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Demokrati – det fjerne og det nære
Marianne Husted afgiver
sin stemme i Lihme
Forsamlinghus 7. juni.

Af Marianne Husted

Klimaforandringer, færre sommerfugle
og vilde blomster. Ødslen med
skatteborgernes penge til private
hospitaler og stigende fattigdom i
Danmark. Der er masser af alvorlige
problemer, som skriger på en løsning.
Men er det noget, jeg som borger i Lihme,
kan gøre noget ved? Mors er blandt
de fem højstscorende, når det gælder
kommuner med flest relativt fattige børn
pr. indbygger – det er da godt, det ikke er
Skive Kommune, som topper på den liste.
Danmark er et demokrati, hvilket ifølge
min gamle fremmedordbog betyder
”folkestyre, statsform, hvor folket har den
politiske magt”. Pæne ord. Men pæne ord
gør det ikke alene. Derfor mødte jeg op i
Lihme Forsamlingshus den 7. juni og fik



udleveret to stemmesedler, så jeg kunne
gøre min lille bitte stemme gældende i
dagens valghandliger. For det første valget
til Europa-Parlamentet, hvor jeg troligt
stemte efter min overvisning. Og for det
andet valget om tronfølgeloven, hvor jeg
var i et dilemma. Jeg var i tvivl om, hvad det
egentlig var for noget, jeg skulle stemme
om og drømte om ”change” og en dag, hvor
jeg kunne komme til Lihme og sætte mit
kryds ud for en visionær Obama-type, der
vil stå i spidsen for et dansk demokrati, hvor
ingen fødes til at blive overhoved, uanset
om det er en pige eller en dreng.
17. november går turen for mit
vedkommende igen til Lihme
Forsamlingshus. Så er det kommunalvalget,
det gælder. Skolestruktur, ældrepleje,
kulturliv, miljøsikring, udvikling af
erhvervslivet og opbygning af nye
arbejdspladser. Også det kommunale
demokrati fordrer kompetente politikere,
som vil se udfordringerne i øjnene
og bidrage til løsninger til gavn for
fællesskabet. Men politikere gør det heller
ikke alene. Som borgere er vi i vores valg af
arbejde og disponering af fritiden også med
til at påvirke samfundet, vi lever i. Lihme
blev for halv andet år siden valgt til at være
med i Skive Kommunes udviklingsprojekt
om brugen af det åbne land. Den nedsatte
studiegruppe er nu kommet med sine
bud på, hvordan bosætning, rekreation
og erhverv kan gå op i en højere enhed
med naturen. Til gavn for fællesskabet. Et
forslag lyder på en skov tæt på byen og
et udvidet stisystem rundt om Lihme med
forbindelse til områdets unikke natur ved
Kås, Ålbæk, Vendal og Nørhede. Et andet
forslag handler om, at vi i Lihme tager
handsken op og indgår i et projekt, der
kommer med løsninger på, hvordan også
en landsby kan blive fossilfri og udnytte
vedvarende energikilder. Skal Danmark
være grønnere? Skal Lihme? Kæmp for
det, du har kært! God sommer.
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Moderne teknologi og ren nostalgi
– klap en kalv
Af Marianne Husted

”Goddag og velkommen,” sådan lyder det
indbydende fra Bente Vestergaard og Ole
Kristensen, når sommergæster møder
op på Lihmegård. Bente og Ole deltager
i Skive Turistforenings tilbud om at vise
deres gård frem for feriegæster og andre
med lyst til at se et moderne landbrug.
”Når vi selv er ude at rejse, vil vi gerne
møde lokale mennesker, snakke med
dem og se, hvordan de lever,” fortæller
Bente. Og det er lige netop det, hun giver
feriegæster i Salling mulighed for ved at
åbne familiens gård og lade dem følge
arbejdsdagen her.
Mulighederne for oplevelser er
mange. Hvis gæsterne går efter
grænseoverskridende oplevelser, er
der også mulighed for det. De fleste ser
og prøver under alle omstændigheder
noget, de ikke har gjort før. Alle sanser
bombarderes med indtryk. Lugten af
fuldfoder kildrer i næsen, lyden af dyr i
bevægelse aktiverer øregangene, øjnene
følger de sortbrogede kreaturers mange
forskellige aftegninger, den på én gang
stikkende og bløde halm indbyder til at
blive kravlet i, og smagen af varm frisk
mælk er ny og fremmedartet.

Følelsen af en kalv, som sutter på fingrene,
er noget helt særligt



Love & care
”Gæsterne er utrolig interesserede i
køerne. Mange er chokerede over, så
godt dyrene har det. Det havde de slet
ikke forestillet sig. De har et underligt
billede af, hvordan dyrene har det og
synes, det er fantastisk, at man kan
røre ved dem, og at de har det så godt,”
siger Bente. Gårdens store stald rummer
omkring 150 køer, der går i løsdrift. I en
anden mindre stald går kalvene i bokse
med omkring fem i hver. I denne stald er
der også plads til nogle køer, som kan gå
på dybstrøelse. ”Det bruger vi fx når en
ko lige har kælvet eller hvis en ko er lidt
syg. Så kommer de hurtigt til hægterne,
og vi har sunde dyr,” forklarer Ole.
Gårdens dyrlæge kalder metoden ”love
& care” og fremhæver den overfor andre
kvægavlere, der også gerne vil have
raske og højtydende dyr.
En kalvemund
Både køerne og kalvene er rolige og lige
til at gå til. Ved fodringstid står de fleste af
køerne på hver sin side af en meget lang
fodergang med mulerne godt fremme
over fodergangen. Mange af gæsterne
synes, det er nogle meget store dyr og

Bente Kristensen på traktoren.

Fodergangen, hvor der er automatisk
fodring.



Ole Kristensen med en af
Lihmegårds kaniner.



har ikke meget lyst til at bevæge sig ned
foran dem. Andre tager mod til sig og
begiver sig hen ad fodergangen og får
en snak med en masse køer, der ind
imellem ivrigt kvitterer med et lille rusk
i en nederdel, hvis gæsten uforvarende
har taget en sådan på. Kalvene er bare
søde og giver velvilligt gæsterne en unik
sanseoplevelse. Stik et par fingre ind i
en spædekalvs mund, og du vil for altid
huske måden, den ivrigt sutter på.
Blød kolort
Mange voksne har minder fra landet.
Nogle af gæsterne er tidligere landmænd,
som har deres børnebørn på ferie og
synes, de skal se et landbrug. Andre
har kun sporadisk kendskab til livet på
landet. Sidste år fik Lihmegård besøg af
to familier med børn. Det var velklædte
folk, børnene var piger i de fineste kjoler.
Da den ene af mødrene kom ind i stalden,
blev hun straks mindet om sin barndoms
somre på landet og fortalte om, hvordan
de dengang gik i bare tæer i kolort – bare
for at mærke den sjove fornemmelse
mellem tæerne. Pigerne smed sko og
strømpebukser, gjorde moderen kunsten
efter og ved nu også, hvordan det føles,
når fødderne befinder sig i blød kolort.
Spørg løs
Spørgsmål er der masser af. Bente synes
mange af dem er banale. Hvor mange
liter mælk giver en ko om dagen? Hvad
gør inseminøren? Men hun svarer på
det hele og viser også udskrifter, der kan
give et indblik i økonomien i et moderne
landbrug. Både gårdens hund, katte,
kaniner, køer og kalve er af samme
støbning som dyrene i Morten Korchs
landlige idyl; men arbejdsmetoderne
og de daglige rutiner er så langt fra.
Flere gange i løbet af dagen sørger
et automatisk foderanlæg for, at en
skinnevogn kører på fodergangen
foran køerne og deler foder ud i et
nøje afmålt forhold, som sikrer optimal

mælkeproduktion. Udmugningen er
også fuldautomatisk, det samme gælder
ventilationen, som går i gang ved
bestemte temperaturer. Og malkningen af
alle køerne kan nu klares på to timer. Det
er en proces, som mange gæster gerne
deltager i.
Malkning
Malkepiger tilhører en for længst svunden
tid; men der er stadig manuelt arbejde
forbundet med malkning. Men ikke noget
med malkeskamler og bøjede rygge for
at komme til koens yver. Ved malketid
samler Bente og Ole alle køerne i et
aflukke af stalden, og så går køerne
ellers ind i grupper og placerer sig ved
de mange malkemaskiner, der er fordelt
på to rækker omkring en lavereliggende
mellemgang. Her går Bente og Ole.
Når en ko står parat til at blive malket
desinficerer de dens patter med en
fugtig klud og sætter malkemaskinen
på. Når den er færdigmalket hopper
malkemaskinen selv af, og koen går ud i
stalden, hvor aftenfoderet venter.
”Fra jord til bord,” er et ofte brugt
slogan. Under aftenmalkningen på
Lihmegård har gæsterne mulighed for at
følge en del af denne proces. Og tage del
i den. Det kræver fx håndelag at lægge
sin hånd om en kos patte, klemme og få
mælken til at sprøjte ud. Men det lader
sig gøre – også for nybegynderen, der
uvilkårligt smiler tilfreds, når de hvide
dråber kommer ud.
Lihmegård har åbent for besøgende
hver torsdag i juli og første torsdag i
august i tidsrummet 14 – 17. ”De kan
bare komme at kigge. De må færdes
overalt, både i haven og staldene”, siger
Bente, mens hun gør en spand nymalket
mælk klar til de små kalve, der lever af
sødmælk i starten.
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Fællesspisning 2009-10
Sæt kryds:
Onsdag den 7. oktober
Torsdag den 5. november
Onsdag den 20. januar
Torsdag den 25. februar
Fredag den 19. marts
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Niels Husted på Svingårdsted er 83 år
og aktiv landmand med 43 hektar, egen
LARS BONDE
· BILSTRUPVEJ
· 7800 SKIVE
· TLF. 97 52 62 20
mejetærsker
og griseavl.
I interviewet
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 Husted blev født i 1925 på
slægtsgården Svingårdsted 1½ km syd
for Lihme. Jorden derude har været i
slægtens eje siden 1645. Han fik en
yngre søster – forældrene var ”modne
mennesker”, da de fik børn.

Niels gik i skole i Lihme, men blev efter ét
Hvad
det drejer sig
år flyttet til Ålbæk skole,
hvorenten
hans farbror
var lærer: ”Måske har jeg været
uartig til mindre
om materiel
eller noget”, fortæller Niels
med eti smil.
opgaver
hjemmet eller
Det var fem km på cykel eller gåben.

www.skp-el.dk

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

større erhvervsopgaver,
En nabokone var på besøg hoshar vi det du skal
bruge!
Niels’ mor, da han kom hjem kl. 5 om
eftermiddagen. Nabokonen sagde: ”Det
Klik ind på
har været en lang dag Niels.” Niels
svarede: ”Ja, men en skønwww.skive-trykluft.dk
dag.”

eller kontakt os på

Fra sin barndom husker han, at man 9752 6220
nogle gange var på besøg hos familien
og hør om de
i Lyby. Det var langt væk. Transporten
mange
foregik med ”lille bil” en art taxi, som kørte
ud fra Lihme. Lillebilmanden hentede muligheder!
familien hjemme
på og
gården,
Salg
leje kørte dem til
Lyby og ventede
til
de
skulle
hjem igen,
af alle typer
så han blev budt
ind til
i stuen
trailere
privatetil kaffe og
erhverv!af selskabet og
aftensmad medogresten
kom dermed til at kende hele familien.
Nogle gange skulle den lille Niels på ferie
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.

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)


Andet hjem i Lihme
Af Marianne Husted

30 og 40 år. Så mange år er det indtil
videre blevet til som turister i Lihme.
Robert og Aase Andersen fra Karup
parkerede campingvognen på Limfjords
Camping i Ålbæk for første gang i
september 1978 og har haft samme faste
plads lige siden. Ulla og Otto Lindum
købte sommerhusgrund ved Gyldendal i
1969 og placerede en lille knaldhytte på
den, som naboerne kaldte ”Æ høenhus”.
Gennem knopskydning nåede parret op
på omkring 100 m2 i løbet af de første
fem år. I de forløbne år har Ulla og Otto
gentagne gange forsikret hinanden om, at
de aldrig sælger stedet igen.
Vandet drager
”Det er vandet, der trækker,” fortæller
Aase fra sin plads foran campingvognen.
Otto har det på samme måde. ”Det er
først og fremmest vandet, der er vigtigt
for os,” siger han fra sin veranda i første
parket på Gyvelvej. Begge havde minder
om Limfjordens vande, inden de søgte
mod Lihme. Det var Ålbæk Strand, Aase
kom til sammen med sine forældre i sin
barndoms somre. På samme tid tumlede
Otto på kysten ved Branden Færgeleje
og havde da også først Fur i tankerne,
da han og Ulla var på udkig efter en
sommerhusgrund. Men der var ikke plads
til knaldhytten på Fur-færgen, hvorfor
de søgte mod andre strande og fandt
lige netop den grund, som de gerne ville
have.
Socialt samvær og stilhed
Limfjords Camping er Aases andet
hjem. Når hun og Robert drejer ind på
campingpladsen, tænker hun, at de er
hjemme. ”Det er et fristed for os, hvor
vi holder fri,” forklarer hun. Hun elsker
samværet med de andre campister
og deltager med fornøjelse i de fester,
som arrangeres på pladsen. Der er altid
mulighed for at snakke med mange
forskellige mennesker.
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Otto er ikke så interesseret i at snakke
med andre end Ulla. ”Vi ønsker at slappe
af selv,” siger han og forklarer, hvordan
det foregår: ”Vi sidder og kigger ud over
vandet og får vores kaffe.” Otto og Ulla
bor på et forholdsvis ugeneret vænge i
Dalgas i Skive med udsigt over Karup Å.
Alligevel er stilheden i Gyldendal noget
helt særligt for parret. Det er en helt
anden stilhed, som de gerne vil være
midt i og opleve sig som en del af. ”Det
kan lade én op, så man tror det er løgn,”
bedyrer Otto.
Ok med udvikling
Både sommerhusbeboerne og
campisterne køber ind lokalt. Otto og
Ulla kører til Lihme og handler, mens
Aase og Robert med tilfredshed finder
deres fornødenheder i butikken på
campingpladsen. Campingpladsen og
Ålbæk Strand danner rammen om Aases
fristed, og det er her, hun befinder sig,
når hun er i Vestsalling. Mens Karupparret har haft campingvogn i Ålbæk,
har der været tre forskellige hold ejere
af campingpladsen. Aase har været
øjenvidne til en løbende udvikling og
modernisering af campingpladsen, så den
hele tiden har fulgt med tiden og levet op
til hendes ønsker og behov.
Otto påpeger, at der er mange gode
ture at gå i området ved Gyldendal.
Da havnen skulle bygges var han lidt
skeptisk og frygtede, at en masse leben
ville spolere mulighederne for det stille
liv i fred og ro ved vandet. Sådan er det
dog ikke gået. Han har stadig rigeligt med
plads at bade på og nyder nu at se på
skibene, der sejler ind og ud af havnen.
Han går også tit en tur hen på havnen
sammen med sine børnebørn for at kigge
lidt på, hvad der foregår her.
I dag er Ålbæk og Gyldendal en integreret
del af Andersens og Lindums liv. Og de
vender trofast tilbage til de rekreative
områder ved Lihme, år efter år.

Otto Lindum spiller badminton med sit
barnebarn ved sommerhuset i Gyldendal.

Åse og Robert Andersen holder fri, når de er i
campingvognen på Limfjords Camping
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Mads Møllers erindringer nr. 8
Af Ib Svenningsen

Rimsmeden:
Om ovennævnte Jens Pedersen kan
nok siges, at han var af den klasse
digtere, der måtte nøjes med affaldet
af suttungsmjøden (Den bedste Drik
ved Guders Gilde, i Odins Borg). Her
hidsættes, hvad jeg videre har fået
fat i af hans frembringelser. Et lille
sladderselskab bestod af:
”Tow fræ Hærrop,Jen fræ Trærop,
Ann Hie aa Met KaakDær haar I æ Flaak!”
Det bedste jeg har fra hans hånd, er
remsen om bymændene i Lihme. Det kan
nok spores, hvem han ikke synes om, og
hvem han godt kunne lide, for resten er
den ikke ondskabsfuld:
Æ dejn han slår somti håt,
Søren Pejsen, han gjør enhver gåt.
Ja, Søren Pejsen han er åle væk.
Jens Broonsgård, han gier hvær en
smæk.
Pe Kristjan er bode tyk å fie,
Pe Sinding er bode op å nie.
Ja, Pe Sinding er bode gue å gal.
Kren Pilgord ær bode lång å smal.
Pe Huste ær æn stræfsom mand.
Pe ståffer skræv al de han kan.
Ja, Pe ståffer triner gåt te fram.
Hans Skomager bowwer mødt i æ damm,
Jens Boelsen trowwer, Kren Norsgord
kan hegs.
Men Pe Kristjan han ær nok så fegs.
Nels Lasen er en ussel mand.
Kren Trærrop ær ue å fatte stand.
Jens Ajsen klawwer sæ å skår et.
Kræn Baunsgord browter å hår et.
Til nærmere forklaring af digterværket
tjener: Degnen var min far. Søren
Pedersen boede norden for skolen,
han var et tjenstvilligt menneske, der
foruden at sysle med det lille landbrug
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drev lidt fiskeri. Når han gik til fjorden,
stak han altid indenfor i skolen for at
aflæse barometerstanden. Hans kone
hed Ingeborg, hun var meget afholdt af
vi søskende. Når hun kom op til skolen,
havde hun gerne noget godt gemt inde på
sit bryst, og hun ville så altid, at vi skulle
finde det frem. Søren Pedersen endte
sit liv på den måde, at han faldt i et hul
norden for kirken, da han ville skylle sit
fiskegarn.
Jens Brunsgård åreladede folk og
”slog dyr op” - altså åreladede også
dyr. Han ejede gården i byens nordlige
del (Adelgade nr. 25). Peder Kristian
Madsen, ham der fik Christian Nielsens
gård, var velnæret, men havde den
store udvækst under hagen( V. Hærup
Strandvej 2). Peder Sinding er der fortalt
om tidligere(V. Hærup Strandvej 3).
Kristen Pilgård boede i den vestlige
del af byen ved vejen, der førte forbi
Peder Stoffers og Gret Skovs ud i heden
(Sikkert Udsigten nr. 2, idet lergravene
tilsyneladende lå på Vendalvejens højre
side lige efter Vendalhus - Udsigten 1a.
Smeden Peder Husted er før omtalt ( V.
Hærup Strandvej 17).
Omkring Peder Stoffers var der en
mængde limgrave, hvorfra Lihmeboerne
hentede lim til deres marker. Det er vel
nok denne jordart, der har givet både
sognet og Limfjorden navn.
Kristen Nordsgård er tidligere omtalt.
Peder Kristian Larsen er så vidt jeg ved,
i nær familie med ”digteren”. Han boede
i en gård østen for vejen fra Lihme by
til Vester Hærup, en større gård i det
sydligste af sognet (Sdr. Hede nr. 16).
Efter realregistrets oplysninger køber han
gården af digteren i 1850. Niels Larsen
var bror til Peder Christian Larsen og

boede i en lille gård nordenfor broderens,
hans kone hed Karen Bager (V. Hærup
Str. 19).
Kristen Trærup og hans kone Ane Sofie
er før omtalt, de boede øst og nord for
Niels Larsen. Jens Andersen, ejeren af
Lihmegård, boede øst og syd for kirken
(Ø. Hærup Str. 12).
Christen Baunsgård (hed oprindelig
Christian Laursen) havde 3 sønner:
Laust, Christen og Peder Baunsgård.
Laust fik gården, Christian blev
ejendomskommisionær, og Peder
Baunsgård blev afholdsvært i Skive
(Mellemtoften 12).

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
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Kås hovedgård
- Et par litterære henvisninger
Af Ib Svenningsen

Som så mange andre oplevede jeg den
smukke koncert i Riddersalen på Kås
Hovedgård, hvor Margrethe Smedegård
og Morten Porsborg til akkompagnement
af Rita Røzko, gav os en stemningsfyldt
aften. Samtidigt kunne jeg ikke lade være
med at tænke tilbage på de fordums
personligheder, der har haft sin gang i
disse omgivelser. Derfor denne lille artikel
med henvisning til de kilder, der findes
omhandlende Kås og folkene på Kås:
Den mest kendte ejer af Kås er Jens
Hvas, hvis barnebarn Jens Hvas og
hustru har skænket alterkalken til Lihme
kirke i 1602. I Skive Årbog bd. 28 – 33
er der nogle spændende artikler skrevet
af M. Brandt om ”Egnsskikkelser fra
reformationsårene”, hvor Jens Hvas
behandles i bind 28 side 31 – 47. Artiklen
fortæller om herremanden, der tilhørte
lavadelen, som gennem troskab og
arbejdsomhed arbejdede sig op til en af
landets mest betroede stillinger, nemlig
skatteopkræver for Nordjylland. På
grund af Skipper Clemens bondeoprør i
forbindelse med reformationen, bliver der
så meget politisk rod, at han til sidst bliver
offer for et justitsmord og halshugget på
Viborg retterting, uden Kongens billigelse
i marts måned 1535. Han beskyldes for
at stå i ledtog med Skipper Clement, på
trods af at bondehæren brændte Kås ned
til grunden. Hans uskyld bevidnes ved at
Kongen lader familien beholde gården til
slægten uddør i 1606.
Rigsråd Niels Kragh bygger nuværende
Kås med hvælvet kælder og 1½ stokværk
i 1635. En af hans opgaver var at stække
vingerne på Leonora Kirstine Ulfeldts
mand Cortfitz Ulfeldt. Resultatet af
anstrengelserne oplevede han dog ikke,
idet han døde i 1650. Niels Kragh opførte
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den nuværende hovedbygning med tårn i
det nordøstlige hjørne.
En af største kulturelle personligheder
på Kås hovedgård er barokkens store
poet – herredsfogeden Jacob Knudsen
Scandrup. Om ham har Jeppe Aakjær
skrevet en artikel i Skive Årbog - år
1923 side 109. Her kan man læse hans
kongelige ansøgning til stillingen som
herredsfoged samt et Maddigt på ikke
mindre end 13 sider. Et saftigt kulinarisk
digt med alskens lækkerier, et bord der
uden tvivl var ønsketænkning i disse lag.
Digtet er skrevet til pastor Jens Blytækker
i Lem i anledning af hans fødselsdag
d. 31. januar 1700, samme pastor som
manede sin svigerfar Joakim Tholstrup
i jorden ved skellet mellem Opperby og
Sdr. Lem.

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
Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860 Spøttrup

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

Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.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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Hver dag gule priser
30 øl til kr. 79
3 liter rød- eller hvidvin til kr. 79
Gulvtæpperenser udlejes
Du kan får vasket, renset og rullet dit vasketøj
(vasketøjet afhentes/leveres fredag i hver uge)
Pejsebænde
Internet
Spændende blomsterdekorationer

Altid et lunt tilbud
fra ovnen
- hvidt brød
- rugbrød
- sødt brød

ÅBEN ALLE DAGE
Ålbækvej 8, Lihme
16

graphicmaster.dk

Verner Jeppesen
Tlf.: 97 56 44 88
www.maeglerhuset.dk

Statsaut. ejendomsmægler - MDE

Kontakt os og hør mere om den gode hushandel
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Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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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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Sommerkoncert i Lihme Kirke
30. juli kl. 19.30
Liva Overgaard og Jeppe Christensen spiller og synger danske
og internationale folkemelodier i en moderne udgave.
Efterfølgende er Lokalrådet ved Lihme Kirke vært
med et let sommertraktement
bestående af
vin, ost, hyldedrik mv.
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Vesterbrogade 28, 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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Lihme bys udvikling
Af Morten Stenak, konsulent, Ph.D.,
Kulturarvsstyrelsen

Lihme landsby er ældgammel. Første
gang den omtales i skriftlige kilder er
i 1176 med navnet ”Limum”, hvilket
kan oversættes til ”kalkhjem”, måske
pga. god adgang til kalk i området.
Men på dette tidspunkt har byen
formentlig allerede eksisteret i 700900 år. Stednavnets endelse -um er
nemlig urnordisk og antyder, at byen er
anlagt i folkevandringstid (300-500 e.
Kr.) i slutningen af romersk jernalder og
begyndelsen af germansk jernalder. Det
er ikke sikkert, at jernalderens Lihme har
ligget nøjagtigt der, hvor vi finder nutidens
Lihme. Landsbyen kan have flyttet sig
tre-fire gange rundt i lokalområdet og
har nok først fundet sin nuværende
placering i 1000-tallet. Men det kan kun
arkæologiske udgravninger afsløre.
Moderlandsby
Lihme kan også kaldes en moderlandsby.
Og kigger man på de omkringliggende
små landsbyers stednavne finder man
endelser som -rup, -mark og -hede, der
peger på, at de er anlagt i middelalderen
som satellitbyer til Lihme. Ålbæk er efter
al sandsynlighed også nyere, men det
kan ikke fastslås alene via stednavnet. I
Lihme opførtes kirken, der betegnes som
én af Jyllands ældste stenkirker bedømt
ud fra byggeteknikken. Kirkeskibet
er nemlig opført i rå, utilhuggede
kampesten, mens kor og apsis er
lavet af primitivt tilhugne granitkvadre.
Tårnet er bygget af almindelige tilhugne
granitkvadre, som man kender det fra
mange andre romanske kirker fra den
første del af middelalderen indtil ca. 1250.
Det ser altså ud til, at kirken er opført i tre
omgange frem til 1250.

Lihme 1881,
Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen
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Lihme 1815 – 1864,
Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen

Før udskiftningen
I 1683 bestod Lihme landsby af 7 gårde
og 3 huse. De fleste gårde og huse lå i en
klynge omkring kirken på nær den store
Limegård, der lå lidt alene øst for byen.
Foran kirken slyngede bygaden sig som
en bred plads, der udgjorde landsbyens
rumlige midtpunkt. Lihme landsby blev
udskiftet i 1780, men kun få gårde flyttede
derefter ud til en ny placering uden for
landsbyen. Den brede bygade blev i
løbet af 1800 og 1900-tallet bebygget
med et par små gadehuse, men i det
store hele har landsbyområdet omkring
kirken bevaret sit åbne slyngede forløb
præget af byens gamle gårde og enkelte
nyere huse. Her fornemmer man endnu
historien om tiden før udskiftningen,
hvor landsby og landbrug var uløseligt
forbundet.

