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Lihme - en by i medvind
Af Ann Balleby

Du læser lige nu i det tyvende nummer af
Lihme Bladet. Der er snart gået fem år,
siden vi udgav det første nummer i juni
2007.

Der er rigtig meget, som er lykkedes i de
fem år, som er gået. Faktisk har jeg her
fra mit skrivebord lidt svært ved at komme
i tanker om ting, som ikke er lykkedes.

Bladet blev til, fordi vi var en lille gruppe
af borgere i Lihme, som følte, at bladet
manglede, og fordi vi syntes, det kunne
være sjovt at lave.

Bevares, der er finanskrise, men det er jo
ikke bare i Lihme. Så er der alle konsekvenserne af strukturreformerne, som vi
måske endda ikke har set det sidste til,
men grundlæggende så klarer Lihme sig
overraskende godt, tror jeg, de fleste vil
synes.

Det har været fem sjove og opløftende år,
og det skyldes, ud over det gode selskab
i redaktionen, at vi har mødt fantastisk
velvilje hos skribenter, foreninger, andre
samarbejdspartnere og annoncører. Det
skal ikke være nogen hemmelighed, at
økonomien i Lihme Bladet er båret af
annoncørerne, så her til dig som læser
bladet - støt vores annoncører...
Målet med udgivelsen af bladet har hele
tiden været: ”Lihme Bladet skal medvirke
til at samle Lihme og give fastboende,
sommerhusfolk, turister, presse og kommende lihmeborgere/tilflyttere mv. et billede af det liv, som leves her med udsigt
over Limfjorden.”
Dengang skrev vi, at: ”Det er jo sådan,
at Lihme iblandt har været plaget af det,
man kalder ”dårlig presse”. Og det har
bestemt ikke kun været pressens skyld,
som man kan fristes til at tænke. Der har
været kedelige historier og helt ubærlige
uheld.
Men Lihme er så meget andet, især et
pragtfuldt sted at leve med menneskene,
foreningerne, naturen og erhvervslivet.”
I dag føler vi vist i Lihme, at vi har og er
så meget andet end kedelige historier og
dårlig presse. Jeg stod forleden med en
god lihmebo, som oplever, at Lihme er en
by i medvind.
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Vores geografi er med os her. Vi har et
smukt terræn og ligger ved den uerstattelige fjord. Dertil kommer en kulturhistorie,
som rummer en skattekiste af muligheder
i fremtiden, bl.a. med en helt enestående
flot kirke. Men det bedste guld er alligevel
lihmeboerne og det sammenhold, som
kendetegner byen og sognet. Det udtrykkes flottest med flagalleen, som vokser
op i byen, når der er konfirmation i kirken.
Det utrykkes også, når der kommer over
hundrede til fællesspisning - hver gang,
når der er byfest, når der er arrangementer i kirken, når Sparsalling holder
reception, når julelyset skal tændes, når
Brugsen holder Lihme-by-night, når Husholdningsforeningen holder julemarked,
når der er banko eller fastelavn, arrangementer i pensionistforeningen eller på
Lihme skole. Folk kommer ikke af pligt,
men fordi de holder af at være sammen
og nyder vores dejlige by og egn.
At så meget kan lykkes og fungere skyldes, at alle giver en hånd med og hygger
sig med det, noget vi skal huske at lære
vores børn og unge, for altruisme (det
modsatte af egoisme) er det bedst fix, det
gør simpelhen mennesker gladere.
Fortsat godt forår.

Forening			
Kontaktperson		
Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
Borgerforening			
Claus Mikkelsen		
Fritidsfiskerforening		
Søren Vang		
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Søren Vang		
Havne Café			
Bent Jensen		
Husholdningsforening		
Hanne Trærup		
Jagtforening			
Tage Moesgaard		
Kano og Kajak			
Michael Grønvaldt
Landsbyen Lihmes Støtteforening Dorthe Dalsgaard		
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Tennisklub			
Carl Erik Witte		
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- Fodbold			
Thomas Sørensen
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Anita E. Hansen		
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Charlotte Olesen		
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(7. klasse – 18 år)		
Charlotte Hansen		

Telefon
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9756 8078
9756 0049
9756 4358
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9756 8104
9756 0685
9756 0123/2588 2662
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9756 0410/2344 3673
9756 0662/2441 3750
9756 0292
2422 7402
9756 0152
9756 1207
9756 0408
9756 0138
9756 0243
9756 1663
2926 0009
2381 4181
2929 9519
2890 4116
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fastboende, sommerhusfolk, turister, presse og kommende
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Mai adopterer Mia
af Marianne Husted

Der lå en lille kurv ved porten ind til
børnehjemmet Ba Tha, som ligger en
times kørsel syd for Hanoi i Vietnam.
Solen stod op over rismarkerne. Phuong
(udtales Fung) var på vej til arbejde og så
som den første hittebarnet i kurven. En
lille pige på en måneds tid, som Phuong
i de næste tre år tog til sig som sit eget
barn på børnehjemmet, hvor hun var
barneplejerske.
Eneadoption
”Jeg har altid villet være mor og drømt
om at få børn og familie,” fortæller Mai
Mortensen, som bor på Sønderhede.
Efter et par længerevarende forhold, hvor
parterne endte med at gå hver til sit, og
et biologisk ur der tikkede forbi de 40 år,
måtte der gerne snart ske et eller andet.
”Nogen havde snakket om adoption,

men jeg gik ud fra, at man skulle være
to for at adoptere og overvejede derfor
ikke tanken om selv at adoptere,” siger
Mai. Men som 43-årig hørte hun, at
eneadoption rent faktisk er en mulighed.
Hun læste om det på internettet og
ringede straks til en tilfældig kvinde, som
havde adopteret et udenlandsk barn.
Kvinden var lykkelig og fortalte om sine
erfaringer som eneadoptant.
”Jeg kunne ikke forestille mig et liv uden
børn og tænkte, at der måtte være et barn
ude i verden, der manglede en mor, og
jeg manglede jo et barn,” fortæller hun og
fortsætter, ”Mange tanker meldte sig. Var
det fair for et barn kun at få en mor?” Men
Mai var sikker på, at hun kunne tilbyde et
stabilt og trygt hjem i dejlige omgivelser
til et barn, som i hvert fald ikke ville ende
som skilsmissebarn. Så hun henvendte
sig til Viborg Amt, sommeren 2003, med
håb om at blive godkendt til at adoptere.

Mor og datter.
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”Hun er mit
barn,” tænkte
Mai, da hun så
dette billede
på en liste fra
adoptionsmyndighederne.

Godkendelse
Ligesom ægtepar skulle hun for
det første igennem den almindelige
godkendelsesprocedure, der handler om
alder, helbredsforhold, økonomi osv.,
og hun deltog i obligatoriske kurser for
kommende adoptanter. I forbindelse med
adoption er der et alderskrav om, at der
højst må være 40 år mellem mor og barn.
Det betød, at Mai kun kunne godkendes
til et barn, som var mindst fire år gammelt.
Større børn anses for mere krævende
at adoptere, hvilket derfor kræver
en særlig godkendelse. Den fik Mai
også. Endelig var der Mais status som
single, hvilket krævede, at hun opfyldte
endnu flere betingelser for at blive
godkendt som adoptant. Blandt andet
var det fast praksis i Viborg Amt, at alle
eneadoptanter gennemgik en psykologisk
test. Også det gik Mai igennem og valgte
derefter, at hun gerne ville adoptere et
barn fra Indien. Hun mente, at indere er
velansete her til lands, og et indisk barn
dermed let ville blive accepteret.
Adoptionsmyndighederne i Indien sagde
også god for Mai, som så ventede på
at få et indisk barn tildelt. Typisk får
adoptanter et bestemt barn tildelt, og det
er så barnet. Mens ansøgerne venter

på at få tilkendt et bestemt barn, kan de
bede om at få tilsendt lister med såkaldte
”special needs”-børn, som de kan tage
stilling til. Det er børn, der har behov for
adoptivforældre, som ser sig i stand til at
håndtere de særlige behov, disse børn
måtte have. Hai Thi Nguyen var et af
dem.
Hai Thi
”Jeg så fire små linjer om hende og
kunne bare mærke, at hun skulle være
mit barn,” smiler Mai. Hun reagerede,
men fik at vide at nogle andre stod til at
få den lille pige. Mai holdt ved og sagde,
at AC Børnehjælp, som adoptionerne
foregik igennem, endelig måtte give
hende besked, hvis noget kom i vejen.
Det viste sig, at det andet forældrepar
ikke kunne blive godkendt til det 3-årige
barn. Hvis Mai skulle være mor for hende,
skulle hun have en særlig godkendelse i
adoptionsnævnet, fordi aldersforskellen
mellem dem oversteg 40 år. Det var i
november 2004, og nævnet skulle først
samles i januar. Men Mai returnerede de
krævede papirer omgående og bad om at
få en så hurtig sagsbehandling som muligt.
Medlemmerne i adoptionsnævnet satte sig
ekstraordinært sammen, og allerede første
december godkendte de Mai som mor til
Hai Thi Nguyen, som var blevet stillet foran
børnehjemmet i Vietnam tre år tidligere.
Spædbarnet i kurven var meget svækket
af sygdom, men børnehjemmet sørgede
for, at hun kom på hospitalet i Hanoi,
hvor hun blev opereret i maven. Efter
nogle meget hårde måneder kom hun sig,
godt hjulpet af omsorgsfulde Phuong på
børnehjemmet.
Tre år efter var det tid for Hai Thi at blive
en del af en familie, og der blev derfor søgt
efter en familie til hende via systemet med
”special needs”-børn.
Mia
Mai ønskede, at skiftet, fra at være hos
Phuong på børnehjemmet og til at blive
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Mai, Phuong, Mia og en dreng på
børnehjemmet, der også gerne ville have
haft Mai som mor.

hendes barn i Danmark, skulle forløbe
så nænsomt som muligt. Datteren skulle
bevare navnene Hai Thi, men også have
et dansk fornavn, der klingede godt
sammen med disse navne. Mai snakkede
med en vietnamesisk kollega om navnet
Mia og fandt ud af, at det ikke har nogen
uheldige betydninger på vietnamesisk.
Den kommende mor tog også billeder fra
Sønderhede, af huset, sig selv, sengen
til Mia og meget mere og samlede det
hele i en lille billedbog, hvor kollegaen
derefter skrev vietnamesiske tekster om,
hvad det hele var for noget. Et kommende
forældrepar fra Mors, som skulle hente
et barn fra samme børnehjem, fik bogen
med til Mia.
Af sted
”Jeg skulle bare derned, og det skulle
være nu,” siger Mai om den torsdag
sidst i maj 2005, hvor telefonen endelig
ringede, og hun fik at vide, at hun måtte
hente Mia. Allerede om søndagen sad
hun i flyveren med udsigt til at få Mia
overdraget 14 dage senere. De fleste
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adoptanter får kun mulighed for at se
barnet en enkelt gang i ugen op til selve
overdragelsesceremonien. Men Mai
gjorde sit til at få lov at se Mia mindst
to gange i løbet af de to uger, så Mia
kunne vænne sig til det nye og knytte det
sammen med sit liv på børnehjemmet.
”Det var meget overvældende at komme
En stolt Mia
på cykel, da
hun landede i
Sønderhede.

på børnehjemmet og møde Mia. Det var
meget stærkt. Man kommer og har et
barn, men vi kender jo ikke hinanden,”
fortæller Mai, som tydeligt husker
det første møde med Mia, der stod
uden for og ventede sammen med en
masse andre børn og voksne. I dagens
anledning havde Phuong givet Mia make
up på, så hun var rigtig fin. Mia var helt
klar over, at Mai var hendes mor, så hun
forsøgte at få de andre børn lidt væk,
så hun kunne have Mai for sig selv. Det
blev der dog ikke meget tid til i løbet af
den halvanden time, som mødet varede,
hvor også direktøren skulle besøges, og
en række papirer udfyldes. Men i ugen
efter fik Mai heldigvis igen lov at komme
på besøg, og da fik mor og datter bedre
muligheder for at være lidt sammen.
Modstridende følelser
Mai havde gjort alt, hvad hun kunne,
for at vænne Mia til at skulle forlade
børnehjemmet og blive hendes barn.
Alligevel blev overdragelsen anderledes,
end Mai havde håbet.
”Det var virkelig voldsomt. Phuong skulle
sige farvel til Mia, som sad i hendes arme
og klamrede sig til hende og ikke ville
give slip. Så blev jeg gennet ind i en taxa,
og de rev Mia ud af armene på Phuong
og smed hende ind til mig, hvor hun
kastede op ud over det hele, mens taxaen
drønede af sted,” beretter Mai, som var
fyldt med en stor glæde over at blive
mor samtidig med, at det var forfærdelig
at se den store sorg og desperation
overdragelsen var årsag til for både Mia
og Phuong.
Tilknytning
”Selv om mor-barn forholdet er i orden
på papiret, så er det noget, der skal
komme,” forklarer Mai, som fra andre
adoptivforældre vidste, at tilknytningen
almindeligvis tager lige så lang tid, som
barnet er gammelt. Stille og roligt skulle
Mai opbygge en vished hos Mia om, at de
to hører sammen, og at der ingen fare var
for, at de ville blive adskilt. Det har hun

gjort ved at finde ud af hvem Mia er, tage
udgangspunkt i hvad der gør Mia glad,
støtte op om hende og der ud fra bygge
deres fælles tilværelse op.
I starten var Mia somme tider rigtig ked af
det. Så lagde Mai hende op på sin mave,
hvor hun faldt til ro, og Mai følte, at de
efterhånden fik samlet mere og mere op
på det, de ikke havde haft sammen i de
første år af Mias liv.
”Min måde at være mor på er utrolig
enkel. Jeg har alle pligter, og jeg har
det fulde ansvar. Men jeg har også
alle fødselsdage, alle juleaftener, alle
fornøjelser. Når man er helt alene mor
giver det en stor grad af frihed, hvor man
har alle glæder og alle muligheder,” siger
Mai om livet som eneadoptant. Mai og
Mia har ikke familien lige om hjørnet, men
de har Hanne og Villy fra Lihme.
”De er reservebedsteforældre og har
været en kæmpehjælp og et fast sted for
Mia at komme,” siger Mai.
Mia kigger i skattekisten med billeder
og ting fra hendes liv i både Vietnam og
Danmark. På de første billeder har hun
kort sort hår. Nu har hun langt sort hår
og er ni år gammel. Mai synes tiden går
stærkt og har valgt at gå på deltid.
”Mia er virkelig et ønskebarn. Det er once
in a lifetime,” konstaterer hun og oplever
den store glæde ved at være mor, som
hun gennem alle årene har drømt om.

Faktaboks:
Afgørelser
om godkendelse som
Eneadoption - enlig ansøger
Også enlige ansøgere kan
godkendes til adoption. Ved
vurderingen lægges der vægt
på, at den enlige har særlige
kvalifikationer, der gør ham eller
hende egnet til at opfostre et barn
alene. Ved vurderingen af særlige
kvalifikationer lægges bl.a. vægt på
ansøgerens kontakt til familie og
øvrige netværk.
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Morten Hansen
i sin flotte
Collert, som
det specielle
skorstensfejer
outfit kaldes.
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Skorstensfejeren med sin kost
Af Dorthe Dalsgaard

Morten Hansen,
Kåsvej i Lihme,
har base hjemme
hos sine forældre,
Lone og Bo
Hansen. I en alder
af 21 år har Morten
allerede mærket
konsekvenserne af
den økonomiske
krise, som netop
startede, da han
var på vej ud på
arbejdsmarkedet i
2008. Det ændrede
alt i forhold til at
finde en læreplads.
Morten er parat
til at fortælle om,
hvordan han endte
som skorstensfejer
med alt det, dette
fører med sig.
Krisen sætter
spor
Mortens
arbejdsmæssige
fremtid begyndte
at tegne sig
tydeligt, da han
gik på Rydhave
Ungdomsskole.
De var to
kammerater,
som lavede en
opgave om det at
blive autolakerer.
Pilen pegede
mod grundforløb
på teknisk skole,
og Morten var
heldig at finde en
læreplads som
autolakerer. Alt
var på skinner, og
Morten kontaktede
læremesteren for

at underskrive
kontrakten. Her sluttede det ubekymrede
ungdomsliv, da mesteren meddelte ham, at
på grund af krisen var omsætningen faldet,
og der skulle fyres i stedet for ansættes
medarbejdere.
Ny læreplads søges
Nu begyndte Morten at kigge efter en
ny læreplads. Opgaven var ikke blevet
nemmere af, at flere fra hans årgang netop
også var blevet afvist af deres læresteder i
2008/2009. I foråret 2009 faldt Mortens blik
på en jobannonce med denne overskrift:
Skorstensfejer lærling søges!
Morten fik oplyst, at der var 122 ansøgninger
til lærepladsen. Efter 1. samtale blev han
tændt på tanken om at blive skorstensfejer,
og da han var den heldige, der blev
indkaldt til en 2. samtale, fik han aftalt en
3 måneders prøvetid. Det er således en
tilfældighed, at Morten i dag er i gang med
skorstensfejeruddannelsen. Eftertænksomt
siger han, at han er glad for, at det ikke blev
autolakereruddannelsen, han valgte, da
dette jo næsten var mindre velovervejet. I
dag nyder han at have et job, hvor han har
stor indflydelse på den daglige planlægning.
På skole i Tønder
Skorstensfejeruddannelsen er på fire år,
hvor der veksles mellem praksis og teori.
Der er i alt 30 ugers skoleforløb, som
foregår i Tønder. Skorstensfejerens vigtigste
arbejdsopgave er at forhindre brand.
Sidst Morten var på skole, dukkede der
pludselig en kammerat op fra Rydhave, som
også var blevet skorstensfejerelev. Det var
en god oplevelse at kunne dele både det
faglige og efterskoleminder sammen med en
god kammerat.
Morten startede den første læretid med
at følges med en skorstensfejersvend.
Han skulle lære de forskellige former
for renseteknik. Fra den første dag blev
skorstensfejeruniformen en del af hverdagen.
Det sorte tøj og specielt jakken med
guldknapperne, som kaldes en Collert, giver

stil. Morten siger flere gange: ”Ja, vi ligner dem,
som I ser i bladene eller på tv.”

Morter fejer
skorstenen på
Lihme Skole.

Forskellige koste
Nu hvor Morten er tredje års lærling, kører han
rundt som skorstensfejer, planlægger sin egen
rute, og har lært at kigge på vejrudsigten for
at tage de krævende udendørs opgaver på de
tidspunkter, hvor vejrudsigten er bedst.
Hver enkelt husstand får årligt besøg af
skorstensfejeren, og der kan være flere
skorstene hvert enkelt sted, som skal fejes.
Der er stor forskel på, om det er en skorsten,
hvor der fyres med træ af varieret kvalitet, eller
det er oliefyr, stokerfyr eller brændeovn, som
skal renses. Når der kræves ekstra kræfter for
at rense skorstene er det udstyr med tunge
kæder og forskellige koste, som skal i brug. I
specielle situationer kan det være nødvendigt
at bruge fræserværktøj for at sikre passagen
gennem skorstenen og for at forhindre en
skorstensbrand.
Vigtigt at alt er i orden
Hverdagen som skorstensfejer er meget
varieret, og det er spændende at rådgive kunder
om fx nyt fyr eller varmeanlæg. Arbejdsplanen
er lavet således, at Morten er i samme område
som skorstensfejersvenden. Det er en fordel,
når der skal godkendes varmeanlæg, fyr og
skorstene. Love og regler er en vigtig del af det
at være skorstensfejer, og derfor er oplæringen
vigtig for at sikre, at alt er i orden.
Fritid og drømme
Fritiden bruges sammen med vennerne, og
der er faste dage, hvor turen går til fitness på
Bustrup. Morten og kammeraterne samles ofte
i Skive i weekenderne. Overvejelserne om at
finde en lejlighed sammen med en kammerat
er i fuld gang. Det er ikke en lejlighed i Lihme,
der er første valg, for Morten vil udsætte
investeringen i en bil længst muligt.
Om et års tid er Morten uddannet skorstensfejer.
Han drømmer lidt om en karriere inden for
militæret, fordi det kunne være et springbræt
for at blive uddannet til at komme med en
redningshelikopter.
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Velbesøgt farvel til Lihme gamle skole
Af Ann Balleby

Siden 1848 har den gamle Lihme
skole ligget ved kirken, men nu fjernes
den, og i stedet opføres et graverhus
med bl.a. offentlig toilet, værksted og
mandskabsrum/menighedsrum.
Derfor var der 8. januar indbudt til, at alle
kunne komme og få et sidste kik på huset
med skolestue og lærerbolig.
Der kom godt 60 gæster. Heraf var ca.
20 gamle elever. Andre havde boet i
huset og atter andre havde forfædre,
som havde været lærere i Lihme mv.
Selvom arrangementet startede kl. 13.30
begyndte folk at komme allerede kl. 10,
og derfra gik det slag i slag med kaffe, te,
kage og frugt, samt ikke mindst en masse
snak: ”Er det ikke Kate?” ”Joh.” ”Kan du
huske mig...”
Det var sådan, at omkring 1950 var der
tre skoler i Lihme. De mindste børn gik i
Pogedskole i et hus, der lå overfor Lihme
gl. skole, der hvor Karen Risum i dag bor.
De havde skiftende kvindelige lærere.
Mellemtrinnet gik i skole i det hus på
Adelgade, hvor Maj og Jean i dag bor.
Det var Eriksens skole.
De store børn gik frem til konfirmationen
i Den gamle skole ved kirken, og det var
Enna Jensens skole. Det er dette hus,
som nu rages ned.
Den nye Lihme skole blev indviet i 1965.
Her kan I læse udvalgte historier fortalt af
besøgende den januardag, hvor vi sagde
farvel til Lihme gamle skole.
Gerdas historie:
Vores lærer i 6. og 7. klasse, Kaj Enna
Jensen, sagde altid: ”Sandt for dyden”.
Det lød sjovt. Vi børn var altid på jagt efter

10

oldtidsfund og særlige naturting. Jeg har
fundet flækker, dvs. små ”knive” af flint. Vi
tog dem med til Enna Jensen, og så var
han virkelig i sit es. Han havde stor viden
og interesse omkring oldtiden og natur.
Det var i hans tid, Lihme Samlingen blev
grundlagt. Ellers kunne han godt være lidt
stram.
Gerda med sit
skolebillede fra 1951.

Rosas historie:
Om sommeren cyklede vi til Ålbæk Strand
for at bade. Enna Jensen cyklede med
og badede i sin sorte badedragt med
store skulderstropper. Han var godt nok
knagende dygtig.
Der var skolehjælp efter skoletid.
Jeg var glad for at gå i Lihme skole.
Enna Jensen udpegede mig til at komme
til Vinderup på realskole, og Jensen
cyklede hjem til far for at tilbyde vores
husmandsfamilie hjælp, men min far ville
ikke tage i mod: ”Jeg har ni børn og kan
ikke hjælpe bare en.” Min mor var efter et
slagtilfælde og længere tids sygdom død
på det tidspunkt.
Så som 13-årig kom jeg ud og tjene i
Rødding på en mindre ejendom med fem
børn født indenfor seks år. Det var et stort
ansvar. Manden havde været på langfart
i Australien eller USA. Jeg havde lært at

passe hus hjemme, fordi min mor havde
været syg. Jeg var i pladsen i ½ år.
Langt senere, da jeg var 30 år, kom jeg til
Randers som husjomfru på en herregård,
Sødringholm Gods, hos Hjerl Hansens
datter (Hjerl Hansen, som oprettede Hjerl
Hede).
Jeg oplevede, at Jensen kæmpede en del
for de små i samfundet. Han tolererede
ikke mobberi.
Rosas historie er
rørende, idet hun fik
en særlig chance,
men familien kunne
ikke tage imod.

Gunnars historie:
Jeg havde et knojern, som jeg engang
tog med i skole. En af de andre drenge
lånte det og løb ud af døren med det på
hænderne, men løb lige ind i maven på
lærer Jensen. Jeg så aldrig mit knojern
igen!

Bents historie:
Lærer jensen kunne godt blive hidsig
og engang skulle han give en dreng en
på hovedet, men han dukkede sig og
så fik Else, en helt uskyldig pige, som
tilfældigvis stod bagved, slaget.
Vi drillede ham nogle gange. Engang til
svømmeprøver var Enna Jensen i habit
og fru Anneksgård i badedragt. Vi var
to drenge, som var sat til at ro børnene
frem og tilbage mellem en flydebro ude i
fjorden, hvorpå Enna Jensen stod, og så
stranden, hvor børnene stod og ventede
på, at det blev deres tur. Der skete så
det, at en pige i kjole faldt i vandet, og
hende gad vi ikke samle op og næst efter
nægtede vi at sejle Enna Jensen ind til
stranden. Vi cyklede hjem mod Lihme,
men Enna Jensen indhentede os og gav
os en sveder.
Oles histrie
Vi var på boldbanen i alle frikvarterer.
Tage Hald lavede numre deromme og fik
en på hovedet. Så løb Tage hjem. Lidt
efter kom Tages fars bil ned ad Kaas
Bakke og så blev der diskuteret mellem
faren og lærer Jensen!

De to ældste årgang på
Lihme Skole i 1964. Lærer
Jensen står til venstre og
Eriksen til højre.

11

Udskoling i VSD Balling afdeling
hænge sammen. Vi har f.eks. været på
bowlingtur med Milka en aften i Skive, og
bagefter besøgt Milka for at runde turen
af.

Af Jakob
Smedemark

Sidste skoledag før sommerferien ved
afslutningen af 7. årgang fik vi udleveret
klasselisten, som skulle gælde for 8.
årgang i vores nye samlede udskoling i
Balling. Jeg havde ikke fået opfyldt mine
ønsker om, hvilke klassekammerater fra
det gamle VSD jeg gerne ville gå med,
og heller ikke mit ønske om klasse-lærer
blev opfyldt. Jeg havde også ønsket mig
et par klassekammerater fra Balling,
som jeg spillede fodbold sammen med,
men heller ikke det ønske blev opfyldt.
Det var faktisk ikke så god en start på
sommerferien.
Men, - dagen oprandt for, at jeg skulle
møde 1. skoledag i den nye udskoling i
Balling. Jeg var noget spændt, fordi der
var mange nye ansigter i min nye klasse
og også to nye klasselærere. Vi har brugt
noget tid på at lære hinanden at kende,
og efterhånden er jeg blevet rigtig glad for
mine nye klassekammerater.
Mine to nye klasselærere, Milka og Mette,
har været rigtig gode til at få klassen til at

Jakob sammen med Andreas, Peter og
Martin, som også er Lihme-børn, der i dag
går på Balling Skole.
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Udskolingen har et rigtigt godt studiemiljø,
hvor vi en gang i ugen har valgfagsdag,
hvor hele udskolingen har mulighed for
at være sammen på kryds og tværs. På
den måde kommer man til at kende rigtig
mange af de andre elever på de andre
årgange.
Jakob på sin plads i 8.y.

Det er rigtig dejligt, at Berit (i skolekantinen) har fået lov at komme med til
Balling afdelingen, for vi har mulighed for
at købe en lækker frokost hver dag.
Alt i alt vil jeg sige, at det har været et
godt skifte fra Lem- til Balling-afdelingen,
og jeg må indrømme, at jeg har haft godt
af at komme i en ny klasse.
Så hvis det skulle ske for dig, at du har
udsigt til en klasse, hvor du ingen kender,
så vær åben og sej, det kan godt være, at
der er noget godt i det alligevel.

Boerkød
Boergeden er forædlet som race i Sydafrika. Den sydafrikanske
Boerged er kendt for at have den bedste slagtekrop blandt gederne.
Og Boerkød kan ikke sammenlignes med kød fra andre
gederacer, idet Boergeden jo netop er forædlet som kødged.
Boerkød er rødt og finfibret. Det bliver oftest i smag og struktur
sammenlignet med kalvekød med en snert af vildt.

85 g. stegt kød

Kalorier

Fedt

Mættet Fedt

Protein

Jern

Ged

122

2,58 g.

0,79 g.

23 g.

3,2 mg.

Okse

245

16 g.

6,8 g.

23 g.

2,9 mg.

Svin

310

24 g.

8,7 g.

21 g.

2,7 mg.

Lam

235

16 g.

7,3 g.

22 g.

1,4 mg.

Kylling

120

3,5 g.

1,1 g.

21 g.

1,5 mg.

Anvendelsen af Boerkød
Man kan stort set anvende Boerkød i alle de opskrifter, man i forvejen har
på vildt, lam, okse og svinekød. Blot skal man huske, at fordi Boerkødet er
så magert og fint i strukturen, tilberedes det bedst ved lav temperatur over
længere tid.
Inspiration til retter med Boerkød kan hentes i den kogebog, som
medfølger første gang du køber en hel eller halv ged slagtet og finparteret!

Salling Boergeder

www.NordentoftBoer.dk

www.SallingBoergeder.dk

Telefon: 21 67 69 63

Telefon: 23 27 37 70
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

Lihme Tennisklub

Medlemspriser sæson 2011
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Leje af bane 1½ time
Leje af bane, inkl. bolde 75 kr.
Udlejning sker ved: Lihme Brugs

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40
Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
5127 0704

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

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

Friske Fisk

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

9756 0179
2176 6615
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Juniorpraktik i Brugsen
Af 5. klasse VSD Lihmeafdelingen

5.-6. klasse har været i junior praktik for at
forebygge kriminalitet i deres ungdomstid.
Vi var i praktik i Lihme Brugs den 5/11/11.
Vi blev modtaget af Erik, som er
brugsuddeler. Han fortalte os om
brugsens historie, og hvad forskellen er
på en brugsforening og en købmand.
Derefter blev vi delt i 3 hold. Et hold var
sammen med Erik, et andet med Tabine
og det sidste med Lars.
De introducerede os til de opgaver, vi
skulle udføre. De var meget venlige og
rigtig gode til at vise os, hvordan vi skulle
gøre!
Vi satte varer på plads, og samtidig
trimmede vi hylderne. At trimme betyder,
at man sørger for, at alle varerne på
hylden står pænt og helt ud til kanten.
Vi kiggede også på overvågningskameraerne for at få at vide, hvordan
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de fungerer, og Lars forklarede os, hvad
reglerne er for, hvornår personalet i
brugsen kan anklage en kunde for tyveri.
Nogle af os fik også lov til at ekspederede
ved kassen, og vi hjalp kunderne med
deres varer og gav dem byttepenge retur.
Det sjoveste var nok at ekspedere ved
kassen. Det var, fordi man skulle trykke
på en masse forskellige knapper på
computeren og scanne kundernes varer
ind, inden man kunne se, hvor mange
penge de skulle af med.
Det var hyggeligt, fordi de var så søde
mod os og sagde, hvad vi skulle på en
pæn måde. Vi synes alle, det var sjovt
at være ovre i brugsen og nogen af os
håber, Anette Bendix vil arrangere en tur
mere til næste år!
Vi lærte, hvordan man nemt kan komme
til at blive kriminel, og hvornår butikken
blev bygget. Til sidst fik vi en sodavand
og to store flødeboller.
M.A.X.A.
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- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Jebjerg Bageri

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

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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Lørdagsskole på Lihme Skole
Af Marianne Husted

De sidste forældre skynder sig ind ad
døren, mens de sidste børn kommer
på plads oppe foran i Aktivitetshuset.
Afdelingsleder Jesper Poulsen rejser sig
og byder velkommen til lørdagsskole på
Lihme Skole, hvor han håber forældrene
vil få et indtryk af, hvad det vil sige at gå
i skole på en lille skole, hvor eleverne
er delt ind på to hold. Det store hold
for de tre ældste årgange, og det lille
hold for de tre yngste årgange. Det har
sneet natten forinden, så Jesper slutter
af med at ridse både snebolderegler og
mobilregler op - mest for forældrenes
skyld, forstås. Herefter synger hele
salen en morgensang, inden det store
hold og deres forældre går ned i holdets
klasselokaler, hvor væggene er fyldt med
faglige plakater, og potteplanter pryder i
vindueskarmene.
Lødige ord
Frem til formiddagspausen arbejder
4.- 5. klasse med Brødrene Løvehjerte,
Afdelingsleder Jesper Poulsen
byder velkommen, og der synges
morgensang.
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mens eleverne i 6. klasse læser fagbøger
og besvarer spørgsmål til disse. 6.
klasseforældrene snakker lidt indbyrdes,
men det ser ikke ud til at distrahere
børnene, som ihærdigt bliver ved, indtil
de bliver kaldt tilbage til det fælles
klasseværelse. Her spørger dansklærer
Anette Bendix, om de er stødt på nye
ord, og hun pointerer vigtigheden af
at opbygge et stort ordforråd. En vaks
forælder bemærker, at det skal være
lødige ord, børnene lærer, hvorefter en
elev straks bliver sat til at slå ordet lødigt
op i ordbogen.
Nyt og gammelt
Skolen byder på rundstykker, kaffe og
juice til alle i pausen, hvor børnene
stryger ud i sneen, mens forældrene
får en snak med lærerne, hinanden og
skoleleder Pia Weedfald Hansen, som
også er dukket op. Resten af formiddagen
står på tegnsætning for hele det store
hold. Det fyger med både latinske
og danske betegnelser: udsagnsled,
grundled, objekt, præpositioner. Også
forældrene får en hel del genopfrisket,
mens børnene arbejder på at få
kommaers placering ind på rygraden.
De arbejder selvstændigt, og de bruger
klassens nye interaktive white screen i
bestræbelserne på at finde sætningernes
forskellige led. Deres udsendte fra Lihme
Bladet kiggede fra den nymodens skærm
og ned på Danmarks-kortet i den anden
ende af klassen. Her var et fikspunkt, som
ikke havde flyttet sig, siden hun selv gik
i Lihme Skole for et lille halvhundrede år
siden.
Anette slutter med at give lektier for og
ridse programmet op for dansktimerne i
4.-5. og 6. klasse i den kommende uge.
Forældrene snakker færdig i klassen
og på gangene, inden de går ud i
skolegården, hvor sneboldene suser i
luften.

Dansklærer
Anette Bendix
i gang med
lørdagens
undervisning.

“Et stort ordforråd er vigtigt!”, forklarer Anette Bendix.
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6. klasse laver mad til fællesspisning for
over hundrede personer i Lihme
Af 6. klasse VSD Lihme-afdelingen

6. klasse lavede mad til fællesspisning i
Aktivitetshuset på Lihme skole den 9/11.
Der var ca. 100 mennesker samlet.
Det gjorde vi, fordi vi gerne ville have
mulighed for at sælge lodsedler til alle de
mennesker, der deltog i spisningen.
Overskuddet fra salget skal gå til vores
lejrtur til Sønderborg.
Menuen stod på frikadeller og bagte
kartofler, der var også bagte rodfrugter
og selvfølgelig var der rødkålssalat,
som mærkeligt nok smagte af rødkål.
Til dessert var der pandekager med
hjemmelavet jordbærsyltetøj og is.
Der var lidt stress under madlavningen,
men vi er jo ret ”Ninja”, så vi klarede
det! Nanna lavede dressingen, Anton
spiste appelsiner sammen med Jakob og

Kristian B efter at have skåret dem over
og presset dem, Julie snittede rødkål
med Nanna. Vores forældre hjalp os med
frikadellerne og opvasken.
Stemningen var god, alle kunne
lide maden bortset fra den del af
rødkålssalaten, som forældrene havde
lavet, det var kun B og Anton, der kunne
lide det. Det var for groft hakket! En rigtig
rødkålssalat skal være usseltyndt snittet!
Vores salg af lodsedler gik godt, vi fik
solgt mange af dem. Det var mest gamle
mennesker, der købte dem.
Det var sjovt at lave mad til så mange,
selvom vi havde mega travlt! Det var
hyggeligt, fordi der var sammenhold i
klassen. Det var spændende, men det tog
lang tid at snitte rødkål!
Det kunne vi godt gøre om igen!
N.A.J.J.K.

Det er spændende for 6. klasses elever
at få lov at lave mad til over hundrede
personer - med lidt hjælp fra forædrene.
Klassen gjorde det flot!
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graphicmaster.dk

Lihme´s lokale
egnssparekasse
Limfjorden omkranser vores
landsdel og danner rammen om
den smukke natur og sommerhusområder, egnen er så rig på
– specielt på egnen ved Lihme.
Spar Salling er din lokale egnssparekasse med nogle attraktive
produkter, som for eksempel en af
Danmarks bedste lønkonti.

Eller hvad med at låne op til 80%
af vurderingen på dit sommerhus på realkreditlignende vilkår
som fleksibelt boliglån.
Husk!
Vi gennemgår gerne dine
nuværende engagementer
– helt GRATIS.
Det er jo dine penge !

Ring 97 56 01 02,
kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk
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Gedekød fra Lihme til Brd. Price
Af Marianne Husted

Tirsdag spiste mere end 100 lihmeboere
en forret med gedekød til fællesspisning.
Lækkert. Det marinerede og stegte kød
var en udsøgt fornøjelse for ganerne.
Fredag drager to af byens gedeavlere til
hovedstaden. Med sig i bilen har de en
ged, der blev slagtet sidste mandag og
efterfølgende parteret og frosset ned.
”Jeg ringede til Brdr. Price og spurgte,
om de var interesserede i at være med
til at overbevise danskerne om, at det er
en god idé at spise gedekød,” fortæller
Thomas Kristensen, som avler Boergeder
i Østerhærup. Køkkenchefen var positiv
og bad om at få en ged leveret, så
restauranten kan prøve at lave forskellige
retter med gedekød.
”Det gælder om at få gedekiddene til at
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nå en vægt på henved 50 kg i løbet af
otte måneder,” forklarer Brian Nielsen,
der har geder på Nordentoft. Det er muligt
gennem korrekt fodring, flid og godt
avlsarbejde.
De to lokale gedeenthusiaster glæder sig
til at snakke med køkkenchefen hos Brd.
Prise og se, hvilke retter kokkene kreerer
af gedekødet fra Lihme.
Faktaboks om fællesspisning:
I 4. sæson med Fællesspisning i Lihme
har der i gennemsnit været over 100
personer de fem aftner.
Tusinde tak til vores frivillige
madhold: Jægerne, 6. klasse,
Husholdningsforeningen,
Gymnastikherrerne og Gedeavlerne.

Lidt af hvert

Af Pensioneret lærer ved Lihme Skole,
Ane Marie Henriksen

Alice, Flemming og jeg var på Bornholm
med 2. klasser, min 6. klasse og Alices 7.
klasse. Vi havde en dejlig tur.
Den første aften var et regnvejr, men de
nykonfirmerede piger trak i deres fine
andendagstøj og gik ned i Gudhjem i det
våde vejr. Det fik de ikke noget ud af. Et
par aftner senere stillede to af pigerne
stortudende op på Alices og mit værelse
og sagde: ”Vi vil hjem”. Ja, det skulle de
nok komme, når vi alle skulle hjem.
Sådan kunne vi opleve mange ting
på en tur til Gudhjem. Bl.a. gik en af
pigerne rundt med sin kasket, da vi
var på Christiansø, hun manglede
lommepenge!!!

På resten af turen skete der det, der altid
sker. Et par af pigerne forelskede sig i et
par drenge fra en anden skole, så der var
gråd, da vi kom om bord i Rønne. Men de
to andre, der ville hjem, grinede i vilden
sky, så Alice bad dem om at holde op
med det.
På færgen på vej til København fik vi
ungerne ned i deres soveposer. Vi var alle
tre lærere i det samme rum som børnene.
Hen på natten opdagede Flemming en
mand, der gik rundt og stak armen ned
i de sovende pigers soveposer. For at
gøre en ende på det, gik Flemming en
runde og holdt sig derefter vågen på hele
sejlturen til København. Det var godt,
han var med, for Alice og jeg havde ikke
opdaget det. Men det fik en ende med at
befamle pigerne.

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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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
17,-

Jumbo Burger
52,Jumbo Burger – Bacon/Cheese 65,-

Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog

17,7,24,-

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

Ristet hotdog
Fransk hotdog
Pommes frites (lille)
Pommes frites (stor)

24,24,20,26,-

Buffaloburger
m/hjemmelavet bøf
65,Kyllingeburger m/paneret kød 40,Kyllingeburger m/ slice kød
52,-

Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)

40,52,-

Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød
½ Kylling, m/pommes frites

52,65,52,65,70,-

½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat

70,45,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
57,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og

55,55,-

ﬂütes
55,5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
65,Big Burger
42,Cheese Burger
45.Bacon/Cheese Burger
55,Bacon Burger
45,-
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65,65,-

Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger

70,78,-

Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab

88,70,-

Menu: Hjemmelavet burger

95,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 75,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
50,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 60,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og

75,-

bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og

75,-

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

60,42,60,-

&

Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler

45,45,-

Pita m/bøf
Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

40,28,20,-

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich

45,45,-

Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

40,-

Salat m/ kylling el. kebab
Stjerneskud m. rødspætteﬁlet
Grov fransk hotdog
Majstrekantsandwich m.
kylling eller kebab
Grov sandwich m.
kylling eller kebab

55,70,25,48,48,-

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

Sunshine
solcenter

åbent hverdage
7.00 - 22.00
lørdag og søndag
9.00 - 22.00

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

37,37,37,-

27,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

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

kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-22:00
Lukket
kl. 17:00-23:00
kl. 17:00-24:00
kl. 13:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Køkkenet er åbent til kl. 21.30

25

Fastelavnsfest i Lihme forsamlingshus
Af Pernille Olesen

Søndag den 19. februar var der indbudt
til fastelavnsfest i Lihme Forsamlingshus,
endnu et arrangement af Lihme
Borgerforening.
Som altid var der stor opbakning. Ca. 40
voksne og 35 børn var mødt op til fest og
tøndeslagning.
Børnene blev delt op i 3 grupper.
Børnehavebørn og yngre, 0. – 3. klasse
og 4. klasse og op efter. Der blev kåret
kattekonge og kattedronning i hver
gruppe.
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Efter tøndeslagningen var der lambadadans, stole-dans, kartoffelløb osv. for
de små og kaffe, boller og lagkage til de
voksne. Da kræfterne var ved at slippe
op, var der sodavand og is til de som
trængte.
Kl. 16 var festlighederne slut og
forsamlingshuset var klar til næste
arrangement.
Tak for endnu et godt og veloverstået
arrangement af Lihme Borgerforening.

Gyldendal – etablering af rekreativt område
Af Hans J. Thomsen

Så sker der igen noget i projektet omkring
Gyldendal. Allerede i 2004 begyndte en
gruppe beboere i Gyldendal, i samarbejde
med Gyldendal Havn, et projekt med at
få etableret et rekreativt område. Idéen
var, at området selvfølgelig skulle være til
gavn for beboerne i Gyldendal, men ikke
mindst skulle området være attraktivt for
turister, sommerhusgæster og gæster på
havnen.
27. august 2009 tog projektet en drejning,
idet området i Gyldendal blev en del af
09-pla-nen for Lihme by og områderne
omkring Lihme. Med stor opbakning fra
Dorthe Dals-gaard og Marianne Husted,
samt ikke mindst fra Skive Kommune ved
Henrik Willadsen og Sille Linnet lykkedes
det at skaffe midler fra blandt andet de
såkaldte LAG-midler til projekterne.
Licitation afgjort
Tirsdag den 21. februar 2012 var så
endnu en mærkedag. Resultatet af
licitationen omkring gravearbejdet i
Gyldendal og etableringen af en sø
mm., der har været udbudt til seks
entreprenører, skulle præsenteres.
Arbejdet gik til SM Entreprenørfirma,
Rybjergvej 35, 7870 Roslev med laveste
tilbudssum på kr. 572.500,00 excl.
moms. Det bliver Skive Kommune,
som kommer til at stå som bygherre,
med anlægsgartner Kent A. Larsen
som tilsynsførende. Der afholdes
opstartsmøde med styregruppen fra
Gyldendal, repræsentanter fra Skive
Kommune og entreprenøren den 06.

marts 2012 i Ramsing. Herefter går
gravearbejdet i gang, og det skal være
færdigt senest den 08. juni 2012.

Vær med som frivillig
Når gravearbejdet er færdigt, skal
de frivillige for alvor på arbejde i
Gyldendal. Der skal etableres sanse- og
aktivitetsplads, trampestier, shelters og
meget mere. Der er allerede etableret
en arbejdsgruppe, som har meldt sig
til styregruppen – men der er plads til
mange flere, så hvis nogen har lyst til
at give et bidrag, så meld jer til Hans J.
Thomsen på tlf. 20 75 95 10 eller 97 40
46 36 – I kan også sende mail: hans@
dthomsen.dk – så vil I blive kontaktet, når
vi har brug for jer.
Gyldendal Støtte- og Beboerforening
Rent formelt så skal der etableres en
forening, som skal stå for varetagelsen
af naturområdet og fællesarealer.
Foreningen lejer området af Skive
Kommune for kr. 100,00 om året.
Styregruppen arbejder i øjeblikket med
udarbejdelse af vedtægter og endelig
udformning af lejekontrakten. Begge
dele fremlægges 09. marts 2012 for
Skive Kommune og forventes herefter
godkendt. Foreningen foreslåes
etableret som Gyldendal Støtte- og
Beboerforening, og der gives bred
adgang til medlemskab af foreningen. Når
formalia er på plads indkaldes til stiftende
generalforsamling, hvor der blandt andet
skal vælges en bestyrelse og fastlægges
et kontingent.
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Medfølelse og meditation
- på hospice i San Francisco
under hendes fødder med gazebind.
Fødderne er også hævede og ømme, og
isen hjælper lidt på det. Hrsh. Børsten
standser, og hun udbryder igen: ”Auv!”
Børsten sidder fast i uglen, og jeg
spørger hende, om jeg skal tage over
lidt. Hun smiler et skævt, men opgivende
smil og siger: ”Ja, okay,” og rækker mig
hårbørsten.
Af Jenny Nielsen
Husted

Hrsh, hrsh, hshr.
Hun holder hårbørsten i højre hånd.
Den er mørkeblå, og sammenviklet i
børsterne sidder lange, lysebrune hår.
Det er lidt besværligt, for hun ligger halvt
ned i elevationssengen. Hrsh. Hrsh. Hun
tager endnu et sejt træk med hårbørsten
og stønner lidt: ”Auv”. Tager en pause.
Armene er tynde, og fra venstre håndled
ringler en stabel billige plastikarmbånd i
forskellige farver og nogle sølvarmbånd.
Børsten er helt fuld af sammenfiltrede
hår, og nu er hun kommet til det sværeste
sted. Håret i nakken er en stor ugle, det
ligner næsten en stor dreadlock, dér hvor
hun har hvilet hovedet på det de sidste
par uger.
Jeg trækker vejret ind. Mine tanker flyver
til, hvordan hun tog elevatoren ned i
stueetagen og gav los ned ad rampen
til gårdhaven for et par uger siden.
Som en anden Pippi Langstrømpe lod
hun kørestolen rulle af sig selv, mens
hun hvinede af fryd! Jeg puster ud og
trækker vejret dybt igen og kigger på
hende, mens hun ligger dér og kæmper
med børsten. De sidste par uger har
hun ikke været ude af sengen. Hendes
mave er en kæmpestor kugle, og benene
ligner elefantmandens. Så hævede, at
hun ikke kan støtte på dem mere, og
under fødderne har hun ispakker, som
jeg har puttet i en sok og så sat fast
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Hospicepatient og frivillig
Vi befinder os på Zen Hospice Project’s
”Guest House” i San Francisco. Det er
en smuk gammel viktoriansk villa - et
fredfyldt helle midt i byen. Men også et
zen-buddhistisk inspireret hospice. Et
sted hvor folk kommer, når de forventes
kun at have et halvt år eller mindre
tilbage at leve i. Kvinden er 32 år og
hospicepatient. Hun har leversvigt, og det
er derfor, hendes krop er så hævet. Hun
fortalte mig den anden dag, at hun kom
til San Francisco for at drikke sig ihjel.
Men at hun fortryder det nu, hvor det rent
faktisk sker.
Jeg er frivillig, og min hovedopgave er at
være der for patienterne, uanset hvordan
de har det, og hvordan de har brug for,
at jeg er der. Som del af min uddannelse
til antropolog har jeg lavet feltarbejde på
hospicet og gennem et halvt år fungeret
som frivillig. Jeg har været i køkkenet
og lavet mad, bagt småkager, og af og
til været ved at gå op i limningen over
ikke at skulle lave noget mad, fordi der
ikke har været nogen spisende patienter.
Og ikke mindst har jeg også været
”caregiver”, frivillig, dvs. plejet og været
der for de døende patienter på stedet.
Medfølelse og kærlig-venlighed
Jeg kom til ZHP med en indledende
undren over, hvordan hospicet og en
buddhistisk baseret tilgang til omsorgen
for døende patienter fungerer. Hvad

var det egentlig for noget med det der
”mindfulness-meditation, ”compassion”
(medfølelse) og loving-kindness” (kærligvenlighed), som de skrev om på deres
hjemmeside? – og kunne en buddhistisk
tilgang til hospice påvirke den måde,
som de døende oplever deres sidste
levetid? Nogle svar fik jeg allerede,
inden jeg startede som omsorgsfrivillig,
hvor jeg gennemgik hospicets intensive
træningsprogram sammen med
omkring 25 andre frivillige. Her blev jeg
præsenteret for Zen Hospice Project’s
særlige tilgang til hospice. Her lægges
vægt på den buddhistiske praksis ”to
serve”; altså ”at tjene”, og på at udøve
medfølelse. En grundtanke på hospicet
er at se frivilligheden og mødet med de
døende som noget, der giver mulighed
for at praktisere medfølelse og opøve
evnen til at være til stede i nuet – uanset
hvordan dette nu ér - og acceptere, at
livet er flygtigt og indeholder lidelse.
Buddhistisk praksis handler
grundlæggende om at udvikle og
praktisere medfølelse og kærligGuest House
udefra: Zen
Hospice
Project’s Guest
House i San
Francisco.
Nyrestaureret
viktoriansk villa,
som man ikke
umiddelbart
kan se er et
hospice, da
huset ligner de
andre på gaden.

venlighed. Dette ses som en måde at få
både andre og én selv til at blive lykkelige
og fri for lidelse, fordi man både har
medfølelse for sig selv og andres lidelse,
sorger og bekymringer og forsøger at
afhjælpe dem ved at fokusere på nuet
i stedet for fortiden eller fremtiden. Et
vigtigt redskab til dette er meditation,
hvor man netop forsøger at være i nuet;
registrere og mærke hvad der sker lige nu
og her.
Vagtskiftemøde med meditation
Da min vagt på hospicet er ovre, sidder
jeg i lokalet nedenunder sammen med
de andre frivillige, og vi starter vores
møde med de frivillige, som er på den
efterfølgende vagt.
Diiiiing,
diiiing,
diiiing.
Èn af de andre slår på
meditationsklokken. Vi sidder i stilhed i
omkring ti minutter. Trækker vejret ind.
Og ud. Og ind. Og ud. Og lader tankerne
holde pause lidt. Så ringer klokken igen,
og vi fortæller på skift om vores dag. Jeg
taler om min patient, og om hvordan hun,
da hun lige var ankommet til hospicet,
bandede og sagde ”Zen-my-ass” (”op i
røven med zen”) og at al den kærlighed
er falsk. Men at det nu er som om, hun er
blødt lidt op og er blevet mere tillidsfuld.
Al den betingelsesløse kærlighed og
omsorg, som både frivillige og personale
giver hende, har måske faktisk gjort en
forskel i et liv, som ellers er præget af
svigt, overgreb, hjemløshed og misbrug?
Refleksion over livet og døden
Man inviteres som frivillig– både i
træningsforløbet inden og i udførslen
af arbejdet – til at reflektere over, hvad
det er for ting, som påvirker én. Det kan
for eksempel være, at en patient har
fyldt meget i ens bevidsthed, siden sidst
man var på vagt. For eksempel kan jeg
have tænkt på, hvordan det nu er gået
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med kvinden i eksemplet. De fleste
frivillige har kun en ugentlig vagt, og
hospicepatienter kan hurtigt blive meget
dårligere. Derfor kan man møde ind og
opdage, at patienten, man ugen før havde
en god kontakt med, er død. Det skaber
naturligvis følelser hos de frivillige, og det
særlige hos Zen Hospice Project er, at
man inviteres til at kigge på de følelser og
tænke over, hvad det betyder for ens eget
forhold til døden, livet og den tid, man har
i Verden.

kontrast hertil. Mit feltarbejde på hospice
har givet mange ting at tænke over, og
ikke mindst åbnet op for nye overvejelser
om, hvordan jeg selv gerne vil leve og dø.
Noget, som jeg efter mit ophold, ser som
meget vigtigt at tænke over, inden det er
for sent.
Hermed en invitation til lihmeboerne om
at overveje, hvad der er vigtigt i livet og
tænke over, at døden kan komme, når
man mindst venter det.

Nu tænker jeg på, hvor forskelligt de
patienter, som har været på hospicet
gennem de seneste måneder, har
imødegået døden. På den ældre, meget
spirituelle kvinde med halskræft, som var
frygtløs og nysgerrig i forhold til, hvad der
kommer til at ske i døden, og som havde
planlagt sin begravelse til mindste detalje.
Og på, hvordan den vrede unge kvindes
møde med døden står i skærende

Mit hold på ”the Guest
House” og de frivillige på
den efterfølgende vagt samt
manageren.
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

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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Mads Møllers erindringer nr. 14, 2. del
Af Ib Svenningsen

I Spøttrup lokalhistoriske Arkiv findes
en kopi af Mads Møllers erindringer.
Mads Møller var søn af den første
eksaminerede lærer i Lihme, Peder
Christensen , der blev kaldet til
stillingen ved Lihme skole d. 19.
februar 1847. Mads Møller selv var
lærer i Løgsted skole ved Ålborg indtil
1927. Han var en levende fortæller med
humoristisk sans. (Dette er 2. del af
et længere erindringsafsnit. Se 1. del
i Lihme Bladet nr. 19, december 2011,
findes bl.a. på www.lihmelandsby.dk
under Lihme Bladet).
Søster Kristiane: Søster Kristiane er
født 19. januar 1854, og far fortæller
om hende, ”at fedelen løber jo altid
på hende, og hun er lærevillig og
lærenem”. Hun havde et meget smidigt
legeme og kunne gøre en mængde
halsbrækkende gymnastiske øvelser,
hvormed hun forbavsede os. Så rask
var hun i vendingerne, at far gerne kaldt
hende telegrafen, og det var stadig
hende, der blev kaldt på, når der skulle
løbes et ærinde i en snarvending. Efter
fars død tjente hun en kort tid hos Peder
Christian Gram i Lem, siden kom hun til
overgårdsminde på Thyholm. Endelig
har hun haft pladser i Skive, Århus og
København.
Så blev hun gift med Snedker
Jens Christian Jensen i Skive, født
d21.05.1855. Han opførte en stor bygning
i Frederiksgade i Skive, og her boede de i
mange år. Af børn havde de:
Nielly Jensen, der døde som lille.
Martin Jensen, ligeså.
Anna Jensen blev gift med
Maskinfabrikant Jakob Larsen. De bor
nu i Amerika og har børnene: Doris, født
1906, Inga født 1912 og Hans Jørgen
Larsen født 1917.
Helga Thorgerda Jensen, døde som lille.
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Kristian Jensen, bager i Amerika, gift med
Grace.
Else Jensen, gift med købmand Thorvald
Larsen. Har tre sønner: William (1906),
Orla (1914), Aksel og en datter.
Emilie Jensen, gift med
dampkedeltilsynsmand Morten Bak Lykke
i Skive. Børn Volmer (1911), Kaja, Grace
og Else Lykke.
Da mor blev så aflægs, at hun ikke kunne
være ene, valgte hun at flytte til Jensen
og Jane, og det må siges til deres ros, at
de var gode mod mor til hendes død.
Medens Else var på Hindsels og
Kristiane på Overgårdsminde, var mor
og jeg engang ovre at besøge dem.
Hvad jeg husker bedst af denne tur er
den forunderlige fugleø, hvor måger
og terner rugede i tusindtal. Det var
netop i æggetiden, og vi var med et
par karle derovre for at indsamle æg.
De kunne indsamle en riskurv fuld hver
dag. Rederne lå så tæt ved hinanden,
at man skulle vogte sig for, at man ikke
trådte i dem. Ja, så var der også en
anden genstand det interesserede mig
vældigt, det var Jacob Overgårds yngste
datter, Margrethe. Vi var grumme meget
sammen, så meget, at så snart jeg var
kommen hjem, blev jeg syg af mæslinger,
som børnene på Overgårdsminde lige var
blevet færdige med.
Broder Kristen Lund Kristensen:
Broder Kristen er født d. 19. februar 1856.
Han blev gift med Marie Sørensen, datter
af husmand Mikael Sørensen i Rødding i
Salling.
Kristens historie er egentlig en eneste
stor tragedie. Han var kun 10 år gammel,
da han kom ud blandt fremmede, og
han blev stadig taget på med hårde
hænder. Hos morbror Jens i Hale måtte
han vogte løsgående kvæg, og gjorde
kreaturerne skade, kunne han være
sikker på prygl. Nede i engen løb en bæk,
der hist og her udvidede sig til en høl,
og her lærte han sammen med andre

hyrdedrenge at svømme, hvilket senere
kom ham til gode. Mens han var i Hale,
brændte gården. Han kom så sammen
med gårdens øvrige beboere i forhør. Da
politimesteren til slut spurgte ham, om
han havde stukket ild til gården, svarede
han et fuldtonende Nej, og politimesteren
sagde: ”Nej, det har du ikke gjort, min
dreng, det kan jeg læse i dit ansigt!”
Efter sin konfirmation kom han til
Limegård, men derom er tidligere fortalt.
Endnu skal fortælles om et sammenstød,
han havde med konfirmanderne. Ved
siden af Lihme gårds mark var Sinding
mark, og her vogtede ”Laust i Sinding”,
en lille fyr, der var 4 – 5 år yngre end
Kristen. De blev snart meget gode venner
trods forskellen i alder. En middag, mens
skolebørnene havde fri, så Kristen, at
Laust kom strygende, alt hvad hans
små ben kunne evne. Han havde
været hjemme og kom nu med en svær
kæp i hånden. Han stilede sit ilsomme
løb lige imod Kristen og begyndte at
fortælle, så snart Kristen kunne høre
ham: ”Konfirmanderne vil gi´ dig klø, de
kommer lige straks alle sammen. Laust
smed sig ved siden af Kristen. ”Du har
vist givet Hans Skomagers Kristen en
lussing i morges?” ”Jo, det er ret nok, han
gjorde sig tyk og kaldte mig en Filifut og
Kren Kokong´, og så fik han en omgang
tærsk, den lange lømmel, han er!” ”Ja,
men nu kommer de både fra Sønderhede
og Vester Hærup for at gi´ dig kløene
tilbage, og så var det jo bedst, at du fik
noget at slå fra dig med, og derfor løb jeg
først hjem og hentede en slagle, men du
må endelig ikke fortælle dem, at jeg har
været her, for så grutter de mig!”
Laust tørrede sveden af sig med sin hue
og fortsatte afsløringen af den snedige
sammensværgelse, til han til sidst afbrød
sig selv ved tanken om, at det måtte være
nær ved skoletid, og så benede han af
igen, alt hvad han kunne.
Et kvarters tid efter så Kristen ti store
drenge komme anstigende op imod
højen. Han stillede sig på toppen og
besluttede at forsvare sin post til det

yderste. Der stod han da, den lille fyr,
som en mand, der var bestemt på ikke at
vige for overmagten. Hånden rystede lidt
om slaglen, men han lod dog uforknyt og
legede med den i luften, og svang den
over sit hoved.
Drengene var nu kommet hen til højen,
og Kristian råbte op til ham: ”Kom her
ned, din lille Filifut, så ska´ vi ha´ vor
regning opgjort, og du ska´ få så mange
tærsk, der kan ligge på dig!”
Kristen så ned på ham: ”Ho, ho, Bette
Kristian, nu er du bleven mere kålhøgen,
end du var i morges, jeg kan tænke, det
er fordi, du har fået forstærkning af en
flok, der ikke er bedre end du selv, for
det er nogle elendige stympere, der ikke
undser sig ved at komme ti mod en! Men
det vil jeg sige både dig og dine makkere,
at den første, der kommer indenfor
rækkevidde, langer jeg en tryksejsten
med min hjælper her, og jeg kan ikke
svare for, om han nogen sinde kommer til
at fortælle 0m, hvor ondt det gjorde!”
Kristian var ganske forskrækkelig gal, han
sprang op ad højen, og de andre kom
i trav bagefter. Han fik ikke fat i Kristen
denne gang, thi inden han kom så langt,
ramte slaglen ham så trofast, at han
hinkede ned til kammeraterne, smed sig
på marken og hylede af fuld hals.
”Det var den første!” sagde Kristen og
satte sit værge til jorden. Han så ned på
dem.”Vil I mere? Nå Hans Klemmensen,
du er også kommet med i det komplot.
Uha, hvor du ville få tærsk, om din far fik
det at vide. Hvorfor kommer I ikke? Nå I
vil ikke, ja så går jeg også min vej!”
Kristen gik langsomt ned ad højen efter
sine køer, der ytrede tendens til at lugte til
Anders Hedes havre. Han så sig en gang
imellem tilbage, men da ingen fulgte ham,
gav han sig til at synge:
”Ud i kampen de riddersmænd drage,
Og de vare vel tusinde mand;
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Men hvor mange vel kommer tilbage
Til sin mø og sit fædreneland!”
”Det var sommen fo godt gjort, Kristen!”
sagde Laust, da han om eftermiddagen
hørte beretningen om slaget. ”Nu skal de
nok blive vær!” Ak ja, Bror Kristen måtte
ofte slå sig igennem, og han blev nok
ret flink til det. Nu kom han til at tjene på
nogle herregårde, Bustrup og Spøttrup.
Hvordan mor har kunnet bekvemme sig
til at sende ham i sådanne pladser, er
uforståeligt. Det må vel nok have været
sådan, at han har fæstet sig selv bort.
Hverken han eller mor havde nogen
kendskab til tonen i herregårdenes
folkestuer. Kristen har åbenbart lært
ting der, som ikke har været til gavn
for ham, men han lærte tidligt, alt for
tidligt, at hjælpe sig selv. En gang var
lige ved at blive dræbt af en gal tyr, men
med et velrettet slag af en jernbeslået
kølle, skæmte han den, så han kom fra
den. Dårlig kost fik de på Bustrup i Kort
Adelers dage. En gang da de røgede
rødspætter var vel rådne, tog karlene den
tarvelige meldyppelse, og smurte den på
rødspætterne, hvorefter de klaskede dem
op på væggene og tapetserede således
en væg i Folkestuen.
Da han kom i sadelmagerlære i Struer,
fik han det heller ikke godt. Topp var en
streng læremester, og Kristen var sagtens
også trodsig, men humør har der alle
dage været i ham. Læredrengene i Struer
dannede et samfund for sig, og når de
kom sammen, skulle der gerne laves
halløj.
En mørk aften sneg de sig udenfor byen,
hver forsynet med et drænrør, og på et
givet signal skulle de give sig til at brøle
i røret. Virkningen var overvældende.
Folk skælvede af rædsel for den
hemmelighedsfulde og uhyggelige tuden,
og de listede sig i flokke ud for at erfare
grunden til drønene. Lærerdrengene
indstillede imidlertid musikken i tide og
blandede sig en efter anden mellem det
søgende publikum.
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Politibetjenten i Struer var en meget
tjenstivrig mand, og han var indehaver
af en politihund, der var endnu mere
ivrig. Den kunne godt ene overvåge
ordenens opretholdelse, og i denne
hensigt var den stadig på farten. Traf
den så på sammenløb, slagsmål eller
andre fordægtigheder, travede den hjem
og hentede sin herre. Se, det var altså
forhold, som lærlingene ikke agtede at
finde sig i, og de lagde onde råd op mod
Thors liv. Og en skønne morgenstund, da
politibetjenten så ud af sit vindue, så han
sin trofaste hjælper hænge oppe i toppen
af flagstangen.”Hvem har været mester
for det?” spurgte jeg min bror. Det havde
der vist været fere om”, svarede han og
vendte sig fra mig.
Da Kristen var udlært, blev han soldat i
Fredericia, det var i 1880. Siden nedsatte
han sig i Balling og blev gift, og her fødtes
deres ældste søn Frederik. En tid derefter
boede de hos mor i Lihme. Han fandt
imidlertid, at der ikke rigtig var fremgang
i forretningen, og han udvandrede derfor
med sin familie til Iowa i USA. Kristen
Lund Kristensen døde 1911. Hans hustru
var allerede død i 1907.
Søster Elisabeth: Søster Elisabeth er
født den 19. februar 1858 og var altså
8 år, da far døde. Ja, så var det jo, at
herremanden på Kås, Hans Andreas
Colding, forlangte at få Elisabeth med til
Kås. Det var sådan at Colding følte sig
stående i gæld til far, fordi han i sin tid
havde skrevet i aviserne som Coldings
defensor, altså kom Elisabeth til Kås, hvor
hun var til Coldings død 19. marts 1879,
altså i 13 år.

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

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

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

www.skp-el.dk

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

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

Klik ind på
Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
os på
var langt væk. Transporten foregik med ”lille
9752 6220
bil” en art taxi, som kørte ud fra Lihme.og hør om de
Lillebilmanden hentede familien hjemme på
mange
gården, kørte dem til Lyby og ventede til de
muligheder!
skulle hjem igen, så han blev budt ind i stuen

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

stort materiel
udlejningsprogram

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

til kaffe og aftensmad med resten af selskabet
Salg og leje
og kom dermed af
tilalle
at kende
typer hele familien.
Nogle gange skulle
dentillille
Niels på ferie
trailere
private
og erhverv!
hos morbroren helt
ovre på Mors – morbroren
var den i familien, som boede længst væk. Så
cyklede Niels til Ny Mølle, hvor han hejste
et bræt, så færgemanden kunne se, at der var
en, der skulle med færgen. Der kunne så godt
gå noget tid med at vente på færgemanden,
for hvis han f.eks. lige var ved at rense roer,
så skulle han jo først have hesten spændt fra,
før han kunne komme i robåden og bringe
passagerer over.
Niels har en alder, så han kan huske, hvordan
en masse handlende kom ud til gårdene:
manden med lertøj, hosekræmmeren,
brødmanden, slagteren, fattige arbejdsløse
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Jordvarme
Af Palle Jørgensen

Elsebeth og Søren Tanderup i Vester
Hærup installerede jordvarme i 2008.
De er meget tilfredse med skiftet fra
træpilleanlæg til jordvarme, blandt
andet fordi jordvarmeanlægget kun skal
serviceres en gang om året, og man kun
skal rense filtre 1-2 gange om året.
Rensningen af filtrene udfører Søren selv.
Da de havde træpilleanlægget, skulle de
helst se til fyret 1-2 gange om ugen. Der
skulle fyldes piller på, tømmes for aske,
og når varmeforbruget var lavt, kunne
fyret gå i stå.
Økonomi
Varmepumpen i Elsebeth og Sørens
jordvarmeinstallation er en TVP 6-10
vv. Pumpen er fremstillet i Danmark
og udstyret med en Copeland Scroll
varmepumpekompressor, Grundfos
pumpe, varmeveksler, ventiler og styring.
Der er nedgravet 400 meter slange i en
sydvendt skråning (2 sløjfer).
Bolig areal 154 m²
Gulvvarme i stueplan, radiatorer på 1. sal
Årsforbrug oliefyr ca. 3000 l olie (olifyr
anskaffet for ca. 30 år siden)
Årsforbrug træpillefyr 18.200 kr. (2007/08)
Årsforbrug jordvarmepumpe ca. 7000 kW/
år (Gennemsnit over 3 år)

Anlægsudgifter for jordvarme i 2008
priser 115.000,Vedligehold udgifter 575,- pr år.
En jordvarmepumpe er et økonomisk
og miljømæssigt fornuftigt valg. Ved
opvarmning med et jordvarmeanlæg
sparer man omgivelserne for meget CO2,
og man kan samtidig spare op til 50 %
på varmeregningen (der er dog ikke
medtaget investeringen i anlægget). Så
jordvarmepumper tager hensyn til både
miljøet og til varmeregningen.
Solen opvarmer jorden
Med en jordvarmepumpe udnytter man
solens opvarmning af jorden, via slanger
nedgravet i ca. 90 cm dybde, hvori der
cirkulerer en giftfri væske kaldet brinen.
Etablering af jordvarme kræver, at der kan
nedgraves slanger på et areal af typisk
250-400 m2, afhængigt af størrelsen på
anlægget og jordtypen de nedgraves i.
Effektivitet på et jordvarmeanlæg
er høj, idet temperaturen i jorden er
relativ konstant. Selv om vinteren kan
jorden levere et betydeligt varmebidrag
til opvarmning af brinen. Varmen fra
jordvarmepumpen afsættes til gulvvarme
og/eller radiatorer samt til opvarmning af
varmt brugsvand.
Fordele ved jordvarme
Jordvarmeanlægget udnytter passiv
solvarme.
Ude/inde styring sikrer optimal
driftsøkonomi.
Jordvarmeanlægget er forholdsvis
støjsvagt, og kan derved placeres mange
steder.
Lang levetid.
Den indvendige del kan indbygges i et
skabsmodul.
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Ulemper ved jordvarme
Dyrt at installere.
Kræver et stort areal til nedgravning af
slangerne.
Varmepumpens funktionsmåde
Uanset hvilken type varmepumpe man
vælger, er der nogle grundlæggende
egenskaber, der er fælles.
Brinen, som kan være sprit eller glycol,
populært kaldet kølervæske, cirkulerer
i slangen, der er nedgravet i jorden og
opsamler energi der fra.
I fordamperen mødes varmepumpens
iskolde kølemiddel med brinen, hvorved
kølemidlet opvarmes, og brinen nedkøles.
Kølemidlet føres forbi kompressoren,
hvor trykket hæves, og temperaturen
stiger betydeligt. I en varmeveksler (5)
afsætter det opvarmede kølemiddel
varmeenergien til boligens varmesystem.
Kølemidlet føres igennem en
ekspansionsventil, hvorved trykket og
temperaturen falder, så kølemidlet igen
kan optage varmeenergi fra fordamperen.

slanger til jordvarmepumpen, kan
kompaktkollektorer være en løsning.
Luft varme:
I stedet for slangerne i jorden kobles
der en stor radiator (opbygget som en
bilkøler) og en ventilator til at drive luften
igennem radiatoren.
Søvarme:
Har du en sø, er der mulighed for at hente
energi ud af vandet i søen. I stedet for
at nedgrave slangerne i jorden, kan man
nedsænke dem i søen, hvor de fastholdes
på bunden med lodder.
Alternativer til jordvarme
Kompaktkollektor (slanger over jorden):
Er der ikke mulighed for at
nedgrave tilstrækkelig længde af
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Lokale- og Anlægsfonden har
indledningsvis bevilget 125.000 kr. til
beskrivelse, tegning og udviklingen
af projektet. Fonden vil herefter
medfinansiere selve ombygningen med
40 % tilskud med en tilskudsgrænse på 2
mio. kr. Skive Kommune har i forbindelse
med udarbejdelse af finansieringsplanen
anvist mulighederne for tilvejebringelse
af de øvrige 60 % til et samlet projekt på
ca. 2,2 mio. kr. Det betyder, at hvis vi kan
tilvejebringe ekstra midler fra andre fonde
m.v., er der mulighed for at optimere
projektet, idet Lokale- og Anlægsfonden
vil støtte med 400 kr., hver gang vi
tilvejebringer 1.000 kr. til et projekt, der
kan koste op til 5 mio. kr. Vi er derfor i fuld
gang med at søge midler fra andre fonde.

Vi fik lidt travlt med at lave en ansøgning.
Egentlig havde vi kun godt en uges
tid til rådighed før indsendelsesfristen.
Der var en del dokumentation, som
skulle medsendes. Vi var så heldige
at have et godt udgangspunkt i de
arbejder, ideer og møder, der er holdt
både i Plan-09 sammenhæng, og især
de work-shops for udvikling af selve
Lihme landsby holdt over vinteren
2011/12. Ved fælles engagement fik
vi sammensat en ansøgning. Her var
Kim Jacobsen hjælpsom med billeder,
Børge Nielsen-Boe lavede tegninger
over det eksisterende forsamlingshus og
Skive Kommune støttede positivt i hele
processen. Anstrengelserne har båret
frugt: Vi blev udtaget til projektet!

Hele tidsplanen er meget komprimeret.
Vi fik den glædelige meddelelse om
udtagelsen midt i marts måned og skal
indenfor de næste to måneder færdiggøre
projektbeskrivelsen, tegninger og de
bygnings- og konstruktionsmæssige
forhold under hensyntagen til den
funktionalitet, vi ønsker indeholdt i
projektet. Grundlaget for ombygningen
skal være på plads sidst i maj måned
2012.

Fremtidens Forsamlingshus
Lige efter vinterferien (2012) fik Lihme
Borgerforening en opfordring om at
være med i en konkurrence om at
udvikle ”Aktive Forsamlingshuse”. Det
er et udviklingsprojekt, som er initieret
og støttet af Lokale- og Anlægsfonden.
Udviklingsprojektet skal munde ud i tre
eksempelprojekter, der skal vise vejen
frem for udvikling af aktive, moderne
forsamlingshuse. Sideløbende var
der udskrevet en arkitektkonkurrence
over samme tema. De udvalgte
forsamlingshuse og arkitektfirmaer
sættes sammen, for at skabe rammerne
for selve udviklingsprojektet: ”Aktive
Forsamlingshuse”.

Vi skal arbejde sammen med
”Arkitekturværkstedet af 1990” og
ingeniørfirmaet ”Eduard Troelsgård
Rådgivende Ingeniører A/S”. (Se www.
arkitekturværkstedet.dk). Ejeren af
Arkitekturværkstedet, Hans Peter

Aktivitetsoversigt for 2012 (med forbehold)
Børnedisko					
Byfest						
Oktoberfest					
Banko II					
Lys på byens juletræ				
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Maling af forsamlingshuset inde			
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Fredag den 30. marts
Torsdag den 14. - lørdag den 16. juni
Lørdag den 6. oktober
Torsdag den 8. november
Fredag den 23. november
Søndag den 25. november
Efterår 2012/Forår 2013

Hagens, har tidligere lavet nogle meget
spændende og flotte projekter, hvor
Arkitekturværkstedet har været i stand
til at indpasse de særlige lokalhistoriske,
traditionelle, landskabsmæssige og
oprindelige forhold i moderne æstetiske
og funktionelle løsninger. Vi har
allerede haft det første møde med det
udvalgte arkitektfirma. Det var et meget
spændende første møde, så det er et
samarbejde vi forventer os meget af og
glæder os meget til.
Hvad er det så vi sigter efter? Vi har
peget på en række funktionaliteter, som
vi gerne ser integreret i ”Fremtidens
Forsamlingshus”. Vi kunne hente
inspiration fra de work-shops, der er
gennemført i december 2011 – februar
2012 i Lihme.
Visionen er at skabe et fremtidens
samlingshus, der bl.a. indeholder
mødested, udstillingskapacitet, tilbyder
et dagligt værested for alle aldre
med læse- og tv-stue og gerne med
dagligstuemøbler. Der tilknyttes et
aktivitets- og spillested, internetcafé og
mødelokale samt et integreret gårdhave/
vinterhave/orangeri-miljø. Vi vil gerne
skabe et café-miljø og muligvis etablere
en hostel/værelsesudlejningskapacitet
med tekøkken. Der skal fortsat være
mulighed for udlejning i forbindelse med
fester, hvor huset skal kunne rumme 120150 spisende gæster. Der ses et behov

for en lidt større garderobe og foyer, hvor
gæster kan samles inden de går ind i
selve salen.
Når vi ser på forsamlingshusets
nuværende tilstand, opvarmning og
driftsudgift, så sigter vi efter at få et nyt
opdateret varmefordelingssystem baseret
på miljø- og energirigtig opvarmning
med solfangere/celler suppleret med
varmpumpe og en bedre isolering. Der
er også behov for at se på køkken- og
toiletforhold, herunder skal vi have et
handicaptoilet.
Den 24. april 2012 er der borgermøde
om planen for områdefornyelse i Lihme.
På dette møde bliver der informeret om
”Fremtidens Forsamlingshus”. Her er
der lejlighed til at drøfte prioriteringerne
af midlerne til områdefornyelse og i
hvor stor udstrækning dele af disse
midler skal anvendes til ”Fremtidens
Forsamlingshus”.
Vi regner med at kunne informere mere
om projektet i næste Lihme Blad, eller
løbende på Lihme Mailservice.
Afholdte aktiviteter
I januar havde vi den årlige
generalforsamling, hvor
Husholdningsforeningen stod for
Fællesspisningen. Det er dejligt at
opleve den store opbakning til både
fællesspisningen og generalforsamlingen.

Andre aktiviteter:

Håndarbejde, bob, forskellige spil. Hver onsdag kl. 14:00-17:00 Fælleshuset Valmuevej.
Lihme Pensionistforening
Børne- og familie påskegudstjeneste Lihme Kirke. Søndag d. 1. april kl. 10:30. Lokalrådet og
Menighedsrådet
Tirsdagscykelholdet starter op tirsdag d. 10. april kl. 18.30. P-pladsen ved Forsamlingshuset i
Lihme.
Generalforsamling i havnecafeen. Lørdag d. 28. april kl. 10 i cafeen.
Udflugt. Tirsdag d. 12. juni kl. 9:30. Pensionistforeningen Lem-Lihme
Sommerkoncert i Lihme Kirke. Søndag d. 8. juli kl. 17:00. Lokalrådet og Menighedsrådet
(Ønsker man arrangementer optaget på denne oversigt kan man kontakte Birgit Jørgensen:
bpjorgensen@fibermail.dk)
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Vi er i stand til at samarbejde positivt
på tværs af foreningerne ved sådanne
arrangementer. Generalforsamlingen
genvalgte de bestyrelsesmedlemmer,
der var på valg. Referat fra
generalforsamlingen kan ses på:
www.lihmelandsby.dk under Lihme
Borgerforening.
I februar og marts er gennemført:
Fastelavnsfest, banko, forsamlingshusets
rengøringsdag og børnediskoteksaften.
Der har været en fin deltagelse til
arrangementerne. En deltagelse, som
svarer til de senere års opbakning.
Kontingentindsamling
Over julen 2011 og i januar 2012 har
der været kontingentindsamling. Vi har
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forsøgt af komme rundt til alle husstande
med fastboende og kan allerede nu
glæde os over, at den samme solide
opbakning til Lihme Borgerforening, som
vi har haft de foregående år fortsætter.
Ca. 65 % af alle fastboende husstande
er medlemmer af foreningen! Det er
virkelig glædeligt! Det er også glædeligt,
at sommerhusejere melder sig ind i
foreningen.
Er der er nogle husstande, vi har overset,
eller som har mistet indbetalingskortet,
kan et nyt fås ved at kontakte Jenetta
Alberts på telefon 97560640/30380057
eller e-mail: jenetta@hotmail.com
Jenetta vil så sørge for, at I bliver
medlem/får et indbetalingskort.

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

s
olfbane
dk

and
øttrup

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

Michael Brixen
Mobil 23461030
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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
42

hurtigst muligt, på grund af travlhed.
hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligArbejdet
heder
m.mbestår af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.
Mulighed for samkørsel fra Skive.

BRODAL EL-MONTAGE
Reparation og salg af
hvidevarer
El-installation ved
autoriseret installatør
KARSTEN
J. NØRGAARD
Mobil: 51 36 30 10

Søndergade 3

• Balling

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Heden Mobil
9, Rødding,
40 59 7860
81 61Spøttrup
Mobil 40 59 81 61

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

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

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

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

www.jonsered.dk
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
TØMMERHANDEL ApS
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 15 55
grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12
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Dagens middag,
a’la carte og selskaber
Åbningstider:
April: fredag-søndag fra kl. 12
Maj - september alle dage fra kl. 12

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

Har ofte åbent i weekenden.
Ring og jeg åbner gerne efter aftale

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

