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man eksempelvis om mangel på træ
og gulvisolering, i elektronikindustrien
er der mangel på komponenter, og
i landbruget oplever vi desværre
også visse forsyningsvanskeligheder.
Sidste skud på stammen er endda,
at gødningsproducenterne lukker
produktioner ned, fordi det er for dyrt at
producere.
Hverdagen
De store dagsordener kan vi altid tale
om, lige som vi taler om vejret, men
hverdagen betyder mest for mig. Min
optimale arbejdsuge er så selvstændig
som muligt med arbejde, når det passer
mig. Jeg møder fleksibelt på kontoret med
kollegerne og hjemmefra, som det passer
bedst ind i min hverdag. Jeg skal lige som
alle andre være virkelig bevidst om at få
tid til det, der betyder noget
Jeg styrer efter at finde tid til de
mennesker, jeg holder allermest af.

Nye fortællinger
endnu en gang
Af Dorthe Dalsgaard

Lihme bladet samler aktuelle fortællinger,
som bekræfter os i, at egnen vil
fællesskabet, og vi vil se mulighederne.
Vores lokale blad bliver i en international
kontekst nærmest vigtigere, da det er i de
nære relationer vi trives.
Forsyningssikkerhed!
Når jeg læser i avisen, at England
efter Brexit er i store problemer med
forsyningssikkerheden, vurderer jeg, at
situationen er i bedre balance i Danmark.
Selvom alle menige forbrugere nok har
bemærket, at der opstår mangel på både
stort og småt. I byggebranchen taler
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Allerhøjeste rådighedsbeløb
De muligheder er der her på egnen tæt
på Limfjorden. Vi er blandt de områder i
hele landet, hvor man får det allerhøjeste
rådighedsbeløb, når man køber en
bolig. De lave boligpriser giver større
økonomisk frihed, og hver enkelt familie
behøver ikke arbejde så meget for at få
økonomien til at hænge sammen - og
dermed får flere råd til at bruge tiden på
det, der er vigtigt for den enkelte.
Kvalitetstid med familie og tid til at pleje
venner i ro og mag, hvor dagtilbud, skole,
fritidstilbud og foreningsliv er i omegnen.
Jeg vil opfordre jer alle til at motivere
jeres nærmeste til at læse i Lihme Bladet,
da det fortæller om livet her på egnen.
Lihme Bladet er taknemmelige for
opbakningen fra annoncører, frivillige
og fortællelystne, som gang på gang
bidrager med nye fortællinger.
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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.

Skive afdeling
Frederiksgade 6
7800 Skive
Tlf. 82 22 92 80
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Visionen for ”Drømmenes Lihme”
er på trapperne…
Af Ditte Staun, Pro-vins ApS
Sidste aktivitet er en udflugt til Selde (spejling)
planlagt til den 10. oktober. Mens du læser
dette, er Pro-vins ApS og Lihme Borgerforening
ved at lægge sidste hånd på visionen for Lihme
2022-2035.
Hvad har vi gjort?
Mere end hver 8. i Lihme sogn har bidraget
til visionen fra 15. december 2020. Det er
imponerende. Vi har vekslet mellem at invitere
borgere med forskellige udgangspunkter,
aldre mv. - og at invitere bredt ud. Vi har
sammentænkt processen med ”Stronger
Combinded” (Interreg North Sea Region
Programmet), som Energibyen inviterede
Lihme ind i for at undersøge og teste, hvordan
man kan reorganisere transport uden for de
store byer i en bæredygtig retning. Det er
der kommet fem konkrete løsninger ud af,
som testes på den korte bane plus tre mere
langsigtede løsninger. Vi har haft de temaer
og idéer, der kom frem i 2017/2018 in mente.
Og vi har sangen, kreative metoder og Lihmes
vigtige polariteter i spil.
At gøre drømmene til virkelighed
Der dukkede hele tiden to spørgsmål op i
processen: Hvordan skaber vi de rammer,
der lader drømmene om det gode - det
bæredygtige - liv komme frem? Hvordan
skaber vi de rum med tillid, energi og
handlekraft, som er forudsætning for at
drømmene bliver videreudviklet - og til
virkelighed?
Lihmes ind- og udåndinger
Måske er det, fordi vi har arbejdet med
polariteter, en anden rammesætning og
sangen i lokaler, hjemme i stuen og ude på
græsset. I hvert fald drejer mange ord sig om
nye relationer, balance og stærke rummelige
fællesskaber. Lihmes polariteter skal balancere
ligesom ind- og udåndinger. Hvilke er de
vigtigste spurgte ”Thinking Partner”, Hanne
Lindblad, på den første workshop i maj. Igen
kom relationerne - mellem mennesker, til
lokalområdet og til naturen - i spil, når det
handler om de nye balancer, Lihme skal finde

sammen om, nemlig: Yngre & Ældre. Tradition
& Fornyelse. Beboer & Natur.
Tre temaer der rimer på stærke rummelige
fællesskaber
”Den sunde balance” kan vi kalde det
tema med polariteterne i fokus. Et andet
tema, der tegnede sig er ”Den nye vej”.
Det handler om bedre transport, om
bedre kommunikation(sveje) og om nye
eksperimenterende og samarbejdende veje for
den enkelte og for lokalsamfundet. Det tredje
tema er bæredygtige rammer for et godt liv i
”vores – mit – dit - hjem”: Det handler om, at
Lihmeområdet skal være et endnu skønnere
sted at bo, arbejde og leve i: Hvordan ændrer
vi os, og hvordan forbedrer vi de fysiske,
sociale, mentale og endog økonomiske
rammer for nuværende og morgendagens
beboere?
Nye sange om Lihme og livet her
Nye veje, nye relationer og sund balance i
stærke rummelige fællesskaber! Vi genfinder
drømmen i `Drømmenes by`, hvor sangskriver
og komponist, Kirstine Fogh Vindelev har
fundet inspiration som ”flue på væggen”. Vi
genkender Lihme – mennesker, hjem og egn
i `Du er mit hjem – du er min egn`, som er
blevet til i et møde mellem kunstneren og en
ung lokal kvinde. En personlig men også almen
fortælling om et ungt menneskes liv i et elsket
Lihme.
Handlinger
Der kom både i 2017/2018 og i 2021 mange
konkrete forslag. Nogle har karakter af
projektidéer, der kan sættes i værk på kort sigt
ved lokal handling. Andre kræver kommunal
opbakning og/eller, at andre eksterne
involverer sig. Mens atter andre kræver det
lange lys og omfattende planlægning. Fælles
for alle er, at de kræver energi, kræfter,
prioritering – og handling. Handleplanen bliver
inddelt i faser med fokus på netop dette, mens
de konkrete idéer er samlet i et idékatalog.
Læs sangene på de næste sider.
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Du er mit hjem, du er min egn
Mange flytter væk fra dig
væk fra fjordens sitren og villavej'n
ind mod byens neon skær
hvor ingen ved hvem man er
og huse er fler' end træer
				
Det er ikke noget for mig
find mig i min bil på din landevej
suse hjem til far og mor
drikke kaffe hos min bror
mens markerne står i flor
		
Altid er jeg her hos dig
du'r mit hjem, du er min egn
bølgebrus og sommerluft
jeg kender hver en duft
Du'r min egn

Set mig holde om min mor
lave maden, hjælpe og dække bord
skjule at jeg var nervøs
når smerter gjorde hend' døs
og far måt' knokle løs

Du har set mig vokse op
sætte af hver morgen i løb og hop
hørt mig synge første gang
mak' med biler dagen lang
bli' ude til solopgang

Tekst og melodi:
Kirstine Fogh Vindelev

Altid var du her hos mig
du'r mit hjem, du er min egn
for hvis dagen synes grå
går jeg langs din' bølger blå
Du'r min egn
Altid blir' jeg her hos mig
du'r mit hjem, du er min egn
hver en spire i din vår
bærer flig af mine år
Du'r min egn

Michelle Hald synger og spiller
den nye sang til sæsonnens
sidste fælles grilleaften.
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Johannes og Nana
arbejder med visionerne i
Lihme Medborgerhus.

Workshop 1

Arbejdstitel: Drømmenes by

Mel. Han kommer med sommer, han kommer med sol
Hvor fjorden sig bugter og bølgerne slår
mod både som lysthavnen vugger
Og veje sig smyg'r mellem marker og får
som roligt mod heden sig bukker
Hvor Brugsen står stolt bag et ny luget bed
og kirsebærtræer springer ud lige ved
her vågner en by fuld af drømme

Én ønsker at heden var blottet for hegn
at hånden om lyngen ku' holdes
Én tegner en golfbane, busser på vej'n
og huse langs vandet udfoldes
Og manden som før gik på job hver en dag
nu ønsker at gi' af den tid der tilba'
til gengæld for klipning af hækken

I medborgerhuset, som før havd' sit hyr
med legende børn og en skole
Nu huser en samling af udstoppet dyr
og hjørner med stablede stole
Her indbydes stemmer fra drømmenes by
mens kaffen den brygges de drømmer på ny
om dugfriske blikke og vinde

Dét fanger en fyr, for hvem dagen er ny
som drømmer om ungdom og iver
Fra værelset derhjemme og via en sky
han selvstændig virksomhed driver
Han spørg: ku du hente mig efter en fest
når bussen og solen er svunden mod vest?
og manden med fritiden nikker

Og ind mellem hænder og kinder og skæg
en dame med page sig sniger
Hun slynger med slides på en blikstille væg
som stensmut når bølgerne tier
Hun hvisker: En drøm bliver ej overset
hvis man balancerer en polaritet
og byen med drømmene lytter

Og hen ad et langbord med Mars og Merci
to halv sprukne hænder må hvile
De længes blot efter a swing in a tree
at barnet kan flyve og smile
En kvinde med visdom sir' "look overthere"
og ser ud i græsset en gynge og ler
mens byen som solen nu stråler

Hun uddeler plancher, papir, pen og saks
og ber' dem nu drømmene tegne
Og hænderne fyg'r over fladerne straks
som sand over solbrun en fregne
En kvinde med tre børn og ild i sit hår
hun ønsker ved Brugsen en tavle som står
med kort over magiske stier

Tekst og melodi:
Kirstine Fogh Vindelev
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Fotokonkurrencens vindere

Der er nu fundet to videre i sommerens fotokonkurrence. Kim Jacobsen kommer forbi
med præmierne til de dygtige vindere.
I den kommende tid er fotokonkurrencens emne: Efterår. Billeder sendes til Nana
Ejsing Dahlsgaard: ejsing.dahlsgaard@gmail.com

1. pladsen

vinder Uffe
Sørensen med dette billede af børn og
krabbevæddeløb fra Gyldendal Havn.

2. pladsen

går til Kirsten
Lyngse for dette billede fra pladsen ved
Lihme Brugs
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Bag om

Dueholm ismejeri

Dueholm er en familiegård som ejes af Ann og Martin. Den drives sammen med
Martins forældre Solveig og Torben som ejede gården tidligere.
Det er et konventionelt velfærdslandbrug, som fokuserer kraftigt på dyrevelfærd. Vi
har derfor også sidste år, fået 3 hjerter i fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærke.
Vi har blandt andet bygget helt nye staldanlæg til alle vores malkekøer. Køerne har
næsten dobbelt så meget plads, som de skal have ifølge lovgivningen. Det er vigtigt
for os, at vores dyr har masser af plads, så de kan udføre en naturlig adfærd.
Køer er udedyr, derfor skal de også have muligheden for at mærke regnen på ryggen,
og vinden i håret. Dette kan de hele året rundt, så de får en masse frisk luft. Deres
ædeareal er lavet udendørs, så de skal altid udenfor for at få noget at æde. Dette og
sandet i sengebåsene, giver vores dyr en fantastisk sundhed.
Vores is produceres i vores eget lille gårdmejeri.

Køb vores is her
Dagli' Brugsen
i Lihme
Ålbækvej 1
7860 Spøttrup

Egen gårdbutik
Dueholmvej 2
7800 Skive

www.dueholm-ismejeri.dk
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Uærlighed smitter og nedarves – troede
vi engang og gjorde rakkerne til paria
På LinkedIn kan man læse, at
museumschef i Museum Salling, Per
Lunde Lauridsen, har en kandidat i
arkæologi og har skrevet speciale om
”Rakkerne og samfundet – synet på
professionsbestemt uærlighed”.
Af Marianne Husted

Jeg står på trappestenen og ringer
på ved den tidligere kæmnerbolig i
Lihme. Lisbeth og Per Lunde Lauridsen
står der på postkassen. Det er her,
museumschefen i Museum Salling har
købt hus, og jeg har sat ham stævne.
Han åbner døren, og jeg kommer ind i en
lille gang med klorofylgrønstribet tapet og
bedt om at komme med ind i stuen. Den
ligger ud mod Ålbækvej og har koboltblåt
tapet og en lampe i det ene hjørne med
tre skærme i forskellige farver.
”Vi holder af farver,” indleder Per Lunde
Lauridsen, mens vi kigger os omkring
Hans Smidth, ”En taterfamilie på heden”, ca. 1887,
Skive Museum. Med Steen Steensen Blichers
fortællinger skete der en forveksling mellem tatere
(romaer) og rakkere, som var af dansk oprindelse.

10

i den hyggelige stue, og jeg drejer
samtalen ind på rakkerne. Jeg vil gerne
finde ud af, hvad professionsbestemt
uærlighed er for noget. I løbet af de
næste to minutter står det lysende klart, at
Per er en gudsbenådet historieformidler
og ved alt, hvad der er værd at vide
om rakkerne siden deres job opstod i
1500-tallet og indtil Anden Verdenskrig,
hvor stigmatiseringen af dem stort set var
hørt op.
Det hele handlede om ære
I Middelalderen levede riddere og
jomfruer, og hele samfundet var baseret
på ære. Ærbarhedsbegrebet var en del
af kulturen og hang sammen med stand,
rang og rygte. Man tog afstand fra folk
med en plettet ære.
I 1500-tallet ville kongemagten sætte
system i retsvæsenet, så det blev
ensartet over hele Danmark frem for

Museumschef
Per Lunde Lauridsen

Blå bog, Per Lunde Lauridsen
- 42 år.
- Stammer fra en gård i Dejbjerg med en
kulturelt bevidst familie, hvor kultur, historie
og politik altid har betydet meget.
- Har siden 6-7-årsalderen vidst, at han ville
være museumsmand.
- Kandidat i Historie og Forhistorisk
Arkæologi fra Københavns Universitet og
diplom i ledelse fra Århus Universitet
- Formand for Historisk Samfund i
Hardsyssel, 2016-20.
- Museumsinspektør i Ringkøbing-Skjern
Museum, 2006-2019, hvor han bl.a.
var leder af frivillighedsakademiet og
opbyggede en database med viden om
rakkerne, som ellers ofte er beskrevet i
anekdotiske former
- Museumschef i Museum Salling,
december 2019

- Bor i Lem Stationsby mellem Ringkøbing
og Skjern sammen med sin kone Lisbeth
og døtrene Karoline og Elisabeth på 10
og 12 år.
- Kunne med jobbet som museumschef
se, at der var brug for et ekstra hus
tættere på Skive, fandt kæmnerboligen i
Lihme, som var sat i stand, så den var ved
at være vedligeholdelsesfri. Købte huset i
oktober 2020 og overtog det i januar i år.
”Lihme er en fin lille by med en brugs og
et aktivt samfund. Huset ligger fint. Vi lejer
det ud gennem Airbnb i de perioder, vi
ikke selv er her. Vi er jo vestjyder. Penge
er jo penge. Vi har bare tilpasset det
indvendigt med farver osv. Resten var
som det skulle være.”
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Hans Smidth, ”Natmandsbryllup”, 1890’erne,
Skive Museum. I 1800-tallet opstod romantikken
som modkultur til rationalismen. Naturlige
folkeslag blev fremstillet på en forherligende
måde, hvilket var meget moderne i overklassen.

at være halvanarkistisk og temmelig
tilfældigt. Derfor ansatte Christian II
bødler i alle landets købstæder og
herreder. Bødlerne kom fra Tyskland; men
der var nogle ting, som de ikke ville lave,
fordi det blev anset for mindre ærligt.
Bødlerne var indforstået med at hugge
hovedet af folk; men de ville ikke piske,
torturere, brændemærke og begrave
dem, eller hive de hængte ned fra galgen.
Straffen blev anset for retfærdig; men
afskyvækkende. Derfor opstod en ny
profession i retssystemet, rakkere.
Rakkerne blev ansat til at tage sig af alle
de ulækre ting som at fjerne de døde
tyve, voldtægtsmænd og mordere og
begrave dem i galgehøjen. Rakkerne
skulle håndtere disse uærlige mennesker,
og resten af samfundet troede, at denne
uærlighed smittede af på rakkerne.
På det tidspunkt var der omkring 200
rakkere med koner og børn i Danmark.
Ud over det beskidte arbejde med
forbryderne satte Christian II dem også
til at gøre byerne rene, så flere fik lyst til
at bo i byerne, og kongen dermed fik et
større grundlag for at hive afgifter hjem.
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Rakkerne skulle blandt andet tømme
byens latriner og fjerne selvdøde dyr og
få dem ud af byen og gravet ned. Det var
folk rædde for. De var bange for sygdom;
men der var også noget dæmonisk og
okkult forbundet med omgangen med
disse urene ting. Overtro blomstrede,
og folk var bange for at blive smittede
med rakkerens uærbarhed. Det gjorde
rakkerne til sociale paria i samfundet, som
ingen andre ville omgås med. I kirken var
der særlige rakkerbænke bagest i tårnet,
hvor kun rakkerne satte sig.
Social deroute
Èn gang rakker og dermed stemplet
som uærlig uden mulighed for andre
job nogensinde. Sådan var livet for
rakkerne. Og også deres børn og senere
efterkommere. Embedet som rakker gik
i arv fra far til søn; men der var ikke job
til alle. Det betød en stadig voksende
gruppe af mennesker, der var sat udenfor,
hvor de forsøgte at skaffe sig job på
anden vis end i traditionelle job som
fæstere, tjenestepiger, håndværkere
og lignende som alle sammen
fordrede en acceptabel skudsmålsbog.
Efterkommerne af rakkerne kunne ikke
få skudsmålsbøger. På landet tog de

sig af de urene job, der plettede ens
ære og dermed muligheder i samfundet.
Rakkerne flåede selvdøde dyr, kastrerede
dyr og aflivede udtjente heste, som der
var store tabuer omkring.
Rakkernes løn var acceptabel; men
alle efterkommerne, som ikke kunne få
arbejde som rakkere, oplevede en social
deroute, blev mere og mere forarmede og
endte som tiggere. Det gik an indtil 1708,
hvor der kom en ny lov som påbød ”Du
må kun tigge i det sogn, du hører hjemme
i.” Det kunne de ikke klare sig ved, så
mange havnede i tugthusene.
Det var et problem, at der var en
voksende gruppe af mennesker, der
var ubrugelige i samfundet. Derfor
begyndte man at gøre op med
fordommene og æresbegrebet i løbet
af 1800-tallet. Folk begyndte selv at
kastrere deres dyr, og tabuerne omkring
hestekød forsvandt sammen med
urenheds- og uærlighedsbegreberne.
Renlighedsbegrebet ændrede sig, så man
ikke længere blev anset for smittet og
uren, hvis man havde et ulækkert job.
Dette samtidig med, at Danmark fik en ny
og mere effektiv fattiglov, hvor rakkerne
kom ind som en stor gruppe, der skulle
forsørges, fordi ingen længere arbejdede
som rakkere, og der stadig var en stor
social afstand til dem i folkedybet, som
talte om ”De kommer ud af rakkerne”.
Underforstået, at de så ikke ville have
noget med dem at gøre.

Distancen mellem rakkerefterkommerne
og den øvrige befolkning begyndte at
forsvinde i starten af 1900-tallet. Godt
hjulpet på vej af udbud og efterspørgsel
på arbejdskraft. Efterkommerne gled ind
ved bygning af jernbaner, som fiskere
og daglejere og lignende. Nogle fik en
enkeltbillet til USA og slap dermed både
væk fra fattigvæsenet og stigmatiseringen
som rakker.
I tætbefolkede sogne og byer blev der i
løbet af 1700-tallet ansat stodderkonger
til at tæske rakkernes efterkommere væk.
Mange af dem blev presset ud i det
tyndtbefolkede Vestjylland, hvor
stodderkongerne ikke kunne finde deres
kolonier i de store hedeområder. Derfor
er det også i Vestjylland, at vi finder de
fleste og de nyeste spor af rakkernes
efterkommere. Fx i Dejbjerg, Rønbjerg/
Estvad, Durup og Resen ved Skive.
”Rakkerne lavede et vigtigt stykke
arbejde; men producerede samtidig
det negative, vi tager afstand fra.
Det er jo kultur, og det er en svær
ting,” konkluderer Per og fortæller, at
assimileringen af rakkerne i samfundet
tog 100 år. I dagens Indien bliver
dalitterne (de kasteløse) stadig anset for
paria blandt mange i samfundet.
I dagens Danmark snakker vi ikke om
ære mere; men måske stigmatiserer vi
andre grupper end rakkerne.

www.egebjergplanteskole.dk
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Lihme
Medborgerhus

Leje af Lihme Medborgerhus sker ved henvendelse til Karin Andersen,
tlf: 97560402 eller 24283513. E-mail: ovemollerbek@gmail.dk
Priser
Store sal inkl. køkken:
Lille sal inkl. køkken:
Store og lille sal inkl. køkken:
Leje dagen før:
Leje dagen efter:

kr. 2200
kr. 1500
kr. 3.000
kr. 400
kr. 400

Leje for lokale foreninger
En sal inkl. køkken ved åbne arrangementer:
Hele huset ved åbne arrangementer:

kr. 200
kr. 300

En sal med 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 2021.
Udlejningsdøgnet for salene går fra kl. 9.00 - 9.00.
Der kan forekomme rengøring fra 9.00 – 11.30 ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger
Udlejning af mødelokaler er fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Terrassevarmere kan lejes for 100 kr. pr. døgn
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Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414 eller
Heidi Jørgensen, 2311 4278

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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Ruth er nu også tipoldemor.
Den 8. oktober 2020 blev lille Theis født
Af Birte Hald

Jeg besøgte Ruth Olesen på
plejehjemmet i Lem en solrig eftermiddag
i juli. Jørgen (Ruths søn og min fætter)
havde ringet og fortalt, at Ruth var blevet
tipoldemor til en dejlig dreng.
Ruth, Jørgen, Frida og jeg sad i Ruths
hyggelige stue, drak kaffe og spiste
kage på plejehjemmet, og snakkede om
hendes liv. Det var en rigtig hyggelig
eftermiddag.
Ruth blev født i 1923 og er nu 98 år. Hun
er født og opvokset i Ålbæk, lige over for
den gamle skole, i et hus, som ikke er der
mere. Hendes far hed Hans Jeppesen og
moderen Johanne. I hjemmet var de fem
børn, hvoraf Ruth var den yngste.
Hun gik i Ålbæk skole. Da Ruth var 8 år,
døde hendes mor. Senere giftede faderen
sig igen. De fik sammen en søn.
Ruth tjente på landet flere steder. Senere
kom hun på højskole i Tommerup på Fyn,
hvor hun fik en god veninde fra Taulov. I
1946 fødte Ruth sin første søn Jørgen.
Senere tjente hun i Kolding, inden hun
igen kom tilbage til Salling. I mellemtiden
var faderens anden kone død af sygdom,
og Ruth skulle hjem for at hjælpe til i
hjemmet med pasning af en lillebror og en
skleroseramt søster.
I 1955 gifter Ruth sig med Henry Olesen.
De bosatte sig i Sdr. Hede. (A Knold i
sølle Hede, som Henry sagde)
Ruth var 31 år og Henry 44 år. I 1955
fik de sammen sønnen Harry. Henry
arbejdede ved kommunen, og Ruth
hakkede roer og samlede kartofler op hos
landmændene.
Senere passede hun tre piger og en
dreng hos Stinne og Vagn Svenningsen
i Sdr. Hede, mens Stinne kørte ud som
sygeplejerske.
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I Sdr. Hede fik de 23 gode år, hvor mange
naboer, venner og familie har nydt godt af
deres store gæstfrihed.
Jeg husker mange hyggelige stunder hos
Ruth og Henry som barn. Især husker
jeg, at Ruth altid havde nogle spændende
isvafler i en flot pose. Oxford vafler, tror
jeg de hed. Nogle af dem var pakket ind i
farverig folie. De smagte så godt.
I 1977 flyttede Ruth og Henry til Lihme i
huset over for forsamlingshuset. (det hus
Anders og Anne Marie nu bor i). På trods
af deres alder var de begge stadig aktive til
glæde for Lihme-boerne.
Ruth stod for udlejning af forsamlingshuset
og hvad dertil hørte. Henry sørgede for, at
der så pænt ud udenfor forsamlingshuset
og ved containeren.
Henry døde i 1990. Ruth var stadig frisk
og rørig og blev i huset til 2008, hvorefter
hun solgte det og flyttede hen på Lem
Plejehjem. Helbredet begyndte at svigte,
og hun følte sig utryg ved at være alene i
huset.
Ruth boede ved siden af sin bror Thormod
Jeppesen i 12 år på plejehjemmet, inden
Thormod døde i 2020. Ruth nyder at bo
på hjemmet. Holder meget af at sidde i sin
stue. Har strikket utallige firkanter til tæpper
for Røde Kors. Deltager også i fælles
arrangementer på hjemmet. Dækker vist
stadig bord til aftensmaden.
Jørgen er gift med Frida og bor i Holstebro.
De har børnene Jan, Helle og Brian. De
har tilsammen givet Ruth syv oldebørn.
Oldebarnet Helena fødte den 8/10 2020
Ruths første tipoldebarn.
Harry er gift med Helle og bor i Esbjerg. De
har to børn, Kristian og Camilla. Camilla har
givet Ruth oldebørnene William og Ella.

Fem generationer samlet i Ruths stue
Ruth Olesen – 30/08-1923
Jørgen Jeppesen – 6/06-1946
Jan Jeppesen Smed – 28/05-1965
Helena Jeppesen Smed – 30/03-1992
Theis Carøe Smed – 08/10-2020

Ruth på 98 år
med sit tipoldebarn
Theis.
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Vi tilbyder:

• Rengøring for
private og erhverv
• Plæneklipning
• Salg af Super 10

Vestsalling

HjemmeService

Søndergade 13B, Balling

Tlf. 20 49 55 52
www.vestsalling.dk

hjemmeservice@vestsalling.dk

Vi tilbyder
hjemmepleje
Salling Hjemmepleje
Søndergade 13B
Balling
7860 Spøttrup
Tel: 2247 3734
Hjertet med
i det praktiske
www.sallinghjemmepleje.dk
Email: info@sallinghjemmepleje.dk
une
Godkendt af Skive Komm er
gav
sop
ing
gør
til pleje- og ren

Maria i blomsterengen
præget af gule ranunkler
ved sit barndomshjem.
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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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Broer i Lihme og omegn

Det seneste års tid har jeg udviklet tanker om, hvordan man kunne have gode
broer rundt om i Skive kommune. Vi bor helt fantastisk med vandet svøbt
omkring os. Efter et inspirerende vinterdyp i Silkeborg Søbad tog tankerne fart.
Jeg drømmer om gode solide, lange, lange helårsbroer, smukt designet i solidt
træ med adgang for personer med handicap og baderum med fælleslokaler på
stranden. Da jeg nævnte det for Niels Hansen i Lihme, fortalte han, at man i hans
barnedage havde lange broer og badefaciliteter. Jeg mødte en dag noget efter
tidligere byarkivar i Skive, Niels Mortensen, i Brugsen i Lihme. Han ville gerne
skrive en artikel om emnet.
RedaktørAnn Balleby
Af Niels Mortensen, Sikavej, Øster Hærup

I dag ligger der store, fine badebroer
langs Sallings kyster. På strækningen
Hostrup-Gyldendal alene ligger der ikke
mindre end fire, alle sammen lagt ud af de
lokale sommerhus-grundejerforeninger.
Badebroerne afløste teglværkernes
anløbsbroer - (som raske børn og unge
naturligvis også brugte til at bade fra!).
Kigger man på et 100 år gammelt kort
kan man se, at der lå anløbsbroer ved
Hostrup og Gyldendal teglværker i Lihme
sogn og ved Nymølle Teglværk i Rødding
sogn. Mursten er tungt gods og derfor
vanskelige at transportere med hestevogn
ad datidens grus- eller jordveje. Før
jernbanen var skibstransporten den
mest effektive, når det gjaldt om at
transportere tungt gods, eller gods,
der fylder meget, over lange afstande.
Derfor blev teglværkerne placeret,
hvor der var let adgang til råstoffer og
til vand. Rundt ved Sallings kyster lå
der teglværker som perler på en snor.
Ved de tre nævnte teglværker blev der
bygget lange anløbsbroer ud i fjorden,
hvor transportskibene kunne lægge til og
modtage en last mursten.
Gyldendal Teglværk havde deres eget
skib for at kunne klare leverancerne i
højsæsonen om sommeren. Skipper
Kristian Jensen fortæller, at han som
12-årig af sin far, der var bestyrer på
teglværket, blev sat til at sejle et læs
mursten til Harre Vig. Senere kom han
til at sejle mange ture for teglværket,
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også efter han i 1924 købte sit eget skib,
galeasen ”Rigmor”. Den stak ikke ret dybt
og kunne derfor gå ind til anløbsbroen
ved Gyldendal.
Hostrup Teglværk lukkede i 1917,
hvorefter anløbsbroen blev pillet ned.
Broen ved Gyldendal blev mere og mere
overflødig i løbet af mellemkrigsårene,
hvor lastbilerne blev mere almindelige,
og den blev pillet ned omkring 1944.
Anløbsbroen ved Nymølle var også
anløbsbro for rofærgen fra Nymølle
til Sillerslev på Mors. Denne rute blev
indstillet i 1958 og definitivt nedlagt i
1959, hvorefter denne bro også var helt
overflødig.
Man kunne have forventet, at disse broer
blev anvendt ved transport af andre tunge
varer som korn og tømmer til Vestsalling,
men her var det Ålbæk Strand, som der
fungerede som ”havn” – og her blev
der ikke bygget en anløbsbro. Skibene
med f.eks. tømmer til tømmerhandleren
i Lihme ankrede op ved Ålbæk,
hvorefter godset blev omlæsset på
fladbundede kåge, der sejlede så langt
ind til stranden som muligt. Her ventede
hestevogne, som transporterede godset
til bestemmelsesstedet.
Denne noget besværlige transportform
blev overflødig fra 1920’erne, hvor
lastbilerne og (fra 1924) SkiveVestsallingbanen kunne klare disse
transportopgaver mere effektivt og billigt.

Kort over en del af Lihme og Lem sogne
ca. 1915. Kortet viser bl.a. de to teglværker,
Hostrup Teglværk i Lem sogn og Gyldendal
i Lihme sogn med deres anløbsbroer. Det
er tegnet kort tid før, Hostrup Teglværk blev
opkøbt af Gyldendal Teglværk og nedlagt.
Kort udlånt af Skive Byarkiv.
.

Gyldendal Teglværk med teglværkets
anløbsbro. Billedet er formentlig taget i
1930’erne, mens anløbsbroen stadig var i
brug. Den blev fjernet o. 1944. Foto udlånt af
Skive Byarkiv.
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Skive-Vestsallingbanen kom også til at
spille hovedrollen, da badebroerne i midten
af 1930’erne kom til Vestsalling – og ikke
bare her. Folk var begyndt at få mere
fritid, og den socialdemokratisk-radikale
regering skubbede også på ved at give
tilskud til anlæg af fritidsfaciliteter som led
i bekæmpelse af Verdenskrisen i 30’erne,
der medførte stor arbejdsløshed.
Verdenskrisen ramte også den forholdsvis
nyåbnede jernbane fra Skive til Spøttrup
(Rødding) hårdt. Banen mistede både
passagerer og fragtgods, og i et forsøg
på at skaffe flere passagerer begyndte
banen i juni 1932 at køre søndags-badetog
til Spøttrup med rutebil til Knud Strand.
Det blev en stor succes, så i september
1932 købte banen fem-seks tønder land
ved Knud Strand. Her blev der i 1933
opført en privatejet pavillon, mens banen
bekostede toiletter og en bedre trappe til
stranden. Nogle raske unge mennesker
fra Rødding med brødrene Harald og
Poul Gudiksen i spidsen tog i juni 1933
initiativ til oprettelse af en svømmeklub
ved Knud Strand. Klubbens medlemmer
byggede på tre-fire uger en 175 meter
lang badebro med 1½ og 3 meter vipper.
Broen blev indviet den 25. juni 1933,
hvor seks elever fra Ollerup Højskole
og medlemmer af svømmeklubben viste
udspring. Der kom 3.000 tilskuere i det
gode vejr! Tre uger senere arrangerede
Sydsallings Lærerkreds det første årlige
skoleidrætsstævne ved Knud Strand. Der
deltog elever fra 15 skoler i stævnet, der
blev en fast sommertradition ved Knud
Strand til og med sommeren 1957.
Måske var det Skive-Vestsallingbanen
succes med Knud Strand, måske var der
ved at komme fokus på turismen, måske
ville kommunerne sikre deres beboere
adgang til en badestrand – eller måske var
det lidt af det hele. Her i midten af 30’erne
begyndte flere kommuner i Salling at
opkøbe jord ved Limfjorden.
Skive kommune havde stort set ingen

22

strand inden for kommunegrænsen, så
kommunen købte i begyndelsen af 1934
en gård ved Resen Strand, hvor stranden
blev renset for sten, og der blev udlagt
en badebro. I 1935 byggede kommunen
en badeanstalt med omklædningsrum og
kiosk.
Lihme kommune var næsten lige så
hurtigt i gang. Den 23. maj 1934 fortæller
Skive Folkeblad: ”Lihme sogneråd har
af husmand Lars Larsen, Ålbæk, købt
en hektar strandareal med 125 meter
fin badestrand for 600 kr. Købet er gjort
for, i lighed med hvad der er sket andre
steder, at sikre kommunens beboere
og andre badegæster fri adgang til
stranden. På arealet vil der blive lejlighed
til at dyrke boldspil m.m. Kommunen vil
i nærmeste fremtid lade et nødtørftshus
og to afklædningsrum opføre, og da
der tillige vil blive bygget en badebro,
kan det siges, at der er sørget godt for
at bringe badeforholdene ved Ålbæk
Strand i orden.” Badebroen blev brugt af
kommunens beboere til badning og af
kommunens to skoler (Lihme og Ålbæk)
til svømmeundervisning. Og af de få
sommerhusejere, der havde lejet en
grund til et beskedent sommerhus af en af
lodsejerne med jord ved fjorden.
I 1935 fulgte Lem-Vejby kommune efter.
Sognerådet købte et areal ved Hostrup
Strand af gårdejer Andreas Laursen,
Det vides ikke, hvornår
badebroen ved Øster Hærup
Strand er sat op, men det
er måske sket i en gang i
1930’erne, måske først i
forbindelse med åbningen af
FDM’s campingplads i 1939.
Ud fra damernes beklædning at
dømme er billedet måske taget
noget før 1939. I baggrunden
ses til venstre ”Strandhytten”, det
første sommerhus ved stranden,
og til højre tandlæge Ledings
sommerhus og ”Evas Hus”. Foto
udlånt af Skive Byarkiv.

I 1933 blev der opført en pavillon på SkiveVestsallingbanens grund ved Knud Strand
af afholdsvært Georg Panduro, mens Knud
Svømmeklub byggede den lange badebro, der
ses til venstre. Billedet her er taget i midten af
1930’erne. Pavillonen ligger på toppen omgivet
af et par af de første sommerhuse ved Knud
Strand. Som det ses, var Knud Strand en populær
badestrand! Foto udlånt af Skive Byarkiv.
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Hostrup Teglgård. ”Arealet, der grænser til
Limfjorden, skal anvendes til badestrand
for skolebørn og kommunens beboere,”
beretter Skive Folkeblad 16. september 1935.
Kommunens badestrand lå syd for svinget,
hvor Teglgårdsvej og Kystvejen ved Hostrup
Strand møder hinanden. Også her blev der
opført en toiletbygning (som stadig ligger der)
og udlagt en badebro.
Ved Øster Hærup begyndte gårdejer Ingvard
Ladefoged i 1920’erne at opføre enkelte
sommerhuse, som blev lejet ud bl.a. til
jægere. ”Strandhytten” ved Hjortestien var
det første. I 1937 solgte Ladefoged den
første sommerhusgrund, og to år senere, i
1939, udlejede han et areal til FDM, Forende
danske Motorejere. Den 27. marts 1939
skriver Skive Folkeblad: ”Skiveegnen får nu et
nyt, godt aktiv til sit fond af turistattraktioner.
Landets største motororganisation, Forenede
danske Motorejere, har nemlig erhvervet
sig en lejrplads i Vestsalling, og her vil
der blive indrettet en campingplads, som
sikkert vil lokke bilister til fra alle landets
egne. Foreningen har lejet et areal af
gårdejer Ingvard Ladefoged ved Ø. Hærup
Strand. Der er herfra en pragtfuld udsigt
mod Oddesundbroen, Jegindø og Venø.
Campingpladsen vil blive udstyret med alt
nødvendigt for camperende gæster.
Vandforsyningen er allerede i orden, og
der bliver toiletter, så alt kan holdes i den
skønneste orden. Foreløbig er arealet lejet for
fem år, og foreningen har sikret sig forkøbsret
til det.” Campingpladsen lå ved Kystvejen
ved ”Evas Hus” (det røde træhus ved
Kystvejen, som stadig står tæt ved stranden).
Vandforsyningen, der omtales, var en brønd
med pumpe, der lå næsten nede på stranden.
Her var der også en badebro, som må være
sat op en gang i 1930’erne. Om broen blev
sat op i forbindelse med oprettelsen af
campingpladsen, eller om den er ældre, vides
ikke. Campingpladsen var Sallings første.
FDM købte ikke pladsen, men valgte i stedet
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I 1934 købte Lihme kommune et areal ved
Ålbæk Strand, hvor der blev opført et toilet
og anlagt en badebro. Badebroen blev
bl.a. brugt at de to skoler i kommunen til
svømmeundervisning. Her er elever fra
Ålbæk Skole i 1938. Foto fra lærer Husteds
album, udlånt af Spøttrup Lokalarkiv.

at flytte pladsen til Pinen ved Glyngøre i
1950.
Ingen af de gamle badebroer findes
længere. Da vi, familien Mortensen
i 1958 kom til Øster Hærup, var der
ingen badebro længere her, mens
der stadig stod en badebro ved LemVejby kommunes strand i Hostrup. Til
Ålbæk og Knud Strand kom vi ikke, for
vi havde ikke bil dengang. Ved Ålbæk
var der badebro indtil 1969, og ved
Knud Strand, som Rødding kommune
købte af Skive-Vestsallingbanen i 1961,
var der en bro indtil ca. 1970. Ved
kommunesammenlægningen i 1970
overgik strandarealerne i Hostrup, Ålbæk
og Knud Strand til Spøttrup kommune.
Det ser ud til, at storkommunen ikke fandt
resurser til at sætte badebroer op!
Efter den seneste kommunalreform i
2007 tilhører arealerne Skive kommune.
Efter år 2000 er der på ny kommet
badebroer op, men nu er det sommerhusgrundejerforeningerne, der står for
broerne.

Badebroen ved Ålbæk i 1969, det sidste
år, den var sat op. Den blev ikke opstillet
igen, efter dette billede blev taget, sikkert
fordi Spøttrup kommune ikke ville støtte det.
Kommunen flyttede svømmeundervisningen
til Oddense friluftsbad, selv om børnene der
frøs med anstand. Billedet er fra juni 1969 og
viser lærer Ib Svenningsen (med solbriller)
som livredder med det store overblik øverst på
badebroen, medens Karl Blåbjerg fungerede
som svømmelærer. I baggrunden skimtes
Mønsteds fiskerkutter, der grundstødte under
en kraftig storm. Den kom aldrig i vandet mere,
men blev brugt til udspring fra styrehusets tag,
for de mere modige. Foto udlånt af Spøttrup
Lokalarkiv.

25

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
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HH TRÆLAST &
BYGGECENTER
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup Tlf. 9756 1555 Grundvad@hh-byg.dk – www.hhbyggecenter.dk

Byggecenter for håndværkere og private…
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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
28 m/ pommes frites

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"
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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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

• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

97568024/51182529
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Udnyt din gamle Smart Phone
Af Simon Sandberg

De fleste af os har efterhånden et antal
smartphones, som vi ikke længere bruger,
liggende i en skuffe. Det kan være at
skærmen gik i stykke, de blev måske for
langsomme eller havde for lidt plads.
Disse telefoner behøver dog ikke bare
ligge uudnyttede hen, for med en
simpel installation af en app kan de
ældre smartphones tages i brug som
overvågningskameraer. Så kunne man f.
eks. holde øje med at kæledyrene opfører
sig ordenligt når man ikke er hjemme, se
hvem der altid tømmer slikskabet eller på en
billig måde holde øje med at ingen kommer
og snupper havemaskinerne i skuret.
Der findes flere forskellige ”security camera”
apps. Nogle virker kun til Apple produkter,
andre kun til Android og nogen virker til
begge systemer. De fleste har mange af de
samme funktioner og både en gratis løsning
og en betalingsmulighed. Så inden man
vælger en app, er det en god ide at kigge sig
lidt omkring og finde den der passer til det
behov man har.

telefoner logger man ind på den konto man
har lavet og vælger telefonen til at være
”Camera”.
Der er også mulighed for at anvende en
bevægelsessensor, så der bliver givet
besked og optaget en lille video, når noget
bevæger sig foran kameraet. Dette kan f.
eks. bruges, hvis man vil se om hunden
ligger på sofaen når man ikke er hjemme. Vil
man give hunden besked på at hoppe ned
fra sofaen, så kan man også gøre det ved at
tale gennem app’en. Samme funktion kunne
også bruges til at fortælle posten, hvor han
skal placere en pakke han er kommet med.
Nu er det bare at placere telefonerne, så
de kan holde øje med det man ønsker
(selvfølgelig kun indenfor egen matrikel),
og så huske at sørge for at de hele tiden får
strøm og har wifi (internet) forbindelse.
Til venstre Alfred
brugergrænsefladen i viewer
tilstand.

En lille advarsel; vil man bruge det et sted,
hvor man selv og børnene bevæger sig ofte
eller til at holde øje med et andet følsomt
område, så er det vigtigt at vælge en løsning
hvor datasikkerheden er højt prioriteret, så
videoerne ikke bliver set af uvedkommende
– og det betyder nok at de fleste gratis
løsninger er udelukket.
Jeg valgte en app der hedder Alfred, da den
dækkede mine behov og den kan installeres
på mange forskellige systemer, så jeg har
mulighed for at udnytte både de gamle
iPhone og Android telefoner jeg har.
Opsætningen er meget nem.
Man henter appen fra appstore eller
googleplay. På den telefon man vil bruge
til at vise de forskellige kamerabilleder på,
opretter men sig som bruger og indstiller
telefonen til at være ”Viewer”. På de andre
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Her under
Camera-mobilen
sat op i Simons
garage.

Vejret er altid lidt bedre ved Hostrup Strand
Af Ingrid M. Schmidt

På vegne af de tre grundejerforeninger
Hostrup Teglgaard, Hostrup Hovedgaard og
Hostrup Strand
Hundredvis af sommerhusejere kan ikke
tage fejl: Der er dejligt ved Hostrup Strand!
Vi nyder at være i området. De fleste af os i
ferier og weekender, og nogle er endda så
heldige, at de kan bo i deres sommerhus
hele året. Området er karakteristisk med
sine store grunde, det kuperede terræn, de
grønne bevoksninger og med en fantastisk
beliggenhed ned til stranden og Venø Bugt.
Skuldrene falder ned, når man kører ind
i området, for Hostrup Strand indbyder til
afslapning, udeliv og hygge. Og ganske
uvidenskabeligt vil mange af os hævde, at
vejret altid er lidt bedre her, end hvis vi var
blevet derhjemme.
Vi er tre grundejerforeninger: Hostrup
Teglgaard, Hostrup Hovedgaard og Hostrup
Strand. Fra Teglgaardvej i øst til Contortavej
mod vest. Grundejerforeningerne har som
deres vigtigste opgaver at repræsentere
lodsejerne i fælles spørgsmål overfor
myndighederne og stå for vedligeholdelse
af veje og fællesarealer i området. Der
bliver ydet et stort stykke frivilligt arbejde
i og omkring de tre foreninger. Både i
de tre bestyrelser og i forbindelse med
arbejdsdage og diverse arrangementer, hvor
der er bred opbakning. Alle lægger vægt på,
at området præsenterer sig bedst muligt til
glæde for sommerhusejere og gæster.
Hver forening har en badebro. Der er
to ophalerpladser til glæde og gavn for

Sommerfest

bådfolket. Der er to legepladser med
boldbaner for børn og barnlig sjæle, og et
antal borde/bænke-sæt står spredt ud over
området. Dertil kommer et vidtforgrenet
stinet.
Vi render ikke hinanden på dørene;
men vi har et godt naboskab. Både
sommerhusejerne og de tre foreninger
imellem. De tre bestyrelser mødes en gang
om året for at drøfte spørgsmål af fælles
interesse såsom kloakering og træfældning
og helt aktuelt affaldssortering. Desuden
arbejder vi gennem Kystbeskyttelseslaget
Hostrup Strand sammen med Skive
Kommune om kystbeskyttelsesanlægget
langs stranden.
Hver sommer holder vi en fælles
sommerfest, hvor alle er velkomne til hygge
på plænen med musik, leg, pølsevogn og
fadøl. Et sankthansbål ved stranden samler
også folk fra hele området.
Det gode naboskab gælder heldigvis
også udadtil. Både de tre foreninger og
sommerhusejerne har et omfattende og godt
samarbejde med såvel lokale håndværkere
som forretningsdrivende. Vi nyder godt
af, at der er en Dagli’ Brug i Lihme, en
købmand i Lem, en tankstation i Brodal og
en restaurant i Gyldendal osv. Sidstnævnte
har mange af os derfor en anpart i.
Læs mere om de tre foreninger, og hvad vi
aktuelt arbejder med, på hjemmesiderne:
Hostrup Teglgaard (1’eren) www.
hostrupteglgaard.dk
Hostrup Hovedgaard (2’eren) www.
hostrup2.dk
Hostrup Strand (3’eren) www.hostrup3.dk
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Insekthoteller og vilde blomster i Fjordbo
Af Hanne Nielsen, VSD Børnehuset Fjordbo

VSD Børnehuset Fjordbo har valgt at
være en del af naturvidenskabsfestivalen,
som bliver afholdt i Skive i uge
39. Fjordbo har fremstillet 2 insekt
hoteller, som er en del af i alt 100
insekthoteller, som skal udstilles til
naturvidenskabsfestivalen i Skive. I
begyndelsen af juni var børnene med til at
finde naturmaterialer – grankogler, halm,
tørt græs m. m. Vores to hoteller har nu

Børnene i Fjordbo arbejder
med at blive klar til
naturvidenskabsfestivallen i Skive
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stået på legepladsen siden midt juni, og
rigtig mange insekter er flyttet ind.
For at tiltrække flere insekter til vores
legeplads og til hotellerne, så har alle
børnene lavet deres egen blomsterhave,
som de gennem hele sommeren har
passet og vandet. Vi har også sået et
stykke med vilde blomster, så lige nu
nyder vi de flotte blomster og alle de
forskellige insekter og sommerfugle som
kommer forbi.

Samskabelse måske kan vi starte på
Ålbækvej?
Af Nana Ejsing Dahlsgaard

I tiden er jeg meget optaget af
biodiversitet, og i forbindelse med mit
skriv her til Lihme Bladet, kontaktede jeg
driftsleder Lars Skovgaard fra Park og Vej
ved Skive kommune for at høre, om han
har kendskab til lokale initiativer i Lihme,
der kan fremme biodiversiteten. Lars
fortalte, at de er beviste om den faldende
biodiversitet, og at de gerne vil bidrage til
at vende denne tendens. Det vil de gøre
ved at ændre på deres praksis i forhold
til, hvordan de vedligeholder de offentlige
områder. Han fortalte om et kommunalt
projekt, der hedder Samskabelse, her vil
de vil gerne inddrage borgerne.
Derfor efterlyser de steder og borgere,
der har lyst til at indgå i et samarbejde/
partnerskab om, hvordan udvalgte
offentlige områder kan plejes anderledes,
så der derved bliver skabt større
biodiversitet.

Som borger kan man frit stille spørgsmål
til, og komme med forslag til noget, man
vil have gjort anderledes i forhold til
vedligehold af naturområder i kommunen.
Da jeg talte med ham, havde han endnu
ikke fået henvendelser fra borgere i
Lihme. Men han ville gerne fremhæve
den ubebyggede grund på Ålbækvej, som
et sted man kan starte i Lihme.
Det er tanken, at beboerne her i Lihme
kan byde ind med forslag til, hvad
grunden skal bruges til. Skal dele af
den stå urørt og få lov at vokse vild til
fordel for biodiversitet og insekter. Skal
der plantes bær buske, frugttræer eller
krydderurter på grunden, til glæde for
insekter, fugle og borgere i Lihme? Det
er blot ideer og har man gode forslag, er
man velkommen til at kontakte Lars fra
Park og Vej ved Skive kommune.

NH Algerens Aps
v/Glenn Hyldgaard

Algebehandling fra 1 til 150 m2 - kr. 850
Albebehandling fra 151 til 300 m2 - kr. 1.200
Algebehandling fra 301 til 400 m2 - kr. 1.495

Telefon: 71 993 995

Fliserens med imprægnering fra 50 kr. pr. m2
Se mere på www.nh-algerens.dk eller
send mail på info@nh-algerens.dk

Algerens af tag og fliser - Fliserens - Facaderens- Solcellevask - Imprægnering
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Den store gedebuk
Af Else Marie Lofstad Jensen

I 1912 og 1913 trykte Skive
Folkeblad en række tekster, som
alle drejede sig om en helt særlig
gedebud.
Skive Folkeblad den 13/6 1912
Landsthingsmand Harss `store gedebuk
begår vold imod politiet.
Politibetjent Henriksen, Balling og
statspolitibetjent Andersen, Skive,
opholdt sig i går eftermiddags ude ved
landsthingsmand, propr. Harss` gård
”Lundholm” for at afsøge den i nærheden
af gården liggende plantage. Folk på
egnen har nemlig i længere tid klaget
over, at en del løse eksistenser holdt til
der og gjorde omegnen usikker. Bl.a. er
der bleven forøvet en del tyverier.
De to betjente posterede vagter omkring
plantagen og selv vilde de tilbagelægge
vejen hertil gennem ”Lundholm”s store
fenne, men havde de haft mindste anelse
om, hvem der ventede dem her, var de
sikkert gået uden om.
Den første, der gik over hegnet ind i
fennen var politibetjent Henriksen og i
samme øjeblik han stod inden for hegnet,
fik han øje på landsthingsmand Harss`
store gedebuk, der i fuldt firspring kom
løbende hen imod ham. Bukken er
ualmindelig stor og kraftig, ja vel en af de
største, der findes her i landet. Den er så
høj som en almindelig islandsk hest.
Bukken hilste god dag på betjenten
ved at stange ham i et vældigt spring,
og hr. Henriksen blev slynget hen ad
jorden. Bukken forberedte sig allerede
til et nyt angreb, da den fik øje på
statspolitibetjenten, som netop var i færd
med at redde sig selv og sin cykle ind
over hegnet. Den vendte nu sine horn
mod ham og forberedte sig til at give ham
samme konfekt. Hr. Andersen pudsede
imidlertid sin hund på bukkemads, der så
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blev en del forsinket i sit angreb. Begge
betjentene og hunden søgte nu så godt
de formåede, at værge sig mod bukken,
som fulgte lige i hælene på dem, stadig
truende med at rende sin tykke pande i
ryggen på dem.
Statsbetjenten satte sig kort efter på
cyklen for at komme hurtigere til den
anden side af fennen, men bukkemads
satte efter ham i lystigt firspring og rendte
med vældig kraft sin pande ind på cyklen
bagfra, så både betjent og cykle røg langt
bort. Det lykkedes dog statsbetjenten at
komme på benene igen, inden bukken
foretog et nyt angreb, men på hele turen
gennem den store fenne måtte de to
betjente danse Kang-kang med den store
buk for at holde ham nogenlunde i skak.
Såfremt de ikke havde haft hunden til
hjælp, var de næppe sluppet så billigt ud
af bukkens enemærker.
Landsthingsmand Harss` store gedebuk
ynder åbenbart ikke at få besøg af
politiet, men for resten er den farlig for
alle mennesker, der kommer ind i fennen.
Ældre folk og børn ville den sikkert have
dræbt på stedet.
I øvrigt lykkedes det ikke politiet at
finde løse eksistenser i plantagen, og
eftermiddagen var for så vidt ikke rig på
resultater; men den store buks krigerske
optræden vil sikkert sent gå de to betjente
af glemme.
Skive Folkeblad den 31/10 1913
Proprt. Harss` berømte gedebuk skal
sælges.
Landsthingsmd. Proprt. Harss har
efter lang tids overvejelse besluttet
sig til at skille sig af med sin berømte
store gedebuk. Den er en af de største
bukke her i landet, og den er almindelig
respekteret for sine lange, skarpe horn,
hvad bl.a. statsbetjent Andersen, Skive,
sikkert vil være rede til at bevidne. Vi skal
i øvrigt ikke rippe op i gamle sår, men
kun lige nævne, at bukkens berømmelse

Autentisk foto af
gedebukken, som
Martinus Nielsen i
Otting købte af
Hartz. Foto udlånt
af Anna-Lise
Vestergaard

skriver sig fra den eftermiddag i fjor
sommer, da den vendte sine horn ind i
statsbetjentens bagstykker og befordrede
ham uden for den fenne, hvor den holdt
til. Men, som sagt, vi skal ikke rippe op
i den kedelige, gamle historie, men blot
henvise til omstående bekendtgørelse,
hvori det intelligente og modige dyr
udbydes til salg.
Fix-fax.

Skive Folkeblad den 13/11 1913
Landsthingsmds. Harss` gedebuk
igen. – Den gør kål på en smed og en
cykelhandler.
Landsthingsmand, proprietær Harss`
berømmelige gedebuk har atter gjort sig
fortjent til offentlig omtale.
Som bekendt blev den for nogen tid

siden udbudt til salg, og forleden meldte
der sig som køber en cykelhandler
fra Otting. Han fandt behag i denne
store, prægtige Mads – købte den, og
forleden skulle Mads med hjem til Otting.
Cykelhandleren trak af sted med bukken.
På vejen ligger der en by, der hedder
Balling, og her bor der en smed, der er
cykelhandlerens gode ven. Hos ham
besluttede cykelhandleren at gøre et lille
ophold for at få en lille hjertestyrker. Han
tøjrede bukken ude i smedjen og gik så
ind til smeden for at tilbringe en behagelig
times tid.
Imens stod altså bukken og kedede sig
derude, og den må være bleven slemt
gnaven over den lange ventetid, for da
cykelhandleren kom tilbage for at løse
den, vendte den det hvide ud af øjnene
og gik løs på sin nye husbond med sine
berømmelige ”gevir”. I næste nu fandt
cykelhandleren sig liggende henne i et
hjørne af smedjen fuld af skrammer og
knubs, medens Mads stod ude midt på
gulvet parat til at foretage et nyt run.
Da cykelhandleren var kommen sig lidt af
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Cykelhandler mv.
Martinus Nielsen,
Otting

angreb. Imens spadserede bukken frem
og tilbage mellem dørene med det hvide
vendt ud af øjnene. Omsider styrtede
den løs mod cykelhandleren, som nu var
bevæbnet med en jernstang. Denne gang
var cykelhandleren dog den stærkeste.
Bukken fik sig nu en god dragt prygl.
Det virkede straks. Bukken blev rolig og
venlig, og så fulgtes cykelhandleren og
bukken hjem til Otting som gode venner.
Men dagen efter gik cykelhandleren med
blåt øje og bind om hovedet.
Bukken, der kun er 3 år gl. er som
tidligere omtalt et ualmindelig prægtigt
dyr, men den har altid udmærket sig ved
sin ondskabsfuldhed. Den var frygtet af
hvert menneske på ”Lundholm”, og det
er nok grunden til, at propr. Harss nu har
solgt den til den nævnte cykelhandler for
5 – fem – kroner.

den slemme medfart, tog han mod til sig
og nærmede sig bukken. I næste nu greb
bukken atter cykelhandleren på sine horn
og slyngede ham så højt til vejrs, at hans
bagparti blev slået mod loftet.
Han fandt atter sig selv liggende i et
hjørne af smedjen, denne gang ynkeligt
forslået og forkommen. Han sørgede nu
for at komme ud af huset. Imidlertid havde
smeden hørt spektaklet, og da han havde
set ødelæggelsens vederstyggelighed,
fik han hurtigt fat i en lang jernstang, og
således bevæbnet vovede han sig ind
i smedjen til Mads. Smeden og bukken
brændte øjeblikkelig sammen, men skønt
smeden værgede for sig som en løve og
bibragte bukken den ene bule i panden
efter den anden, endte kampen dog med,
at han måtte overlade bukken valpladsen.
Nu var gode råd dyre!
På hver side af smedjen er der en dør.
Smeden stillede sig nu på vagt ved den
ene, medens cykelhandleren tog stade
ved den anden og afventede bukkens
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For nogen tid siden lod Harss save ca.
½ alen af deres horn, som alligevel er
usædvanlig lange og kraftige.
Skive Folkeblad den 17. november
1913
Mads gedebuk
På ”Mads gedebuks” og egne vegne
må jeg nedlægge en bestemt protest
imod den i deres ærede blad fremsatte
insinuation, at ”Mads” skal være et særlig
ondskabsfuldt dyr, og at det er af den
grund, jeg har skillet mig af med ham.
Som bevis for Mads` godmodighed
kan jeg anføre, at min fodermesters 5
drenge i alderen fra 4 – 13 år de sidste
par måneder daglig har trukket og flyttet
Mads; han påskønnede meget en god og
venlig omgang; cykelhandleren forstod
ham aldeles ikke, efter det fremførte.
Grunden til, at jeg solgte hint berømte dyr,
- tilmed så billigt – var alene hensynet til
min husstands og naboers lugteorganer.
				
Ærbødigst F. Harss

www.skp-el.dk

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

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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Foreninger i Lihme II
I Lihme Bladet har vi på side 3 en oversigt over foreningerne i Lihme. Nu lader
vi foreningerne komme til orde og give en lille præsentation af sig selv. I dette
nummer møder vi med foreninger med stor aktivitet om efteråret.

På vej til det kolde gys.

Gyldendal Vinterbadeklub af 2017 - kaldet
Gyldenspjæt
Af forkvinde Inge Axelsen

Foreningens grundlag
Vi var nogle stykker, der tilbage i 2016 blev
enige om at begynde at vinterbade, og i februar 2017 dannede vi Gyldenspjæt. I fællesskab fik vi søgt penge til en mandskabsvogn
og materialer til ombygning af denne til en
sauna. Saunaen står ved kajakklubben.

fundet ud af, vinterbadning kan beskytte mod
demens.
Vi nyder hyggeligt socialt samvær og en
”lille spids”, når vi er færdige. Der er altid en
rigtig god stemning, og alle er gode til at byde
ind med hjælp, hvis der er behov.
Pris for medlemskab
Alle nye har mulighed for at komme to gange
gratis for at se, om det er noget for dem.

Vi bader hver søndag formiddag og onsdag
eftermiddag fra september til april.

Et medlemskab koster 500 kr. for en hel sæson (forår og efterår)

En god forening at være medlem af
”Det kolde gys” aktiverer immunsystemet og
er ren motion for blodkarrene. Faktisk holder
det sygdom fra døren. Forskere har endda

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til formand Inge
Axelsen, mobil 22765526.
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På tur til Neder Kjærsholm ved
Kjellerup, som er en vingård, hvor
man kan melde sig til rundvisning
med besøg i vinmarken.

biografture, teatertur,
bowling, foredrag,
cirkusrevy i Ålborg, på
travbanen og meget
andet. Man har mulighed
for at være kulturel og
opleve meget uden selv at
skulle finde på.
Et medlemskab koster
75 kr.

Lihme husholdningsforening
Af forkvinde Hanne Trærup

Foreningen skaber aktiviteter for vores ca.
70 medlemmer med det formål at styrke
sammenhold og skabe hygge.
Bestyrelsen har siddet i mange år, og
vi har mange medlemmer, og der er
sjældent nogen, som melder sig ud. Det
taler vel lidt for sig selv.
Vi prøver at arrangere meget forskelligt
og noget, man ellers ikke ville have taget
til, som fx tur i Århus musikhus for at
opleve en musical om Whitney Houston,
tur til Børglum Kloster, Haven i Hune,
welness både i Struer og Rønbjerg
Feriecenter, plantecentre rundt omkring,
virksomhedsbesøg, modeopvisning,

Ikke helt efter bogen
For mange år siden
var vi på besøg på
en planteskole i det
midtjyske. En rimelig
lang tur, så her havde vi
bestemt at vi skulle leje en
bus for at gøre turen mere
hyggelig. Det var en dejlig
planteskole, hvor vi fik
rundvisning, kaffe og kage
og naturligvis kunne vi
købe af planter og potter,
som vi ønskede. Da vi
havde købt det vi skulle
bruge, fik alle at vide, at
de skulle sætte det, de
havde købt, udenfor på
et bestemt sted. Så ville buschaufføren
sætte det i bagagerummet, imens vi drak
kaffe.
Turen hjem var også god, og da vi når
Lihme, er der flere, der er sat af rundt
omkring ved nærliggende byer og
indkørsler, så vi er kun lidt over halvdelen
tilbage. Det var også blevet mørkt og da
vi skal tømme bagagerummet, og alle
har fået det, de har købt, er der stadig
rigtig meget tilbage. Nej hvor blev vi flove.
Chaufføren havde taget meget mere
med, end vi havde betalt for, så vi havde
i princippet ”stjålet” for mange penge
blomster, planter og krukker. Vi kunne dog
ikke lade være med at grine, og dagen
efter kørte Elsebeth den lange vej tilbage
og afleverede det samt en undskyldning.

41

Lihme Jagtforening
Af Preben Nielsen

Foreningen har 60 lokale
jægere som medlemmer.
Man skal være medlem af
Danmarks Jægerforbund
for at være medlem
af lokalforeningen, så
koster det 780 kr. Tage
Moesgaard fra Balling er
formand for jagtforeningen.
Foreningen samler
medlemmerne til jagt. Vi
holder jagt fire gange i
Fodmosen i Vadum, og så
holder vi også rævejagt to
gange om året ude på Kås.
Vi har gået på rævejagt
på Kås siden 1968. Frem
til 2020 har vi skudt 226
ræve. Grunden, til at vi
begyndte at gå på jagt på
Kås, var at Lise Færch
henvendte sig og spurgte,
om vi kunne skyde nogle
ræve, fordi de tog deres
lam.
Lige lidt information inden
jeg fortæller en historie:
Når vi skyder et rådyr, skal
indvoldene tages ud, det
kaldes at brække dyret.
Og så jagthistorien: Det var
seks jagtvenner, der var
på jagt og kom til at skyde
en af kammeraterne. De
fik ham på hospital og sad
og ventede på besked.
Lægen kom ud, og
kammeraterne spurgte om
kammeraten ville overleve
Lægen svarer, at ville være
bedre, hvis de ikke havde
brækket ham.
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Louise Priess
har nedlagt en buk.

Jagt på Kaas
Af Preben Nielsen

Lihme Jagtforening blev oprettet den 24.
april 1933, med 14 medlemmer. Dens
formål var at højne jagtkultur og fremme
vildtbestanden i kommunen (Laurits
Baunsgaard, Niels Baunsgaard, Kristian
Kristensen, Kresten Gjedde og Ingvard
Ladefoged var i bestyrelsen).
I 1967 kontaktede Lise Færch Lihme
Jagtforening om hjælp. Ræven tog for
mange af hendes lam ude på heden.
Bestyrelsen dengang var: Eilef Poulsen,
Johannes Olesen, Kresten Gårdsted,
Preben Nielsen og JK.
I 1968 blev der afholdt to jagter på Kaas
og skudt 10 ræve.
En jæger ved navn Peter ”Svært” var
dårligt gående, men ville gerne med på
jagt, og fru Færch gav ham lov til at køre i
bilen ud på heden, så kunne han stå ved
bilen og skyde.
Eilef Poulsen skulle vise rævene til fru
Færch, og hun valgte sig en.
Den 12. januar 1974 blev jagten flyttet til
en lørdag på grund af kravet om bilfrie
søndage (pga. benzinmangel). 20 jægere
nedlagde fire ræve.
Januar 1980 blev der serveret gule
ærter første gang. Det foregik i
baglokalet hos Irma og Jørgen (Lihme
Købmandshandel). I 1981 blev der
serveret gule ærter i forsamlingshuset, og
det har siden været en skik.
Dusør for ræv nr. 100
Den 29. januar 1984 skete det
beklagelige, at kort tid efter, der var stillet
på post i skoven, kom der et rådyr ud
ved siden af Åge Hald og Jørgen Lillund.
Rådyret gik ud over isen på søen ved
Brigsbjerg og gik igennem isen, hvorefter
jagten blev blæst af. Man forsøgte at
redde det fra båd, men det var for sent.
Man kontaktede Jørgen Færch (ejer af

Kaas), der blev tilbudt erstatning, men det
ville han ikke høre tale om. Ved samme
lejlighed, blev der nævnt overfor ham,
at ræv nummer 99 var skudt, og han
udlovede en gevinst til den, som skød
nummer 100. Arne i Møllegården skød
ræv nummer 100. Den 31. januar 2005
blev ræv nummer 200 skudt af Christian
Nielsen. Den 14. januar 1990 skød
Mogens Larsen en ræv med skab.
Den 8. januar 1995, prøver man med
brunkål ved første jagt, og det faldt i god
jord. Siden har der været brunkål ved
første jagt og gule ærter ved anden jagt.
Før spiste man sin madpakke i bilen til
frokost.
På en jagt i 90’erne var et rådyr igen
kommet ud på isen og gik igennem.
Smed Erik Jeppesen, Vadum, gik ud på
isen for at redde dyret, men også han gik
igennem isen. De blev begge reddet. Men
Erik måtte hjem og klæde om, før han
kunne spise frokost.
I 2010 blev rævejagterne aflyst på grund
af sne. Det ville være synd at jage med
dyrene, de har det meget svært, når
jorden er dækket med sne.
Ved jagterne mødes man ved Kaas’
avlsbygninger, driver først Sønderhede af,
går gennem Brigsbjerg, så er der frokost,
og om eftermiddagen bliver storskoven
drevet af.
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Inspiration til efterårsferie i Lihme

Af Nana Ejsing Dahlsgaard

Lige straks er det efterårsferie, og hvad
skal man så finde på.

Der findes geocatching APP til både IPhone
og Android.

Gå eller vandreture
Vi er så heldige at have en helt fantastisk
natur omkring os, med mange forskellige
vandre ruter i og omkring Lihme. Der er
både korte og lange ruter. Som eksempler
kan nævnes ture ved Hostrup vig, Kås
Hoved, Hostrup/Gyldendal strand eller
blot følge stierne rundt om Lihme by
og om bag kirken, til den lille sø. Find
forskellige ruter på www.lihmelandsby.dk

Overnatning i det fri
Beslutter man sig for en overnatning i det
fri, er der flere muligheder for at overnatte i
shelters både i byen ved sportspladsen, ved
Gyldendal Strand, med den helt fantastiske
udsigt over sø og fjord, og har man en hest,
er der mulighed for at tage den med. Ved
Hostrup strand er det en mere afskærmet
shelterplads og ved Hostrup Hovedgård
har børn og barnlige sjæle mulighed for at
tage en tur på svævebanen eller lege på
legepladsen.

Geocaching
Er man på tur, kan man overveje, om
man vil gemme en skat på sin rute. Det
kræver lidt forklaring fra min side, og lidt
forberedelse fra jer. Først forklaringen
fra mig. Geocaching er en sport, hvor
man ved hjælp af en GPS-modtager som
eksempel sin telefon kan finde “skatte” i
naturen. Sporten består i, at en person
gemmer en cache (skat) et sted og
offentliggør koordinater og beskrivelse af
stedet på www.geocaching.com
Når caschen er gemt og koordinaterne
indtastet, har andre mulighed for at
finde skatten. Det er bedst at cachen
er en vejrbestandig lille beholder som
eksempelvis en plasticbøtte. Den kan
indeholde en blyant, en logbog og
forskellige “gaver” af typisk ingen eller
ringe værdi.
Idéen er, at man skal finde cachen,
skrive i logbogen, tage nogle af tingene
og lægge nogle andre ting i i bytte.
Man logger sit besøg på websitet, så
den der oprindelig har gemt cachen og
andre interesserede kan se, man har
været der. Der er nogle regler omkring,
hvor man må lægge skatte ud. De kan
læses på naturstyrelsens hjemmeside
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/
aktiviteter/geocaching/
I vores område er der ikke så mange
skatte endnu, men det kan der jo komme.
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Vandaktiviteter
Gyldendal Havn er også et godt sted at
fiske efter krabber, lave krabbeløb, bade
eller leje en havkajak, hvis man vil en tur ud
på fjorden.
Nattehimlen i efteråret
Nattehimlen er på skyfri og stjerneklare
nætter et fantastisk syn, og her i efteråret
vil der være mulighed for at se nordlys.
Nordlys ses som et svagt grønligt skær på
den nordlige nattehimmel. Polarlys som det
også hedder, opstår når elektriskladede
partikler rammer jordens atmosfære ved
nord eller sydpol i ca. 90-500 kilometers
højde. Når de rammer vores atmosfære i
den højde, begynder luften af gløde.
Aktiviteter
Vil man kombinere natur oplevelser
med hyggelige eller uhyggelige indslag,
så er der også god mulighed for det.
Henriksens værksted og galleri holder
åbent efter aftale, se hjemmesiden
www.gallerihenriksen.dk for kontakt
informationer, ellers hold øje med flaget, er
det ude, så har hun åbent.
Lihmesjov vil pynte uhyggeligt op, og Lihme
Brugs arranger sammen med bestyrelsen
og Lihmesjov Halloween aktiviteter for hele

familien lørdag i uge 42.
På Limfjordscamping er der mulighed
for en tur på legepladsen, en tur i
svømmehallen og et slag minigolf.
Fra mandag til fredag holder Spøttrup
Borg åbent og der er aktiviteter for hele

familien, der er blandt andet mulighed for
at designe sit eget smykke eller bivokslys.
Fredag og lørdag er der halloween aften,
så er man til gys og gru, er det et besøg
værd. Se åbningstider og information på
hjemmesiden www.museumsalling.dk

Oktober
20. okt. Fællesspisning i Medborgerhuset
21. okt. kl. 14.00 Strikkecafe i Medborgerhuset
25. okt. kl. 14.30 er der underholdning med
Anker Svendsen på Lem Plejehjem
26. okt. kl. 19 Livestream: ”Pandemier i de
sidste 200 år” i Medborgerhuset
27. okt. Wellnesstur til Struer arr. af Lihme
Husholdningsforening

Plejehjem
23. nov. kl. 19 Livestream: ” Vores cellers
saltbalance” i Medborgerhuset
30. nov. Julefrokost i Medborgerhuset. Arr.
Lihme Pensionistforening

November
03. nov. kl. 18.30 afholder Dagli´Brugsen
Lihme vinaften.
07. nov. kl. 19 Allehelgensgudstjeneste i Lihme
Kirke, hvor vi mindes afdøde. Efterfølgende
kaffe i kirken. Arr. Lokalrådet.
08. nov. Banko med præmier til Mortensaften.
Arr. Lihme Borgerforening
09. nov. kl. 19 Livestream: ” Den inderste
kerne” i Medborgerhuset
11. nov. Vælgermøde i Medborgerhuset. Arr.
Borgerforeningen
13. nov. 13.00-17.00 Akivernes dag arrangeret
af Lokalhistorisk Arkiv
15. nov. Besøge Makværket i Oddense. Arr.
Lihme Pensionistforening
18. nov. kl. 14.00 Strikkecafe i Medborgerhuset
18. nov. kl. 18 Fællesspisning
19. nov. Lys på Lihme Kirke og fakkeloptog.
21. nov. Julemarked i Medborgerhuset arr. af
flere foreninger.
23. nov. kl. 14.00 - 16.00 er der tøjsalg på Lem

December
02.dec. Adventshygge i Medborgerhuset. Arr.
Lihme Pensionistforening
08. dec. Tur til Limfjords-brænderiet arr. Lihme
Husholdningsforening
16. kl. 14.00 Strikkecafe i Medborgerhuset
16. Dec. Sanggudstjeneste i Lihme Kirke,
muligvis med Luciaoptog. Efterfølgende kaffe.
Arr. Lokalrådet ved Lihme Kirke.
Januar
04. jan. kl. 14.30 Stolegymnastik starter op
igen efter jul.
13. jan. Generalforsamling i Lihme
Pensionistforening i Medborgerhuset
20. jan. kl. 14.00 Strikkecafe i Medborgerhuset
26. jan. Generalforsamling i Borgerforeningen
27. jan. Vinterfest Lem. Arr.
Pensionistforeningerne.
Gentagende arrangementer:
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i Lihme
Medborgerhus
Hver onsdag bob og kortspil Lihme
Medborgerhus kl. 14
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Fra Lihme til Mexico

For 20 år siden gik de i dagpleje
sammen i Lihme, nu er de tre
venner på den anden side af jorden
sammen.
Af Jonas Jensen

Vi er tre 21-årige knægte fra Lihme, der
er endt i Mexico (Anton Husted, Kasper
Pedersen og jeg selv).
Det skal være vores hjem de næste 3-5
måneder. Måden, vi gør det på, er, at
vi arbejder fra vores computere, imens
vi rejser op og ned ad den mexicanske
østkyst - Indtil videre har vi rejst fra by til
by ca. hver anden uge.
Hvorfor Mexico? Vi har lige siden covid-19
indtraf ventet på, at vi kunne komme ud

Der er også pizza
på menuen i Mexico
engang imellem. Her
Nyder Jonas en med
lang ost
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at rejse - ordentligt. Vi ville gerne et sted
hen, hvor vi kunne undslippe den danske,
kolde vinter, og hvor vi samtidigt kunne få
en nogenlunde normal hverdag uden de
store restriktioner.
I Mexico kunne vi få præcis det, fordi flere
dele af landet kun i lille grad er berørt af
Corona.
I Danmark er der en del fordomme
omkring Mexico og landets indbyggere.
Mange af dem har vi allerede kunnet
afkræfte. Vi har ikke mødt andet end rare,
imødekommende mennesker, hvoraf
flere allerede er blevet gode venner, og vi
elsker at være her.
Den eneste ulempe herovre er, at

Anton, Jonas og Kasper besøger
Chichen Itza, som er en af verdens
syv vidundere

korruptionen i landet kan mærkes.
Det skyldes landets økonomi og
arbejdsløsheden. En af deres løsninger er
at sende fire gange så mange på arbejde,
som der er brug for - det sætter folk i
arbejde, men gør samtidigt, at lønnen
forbliver super lav. En anden ting, de
fokuserer på, er at holde pengene inde i
landet. Mange køber kun af mexicanske
virksomheder, og de forsøger at få turister
til at gøre det samme.

Den ene tur gik til Chichen Itza; en
mere end 1000 år gammel by tilhørende
mayaindianerne. Med sin gamle, store
stenpyramide placeret i midten af byen,
som er et af verdens syv vidundere - et
arkitektonisk mesterværk, midt i junglen.
Den anden tur var væsentligt mere
actionpræget. Igen skulle vi ud i junglen,
men denne gang stod den på ATV og
Ziplines, og derefter svømning i en af
Mexicos mange underjordiske grotter.

Og i tiden vi har været her, har vi da også
gjort vores for at bidrage til de lokale
virksomheder. To ture er det indtil videre
blevet til - ud at se den mexicanske jungle
med en mayansk tourguide.

Der er sket mange ting på meget kort tid;
men der er stadig en masse ting, der skal
udforskes herovre, før vi kan vende hjem
med rygsækken fyldt med gode minder.
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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!
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Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 80 03
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Egnen er vredet ud af coronaens
klamrende greb, som begrænsede
aktiviteter, ideer, samvær og nærhed.
Det sidste halvandet år har vist vores
sammenhængskraft, omsorg og
omstillingsparathed.

en fornuftig rabat fra artisternes side.
Derudover sponsorerede LT Tecnich &
Music fra Skive al lydudstyr ligesom vores
hovedsponserer Sparekassen Vendsyssel
og Lihme Brugs har fastholdt deres
årlige støtte til foreningen, selvom vi har
reduceret lidt i årets aktiviteter.

På de givne betingelser, fik vi virtuelt
samvær. Afholdt mulighedens aktiviteter.
Vi passede på hinanden. En tur i brugsen
viste dette helt åbenbart. Restriktioner
blev overholdt, og vi fik heldigvis kun
ganske få smittede på egnen.

Vi arbejder lige nu med tre projekter.
Visionsudvikling og fællessang er inde i
den afsluttende fase. Der er ved at blive
skrevet en rapport og udarbejdet en
handleplan og et sangværk, som bliver
klar til foråret.

Inddæmningen af corona,
vaccinationsgraden af borgerne og
sommerens gode vejr og hensynet til
hinanden bringer os i en situation, hvor vi
stort set er tilbage til tiden før pandemien.
I baghovedet ligger et beredskab. Skulle
smitten igen spredes, kommer der en
resistent mutation, så kan vi stramme op,
leve med restriktioner, øge afstanden,
kun samles i mindre grupper, arbejde
hjemmefra, reducere idrætsaktiviteter,
hjemmeundervisning og for
borgerforeningen, aflyse arrangementer.
Med en vaccinationsprocent på omkring
de 90 %, reducerers sandsynligheden for
et sådant scenarie. Men skulle det ske,
så ved vi nu, hvad der skal gøres for at
begrænse smitten.

Transportprojektets første del er afsluttet.
Der er lavet rapport og fem områder der
skal arbejdes nærmere med. Bl.a. får vi
lavet en app for koordinering af transport.
Mit Hjem projektet kører. Her bliver der
lavet et antal interview og nogle møder
med dem, der har deltaget i dialoger mv.
Så de tre projekter, som er startet
midt i coronaen er næsten på plads.
Afslutningen ligger ikke så langt ude i
fremtiden.

Vi har været i stand til at holde
udendørsaktiviteter – fælles grill med
forskellig underholdning.
I starten af oktober, lavede vi
fællesspisning og dobbeltkoncert til ud
på de små timer. Festligt og skønt at se
unge, ældre og seniorer slå sig løs. Det
trængte vi rigtig til.
En del har spurgt hvordan vi kunne
finansiere en sådan aften med både
Staying Alive, A Bee Gees Tribute og Ole
Gas. Vi aftalte arrangementerne med
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Efterårets og vinterhalvårets aktiviteter er
inde den traditionelle form.
Vi har en række spændende foredrag
som livestream fra Aarhus Universitet.
Det første er allerede afholdt, og vi har
rigtig glæde af det nye lydanlæg med
teleslynge og projektoren.
For dem, der gerne vil forsøge at vinde
anden til Mortens aften, er der banko.
Senere tænder vi lys på kirken og byens
juletræer med gløgg og æbleskiver.
Årets julemarked laves i
samarbejde mellem Lihme Brugs,
Lihme Pensionistforening, Lihme
Husholdningsforening og Lihme
Borgerforening.
Så alt i alt ser vi ind i et efterår og vinter
med normalt aktivitetsniveau.

Fest med spisning og live musik i
Lihme Medborgerhus - så spjætter
benene på de danseglade lihmeboere

De fælles grillaftner
har været et meget stor succes
i sommerens løb.

Sommerens sidst
grillaften, hvor de strikkede
sweatre kom frem.
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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

Kim Jacobsen, Adelgade 9

23339727

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

52

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
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