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Jul i familien
Af Dorthe Dalsgaard

Dorthe Dalsgaard

Det er tiden, hvor jeg glæder mig til at
sige tak til dem jeg holder af.
Vise, at vi holder sammen.
Jeg oplever, at traditionerne er med til at
sætte dagsordenen.
Når vi alle er hjemme op til jul, går vi i
skoven for at finde vores juletræ. Det
ender altid med, at vi bliver enige, selvom
vores træer ikke altid lige har den rigtige
facon.
Træet giver en helt fantastisk duft i hele
huset. Vi pynter med stjernen, som er
lavet af ståltråd og perler, farverige kugler,
gammelt julepynt, som børnene har lavet
hos dagplejen, i børnehaven og på skolen
i Lihme.
Risengrøden bliver kogt lillejuleaften, og
der koges rigeligt. En passende del af
den varme risengrød røres med vanilje
og smages til, så den er klar til ris a la
mande. Resten gemmes til juledag.
Menuen juleaften er helt traditionel med
rødkål, grønkål, brunede kartoftler, and,
kalkun og hjemmelavet medisterpølse.
Rødkålen bliver kogt efter Claus Meyers
opskrift, hvor den koges med ribssaft
og eddike. I år skal vi prøve at stege
kødet i en stenovn. Vi har øvet os med
at lave forskellige stege her i efteråret.
Nu er der en plan, som går ud på, at vi
varmer godt op i ovnen om formiddagen,
og får temperaturen op på ca. 300
grader. Det kommer til at passe med at
temperaturen er på ca. 200 grader først
på eftermiddagen. Her passer det med, at
vi sætter kalkunen, anden og stegen ind i
ovnen. Langtidsstegningen vil foregå indtil
kødet har den rette temperatur, og huset
forhåbentlig dufter af julemad.
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Juledag om morgenen spises kold
risengrød med varm nisseøl. Duften af
varm nisseøl er helt speciel, og fortæller
mig, at der er god tid til morgenmaden,
hyggesnakke, nyde fuglene i fuglehuset
og få et glimt af et rådyr, der går forbi
på den sædvanlige rute. Stilheden er
helt fantastisk og roen omkring juledag
betyder rigtig meget for os allesammen.
Forventningerne til julen 2014 er akkurat
lige så høje som alle de andre år. Vi vil
sammen leve op til de drømme, som vi
bygger op sammen i vores familier. Det er
en god øvelse at lade alle få indflydelse
og bidrage i de fællesskaber, som hver
familie kan sætte sit helt eget præg på.
Lihme Bladet er også en del af
juletraditionen. Familie og venner læser
bladet sammen med de julekort som
ligger i skålen. Det er altid en glæde, at
se at bladet læses af alle generationer.
Hermed ønskes alle en glædelig jul og
god læselyst.
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Håndværksbrød
fra Vils Bageri
og bake off
Lørdag rundstykker kr. 3,50
Thise ejeriprodukter
Post Danmark
Tips
Lotto
Pakkeservice
Apoteksudsalg
Pejsebrænde
Briketter
Indlevering af rensetøj
Åben kl. 7.30-19.00
Kåsvej i Lihme
9756 0008

Juletraditioner i Lihme

Lihme kirke med lys på fra ”Vi tænder lys i Lihme”

I familien Lind Andersen
mødes alle til lystændingen

Ungerne elsker
fakkeloptoget

Salling Koret gav
en flot julekoncert
til ”Vi synger julen ind”

Børn og ild - en fantastisk
kombination

Luciaoptog

Advent julesokker
i Lihme Brugs har
været en
kæmpesucces
Familiehygge
Friske unger

Lihme kirke under fuldmånen

Søde luciapiger i
våbenhuset i Lihme kirke
Julemarked
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Vintersport i Lihme
Af Lissie Hermansen og Marianne Husted

Lihme-boerne dyrker mange former
for sport og motion om vinteren. Både
for at få muskler af stål og til lyst og
velvære.
Badminton - Anne-Lene Smedemark
”Jeg har spillet badminton i VUIF’s
badmintonafdeling i seks år. Jeg synes
det er rigtig sjovt. Vi har tekniktræning,
hvor vi spiller med hinanden. Vi spiller
holdkamp mod forskellige klubber, fx
Viborg, Herning og Ikast. Der er mange
fra vores klub, som vinder. Emil Hørby
vinder hele tiden.”

Nu har jeg gået der i 12 år; men jeg
kan stadig lære mere. Det er også rigtig
hyggeligt og socialt at være sammen,
med de andre piger om mavedansen. Vi
slapper bare af, og mavedansen giver
rigtig meget smidighed.”
Mette Nymann

Anne-Lene
Smedemark

Mavedans - Mette Nymann
”Jeg begyndte at danse mavedans, da
jeg havde gården. Da var jeg næsten altid
sammen med mænd, og jeg var også selv
ret mandhaftig i gummistøvler dagen lang
og med overarme, der sagde sparto. For
også at gøre noget for den feminine side,
startede jeg i Skive Mavedanserforening.
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Fitness – Kristian B. Andersen
”Jeg går til fitness 3-4 gange om ugen i
Bustrup. Det er en god måde at få tiden til
at gå og få motion, og så er det sjovt. Der
er et godt sammenhold, hvor alle er flinke
mod hinanden. Om formiddagen er det
mest pensionister, som er i centret. Jeg er
der efter skoletid og først på aftenen. Lige
efter skole kommer der unge 15-25-årige,
og om aftenen er det de lidt ældre. Der er
forskellige maskiner, som man kan bruge
til at blive stærkere. Jeg træner fx ryggen,
benene, armene og brystkassen. På
YouTube og andre steder kan man også
se, hvilke øvelser man kan lave med de
forskellige håndvægte og vægtstænger
og hvilke muskler, de styrker.”

Zumba - Tove Christensen, Marianne
Stærdahl, Hanne Trærup og Dorthe
Kjær.
Tine Tinglef underviser i zumba i
aktivitetshuset i Lihme hver torsdag for
et hold aktive, friske lokale kvinder. Tine
har undervist siden 2011, Dorthe Kjær
udtaler:
”Tine er bare den bedste. Hun kommer
altid med et godt varieret program og
lækker musik. Vi griner, sveder, råber,
danser og forbrænder en dejlig masse
kalorier.” Dorthe smiler stort, og de andre
nikker og griner. ”Så er det i gang,” kalder
Tine og starter musikken ’flash Dance’
så højt det kan lade sig gøre. Pigerne er
bare klar.

”Jeg kan hverken undvære motionen eller
det sociale samvær her på holdet og jeg
har været med hos Kis i mindst 25 år,”
siger Birthe Hald.

Damegymnastik – Birthe Hald
Hver mandag aften er der damegymnastik i aktivitetscenteret i Lihme. Her koster
Kis rundt med 20 af Lihme og omegns
kvinder i deres bedste alder.
Kis har været deres instruktør i årevis men det er aldrig kedeligt, siger de.

Birthe Hald

Et sammensat program til musik, hvor
alle muskelgrupper bliver brugt, strukket
ud, afspændt og afslappet - kort sagt det
handler om styrke og smidighedstræning.

Zumba - Tove Christensen,
Marianne Stærdahl, Hanne
Trærup og Dorthe Kjær
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Herregymnastik – Kim Jacobsen
Kis er også træner for herregymnastikken
hver torsdag i aktivitetscenteret i Lihme.
Det er et lille hold af lokale mænd, der
træner muskler, udholdenhed, spændstighed og smidighed.
”Vi spiller lidt fodbold, og så er der tid til
mandesnak og en enkelt øl, inden vi går
hjem,” udtaler Kim Jacobsen på vegne af
hele holdet og opfordrer til, at der kommer
flere mænd til herregymnastikken.
Biking – Lene Witte		
Lene Witte fra Lihme er bikinginstruktør.
(Biking = Motionscykling på motionscykel).
Hver tirsdag og torsdag går det løs på
Lem skole. Det ligner selvpineri. Stønnen
blandet med latter, kække bemærkninger,
mandehørm, svedende kroppe med smil
på læben - de elsker det!
De er fem seje gutter, der to gange om
ugen kommer fra Balling for at træne hos
Lene.

Lene Witte
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”TEMPO, BELASTNING, KOM SÅ, 1 2
3 4, OP OG STÅ i pedalerne, KOM SÅ
og EN GANG TIL,” lyder det fra Lene alt
imens hun selv fører an i feltet.
Der skal køres 20 til 25 kilometer pr.
gang. Men hvorfor gør de det? Brian og
Henrik cykler ca. 3000 km om året, så de
holder ders form ved lige, indtil de igen
kan komme på racercyklene.
Jens griner og tørrer panden af: ”Jeg gør
det for at få noget motion her om vinteren,
om sommeren cykler jeg kun småture
med familien.”
Feltets seje fyr, Anthon, er også med på
et hold i Skive hver uge. ”I Skive er fyrene
lige så flotte som mig,” siger han. Man
kan ikke sige, at Anthon er et fnug, men
der arbejdes på sagen.
Fyrene fra Balling kunne godt tænke sig
lidt udfordring fra nogle Lihmeboere.

Stolegymnastik 2014
Af Karen Marie Jensen
Hver tirsdag i vinterhalvåret kl. 14.30 i
Fælleshuset på Valmuevej. Vi starter i
september og slutter som regel til påske.
Vi er fire, der har taget kursus i at lede
stolegymnastik, og vi skiftes til at lede
gymnastikken. Det er Irma Olesen, Grete
Kammersgaard, Mette Nymann, Karen
Marie Jensen.
Det er Lihme Pensionistforening, der står
som arrangør. Vi er ca. 20 deltagere, hvor
den yngste er midt i trediverne, og den
ældste sidst i firserne.
Vi har kaffe med, som vi drikker bagefter,
og hygger os en halv times tid.
Carsten Lillelund (yngste deltager):
”Jeg er med for at få motion, hyggeligt
samvær, og så er det er samtidig et
latterkursus, for der falder altid mange
kvikke bemærkninger.”

Ingrid Nielsen: ”Jeg går til gymnastik for at
få motion og bevæge mig, alt det jeg ikke
får gjort i hverdagen, og for samværet
med de andre deltagere.”
Svend Jørgensen (ældste deltager): ”Jeg
er med for samvær, kaffe og nyheder.”
Jeg er med til at lede gymnastikken, og
det gør jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt,
at holde sig i gang længst muligt. Det er
vigtigt at få smidighed, styrke og balance i
hele kroppen, så det træner vi.
Vi bevæger os ikke længere væk fra
stolen, end vi kan nå den. Alle kan være
med.
Mit motto er: Lidt motion er bedre end slet
ingen motion.

Stolegymnastik
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Amerikansk fodbold – Jan Haarbo
”Om vinteren er det mest
styrketræning, kondition og teknik - i
og med vi ikke kan træne tacklinger,
når vi er indendørs og uden hjelm og
skulderbeskyttelse. Det er 25 år siden
jeg startede med amerikansk fodbold
i Skive Gators. Vi træner i Resen. De
yngste i klubben er 10 – 11 år, og så
er der medlemmer i alle aldersgrupper
op til seniorer. Jeg er blevet bidt af
sporten og synes stadig, det er sjovt at
spille. Vi går på græs i marts måned,
hvor sæsonen for udendørstræning
begynder.”

10

Cykling – Jonas Jensen
”Jeg træner til den nye cykelsæson. Tre
gange om ugen styrketræner jeg lige efter
skole for at opbygge muskelmasse, så
jeg kan køre både stærkere og længere
til næste år, hvor jeg skal cykle i Nr.
Søby Cykelklub. Hver torsdag træner
jeg sammen med andre cykelryttere på
racercykler i Skive, så vi holder gang i
benene og er i form til at begynde at køre
i intervaller igen til februar.”

Jonas Jensen
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Senior idræt – Inga N. Jensen
”Alle starter med opvarmning, som er
en form for gymnastik. Så er der en
lille pause, hvorefter vi kan fortsætte
med hvad vi vil. Jeg fortsætter fx med
gymnastik eller laver styrketræning.
Andre spiller bowling eller bob. Så er der
en halv times pause, hvor vi får kaffe og
hjemmebagte boller. Derefter
går jeg i varmtvandsbassinet, hvor en
instruktør
guider os igennem øvelser for arme,
ben og resten af kroppen. Hvis vi har
lyst, kan vi vælge at gå i boblebad
bagefter. Det er hver onsdag i Pulsen
i Balling fra kl. 9.00 til ca. 11.30. Nogle
gange er vi 60 personer. Der er også tid
til socialt samvær, pjatten og at man lærer
andre at kende. Jeg var ret skeptisk,
inden jeg startede; men synes nu, at det
er rigtig godt.”

Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Maling · Værktøj · Arbejdstøj · Brændeovne · Haveredskaber
Plæneklippere · Postkasser og alt i byggematerialer
Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag:
8.00-12.00

HOBBY-HUSET
GRUNDVAD BYGGECENTER
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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A/S

Mandag til fredag: kl 8.00-18.00, Lørdag: kl 8.00-17.30, Søndag: kl 9.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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Januar, februar, marts åbent for
selskaber, begravelsessammenkomster,
møder, generalforsamlinger mv. og mad
ud af huset.
Ring og lave en aftale: 97560166
Åbent hele påsken fra kl. 13.00-22.00

Følg os på facebook og www.restaurantgyldendal.dk
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Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp + 45 2335 2301

Spøttrup
Havkajaklaug/-klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal
DK-7860 Spøttrup

Priser pr døgn /
Prices per 24 hour /
Preise pro 24 Stunden
Børnekajak / Children’s kayak
/ Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak
DKK 175.
2’er kajak / two person kayak
/ Zweierkajak DKK250.
Efterfølgende døgn / successive 24 hours / je weitere 24
Stunden: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution
DKK 500.
Minimum 2 personer, heraf
en over 20 år/ minimum two
persons, of whom one must
be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter
als 20.
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Lihme Stien - julevandretur
Af Dorthe Dalsgaard

Alle inviteres til en frisk morgentur
3. juledag. Vi mødes lørdag
den 27. december kl 8.00 ved
forsamlingshuset. Kom og se stien
omkring Lihme, hvor den sidste
beplantning blev færdig i efteråret.
Vi går 5-7 km og er hjemme igen inden
kl 10.
Stien omkring Lihme
Stien omkring Lihme er færdig. Ruten går
fra skolen til kirken. Bag skolen går man i
en allé af seljerøn. Oppe bag tennisbanen
er der placeret et par bordbænkesæt
samt en bålgryde. Her er udsigt til Nr.
Lem plantage og ned over fjorden og god
mulighed for at sidde og nyde vidderne.
Langs fodboldbanen er der plantet tre
rækker bær og frugttræer. Der er tjørn,
multiflora rose, slåen, hasselnød og æble
og flere typer af kirsebær. Alle kan plukke
til eget behov, og resten bliver til fuglene.

Stien krydser Amtsvejen og går ned langs
villakvarteret i Lihme. Her er der udsyn ud
over markerne, og i sommeren 2014 har
der gået kreaturer og heste.
Der er en trampesti, som stikker tværs
over Ole og Bentes mark ned til søen ved
kirken. Her er der en gangbro omkring
den mørke skovsø. Uden for på pladsen
er der placeret borde, bænke og en
bålgryde.
Der er tre informationstavler, hvor der
kommer information om beplantning, livet
ved søen samt Lihme kirke. På tavlerne
står der information om, at projektet
er financieret af Skive Kommune og
Friluftsrådet.
Stigruppen
God fornøjelse med brug af stien ønskes
af Stigruppen:
Bjarne Sørensen, Birthe Hald, Carsten
Fredsgård, Bo Hansen, Jan Miltersen,
Ferdinand Aalbers, Bertel Trærup og
Dorthe Dalsgaard
Mange tak for indsatsen med plantning og
oprydning ved kirken.

Bænke
tjekkes
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Borde
tjekkes

Et skønt parti
af Lihme Stien

Palle fører an i kaffeog snapsepausen

Opskrift:
Julesnaps med Kongen af Danmark
1 flaske Brøndum snaps
100 g Kongen af Danmark bolsjer
Bolsjerne blendes og hældes i
snapsen.

Snapsen får en fyldig og likøragtig
smag.

Pause bag
Lihme kirke

Tove tjekker lige
æblesorten

En snak ved
et af bålstederne
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Margit løb maraton i Bremen
Af Lissie Hermansen

Margit Jensen har i år gennemført sit
andet maratonløb. Et maratonløb er en
distance på 42,195 km.
I 1993 gennemførte Margit fra Øster Hærup sin første maraton. Det foregik i Berlin. Men hun var ikke tilfreds med resultatet og lovede sig selv, at en dag skulle det
gøres om.
En dag i foråret blev Margit udfordret af
sin datter, som lige havde født og gerne
ville tilbage i god form. Datteren sagde til
sin mor, at de skulle løbe maraton i Bremen i september 2014.
Så var det altså nu, Berlin skulle revancheres. Margit fortæller, at de trænede
sammen med avis maraton i Holstebro
hver onsdag og derudover 2 - 3 gange
om ugen selvtræning på distancer op til
25 km.
”Jeg trænede i april, maj og juni, holdt helt
fri i juli og trænede så igen i august og
september. Løbeklubben avis maraton arrangerede en tur til Venø, hvor vi løb over
25 km. Derefter troede jeg på det. Det
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her, det kan jeg godt! Jeg er klar,” fortæller Margit om tiden inden løbet.
”Træningen er ikke med iPhone og musik
i ørene, kun til naturens egne lyde, pulsen
og føddernes nedslag i grunden under
dem. Det er meditation, ny energi, afstresning, og man bliver virkelig afhængig
af at løbe og af den frihed det er at gøre
det,” fortsætter hun.
Desværre blev Margits datter ikke klar til
at tage med, men det var der 200 andre
fra løbeklubben, der var, som tog afsted til
Bremen sammen med Margit.
Margit fortæller om maratonen: ”De første
30 km løb jeg fuldstændig efter min plan,
6 minutter og 30 sekunder pr. km. Det
havde jeg jo trænet, trænet, ikke løbe for
stærkt; men bare holde tempoet. Alligevel
ramte jeg ’muren’, og resten af turen var
hård, virkelig hård, men jeg fandt viljen til
at gennemfører løbet. Slut tid på 4 timer
og 51 minutter.
Jeg gjorde det, og jeg er glad!” og hun
spørger: ”Og i 2015, så gør jeg det igen i
Berlin - er der nogen der vil med til Berlin
maraton?”

AKT-KRAP
2012-13 i Skive
Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

Eller kontakt PsykologCentrets leder Lene Metner på Tlf.:
21 79 52 04

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)
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Klassen fra Teknisk Gymnasium Skive
foran en af University of North Dakotas
vartegn sammen med to lærere,
Andrew T. Davidson og Ann Balleby
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En måned på University of North Dakota
Af Nikolaj Jacobsen

Jeg er 3.g’er på htx i Skive og går på
studieretningen Global Culture. En del
af undervisningen på studieretningen
foregår i 3.g på University of North Dakota
i USA nær grænsen til Canada.
Undervisningen på universitetet
koncentrerer sig om teknologi og
innovation, men vi lærer også en hel
masse om samfundsfag og træner vores
engelsk på sådan en tur.
I teknologi prøvede vi at lave vores
egne motherboards, og tjekkede om vi
kunne få det til at virke med en diode. Vi
prøvede og så laserprint og fik printet på
fx telefoner.
I innovation fulgte vi en række
forelæsninger, bl.a. i jura. Den største
oplevelse var nok en forelæsning med
en entreprenør, som havde startet en
hel række virksomheder. Dertil var vi på
universitetets afdeling for innovation i
flere omgange.
Universitetet underviser naturligvis i
masser af emner, og vi var på rundvisning
på flere fakulteter, bl.a. air and space,
hvor man bl.a. uddannede folk til piloter
og astronauter.
Undervisningen
En spændende del af undervisningen,
som var anderledes end noget jeg har set
i Danmark, var show and tell.
Det gik ud på, at hver elev skulle have en
ting med og så fortælle om det i dybden.
Det var hos dr. Yearwood i teknologi. Fx
havde en pige sin drikkedunk med og
fortalte så detaljeret om et filter, som sad i
den. Det var en super undervisningsform.
Ishhockey og fritiden i øvrigt
På universitetet er det helt store ishockey.
Især mændenes hold og University

of North Dakota har USA’s bedste
universitetsarena. Om fredagen, når vi
fik fri, gik vi bare og ventede på, at vi
skulle til ishockey. Der var op imod 11.500
tilskuere til kampene, som også blev vist i
tv. Det var vældig højtideligt, bl.a. startede
man med militærfolk, som bar faner ind
og afsyngelse af nationalmelodien.
Det var omtrent det samme til football
(amerikansk fodbold) på det indendørs
stadion med kunstgræs.
Universitetet har også et godt
wellnesscenter med haller, fitnesscenter
mv. Her spillede vi fodbold mod andre
studerende – især andre udlændige, især
fra Frankrig, fordi europæiske fodbold
ikke er så stort i USA og spillerne derfor
ikke så gode.
Mad i Squires
Frokost og aftensmad spiste vi en af
universitets meget store kantiner. Vi fik et
madkort og kunne så selv vælge ud af et
imponerende udvalg i buffeter. Burgerbar,
pizzabar, byg-selv-sandwich, etnisk mad
fra fx Kina eller Mexico, salatbar, supper,
tag-selv-softice, kager... På væskesiden
kunne man vælge mellem cola og andre
sodavandstyper, cacaomælk, vand, te,
mælk og alt i juice. Det var et sandt orgie,
hvor det kunne knibe at nå at prøve alt.
Nogen var nok også nødt til at tænke på
vægten, for når der er alt og man kan gå
så ofte man orker, så skal man tænke sig
om.
Culture night
Ca. en gang i måneden arrangerer
universitetets internationale afdeling
en ”Culture night”, hvor forskellige
udenlandske studerende præsenterer
deres hjemland. Vi så bangladesherne
præsentere deres land og skulle så selv
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I det internationale
center

præsentere Danmark.
Vi blev delt i to grupper. En gruppe, der
lavede en powerpointpræsentation af
Danmark og en gruppe, som lavede mad
til de ca. 150 gæster.

Nikolaj i Fort Abraham Lincoln State Park
ved Missouri floden, hvor ”Danser med ulve”
blev optaget.

Jeg var på madholdet sammen med to
andre elever og to lærere.
Menuen var dansk bøf med bløde løg,
kartofler og sovs. Ris a la mente og
risengrød.
Vi fik lavet noget fantastisk fint mad – vi
fik meget ros. Ikke mindst sovsen blev
berømmet og joh, den stod jeg for!
Serveringen stod nogle andre
universitetsstuderende for, og de havde
ikke helt fanget sammensætningen: det
er ikke ofte, at vi i Danmark serverer
risengrøden med den brune sovs!
Naturparken Badlands
Den sidste uge var vi på rundtur i staten,
North Dakota. Vi så mange ting, men det
klare højdepunkt var en tur i Badlands,
en stor nationalpark i en helt særlig natur,
som man kan se på billederne.

Spisning i
universitetets stor kantine

Nikolaj viste talenter i køkkenet - både kulinarisk
og med søde piger

Vi kom helt, helt tæt på en ret stor
flok af vilde bisoner. En anden stor
naturoplevelse var en elk eller wapiti,
en overstor kronhjort, som vi ikke har i
Europa.
På hele turen rundt i staten havde vi
Matt Mutzenberger med. Matt er født
og opvokset i staten og var studerende
på universitetet. Han kunne fortælles os
virkelig meget, både om naturen, kulturen
og erhvervslivet i staten.
En sidste ting som skal med var
olieeventyret som North Dakota er midt i.
Hvis det bliver muligt, så vil jeg gerne
til USA igen – det kunne være som
studerende eller på anden vis.
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Nikolaj og Marcus
til ishockey - i det helt
rigtige outfit som de
indfødte.
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,-

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

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

25,25,20,30,-

Kyllingeburger m/paneret kød 50,Kyllingeburger m/ slice kød
60,-

Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød

45,65,65,75,65,75,-

½ Kylling, m/pommes frites
½ Kylling m/salat

75,75,-

½ Kylling m/agurkesalat

50,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites

70,-

7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
65,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese
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65,65,75,50,5565,60,65,75,-

Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger
Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab
Menu: Hjemmelavet burger

75,75,-

80,85,95,80,115,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 85,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
65,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 75,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce

85,-

Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce

85,-

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

50,75,-

Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

55,55,55,-

75,-

&

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

30,25,-

solcenter

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing
Salat m/ kylling el. kebab

50,70,-

Grov sandwich m.
kylling eller kebab

65,-

50,55,-

Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix

Sunshine

40,-

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdage, søndage
og helligdage
9.00 - 21.00

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup

Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børne-

40,-

pommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

40,-

Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33

35,-

Åbningstider

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

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

kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-21:00
Lukket
kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-23:00
kl. 15:00-23:00
kl. 14:00-21:00
kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00
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Jan Metner · Niels Peder Toft · Helle Ørskov · Finn Andersen
Sanne Jensen · Freddy Hansen · Birgitte Toft Hummelmose
Elsebeth Futterup · Martin Eberhard Olesen
Mette Boel Christensen · Ida Albers Nielsen
Gitte Bolby · Stine Toft Kjer
Solveig Hornskov Davidsen

Aut. fysioterapeuter
Christiansgade 15 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 03 05
Telefontid: 8.00-15.00
Mandag - torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00
www.fysioterapien-skive.dk
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P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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Unge husejere i hjertet af Lihme
Af Marianne Husted
En velnæret grå kat sidder på en
solbænk på rejsebuddets hus i centrum
af Lihme. Katten springer ned og smyger
sig med ind i gangen, hvor en trappe
leder op til første sal; mens hvidmalede
fyldningsdøre giver mulighed for at gå til
venstre eller højre. Velholdt, velholdt ser
det ud. Lysegråt gulvtæppe fra væg til
væg og hele vejen op ad trappen uden en
eneste plet eller trevlet kant.
Snart efter er jeg bænket ved bordet i
stuen sammen med husets tre beboere
og kan se både Adelgade og Ålbækvej.
Centralt beliggende hus, som rejsebuddet
boede i – engang.
Nu har nye unge mennesker overtaget
huset. Det er 26-årige Daniel Mirauti og
25-årige Diana Chirila, som har købt det
og flyttede ind midt i oktober sammen
med deres ven, 35-årige Bogdan Ferariu.
Overkommelig pris
”Vi havde ikke lyst til at betale 2 millioner
kr. for et hus i Skive, Viborg eller en
anden større by,” forklarer Diana,
som derfor kiggede efter hus i et helt
andet prislag i en mindre by, for at hun
og kæresten Daniel kunne få opfyldt
drømmen om eget hus.

mening. De skiftede bank til Den Jyske
Sparekasse, som gerne ville hjælpe det
unge par til at blive husejere og gav dem
et 4-årigt lån med en rente på 4,5 %.
De unge har haft venner på besøg, der
har spurgt ind til, hvor meget de skal
betale for huset, og hvor længe de skal
betale.
”Jeg sagde fire år. Og de gentog
spørgende, fyrre år. Nej fire år,” griner
Diana, som altså har udsigt til, at huset er
betalt ud inden hun fylder 30.
Jobmuligheder
Både Diana, Daniel og Bogdan er
rumænere og kom til Danmark for godt tre
år siden. Med ønsket om at tjene penge.
Og for Diana og Daniels vedkommende
også med ønsket om at købe hus og stifte
familie.
Diana har en universitetsgrad i biologi,
Daniel har læst økonomi og arbejdet
i et byggecenter, mens Bogdan er
bilmekaniker og har arbejdet som sådan i
en årrække i Rumænien.

Det gav pote. 200 m2 rødstenshus i to
etager med garage og have for en pris på
350.000 kr.

De er flyttet efter arbejde flere gange i
Danmark. Alle tre startede med at arbejde
på samme svinefarm på Fyn. Til en løn på
10.500 kr. pr. måned inden skat. Bogdan
var der i to et halv år, mens Diana og
Daniel var der et år.

”Jeg synes det er et flot og stort hus.
Selvfølgelig skal vi reparere lidt,” siger
Daniel om det arketypiske Lihme-hus i
røde sten.

”Det var svært. De ville ikke betale
overarbejde, pension, søgne-helligdage
og den slags. Vi arbejdede hver anden
weekend.

Da parret havde fundet huset, henvendte
de sig i Danske Bank for at få det
finansieret. Banken sagde, de skulle købe
hus i Skive i stedet for.
Det fik dem dog ikke til at ændre

Danskerne fik en højere løn; men ikke
os. De ville have medarbejdere, der
arbejdede for en lav løn,” forklarer Diana
om deres første arbejdsplads, hvor de
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Bogdan (tv) byder på røget ost
– en udsøgt specialitet,
som hans mor har sendt i en
pakke fra Rumænien.

havde kontrakt på at skulle arbejde
mellem 160 og 200 timer hver måned.
Efter endnu et job på en svinefarm,
denne gang til 18.000 kr. pr. måned, fik
Daniel og Diana arbejde på Rose Poultry
i Vinderup, hvor Bogdan også fandt
arbejde. Fjerkræslagteriet har i de sidste
måneder skiftet meget ud i ledelsen og
også fået ny administrerende direktør.
40 medarbejdere blev fyret i september,
blandt dem var Daniel og Bogdan.
”Jeg pakker ferske kylliger, brystfilet og
større pakker,” fortæller Diana, som gik
fri i fyringsrunden og arbejder på et skift
fra 10.30 – 18.30 fem dage om ugen.

Bogdan og Daniel er nu vikarer på Rose
Poultry gennem vikarbureauet JKS og
bliver hyret ind, når der er travlhed. De
er også tilknyttet andre vikarbureauer og
kører efter arbejde, hvor det viser sig. Om
det er på en flødebollefabrik i Give eller
en glasfabrik i Sorring.
”I denne uge har jeg arbejdet på Gern
Glas, og det skal jeg også i næste uge,”
fortæller Daniel, som ikke er bleg for at
køre de 200 km efter arbejdet hver dag.
Han oplever, at virksomheden er glad for
ham og tror, at det måske kan ende med
en kontrakt.
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Fremtiden
På trods af de skiftende arbejdstider
går alle tre på sprogskole for at lære
dansk. På sigt vil Bogdan gerne
være bilsynsinspektør og inden for
mekanikerfaget igen. Han vender
tommelfingeren opad på spørgsmålet om
synet på Danmark, hvor han ønsker at
blive boende.
Om det skal være i Lihme eller et andet
sted må tiden vise.

forældre, hvis hun var blevet i Rumænien.
”Preben bød os velkommen og kom med
en blomst fra naboerne. Det var dejligt,”
smiler Diana om mødet med Lihme.
Både hun og Daniel har fået nok af at
flytte rundt og håber, at de også bor i
Lihme om ti år.
Til den tid hedder huset i hjertet af Lihme
måske ikke længere rejsebuddets hus i
folkemunde; men Diana og Daniels hus.

”Vi er meget glade for Danmark. Vi kan
arbejde her og leve et normalt liv. Vi er
meget heldige,” siger Diana, som havde
været nødt til at bo hjemme hos sine

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

Åbningstider:

forhandler

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

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

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

Alle typer gravearbejde med rendegraver
Opgaver med minigraver med eller uden hammer
Nedgravning af dræn
Nedbrydning
Levering af sand og grus
Kloakarbejde: Nyanlæg, renovering, reparation, og
vedligeholdelse i samarbejde med ”Din Kloakmester”

Så er den gamle klar igen
Henning Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
97568024/51182529
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• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

HAR DU EN ØKONOMISK
PLAN FOR DIT LIV?
Kig ind i filialen
og hør mere om,
hvad vi kan gøre
for dig...

Lad os hjælpe dig godt på vej...
Hvilke drømme og ønsker har du? Og hvordan harmonerer de
med dine økonomiske muligheder? Lad os hjælpe dig med at
skabe et overblik over din økonomi, så du kan gå fremtiden i
møde med ro i sindet.
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www.djs.dk

Ny bog om Gyldendal Teglværk
Af Ann Balleby

Der var fuldt hus og gensynsglæde,
da der søndag blev holdt reception for
bogen ”Gyldendal Teglværk” af Flemming
Bjerregaard Johansen.
Der var mere end 150 mennesker
indenfor i varmen på Restaurant
Gyldendal, hvor receptionen blev holdt.
Mellem 80 og 100 af dem nød Laila
Andersens lækre frokost. Senere kom
mange forbi og spiste kage og drak en
kop kaffe.

Ved receptionen var der mange glade
gensyn mellem folk, der har været børn
ved Gyldendal Teglværk.
Bogen kan nu købes i Lihme Brugs og
hos Skive Boglade i Adelgade.

Flemming Bjerregaard
Johansen, forfatter
og pensioneret
betjent.

Bogen beskriver Gyldendal Teglværks
historie og den teknik, som værket
arbejde med. Dertil finder bogen også
plads til at beskrive livet omkring
teglværket og hvordan fjorden dengang
var et spisekammer.
Allerede ved receptionen og i forsalg er
der solgt 130 bøger, hvilket vil sige godt
40 % af oplaget på 300 bøger.

Gyldendal Teglværk i fuld drift.
I dag ligger Gyldendal Havn og
Restaurant Gyldendal på arealerne.
I dag er arealet bag Teglværket sø og shelters
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Gensyn mellem folk
der har boet i
bestyrerboligen
til teglværket.

Mange fik signeret
deres bøger - her
er det
Karl Gerhard.

Laila, som driver restauranten, og
Flemming får sig
en hyggesnak.
Der blev virkelig hygget
og snakket på
Restaurant Gyldendal.

En plads ved udsigten over Venø Bugt
var en ren vinder på en dag, hvor en
del gik forgæves eller stod længe og
ventede på et bord.
Tormod, som er over 100 år
kom til receptionen. Han
har hjulpet til
med viden til bogen.
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Vejby Vognmandsforretning
& Stouby Transport ApS
tilbyder vognmandskørsel med ...
•Kran/container
•Suge/blæse bil
•Rendegraver

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

04-07-2012 10:48:01

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
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www.jonsered.dk

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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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Vinteren er over os, kalendermæssigt. Et
nyt spændende år for Lihme nærmer sig.
Et år hvor vi forhåbentlig vil se en række
initiativer og fornyelser, som forskellige
foreninger og grupper har arbejdet på
igennem en længere årrække.
Vi skal gerne indvi et nyt torv og
krydset i Lihme samt en byplads ved
forsamlingshuset. Arbejdet herpå er i
gang.
Den nye daginstitution for aldersgruppen
0 – 6 år og omklædningsrum samt et
café/møderum samt gymnastiksal i dele
af Lihme skole er under sidste del af
ombygning/renovering og skal også gerne
indvies i løbet af foråret.
Vi har færdiggjort et stisystem og området
bag Lihme kirke.
Alt i alt arbejder og forbedringer, som vi
kan være både stolte over at have nået
samt glade og meget tilfredse med.
Til januar, ved næste fællesspisning,
kan vi byde fem nye familier velkomne til
Lihme. Sognet vil for 2014 formentlig få
en befolkningstilvækst på omkring de 3-4
%. Det er mod demografiprognoserne, og
en rigtig god udvikling for vort område.
Dagli Brugsen i Lihme har allerede først i
december 2014 nået årets målsætning for
omsætningen i 2014.
Denne positive udvikling skyldes det
lokale engagement, de forskellige
foreningers indsats, arbejdsgruppernes
tålmodighed og ihærdighed for at skabe
resultater. Det skal vi værne om, og både
være os bevidst om, og se til hvorledes
vi kan udvikle vor område endnu mere.
Sådan, så Lihme bliver et endnu bedre
sted at bo og leve. Et godt sted for de

38

kommende generationer at vokse op.
Vi har noget at byde på som bosted og
lokalsamfund!
Afholdte aktiviteter
Først i oktober besluttede vi på en
ekstraordinær generalforsamling, at
Lihme Borgerforening skal arbejde
på at dele af Lihme skole bygninger
ombygges til et medborgerhus under
borgerforeningen. Samtidig besluttede vi,
at Lihme Forsamlingshus skal afhændes/
rives ned, når Medborgerhuset er i drift.
Foreningens vedtægter blev justeret, så
de kan rumme denne beslutning.
I løbet af efteråret har vi haft de
traditionelle aktiviteter: Bankospil,
tænding af lys på Lihme kirke og byens
juletræ – en aktivitet sammen med
Lokalrådet for Lihme kirke samt Lihme
Husholdningsforenings årlige Julemarked.
Disse aktiviteter – og samarbejdet på
tværs af foreningerne – viser på fornem
vis samarbejdet og samhørigheden i
Lihme.
Medborgerhus i Lihme
Til fællesspisningen i november, kunne vi
sammen med Andreas Ravn præsentere
de tanker og muligheder for at etablere
et medborgerhus i Lihme. Det sker ved
at omdanne de dele af Lihme Skole, som
Skive Kommune vil afhænde/rive ned til
et medborgerhus.
For at skabe en mere imødekommende
bygning bliver en del af de gamle
skolebygninger revet ned. To af fløjene
”beskæres” så det samlede bygningsareal
går fra 750 m² til 508 m². I den ene gavl
kommer der et loungeområde og i den
anden placeres Lihmesamlingen, der vil
kunne ses både indefra og udefra.
Den lange gang og de mange små
klasselokaler nedbrydes, så der

kommer større transparens inde mellem
medborgerhusets aktiviteter.
Medborgerhuset indrettes, så der altid
kan foregå mindst fire forskellige slags
aktiviteter uafhængigt af hinanden. Det
kan ske i en stor sal, en lille sal, i loungen
og i et mødelokale. Foldevægge gør det
muligt at udvide rummene, så der kan
arrangeres større kulturelle begivenheder
eller fællesspisninger med flere hundrede
deltagere. I dagligdagen er det meningen,
at medborgerhuset i Lihme skal stå åbent
som et møde- og værested.
Medborgerhuset bliver fremover rammen
om den unikke arkæologiske, geologiske
og naturhistoriske ”Lihmesamlingen”.
Samlingen er i dag ikke tilgængelig
for offentligheden. Dels er den gemt
i skolebygningerne og dels i den
nedlagte sparekassebygning. Skive

Kommune har lige bevilliget et årligt
driftstilskud, så samlingen fremover kan
udstilles permanent i det kommende
medborgerhus
Selve ombygningen løber op i omkring
3,8 mio. kr. i skrivende stund har vi ca. de
2 mio. kr. finansieret, her med fondsstøtte
fra Lokale- og Anlægsfonden, Spar Vest
Fonden, Færckfonden og Den Jyske
Sparekasse samt lokale sponsorer og
indsamling. Vi vil i januar 2015 få besked
fra et par store fonde, om de også vil
støtte projektet. Vi har derudover søgt
Skive Kommune om støtte. Hvis vi får
finansieringen på plads – forhåbentlig i
januar 2015, vil vi arbejde hårdt på at få
ombygningen sat i gang allerede her i
foråret 2015. Det er en meget ambitiøs
målsætning, men hvis det lykkes, så kan
medborgerhuset være klat til drift allerede
i løbet af sommeren 2015.
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Arrangementer i Lihme
24. - 26. december. Udkantskunst ved søen bag kirken. Kira og Tabita Henriksen
06. januar kl. 14.30. Stolegymnastik starter igen i Fælleshuset på Valmuevej.
12.-19.-26. januar. Oplæsning i Fælleshuset Valmuevej. Lihme Pensionistforening.
12. januar. Oplæsning v. Ane Marie Henriksen i Fælleshuset Valmuevej kl. 14.00.
Pensionistforening
19. januar. Oplæsning v. Ane Marie Henriksen i Fælleshuset Valmuevej kl. 14.00.
Pensionistforening
26. januar. Oplæsning v. Ane Marie Henriksen i Fælleshuset Valmuevej kl. 14.00.
Pensionistforening
29. januar. Fællesspisning i Lihme Forsamlingshus kl. 18.00
29. januar. Generalforsamling i Lihme Forsamlingshus kl. 19.30. Borgerforeningen
15. februar. Fastelavnsfest i Lihme Forsamlingshus kl. 14-16. Borgerforeningen.
17. februar. Vinterfest i Lihme Forsamlingshus kl. 18.00. Lihme sammen med LemVejby Pensionistforening
26. februar. Fællesspisning
18. marts. Aktivdag i Lime Forsamlingshus. Nærmere i pressen. Pensionistforeningen
24. marts. Fællesspisning
30. marts. ”Mit kæreste ej” TV-Midtvest optagelse i Lihme Forsamlingshus kl. 13-17.
Husholdningsforeningen.
Gentagne arrangementer:
Sidste lørdag i måneden er der vandreture. Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 8.00
Stolegymnastik – alle kan være med - starter tirsdag d. 6. jan. kl. 14.30 ved Irma,
Grethe, Karen Marie og Mette.

Lihme Mailservice

Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme direkte ind i
din indbakke. Send mail til bpjorgensen@fibermail.dk og kom på maillisten.
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Ring
og hør nærmere,
de Slagtermesterinden
muligheder, vi kaner:
Vores
værdigrundlag
for atom
drive
tilbydeog
dig,
når du skal
have gæster.
Vi accepterer
respekterer
hinanden
for den vi er.
vil vi også
vore
kunder.
Eks.Sådan
pølsebord
medbehandle
fem slags
valgfrit
pålæg
Vi glæder
os
til
at
hjælpe
dig.
kr. 55,- pr. couv.

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

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Som ramt af lynet
Af Dorte Smedemark

Lørdag den 11. oktober 2014 forløb ikke
helt som forventet for os på Nordentoft
1. Vi havde bare lige regnet med det
sædvanlige, - lidt senere morgenmad,
købe ind, motionere, nyhedsopdateringer,
lektier, lidt lækkert aftensmad – familien
kortvarigt samlet.
I stedet for oplevede vi en ret kaotisk
morgen. Tidlig lørdag morgen regnede
og blæste det noget. Det rumlede som
tordenvejr langt ude i det fjerne, og
vækkeuret ringede kl. 7. Jakob skulle op
og ud og køre på motorvej sammen med
kørelæreren og en kammerat, som et led i
at tage kørekort.
Mens Jakob og jeg indtog morgenmaden
rykkede regnen og tordenvejret nærmere
på, og lynene lyste op af og til. Kl. 7.25
var Jakob klar til at blive hentet, og på
dette tidspunkt kom et lyn, der oplyste
hele gårdspladsen efterfulgt af det første
større tordenbrag. Relæet slog fra, og
Jakob og jeg kiggede på hinanden og
sagde højt i kor ”shit, det var tæt på.”
Søren blev vækket af tordenbraget og
kom ned ad trappen fra første sal. Det
tordnede igen, og det lød som om, at
tordenvejret var på vej væk.
Jeg sørgede for nogle stearinlys i
køkkenet, baggangen og badeværelset,
og Søren slog relæet til igen. Det
tordnede, lynede og regnede stadigvæk,
men vi forventede, at uvejret var ved at
drive over.
Kl. 7.35 blev Jakob afhentet. Kort efter
kom så et tordenbrag så stort og et
lyn lige oven i hinanden. Braget og
lyset var kortvarigt og enormt. Huset
rystede, vinduerne klirrede og relæet
eksploderede i trappeopgangen i
baggangen.
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Jeg stod i køkkenet og læste nyheder
på mobiltelefonen, - ovenover mig
eksploderede en elpære, til venstre
for mig eksploderede vores telefonstik
og internet, og plastikdelene blev
skudt ud af væggen. Vores modem og
strømforsyningen hertil eksploderede og
efterlod sorte brandmærker på væggene.
Alt blev pludselig stille.
10 sekunder efter braget råbte Søren mit
navn, han befandt sig i den anden ende
af huset. Jeg nåede bare lige at tænke
”han må klare sig selv, jeg skal have
fundet Anne-Lene”.
Jeg spurtede op ad trappen i mørket
der fulgte efter lyn- og tordenbraget,
rev døren op til Anne-Lenes værelse og
fandt hende uskadt i sengen, hvor hun
selvfølgelig var blevet vækket af det
enorme brag.
”Hvad skete der?” spurgte Anne-Lene.
Ja, det vidste vi jo egentlig ikke, for vi har
aldrig oplevet noget lignende. Hvis vi før
har fornemmet, at lyn og tordenvejr har
været tæt på, så kan vi nu fortælle, at det
lyn- og torden vejr vi før har oplevet, IKKE
har været tæt på.
Det her vejr den 11. oktober – det var
TÆT på.
Søren gik og lyste rundt med en
lommelygte i stueetagen. Anne-Lene og
jeg opdagede på vej ned ad trappen, at
relæet i trappeopgangen var eksploderet
og skudt ud af el-tavlen. På kontoret
lugtede der svedent og brændt, og vi
opdagede, at der var sorte brændte
streger på væggen af ødelagt elektronik.
Jeg skyndte mig at slå op i telefonbogen,
og finde telefonnummeret på elektrikeren.
Jeg var klar over, at der skulle ringes
straks, for at komme foran i køen. Det vi
havde oplevet hos os, måtte have givet
skader andre steder i nabolaget.

Dorte Smedemark har lovet sig
selv at betale forsikringspræmien
uden at kny

Kontakt revet
ud ad væggen
af lynnedslaget
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Mens jeg talte med elektrikeren, blev
Søren ringet op af Poul Baarstrøm. Ud
af Kåsvej havde de også oplevet det
skrappe vejr, og hos vores fælles nabo
stod det værre til. Det lugtede af røg
hos Hr. og fru Mortensen, og Søren
måtte anbefale Poul, at de fik ringet efter
brandvæsnet.
Og sådan gik det. Brandvæsnet kørte ud
til naboerne og sørgede for dem.
Søren og jeg jagtede rundt og fandt
gaskogepladen, kogte vand og
lavede kaffe på gammeldaws facon i
stearinlysets skær. Vi overvejede hvor
længe fryser og køleskab kunne klare
sig uden strøm. Søren prøvede at få
et overblik over skaderne udenfor og
indenfor, og vejret ændrede sig igen. Det
klarede op, regnen hørte op og solen
brød næsten frem på himlen.
Elektrikeren ankom omkring kl. 10.45,
og han skiftede hurtigt resterne af vores
relæ ud. Der var dog stadigvæk ingen
strøm, for Energi Midt skulle ud og skifte
mastsikringer og efterse el-skabene i
området.

Hr og fru Mortensen
var heldige med, at
det ikke gik helt galt.
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Senere samme dag kom Energi Midt
forbi, og vi fik igen strøm ind til huset. Så
kunne vi jo så konstatere, hvilke af vores
elapparater, der havde lidt skade.
Telefon og internet blev fikset af TDC i
løbet af en god uges tid, Søren fiksede
parabolen med reservedele fra en bror, og
andre småting har vi måtte genanskaffe.
Stokerfyret kom op at køre i ugen efter,
så vi klarede os med en gasvarmer lånt
hos Sørens søster, og lidt fast brændsel
til fyret.
Egentlig er vi sluppet billigt, tror jeg, og
vi har haft et rigtig godt ”samarbejde”
med Energi Midt, TDC og vores
forsikringsselskab.
Her ved indgangen til december måned
tror jeg, at jeg har fået bestilt den sidste
reservedel hjem. Jakob og jeg har delt en
strømforsyning til vores computere, men
det går altså ikke i længden. Vi håber,
at vi lige om lidt afslutter denne her sag
med forsikringsselskabet, og jeg vil love,
at jeg vil betale min årlige præmie til
forsikringsselskabet med glæde.

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

www.skp-el.dk

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

•
•
•
•

Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Hårlokken

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

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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HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · JULEPYNT

Ekstra åbent i juledagene
når jeg er hjemme.
Jeg åbner gerne efter aftale

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

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

land
øttrup
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