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Politik og jul
Af Marianne Husted

Så er årets andet valg
overstået. Vel overstået
for mit vedkommende.
Min kandidat til byrådet
kom ind. Det kunne jeg
se på nettet tidligt dagen
derpå, da alle (ræve)
kager var færdigbagte,
borgmesteren udråbt, og de vigtigste
udvalgsposter besat. Og hvad så med
regionsvalget? Da fandt jeg først ”min”
kandidat dagen inden valget, hvor jeg gik ind
på DR’s hjemmeside, svarede på en række
spørgsmål og fik en kandidat stillet i udsigt,
som i 98% af svarene mente det samme
som jeg. Og faktisk fik jeg først adskillige
dage efter valget tjekket om ”min” kandidat
kom ind her. Det var ikke tilfældet. I min
bevidsthed ligger Regionsrådet ligesom
ikke lige til højrebenet som noget, der har
med mig at gøre. Anderledes er det med
byrådet. Og yes. To kandidater var opstillet
fra Lihme. Og to kandidater kom ind fra
Lihme. Tillykke Søren Hendriksen og Dorthe
Dalsgaard. Godt gået. Det nyttede at drøne
rundt med en hestetrailer dekoreret med
Venstre-valgplakater, parkere på gader og
stræder og byde inden for i den til lejligheden
transportable valgcafé eller trave travbanen
tynd i en karakteristisk rød jakke med et hvidt
A bagpå. Eller hvad det nu var, der endte
med at give pote. Sejt at Lihmes 1,7 % af
samtlige optalte stemmer i Skive Kommune
resulterer i, at to Lihme-boere sætter sig på
6,5 % af byrådsstolene. Dorthe siger, hun
er ydmyg over for opgaven, og Søren plejer
at sige så meget. Sig frem, siger jeg bare
til begge to og glæder mig til at se dem på
banen i det nye byråd efter jul.
Det går mod jul. Politik er ikke altid et lige
velkomment emne ved julefrokosterne
rundt om i de små hjem. Det kan godt blive
noget anstrengende at høre på nogle af de
andre gæster, man er sammen med. Nej,
lad os så hellere få noget lettere på bordet.
Mad for eksempel. Det plejer der også at
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være rigeligt af til jul. Traditionsrig mad.
Men lidt kulinarisk nytænkning kan også
gøre godt. I min familie skal vi for tredje
år i træk blandt andet have rucolasalat
med appelsiner, granatæbler, rødløg
og ristede pinjekerner juleaften. Og i
år vil jeg introducere et nyt tilbehør til
osten på julefrokostbordet. Min datter
Mittes kæreste, Jonas, er i lære som
kok, og han fortæller, at rød peber og
bladselleri er yt som tilbehør til ost på de
århusianske restauranter. Nu er derimod
oliven og honningsyltede valnødder hotte.
Jeg viderebringer gerne opskriften på
sidstnævnte fornyende tiltag:
Honningsyltede valnødder
5 spsk honning
200 g valnødder
2 spsk frisk timian, hakket
2 spsk frisk rosmarin, hakket
Smelt honningen og lad det bruse
op. Tilsæt de øvrige ingredienser, rør
forsigtigt, varm det hele igennem og hæld
det i et glas.
Jonas’ honningsyltede valnødder smager
bare super delikate. I november var jeg til
en konference i Scandinavian Congress
Center i Århus. Og sjovt nok var der
honningsyltede valnødder til osten. Og
sjovt nok var de lidt tamme og bløde og
smagte ikke nær så godt som Jonas’.
Hvordan er det nu det er? Enhver so
synes bedst om sine grise…Fornøj dig
med dine, rigtig glædelig jul og godt nytår!
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Minder fra Ålbæk
Af Søren Husted

I året 1934 kom jeg til verden i Ålbæk
skole. Mine forældre var Klara og Niels
Peder Husted.
Vi var tre børn i familien. Min storebror
Peter, som var ni år ældre og en
storesøster Marie, som var seks år ældre
end mig.
Far var enelærer i Ålbæk skole fra 1914
til 1955. Skolen blev nedlagt 1965. AnnaLise og Ove Sørensen etablerede samme
år en møbelfabrik i bygningerne.
Barndomshjemmet og lidt mere
Skolebygningen fra 1880 var indrettet
med skolestue mod vest og lærerboligen
mod øst. Der var direkte adgang mellem
skolestue og boligen. Boligen bestod
af tre stuer, køkken og spisekammer,
hvorunder der var en meget lille
halvkælder, bryggers og forgang. På
loftet var der to værelser og soveværelse,
som havde vinduer ud mod fjorden. Der
tilbragte jeg mange timer med at studere
tyske krigsskibe med en såkaldt søkikkert (”enøjet” kikkert).

Ålbæk skole, Lihme
(1888-1965).
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Jo vist, vi havde gode boligforhold set
med datidens øjne. Vedligeholdelse af
boligen var et kommunalt anliggende.
Mine forældre betalte husleje for boligen.
I 1931 blev der bygget en gymnastiksal,
et lille køkken og en forgang.
Alle rum blev opvarmet med komfur
eller kakkelovn i både skole og bolig.
Far stod for optænding og fyring i de
benyttede rum. Om vinteren var det tidlig
op, så skolestuen havde en nogenlunde
temperatur, når eleverne dukkede op.
Der blev fyret med tørv og brunkul, hvis
godhed til tider var af tvivlsom kvalitet.
Det gav i hvert fald en del løbesod og en
sær ram lugt.
Tørvehuset m.v.
Der var endnu en bygning med tørvehus,
vaskehus og lokummer. Et lokum (med
murede skillevægge) til lærerfamilien,
et til pigerne (det var med to spande
og dobbelt siddebræt - forstås), et til
drengene (enkeltsædet) og et pissoir.
Mellem disse ”faciliteter” var der kalkede
træskillevægge med behørige knast- og

kikhuller. Eneste luksus ved disse toiletter
var, at der blev anvendt toiletpapir (nr.
00- 500 blade). Bag tørvehuset var der
to lukkede og murede beholdere, en til
aske og affald for lærerfamilien og en til
lokumspanderne. Tømning af sidstnævnte
beholder blev foretaget hvert forår. Det
medførte godt nok også en ”duft af forår”,
værre end gylle, vil jeg sige.
Vaskehuset blev benyttet til naboens
hjemmeslagtning, bad for os i et stort
zinkbadekar, tøjvask, honningslyngning,
og under krigen lavede vi ”sukat og
rosiner” af roer samt kartoffelmel.
I bygningen var der hverken indlagt el
eller vand. Vand fik vi fra en pumpe (som
ofte frøs til om vinteren) i gården. Der var
ingen drikkekrus, men vi fik da slukket
tørsten ved hjælp af hænderne. Der
blev senere indlagt vand og etableret en
drikkekumme til eleverne. Lærerboligen
fik badeværelse, mens eleverne fortsat
måtte tåle de bestående lokummer.
Lotterigevinsten
Først i trediverne vandt mor og far
en anseelig sum penge i lotteriet. De
anskaffede bil, garage, et lille lysthus
i haven og telefon. Under krigen blev
bilen solgt, og den fik påmonteret
gasgenerator.
Telefonen, som ikke dengang var
hvermandseje, blev benyttet af mange.
Ofte var det af sted med en telefonbesked
til en familie i skoledistriktet. Når der
kom nogle for at ringe, måtte vi ud af
stuen af diskretionshensyn. Der var
dog også mange, som foretrak ”Den
offentlige Samtalestation” ved centralen
i Lihme. Lægen fra Lem anvendte ofte
vores telefon. Han benyttede aldrig
telefonnummer, men bad om enten
”Svanen” eller ”Løven” (apoteker i
Skive), så var det op til centralen i Lihme
at skaffe forbindelse. Det var i øvrigt
en almindelig forventning den gang,
at centralpersonalet kunne huske de

Søren ved en Ford
årgang 1932.

forskellige abonnenters numre, så man
bare kunne sige navnet på den, man ville
tale med.
Lærer Enna Jensen, Lihme, og far havde
mange – ofte voldsomme – politiske
diskussioner pr. telefon. De havde en
aftale om, at solen ikke måtte gå ned over
deres vrede. Forsoningen skete lidt før kl.
20, som var lukketid på centralen.
Skolen og skolestuen
Skolen var to-klasset. De ældste årgange
blev undervist mandag, onsdag og fredag,
de yngste årgange tirsdag, torsdag og
lørdag.
Dagen kom, hvor ophold i skolestuen ikke
mere var frivilligt for mig, men en pligt.
Den første dag skulle alle nye elever
spille på Æ Dejn’s violin, velsagtens for at
så var den afprøvet under kontrollerede
forhold. Æ Dejn fortalte en historie med
en voldsom udgang med et ”BØW”, så
alle hoppede af forskrækkelse, - også
de ældre elever, selv om de kendte
historiens slutning. Jeg har aldrig fundet
ud af, hvad den dybere mening var med
at fortælle historien.
I skolestuen var der tre rækker to-mands
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borde, som var forsynede med to riller
til blyanter og et forsænket blækkrus
med låg af metal i midten. Under den
skrå bordplade lå ”Arvesølv”, som var
vor sangbog og en katekismus. Foran
den sorte tavle var der flere rullegardinatlas – med og uden navne – en
forhøjning med kateder, hvorpå der var
fastgjort en blyantsspidser, flere skabe
med skrivekridt, blyanter, penneskafter
og stålpenne (CHR X), lærebøger,
skrivehæfter og to firkantede flasker
med blæk til optankning og en del andre
ting. Der var reoler, som var lavet af
margarinekasser. Bøgerne heri blev mest
anvendt af de ældste årgange.
Eleverne sad i orden efter alder, pigerne
til venstre og drengene til højre.
Undervisningen
Undervisningen startede hver dag med en
religionstime, som indeholdt salmesang,
indlæring og overhøring af salmevers.
Efter sangene bad vi fadervor, hvorefter
vi blev jaget en tur i gymnastiksalen
efter kommandoen ”SVING”. Det var
prestigefyldt at komme først tilbage på
bænken. ”SVING” var sikkert en god
foranstaltning mod, at vi faldt i søvn,
og undervisningen kunne så fortsætte
med fortællinger fra det gamle og det
nye testamente. Vi skulle også lære
trosbekendelsen udenad.
Der blev lagt stor vægt på paratviden i
alle fag, som navne på disciple, floder,
byer, kongerækker, store og lille tabel og
flere andre forhold.
Fars fortælleevne var ret stor, mener jeg.
Jeg mindes ikke, at vi kedede os i nogle
timer, hvor der indgik store portioner af
fortællinger og forklaringer.
Alle formiddage gik med undervisning
på klassen. Om eftermiddagen var
der øvelser med boldspil, gymnastik,
stafetløb m.v. og badning med
svømmeundervisning ved Ålbæk
strand om sommeren. Vi kunne opnå
svømmemærker, ved at svømme 200
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meter frisvømning. Mange elever
opnåede at få flere mærker. Ofte var der
håndboldkampe med elever fra Lihme
skole. Boldbanen ved stranden var meget
dårlig. Nr. Lem skoles elever kom også
på visit. Så var der håndboldkampe på
programmet.
Om vinteren lærte vi at danse polka, firtur til Vejle og flere andre folkedanse og
fortsatte naturligvis også gymnastikken
med gulvøvelser og spring.
En gang om året blev vi vejet (på
naboens kornvægt med tilhørende lodder)
og fik målt vores højde.
Resultater heraf blev skrevet ned i et
hæfte, så elevernes udvikling kunne
følges de år, de gik i skolen.
Der blev også foretaget ”syns- og
høreprøve” ved hjælp af små tal på
tavlen og hvisken. Begge dele foregik i
en bestemt afstand fra tavlen. I samme
anledning fik jeg briller som tolvårig.
Et par gange var der ”luse- og
loppeeftersyn”. Eftersynet var anmeldt til
en bestemt dato, så alle var forberedte
og mødte op nyvaskede, kæmmede og
i rent tøj fra yderst til inderst. Altså ingen
gevinst.
Far kom et par gange farende ind i
privaten og smed tøjet på køkkenbordet
og slog vildt efter loppe(r). Det grinede vi
meget af, men fik påbud om, at det skulle
der ikke snakkes om. Han havde dog
en anelse om, hvem der havde leveret
kræet.
Af og til fik vi lov at høre et eventyr eller
en anden historie. Det skete mest om
vinteren, eller hvis det regnede meget.
Sydsalling lærerkreds havde fremskaffet
en filmfremviser, som gik på omgang – en
runde tog ca. et kvartal. De film, vi så,
var naturligvis af oplysende karakter. Som
ekstra kolorit blev der ofte fremskaffet en
eller to tegnefilm, når fremviseren kom til
os. Se, det var spas for os alle.
Hvert år var der undervisning for
distriktets unge mennesker om aftenen.
Nogle år også indbinding af bøger

Klasse på Ålbæk
skole, 1939.

og træsløjd. Mor leverede kaffen i
frikvarteret.
Eksamen
En gang om året var der eksamen.
Skolen fik besøg af en fem eller seks
mands skolekommission med pastor
Brigsted som formand. Så var vi alle i
det pæne tøj og vandkæmmede. Der
var lidt overhøring fra Brigsted og far,
og der kunne jo være spørgsmål i vidt
forskellige fag. Jeg husker ikke nogle
”pinlige” situationer i den anledning. Før
eksamen havde vi blandt andet forberedt
en prøveskrivning – med blæk forstås.
Disse var fremlagt til beskuelse og
bedømmelse. Vi fik nu ingen karakterer
for indsatsen. Efter en lille time blev
kommissionen inviteret på frokost eller
middag i privaten. Mor stod for det
kulinariske og var parat til at diske op
med gode sager. Det blev altid en succes.
Snakken gik i hvert fald livligt.
Fest og udflugt
Hvert år var der juletræ for skoledistriktets

beboere først i januar. Forud havde
beboerne ”klippet til juletræ”, det vil
sige lavet alt pynt til træet. Det forgik
i skolestuen før jul. Det var enormt
hyggeligt. Mor leverede kaffen.
Om foråret gav eleverne
gymnastikopvisning.
Ved begge arrangementer var der dans
bagefter. Under krigen var det næsten de
eneste arrangementer, der var. Der var
altid fuldt hus. Hvis det regnede, kunne
der være en duft af naftalin (bekæmpelse
af møl) ved disse sammenkomster. Man
skulle passe på sit pæne tøj, dels af
besparelsesgrunde, men i høj grad også
for, at det næsten var umuligt at opdrive
nyt tøj i krigsårene.
I 1947 fik Ålbæk skole - som den første
efter krigen – lov til at komme med
på provinsbørnenes skoleudflugt til
Købehavn. Det var en stor oplevelse for
os. Vi logerede på Fregatten ”Jylland”.
Det var hundekoldt, og maden var slet
ikke som derhjemme. Vi så følget ved
kong Christian den tiendes bisættelse, -
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Knud Strand stævnerne
var en begivenhed, hvor
alle skoler i Sydsalling
deltog. Far var i mange
år nærmest krumtap
ved tilrettelæggelsen kraftig suppleret af Enna
Jensen, Lihme, Chr.
Larsen, Ejstrup og andre
lærere fra lærerkredsen.
Der blev blandt andet
dystet i håndbold,
stafetløb og vist en fælles
gymnastikopvisning.

Ålbæk strand.

efter nogle timers venten. Det var også en
stor oplevelse for os.

Ålbæk skoles 1. hold vandt
som regel håndboldturneringen.

Af andre årlige arrangementer havde
vi udflugt til bakkerne hos Ingvard
Ladefoged i Øster Hærup. Det foregik
med hestevogne. Der var håndboldkampe
mellem drengene og mændene og
mellem pigerne og konerne. Kaffen blev
brygget på primus i en lånt garage ved et
sommerhus.
Vi var også en tur i Kås skov, hvor vi
legede røvere og soldater. Vi havde
lov til at skære en ”nøddekæp”, som
vi eventuelt kunne bruge som flitsbue
senere.

På Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv findes
optegnelser af kampresultater, de
anvendte gymnastikøvelser, stafetløb og
holdopstillinger på Ålbæk skoles boldhold.

Bakkerne ved
Øster Hærup.
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Opdragelsen
Gennem hele skoleforløbet (og i min
almene opdragelse) fik vi opfordring til
god sæd og skik. Undervisningen hvilede
på et solidt kristent grundlag - ikke tungt
og formanende, men med meget humør i
bagagen.
Brug af øgenavne, sladder om hinanden,
uærlighed, at lyve og bande var forbudt.

Grove overtrædelse af disse forbud
medførte, at vi blev jaget hjem. Det var
svært at jage mig hjem, da jeg jo var
hjemme, til gengæld inkasserede jeg en
lussing og blev jaget i seng.
Hvis vi bandede, blev vi sendt ud for at
vaske vor mund. Det gjorde vi så - med
vand og sæbe endda!!
Den sidste skoledag holdt far en lille tale
til os. Vi fik en formaning med om aldrig
at røre spiritus. Hvis vi selv passede på
den første snaps, ville han passe på alle
de næste.
Hvordan lærerne i de to-klassede skoler
klarede at organisere og undervise flere
årgange på en gang, ved jeg ikke. Vi
fik i hvert fald lært en masse – og har
tilsyneladende klaret os rimelig godt med
den ballast, vi fik gennem vores basale
skolegang.
Det var nu ikke altid, at opdragelse
og opførsel var i harmoni. Det må da
indrømmes.
Efter grundskolen fik jeg sammen med
andre børn fra Lihme undervisning på
Vinderup Realskole. Vi blev opsamlet
i en stor bus, som kørte ruten Balling,
Rødding, Lihme, Lem, Håsum,
Ejsing, Vinderup. Vi var så mange
unger, at det blev nødvendigt med en
personvognsanhænger (plads til 14
personer) til bussen. Anhængeren havde
garage i Lihme ved siden af SVJ-bussen
til Brodal station.
Leg og fritid
Der var næsten aldrig mangel på
legekammerater. Vi spillede bold, pind,
”Antonius” eller dåsekuk, når vi var
flere. Var jeg alene, legede jeg meget
med et såkaldt ”ingeniør-sæt”. Det
var muligt at fremstille møller, biler og
mange andre ting. Kun fantasien satte
grænser. Julegaven bestod næsten altid

af suppleringer til sættet. Sættet gemmer
jeg da endnu.
Om sommeren legede vi meget med
”hulkøer” (= sten med hul). De forestillede
køer, som vi satte på græs med tøjr (=
bindegarn og 2 tommer søm). Mange
timer gik med ”driften af vort landbrug”.
Jeg havde ikke mange pligter
derhjemme. Kun skopudsning og vask af
bryggersgulvet. Derfor kunne jeg tilbringe
meget tid ved stranden om sommeren.
Af og til fik vi lov at låne en robåd af
Johannes Jensen (Mønsted). Vi måtte
love at ro langs med stranden, aldrig ud
på fjorden.
Der var mange besøg hos naboerne.
Skulle jeg være alene hjemme en
aften, fik jeg lov at overnatte hos en
legekammerat. Det var spændende at
opleve, hvordan andre boede og fik
dagligdagen til at gå. Der fandtes mange
rigtig gode hjem med stort sammenhold.
Nok var der i visse hjem ikke stor rigdom,
hvad penge angår, men rigdom i nærvær
og kærlighed til børnene.
Vi talte et uforfalsket Salling-dialekt,
hvilket siden har været bekvemt i flere
situationer.
Der var næsten altid folk på markerne, og
vi holdt øje med hinandens færden.
Måske var vor verden ikke så stor
dengang, men dog rig på oplevelser,
mener jeg.
Mine forældre
Mor stod alene for husholdningen. Det
var vist meget almindeligt, at det var
konernes gebet. Jeg husker ikke, at
mændene deltog i de huslige gøremål.
Derfor var der også mange koner, som
sled meget. De skulle være både inde og
ude - især i de små landbrug.
Mor var flittig med syltning, henkogning,
saltning af kødvarer og altid præcis med,
at maden var på bordet til tiden og i rigelig
mængde.
Ved aftenskole og arrangementer i skolen

9

Mine forældre, Klara og Niels
Peder Husted.
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var hun stor kaffebrygger og leverede tit
brød dertil. Det var vist en selvfølge, at
degnekoner skulle være til tjeneste med
kaffe.
Af og til kom en af eleverne til skade på
en eller anden måde. Så måtte mor rense
sår, forbinde de dårlige steder og give
trøst med på vejen.
Hun havde også et job med at øse suppe
op til sølvbryllupper, idet præsten +
kone og degnen + kone altid sad foran
sølvbrudeparret. Fru pastor Brigsted
havde samme job.
Under krigen var vi selvsagt bange for,
at skolen blev besat af tyske flygtninge.
Især mor havde en forestilling om hvilke
skrækkelige forhold, det kunne medføre.
Mor og far diskuterede risikoen inderligt,
og mor sagde tit: ”Jeg vil ikke acceptere
det!”, og far kommenterede så: ”Jamen
Klara, vil du så gå ud at true med
ildrageren, hvis tyskerne kommer?” Mors
svar: ”A besvimer”, og det gjorde hun så.
Vi var dog hurtige med kamferdråberne,
og mor vågnede op igen. Men alvorligt
var det. Tyskerne kom nogle gange og så
på lokaliteterne. Heldigvis blev det ved
truslerne.
Far var en populær lærer, som havde et
rart og tillidsfuldt forhold til sine elever.
Hvor han end viste sig, flokkedes børn
omkring ham. Lærergerningen var en
alvorlig sag for ham, et kald, hvis man
må bruge så stort et udtryk. Det var ham
magtpåliggende, at Ålbæk skoles ry var
førsteklasses. Det lykkedes for ham,
synes jeg. Når jeg har mødt tidligere
elever fra Ålbæk skole, er han altid blevet
omtalt med begejstring og respekt. Hans
adfærd og liv var præget af et kristent
livssyn, uden dog på nogen måde at være
dogmatisk. Som far var han nærværende
og opmærksom på vores udvikling. Vi gik
aldrig forgæves med spørgsmål, og han
nød stor respekt hos os søskende - en
respekt uden frygt.
Som et lille kuriosum - mor var elev hos

Fars 25 års jubilæum,
1939.

far nogle år. Far var 14 år ældre end mor.
Aldersforskellen mærkede vi dog aldrig,
mens vi var børn.
Det er nogle få af de erindringer, jeg
har fra min barndom i Ålbæk. Heldigvis
kan jeg sige, at den var indholdsrig og
spændende og en tid, jeg mindes med
stor glæde.
Søren te æ Dejns.

Efterlysning
Lærer N. P. Husted, Ålbæk skole,
noterede hvert år elevernes vægt
og højde i et kollegie-hæfte med
gråt omslag og sort ryg. Hæftet
er desværre bortkommet. Fra
min mor, Klara Husted, har jeg
fået oplyst, at hæftet er lånt ud i
perioden fra 1962 til 1985 - men
til hvem?? Hvis du kan fremtrylle
hæftet, bedes du aflevere det til
Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv.
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Lav noget sjovt sammen med Naturklubben
Af Maj Qvist Hald

Foto: Kim Jacobsen

Naturklubben er for drenge og piger fra 4.
til og med 6. kl. Vi mødes på Lihme skole
hver anden tirsdag fra kl. 14:00 -17:00.
Det er helt vildt sjovt at være der sammen
med de andre, som man ikke plejer at
være sammen med til dagligt, fordi vi går
på forskellige skoler. Vi laver tit bål, når vi
er på tur, og hører en masse spændende
ting. Vi cykler rundt omkring. Hygger os,
med boller og varm kakao. Vi er for det
meste på Lihme skole, hvor vi laver masser af ting og sager, f.eks. rollespilsvåben
og bivuak. En gang i sæsonen skal vi ud
og overnatte i skoven om sommeren. Vi
laver selv mad på et lille bål, som vi skal
lave. Vi tager mange steder hen, f.eks. til
stranden og forskellige skove. I skoven
spiller vi Stratego. Sidst, men ikke mindst,
er der julehygge i december, hvor vi laver
julegaver og får æbleskiver og kakao.

Foto: Ann Balleby

Foto: Kim Jacobsen

Foto: Ann Balleby

XX

Fællesspisning 2010
Sæt kryds:

Onsdag den 20. januar (møder)
Torsdag den 25. februar
Fredag den 19. marts
12Billetter købes hos købmand og i Brugsen i dagene op til fællesspisningen.

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

stort materiel
udlejningsprogram
Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

Niels Husted blev født i 1925 på slægtsgården
Svingårdsted 1½ km syd for Lihme. Jorden
derude har været i slægtens eje siden 1645.
Han fik en yngre søster – forældrene var
”modne mennesker”, da de fik børn.

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

større erhvervsopgaver,

www.skp-el.dk

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

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04
Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling
Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk
ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

En nabokone var på besøg hos Niels’ mor,
har vi det du skal
da han kom hjem kl. 5 om eftermiddagen.
Nabokonen sagde: ”Det har været en lang dag bruge!
Niels.” Niels svarede: ”Ja, men en skøn dag.”

Klik ind på
Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
os på
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
var langt væk. Transporten foregik med ”lille
9752 6220
bil” en art taxi, som kørte ud fra Lihme.og hør om de
Lillebilmanden hentede familien hjemme på
mange
gården, kørte dem til Lyby og ventede til de
muligheder!
skulle hjem igen, så han blev budt ind i stuen
til kaffe og aftensmad
medleje
resten af selskabet
Salg og
og kom dermed af
tilalle
at kende
typer hele familien.
Nogle gange skulle
dentillille
Niels på ferie
trailere
private
og erhverv!
hos morbroren helt
ovre på Mors – morbroren
var den i familien, som boede længst væk. Så
cyklede Niels til Ny Mølle, hvor han hejste
et bræt, så færgemanden kunne se, at der var
en, der skulle med færgen. Der kunne så godt
gå noget tid med at vente på færgemanden,
for hvis han f.eks. lige var ved at rense roer,
så skulle han jo først have hesten spændt fra,
før han kunne komme i robåden og bringe
passagerer over.
Niels har en alder, så han kan huske, hvordan
en masse handlende kom ud til gårdene:
manden med lertøj, hosekræmmeren,
brødmanden, slagteren, fattige arbejdsløse
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Fjordbo Usfo og Lihme skole - opvækst
med tryghed, nærvær og kvalitet
Af Anette S. Sørensen, Afd.leder Fjordbo Usfo.
Jesper Poulsen, Afd.leder Lihme
undervisningsafdeling

I Lihme er der et helt unikt sted. Et sted,
hvor dagplejere, pædagoger, lærere,
servicemedarbejdere og ikke mindst
forældre, samarbejder benhårdt om at
skabe og give børnene de allerbedste
opvækstbetingelser mht. at lege og
lære. Stedet er Fjordbo Usfo og
Undervisningsafdeling Lihme.
”Det gør man da alle steder”, vil
kommentaren hurtigt komme. ”Ja, men
ikke sådan som her” vil kommentaren
lynhurtigt blive besvaret af alle, der
kender til lokaliteten.
Et barneliv i Lihme er, i usædvanlig,
høj grad, præget af sammenhæng og
smertefri overgang fra hhv. dagpleje til bh
og fra bh til skole/sfo.
Når barnet kommer i dagpleje er det
allerede, ganske ubevidst, ved at blive
integreret i børnehave og skole på den
mest lempelige og udramatiske måde,
man som barn og forældre kan tænke
sig. Dagplejerne er meget bevidste om at
gøre børnene trygge og parate til at møde
den næste store udfordring: Børnehaven.
Dagplejerne og personalet i børnehaven
laver mange aktiviteter sammen med
børnene i løbet af året: Ugentlige
besøg i bh, kirkegang og julefrokost,
overdragelsessamtale med dagplejer,
forældre og pædagog, en efterårstur og
en sommertur i bus. Når vi er sammen,
er vi alle ansvarlige for hinandens børn,
og på den måde lærer de yngste børn, fra
de er helt små, personalet i børnehaven
at kende. Børnehavebørn glæder sig
til at få besøg af de ”små børn”. Det er
søskende og børn, de lige har gået i
dagpleje med. I Fjordbo børnehave bliver
barnet jo naturligt nok én blandt flere. Nu
høstes frugten af det gode samarbejde
med dagplejerne, da barnet bogstaveligt
”vader ind med træsko på”. Barnet, på
tre år, viser mor og far vejen: ”Jeg kender
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det, kom og se, tag I blot på arbejde!”
I børnehaven er der tid og rum til at fordybe
sig i leg og andre aktiviteter uden ufrivillige
forstyrrelser ”næsten”, da børnehavens
fysiske og psykiske rammer indbyder til det.
Sang og musik bruger vi meget, og senest
har vi udvidet det, så vi er med i 0. og 1.
kls´ musiktimer.
Børnehavens matrikel er ikke så stor, men
vi benytter os af Midttrafik til Vadum og
Ålbæk strand, Spøttrup Borg og besøg i
andre børnehaver, som vi i perioder har et
tættere samarbejde med. Især de ældste
børn.
Kunst og kultur i nærmiljøet
Karen Henriksens Galleri, Spøttrup Borg
og Kås Hovedgaard har senest været
inddraget i forbindelse med emner om
”Riddere og prinsesser”. En stor tak skal
lyde, fordi vi måtte ”bruge” Kås som perfekt
kulisse til afslutningen på emnet. Det satte
prikken over i’ét. Børn og voksne var iklædt
tøj, der passede til begivenheden. Børnene
spiste i haven, og de voksne serverede
for dem. De ældste børnehavebørn fik
samtidig markeret afslutningen på deres
børnehavetid ved personlig overrækkelse af
deres mapper med billeder og tegninger fra
de tre år i Fjordbo bh.
I løbet af børnehavetiden oplever børnene
skolen som en naturlig del, da de kommer
der dagligt. Børnehaven bruger skolens
lokaler, og i sfo´en om eftermiddagen er der
næsten altid besøg af børnehavebørn, og
sfo børn leger i børnehaven.
Sfobørnene har tilbud om aktiviteter. En
gang om måneden er der tur til Fiskerhytten
ved Vadum Strand. Vi opfordrer de øvrige
bh og sfo i lokalområdet til at bruge
Fiskerhytten.
Skolens lærere og pædagoger fra Fjordbo
intensiverer samarbejdet fra januar mht. de
kommende skolebørn. Det giver på samme
måde en helt naturlig overgang fra Fjordbo
bh til skole. De glæder sig til det nye og er
klar til udfordringerne.

Og så blev der fest på slottet. Borgfrue
Pia, Ridder Peter og Kokkepigen Karen
Margrethe tog imod. Børnene kom
sammen med anstandsdamerne Ulla og
Anette.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og takker
for samarbejdet i forældrekredsen og med andre
samarbejdspartnere i Lihme og omegn.
15

Dagplejere deltager i
Fjordbo bh.

På tur med stor og små. De små lærer meget af
de store og de store nyder og vokser med, at de
små ser op til dem. Her kan søskende også være
sammen i løbet af dagen.

Et rådyr vises
frem af jægeren.

Rådyret pelses.
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Spisetid i det
grønne.

Overgangen fra børnehaven til skolen bliver
glidende og børnene oplever skolestarten
som god og tryg. Man kan måske godt
sige, at vi i skoledelen har afskaffet ”første
skoledag” i ordenes mest positive forstand.
Voksne, lokaler og indhold er allerede kendt
for børnene.
I skole
I undervisningsafdelingen er nøgleordene
faglighed,fleksibilitet og rummelighed.
Eleverne er vant til at samarbejde på kryds
og tværs. Det falder naturligt for såvel elever
som lærere at arbejde med eleverne i hold
frem for klasser. Det er en stor gevinst for
børnene, at der er mange årgange sammen.
De yngre lærer af de ældre og nogle gange
omvendt !
Det giver os ligeledes en rigtig god
mulighed for at imødekomme de børn
på skolen, der har nogen helt særlige
behov, og dermed skabe et udfordrende
læringsmiljø for alle elever. Samarbejdet
med de øvrige afdelinger i Vestsalling
Skole og Dagtilbud åbner op for en masse
nye muligheder. I vores omlagte uger har
vi i år arbejdet sammen med Ramsingafdelingen. Tre dage i uge 41 var eleverne
fra de to afdelinger sammen om forskellige
udeaktiviteter og naturoplevelser. På den
måde udnyttede vi fælles ressourcer til
glæde og gavn for store og små. Også
børnehaverne fra Lihme og Ramsing deltog
i fælles aktiviteter med skolebørnene. Det
gav store oplevelser med besøg af hunde
og jægere, rådyr der blev pelset og meget,
meget mere ! Vi kommer helt sikkert til at
udbygge dette arbejde fremover!
Et godt forældresamarbejde er
forudsætningen for at børnene trives.
Forældrene er rollemodeller for, hvordan
børnene lærer at begå sig indbyrdes.
I Fjordbo bh/sfo og skolen oplever vi et stort
engagement for det enkelte barn, men i høj
grad også en positiv opmærksomhed på
de andre. Det er vigtigt for os at inddrage
forældrekredsen i et tæt samarbejde, så
vores ideer og ressourcer kan bruges i
fællesskab. Det er en styrke og virker som
et aktivt input i skolens hverdag.

Det kræver et menneske
Af Karsten Wagner

Efter solidt hjemmearbejde kunne
de ca. 6000 elever på skolerne i
Skive kommune den 24. 25. og 26.
november afholde klimamarkedsdage
i Kulturcenteret i Skive. Her havde alle
skoler en stand, som i tre dage var
bemandet af indskolings-, mellemtrins
– og udskolingselever. Hver især havde
de medbragt spændende og fantasifulde
ting, som illustrerede og demonstrerede
den klimaudfordring, som vi står overfor.
Som afslutning på klimadagene blev
der efterfølgende på 19 skoler, den 27.
november, afsløret en skulptur med
teksten: ”Det kræver et menneske.”
Tanken bag skulpturen er med
kunstnerens, Søren Vester fra Thise,
egne ord. ”Det kræver et menneske at
holde balancen i livet. I den balance
indgår ansvaret for sig selv og hinanden
Aage Dahl afslører skulpturen: ”Det kræver
et menneske” foran Lihme skole med hjælp
af et par af de søde piger.

og en forståelse for, at
vi hverken er eller skal
være perfekte mennesker.
Det er fejltrinnene og det
uperfekte, der gør livet
smukt. Det kræver et
menneske – og det menneske er ikke
figurer som Obama, Lars Løkke eller
Spiderman – det er dig og mig”.
På VSD`s undervisningssted i Lihme blev
skulpturen afsløret af byrådsmedlem Åge
Dahl fra Lem. I sin tale understregede
Åge Dahl netop også det medansvar,
vi alle har for at passe på vort miljø og
vort klima. Mens vi spændte så til, fik
Åge Dahl hjælp til at løsne snorene
omkring skulpturen. Den flotte skulptur
fik mange klapsalver af elverne og deres
bedsteforældre, som i dagens anledning
var inviteret til den årlige juleklippe/-hygge
dag.
Foto: Kim Jacobsen
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
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Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Friske Fisk

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

9756 0179
2176 6615

Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Hver dag gule priser
30 øl til kr. 79
3 liter rød- eller hvidvin til kr. 79
Gulvtæpperenser udlejes
Du kan får vasket, renset og rullet dit vasketøj
(vasketøjet afhentes/leveres fredag i hver uge)
Pejsebænde
Internet
Spændende blomsterdekorationer

$EN?,UNE?"AGERPDF

#

-

9

#-

-9

#9

#-9

+





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

ÅBEN ALLE DAGE
Ålbækvej 8, Lihme
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Vesterbrogade 28, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi
Vores værdigrundlag for at drive Slagtermesterinden er:
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Nu har den nyvalgte bestyrelse fra Lihme
Borgerforening været i arbejdstøjet i
nogle måneder. Hvor er vi så på vej
hen med borgerforeningen? - hvilke
tiltag er iværksat? og hvordan vil I se
borgerforeningen agere fremover? kunne man spørge.
Bestyrelsen har fokuseret på at få
skabt et solidt og robust grundlag for
foreningens fremadrettede virke. Vi har
selvfølgelig set på økonomi, aktiviteter,
kontinuitet i bestyrelsesarbejdet og
bestyrelsens arbejdsfelt.
Foreningen har grundlæggende et
godt økonomisk fundament. Vi ejer
forsamlingshuset og har et stort partytelt
og diverse tilbehør til forsamlingshuset.
Uden at vi skylder noget!
Foreningens økonomiske udfordring er
driften. Der er en række faste udgifter,
som følger med at eje et forsamlingshus.
Vi skal derfor hele tiden være økonomisk
bevidste og få de tilskud og mulige
fondsmidler, som vi er berettiget til fra
Skive Kommune eller ved ansøgninger
på anden vis. Ligeledes skal udlejning
og anvendelse af forsamlingshuset
skaffe indtægter og aktivitet. Som
det ser ud lige nu, så er der balance
mellem faste indtægter og faste udgifter,
men ikke til investeringer og større
vedligeholdelsesarbejder.
Allerede i løbet af december 2009, starter
foreningens kontingentopkrævning for
2010. Vi håber på stor opbakning fra alle.
Kontingentet er for 2010 fastsat til 200 kr.
pr. husstand med mere end en person, og
100 kr. for husstande med kun en person.
Borgerforeningen har afholdt et
arrangement her i efteråret, –
Forsamlingshusets Dag, med en rigtig
god aktivitet og deltagelse.
Vi kan allerede nu sige, at aktiviteterne for
2010 vil blive forøget, i forhold til det snart
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forgangne år. Der bliver fastelavnsfest og
børnediskotek for de mindre samt banko,
byfest og oktoberfest. Oktoberfesten er
et helt nyt tiltag, som vi håber kan blive
et fast tilbagevendende arrangement.
Disse aktiviteter er allerede nu fastlagt i
kalenderen, og planlægningen er startet.
Det har været en fornøjelse at høre
forskellige medlemmer komme med gode
ideer og forslag om mulige aktiviteter, og
alle forslag har vi gemt og ikke glemt.
Vi vil for 2010 skabe et solidt
aktivitetsniveau, hvor de enkelte
aktiviteter, som princip hviler i sig selv
økonomisk, men selvfølgelig forventer vi
da at kunne lave et økonomisk overskud
ved både byfesten og oktoberfesten.
På en lidt længere horisont, og med en
bedre funderet driftskapital, vil foreningen
kunne igangsætte nogle af de ideer, som
allerede nu bobler blandt medlemmerne.
Vi har generalforsamling den 20. januar
2010. Her vil I kunne høre nærmere
til foreningen. Hele bestyrelsen
blev nyvalgt i september 2009, og
på generalforsamlingen vil tre af
bestyrelsesmedlemmerne være på valg.
For kontinuitetens skyld, er alle tre villige
til genvalg, men det afholder selvfølgelig
ikke andre fra at stille op.
I forbindelse med generalforsamlingen,
vil bestyrelsen foreslå nye vedtægter
for foreningen. Ånden i de nuværende
vedtægter er bevaret i bestyrelsens
forslag, men de er ”moderniseret” og
vil følge den offentlige (kommunale)
vejledning for foreningsvedtægter.
Forslaget til vedtægtsændringen kan
afhentes i Spar Salling Lihme afdeling
efter nytår.
Sådan som vi fremadrettet ser
Lihme Borgerforenings arbejdsfelt,
har vi indarbejdet forslaget til
vedtægtsændringerne således:

Foto: Kim Jacobsen

”Foreningen arbejder for beboerne i
Lihme og nærområdet. Foreningen
formål er at varetage forhold, der kan
have betydning for beboerne i Lihme
og nærområdet. Foreningen vil med sit
virke støtte udviklingen i området samt
medvirke til at styrke sammenholdet
mellem beboerne og foreningslivet.
Overfor myndigheder og andre offentlige
instanser vil Lihme Borgerforening
være det koordinerende og samlende
organ for Lihme og nærområdet.
Foreningen ejer og varetager driften af
Lihme Forsamlingshus. Foreningen er
partipolitisk uafhængig”.
Lihme Borgerforening vil fremover have
en informationsside på: http://www.
lihmelandsby.dk, her er informationer
tilgængelige om Lihme Borgerforening
samt leje af Lihme Forsamlingshus.
Bl.a. aktivitetskalender, vedtægter,
referat fra generalforsamlingen og
bestyrelsesreferater er at finde her tillige
med forslaget til vedtægtsændringer.
En del medlemmer har allerede nu
skrevet sig på listen som hjælpere ved
foreningens forskellige arrangementer
herunder kontingentopkrævning - det er
rigtig positivt. For de enkelte aktiviteter
og arrangementer, vil der blive lavet
arbejdsgrupper med hjælpere fra listen.
Vi kontakter dem, som har skrevet sig
på listen, når vi skal i gang med de
forskellige arrangementer.
Hjælperlisten er dynamisk, så I kan fortsat
melde jer til. Jane Lofstad administrerer
”hjælperlisten”.
Med venlig hilsen
Lihme Borgerforening
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Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

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

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Med mor ved
stranden.

Fra Brøndby til Dybdal
Af Anne Marie
Jørgensen

Fra minimalt til
kolossalt - eller
måske er der
slet ikke noget,
der hedder
sådan? Det
kommer helt
an på, hvordan
man ser på
tilværelsen,
hvad der er
minimalt, og
hvad der er
kolossalt.
Brøndby er for
én kolossalt,
og for en
anden gør en
lejlighed på 75
m2, at Brøndby
bliver minimalt.
Lihme derimod
er for nogle
minimalt, men
hvis jobtilbud og
beboelse på 150
m2 er muligt, bliver Lihme pludselig af en
helt anden størrelse. Derfor er springet
fra Brøndby til Lihme måske ikke så
stort, som det først lyder. Alice og Ralph
Strunck i Dybdal flyttede fra deres trygge
rammer i Brøndby efter at have boet
sammen der i seks år.
Fransk/københavner, jyde/
københavner og kreativ
Da jeg ankommer til Alice og Ralphs
hjem, mærker jeg ikke noget til de to
børn, Therese og Frey på henholdsvis
to og et år. De er lige lagt i seng, og
klokken er kvarter over otte. Lige som
Alice, Ralph og jeg har sat os til rette i det
behagelige beigefarvede sofasæt, titter
Therese frem fra sit værelse. ”Hun har
fået sådan en dårlig vane,” siger Alice,
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mens Ralph skynder sig ned til Therese.
Imens Therese igen bliver puttet, snakker
Alice og jeg lidt om den tidligere hjemby,
Brøndby.
Brøndby er kendt for sit gul/blå
fodboldhold, og Brøndbys fans kender
Alice og Ralph bedre til end de fleste i
Lihme. ”Da vi boede i Brøndby, boede vi
fem minutter fra stadion.” Alice fortæller,
at hendes tur fra arbejde til tider blev
forsinket op til 30 minutter, fordi der
havde været fodboldkamp på stadion.
Da Ralph er tilbage i stuen, falder
samtalen på fordelene og ulemperne ved
at bo i Brøndby. ”En dag holdt jeg i et
lyskryds og ventede på, at det blev grønt.
Pludselig kom alle Brøndbys fodboldfans
styrtende omkring bilen efter et par
FCK fans. Det var en lidt skræmmende
oplevelse, hvor jeg var helt alene, låste
alle døre og bare ønskede, at det snart
blev grønt,” fortæller Alice.
Når historien om, hvorfor Alice og
Ralph valgte at bosætte sig i Lihme, skal
fortælles, skal baggrunden også med.
Deres aner er en blanding af fransk, jysk
og københavnsk. Nærmere, Alices mor er
fransk og hendes far dansk. Alligevel har
Alice boet hele sit liv på Frederiksberg.
Alices franske aner beskrives som
meget temperamentsfulde og en anelse
småtossede. Det er også sådan, Alice
beskriver sig selv, men der tilføres også
ordet kreativ. Det kreative lægger Alice
meget vægt på, og hobbyrummet er
fyldt med bl.a. perler, sakse og stof. Det
kreative udfolder Alice både i hjemmet,
og når hun i sin hverdag er souschef i en
Hjerm SFO.
Ralphs familie kommer alle fra
Vinderup-egnen, så der ligger altså en
jyde gemt i Ralph. Dog har han hele sit liv
boet i København, og her har han oplevet
de obligatoriske drillerier omkring sin
accent, når han vendte tilbage fra en tur i
Jylland.
Det med at flytte langt væk fra sine
forældre ligger i Alices gener på samme

måde som et samlergen ligger i Ralph.
Alices mor tog turen fra Frankrig til
Frederiksberg. Alligevel forstår hun ikke
helt, hvordan Ralph og Alice kan flytte
så langt væk fra hende. ”Men når vi
siger: ”Jamen, du gjorde da det samme,
du flyttede bare helt fra Frankrig til
Danmark”, lyder svaret tilbage til os bare
”Det er da slet ikke det samme”, siger
Ralph og griner let.
Skraldemanden, postbudet eller en
tysk vildfaren turist
En af de vigtigste faktorer, for at Alice og
Ralph slog sig ned her på egnen, var,
at der ikke er mere end ca. 30 minutters
kørsel til Ralphs familie i Vinderup. De
første undersøgelser omkring en ny bolig
faldt på Krejbjerg. Her var der et dejligt
hus, som passede til familiens ønsker.
Dog gik handlen i vasken, og i stedet
fandt de huset i Lihme. Det resulterede i,
at Lihme fik et nyt medlem af kirkekoret,
et nyt medlem af husholdningsforeningen,
måske et kommende medlem af
Borgerforeningen, og Ralph ønsker
at blive et muligt nyt medlem af
jagtforeningen.
En anden vigtig detalje for Alice og
Ralphs valg af ny hjemby er at undgå
frygten for at deres børn bliver kørt ned.
”Hvis børnene bliver kørt ned herude,

er der tre muligheder for, hvem det kan
være. ”1. Skraldemanden. 2. Postbudet.
3. En tysk vildfaren turist,” griner Ralph,
og Alice stemmer let i. Spørgsmålet falder
på, om der er sket noget med dem efter,
de er flyttet fra storbyen og til landsbyen.
Svaret falder hurtigt fra Alice, imens Ralph
ser lidt mere eftertænksom ud. ”Nej, ikke
rigtigt” Alices blik falder på Ralph, der
sidder lænet tilbage i sofaen. ”Jo, måske
lidt. Vi er nok vokset lidt med det hele.
Men det kommer jo meget naturligt, når
man får børn.”
Banko og Zoologisk have
Alice er en ivrig bankospiller. Hun har
været til banko flere gange i Lihme
Forsamlingshus for at skabe sig lidt social
omgang. ”I starten var det mig, der gik
hjemme, og Ralph der havde arbejde.
Derfor gik jeg til banko,” siger Alice. Ralph
er nu arbejdsløs fra et job som vinduesdør- og facademontør, mens Alice har en
souschefstilling i SFO.
Imens Ralph går hjemme og søger jobs,
arbejder han på familiens helt egen
”zoologiske have”. Ralph arbejder på
at give børnene de dyr, han aldrig selv
fik. Efter konfirmationsårene fik Ralph
et akvarium med fisk, og det var så de
’kæledyr’, det blev til. ”Til december skal
vi have kaniner, og Ralph vil også gerne

Der er et kreativt gen i
familien Strunck. Det er
børnene Frey og Therese
allerede ved at udvikle
på.
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Familien Strunck
fotograferet af Kim
Jacobsen til Julemarked:
Therese, Ralph, Frey og
Alice.

have en ilder. Men der siger jeg altså nej,
ildere lugter sådan,” siger Alice. Samtidig
med at Ralph passer hus og børn, og
Alice går på arbejde, plejer Ralph også
sit ’samlergen’. ”Det er noget af det
værste ved at have fået mere plads –
samlergenet kommer frem.” Ralph ved
udmærket, hvem han har arvet det fra,
men troede egentlig, han var kommet
udenom genet i første omgang.
Drømmebyen hilser igen
Alice og Ralph har, modsat de fleste
storbymennesker, altid hilst på folk. ”Folk
har nok troet, at vi har været et par tosser,
der sådan gik og hilste,” siger Alice. ”Den
eneste, der rigtig hilste igen, var vores
daværende nabokone – og hun har
sikkert også troet sit.” Nu hilser folk igen,
når Alice og Ralph løfter pegefingeren
eller nikker en hilsen, hvilket er lidt
befriende.
Er Lihme så Alice og Ralphs

28

drømmested? ”Ja, det er det faktisk!”
siger de begge. Lihme var byen, hvor
de fandt et passende hus, børnene
er kommet hurtigt til, og frygten, for at
børnene ikke skulle få en sund og naturlig
opvækst, er væk. Ønsket, om at deres
børn ikke skulle vokse op i Brøndby,
blev til virkelighed. Børnene kan nu se
alle stjernerne, når de går sig en tur på
grusvejen i modsætning til mulighederne
under en opvækst i Brøndby, hvor det
kun er de store stjerner, der er synlige
gennem gadelysets skær.
Så når I nu møder Alice og Ralph på
Lihmes grusveje, asfalt og fortov så hils –
de hilser garanteret igen.

Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

Mandag, Tirsdag og
Torsdag 09:30 - 16:30

Fredag 09:30 - 17:00
Lørdag 10:00 - 12:00

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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Lihmeboere i komm
Tilknytning til Skive kommune:
Bosiddende i Skive kommune hele
livet. 34 dejlige år i købstaden og 18
dejlige i Vestsalling.
Tilknytning til Lihme sogn:
Købte Sønderhede 8 af Karen Nørgård
i 2002. Glæder mig dagligt over denne
disposition.  
Navn:
Søren Hendriksen
Alder, fødested:
52 år, født på Skive Sygehus
Adresse: Sønderhede 8, Lihme
Civile forhold:
Fraskilt, fire børn: Anne Sofie 26 år ,
Christian 20 år, Mads 19 år og Niels 14 år.
Dertil bedstefar til Alba på fem måneder.
Uddannelse og job:
Uddannet lærer 1982 på Skive
Seminaruim, ålefarmer og ålekonsulent
i 8 år, lærer 3 år, afdelingsleder
Vestsalling Skole og Dagtilbud i Lem. Har
deltaget i hele samarbejdsprocessen
omkring Vestsalling Skole og Dagtilbud,
som forhåbentlig også fremadrettet
resulterer i, at vi kan bevare vore gode
dagtilbud og undervisningstilbud lokalt.
Vil fremadrettet være mere aktiv
i den store gruppe af mennesker,
som samarbejder konstruktivt om
Lihmeegnens nutid og fremtid.
Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet
i Spøttrup. I forbindelse med
konstituerng udpeget af byrådet til
bestyrelsen i Naturcenter Brokholm,
bestyrelsen for Skive Tekniske Skole.
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Parti:
Socialdemokratiet  
De tre vigtigste årsager til at gå ind i
politik:
Det danske demokrati er blandt verdens
flotteste! - Nu var tiden inde til at tage min
tørn.
Der er rigtig meget godt at kæmpe for
i hele kommunen i en bekymrende
centraliseret, privatiseret og egocentrisk
tid.
Lysten til at præge udviklingen
konstruktivt i Skive kommune som helhed
og i Salling i særdeleshed.

munalbestyrelsen
Dorthe Marie Holm Dalsgaard
Min dåbsattest er stemplet i Smidstrup
sogn ved Vejle i 1961. I 1963 overtog
mine forældre fødegården i Fjerritslev,
hvor jeg har haft min opvækst.
Naturen på egnen har altid interesseret
mig og blev baggrunden for, at jeg
fokuserede på biologi og landbrug. Efter
gymnasietiden på Thisted Gymnasium,
tog jeg en agronomeksamen på den
Kongelige Veterinære Landbohøjskole.
Jeg nød studietiden i København og traf
Jørgen, da vi begge var ved at være
færdige med uddannelsen. I studietiden
fik jeg suppleret mine praktiske
færdigheder under et praktikophold
på Silstrup forsøgsstation i Thisted og
på en studierejse til New Zealand,
Australien og Thailand. I 1987 startede
jeg som rådgiver for egnens landmænd
i Sydthy. I 1993 flyttede vi fra Thy til
Salling og startede med at bo på Nørhede
i Lihme sogn. Jeg fik ansættelse på
landbrugscentret på Mors og børnene
blev indmeldt i dagplejen i Lihme og
fortsatte i børnehaven, for derefter at
starte på skolen i Lihme. I 1998 flyttede
vi til Dalsgaard, som ligger i Lem sogn.
I dag går Laura (18 år) og Trine (16
år) begge på Skive Gymnasium og
Helene (13 år) går i VSD og er nået til
udskolingsafdelingen i Lem. Pigerne
er aktive i fritiden og alle tre har hjulpet
med at træne puslingegymnastik i Lihme,
været aktive i VUIF, spiller nu på Skive
Musikskole og har i øvrigt et netværk,
som er meget større, end jeg havde i
denne alder.
Med baggrund i de faglige erfaringer,
som både Jørgen og jeg har haft med
fra vores tid som rådgivere, har vi
udviklet Jørgen´s fødehjem til en større
bedrift. Vi driver et avlscenter med den
Danske Landrace gris, og har en solid
stab af medarbejdere, som vi udvikler
ejendommen sammen med.
Jeg har selv været fysisk aktiv i
Vestsallings Ungdoms- og idrætsforening

Foto: Ann Balleby

inden for specielt gymnastik. Derudover
har jeg været glad for at ride på Lem
Rideskole og sejle ud fra Gyldendal Havn.
Det er naturligt for mig at være involveret
i projekter og det fællesskab, som jeg
oplever ved at være engageret passer fint
sammen med min hverdag herhjemme på
gården.
Ved opstart af Ny Skive kommune, var
jeg med i en visionsgruppe for den nye
kommune. Deltagelsen inspirerede mig
til at gå foran med at sikre de decentrale
tilbud på skole og dagtilbudsområdet,
der var tradition for i Spøttrup kommune.
Dannelsen af Vestsalling Skole og
Dagtilbud er resultatet, og målet
er at sikre den faglige kvalitet på
børneområdet. Nu, hvor planerne er
gennemført, er det en stor glæde at se, at
børn, forældre og ikke mindst personalet
trives i den nye organisation. Økonomien
er afhængig af, at vi har børnene fra
børnehavealderen til og med udskolingen,
og det vil jeg kæmpe for i den kommende
byrådsperiode.
Lem, Vejby og Lihme Venstrekredsen
ønskede, at jeg skulle stille op til byrådet
i Skive, og efter lidt betænkningstid
var jeg klar til at tage fat på opgaven.
Jeg vil bruge min erfaring omkring
borgerinddragelse til at løfte udviklingen i
hele Skive kommune. Jeg vil gerne være
med til at brande Skive kommune på
kvaliteten på børne- og familieområdet.
Jeg vil inspirere til udvikling af de
kystnære yderområder, og selv gøre en
indsats.
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Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

dland
pøttrup

Lem Maskinstation
Viggo Thorgård
Mobil 23461030

Udfører arbejde med rendegraver og slamsuger.
Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
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Fra Lihme til Århus
– den lige og dog udfordrende vej…
Af Jeppe Viborg Hviid
Den rigtige og mest dækkende titel på
denne artikel kunne være mangfoldig.
Sådan er det, når man får et forfatterisk
råderum uden egentlige grænser – ”skriv
hvad du har på hjerte”, fik jeg at vide.
Det vil jeg så forsøge i det følgende.
Udgangspunktet bliver en lille fortælling
om mit liv ’so far, so good’, hvad har jeg
fået tiden til at gå med, siden jeg kom
til verden i 1980 og hvor jeg er havnet i
dag. For når jeg hører om Lihme, som jeg
for øvrigt stadig kalder for ’hjemme’, så
kan jeg fornemme, at jeg rent faktisk har
noget på hjerte.
Landsbydrengens’ første skridt…
Jeg er født og opvokset i Lihme, nærmere
betegnet Vendal, hvor jeg trådte mine
barnesko indtil mit 15. år, hvorefter vi
flyttede fra landet til byen – men stadig
Lihme! Opvæksten i Vendal mindes jeg
kun positivt. Der var højt til loftet, skov,
natur og fjord lige uden for døren. Hvad,
der sommetider var mindre skønt, var
cykelturen på 3 km hjem fra skole i blæst
og regn – men om vinteren kunne man en
sjælden gang tage turen påspændt et par
ski, så alligevel charmerende!
Når man bor i Vendal, kan der godt være
lidt langt mellem legekammeraterne –
men der findes en løsning på det meste.
Enten ved at have tre søskende, ved at
sætte sig på cyklen og køre til byen eller
tage en traver over marken til nærmeste
nabobarn. Det mest nærliggende var
faktisk at gå over marken til Gyldendal,
hvor der jo boede flere andre børn – her
nævnes i flæng; Kristian, Kirstine, Brian,
Dennis, Thora og Evald. Der skal mange
hænder til at tælle antallet af gange, mine
søskende og jeg har spillet rundbold med
de andre nede ved Gyldendal havn på det
store græsareal.
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Fra land til by…
Da vi flyttede fra Vendal og til Irisvej,
var det som om, verden blev lidt større.
Jeg havde også fået en alder, hvor
det var spændende med endnu flere
muligheder. Nu var det især tennisbanen
og fodboldbanen, der trak. Christian, Dan,
Brian og jeg tilbragte aften efter aften med
at løbe efter bolden. For ikke at nævne
alle aftenerne i Lihme Ungdomsklub.
Ungdomsklubben var et virkelig godt
mødested og holdepunkt, hvor man lærte
begrebet ’frihed under ansvar’! Nogen
vil måske sige mig imod, men jeg synes
faktisk, at Lihme var en rigtig god by at
være ung i – alle muligheder er i hvert fald
sat op for at skabe et godt ungemiljø. Jeg
vil også gerne fremhæve Lihme Skole
som en rigtig dejlig og vedkommende
skole, hvor der var plads til individuelle
hensyn. Jeg havde Ditte til dansk, Palle til
matematik og Ane Marie til sprog – og jeg
lærte en masse i alle fag.
At følge i sporene…
Hvad der skulle ske videre efter
folkeskolen, inklusiv et par år på Rødding
Skole, var faktisk ikke et svært valg.
Jeg var måske en smule miljøskadet
af min far, der var lærer på selvsamme
institution. Skive Handelsskole blev
det. Det var en supergod tid – både
læringsmæssigt og socialt - og jeg fik
mange gode venskaber, der holder ved
den dag i dag.
Tre gode år på Skive Handelsskole var
hurtigt ovre, den blå studenterhue sad
på hovedet og forude ventede en, på
en gang, skræmmende og spændende
fremtid. Dengang i år 2000 var finanskrise
ikke et tema, og heldigvis fandt jeg
hurtigt aftenarbejde på Scanlak A/S i
Balling – opsparingen til den store rejse
var begyndt. Sammen med tre gode
kammerater fra handelsskoleklassen

Jeppe Viborg Hviid
med sine to skønne
kvinder Line og
Svea.

drog jeg i februar 2001 af sted mod store
oplevelser på den anden side af jorden.
Vi startede ud i Thailand, hvor vi besøgte
flere små øer og boede på hostel i
millionbyen Bangkok! Efter en måned
blev det ene kontinent byttet ud med et
andet - nemlig Australien. Her havde vi
også en måned, som vi brugte på at rejse
langs Østkysten og opleve. Det blev til
kajakroning med delfiner, riverrafting og
smukke naturoplevelser… Men fire gutter
af sted var også lig en masse hyggelige
stunder med kolde øl, det kan jeg vist ikke
fornægte! Vi sluttede vores rejse af i Kina,
et land uden sammenligning og med store
oplevelser…
Vel hjemme igen skulle der lægges en
ny plan – hvad skulle fremtiden byde
på, og hvad ville jeg gerne være som
voksen? En ansøgning blev sendt af
sted til Handelshøjskolen i Århus og
bachelorstudiet i HA-almen.

og her blev vi faktisk boende de næste
syv år. Jeg var i starten meget i tvivl om
rigtigheden i mit studie: var det det, jeg
ville, og var det noget, jeg kunne? Men
blandt andet gode studiekammerater
gjorde, at der pludselig var gået tre år,
og jeg kunne kalde mig for bachelor i
økonomi!
I sommeren 2004 fortsatte jeg på cand.
merc. studiet bag de samme gule
mursten og valgte at specialisere mig
indenfor regnskab og økonomistyring.
Jeg skrev mit speciale sammen med
min gode kammerat Anders fra Skive
Handelsskole (og som også var den ene
rejsemakker), og vi søgte lidt tilbage mod
rødderne og satte i hovedopgaven fokus
på omkostningsfordeling i Sparbank
(dengang Sparbank Vest). I december
2006 kunne jeg sætte endeligt punktum
for en fantastisk tid på Handelshøjskolen
i Århus…

Hjem til Århus…
I august 2001 rev jeg så rødderne op og
flyttede til Århus, hvor jeg var kommet
ind på studiet. Sammen med Line, der
blev en del af mit liv i år 2000, fandt jeg
en lejlighed i Øgadekvarteret i Århus,

Den ’virkelige’ verden…
Jeg var så heldig, at jeg rimeligt hurtigt
fandt mit første job og kunne i februar
2007 starte hos tøjvirksomheden
Bestseller i Brande. Her havde jeg fået
job som Financial Controller for det

35

Vendalvejj 2 var
rammen om de
første mange år af
Jeppes liv.

Jeppe i
gårdspladsen i
Vendal.

sammensmeltet forstad til Århus) klar
hertil, og det blev vi også stille og roligt.
I forbindelse med familieforøgelsen
begyndte jeg at kigge mig om efter et
nyt job – og dermed slippe for den lange
køretur. Dette lykkedes, og i finanskrisens
spæde begyndelse kunne jeg skifte til
Johnson Controls i Viby. Jeg var ked af
at måtte sige farvel til et spændende job
og gode kolleger hos Bestseller, men tog
derfra med god læring i rygsækken.
svenske marked
og pludselig
blev dametøj
og rejser til
Stockholm en
fast del af min
hverdag…
I slutningen
af 2007 blev
vi ejere af
en lejlighed!
Dermed voksede
forpligtigelserne,
hvilket blev
endnu tydeligere
i foråret 2008,
hvor Line kunne
fortælle mig, at
hun var gravid…
Heldigvis var
vores nye
lejlighed i
Åbyhøj (en
Jeppe var barn i
gamle dage, da der
faldt sne i Vendal og
resten af Danmark.
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Et øjebliksbillede af nutiden…
D. 27/12-08 kom Svea til verden på
Skejby Sygehus – fem dage efter
termin. Hun har forandret hele vores
liv og givet det et helt nyt indhold – på
den fantastiske måde! Hver dag står
man op til en glad lille trold, der lige nu
tømmer skuffer og skabe hurtigere, end
vi kan følge med til, og som vil fremad i
verden… Jeg er blevet rigtig glad for mit
arbejde hos Johnson Controls, hvor jeg
også er ansat som Financial Controller på
to internationale forretningsområder.
Vi har fået en hverdag op at køre, hvor
Svea er i vuggestue, Line tilbage på sit
job på Aarhus Universitet og jeg i Viby –
men vi savner ofte vore familier i Lihme
og Skive! Så rødderne er ikke glemt og
bliver det aldrig – for tiden her har uden
tvivl været med til at forme mig som den,
jeg er i dag.

- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Roslev Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
11 kg BP-gas kr. 149

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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Foto: Marianne Husted

Krista Pedersens liv har været knudret, men i
dag er hun andre en stor hjælp og trøst.

Forhadt og udstødt

Af Marianne Husted
”Jeg ved, hvad det vil sige at møde
modgang. Hvis man ikke har prøvet det,
så kan det være svært at sætte sig ind
i, hvordan andre har det.” Sådan siger
78-årige Krista Pedersen, som gør, hvad
hun kan for at mildne hverdagen for
de medmennesker i bybilledet, der har
været ofre for mobning og udelukkelse
af fællesskabet. Om det skyldes
ordblindhed, forhold til det modsatte
køn, sygdom eller noget helt fjerde, så
står Krista parat med både jordbær og
grøntsager fra haven og en snak, som
luner og får den anden til at føle sig
værdsat.
Krista kender til modgang. Det har hun
oplevet på både egen krop og eget sind.
Krista stammer fra Vendal og er født med
lidt underligt skæve hænder og svage
ben. På trods af det, kom hun tidligt ud
at tjene og havde pladser på flere gårde
i nabolaget. Som 15-årig arbejdede hun
på en gård, hvor der ingen karl var ansat.
Derfor var det Krista, der måtte udføre alt
knokkelarbejdet med at køre foder ind til
kreaturerne, hvilket resulterede i ødelagte
hofter og konstante smerter mange år
frem i tiden.
Som 18-årig blev Krista både gravid og
gift. Hun flyttede sammen med sin mand
på Vinderup-egnen og havde en meget
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svær fødsel, hvor den nyfødte søn døde
få dage gammel. Det blev Kristas eneste
barn, og hun besluttede sig for at gå ud at
arbejde og tjene penge ligesom sin mand,
der var murer. Krista tog det arbejde, der
bød sig. Hun cyklede rundt og arbejdede
på gårdene, hakkede roer og ”lå i
kartoflerne”. Hun serverede i slyngelstuen
på Vinderup Hotel, hjalp sin svigermor,
som havde et pensionat eller passede
kvinder i barselsseng. ”Dengang skulle
kvinden jo ligge ti dage i barselsseng, og
så var der meget som skulle gøres. Der
skulle gøres grundigt rent, fordi mange
nabokoner kom på besøg, tøj skulle
vaskes og den lille passes,” forklarer hun.
De skæve hænder blev blødt op i det
varme vaskevand, og selv den dag i dag
har Krista ikke vaskemaskine.
På den skæbnesvangre dag i 1961
arbejdede Krista på ”Kartoffelsorteringen”,
da der blev sendt bud efter hende.
Hendes mand arbejdede med at
reparere Rydhave Slots Ungdomsskole.
Elevatoren, der skulle bringe ham op
ad slotsmuren, var gået i stykker, og
han faldt 10 m ned. Krista ankom til
ulykkestedet og så sin mand ilde tilredt.
Det gav hende noget af et chok. Hun
var med i amulancen til sygehuset, men
manden døde, inden de nåede frem.
På Statshospitalet
Efter begravelsen blev Krista på
kirkegården. Hun ville ikke væk fra
kirkegården. Og kunne efterhånden godt
se, at hun havde hjælp behov. Først kom
hun på hospitalet i Holstebro, dernæst
på Statshospitalet i Viborg. Selv har hun
kun godt at sige om Statshospitalet. Hun
følte sig godt behandlet, selv om hun blev
bæltefikseret, fik elektrochok og blev iført
svedetøj og fik insulinbehandlinger, der
efterlod hende i en døs. En dag spurgte
en af lægerne hende om, hvilken årstid
det var. Krista kiggede ud over søen,
som Statshospitalet lå ned til, og kunne
se, at isen var ved at bryde op. Hun

svarede: ”Forår”, og lægen sagde, at hun
måtte få bæltet af og kunne begynde at
arbejde på hospitalet. Så gav Krista sig
glad i kast med madlavning, bagning og
støvsugning.
Krista blev udskrevet og kom hjem til
familien i Lihme. Ingen ville vide noget af
hende. Havde man først været indlagt på
Statshospitalet, var man for altid stemplet
som en outsider. ”Jeg var så forhadt, fordi
jeg havde været på Statshospitalet,” siger
hun. Det blev set på som en skam. ”Mine
forældre og søskende ville ikke have
andre ind,” fortæller hun. Naboerne måtte
ikke se hende.
Krista kom til at bo for sig selv. Ingen
kom og besøgte hende, og hun var
ensom, dybt ulykkelig og stadig ikke
rask. Sygdommen varede ved gennem
mange år. Krista blev indlagt igen, og til
sidst blev hun kureret gennem medicinsk
behandling.
På trods af de barske tilskikkelser,
Krista er blevet mødt med i livet, ser hun
Krista og hendes ven, Jørgen,
ved fiskehusene i Gyldendal i
snak med nogle af skolepigerne
fra Lihme.

tilbage på det og siger, at hun har haft et
godt liv. ”Vil man noget og stå på egne
ben, så er man nødt til at være skrap,”
bedyrer hun. Og lidt skrap i munden er
den slagfærdige kvinde unægtelig. Hun
fortsatte livet igennem med at skaffe sig
et udkomme gennem en række løse jobs
som husbestyrerinde, ved at hakke roer,
passe folks haver, sælge grøntsager og
hvad, der ellers bød sig. ”Jeg har kunnet
følge med og kunnet arbejde i stedet for
at sidde på samfundet,” siger hun tilfreds.
I 1992 blev hun endelig, efter års smerter,
opereret i hofterne og dermed fri af den
daglige pine. Opsparing er det også
blevet til i årenes løb. Så meget, at Krista
for en del år siden kunne forære smukke
nye låger til kirkegården i Lihme.
Krista har kendt til at blive set på som
anderledes og som sådan følt sig udstødt.
I dag betragter hun medmennesker
i samme situation og siger om
omverdenens holdning til dem: ”Det er
blevet bedre, men det er ikke væk.”

Foto: Ann Balleby
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Projekter i Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Lihme har deltaget i et projekt Plan09
i de sidste 1 ½ år i samarbejde med
Skive kommune. Der har været fokus på
samspillet mellem naturen, erhvervet,
bosætningen og de rekreative muligheder.
I arbejdet med udviklingen af området er
der taget hensyn til de værdier, som man
ønsker, egnen skal værne om. Områdets
varierede natur og Limfjorden er bærende
værdier, som egnen skal værne om og
vise frem til offentligheden. Målet er at
bidrage til æstetisk udvikling og bevarelse
af egnens byggekultur, samt på æstetisk
vis guide brugere af områdets natur rundt
således at formidling af den lokale historie
bliver en del af oplevelsen.
Ud fra de strategier, som er formuleret i
forbindelse med plan 09 projektet, er der
startet 5 projektgrupper, hvor borgere
selv har meldt sig til at deltage i et forløb
omkring udviklingen af egnen omkring
Lihme.
De fem grupper har følgende
overskrifter:
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1.

Stier og etablering af
landsbynær skov omkring
Lihme, temaet er Lihme som
grønnere by.

2.

Gyldendal området udvikling
som havneområde,
bosætningsområde og
turistinformation.

3.

Ålbæk strand, trampestier
langs kysten og udvikling af
turistinformation i samarbejde
med Limfjordscamping og
lokalområdet.

4.

Byfornyelsesprojekt i Lihme,
Temaet er Lihme som grønnere
by

5.

Energi gruppen.
Energiforsyningsmuligheder.

Skive kommunes udviklingsafdeling følger
projekterne og hjælper med udformningen
af breve til borgere, hvor man henvender
sig om etablering af stier på arealer, som
er offentligt tilgængelige. Der arbejdes på
at tydeliggøre hvilke færdselsregler og
normer, der forventes på disse stier.
Projektdeltagere hjælper med
kommunikationen med borgere og
bidrager således til gennemførelse af
projekterne. Til de projektdele, hvor
der skal investeres for at gennemføre
projektet, ansøges diverse fonde og
lokale investorer, for at skaffe denne del
af finansieringen.
Skovrejsning og stier med
udgangspunkt i Lihme
Lihme er kendt for udsigten til fjorden, og
hvis dette kunne suppleres med bynær
skov fremmer vi mulighederne for et
sundere friluftsliv samt afstressende
rekreative oplevelser. Bynær skov ved
Lihme vil forøge ejendomsværdierne på
boliger, og dermed være med til at sikre
at huse kan handles i Lihme. Det er en
væsentlig sikkerhed for en familie, der
investerer i en bolig, at de kan sælge
deres bolig, når familiens boligønsker
ændres.
I en etableret skov er der et stabilt
opholdssted for dyr og planter, og selv
et lille område vil have stor værdi for
at fremme en bæredygtig udvikling. I
forbindelse med plan 09 projektet i Lihme,
er der peget på området nord vest for
Lihme til bynært skovområde.
Fra projektgruppen forlyder det:
*Der er forslag om, at det kunne være
spændende at lave en meget varieret
beplantning, som kunne sikre kendskab til
alle typer af træer.
* Der er bekymringer om, hvorvidt den
gode udsigt fra området kan kombineres
med skovplantning.
*Der er forventninger til et samarbejde
med Skov- og Naturstyrelsen, Skive

kommune og lokale lodsejere.
*Der er ønsker om at lave et specielt
hundeluftningsområde.
* Skoven inddrages som en del af
stisystemet omkring Lihme.
Gruppen, der arbejder med stier omkring
Lihme prioriterer at få anlagt en rute
omkring byen. Byens fantastiske
placering med fjordudsigt gør at
udsigten fra ruten vil blive meget varieret.
Mulighederne for at følge årstidernes
vekslen og vindens store påvirkning
af Limfjorden vil give hver tur sit helt
specielle præg. Gruppen kontakter
lodsejere for at forberede aftaler omkring
den jord, der skal til for at etablere
stien. Idet der er gode muligheder for at
have indflydelse på planlægningen af
stiens forløb forventes det, at de berørte
lodsejere involverer sig i projektet.
Virkeliggørelsen af projektet vil kræve
økonomiske midler, og der arbejdes
med anøgninger til Skive Kommune og
mulige fonde, hvor Landsbyen Lihme`s
støtteforening agerer som ansøger.
Gyldendal havneområde
Traditionelt har der altid været meget
energiske kræfter involveret i området
ved Gyldendal. Porten til Limfjorden bliver
flottere og flottere, og det er resultatet af
de mange involverede parter, der arbejder
sammen omkring Gyldendalområdet.
Bestyrelsen for Gyldendal Havn
planlægger renovering af havnen. Her
nævnes i punktform de projekter, som
ønskes gennemført nu:
Renovering af molehoved ved vestmolen.
26 m flydebro.
Lille jollebro med Y bomme flyttes til
sydmole, og den gamle jollebro fjernes.
Terrasser ved gæstebro med grillplads.
Terrasser med grillplads mellem
flydebroerne.
Derudover er der en projektgruppe
bestående af beboere i Gyldendal,
repræsentanter fra havnen og andre med

interesse for området. Gruppen arbejder
for at gøre Gyldendalområdet attraktivt for
børnefamilier at bosætte sig i. Målet er at
slå på, at tilflyttere til området vil kunne
deltage i de maritime glæder lige uden for
døren.
Området ønskes etableret under nænsom
hensyntagen til den eksisterende natur
og beplantning, så det fremstår som et
attraktivt naturområde.
Der gennemføres følgende aktiviteter
som led i projektet:
Der etableres en sø i det
naturligt sumpede område, og
der arbejdes med forskellige
muligheder for afløb.
-

Der anlægges et grønt område
med græs og beplantning på det
område, der i dag er bart

-

Der etableres et handicapvenligt
stisystem ind i området og rundt
om søen

-

Der anlægges en naturlegeplads

-

Der opstilles shelters og
anlægges bålplads i tilknytning
hertil

-

Der opstilles bord-bænkesæt på
udsigtsposter

-

Der etableres en handicapvenlig
badebro ved kajakhuset

-

Der etableres foderplads til vildt

-

Der opsættes en
informationstavle ved en af
indgangene til naturområdet

Ålbæk strand
Gruppen der arbejder med Ålbæk strand
har fokus på at forskønne området
ved fjorden, samt etablering af en
trampesti langs fjorden. Derforuden
har gruppen taget fat på formidling af
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historien omkring livet ved Limfjorden.
Der placeres tre interaktive skærme i
området, hvor den største skærm sættes
op i forbindelse med butiksruden på
campingpladsen, hvortil både campister
og andre har adgang. De to øvrige
skærme placeres på skrænten ved
Aalbæk Strand og ved Gyldendal Havn,
hvortil der er let adgang for besøgende.
Projektet planlægges sammen med
Limfjords Camping & Vandland. Projektet
bidrager til at tiltrække flere besøgende
til området, hvilket har en positiv
afsmittende effekt på aktivitetsniveauet på
egnen.
Byfornyelse i Lihme
Gruppen, der arbejder med byfornyelse
af Lihme er i den fase, hvor alle sten
vendes. Gruppen ønsker at komme
med en helhedsløsning, hvor beplantning
og byfornyelse præsenteres samlet.

Når der foreligger konkrete oplæg
danner det grundlag for at inddrage alle
interesserede.
Energigruppen
De lokale muligheder bliver analyseret,
og målet er at udnytte de vedvarende
energiressourcer bedst muligt. Gruppen
arbejder videre i samarbejde med
Skive kommune og repræsentanter fra
kraftvarmeværket i Lem.
Hvis du er interesseret i yderligere
informationer eller blot ønsker at bidrage
til projekterne skal du ikke tøve med at
henvende dig.
Mail: dd@avlscenterdalsgaard.dk eller
telefon: 61747610.

Gyldendal Havn
- stedet hvor tingene sker

Havnefoged telefon: 97560013 Formand telefon: 21907052

Foto: Kim Jacobsen
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
Malerlærling
søges
TØMMERHANDEL ApS
Skriftlig
ansøgning senest den 26.6.
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12

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

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Mobil 40 59 81 61
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Åbningstider i okt. og nov.:
Fre – Lør – Søndag fra kl. 12.00
Vi åbner igen Fredag d. 12 – 2 – 2010

Elsebeth Hansen

JULEN STÅR FOR
DØREN...

VÆRKSTED – GALLERI

KARIN

HENRIKSEN__

_

GLASKUNST - MALERIER – SMYKKER
Ekstra åben i nov. – dec:
Fre. – Søn. Kl. 13.00 – 17.00
Jeg åbner gerne efter aftale.

www.gallerihenriksen.dk
Adelgade 8 – Lihme –7860 Spøttrup - Mobil: 29800350
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