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Oktoberskyer over Venø Bugt.

COVID-19 og fremtiden
Af Ann Balleby
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Pandemier kan omkalfatre strukturerne
i samfund. Det er kendt fra de historiske
kilder og beskrevet i Den fjerde rytter af
Jeanette Varberg og Poul Duedahl, som i
skrivende stund ikke er udkommet endnu,
men som jeg glæder mig meget til at
læse.

er det tegn på? Hvor fører det hen?
Gør det Nybyggeriet på Sønderhede
til en guldgrube på lang sigt? Er det
nære relationer og stærke sammenhold
som Ålbæk Ankerplads, som folk i
virkeligheden har brug for og længes
efter?

Har COVID-19 potentiale til at omkalfatre
vores samfund? Og hvilken betydning kan
det få for os, som lever her med udsigt
over Limfjorden?

COVID-19 har også potentialet til at
omkalfatre magtforholdene globalt. USA
har været alene som verdens leder siden
Sovjets sammenbrud. Lige nu gør Kina
dem rangen stridig. Hvor fører det hen?
Hvad betyder det for os i Lihme?

Den udvikling, vi kender i Danmark med
centraliseringer og stigende ulighed, har
mange vestlige samfund været igennem.
I fx USA og England er der masser af
“Lihme’er”, “Salling’er” og “Skive’er”.
Bysamfund og egne, som lider under
langsommere udvikling end de store
bysamfund og en følelse af at blive sejlet
agter ud.

Lihme og os der bor her er ikke et stort
samfund, men alle mennesker er lige
små, som Nana så fint skriver i sin artikel
om Stjernehimlen over os. Og pandimien,
som hærger, er måske det, som endelig
får os kollektivt til at forstå, at vi er en del
af naturen og må indordne os under den.

Tænk, hvis vi kan se ind i år, hvor folk
flytter ud af byerne. Lige nu er der kæmpe
prisfald på Manhattan i New York. Hvad

Måske kommer verden genfødt ud af
COVID-19 som en Fugl Fønix, der rejser
sig af asken til en lysere fremtid.
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Ålbæk – Kystsikring - Fiskerhuse
Af Dorthe Dalsgaard

Lørdag den 22. august kl 13.00 er der
indkaldt til generalforsamling i en af
Lihmes nyeste foreninger, som startede
i 2014. Formålet med foreningen er:
Bevarelse af fiskerhuse og miljøet
omkring dem, samt igangsætning af nye
projekter. Navnet på foreningen er Ålbæk
Anker- og Landingsplads.
Alle i bestyrelsen har praktiske opgaver
inden generalforsamlingen starter. Der
er mange bolde i luften, da der efter
generalforsamlingen er inviteret til officiel
indvielse af slæbestedet. Kassereren
sidder med revisoren for at klargøre
regnskabet. Dørene står åbne ind til
de nymalede fiskerhuse. Inde i husene
hænger garn og udstyr på rad og række
- klar til fiskeri i Limfjorden. Alle snakker
med hinanden og forventningerne til
dagen er stor.
Medlemmerne af Ålbæk Anker og
Landingsplads vil rigtig gerne fortælle.

Det er dejligt at høre erfarne fiskere
fortælle om, da de sejlede ud fra
Hanstholm, Thyborøn, Glyngøre eller
hvor erhvervsfiskeriet tager udgangspunkt
i dag. Fiskerne i Ålbæk har fritidsfisker
licens i dag og nyder fiskeriet som hobby.
Her sidst i august er der stadig pause for
fiskeri af hummere, som er Limfjordens
guld lige nu. Der er store forventninger
til den 1. september, hvor fiskeriet starter
igen.
Generalforsamling
Omkring klokken 13.00 samles alle,
udstyret med en øl eller vand, på stole og
bænke foran det ene af husene. Mogens
Larsen, foreningens formand, kalder
alle sammen til årets generalforsamling,
dirigenten vælges, og mødet foregår
efter vedtægterne. Vejret er frisk vind,
og dejligt solskin, indtil der kommer
en byge. Alle trækker ind i husene, og
generalforsamlingen genoptages, da
bygen er trukket væk.
Her seks år efter, at foreningen
er startet, kan medlemmerne se
tilbage på en periode, hvor tiden
er gået med meget omfattende og
kompliceret dokumentation, der skal
til i Naturstyrelsen og Kystdirektoratet.
Alligevel er det en festdag i dag, da der
efter generalforsamlingen er indvielse af
første etape, som er slæbestedet samt
parkeringsplads foran.

Der hygges med grillpølser
og øl.
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Beretning fra Formanden
Mogens Larsen fortæller i beretningen,
at bestyrelsen fremover er enige om at
benytte Pro-vins ApS i Rødding som
konsulentfirma.
Kystsikring
Formålet med foreningen er bevarelse
af fiskerhusene, og det kræver hård
kystsikring.
Skive kommune har netop i Teknik- og

Snoren klippes af de to lokale
byrådspolitikere Dorthe Dalsgaard (V)
og Søren Bøge (SF).

En hyggelig stund på bænken
med venner og fantastisk syn
ud over fjorden ved Kaas Sand.
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miljøudvalget tilsluttet sig processen
omkring opstart af kystsikring. Kravene
er professionelle og betingelsen
er, at Foreningen Ålbæk Anker og
Landingsplads står for finansiering og
vedligeholdelse af kystsikringen.
Garnklargøringshus
Foreningen har udfordringer vedrørende
placering af huset, da det er et paragraf
3 område. Foreningen har selv kontakt
med Kystdirektoratet. Nu er der sendt
yderligere oplysninger ind om placering,
størrelse, byggetegninger og tanker om
benyttelse af huset. Kystdirektoratet er
herefter positive over for projektet og
mener, at det kan håndteres inden for
Naturbeskyttelsesloven. Formanden
fortalte begejstret om, at huset bliver så
alle kan komme forbi med en madpakke
og sidde og nyde det dejlige sted ved

Fiskerhusene i Ålbæk.
Foreningen vil bygge huset i foråret 2021,
projektet er finansieret og frivillige vil stille
arbejdskraft til rådighed.
Indvielse af slæbested og P-plads
Efter generalforsamlingen strømmer det
til med gæster og interesserede i Ålbæk.
Mogens Larsen indleder med at fortælle
om, at slæbestedet officielt indvies i dag,
og at der fremover vil komme en kæde
for. Der vil blive opkrævet et mindre beløb
for at bruge slæbestedet. Pengene går til
vedligehold af slæbestedet.
Byrådsmedlemmerne Anders Bøge og
undertegnede fik æren af at klippe snoren
over og give foreningen beundrende ord
med på vejen. Fiskerhusene har ligget
der i mindst 100 år og har værdi for
fritidsfiskerne, og nu er fremtiden for dem
ved at være sikret.

Fiskerhusene emmer indeni af hygge,
gamle venskaber og ro.
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Fest i telt eller
restaurant
Ring og hør om
mulighederne

CAFEÉN
TILBYDER

Hyggelig Café med god
mad til familievenlige priser.
TAKE AWAY

RESTAURANTEN
TILBYDER

Stilfulde omgivelser,
lækker mad og udsøgte
vine.

ÅBNINGSTIDER OG INFO:
Se facebook Gyldendal havn cafe og
restaurant
Bord og TAKE AWAY
bestilling tlf. 97 56 01 66

V. Hærupvej strandvej 30 · Gyldendal 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 01 66
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Vi bakker op
og støtter lokalt!
- Gør du?

”

Det er vigtigt for os at være
lokalt forankret, og vi håber på,
at det er med i dine overvejelser,
såfremt du er på udkig efter et
nyt pengeinstitut. Vi er sikre på,
at vi kan tilbyde dig attraktive
vilkår og god rådgivning.

Lem afdeling
Vesterbrogade 24, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 82 22 94 00
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www.sparv.dk
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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@gmail.com
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 2017-2018.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Der kan forekomme rengøring fra 09.00 – 11.30, ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger.
Udlejning af mødelokaler går fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
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Drømmehuset
i Sønderhede

Lone og Jeppe foran deres fantastiske
hus i Sønderhede.
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Af Marianne Husted
”Jeg har ikke fortrudt et sekund. Så
mange er der heller ikke af den slags
huse,” siger Lone Hede Schwartz i sit nye
rummelige køkkenalrum. Lone og hendes
mand, Jeppe Bergmann Rasmussen, er
enige om, at de fik meget for pengene, da
de i foråret købte boligen på Sønderhede,
som blev bygget for 15 år siden af de
tidligere ejere. Der er ikke sparet på
noget. To velisolerede store garager, en
rummelig hestestald og en gæstelejlighed
er nogle af elementerne i udbygningerne.
Fra terrassen på førstesalen i stuehuset
er der udsigt over Limfjorden til Mors. Fra
stuen kan parret følge med i flokkene af
rådyr og dådyr, der holder til på markerne
ned mod Lihme.
”Vi er tæt på naturen og stranden, her er
stjernehimmel, dyreliv og luft omkring, og
huset er lidt specielt og med god plads.”
Lone remser nogle af begrundelserne
op for, hvorfor de er så glade for deres
nye hjem. Som direktør for Fjordvejs
Maskinfabrik A/S i V. Lyby anser Jeppe
det som en nødvendighed at bo lokalt.
De sidste år har han taget turen fra
hjemmet i Juelsminde til Salling. Af sted
kl. 5 og hjem igen ved 19.30-tiden alle
arbejdsdage i ugen på nær en enkelt,
hvor han tog en overnatning på Roslev
kro med mulighed for lige at sunde sig
lidt.
Forældre her, børn der
”Projekt Fjordvejs Maskinfabrik kunne
ikke lade sig gøre, uden at baglandet
var i orden,” siger Jeppe og smiler til
sin kone. Hun har taget sig af hjemmet i
Juelsminde og parrets to drenge, mens
Jeppe passede direktørjobbet og før det
job som sælger, der ofte betød, at han
var i udlandet og hjemmefra i længere
perioder. For halvandet år siden mente
parret, at deres drenge var så store, at
det gik an, at forældrene flyttede nordpå
og efterlod sønnerne i Juelsminde, hvor
de har deres venner og rødder. Jeppe
og Lone så på parcelhuse i Skive, kørte
rundt i Salling og på Mors, faldt over
huset i Sønderhede på boligportalen og

fik en rundvisning i april 2019. På trods af
et voldsomt blæsevejr, faldt de for huset
med det samme og blev ved med at
vende tilbage til dette, mens de kiggede
på andre boliger.
Omkring nytår tog de deres hus i
Juelsminde af boligmarkedet. Lone var
ikke parat til at sælge deres hjem gennem
15 år. Det var hendes fars fødegård, som
de købte, da hendes farmor døde. De
byggede nyt stuehus og senere også en
ny lade og et nyt drivhus. En omlægning
af lånene gjorde det muligt at beholde
huset i Juelsminde og også købe huset
i Sønderhede, som de overtog fuldt
møbleret.
”Vi har aldrig siddet lårene af hinanden,”
fortæller Lone. Hun passer sit arbejde
i Give, er i Juelsminde sammen med
sønnerne i hverdagene og glæder sig til
at tilbringe weekenderne sammen med
sin mand i Lihme. Parret er indstillet på at
leve med denne adskillelse nogle år, indtil
drengene bliver ældre.
Stor imødekommenhed
”Vi er blevet taget rigtig godt imod,”
fortæller Lone om tiden i Lihme. Hun
føler sig meget velkommen hertil og har
oplevet smilende Lihme-boere og stor
åbenhed.
Første gang Jeppes forældre skulle
besøge dem i Sønderhede, kørte de
forkert ad Øster Hærup Strandvej.
Faren ringede til Jeppe, som kunne
forklare, at de skulle køre ad Vester
Hærup Strandvej. Faren ville så lave en
U-vending, bakkede og havnede i grøften
uden mulighed for at komme videre.
Jeppe blev hidkaldt igen, og det samme
gjorde Dansk Autohjælp. Den dag blev
Jeppe kendt blandt mange på egnen.
”Ingen kørte bare forbi. Alle stoppede
op for at tilbyde deres hjælp. De tilbød
at hente traktorer, og hvad der ellers
kunne trække bilen op af grøften. Det
er helt unikt, at man er så hjælpsomme
og opmærksomme,” fortæller Jeppe om
det første møde med Lihme-boerne. Det
bestyrkede ham i parrets lyst til at være
en del af lokalsamfundet.

Blå bog
Lone Hede Schwartz, 55 år
Assistent i montagen i Welcon A/S i Give
gennem de seneste 4½ år. Har tidligere
arbejdet seks år i virksomheden som
chefsekretær.
Eksportassistent hos Dan-Corn A/S i ti år
Tre år som eksportassistent/sælger
hos Egebjerg Maskinfabrik i Nykøbing
Sjælland.
Uddannet korrespondent i tysk og fransk.
Taler også spansk og engelsk.
I gang med en uddannelse til
psykoterapeut ved siden af jobbet hos
Welcon.
Jeppe Bergmann Rasmussen, 53 år
Administrerende direktør og medejer af
Fjordvejs Maskinfabrik A/S de seneste
2½ år. Inden da tog han sig i seks år af
virksomhedens eksportsalg.
Salgsdirektør hos Dan-Corn i Hedensted
Produktionschef i friluftsgartneri i Brande.
Forsøgstekniker ved Danmarks
Jordbrugsforskning i Roskilde og
Flakkebjerg.
Job ved landbrug i Australien.
Uddannet landmand og
landbrugstekniker, hvor han løste sin
hovedopgave i Namibia.
Fælles
Kendt hinanden i 32 år, dannet par i 30 år
og været gift i 12 år.
To sønner. Hans Emil på 19 år, som er i
lære som tømrer. Andreas på 17 år, som
går i 1.g på handelsgymnasiet i Horsens.
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Fra havnesmedje i Skive
til global industrivirksomhed
Af Marianne Husted
”Fjordvejs Maskinfabrik er en sund
virksomhed, der leverer kvalitetsydelser
inden for vores felt,” fortæller Jeppe
Bergmann Rasmussen om virksomheden,
som han er godt i gang med at blive
eneejer af. Han er optaget af at
skabe gode arbejdspladser og synes,
det er spændende at stå i front for
virksomhedens 65 ansatte.
”Det kildrer lidt i maven, og jeg har
hånden på kogepladen ind imellem.
Men Fjordvejs Maskinfabrik har et
godt ry i hele verden,” siger han om
direktørstillingen, som han har opnået
efter en grundig forberedelse.
”Jeg kendte Fjordvejs Maskinfabrik
som kvalitet fra mit tidligere job hos
Dan Corn,” fortæller Jeppe. Han skrev
til maskinfabrikken, besøgte den i
flere omgange og snakkede frem og
tilbage med ejeren, Henry Knudsen
Pedersen. Ved et besøg tog han selv en
ansættelseskontrakt med til Henry på et
job som eksportsælger i maskinfabrikken.
Det var i 2012, Henry slog til, og Jeppe
bragte spørgsmålet om et eventuelt
medejerskab på banen. For Henry er
det vigtigt, at virksomheden fortsætter i
samme ånd. Gennem de næste seks år
modnede ideen sig om at gøre Jeppe
til medejer og senere eneejer, og der
blev udarbejdet en model for dette. I
2018 skiftede Jeppe titel fra sælger til
administrerende direktør og medejer.
Kvalitet
”Vi laver top end kvalitet af udstyr til
transport af bulkvarer. Maskiner der
skal køre 24 timer i døgnet, 7 dage
om ugen, 365 dage om året,” siger
direktøren. 80 % af produktionen går til
eksport med Norge og Chile som nogle
af de største markeder. Hvis en kunde
oplever problemer med noget, så rykker
en montør fra Fjordvejs Maskinfabrik
ud med det samme lige meget hvor i
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verden, det er. Montøren får lavet det, der
skal laves og dermed løst problemet, så
sagen kan lukkes ned. Det giver tilfredse
kunder, som er villige til at betale for
kvalitetsprodukterne fra maskinfabrikken
i V. Lyby.
Firmaet startede på Fjordvej i Skive
som en almindelig havnesmedje. I
dag producerer virksomheden et bredt
sortiment af maskiner og anlæg til
flytning, transport og dosering af tørre
produkter. Fiskefoder, fiskemel, kødog benmel, træpiller og meget andet.
Virksomheden laver specialløsninger
for kunderne, hvad enten der er tale
om fiskeopdræt i Chile eller foderstof i
Danmark.
Tekniknørder
”Vi er en vidensbaseret virksomhed, hvor
vi drager nytte af mange års erfaring,”
fortæller Jeppe, der gør meget ud af
at få viden fra det praktiske ind på
virksomhedens tegnestue og omsat til
løsninger på kundernes efterspørgsel.
”Vi er præget af en stor opfinderånd, hvor
vi ser udfordringer frem for problemer,”
fortæller Jeppe, som ser mange af
medarbejderne som tekniknørder, der
elsker at få ting til at virke og dermed
gøre kunderne tilfredse. Personalet
består af ingeniører og faguddannede
rustfri klejnsmede, klejnsmede, tekniske
designere og sælgere. Der kommer
kontinuerligt ungt blod ind i virksomheden
via lærlinge, som virksomheden løbende
uddanner fem af inden for de forskellige
fagområder.
”Enten er man her i meget kort tid
eller i meget lang tid,” siger Jeppe om
personalet. Flere har haft 25-, 35- og 40års jubilæum. Flere ligger omkring tiden
for 40-års jubilæum. Henry har lige haft
50-års jubilæum.
Jeppe står for den daglige ledelse i
samarbejde med Henry. Et samarbejde
præget af god sparring og gensidig
respekt for hinanden.

Indgangen til Fjordvejs Maskinfabrik.
V. Lyby.

Ny svejserobot, som er taget
i brug i september 2020.

Ship un-loader monteret på skib,
som transporterer fiskefoderpiller fra
skib til siloer, der flyder på vandet
ved siden af fiskefarmene på bl.a.
de norske fjorde.
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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

Lihme
Din lokale dagligvarebutik, bager, GLS,
PostNord og Bring pakkeshop, apotek,
spillebutik, renseri, mødested og meget,
meget mere!

Åbent alle ugens dage

Ålbækvej 1 - tlf. 97 56 00 08 - Følg os på Facebook
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K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling
Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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Gartner

Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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Bartenderskole på Kos
Af Anton Nielsen Husted

Som 4-5-årig hed det trylledrikke, skabt
af mudder, snegle og græs. Nogle år
efter var det appelsinsaft, blomsterblade
og småkager - stadig ikke velsmagende,
men dog drikkeligt. Senere prøvede jeg
mig med diverse opskrifter på cocktails;
men noget manglede stadig. Siden
barnsben har jeg haft en interesse og lyst
inden for blandingen af diverse væsker
for at skabe noget nyt, noget der kan
værdsættes og nydes. Derfor valgte jeg
for et års tid siden at tage på European
Bartender School et eller andet sted i
verden.
Oprindeligt var planen at tage til Phuket,
Thailand, for at tage kurset, som findes
mange forskellige steder i verden.
Som en tyveårig Lihmeboer på andet
sabbatår, kan det være svært at forstå,
at man ikke må tage ud i verden for at
udforske, opleve og få nye erfaringer
om fremmede kulturer og steder, fordi
den verdensomspændende pandemis
jernnæve har nedlagt det meste af
international flytrafik. Men sådan forholder
det sig nu, og Thailands regering sagde:
”Det kan du godt glemme kammerat,”
så jeg valgte i stedet den græske ø Kos,
der ligger et stenkast fra Tyrkiets kyst.
Her har jeg tilbragt fire uger i august og
september måned.
Free pour og flair
Allerede første dag blev jeg slået
fuldstændig omkuld af det utrolige vejr,
den helt specielle stemning, fantastiske
mennesker og velovervejede og
intense skoleforløb. Vi var 49 elever
fra hele verden, hvoraf de fleste var
fra Europa. Skoledagen var delt op i
fem dele, som bestod af en test hver
morgen i den foregående dags forløb.
Herefter teoriundervisning, hvor vi blev
undervist i diverse spiritus og likørers
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historie, ingredienser og sammenspil.
Denne undervisning viste sig at være ret
spændende, fordi hver forskellig alkohol
har haft en stor betydning på meget
andet i historien. Eksempelvis kommer
gin fra den hollandske genever, og blev
optaget af den engelske hær under
den Pfalziske krig mod Frankrig. Dette
resulterede i en ”gin craze” i England i det
18. århundrede, som betød store sociale
problemer, fordi befolkningen drak gin i
uforsvarlige mængder.
Efter teoriundervisningen blev vi sat til at
øve ’free pour’, som går ud på at hælde
væsken ud af flasker med en præcision
ned til millimeteren. Dette skal udføres
med forskellige teknikker og i forskellige
rækkefølger, både med én hånd og
begge hænder. Man lærer og bruger ’free
pour’ fordi man herved kan være langt
hurtigere, mere effektiv og generelt bedre
bag baren, hvis altså teknikken mestres
til fulde. En anden ting vi lærte, som er
lidt mere blær og lidt mindre nødvendigt,
er ’flair’. Det går ud på at kaste, gribe og
svinge med flasker, bægre og frugter, for
at skabe et show bag baren til ære for
gæsten. ’Flair’ er en frustrerende kunst,
for man kan komme til skade når man
får en flaske i hovedet, enten på grund
af én selv eller en anden, som ikke har
helt styr på udøvelsen. Men samtidig er
det vidunderligt når det lykkedes, så man
bliver nødt til at prøve igen og igen.
Bartræning, lektier og venskaber
Den vigtigste disciplin, vi blev udlært i,
var selve bartræningen, hvor vi kom om
bag en ”rigtig” bar, dog med farvet vand
i flaskerne og isterninger af plastik. Det
var her vi rigtig kom ind i det mindset man
skal have som bartender. Vi erfarede
her, at det er langt mere mentalt og
fysisk krævende at stå bag baren, end vi
før troede. Der er tusindvis af ting man

Eksamener på bartenderskolen
•

Free pour-eksamen var efter
to uger og bestod af 26 forskellige måder at hælde på.

•

Flair-eksamen tog kun tre
minutter, og bestod af den
lange rutine af kast, greb og
sving, som til sidst resulterede
i to færdige drinks.

•

Drink-eksamen I 66 drinkopskrifter, hvor bare en enkelt
fejl i millimeter, ingrediens, is
eller metode betyder at hele
drinken er forkert.

•

Teori-eksamen i hele forløbet
omkring både historie og
fremstilling af diverse spiritus
og likører.

•

Bar-eksamen foregik bag
baren, hvor jeg skulle lave
6 kombinationer af 2 drinks
på 12 minutter. Alle ingredienser, mål, metoder og præsentation skulle være 100%
perfekt. Da jeg skulle op
klokken 9 om morgenen efter
en enkelt én for meget dagen
før, kunne jeg virkelig mærke
sveden pible!

Anton med beviset på,
at han er uddannet bartender.
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konstant skal have i hovedet, for at lave
sine drinks på den mest effektive og
bedste måde. Ud over hvilke ingredienser
der skal i, skal man også altid tænke på
hvad der skal ske om to sekunder, om
man kan effektivisere hvad man gør og
på at man ser respektabel ud.
Efter undervisningen, som varede fra 10 16 hver hverdag, fik vi lektier for. Vi skulle
være klar til testen næste morgen i 6 nye
drinks samt teorien fra samme morgens
lektion. Som regel blev der studeret ved
reservatets pool, altid med en iskold drink
i hånden selvfølgelig. Som aftenen skred
frem, tog jeg til stranden, i byen for at
handle ind, blev på hotellet for at hygge
med de andre, eller lejede scootere og
ATV’er.

Pool party
med
bartenderholdet.
Anton er
yderst tv.
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Det, jeg har sat størst pris på og det, som
jeg kommer til at huske bedst, er helt klart
det meget specielle sammenhold jeg har
skabt med de andre elever fra EBS Kos.
Det er en vidunderlig oplevelse at få lov
til at omgive sig med så passionerede,
ligesindede mennesker. Så selvom
skolen var en stor del af opholdet, er de
venskaber jeg har fået med folk lige fra
USA til Belgien mindst lige så vigtige for
mig.
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Sorte tal på
bundlinjen
Af Marianne Husted

”99.000”. Uddeler Preben
Haunstrup læser årets resultat op
fra årsrapporten 2019 for ”Lihme
Brugsforening A.m.b.A.” ved
brugsens generalforsamling den 14.
august. For første gang i seks år er
der overskud i brugsen.
”Vi har nået dette gennem en række
små og store tiltag med hjælp fra
borgerne,” lyder det fra Hanne
Trærup, formand for brugsens
bestyrelse. En omlægning af
brugsens lån, indsamlingen sidste år
til nyt LED-lys og hjælp fra frivillige
i brugsen er nogle af faktorerne,
der har været med til at give sorte
tal på bundlinjen sidste år. Da kom
Dagli’Brugsen Lihme med i en klub
af brugser i Danmark, som Coop har
særlig opmærksomhed på.
Fokus på avance og godt
købmandskab har bidraget til, at
brugsen fortsætter fremgangen, som
allerede tegnede sig sidste år.
Corona har været en plage for de
fleste; men godt for Dagli’Brugsen.
Den har givet ekstra omsætning og
flere kunder fra både sommerhuse
og lokalområdet, der er trygge ved at
handle lokalt.

Formand Hanne Trærup og
brugsuddelser Preben Haunstrup foran
Lihme Brugs.
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”I 2019 var vi på vej i en lidt bedre
retning. Indtil i søndags var vi 1,3
mio. foran i omsætning i forhold
til sidste år. Men det er ingen
sovepude,” siger Preben.
Hanne sender en tak ud til alle, der
har bidraget og pointerer, at det er
vigtigt at handle lokalt og fortsætte
den gode udvikling.

Brugsen kan ofte skaffe de varer hjem,
som de ikke lige har på hylderne.

Et stortiment efter mit hoved

Af Ann Balleby

I de fleste husstande findes der fikse
ideer om ting, som man gerne vil spise
eller drikke. Her kan Lihme Brugs godt
komme til kort med deres sortiment,
kunne man tænke. Men ofte findes der
råd, hvis man blot spørger Preben og
Charlotte.

I vores køleskab skal der helst være
Thise jersey sødmælk. Det har Brugsen
skaffet hjem til os, og nu sælger de de
heldigvis også til mange andre. En anden
vare, som Brugsen for nylig har skaffet
hjem, er Halloumi. Det er den lækreste
fast-ost, som er helt fantastisk på grillen.
Prøv den, så Brugsen altid kan have den
på hylden til os.

Ideer til, hvad du kan gøre for at bidrage til den gode
udvikling i brugsen resten af 2020
Hvis du overvejer at købe julegaver
eller andre ting på Coop.dk, så
henvend dig til Charlotte eller Preben
i brugsen og sig, hvad du gerne vil
have. Så bestiller de det hjem. Du
slipper for porto og kan hente dine
varer i Dagli’Brugsen Lihme, som får
avancen i stedet for storebror Coop.
Bliv et vanemenneske, der pr.
automatik handler lokalt, fordi du
ved, det er vigtigt, at vi har en brugs
i Lihme.

Er du en tilbudshaj, så gå efter varerne
med faste lave priser, hold øje med
sms’er fra brugsen i løbet af ugen, sig
ja tak til slagtilbuddene og tag for dig af
dine personlige tilbud på Coop-appen.
Så er der fangst.
Hold hovedparten af december
måneds forbrugsfest i brugsen. God
fest, vi ses i brugsen – som også er
vores lokale mødested.
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Grill-Huset

TLF. 97568133 Østerbrogade 7,
7860 Spøttrup
GRILLMAD
MIX-RETTER
Grillpølse
Pølsebrød
Ristet Hotdog
Fransk Hotdog
Lille Pommes Frites
Stor Pommes Frites
½ Grillkylling m/pommes frites
Forårsrulle m/ salat & Soya
Ribbensandwich
Hj. Lavet parisertoast
Hj. Lavet cowboytoast
2 fiskefilet m/pommes frites
Bøfsandwich
Møllehjul
Plankebøf
Krydderschnitzel
2 kyllingefilet
m/ pommes saute, salat,
flute & bearnaise
2 kyllingespyd m/ tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
5 hotwings m/tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
Nuggets m/ pommes frites
24
(nuggets:
7 eller 10 stk)

18,7,25,25,25,35,75,30,55,20,25,75,75,75,85,85,75,-

PITA

65,-

Kyllingesalat
m/feta & croutons
kebabsalat
alm. salat
m/feta og croutons

75,-

50,-/65,-

Pølsemix
65,kebabmix
65,Kyllingemix
65,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler

Pita Kebab
55,Pita kylling
55,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler)

SALATER

»Der følger et flute med
til alle salater«

65,65,45,-

SUNSHINE
- solcenter

Mandag - Fredag
Lørdag, Søndag
& Helligdage

BURGER
Almindelige burgere
Alm. Burger med bøf
Jumbo Burger
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet burger
Alm. burger med 250 g bøf
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet speciel
Kyllingeburger
-med kyllingefilet, bacon,
salat & dressing
Tilvalg: ost 5,- pr stk
"BB" (bearnaiseburger)
-med 250 g bøf, salat, bacon,
mayo & bearnaisesovs

BØRNERETTER
50,60,-

70,-

65,-

75,-

"Grillhuset Special"
85,-med 250 g bøf, salat, bacon,
ost, løgringe, dressing & BBQsauce
»Alle burgere kan opgraderes til en
menu med pommes frites og
sodavand for kun 25,-«

kl. 08-21
kl. 09-21

45,-

Kyllingemix
(vælg mellem friturestegt
eller pandestegt kylling)
Kebabmix
Pølsemix
5 nuggets m/pommes
Børneburger
-med bøf, ketchup,
remoulade, ristede løg &
agurkesalat

45,45,45,45,-

BØRNEMENUER
5 nuggets m/pommes
frites, sodavand/juice
Børneburger m/pommes
frites, sodavand/juice
Mixretter med
sodavand/juice

55,55,55,-

Åbningstider:
Torsdag 17.00-21.00
Fredag 17.00-23.00/02.00*
Lørdag 16.00-23.00/02.00*
Søndag 16.00-21.00

"køkkenet lukker kl. 21 alle dage"

@ l e m g r i l25
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Stjernehimlen over os
Af Nana Ejsing Dalsgaard

Da jeg boede i København med sine
mange lyde og evige lys, var noget af det
første jeg gjorde, når jeg var hjemme på
besøg hos mine forældre, at jeg stillede
mig ud på marken om aftenen og kiggede
op på himlen.
At stå i total stilhed i det mørkeste mørke
ude på mine forældres mark og kigge
op på mælkevejen med dens milliarder
af stjerner, og se alle stjernebillederne
stå tydeligt frem på den helt kulsorte
himmel var svimlende og helt fantastisk.
Det er stadig noget specielt for mig. På
stjerneklare nætter stiller jeg mig ud på
vores eng og kigger op, og følelsen af at
være lillebitte og samtidig være en del af
dette kæmpe univers er helt speciel.
Stjernerne på efterårs/vinterhimlen
Her i efterårs- og vintermånederne er
det på skyfrie aftener og nætter muligt
at se de flotte stjernebilleder stå klart og
tydeligt frem. Et par af de mere kendte
stjernebilleder er Karlsvognen og Orion.
Stjerneskud
Er man heldig og tålmodig er der også
en chance for at se stjerneskud. På
visse tidspunkter er der større chance
for stjerneskud end andre. Gå ind på
Planetariets hjemmeside for at se efter,
hvornår chancerne er størst. Selv vil jeg
gerne fremhæve en meteorsværm, hvor
der er rigtig gode chancer for at se mange
og flotte stjerneskud. Det er Geminiderne,
der er en meteorsværm, som består af
rester fra asteroiden 3200 Paethon. Den
kan ses natten mellem den 13. - 14.
december. Her vil man kunne se op til
150 stjerneskud i timen, og det er derfor
årets kraftigste meteorsværm. Mange af
stjerneskuddene vil være som ildkugler.
I år falder Geminiderne sammen med
nymåne, og det svage månelys giver optimale betingelser for at se stjerneskud,
hvis vejret tillader det.
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Kunne I tænke jer, at komme ud i den
smukke vinternattehimmel og se på
stjernebilleder eller opleve de flotte
meteorsværme, så kan nedstående
aps være værd at bruge. Derudover
er der også gode tips til en vellykket
stjernekiggernat.
En sjælden begivenhed
Hvert 20. år og det er netop nu, kan
man på den sydlige aftenhimmel se
solsystemets to største planeter stå
meget tæt på hinanden. Den, der lyser
klarest, er planeten Jupiter. Lidt til venstre
for den, mindre end bredden af en knyttet
hånd i strakt arm, kan man se planeten
Saturn, den med ringene. Den lyser noget
svagere, både fordi den er lidt mindre end
Jupiter, men også fordi den er næsten
dobbelt så langt væk fra Solen som
Jupiter er. Det er som nævnt kun hvert 20.
år, man får mulighed for at se det. Hvis
man holder øje med de to planeter i løbet
af efteråret, kan man se, at de nærmer
sig hinanden. Og den 21. december vil de
Observationstips:
1. Tjek vejrudsigten, er der
skyer eller fuldmåne, kan
stjerneskuddene være
svære at se.
2.

Klæd dig varmt på og tag
gerne et tæppe, en sovepose eller en dyne med dig ud.

3.

Gå ud i god tid, det tager op
til ½ time før dine øjne har
vænnet sig rigtigt til mørket.

4.

Find et godt sted på en
mark eller et fladt område
med frit udsyn til nattehimlen og læg dig på ryggen.

Kildehenvisning: https://planetarium.
dk/ , https://sciencemuseerne.dk/

stå så tæt, at de med det blotte øje ser ud
til at være smeltet sammen.
Gode aps
App’en Night Sky er en app til iPhone.
Den er god, hvis man vil finde stjerner,
planeter og satellitter på nattehimlen
lige ovenover. Den er også god, hvis
man vil se, hvordan universet ser ud fra
månen af, eller fra en af de mange andre
planeter i vores solsystem.
Til Android findes app’en Sky map, som

viser nattehimlen, som den er, lige når
man kigger på den. Du vender blot din
smartphome mod himlen, og din skærm
viser dig nattehimlen med stjernebilleder
og navnene på stjerner og planeter.
Med appen Sol og måne 3D, kan man
holde øje med, hvornår solen og månen
går op og ned. Man kan også se, hvornår
der er nymåne eller fuldmåne, det er
smart at vide, så man kan planlægge,
hvilken aften det er bedst at gå ud og
kigge stjerner på.
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www.skp-el.dk

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

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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40 28 41 45 · mariannestenger@hotmail.com

Trænger du til at få malet?
Jeg klarer alt i malerarbejde
ude og inde.
Du er velkommen til at
ringe for et uforpligtende tilbud.

4028 4145
Venlig hilsen
Marianne
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Nyt hus i Gyldendal II
Af Louise Priess

Der er sket rigtig meget siden sidst.
Efter soklen var blevet sat, isolerede
håndværkerne gulvet, lagde gulvvarmeslanger og kloakkerne blev sat. Derefter
støbte de gulvet ,som skulle tørre i cirka
tre uger. Det er lang tid at vent,e når man
bare gerne vil i gang.
Louises og Peters hus begynder at
tage form. Det ligger højt med en
lækker fjordudsigt.

Huset set fra en drone.
Ruminddelingen er tydelig.
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Men derefter er tingene gået meget
stærkt. Da vi havde været en uge
på sommerferie i august, var alle
indvendige vægge sat op, og vi kunne
begynde at få et overblik over, hvordan
de forskellige rum ville blive. Murerne
begyndte på de udvendige mure. Det

var meget nervepirrende at vente på, at
de skulle begynde for vi har haft mange
overvejelser om stenene. Selvom vi
havde set dem på andre huse, kunne vi
ikke være sikre på, at de var brændt på
samme måde, men vi er heldigvis ikke
blevet skuffet.
Sidst i august begyndte tømrerne
at komme og sætte spær op og lige
pludselig på to dage var huset lukket
oppefra. Så kunne de komme i gang
med at sætte vinkler, forstærkning på
spærene, dampspær og forskalling op.
Og tømrerne mener ikke, at vi skal være
bange for, at huset letter med alle de søm
og beslag, de har brugt.
Inden isoleringen skulle komme i uge
39 skulle VVS og elektrikerne havde sat
ventilationsrør op, og strømmen skulle
trækkes ned de rigtige steder. Der er
godt nok mange ting som der skal tages
stilling til og som man skal holde øje med
i sådan et projekt. Når så chefen (Peter)
ringer hver aften og skal have fremlagt,
hvad der er sket i løbet af dagen, så er
der nok at lave.

Midt i september blev murerne færdige
med at mure udvendigt, vi har været
rigtig heldige med vejret og det har gjort,
at murerne kunne blive færdige før tid dejligt.
I uge 39 blev der blæst 400 mm isolering
ind, og så har tømrerne sat 150 mm mere
op så i alt 550 mm isolering i loftet.
I denne her uge (40) er blikkenslageren
begyndt at sætte zinkkant og tagrender
op. Så venter vi spændt på vinduer og
døre, så vi kan få lukket helt af, og der
kan komme varme på, så maleren kan
komme i gang.
Alt imens håndværkerne sørger for vores
nye hus, så er vi selv i gang med haven,
de gamle huse har fået en makeover og
et nyt udhus er på vej til at blive sat. Vi
rejser spær i uge 40.
Så vores tid går med mange gøremål, og
vi er rigtig glade for alle de mennesker,
der kommer forbi og hilser på os, så
mærker man det sammenhold, der er i et
lille samfund.

Et rigtig stort og rummetlig udhus
nåede lige at blive rejst op til Lihme
Bladets deadline.
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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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Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,

Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301
Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
www.spottruphavkajaklaug.dk ·
Spøttrup Havkajak Klub

7860 Spøttrup

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

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13

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

A/S

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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Vi udfører
• Ombygning/tilbygning
• Nyt tag • Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver

Udlejning af
• Minigraver • Motorbør • Pladevibrator
- samt andre maskiner

LBM
Lem Bygningsvedligehold & Materieludlejning

v/tømrer Karsten Møller

Mobil: 52 11 23 84
www.lembygningsservice.dk
Ringvej 10, Lem - 7860 Spøttrup

Svært at tænde op?
Våd skorsten?

En flot løsning
Dansk design

Hurtigere optænding
er mere tid til hygge.

ApaDelta skorstenshætter
Danske designs

ApaDelta ApS / www.apadelta.dk / Telefon 25786524
v/Mai Mortensen /Sønderhede 9, Lihme, 7860 Spøttrup
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Holdtræning:
• Rygtræning
• Bassin
• Nakketræning
• Pilates
• Babysvømning
• GLAD
• Efterfødselstræning

Ring og bestil tid på tlf.:
20459580 eller via vores
hjemmeside:
www.fysiocaresalling.dk

Find os på www.fysiocaresalling.dk eller på facebook

Hjælp til byggetilladelse
Skitser udføres til ansøgning om udhus,
garage, carport, drivhus o.lign.

IpaDelta ApS

Freelance teknisk designer
v/Mai Mortensen/25 78 65 24/www.ipadelta.dk

Ny garage
Matrikel skel
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www.husqvarna.dk

HAVETRAKTOR
• Reservedele
til alle mærker
HAVETRAKTOR
•
••
••
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

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

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00
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Arrangementer i Lihme
SEPTEMBER
15. sept. kl. 14.30 Stolegymnastik i Lihme Medborgerhus starter.
17. sept. Høstgudstjeneste og Fællesspisning. Arr. præst Anne Røndal, Kirken
23. sept. kl. 18.30 Generalforsamling i Lihme Husholdningsforening
28. sept. kl. 16.00 Mortionsdamer gymnastik ved Kis starter i gymnastiksalen.
OKTOBER
06. oktober Live stream foredrag Aarhus Universitet. Emne: Rejse ud i rummet
10. okt. Børnediskotek. Lihme Borgerforening (Aflyst)
14. okt. kl. 18.00 Fællesspisning (Aflyst)
17. okt. kl. 10-13. Pizza fremstilling hos Dorthe og Jørgen Dalsgaard. Arr. Spøttrup
Aftenskole
24. okt. Skotsk-irsk aften. Arr. Lihme Borgerforening. (Aflyst)
27. okt. Live stream foredrag Aarhus Universitet. Emne: Tang
29. okt. Bibliotekets Dag med fællesspisning (Aflyst)
29. okt. Biograftur med Lihme Husholdningsforening
NOVEMBER
03. nov. Live stream foredrag Aarhus Universitet. Emne: Dybhavet – nyt fra en ukendt
verden
05. nov. Banko arr. Lihme Borgerforening
10. nov. Live stream foredrag Aarhus Universitet. Emne: Smagen af øl
12. nov. kl. 18.00 Fællesspisning
17. nov. Live stream foredrag Aarhus Universitet. Emne: Tilblivelsen af det moderne
menneske
20. nov. kl. 19.00 Lys på Lihme Kirke og juletræer
22. nov. Julemarked. Arr. Lihme Husholdningsforening
24. nov. kl. 18.00 Julefrokost i Lem Samlingshus. Lihme Pensionistorening
24. nov. Live stream foredrag Aarhus Universitet. Emne: Grønlands indlandsis
DECEMBER
03. dec. kl. 14.00 Adventshygge i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
Gentagende arrangementer:
Mortinsdamer gymnastik hver mandag kl. 16 i gymnastiksalen
Petanque herrer hver tirsdag kl. 9.30
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30. Starter 15. september
Petanque damer hver onsdag kl. 14.00
Hver onsdag kl. 14.00. Bob og kortspil i Lihme Medborgerhus
3. torsdag i hver måned kl. 14.00 Strikkecafé i Lihme Medborgerhus. Mød bare op.
Petanque hver lørdag kl. 9.30 for både damer og herrer.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00
Ret til ændringer forbeholdes.
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Det er corona-situationen, som
bestemmer hvilke aktiviteter, der kan
afholdes i den kommende tid. Det har
vi efterhånden vænnet os til. Heldigvis
har vi indtil nu undgået en større
smittespredning i vores område. Men
tilfældigheder, lidt manglende omtanke,
uopmærksomhed eller uheld kan let føre
til, at vi også rammes.
Det er dejligt at opleve den omhu alle
udviser, fx i brugsen. Der sprittes hænder,
alle respekterer at holde afstand, og
når vi skal ind og ud af forretningen, så
holdes til højre.
I medborgerhuset bliver spritten også
brugt. Det holdes afstand, og på den vis
kan man mødes, afholde arrangementer,
og samtidig overholde myndighedernes
anbefalinger.
Det er godt, at de vigtige små dagligdags
ændringer i vores samvær efterhånden
ligger på rygraden.
Vi har kunnet gennemføre nogle få
aktiviteter i sommer, grill, ringridning og
bivuaktur. Her kunne anbefalinger og
påbud overholdes, og deltagere hyggede
sig rigtigt. Men påbuddene er siden
blevet strammet, nu må vi kun samles 50
personer.
Set i lyset af at der for tiden kun må
forsamles 50 personer, har vi valgt at
aflyse børnediskotek, fællesspisninger,
skotsk-irsk aften og biblioteksdag. Her
ville der være risiko for, at vi kommer for
tæt på hinanden eller samles mere end
50 personer.

deltagelsen ligger omkring de 35 – 40
personer.
Vi arbejder på af få både teleslynge til de
to sale, et bedre lydanlæg og projektorer.
Hvis alt går som det skal, så har vi nye
anlæg i de to sale omkring jule-nytårstid,
måske først i det nye år. Vi er ved at søge
fondsmidler og håber på støtte. Et bedre
lydanlæg med teleslynge, har længe
været efterspurgt.
Vi begyndte en visionsdebat for to-tre
år siden. Coronakrisen har været med
til, at der i år ikke blev lagt kræfter i
opfølgning. Men nu er der mulighed for at
vi kan genopstarte debatten med hjælp
udefra. Alt efter corona-situationen, vil vi
tilrettelægge nogle debatter i december
og det nye år. Måske disse kunne blive
en debut på vores nye anlæg med
teleslynge. Vi har lov at håbe.
Nogen spørger til foreningens økonomi,
og her har vi heldigvis en fornuftig
kassebeholdning, så de aflyste aktiviteter
og nedgangen i udlejninger i foråret kan
håndteres.
Vi har heldigvis set lidt flere udlejninger
i august og september, så det
kompenserer lidt på forårets og
sommerens manglende indtjening.
Så vi skal nok komme ind i det nye
år med penge på kontoen, men nok
omkring 30-40.000 mindre, end hvad vi
forventede, da året startede.

Vi regner dog med at gennemføre
livestream foredragene. Her kan vi
sikre god afstand, evt. være i to sale,
og erfaringerne fra sidste år viser, at
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En ny tid – også for udvikling i Lihme
Af Sille Christiane Linnet, Pro-vins ApS

Skruer vi tiden tilbage til perioden
2009-2011, var det her den første
fælles vision for Lihme kom til verden.
Mange var engagerede i arbejdet og
deltog i workshops, dialogmøder og
arbejdsmøder. Visionen udmundede i
en række konkrete projekter, som i de
efterfølgende år blev realiseret, herunder
blandt andet: Byparken med de smukke
kirsebærtræer, ombygning af Lihme Skole
og etablering af Lihme Medborgerhus,
opgradering af kryds og det areal foran
Lihme Brugs med den karakteristiske
bænk og hvor Poul E. Nielsens rødspætte
ligger og slår med halen.
Med realiserede projekter og initiativer,
der kom fra den fælles vision, blev det
tid til at følge op. Lihme Borgerforening
indkaldte derfor til visionsdebat 2.0 i

april 2017; og med en opfølgende dialog
og konkretisering i november samme
år. Der var enighed om at visionen
for Lihmeområdet skulle omfatte fire
overordnede temaer, nemlig:
- Bosætning
- Vedligeholdelse og bevaring
- Fællesskab
- Landskab og natur
Inden for hvert af de fire elementer
var der en række nye initiativer og
projektideer, som der blev arbejdet videre
med ud fra fælles ønsker. Ja, faktisk hele
14 styks. I marts 2018 samledes man
derfor igen for at koordinere projekterne
for en videre realisering. I dag er nogle
af projekterne allerede realiseret, mens
andre er på vej.
En ny tid
Meget er sket i løbet af de sidste par år –
ikke bare i Lihme - men i hele verden. Vi
står i dag midt i en pandemi, ingen kunne
forudse, og ingen ved hvor længe varer
ved. Hverdagen er ikke, som den plejer:
Hold afstand. Vask hænder. Bliv hjemme.
Vi er efterhånden ved at lære det, og det
virker. Men hvordan sikrer vi samarbejdet
om organisering og realisering af Lihmes
fælles vision 2.0?
Fællessang ind i udviklingsprocessen
for Lihme
Fællessangen viste sig i foråret som
en samlende kraft. Den bandt bro
mellem unge og ældre, mellem byboer
og landboer. Den samlede os som
nation. Med det i tankerne har det for
os været interessant at spørge os selv
om, hvordan vi kan bringe fællessangen
som et samlende og medskabende
element ind i vores udviklingsprocesser?
Derfor spurgte vi Lihme Borgerforening
og kunstner og sangskriver Kirstine
Fogh Vindelev, om de kunne have lyst
til at udforske dette sammen med os.
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Og nu vi er i en pandemitid er det både
vedkommende og nødvendigt, at vi også
sammen er nysgerrige på, hvordan vi kan
mødes og udvikle i et fælles (fysisk) rum,
uden at være fysisk tætte.

udfordre ’plejer’, ved at tænke det fysiske
møde på nye måder: Hvordan inddrager
vi det fysiske ’rum’ (fx uderummet).

Hos os på landet er der plads – så vi
ses…?
For en gangs skyld er det ikke
landdistrikterne der er mest udfordrede
her, for her er både masser af plads og
højt til himlen. Den plads skal vi bruge og
vi skal turde bringe nye steder i spil på
nye måder. Samtidig skal vi også turde

Vi håber at I har lyst til at være nysgerrige
på alt dette sammen med os, i jeres
videre arbejde med Lihmes fælles vision
2.0. Vi afventer med spænding, hvad de
søgte fonde og puljer melder tilbage, og vi
vil uanset se frem til at deltage i det møde
i december, som Lihme Borgerforening
inviterer til.

Hvordan bringer vi det i spil?

Bogbussen - kultur på hjul
Af Mitte M. N. Husted

Bogbussen er det rullende bibliotek,
som hver onsdag ml. kl. 15.25-16.25
holder ved ”Tumlestien”/busstoppestedet
i Lihme. I bogbussen møder man
kompetent personale, som altid er klar
til at hjælpe. Som oftest er det Bent og
Lene, som kører ruten til Lihme.
I bogbussen kan man låne bøger, musik,
tidsskrifter m.m. til alle aldre, og det er
dejlig nemt og overskueligt.
Derudover kan man gennem Skive
biblioteks hjemmeside eller Biblioteketappen reservere specifikke bøger og
materiale, som kan afhentes direkte i
bussen, man skal blot vælge ”Bogbus
Lihme”, som afhentningssted. Alt
hvad der lånes i bogbussen eller på
hovedbiblioteket i Skive kan afleveres
begge steder.
Bogbussen kan også bookes til borgere,
foreninger eller institutioner til forskellige
arrangementer.
Så kom forbi onsdag eftermiddag, og få
ugens lille kulturelle oplevelse, lige midt i
Lihme.
Bogbussens hjemmeside: https://www.
skivebibliotek.dk/bibliotek/bogbusserne
- Her kan man se bogbussens ruteplan
i hele kommunen, samt se hvis der
er særlige arrangementer tilknyttet
bogbussen.

Man kan få alt muligt som udlånes på
bibliotekerne bragt ud med bogbussen
til Lihme. Det er god service, det er
stærk kultur.
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Belægningsopgaver
o Fliser
o Mindre asfalt opgaver
Kloak
o Faskiner
o Dræn
o Regnvandskloak
o Spildevandskloak
o Rottespærre
o Punktforinger
Beton
o Støbning af fundamenter
o Gulvstøbning
o Isolering af gulve
Trailerkørsel med Cargo- og Tiptrailer
Havearbejde
o Etablering af have
o Udgravning til trampolin, pools mm.

Amtsvejen 31, Brodal
CVR 40583858
Ring for uforpligtende tilbud.
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Vi udfører
• Ombygning
• Tilbygning
• Nyt tag
• Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver
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Hjertestartere
Ring først 112

Hjertestartere ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej 11A
og ved Dagli’ Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Hansen, Ålbækvej 12		

21653519

Birthe Hald, Ålbækvej 24

61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess, Dybdal 4

42969700/97560131

Preben Nielsen, Dybdal 4

23272318/97560131

Lis Rasmussen, Adelgade 9

97560636

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

Hjertestarter ved Gyldendal Havn, er placeret ved havnekontoret
Den nye ‘picnichytte’ på legepladsen ved det røde badehus ved Kystvejen/
Hjortestien/Dådyrvej ved Øster Hærup/Hostrup Strand
Hans Thomsen, Gyldendal 3

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr. Lofstad

21623141
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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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Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring
og
lad
os
arrangere
din
næste
Vi accepterer og respekterer hinanden
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.

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

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
47

48

