&

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

50,50,50,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost
Cowboy toast

30,25,25,-

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich

50,-

Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling

solcenter

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdag og søndag
9.00 - 21.00

50,-

agurk-tomat-valgfrit dressing 50,Salat m/ kylling el. kebab
70,Grov sandwich m.
kylling eller kebab
60,Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børne-

Sunshine

40,40,-

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

40,-

agurkesalat

35,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup
Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33
Åbningstider
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. 17:00-22:00
kl. 17:00-24:00
kl. 15:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00
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Sejlerweekend og hjemmeværnsøvelse
Af Ann Balleby

øvelse. Fjenden angreb Lihme
Vandværk, men blev nedkæmpet af
hjemmeværnssoldater, som blev landsat
af marinehjemmeværnets kutter og
hurtigtgående gummibådeud i Gyldendal
Havn.

I år blev sejlerweekenden krydret
ved at hjemmeværnet holdt

Hjemmeværnskutteren blev senere udsat
for et bagholdsangreb, ungdomssejlerne
angreb 		
kutteren med
vandpistoler,
som træner, Inger
Madsen, 		
havde sørget
			
for. Sjovt for
			alle parter!

Årets højdepunkt for ungdomssejlerne i
Gyldendal er sejlerweekend. Man mødes
fredag eftermiddag og sluttet med hygge
og grill lørdag aften. Ind imellem står den
på alt på og i fjorden.
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Boerkød
Boergeden er forædlet som race i Sydafrika. Den sydafrikanske
Boerged er kendt for at have den bedste slagtekrop blandt gederne.
Og Boerkød kan ikke sammenlignes med kød fra andre
gederacer, idet Boergeden jo netop er forædlet som kødged.
Boerkød er rødt og finfibret. Det bliver oftest i smag og struktur
sammenlignet med kalvekød med en snert af vildt.

85 g. stegt kød

Kalorier

Fedt

Mættet Fedt

Protein

Jern

Ged

122

2,58 g.

0,79 g.

23 g.

3,2 mg.

Okse

245

16 g.

6,8 g.

23 g.

2,9 mg.

Svin

310

24 g.

8,7 g.

21 g.

2,7 mg.

Lam

235

16 g.

7,3 g.

22 g.

1,4 mg.

Kylling

120

3,5 g.

1,1 g.

21 g.

1,5 mg.

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

Salling Boergeder

www.NordentoftBoer.dk

www.SallingBoergeder.dk

Telefon: 21 67 69 63

Telefon: 23 27 37 70

30

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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Loppemarked på Kås
Af Irene Kjeldgaard

Så fik vi afviklet et fantastisk
loppemarked. Det var den 11. august, og
det gik over al forventning, selvom vejret
for første gang i flere år ikke indbød til
kaffe og hygge udenfor. Vi arrangerede
borde og stole indendørs, så man kunne
nyde sin kaffe og rundstykker i tørvejr.
Selv kurvemøblerne, vi havde til salg,
blev taget i brug. Der kom ligeså mange
mennesker som der plejer, hvis ikke flere.
De 60 rundstykker, som Spar i Ramsing
sponsorerede, blev revet væk. Det er
nemlig sådan, at et rundstykke med fri
kaffe kan købes for 10,00 kr.
Alle penge går til at betale Lem
Ældercenters andel af bussen, som vi
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har sammen med Balling og Rødding
Ældrecenter. Vi fik et ”pænt”overskud.
For at loppemarkedet kan lade sig
gøre, er der en masse frivillige fra
venneforeningen til Lem Ældrecenter,
der hjælper med at pakke ud, sælge,
lave kaffe og være der for beboerne i det
tidsrum vi holder loppemarked, som er fra
kl. 10.00 til kl. 11.15.
Bussen er altid på pletten, da det er den
vi samler ind til. Jens Kristian Loftstad
er”outstanding”. Han lægger lokale til i sin
ejendom på Kås og rydder op efter os.
Det er bare helt utroligt.
Der er indsamling hele året og
loppemarked en gang om året i august
måned.

Israelsk aften
Af Dorthe Dalsgaard

I foråret 2013 var der en gruppe fra egnen
på en rejse til Israel. Det var baggrunden
for at Lihme Husholdningsforening
inviterede til en aften med israelsk mad
og foredrag om turen ved Ib Svenningsen
og Jakob Fløe Nielsen.
Alle var imponerede over det
farvestrålende buffetbord, som
bestyrelsen i husholdningsforeningen
havde arrangeret. Det blev oplyst,
at maden i Israel stammer fra mange
verdensdele, og dermed repræsenterer
de mange folkelag som udgør den
israelske befolkning.
Rejseforedraget gav os alle viden om
landet Israel. Den religiøse historie,
folkeslagenes historie og landets historie
blev fortalt på en meget levende og
engageret måde.
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Madcirkus Salling - tager børnene med i
køkkenet
Torsdag formiddag var cirkus-kokken
, Laura Nørgård Andersen, forbi VSD
i Rødding. Formålet var at skabe
bevidsthed omkring, at børn elsker
at få fingrene i maden. Hun udtaler;
”Jeg kan se, at børnene elsker at være
med i køkkenet, men det er slet ikke
alle børn, der er vant til at være med i
køkkenet”.
Af Dorthe Dalsgaard

Skive Kommunes Skolevæsen står bag
Madcirkus Salling, som har været på
farten de sidste uger. Det omrejsende
madcirkus er mobilt og består af en
køkkencontainer og et madtelt, som
har været på besøg på Skivehus skole,
Højslev skole, Roslev skole og VSD
Rødding.
Torsdag den 19. september er
børnehavebørn og skolebørn mødt op
for at deltage i et rigtigt madcirkus i
VSD Rødding. RENT LIV handler om
fjorden, energien, maden og det gode
liv, og projektet tager afsæt i at børnene
også skal vide, hvad der menes med
RENT LIV. Skive kommune har hyret
Lena Storm Andersen som tovholder
på projektet Madcirkus Salling. Hun har
været en solid nøgleperson, idet hun i
mange år har arbejdet med børn og unge
og har en uddannelse som friluftsvejleder
m.m. Laura Nørgård Andersen, som er
uddannet cater og har arbejdet med mad i
større køkkener, er ansat som cirkus-kok i
projektet Madcirkus Salling.
Børnene står ved grønne borde, rundt i
teltet og arbejder med forskellige retter.
Der er en gruppe, som er i gang med
at lave koldskål helt fra bunden af. Et
andet sted i teltet står der en flok børn i
forskellige aldre, hvor de laver en dessert
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af skyr smagt til med honning. Hjælperen
Lena Storm Andersen står ved deres
side, og de er helt trygge ved selv at styre
opgaven. Inden vi har set os om, står der
en stolt pige med desserten anrettet i små
glas med pynt.
Tempoet er højt i teltet, hvor en af de
ældste drenge får de mindre børn til at
hjælpe ham med at lave kammerjunkere.
Lynhurtigt er der en flok børnehavebørn,
som hjælper med at trille kammerjunkere.
Uden for teltet står der en helt almindelig
grøn container, som er indrettet med
et par komfurer og køleskabe. Der er
indlagt vand så cirkusartisterne har alt
i nærheden. Inde ved komfuret står der
en større pige og frituresteger kartofler
og løg til en ægte spansk tortilla de
patata (kartoffelæggekage), som er på
middagsmenuen. Alle børnene ved, at
de kan spørge cirkus-kokken og andre
hjælpere. De voksne stråler af stolthed
over, at børnene(artisterne) virkelig
koncentrerer sig om at indlære de
opgaver, som de er i gang med.
Laura(cirkus-kokken) har i løbet af ugerne
lært at træne børnene i at håndtere
råvarerne. Hun nævner, at hun den første
dag samlede alle knive ind for at undgå
flere uheld med at skrælle rodfrugterne.
Laura fortæller; ”Jeg er meget overrasket
over, at der er mange børn, som ikke
er vant til at hjælpe i køkkenet”. Hun vil
opfordre alle voksne til at lade deres
børn slå et æg ud, dreje rundt på
pastamaskinen eller blot skære salaten.
Hun kan se, at børnene hurtigt lærer
nye opgaver og siger, ”den mad, som
de 30 børn producerer på en formiddag,
svarer til hvad 3 erfarne kan lave i et
kantinekøkken på den samme tid”. Hun
er tydeligt stolt over de unge artister.

Nu smutter cirkus-kokken, fordi retterne
skal introduceres, og der er nogle der er i
tvivl om, hvordan man tager af fadet med
snittede rodfrugter.
Uden for teltet står Aksel Bundgård fra
Salling & Fjends biavlerforening med
en aktiv bitavle ved sin side. Han har
tålmodigt fortalt børnene om, hvordan
bierne henter sukker nede i krukken
med sukkervand (nu hvor de ikke kan
komme ud i det fri). Børnene er tydeligt
imponerede over at se, hvordan bierne
placerer honningen på bitavlen.
Inden du går i gang i køkkenet næste
gang kan det anbefales at kigge
på Skives Digitale kogebog www.
skiverentlivbu.dk og husk, at børn er
parate til at komme med i køkkenet.
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Sensommerstemning fanget af Emil Vang.

Høstgudstjeneste i
Dahlsgaards skov
med Jakob Fløe
Nielsen og AnnaMette Korshøj
Jørgensen.
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Rugbrødsopskrift
Til et stort eller 2 middelstore brød

Opskrift fra
Dorthe Dahlsgaard

1 portion surdej
0,9 l vand
2 spsk salt
250 g hvedemel
500 g rugmel
Røres sammen og står tildækket i 12-14 timer
Derefter tilsættes
1 malt eller hvidtøl
500 g skårne rugkerner
250 g blandede kerner (solsikke, hørfrø, græskarkerner)
1 spsk brun farin ( kan udelades)
Røres sammen (og der tages surdej fra), hældes i formen og står igen i ca. 4
timer tildækket. Bages ved 200 grader på den nederste rille i ovnen i 2 timer,
den sidste time skal brødet dækkes med stanniol.
Når blandingen fordeles i to forme bages de i alt 1 time, den sidste halve
time dækkes med stanniol.
God fornøjelse
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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

fremad...

Vind e
t
rejseg
aVeko
rt
Læs me
re på
www.d
js.dk/f2
f

få MERE melodi på din økonomi
i den jyske sparekasse
Der er masser af gode, lokale og økonomiske grunde til at være kunde i Den
Jyske Sparekasse.
Du er velkommen til at tage os på ordet.
Ring til os - eller kig ind i sparekassen og
få en uforpligtende snak.
Det første møde er gratis, det næste tjener du penge på!

Helle Glintborg
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 52
hg@djs.dk

Sonja Tang Sørensen
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 53
sts@djs.dk
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VSD Lihmeafdelingen lukker,
hvorfor – og hvad nu?
Af Claus V. Mikkelsen, Sønderhede

Skive Byråd har besluttet at lukke
Lihme skoles undervisningsdel fra
sommerferien 2014. Beslutningen er taget
imod Lihmeboerne og forældres ønske.
Skolen har i år 45 elever, og prognoserne
frem til 2018 viser et forventet elevtal alle
årene på over 40 elever. Skolen har stor
pædagogisk succes og er i nationale test
blandt de bedste undervisningsafdelinger
i kommunen.
Økonomisk har forvaltningen beregnet
en mulig årlig besparelse på 1,1 mio. kr.
ved lukning af skolen. Her er der dog ikke
taget hensyn til de kultur- og fritidstilbud,
der fortsat skal bevares i Lihme. Så
besparelsen er måske kun på omkring
de 900.000 kr. Herimod har forældrene
kunnet opstille en rationaliseringsmodel,
hvor der både kan spares 500.000 kr.
årligt og fortsat være undervisning til og
med 6. klasse.
Der var i realiteten ikke argumenter
for at lukke skolen. Men de politiske
standpunkter og visioner gik desværre
mod stordrift og centralisering. Og her
kommer denne urimelige beslutning
til fuld skue, og demonstrerer det
demokratiske underskud, som små
bysamfund i disse år er udsat for. Det
er respektløst. Lihme skole blev bygget
af Lihme Sognekommune, betalt og
etableret af lokalsamfundet. Nu fravristes
dette fællesskabte gode os, og vi tvinges
over i stordrift. Midler overføres til større
enheder uden for vort lokalsamfund.
Vi må få det bedste ud af situationen, og
bevare det nære fællesskab, som skolen
var med til at skabe. Her er muligheden
at etablere børnepasning fra 0 til 6 år,
som del af Vestsalling skole- og Dagtilbud
i børnehaven og på dele af skolen.
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Endvidere at bevare rammerne for
både kultur og fritidsaktiviteter i skolens
bygninger. På et borgermøde i september
blev de fremtidige muligheder drøftet.
Nu udestår, at Skive Byråd støtter vores
ønsker. Kun derigennem kan vi bevare
det lokalsamfund, som vi er så tilfredse
med. Kun derved kan vi undgå nedgang
i befolkningstallet. Kun derved kan vi
skabe rammer, som tilskynder tilflytning.
Det lykkes ikke at bevare skolen, men
vi skal med fælles kræfter bevare vor
lokalsamfund og de ikke målbare værdier,
som vi hver dag glæder os over. Ved
aktivt foreningsliv, arrangementer og den
enkeltes bidrag hertil, kan vi fortsat have
et attraktivt landsbymiljø.

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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Sønderlem Vig

Af Svend Skov Madsen

Sønderlem Vig betegner i dag
ferskvandssøen Sønderlem Vig og de
tilstødende vådområder med rørskov
og ferske enge nord, øst og syd for
Sønderlem Vig. Nord og øst findes
tillige de sjældne rigkjær, som fordrer,
at omkringliggende bakker kan sende
trykvand ind til lokaliteten. Derved skabes
der f.eks. grobund for en række sjældne
planter. Indtil ca. 1880 var Sønderlem
Vig en vig - fjordarm af Limfjorden og
dermed salt. I 1880 oprettes der et
dige ved Sønderlem Vig, hvorved der
skabes en stabil vejforbindelse fra Lem/
Lihme mod syd til Ejsing, og man sikrer
engområderne mod at blive overskyllet
med saltvand under vestenstorme.
Sønderlem Digelaug blev stiftet i den
anledning og opkræver bidrag til drift af
Pumpehuset ude ved vigen. Digelauget
repræsenterer omtrent det eneste
samarbejde gennem mange år af
befolkningen syd og nord for Sønderlem
Vig. Vigen har gennem hundreder af
år udgjort en såvel geografisk som en
kulturhistorisk grænse i landskabet.
Der var i tre omgange fra 1920 til 1960
udførlige planer om at tørlægge hele
Sønderlem Vig og endda også Venø Bugt
i et enkelt forslag med en dæmning nord
om Venø i hollandsk stil. I alle tre tilfælde
faldt forslaget, fordi landmændene i
området var helt på det rene med jordens
meget svage bonitet.

Lokalpark Flyndersø-Sønderlem Vig
Sønderlem Vig indgår sammen med
Flyndersø og Skive Ådal i planerne
for den såkaldte Lokalpark FlyndersøSønderlem Vig. Disse tre områder
udgør sammen med Håsum Enge, Gl.
Rønbjerg og Hvidemose i virkeligheden
et stort naturbånd, som strækker sig
hele vejen syd om Salling fra Venø Bugt
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i vest ind til Skive Fjord i øst. Området
er interessant for naturelskere, fordi
omtrent samtlige naturtyper, som findes
i Danmark, er repræsenteret her. Hede,
skov, ferske enge, strandenge, rigkjær,
sø, å, overdrev, fjord såvel salt og
som brakvand. Der findes en håndfuld
Natura 2000 beskyttelsesværdige
områder i Lokalparksområdet. Der findes
store fredede arealer ved Flyndersø,
og der findes et fuglereservat, Geddal
Strandenge af nationalt tilsnit ude
ved Venø Bugt som ligger lige op ad
Sønderlem Vig. Ornitologerne har nu
registreret over 230 fuglearter. Den
centrale del af området Flyndersø-Gl.
Rønbjerg er meget tyndt befolket efter
danske forhold. I gamle dage brugtes
i Rønbjerg det poetiske udtryk ”det
folketomme sogn” om området. Området
rummer mange spændende historier
af historisk og kulturhistorisk art fra
Middelalderen frem til 2. Verdenskrig,
som venter på at blive fortalt. Dette
er et vigtigt element i den kommende
Lokalpark at få formidlet dette. Der indgår
et antal herregårde (hovedgårde) som
Estvadgård (filmaktuel i Tarokfilmen
med premiere i oktober), Bustrup,
Hostrup og Kjærgårdsholm. De sidste
tre gamle herregårde i Vestsalling har
alle på et tidspunkt i perioder været ejet
af Krabbeslægten, som er mere kendt
for de prægtige renæssancebygninger
Krabbesholm og Østergård i Åsted. Tyge
Krabbe er endda født på Bustrup.

Forskellen - Naturpark og Nationalpark
Denne Lokalpark er den lokale
variant af Naturparkkonceptet, som er
udviklet af Naturrådet efter europæisk
inspiration. Den store forskel på
naturparker og nationalparker er groft forenklet - at naturparker ud
over naturområder også omfatter

landsbyer og landbrugsland, mens
nationalparkerne næsten udelukkende
er naturområder (wilderness). Den
almindelige internationale definition på
nationalparker svarer til en række danske
reservater og beskyttede områder (bl.a.
dele af Vadehavet, dele af Mols Bjerge,
Høje Møn, Randbøl Hede). I et landskab
som det danske betyder det dermed
også, at naturparkerne normalt vil være
af en større geografisk udstrækning end
nationalparker. Naturparker kan dermed
omfatte områder, med status svarende til
nationalparker.

Sønderlem Vig er skabt af Tredje Istid
Området er også spændende for folk med
interesse for geologi og den sidste istids
indflydelse på landskabets udformning.
Her kan man kort og godt få sig et
”syn for sagn.” Som de fleste vil vide
fra deres skolegang, gik den såkaldte
hovedopholdslinje for isafsmeltningen
i sidste istid fra Bovbjerg i vest ved

Vesterhavet ind til Viborg. Fra Viborg
strakte hovedopholdslinjen sig mod
syd langs Hærvejen. Smeltevandets
indflydelse på landskabet ses mest
dramatisk langs landevejen hen gennem
Håsum fra Bustrup til Hvidbjerg.
På nordsiden har man de frodige
morænebakker på Sallings sydskråning,
som visse steder hæver sig 20-25 meter
op i højden. På sydsiden har man de
magre karrige jorder, hvor den hvide
fjordbund mange steder kun ligger i en
plovfuges dybde under jordoverfladen.
Dette er resultatet af isafsmeltningen som
foregik for 10.000-12.000 år siden fra dels
nord, Salling og fra øst. Smeltevandet
samlede sig i noget som geologer
kalder for Karup Flod, som udskyllede
dels Karup Hedeslette og dels skabte
landskabet i Lokalparkens område med
de store hedesøer Stubbergård Sø og
Flyndersø til Sønderlem Vig. Sønderlem
Vig kan med en smule ret kaldes for en
floddal. Man må ikke forestille sig Karup
Flod som idyllisk mellemeuropæisk
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flod , men nærmere noget i retning af et
islandsk jøkulløb, når en smeltevandsø
under isen pludseligt bryder sig fri af
isbræen. Smeltevandet løb i en periode
ud i Venø Bugt. Senere bliver Skive Fjord
isfri, hvorefter Karup Flod ændrede sit løb
mod nord og nu udmunder i Skive Fjord
som Karup Å. I dag eksisterer der kun en
svag reminiscens af Karup Flod i form af
Trævel Å i Håsum Enge. Åen udmunder i
vigen i Sønderlem Vig.

Stisystem øst og syd om
I 2004 gennemførte daværende Spøttrup
kommune et renoveringsarbejde på
to udtjente betonbroer over Trævel Å
samt forsynede en eksisterende engvej
med en vejkasse, så denne vej gennem
Håsum Enge igen er åben og mere
farbar end nogensinde før. Arbejdet blev
delvis finansieret af bidrag fra lodsejere
i området sammen med Spøttrup
kommune, som fandt fondsmidler. Dette
tætte samarbejde mellem lokale aktører
og kommune har dannet grundlag for
det langt større Lokalpark, som også
er karakteriseret ved, at det sker i et
samspil med lokale lodsejere og andre
naturelskere. Håsum Enge var blevet til
en ufremkommelig prop fra Sønderlem
Vig ind til Gl. Rønbjerg, fordi området
gradvis var blevet mere og mere sumpet
på grund af restriktioner på nedbringelse
af vandstanden i Trævel Å og Sønderlem
Vig i høsletperioden, men også på
grund af strukturudviklingen i landbruget
væk fra kvægbrug over til svinebrug.
Grøfter og kanaler på Sallingsiden
renses ikke længere op som indtil ca.
1970. I Lokalparken arbejdes der p.t.
på muligheder for at få flere kreaturer
på græs i området, således at områdets
oprindelige karakter af ferske enge
bevares.
I 2011 etableres der en ny sti fra Håsum
Enge over til nyt stisystem i LavhedeEgebjerg-Ejsing syd om Sønderlem Vig.
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Jord til stien blev gratis stillet til rådighed
af en lodsejer syd for Sønderlem Vig. Der
er derfor nu stiforbindelse fra Bustrup
ud gennem Håsum Enge og syd om
Sønderlem Vig helt ud til diget mellem
Sønderlem Vig og Venø bugt. Stierne
er åbne og velkomne for motionsløbere,
stavgængere, almindelige gående og
cyklister, men også for hestefolket, både
ryttere til hest og kuske hestevogne. I
den forbindelse blev der under medvirken
af Bustrup, som beredvilligt stillede
en stribe jord til rådighed, skabt en
særlig hestebro over Bustrup Å for Lem
Rideskoles ryttere ind til stisystemet, så
de kunne undgå Sønderlem Vej. Der
arbejdes med en tilsvarende sti nord
om vigen. Jonna og Anders Ahrenfeldt
på Hostrup har imidlertid allerede taget
handsken op og etableret en række
trampestier inden om Hostrup ud til Vigen,
se http://www.hostruphovedgaard.dk.

Fritids- og kulturelt rum
Området er velegnet som fritidsrum, hvad
enten det drejer om fugleinteresse, jagt,
fiskeri eller motion. Som nævnt er der
en veletablet rideklub med fine faciliteter.
Den mest hyppige fritidsaktivitet er uden
tvivl motionsløb rundt i området. Tæt på
har Brodal Jagtklub sin flugtskydningbane
ud over dalslugten fra Bustrup op til
Grundvad. På Bustrup Hovedgård er der
et fint og meget prisgunstigt fitnessinstitut
med adgang for offentligheden, som
benyttes flittigt af yngre og ældre i
lokalområdet. På Bustrup findes der
endvidere et kunstgalleri med skiftende
udstillinger og en udendørs udstilling
af afrikanske skulpturer. På Hostrup
Hovedgård er ejerne aktive deltagere
i Lokalparkarbejdet. Hostrup er i dag
et konferencecentrum, som også er
velegnet til familiefester med overnatning
samt til sommer- og weekendturister,
hvor alle værelser er unikke med hver sin
Limfjordskunster som udsmykningstema.

Poul E. Nielsen, Lihme har bl.a. har skabt
en skulptur af rørdrummen, som alle
har hørt, men få har set ude rørskoven.
I fuglereservatet Geddal Strandenge
er der meget fine indsigtmuligheder
til fuglelivet fra kystskrænterne, som
nærmest fungerer som en art galleri. Der
findes også to fugletårne ud i engene
tæt på vandfladen i vigen for ornitologisk
interesserede.
Som det ses er der fine muligheder for
en weekendudflugt til området. Et råd
vil være at spænde et par cykler bag på

bilen, idet der er betydelige afstande. F.
eks. måler turen rundt om Sønderlem Vig
ca. 16 km. Ind imellem ses også hestefolk
udefra som kommer med traileren
for at tage sig en ridetur- evt. med
udgangspunkt fra rideskolen. Der kommer
også af og til BMX’ere. Alle er velkomne.

Flyndersø med spejlende skyer

45

Arrangementer i Lihme
03. nov. Allehelgens-aften i kirken kl. 19. Lokalrådet er vært med frugtsuppe
05. nov. Biograftur Tarok-filmen. Lihme Husholdningsforening.
06. nov. Generalforsamling i Kontaktrådet for ældreområdet Lem, Vejby, Lihme, Håsum
og Ramsing. Lem Kulturhus kl. 16.
09. nov. Spøttrup lokalhistorisk arkiv fejrer 40 års jubilæum
13. nov. Fællesspisning.
22. nov. Generalforsamling i Pensionistforeningen kl. 18:00 Lihme Forsamlingshus
22. nov. Lys-tænding Lihme Kirke og juletræerne i byen.
24. nov. Julemarked Lihme forsamlingshus kl. 11:30-16. Husholdningsforening
03. dec. Julefrokost i Lihme Forsamlingshus kl. 18:00. Lihme Pensionistforening
12. dec. Julekoncert i Lihme Kirke.
23. jan 2014 Generalforsamling Lihme Borgerforening kl. 19:30 med fællesspisning kl. 18.
19. feb. Fællesspisning.
18. mar. Fællesspisning.
12.-14. juni Byfest i Lihme. Borgerforeningen.
05. sept. Cirkusrevy i Ålborg. Lihme Husholdningsforening.
Spøttrup Lokalhistorisk arkiv holder åbent den 1. lørdag i hver måned fra kl. 13.00-17.00
Første tirsdag i måneden kl. 10-11 ”PC-hjælpecafé” på Lem Ældrecentre. Tilmelding til
97568023/ 24829723
Hver tirsdag kl. 14:00 Stolegymnastik. Fælleshuset Valmuevej
Hver onsdag kl. 14:00-17:00 Fælleshuset Valmuevej. Håndarbejde, bob, forskellige spil.
Lihme Pensionistforening

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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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse
Bivuaktur
Vi startede 2. halvårs arrangementer med
bivuak tur for 4. til 7. klasse. Turen i år
gik til Kås, hvor vi bivuakerede i egekrat
tæt på fjorden. Aftensmåltidet bød på
forsvarets nye feltrationer, bål, hygge,
kajaktur i solnedgangen og en god nats
søvn. Om morgenen kom forældre med
morgenbrød, juice og kakao samt kaffe
til de voksne. En tur, som vi gerne vil
gentage til næste sommer.
Ombygning af forsamlingshuset
Vi er kommet ind i lidt af et dødvande for
yderligere tilsagn om støtte til projektet.
Vi kan glæde os over at have tilsagn
om 3.35 mio. kr. til projektet. Men der
manglet fortsat finansiering. Vi er i dialog
med Lokale- og Anlægsfonden (LOA)
om mulige løsninger. Vi søger fortsat
om midler, men må måske ind og se
på mulige ændringer af projektet, så
der kan findes besparelser. Dette skal
ske i tæt dialog med primært LOA, idet
forudsætningerne for de tilsagn, som
vi indtil nu har fået, er skitseprojektet.
Ændringer heri skal accepteres af de som
har givet tilsagn om støtte.
Vi har tidligere undersøgt, om
finansieringen fra LOA på 2 mio. kr.
kunne anvendes til at etablere et nyt
forsamlingshus omkring skolen. Det er et
klart nej!, LOA’s idé med projektet er at
ombygge et eksisterende forsamlingshus.

En ombygning, som skal demonstrere
sådannne projekter. Men LOA vil gerne
kikke på besparelsesmuligheder indenfor
det ”Ide-proepekt”, der er udarbejdet.
Vi håber fortsat på at kunne gå i gang
med selve ombygningen efter næste års
byfest i juni 2014.
Limfjordsteateret
Lørdag den 12. oktober har vi
Limfjordsteateret på besøg med
forestillingen ”Undskyld vi forstyrrer”.
Det er en humoristisk forestilling, der
er designet til forsamlingshuse og
mindre spillesteder. Vi har tidligere
haft stor glæde og tilfredshed med
Limfjordsteaterets forestillinger og
forventer tilsvarende igen fra Lasse Popp
og hans team.
Kommende aktiviteter
Efteråret byder på de traditionelle
arrangementer:
Der bliver mulighed for bankospil, torsdag
den 7. november 2013, hvor der kan
vindes en and til Mortens Aften.
Julen starter vi med fakkeloptog fredag
den 22. november 2013, hvor vi tænder
lys på kirken og juletræerne, samt hygger
med en gang gløgg og æbleskiver.
Det er et fællesarrangement med
Lokalrådet for Lihme Kirke og Lihme
Borgerforening. Om søndagen afholder
Lihme Husholdningsforening Julemarked i
forsamlingshuset.

Kaas en tidlig morgen efter bivuaktur.
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Kås Hovedgård
Hovedgård
Kås
Kås
Hovedgård

Kåsvej44,
44,Lihme,
Lihme,7860
7860Spøttrup
Spøttrup
Kåsvej
Kåsvej
44,
Lihme,
7860
Spøttrup
MarianneSmedemark
Smedemark
Marianne
Marianne
Smedemark

Bøgevej4,4,
4,Lem,
Lem,Tlf.:
Tlf.:3051
30510178
0178
Bøgevej
Bøgevej
Lem,
Tlf.:
3051
0178

Kranio sakral
sakral terapi
terapi og
og Zoneterapi
Zoneterapi
Kranio

Vejby
Vejby Vognmandsforretning
Vognmandsforretning
&& Stouby
Stouby Transport
Transport ApS
ApS
tilbyder
tilbydervognmandskørsel
vognmandskørselmed
med...
...
•Kran/container
•Kran/container
•Suge/blæse
•Suge/blæsebil
bil
•Rendegraver
•Rendegraver

•Minigraver
•Minigraver
•Minilæsser
•Minilæsser
•Levering
•Leveringaf
af
sand
sand&&grus
grus

Søren:
Søren:
24
2426
2632
3213
13

Børge:
Børge:
20
2046
4616
1619
19

36
36
48

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

Slip for regnskabet

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

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

Lihme Tennisklub

Medlemspriser sæson 2012
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243

K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling

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

Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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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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Hårlokken

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

www.skp-el.dk

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

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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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

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

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

