn er ved at udbygge
mastehuset for at få plads til alle
masterne og jollerne fra Bådlauget. Et
stort ønske er ved at blive opfyldt. De
mange nye både i havnen har fremmet
nødvendigheden heraf.

Fritidssejlere har været på ture, enkelte
på over 40 små sejlture. Der er blevet
surfet, kørt på vandscooter, mindre
motorbåde er sat i vandet og hevet op
igen efter dagens ture med vandski eller
gummiring, eller en lille solnedgangstur.
Der har sågar været paragliders

Onsdagskapsejlads i frisk vind.
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Mastehuset må
udvides, da der er
kommet flere både i
havnen.

svævende over strandene. De badende
gæster har de gode dage fyldt stranden
med leg og latter.
Børn skal prøve at sejle!
Ungdomssejlerne har haft mange aftner,
hvor de har kunnet sejle. De har nydt at
turde mere for hver træningsaften og
sluttede deres sejlsæson af med at sejle
i en af de større både, hvor man kan
hænge ud over kanten for at holde båden
i balance – en helt sikker succes!
Hvis der findes børn i Lihme og omegn,
der endnu ikke har være en tur på vandet,
er det bare at kontakte sejlerne, når den
nye sæson starter - alle er velkomne også
med far og mor.
Onsdagssejlerne søger gaster
Onsdagssejlerne har også gennemført
deres sejladser, og de har dystet om
pokalen for bedste båd. Den blev i 2016
vundet at båden ”Corinna”.
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Der er også dystet om en fjumrepokal.
Den blev i skarp konkurrence i 2016
vundet at en af de nye sejlbåde, der i flere
tilfælde gjorde sig uheldigt bemærket,
men båden ”Rafix” er nu ikke sådan at
ryste, hun skal nok klare sig. De vil sejle
efter pokalen i 2017 og besætningen
udtaler, at fjumrepokalen er ”ren chikane”.
Onsdagssejlerne vil gerne have flere
både på vandet til næste år - så gaster
søges til den nye sæson.
Havkajakkerne
De stille aftner har kajakroerne haft stor
glæde af, selv om de nu også er spottet,
når vejret har været blæsende. Det giver
ro i krop og sjæl og er totalt afstressende
at være en tur på vandet. Også her er der
gode muligheder for at være med i den
nye sæson.
Gæstesejlere og autocampere som har
besøgt haven i løbet af hele sommeren,
i år knapt så mange som tidligere, men

Sommersejlads
igennem Oddesund, som skiller
Venø Bugt og Venø Sund fra
Nissum Bredning.
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dem der har været forbi, har udtalt at det
er et fantastisk lille sted vi har, som de
har været glade for at besøge og med
sikkerhed kommer forbi igen.
Restaurant Gyldendal har i sæsonen
ikke haft mange ledige stole, og der er
mange, der har valgt at holde deres fest
der. Gyldendal Restaurant er på stranden
igen til Sct. Hans 2017 med bod med
kaffe m.m.
Der vil i efterårets løb blive startet
vinterbadning op i forbindelse med
Bådlaugets klubhus – hver søndag kl.
10:00.
Jo det har da været en god sommer – så
kom bare an efterår og vinter. Vi er så
klar!

Sønderhede-folkene får
Jens Børge Gaardsteds
fortællinger om historien ved
Gyldendal Havn.
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Restaurant Gyldendal i
frisk vind.
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Gartne
Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup

KOM og oplev Tingfinderiet; et
anderledes loppemarked. 900 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En rejse
i tiden med gamle ting og møbler til
kreativ boligindretning. Se 360 graders
visning på hjemmesiden.
Åben: 24. juni til 21. august samt uge
42 : kl. 11 - 17. - lukket tirsdag.
Resten af året: fre-lør-søn kl. 13 - 17.
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
Tel +45 3052 9960
tina@tingfinderiet.com
www.tingfinderiet.com
facebook.com/Tinfinderiet
instagram.com/tingfinderiet
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,Ristet hotdog
25,Fransk hotdog
25,Pommes frites
25,Pølsemix (lille)
45,Pølsemix (stor)
65,Kebabmix
65,Kebabmix m/ekstra kød
75,Kyllingemix
65,Kyllingemix m/ekstra kød
75,½ Kylling, m/pommes frites
75,½ Kylling m/salat
75,½ Kylling m/agurkesalat
55,500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
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
Kebab Burger
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75,65,65,65,75,50,5565,60,65,75,65,-

&

BURGER M. HJEMMELAVET BØF:
Alm. Burger
75,Cheese Burger
80,Bacon Burger
85,Bacon/Cheese Burger
90
Texas Burger m. barbecuesovs 75,Kyllingeburger m/paneret kød
Kyllingeburger m/ slice kød
Kyllingeburger m/strimler
Kyllingeburger m/filet
Kyllingefilét m/ pommes saute
salat - flute og bearnaisesauce
Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
2 Fiskefiléter m/pommes frites
Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– flute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – flute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf

50,60,65,70,-

Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf
Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

55,55,55,30,25,-

85,65,75,-

85,-

85,-

75,50,75,-

&

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing
Salat m/ kylling el. kebab
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskefilet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

50,55,50,70,-

45,45,45,-

35,-

Åbningstider i Grill-Huset
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og lørdag
evt. åben til

Lukket*
Lukket*
Lukket
kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-23:00
kl. 16:00-23:00
kl. 16:00-21:00

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

kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
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Limfjorden
rundt

I sensommeren mødes
en hel armada af træskibe i
Løgstør havn og sejler
med og mod hinanden
via Thisted, Struer,
Nykøbing og Fur til
Skive.
På vej passerer de
Gyldendal Havn og her
var både Kim Jacobsen
og Lars Bertelsen kvikke
med deres kameraer og
fangede nogle flotte
billeder til Lihme Bladet.
Træskibenes rute
rundt i Limfjorden som
den er vist på hjemmesiden
www.limfjordenrundt.dk.

Flot tremaster ud for
Vestsallingskyst.
Foto: Kim Jacobsen
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Tomaster ud for
Gyldendal Havn
Foto: Kim Jacobsen

Armadaen af træskibe ud for vores
lokale kyster med Jegind kirke i
baggrunden.
Foto: Lars Bertelsen
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Brian Nielsen foran sin arbejdsplands,
Skamol Vermikulit, i Rødding.

Vermikulit-fabrikken Skamol i Rødding
Af Dorthe Dalsgaard

Det er en klar efterårsdag, hvor jeg har
en aftale med Brian Nielsen, Lihme, som
lige har fået fri fra arbejde på Skamol i
Rødding.
Fabrikschefen Flemming Jensen byder
velkommen, og sender os afsted på en
rundtur på fabrikken som producerer i
døgndrift.
Brian har fulgt opbygningen af fabrikken
fra april 2009, hvor Skamol A/S starter
flytningen af vermikulit-fabrikken fra Mors
til den tomme møbelfabrik i Rødding,
tidligere Astralis.
Brian fortæller begejstret om opstarten af
fabrikken, i de 12.500 m2 store bygninger,
hvor han var nyansat til at hjælpe med
oprydning og alt forefaldende arbejde.
Brian gik ledig, og var meget taknemmelig
for det spændende job, som blev en
ny start efter en lang karriere inden for
træindustrien.
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Han fortæller om flytning af maskiner
og de mange nye maskiner, som blev
indkøbt. Fabrikken producerer plader og
interiør, som ikke kan brænde. Råvaren
er vermikulit, som er et grundstof, der
kommer fra miner i Sydafrika og Kina.
Bag fabrikken er der et stort siloanlæg
med en grav, hvor råvaren bliver tippet.
Den anden ingrediens til pladerne
er vandglas, som også benævnes
Natriumsilikatopløsning, og leveres med
tankbil og pumpes ind i tanke.
Eksfoliering
Første trin på fabrikken er, at vermikuliten
varmes til 800 grader, hvilket får
stenkornene til at poppe op og blive den
porøse vare, som har de efterspurgte
egenskaber. Den varmebehandlede
vermikulit blandes med det flydende
vandglas for derefter at være klar til blive
presset i forme.

Blandingen flyttes rundt på fabrikken
på mange forskellige bånd, og et sted
står der en medarbejder og følger
produktionen af plader, hvor alt er
mekaniseret lige fra påfyldning, presning,
kontrolvejning og flytning af plader til
bånd der fører til tørreovn. Den samme
medarbejder har en skærm der viser
kameraoptagelser fra pakkerobotten, som
står ca 20 m væk og pakker pladerne.
Hvis der er en alarm på denne kan han
nemt vurdere, hvor hurtigt han skal afsted
for at se til denne.
Det at fabrikken er nyindrettet gør, at
alle arbejdsgange er nøje planlagt, og
der er investeret i mange robotter til
rutineopgaver.
460 forskellige støbeforme
Rundt langs væggene inde i fabrikken er
der 460 forskellige støbeforme, som er
lavet af værktøjsmagere til produktion af
lige netop de fliser eller enkeltdele, som
skal følge med en speciel type ovne.
Overfladerne på fliserne er glatte, med
mønstre, huller og faconer, som ønskes
af de forskellige producenter.
Brian, har tidligere arbejdet med CNC

maskiner i træindustrien. Han er meget
interesseret i programmeringen af dem
og viser hvordan de kan kodes til at
skære i alle vinkler og udskæringer.
Der er to stationer med CNC maskiner
og tilhørende robotter til pålægning af
plader. Det er i denne afdeling, at der
skæres plader ud til opbygning af kar
til aluminiumsindustrien. Brian giver
udtryk for, at vermikulitpladen er nem at
save i, når man vænner sig til den ringe
modstand i materialet sammenlignet med
træ.
Mekanisering og robotter
De gamle fabrikshaller i Rødding er fyldt
op i fuld højde af de pladskrævende
hydraulikdrevne pladepressere med
tilhørende motorer. Robotterne er
der også god plads til, og de gule
streger omkring dem skal endelig
ikke overtrædes, da det giver stop i
produktionen.
Derudover er der ovnene der enten
varmer op til eksfoliering ved 800 grader
og tørreovne der arbejder ved mindre
temperaturer, ca 160 grader. Fabrikken
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udnytter varmegenvinding, og har dermed
begrænset varmeforbruget.
Blandt de ansatte er der en del smede og
elektrikere, som vedligeholder og justerer
løbende, og de sikrer, at fabrikken kan
køre i døgndrift. Der er mulighed for at
have elever inden for alle fagområder.
Udvikling i teknologicentret
Skamol ser tydeligt, synergien mellem de
forskellige produkter, og i teknologicentret
er der afprøvning af alle produkterne.
Der er alle typer af molèrsten og prøver
af vermikulitplader fra Rødding som
tåler flammer og Calcium Silicat plader
fra Branden, som isolerer og holder på
varmen/energien.
Kunderne må sætte pris på, at
virksomheden leverer færdigpakkede og
nøgleklare sæt, klar til montering.
Job i cykelafstand fra Lihme
På spørgsmålet: ”Cykler du på arbejde?”
svarer Brian: ”Det gør jeg nu ikke. Det var
jo en mulighed, fordi 9 km er jo bare en
frisk tur.”
Brian fremhæver traditionerne
på arbejdspladsen og fortæller,

Brian på virksomhedens
Long John cykel.
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Robotarm i arbejde.

at personaleforeningen kaldet
idrætsforeningen arrangerer bowling,
julebingo med julekaffe og andre hyggearrangementer.
Brian har titlen som
arbejdsmiljørepræsentant
og er rundt på de andre
produktionssteder i Skamol. Han brænder
virkelig for sit arbejde, og han sætter stor
pris på at have været med fra starten,
hvor Skamol vælger at flytte
vermikulitfabrikkenfra Mors til Rødding.

Tal med os og få
råd til hele livet
Uanset hvor du er i dit liv, er Den Jyske Sparekasse dit pengeinstitut.
Mange af vores kunder har vi kendt længe og gennem generationer.
Den tætte relation giver os det bedste grundlag for at give dig en individuel
rådgivning, der tager udgangspunkt i din aktuelle situation
– samt dine ønsker og økonomiske muligheder.
Kig ind til et uforpligtende møde
– vi er sikre på, at vi kan gøre en
forskel for dig og din økonomi.

Aalborg

Vi glæder os til at se dig!

Farsø

HUSK!

Møldrup

Du kan hæve
euro i alle
vores pengeautomater

Skals

Lem
Skive

Viborg

Vinderup

Ikast

Brande

Give

Horsens

Ølgod

Jelling

Grindsted
Billund

Vejle

Hedensted
Juelsminde

Lem / 97 56 82 00 / djs.dk
Esbjerg

Kolding
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Ramsing-Lem-Lihme
Kraftvarmeværks
bygning, som ligger i Lem.

Halmfyr holder fjernvarmepriserne nede
Af Marianne Husted

”Vi har været oppe på at betale 33.000,om året,” siger Bo Hansen om familiens
fjernvarmeregning. I år er de sat til at
betale 16.000,- for varme og varmt vand
i deres 190 m2 store hus på Kåsvej. At
prisen er halveret skyldes historisk lave
naturgaspriser. Ramsing-Lem-Lihme
Kraftvarmeværk betaler i år 1,02 kr./ m3
gas mod tidligere 4,5 kr./m3.
”Det lave budget holder også
fremadrettet,” lover Bo, der er
næstformand i bestyrelsen for
fjernvarmeværket. Mange Lihme-boere
har længe været nærmest stavnsbundet
som følge af den dyre gasproducerede
fjernvarme fra Lem. Værket er stadig
bundet til at bruge naturgas; men i mindre
mængder. Det skete, da staten kom
en række mindre varmtvandsværker
til undsætning og blandt andre gav
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fjernvarmeværket i Lem lov til at bygge et
halmværk med en kapacitet på 8000 MW
årligt.

”Vi håber også på en tilladelse til at bruge
solenergi,” fortæller Bo. Siden 2013 har
bestyrelsen haft en ansøgning liggende
hos Skive Kommune om at installere
op mod 9.000 m2 solfangere, der skal
bidrage til opvarmningen af vandet, der
sendes i ledningsnettet til forbrugerne i
de tre landsbyer. Ansøgningen har været
stillet i bero som følge af kommunens
satsning på geotermisk varme. Dette
er dog skrinlagt nu, så Bo forventer,
at solenergiprojektet kan følge efter
det nuværende biomasseprojekt og få
varmeprisen til at falde yderligere.
Solfangerne vil kunne levere 4000 MW
om året, og så er der ikke langt op til det
samlede årlige behov på 14.000-15.000

MW, som fjernvarmeværket dækker.
Bygningen af halmværket er i gang
og omfatter blandt andet et halmlager
og to nye siloer til træpiller. I den nye
kedel kan der både fyres med halm og
anden biomasse. Hvis halmen er for
våd, kan der tilsættes træpiller, som
hæver temperaturen og sikrer en god
forbrænding.
Halm fra lokalområdet
Bestyrelsen arbejder for, at lokale
landmænd får leverancen af halm til
varmeværket. Bestyrelsen ønsker
at købe billigst mulig halm og mener
godt, at de lokale landmænd kan være
konkurrencedygtige.
”Det vil være rigtig godt, at lokale
landmænd kører halm til værket. Så
kan pengene arbejde i området,”
siger Bo, der mener, at den korte

transportvej og en hensigtsmæssig
organisering af landmændene og
kontakten til fjernvarmeværket kan sikre
konkurrencedygtige halmpriser.
”Vi prøvefyrer i april og maj 2017, så vi får
det kørt rigtig godt ind,” fortæller Bo om
det nye anlæg, der skal stå færdigt til juni,
så det er klar til næste års fyringssæson
og sikrer, at priserne på varme holder
sig i ro, selv om naturgaspriserne måske
begynder at stige igen.
”Det har folk sukket efter i mange
år,” siger Bo og konstaterer, at det
lokale fjernvarmeværk nu er ved at
være konkurrencedygtigt med prisen
sammenlignet med de omkringliggende
fjernvarmeværker.
Følg med i byggeriet på www.
rllfjernvarme.dk.

Byggeri ved kraftvarmeværket.
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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 9.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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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
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OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

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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Strikkecafé tredje torsdag i måneden
Af Inga Madsen

Torsdag den 14. september i Lihme
Medborgerhus startede et nyt tiltag. Vi
startede en strikke- og spillecafé. Denne
eftermiddag var der ingen, der spillede.
Til gengæld var der, trods det fine vejr,
mødt 14 strikkeglade damer op. Der er
flere strikkeklubber i Lihme og omegn,
men det kunne jo være hyggeligt at
mødes om denne fælles interesse.
Snakken gik lystigt. Der blev udvekslet
gode ideer, og der blev snakket om
mønstre og garn, og hvor det var bedst
og billigst at købe garnet. Så blev det tid

Opstarten af strikkecafe i Lihme Medborgerhus
var en fin og hyggelig succes med masser
af snak og udveksling af gode ideer.
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til medbragt kaffe, også der gik snakken
lystigt.
En hyggelig eftermiddag som vi næsten
ikke kunne gå hjem fra. Vi bestemte at
fortsætte tredje torsdag i hver måned.
Desuden vil vi prøve en aftencafé, for
at tilgodese dem, som er forhindret om
eftermiddagen.
Alt i alt en rigtig vellykket eftermiddag.
Ideen til strikkecafé kommer fra Lihme
Pensionistforening.

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20 92 22 58 efter kl. 13

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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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

Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00

GUL PR!S

GUL PR!S

lg
ALTID et stort udva
er
ug
br
du
R
RE
VA
AF DE
i hverdagen...
!
- til discountpriser

GUL PR!S

GUL PR!S

Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 80 03

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring og lad
os arrangerehinanden
din næste
Vi accepterer
og respekterer
forfest.
den vi er.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

GUL PR!S

GUL PR!S

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade 9,
9, Balling
Balling
Nørregade
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Nyt fra Lihme Borgerforening, oktober 2016
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Efter en fantastisk sommer og
sensommer med varmerekord går vi nu
imod efterårets og vinterens aktiviteter.
Der er banko et par dage lige før Mortens
Aften, hvor der er mulighed for at vinde
anden til denne aften. Mød op i Lihme
Medborgerhus tirsdag den 8. november
2016.
Vi skal igen i år indlede julens
forberedelser med at tænde lys
på kirken og byens juletræer med
fakkeloptog - og nu for første gang
med gløgg og æbleskiver ved det
nye Lihme Medborgerhus. Det er et
fællesarrangement mellem Lihme Kirkes
Lokalråd og Lihme Borgerforening. Det
foregår kl. 19 fredag den 18. november
2016, fem fredage før juleaften!
Sidste vinter/forår gennemførte vi tre
foredragsarrangementer, som del af
”Områdefornyelsen”, hvor vi bl.a. hørte
om lihmeegnens geologiske forhold og
tillige hørte vi om stedets ældre historie
ved Museum Salling samt den nyere
historie ved Ib Svenningsen.
Fællesspisning og foredrag
Vi fortsætter denne foredragsrække
om lihmeegnen hen over efteråret og
vinteren.
Vi har lagt de fleste foredrag sammen
med fællesspisningen.
Første foredrag: lokale teglværker
Det første foredrag er onsdag den. 16.
november 2016, kl. 19.30, hvor Flemming
Bjerregaard Johansen vil fortælle om
Gyldendal Teglværk og andre teglværker i
Lihme Sogn. Flemming udgav for nogle år
siden bogen ”Gyldendal Teglværk”. Forud
for foredraget er der fællesspisning.
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Andet foredrag: Lihmes historie
Vi vil fortsætte foredragsrækken med
foredrag torsdag den 19. januar 2017,
hvor museumsinspektør Inge Kjær
Kristensen vil fortælle om bronze- og
jernalderen i Lihmeområder og Ib
Svenningsen vil fortælle om handelslivet
i Lihme fra ca. år 1850 og frem, vise
billeder fra Lihme og fortælle anekdoter.
Vi starter foredraget allerede kl. 19.00
uden fællesspisning, men med kaffe/
the + kage samt øl/vand. I maj 2017
vil vi følge op på foredraget med en
vandring i Lihmeområdet, hvor Inge vil
vise os kulturaftrykkene fra stenaldren,
bronzealdren og jernaldren i vores
lokalområde.

Vi vil dog ikke gå glip af fællesspisning i
januar 2017! Den bliver gemt til torsdag
den 26. januar 2017 sammen med Lihme
Borgerforenings generalforsamling. Her
vil Lihme Husholdningsforening forsøde
aftenen med et lækkert måltid!!
Tredje foredrag: Kaas’ historie
Foredragsrækken fortsætter i februar
2017, hvor museumsinspektør ved
Holstebro Museum Dr. phil. Esben
Graugaard vil fortælle om Herregården
Kaas torsdag den 23. februar 2017.
Esben udgav i 2015 bogen ”Kaas – en
Sallingherregårds historie 1299-2015”.
I forbindelse med foredraget bliver der
fællesspisning.
Fjerde og femte foredrag
Ud over de allerede fastlagte foredrag,
er der planlagt yderligere et foredrag i
løbet af marts/april med temaet ”Naturen
i Vestsalling – vildt- og naturpleje” og som
allerede nævnt en vandring i området,
hvor museumsinspektør Inge Kjær
Kristensen lørdag den 6. maj 2017 vil vise
os kulturaftrykkene fra sten-, bronze- og
jernalderen i lihmeområde.

Områdefornyelsen afsluttes
”Områdefornyelsen i Lihme”, som er
et udviklingsprogram 2013-2017. Det
er under dette program vi bl.a. har fået
ændret og løftet krydset i Lihme, lavet
pladsen foran Lihme Brugs, området hvor
det gamle forsamlingshus lå og pladsen
bag dette, stier om Lihme, søen og
området bag Lihme Kirke mv.

periode. Vi skal dog fortsat tænke os om
og overveje, hvilke veje vi sammen skal
gå i de kommende år. Overveje hvilke
muligheder vi har og hvad vi ønsker.
Disse tanker skal diskuteres og overvejes.

Vi har nu lavet alle de projekter, som vi
startede på at diskutere og planlægge
tilbage 2009 og årene frem under en
række borgermøder, worksshops og
efterfølgende projektgrupper. Vi er nået
rigtig langt med fælles indsats og bidrag
fra rigtig mange. Vi fik lavet nogle gode
visioner for Lihme, som blev konkretiseret
i 11 enkeltprojekter, hvor der både blev
tilvejebragt økonomi og udarbejdet
tidsplaner for gennemførelse.

Støtte fra Færckfonden og DJS
Lihme Borgerforening har fået støtte
indenfor de sidste måneder fra hhv.
Færckfonden og Den Jyske Sparekasse.
Færckfonden donerede 30 eksemplarer
af bogen Kaas - en Sallingherregårde
historie 1299-2015. Indtægten fra salget
går ubeskåret til foreningen. Salget gik
forrygende, hvor vi via Lihme Mailservice
stort set fik solgt alle bøgerne. Der er nu
kun tre bøger tilbage!

Det har været fantastisk alt det vi har fået
gennemført.

Vi har lavet en sponsoraftale med Den
Jyske Sparekasse, som rækker nogle
år frem. Foreningen vil gerne takke
både Færckfonden og Den Jyske
Sparekasse for deres støtte til aktiviteter i
lihmeområdet.

Det videre arbejde med vores egn
Nu kommer vi nok ind i en mere rolig

Vi regner med at lave et borgermøde eller
”Visions Work Shop” engang i foråret
omkring april/maj 2017.

En god sommer og en god
høst for os, der bor her i
fjordens nærhed.
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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

04-07-2012 10:48:01

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

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

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovebek@mail.dk
Priser:
Store sal inkl. køkken: kr. 2200
Lille sal inkl. køkken: kr. 1500
Store og lille sal inkl. køkken: kr. 3000
Leje dagen før: kr. 400
Leje dagen efter: kr. 400
Leje for lokale foreninger:
1 sal inkl. køkken ved åbne arrangementer: kr. 200
Hele huset ved åbne arrangementer: kr. 300
1 sal inkl. køkken ved lukkede arrangementer: kr. 400
Hele huset ved lukkede arrangementer: kr. 600
Afholdelse af møder i Lounge, en af salene eller mødelokale (Lihme
Samlingen): kr. 100
Alle priser er inkl. moms og rengøring, men huset skal afleveres
ryddeligt.
Priserne er gældende for 2016.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Arrangementer i Lihme
Oktober

24. oktober kl. 14.30 Festlig underholdning med 5 mands orkesteret ”Natsværmerne”.
Deltagelse kr. 10,- kaffe/te kan købes kr. 15,- Lem Ældrecenter
27. oktober kl. 19.00. Kom med - ud til kanten! - om at bo i den del af Danmark, nogen
kalder Udkanten. Foredrag med Marianne Jørgensen 75 kr. Lihme Medborgerhus. Arr.
Spøttrup Aftenskole og Lokalrådet ved Lihme Kirke.

November
6. november. Allehelgens aften i Lihme Kirke
7. november kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
12. november. Arkivernes dag i Spøttrup Lokalarkiv, Balling. Jakob Fløe Nielsen, Rødding,
fortæller om forfatterinden Johanne Buchardt fra Rødding. Spøttrup Lokalhistorisk forening
giver kaffe og brød.
8. november kl. 17.30. ”Spis sammen” Lem Ældrecenter
8. november Banko. Lihme Borgerforening.
16. november kl. 18.00. Fællesspisning
16. november Foredrag ved Flemming Bjerregaard Johansen, som fortæller om Gyldendal
teglværk og andre teglværker i Lihme Sogn. Arr. Skive Kommune og Fællesspisning
18. november. Lystænding i Lihme. Lokalrådet ved Lihme Kirke og Borgerforeningen
19. november kl. 14.00-16.00. Julemarked på Lem Ældrecenter
20. november kl 11.30-16.00. Julemarked i Medborgerhuset. Lihme Husholdningsforening
21. november kl. 14.30. Skosalg ved ”Norlog sko” og Smartex tøj med mannequin
opvisning. Lem Ældrecenter

December
5. december kl. 14.30. Adventsmøde med Anna-Mette K. Jørgensen. Lem Ældrecenter
13. december kl. 10.00. Lucia optog ved børnene fra VSD. Lem Ældrecenter
13. december kl. 19.00. Et glædeligt gensyn med ”Jysk Danseorkester” Deltagelse kr.60,incl. en øl/vand og kaffe med brød. Lem Ældrecenter
15. december. Julekoncert med Holstebro gospelkor.
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Januar
19. januar Foredrag ved Inge Kristensen, der vil fortælle om bronze- og jernalderen i
Lihmeområder. Ib Svenningsen viser billeder fra Lihme og fortælle anekdoter.Arr. Skive
Kommune
26. januar. Fællesspisning 18-19.30.
26. januar kl. 19.30. Generalforsamling i Lihme Borgerforening

Februar
23. februar Kl.18.00 Fællesspisning.
23. februar Museumsinspektør ved Holstebro Museum Dr. phil. Esben Graugaard vil
fortælle om Herregården Kaas. Arr. Skive Kommune og Fællesspisningen
26. februar Kl. 14-16 Fastelavnsfest fra 0 år og opefter. Arr. Lihme Borgerforening

Gentagne arrangementer:

Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Brugsen kl. 8.00
Stolegymnastik i Lounge (rummet) Lihme Medborgerhus hver tirsdag kl. 14.30.

49

Udlejning af havkajakker

Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
+ 45 2335 2301
Kis Stamp

Spøttrup
Havkajak Klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
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Priser pr dag /
Prices per Day /
Preise pro Tag
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 DKK 250.
Efterfølgende dag / successive Days /
je weitere Tag: 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.

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

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.

51

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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