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Der er et højt og stabilt aktivitetniveau
omkring havnen. Og selvom Lihme er
et lille område er aktivitetsniveauet
generelt højt.

iagttaget ude fra, kan man
undre sig over, at et lille
område som Lihme kan
holde gang i et så alsidigt
foreningsliv, som det er
tilfældet. Foreningslivet
er karakteriseret ved at
blive drevet meget stabilt,
visionært og er ofte på
forkant med nye tiltag.

Kære læsere af
Lihme Bladet
Alle ønskes hermed en rigtig glædelig jul
og et godt nytår 2009.
Fra Lihme Bladet vil vi benytte lejligheden
til at sige tak for den store opbakning,
vi har oplevet i forbindelse med
produktionen af bladet. Det er dejligt,
at vi får ja, når vi beder personer om at
deltage i interviews, finde ideer, tage
billeder og andre praktiske opgaver.
Lihme har mange foreninger, som er i en
god udvikling, og det er frivilligt arbejde
som danner baggrunden. Når vi bliver



LAG Skive (lokal
aktionsgruppe i vores
område) har netop indstillet
Lihme til årets landsby i
Region Midt. Det vil blive
med stolthed, vi vil fortælle
om de tiltag, som berettiger
Lihme til at være rollemodel
for andre landsbyer. Det
er specielt livet omkring
Gyldendal Havn og det aktive miljø,
der er omkring havnen, som er blevet
fremhævet som begrundelsen for
indstillingen.
I fremtiden vil det blive området, som vil
udvikle sig, og der vil fremover specielt
blive fokus på, hvordan bosætning i
området kan styrkes. Servicen i Lihme er
stabil, idet der er gode indkøbsmuligheder
og børnepasning i nærmiljøet, godt
forankret i VSD. Det aktive foreningsliv
er trænet i at se muligheder og har sikret,
at Lihme er en landsby, hvor man kan
ønske sig at bo. Vi håber på, at den står
på manges ønskeseddel i år og fremover.
Dorthe Dalsgaard
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Barbereren i Lihme
Af Jørgen Dalsgaard

Da undertegnede ringer for at lave
en aftale med Svend Jensen om en
samtale til denne artikel, skulle han lige
sikre sig, at det ikke ramlede sammen
med en fodboldkamp i fjernsynet, han
havde bestemt sig for at se. Det samme
gjorde sig gældende for 51 år siden, da
han skulle giftes med Signe. Da skulle
det også lige med, at der skulle være
tid til fodbolden. I øvrigt var han nær
kommet for sent til brylluppet, da det den
7. december 1957 var et forfærdeligt
snevejr, og man kunne næsten ikke
kæmpe sig frem til kirken i Vejby, hvor
brylluppet skulle stå, da Signe er fra
Vejby.
Fodbolden har altid haft en fremtrædende
placering i Svends liv. Fra naturen er han
vel blevet udstyret med en god portion
talent i den retning, og så har lysten altid
været der. Allerede som 13 årig spillede
han på herrehold. Året før var han
kommet ud at tjene på en gård i Opperby,
og han fortsatte i landbruget i de næste
fire år. Efter den tid kom han i lære som
frisør på en salon, der lå i tilknytning til
det gamle Hotel Royal i Skive. Fodbolden
blev passet hele tiden, og snart spillede
Svend på Skives bedste herrehold. Da
han efter endt uddannelse var inde ved
garderhusarerne i Næstved, var det også
meningen, at han skulle spille kamp i
Skive og træne i Næstved. Det blev nu
noget besværligt. Mens han var ved
Regimentet i Næstved, lærte han at ride,
og var ofte i København, hvor han til hest
skulle passe på kongeparret. Bl.a. var
han med under et statsbesøg, hvor kong
Frederik den niende og dronning Ingrid
skulle modtage Den franske præsident
Pompidou med frue. De kom sejlende til
Toldboden, hvor de bl.a. blev modtaget af
den ridende eskorte.



Vel hjemme efter soldatertiden kom han
til Holstebro. Han skulle spille på byens
bedste fodboldhold og fik tillige en tjans
som svend på en frisørsalon.
Efter et par år, dvs. i 1956, ønskede
frisøren i Lihme at holde. Det var egentlig
Svends forældre, der gjorde opmærksom
på det. Svend var nu ikke videre
interesseret, da han var gået hen og
blevet storbybo. Efter en del overvejelser
endte det alligevel med, at han jo da
kunne forsøge sig et års tid. Han lejede
sig ind først på Kåsvej og siden ved
Adelgade. Det blev for omskifteligt, så
året efter købte han den grund, hvor
familien nu bor . De byggede selv hus, og
frisørsalonen blev indrettet i kælderen.
Nu spillede han fodbold på Lihmes lokale
herrehold. Det var før centralskolen
blev bygget, men der var en bane, hvor
stadion er nu. Til gengæld var der ikke
noget omklædningsrum, så man brugte
det, der var i Ålbæk skole. De der ved,
hvor Ålbæk skole lå (Lihme møbelfabrik),
er nu klar over, at når man har løbet
fra omklædningsrummet til banen, er
opvarmningen overstået.
Svend, der jo oprindelig var Lembo,
havde fået lokket et par af sine brødre
til også at spille for Lihme. Elon derimod
forblev i Lem. Man kan jo nok forestille
sig, at der var nogle gevaldige lokalopgør,
hvor der blev givet og taget, så sveden og
ind imellem blodet flød. Gunner Johnsen
blev også overtalt til at flytte klub fra Lem
til Lihme, men det var midt i sæsonen.
Det var ikke tilladt, medmindre man
fysisk flyttede adresse. Det var der, at et
kælderværelse i Frisørboligen medførte
en væsentlig forstærkelse af det lokale
fodboldhold.
På den tid var der betydelig gang i byens
forretningsliv. I byen var der foruden

Svend Jensen som garderhusar på den hvide hest.
Han har bl.a. redet eskorte for den franske præsident
Pompidou ved Toldboden i København.



frisør også to smedeforretninger, maler,
karetmager, slagter, bager, skomager,
tømmerhandel, foderstofforretning/
brugs, konditori, købmand og
manufakturhandler. Da sidstnævnte
lukkede forretningen omkring 1965, så
Signe muligheden for at begynde med
trikotage. Hun indrettede forretning i
garagen, og havde nogle rigtig gode
år, frem til hun lukkede igen i 1983.
Foruden indtjeningen betød det også,
at begge ægtefæller kunne arbejde på
hjemadressen. Efter at forretningen
lukkede, flyttede frisørsalonen fra
kælderen og ud i disse lokaler, hvor den
stadig er. Faktisk siger Svend, at han
fortsætter så længe helbredet holder, og
kunderne kommer i forretningen.
Svend spillede selv bold, til han var 40 år.
Så kneb det med at holde til det. Derefter
blev han træner og fortsatte med dette
til 1988, hvor han bl.a. trænede første
hold herrer i Vestsalling. Her var det, at
han havde brug for aftalen fra brylluppet,
for fire gange fodbold udenfor hjemmet i
ugen trækker store veksler på familien.
Kunderne har betydet, at hver dag
har været spændende, og en stadig
udfordring. Mange er kommet i salonen
gennem et helt liv. Netop snakken med
kunderne har været Svends helt store
drivkraft gennem årene. ”Og nu er der jo
så pludselig gået 52 år i forretningen”,
som han siger.
For at kunne holde til at stå op så længe
er han nødt til at holde sig i form. Det har
han nu altid gjort. Han tager tit en løbetur
på en 5 - 6 km rundt om Udsigten.”Det
bliver man i godt humør af”, siger han.
Inde i byen løber han nu ikke. ”Folk vil jo
synes, at man er sær, når man stæser
sådan af sted”. Folk skal dog ikke tro, at
han har tid til at snakke, når først han er
startet op. Så løber han, til han er rundt.
I fritiden cykler Svend og Signe ofte
en tur. Nogle gange er det i omegnen,
hvor de nyder det fantastiske landskab i



området. Andre gange er det oppe ved
campingvognen ved Stenbjerg på Thy.
De har også prøvet den nye cykelsti på
den gamle Vestsallingbane hele vejen
til Skive minus det manglende stykke fra
Vejby til Balling. Et ønske kunne være en
bedre belægning på den del af stien, der
ligger i den gamle Skive kommune.
Svend synes at Gyldendal Havn er noget
af det bedste, der er lavet på egnen. Han
er overbevist om, at byen og egnen har
så meget at byde på, at fremtiden tegner
lyst.

Atletik

Som 10 årig blev jeg medlem af
Rødding atletikklub, og siden har
atletik været en stor del af min
hverdag. To gange om ugen blev der
trænet, og efterhånden blev mange af
weekenderne brugt til stævner rundt
omkring i Danmark.
Af Peter Jacobsen

Rødding atletikklub har eksisteret i over
25 år, og i alle år har Finn D. Andersen
været formand og træner i klubben.
Selv om det er en lille klub i forhold til
Københavnske klubber som f. eks Sparta,
så har Rødding altid været med fremme
med gode placeringer. Jeg husker de år
i klubben som en blanding af træning,
hygge og sjov med de andre.

Fremtiden
I foråret 2008 skiftede jeg til Skive atletik
klub. Der var desværre ikke mange
jævnaldrende at træne med i Rødding, og
så bliver det svært at holde motivationen.
For to uger siden vandt jeg sølv for hold
sammen med mine nye holdkammerater
i Skive. Det var en dejlig dag, og jeg føler
at jeg er faldet godt til i min nye klub.

Peter Jacobsen
lykønskes af
Niels Nygaard.

Min disciplin
Atletik er en alsidig sportsgren, og i
starten blev det hele prøvet af: løb, spring
og kast. Efter nogen tid finder man ud af,
i hvilken retning man har evner, og i løbet
af nogle år var jeg blevet til en kaster!
Kugle, spyd og diskos.
Store oplevelser
Atletikken har givet store oplevelser, ikke
bare med personlige resultater, men også
at komme rundt i Europa og udøve atletik
på store stadions.
I de sidste otte år har jeg været til
stævner i blandt andet Berlin, Malmø og
Barcelona. Her får man set atletik på højt
plan, men man når også at se lidt af de
byer man er i.
Resultater
Jeg har vundet en del medaljer i løbet af
de år, jeg har dyrket atletik, herunder jysk
fynske og danske mesterskaber. Om en
uge er der Danmarks mesterskaber 2008
i Hvidovre. På grund af en skade i foråret
må jeg desværre ikke udøve min primære
disciplin, som er spydkast. Jeg stiller op i
kuglestød og diskos kast.



Indre Mission holdt kredsmøde i
Aktivitetshuset
Af Elin Kongsgaard

Der har været afholdt kredsmøder i
Aktivitetshuset i Lihme, indbyder var Indre
Mission, Sallingkredsen.
Begge dage, 4. og 5. november, var det
Henrik Didriksen fra Esbjerg, der talte
over emnerne: ”Er jeg på ny væk fra
Jesus?” og ”Mit liv i Guds plan - hvordan
leder Gud.”
Sammenfattet i korthed: Kendetegnet, på
at vi på ny er væk, er, at vi hellere bliver
under dynen søndag formiddag eller
tager til stranden i stedet for at gå i kirke,
n år klokkerne kalder sammen. At biblen
samler støv. At vi hellere ser tv end rejser
os og går til møde, når der indbydes.
At gøre det modsatte er derimod hjælp til
at finde Guds plan og ledelse i vort liv.
Der var 40 samlet første aften og 60-70
onsdag aften. Mange sange blev spillet
og sunget i fællesskab. Et kor af helt unge



mennesker bidrog med deres dejlige
sange tirsdag aften. Onsdag aften var det
”Matroserne”, der glædede os med deres
sange. ”Matroserne” er 10-12 velvoksne
mænd med en harmonika.
Begge aftner var der kaffepause,
en lejlighed til at hilse på hinanden,
hyggesnakke om vore børn, vort arbejde,
muldvarperne i haven ,turen til Rom,
Nordkap eller Bovlyng Fyr osv.
Efter kaffen spilles og synges igen og der
er lejlighed til at kommentere talen og der
afrundes med en kort andagt af aftnens
taler.

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.

En
ie
skolehistor
stort materiel
Skiveegnens største skov- og havebutik

Af Ann Balleby

Krabasken
Af Ane Marie Henriksen

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.

udlejningsprogram

Palle Risom var
klasselærer for 2. kl. (Den
klasse, hvor Jesus gik ”po
dem stræger”. En dejlig
klasse, de elskede at
synge: ”Nu er det længe
siden!”

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

Nå, men jeg havde dem
til regning. En dag, hvor
der åbenbart har været lidt
uro, sagde jeg til dem, at
hvis de ikke var ordentlige,
ville jeg finde krabasken
frem. Efter at de have fået
en forklaring på, hvad en
krabask er, var der et af
børnene, der sagde: ”Do
må æ slå, så kommer Palle
efter dæ”. Jeg sagde, at det
var jeg ligeglad med, for
ham kunne jeg nemt løbe
fra. Stilhed et øjeblik, indtil
en af drengene sagde:
”Ja, men jøsses endda,
hvis han sætter sæ o dæ”.
Derefter gik vi stille og roligt
videre med opgaverne, og
jeg morede mig meget over
denne gode bemærkning.

eftermiddagen. Nabokonen sagde: ”Det
har været en lang dag Niels.” Niels Klik ind på
www.skive-trykluft.dk
svarede: ”Ja, men en skøn
dag.”

større erhvervsopgaver,
En nabokone var på besøg hoshar vi det du skal
bruge!
Niels’ mor, da han kom hjem kl. 5 om

eller kontakt os på

Fra sin barndom husker han, at man 9752 6220
nogle gange var på besøg hos familien
og hør om de
i Lyby. Det var langt væk. Transporten
mange
foregik med ”lille bil” en art taxi, som kørte
ud fra Lihme. Lillebilmanden hentedemuligheder!
familien hjemme
påog
gården,
Salg
leje kørte dem til
Lyby og ventede
til
de
skulle
hjem igen,
af alle typer
trailere
private til kaffe og
så han blev budt
ind tili stuen
ogresten
erhverv!af selskabet og
aftensmad med
kom dermed til at kende hele familien.
Nogle gange skulle den lille Niels på ferie
hos morbroren helt ovre på Mors –
morbroren var den i familien, som boede
længst væk. Så cyklede Niels til Ny Mølle,
hvor han hejste et bræt, så færgemanden
kunne se, at der var en, der skulle med
færgen. Der kunne så godt gå noget tid
med at vente på færgemanden, for hvis
han f.eks. lige var ved at rense roer, så
skulle han jo først have hesten spændt
fra, før han kunne komme i robåden og
bringe passagerer over.



Folketingspolitiker besøger Lihme Skole
”Faglighed på højt niveau og et godt
og trygt børneliv.” Sådan lyder Inger
Støjbergs konklusion på det, hun har
set på Lihme Skole.
Af Marianne Husted

Inger Støjberg er politisk ordfører i
Venstres folketingsgruppe. Hun har fulgt
projektet med sammenlægningerne af
de fire skoler til Vestsalling Skole og
Dagtilbud og ønskede nu med egne
øjne at se, hvad der foregår på et af
undervisningsstederne i VSD. Valget
faldt på Lihme Skole, som gennem flere
år har erfaringer med at
børnehave og SFO er
lagt sammen i Fjordbo
og indgår som en del af
skolen.
”Gennem besøget vil jeg
gerne samle krudt til den
konstante skoledebat
om skolestørrelser og
skolelukninger, som vi
ofte har mange steder i
landet,” fortæller Inger.
Hun ved, hvor vigtigt det
er for et lokalsamfund at
bevare sin skole, men
hun går samtidig under
ingen omstændigheder
på kompromis med
fagligheden i skolen. ”Hvis man kan
bevare fagligheden, så er det en god idé
at bevare de små skoler. Men de små
skoler må ikke bevares på bekostning af
fagligheden. Det skal være sådan, at alle
børn får et godt fundament, så de kan
fortsætte i uddannelse efter folkeskolen,”
pointerer hun.
Inger satte længere tid af til besøget
i Lihme, end hvad der er kutyme, når
folketingspolitikere er rundt i landet for at
se dette eller hint. Det gav pote. ”Jeg fik
et rigtig godt indtryk af det hele. Jeg så
tingene i praksis, og der var god tid til at
snakke. Det gav et godt indblik,” fortæller
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venstre-kvinden. Højdepunktet af besøget
var fællessangen i børnehaven, som
både børnene og Peter Panduro gik op
i med liv og sjæl. Inger så hele skolen,
børnehaven og SFO’en, og hun talte med
lærerne, pædagogerne og dagplejerne,
som også var på skolen sammen med
dagplejebørnene. ”Alle var meget
engagerede, og stemningen var udpræget
god,” beretter Inger. Hun bemærkede,
at både elever og lærere var meget
opmærksomme på, hvad der foregik og
tog sig godt af hinanden. Det ser hun som
et særkende ved den lille skole. Hun så
også, hvordan eleverne
var sammen på tværs
i skolen, hvor de store
elever tog sig af de små,
som til gengæld så op
til de lidt større. Netop
den mandag, Inger var
på besøg, startede et
nyt barn i børnehaven.
Inger kunne tydeligt se,
at pigen havde været i
børnehaven masser af
gange før og påpeger, at
det er med til at give et
trygt børneliv. I snakken
med de ansatte blev
folketingspolitikeren
klar over, hvor bevidste
de var omkring
fagligheden, som stod helt centralt for alle
personalegrupper.
Trenden landet over går mod lukning af
små skoler. ”Ofte er debatten unuanceret,
og det lyder bare, at store skoler er godt,
mens små skoler er skidt,” forklarer
Inger, som synes det vil være godt, at
få nogle flere til at se, at det kan være
anderledes. Med indtrykkene fra Lihme vil
hun nu gå tilbage til sit politiske bagland
og udbrede kendskabet til, hvad man har
gjort i Vestsalling Skole og Dagtilbud for
både at sikre høj faglighed og samtidig
bevare fordelen af at have en lille skole i
lokalområdet.

Andreas viser
Inger Støjberg
nogle huse, de har
lavet i børnehaven
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Livet som
danskstuderende i Århus
Jeg har næsten hele mit liv boet
sammen med mine forældre og min
lillebror i Lihme.
Jeg har gået på Lihme skole, og
senere valgte jeg Skive Handelsskole,
men da dette var overstået kunne jeg
godt se, at den store verden (eller den
lidt større verden) kaldte. Jeg valgte
at flytte fra de trygge rammer, jeg er
vokset op under, og ville se andre
himmelstrøg i studiebyen Århus.

Af Sissel Stengaard
Hele mit liv har jeg været i tvivl om hvad
alt den skolegang skulle munde ud i, og
jeg fandt først svaret midt på 2. år, da jeg
gik på Handelsskolen. Det skulle være
Universitet, og det skulle være i Århus.
Jeg valgte dansk, et fag, som jeg altid
har været glad for. Og her sidder jeg så,
på 3. semester på Århus Universitet.
Lige for tiden er jeg ved at finde
materiale til et oplæg, jeg skal holde med
min læsegruppe. Det skal omhandle
musikvideoer, så jeg kommer vidt
omkring på mit studie, og det er noget af
det, jeg sætter pris på. Nok er det rart, at
man har snævret sit interesseområde ind,
så alle de fag, man knap så godt kunne
lide, ikke ligger og fylder. Men alligevel
får man lukket op for hele nye dele af et
fag, man egentlig troede, man havde lært
det meste af. Jeg har ikke længere bare
dansk, jeg har et fag, der koncentrerer
sig om analyse, et fag der koncentrerer
sig om litteraturhistorien, sprog i al
almindelighed og så har jeg kultur og
medier, hvor jeg lærer at analysere andre
ting end tekster.
Når det engang imellem sker, at jeg ikke
er på universitet, eller læser lektier til
undervisningen, så har jeg blandt andet
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et arbejde på et ældrecenter som et lille
supplement til SU’en.
Men til alle jer unge mennesker, der
sidder og overvejer universitet, men er
bange for, at I ikke kan få det til at løbe
rundt økonomisk, glem alle jeres skrupler.
Hvis I finder et studie, der interesserer
jer, kan I måske være så heldige, at I kan
få et studierelateret job, hvor I kan tjene
lidt ekstra. Så lad ikke det være en af
grundene til, at I fravælger jeres studie.
Ellers kan man hernede finde arbejde
som afløser, hvilket betyder, at man selv
kan få indflydelse på, hvornår man kan
arbejde.
Noget af det jeg godt kan lide ved at
studere er, at jeg har en meget fleksibel
hverdag. Jeg går i skole alle 5 dage, men
jeg har kun 3 timer om dagen, så jeg
kan selv bestemme, hvornår jeg har lyst
til at læse. Det er lige meget om det er
kl. 9 om formiddagen, eller kl. 22.30 om
aftenen, det er helt op til mig. Selvfølgelig
kræver det en del selvdisciplin, som man
ikke altid kan finde frem, men man lærer
hurtigt at prioritere lektier, for kommer du
til undervisning uden at være forberedt, er
du virkelig på herrens mark. Udover det
er der selve holdet, jeg går på, på selve
mit studie er der 120 studerende og 4
hold. Eller det startede vi ud med at være.
Der er altid nogen, der falder fra, og det
er forståeligt nok, for studiet er meget
indsnævret, og man skal kunne lide det,
man læser.
På mit hold er vi 27 studerende, og vi
kommer fra alle steder i Danmark. Det
er med til at gøre det hele lidt mere
spændende. Så er der selvfølgelig den
berømte fredagsbar. I aften har vi James

Sissel hygger med
sin lillebror, Tobias.
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Bond tema, og vi skal gerne komme
udklædte. Der er altid et tema, men det
er selvfølgelig helt frivilligt, så smider man
mellem 20 og 40 kr., og så kan man feste
for billige penge det meste af aftenen.

En af de bedste følelser i verden er, når
man længe har siddet og knoklet med en
tekst, og lige pludselig forstår den. Det
varmer, og man kan næsten flyve. Det at
tilegne sig viden er noget af det bedste et
menneske kan gøre for sig selv.

Nu tilbage til den lidt mere seriøse del.
Jeg tror, det spørgsmål, jeg oftest støder
Så kom op på hesten, og lad være med
på, når jeg møder folk, er ”Skal du så
at tro på de undskyldninger I finder på,
være dansklærer?”, og jeg kan godt forstå undersøg hvad man kan studere. I vil
folk spørger,
blive overrasket
for jeg har ikke
over, hvor
Sissel i byen i Skive sammen med veninder fra
engang selv helt
mange fag der
handelsgymnasiet i Skive
styr på, hvad
bliver udbudt.
det er jeg skal
Det er som
være, men jeg
om universitet
ved dog, at jeg
hernede er en
ikke skal være
helt lille by for
lærer. Det har
sig selv. Du
jeg besluttet, da
skal bare finde
jeg har valgt et
den ting, der
suppleringsfag,
interesserer dig!
der hedder
givenhedskultur,
Lad ikke jer
og når man,
selv gå glip af
som jeg har
oplevelsen, har
gjort, vælger suppleringsfag, kan man
I bare lidt lyst, så undersøg tingene, og så
ikke undervise, da man skal vælge et
kan I tage de andre problemer senere.!
fag, som man kan undervise i. For i
dagens Danmark er det ikke nok at kunne Jeg har aldrig nogensinde truffet et bedre
undervise i et fag.
valg, end da jeg valgte at studere videre.
Så her til sommer skal jeg et år på
supplering i begivenhedskultur, som går
ud på at se, hvad det er der sker op til,
under og efter en større begivenhed. Det
kunne f.eks. være Marie og Joachims
bryllup. Så jeg lærer på en måde at
analysere begivenheder i stedet for
litteratur.
Derefter skal jeg vælge et fag, som jeg
har lyst til at have på overbygning, som
jeg skal have i to år, og først derefter er
jeg klar til at komme ud at arbejde. Så
det er en større proces, jeg har begivet
mig ud i, men bestemt ikke noget jeg
fortryder.
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