om sommeren og byder sig til. Vi
spiller vikingespil, cykler til fjorden
og bader, griller i haven, spiser
hyldeblomstpandekager, sover på altanen.
Og drikker hyldeblomstsaft.
Hyld er ikke en plante, man køber i
havecentre. Som barn fik jeg en

n

fornemmelse af hyld som en af de nye
invasive arter, der breder sig hæmningsløst.
Om nogen steder, så hørte hylden kun til bag
møddingspladsen og i hønsegårde. I dag
værdsætter jeg hylden. Som indbegrebet
af sommer. Blomsterne dufter,
træerne skygger, og hylden er
kilden til hyldeblomstdrik,
en drik for guder på
varme dage. Vil du
også lade din gane
vederkvæges med
den læskende drik, er
det nu tid til at finde et
blomstrende hyldetræ
og lave saft. Fx efter
denne opskrift:
20 hyldeblomstklaser uden stilke
25 g citronsyre (2 spsk)
2 citroner, skåret i skiver
750 g sukker
1 liter kogende vand
Bland hyldebomstklaser, citronsyre og
citronskiver, og hæld det kogende vand
over. Rør grundigt og lad det trække 4-5
dage i køleskab. Si blandingen og hæld
saften i bægre eller poser og frys den indtil
brug, hvor saften fortyndes med vand.
Hvis sommerfesten skal have et pift, kan
du hælde en flaske vodka på bundfaldet af
hyldeblomstklaser, lade det trække et døgn
og filtrere det gennem et kaffefilter. Så har du
en likør til sommerkaffen.
God sommer!
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Fjordbo
og fisk
Af Anette S. Sørensen

Børnehaven Fjordbo har stået i ”fiskens
tegn” i foråret. Børn og voksne har på alle
måder været fordybet i at se, tegne, male,
synge, røre og smage på fisk.
Det begyndte med et besøg til ”Håsum
Akvariefisk.” Før vi tog derned havde vi
tegnet fisk som vi kunne huske de så
ud. En hel almindelig tirsdag tog vi så
bussen til Håsum. Børnene gik nysgerrigt
rundt i de fine lokaler med akvarier fra
gulv til loft. Vi oplevede en meget speciel
stemning i rummene. Vi havde medbragt
tegnepapir og farveblyanter så børnene
kunne tegne fiskene mens børnene lå
på gulvet og så fiskene svømme. Det
blev nogle meget flotte billeder med
flere detaljer på denne gang. Børnene
havde også mulighed for at røre ved små
hajer, padder og iagttage nogle meget
store og farvestrålende karper svømme i
tusindliters bassiner. Vi spiste madpakker
til lyden af pumper og fiskeplask.

Wandy Køjborg viser
børnene fra
Fjordbo en hummer.

Vores hjælpepedel, Wandy Køjborg,
er fritidsfisker. Han tilbød, at vi kunne
komme til hans fiskerbåd og fiskerhus
ved Ålbæk for at se ham tage fisk op.
Vi tog bussen til Ålbæk Strand for ”helt
tilfældigt” at møde en ”fiskermand”.
Børnene vidste ikke det var Wandy, de
skulle møde. Pludselig tøffer en fiskerbåd
ind til strandkanten, mens vi går og
samler spændende gods på stranden.
Genkendelsens glæde var stor og alle
børnene måtte lege i Wandys båd og
kaste anker og opleve, hvordan garn
og ruser kunne bruges. Wandy havde
minsandten fanget en torsk og en
spillevende hummer.
Madpakkerne blev fortæret ved Wandys
fiskerhus. Det var en supergod oplevelse.
Vi manglede at smage på fisk. Heldigvis
kunne ”Fiskebussen” fra Lihme komme
til børnehaven med bilen helt fuld af
nyfangetfisk. Børnene var med ved bilen
for at se og høre Fiskermanden fortælle
om de forskellige fisk. Dernæst skar han
rødspætter til fileter, som vi købte og
spiste med stort velbehag.
Oplevelserne blev genfortalt på rim,
remser og sang. Vi lavede en udstilling til
”Majfesten”
på skolen
med
billeder,
malerier,
ting fra
stranden
og et
diasshow.
Hilsen
børn og
voksne i
Fjordbo.
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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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Teglværkerne ved Gyldendal
Af Ib Svenningsen

Vester Hærup teglværk
I 1865 lod den kreative Kristian Jensen Sinding,
gårdmand i Vester Hærup, bygge et teglværk langs
stranden ved Gyldendal. Driften påtog han sig indtil
1882, hvor han forpagtede teglværket til Laurits Peter
Bælum for en tiårig periode. I 1895 sælger han Vester
Hærup teglværk til restauratør Jesper Nielsen for
10.000 kr. År 1900 sælger Jesper Nielsen teglværket
til Gyldendal konsortiet.
Gyldendal teglværk
Initiativtagerne til Gyldendal teglværk var før 1893
at finde blandt teglværksarbejderne på Hostrup
teglværk. 12 af arbejderne syntes de fik for lidt ud
arbejdsindsatsen, hvorfor de besluttede at danne
konsortiet ”Gyldendal teglværk”. Hver indskød
1000 kr. i en pulje til etablering af teglværket. De
anskaffede sig et grundareal umiddelbart vest for
Hærup teglværk og opførte et teglværk af sten købt af
V. Hærup teglværk. Teglværket havde en ringovn med
12 kamre til 7000 sten. Som trækkraft købte de en
dampmaskine på 12 hestekræfter hos maskinfabrikant
Povlsen i Esbjerg. Konsortiets medlemmer i 1900 var
følgende: Kristian Jensen (Formand og værkfører),
Mikkel Frank fra Mors (Regnskabsfører), Niels Husted
(Regnskabsfører), Kristian Andersen (Kasserer),
Jens Kristian Jensen (Sekretær), Søren Andersen,
Harald Jensen, Jens Lindberg Pedersen, Jens Jensen
Hedegård, Kristian Degn Pedersen, Jens Jensen,
Gudik Olesen og Poul Pedersen.

Gyldendal teglværk 1910 med Vester
Hærup teglværk i baggrunden.
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Moderne teglværk med egne galeaser
De første 3 år var afkastet meget lille, så der var
smalkost i de små hjem. Men fra 1896 voksede
overskuddet lidt efter lidt og var i år 1900 så stort, at
konsortiets medlemmer i sluttet trop kunne henvende
sig til naboen V. Hærup teglværk med henblik på køb af
samme. Ejeren Jesper Nielsen slog til.
I 1908 er formuen i Gyldendal teglværk så stor, at
man kan bygge et moderne teglværk på V. Hærups
teglværksgrund. Man får en ny teglovn og nye
maskiner. I 1910 flytter bestyreren for Hostrup teglværk,
Chresten Jensen, til Gyldendal teglværk som bestyrer.
År 1911 bygger man en udskibningsbro til transport
af sten til teglværkets galeaser. I 1916 bygger man
bestyrerboligen hvor Johs. og Johanne nu bor. Endelig
køber man det nedlagte Hostrup teglværk i 1918.
Asken og ilden
Teglværket har betydet meget for Lihme-området,
og var i mange år eneste industrielle arbejdsplads.
Det var hårdt arbejde såvel i lergravene som i ovnen,
hvor afstanden mellem asken og ilden kun var en
mur af ubrændte sten. Desuden var luften fyldt med
svovldampe fra kulstøvet, der blev hældt ned over
stenene fra huller i ovnens loft, hvilket gav mange
af teglværksarbejderne problemer senere hen.
Teglværkets kapacitet var i 1947 3.000.000 sten om
året, men stod på nul i 1969, da man erklærede firmaet
konkurs. I 1972 købte Spøttrup kommune teglværket
med henblik på at gøre området til et rekreativt område,
hvilket er lykkedes til fulde.

Nybyggere i Gyldendal
Af Nancy og Finn Albrechtsen

Hvad, der gik forud for vores beslutning om at bygge
i Gyldendal, er svært at sige. Vi kom fra et naturskønt
område, og ønskede at finde noget ligeså dejligt,
skønt mange af vore bekendte foreslog: ”Nu har
I boet så langt ude på landet, som det næsten er
muligt. I skal da ind til byen.”
Men det var vi sikre på, vi ikke skulle. Draget af
fjorden, havnen, bakkerne, dalene og stranden, drog
vi ned for at se på de udbudte grunde ved Gyldendal.
Her skulle der ifølge lokalplanen bygges seks
”landsbyhuse”, placeret langs en ny vej med navnet
Gyldendal. På trods af advarsler om det ene og andet
ufordelagtige ved stedet købte vi en af grundene.
Frit valg
Vi kom sent i gang med byggeriet, og inden da var
planerne om ens huse og helårsboliger ændret til,
hvad vi vil kalde frit valg. Det lille nye samfund, som
er opstået her, består nu af meget forskellige typer
huse, og er en blanding af helårs- og sommerhuse.
Omsider, efter mange forberedelser, gik byggeriet i
gang. Vi havde besluttet ikke at medvirke med det
håndværksmæssige, men vi skulle selv koordinere
arbejdet. Det var et stort, men også spændende
arbejde.
Noget at komme efter
Endelig indflytning i november 2005. Vi blev godt
modtaget af såvel naboer som genboer samt de
øvrige beboere omkring havnen. Meget hurtigt følte vi
os hjemme, og var nu en del af livet omkring havnen.
Og vi har fået det, vi er kommet efter. Naturen med
de flotteste solnedgange med fjordblik, men mest

og rigtig mange gange, naturen fra dens barske
side, ja ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.
Men vi har lært det. Som en tysk turist en dag
med rusk og regn sagde til os, da vi beklagede
vejret: ”Nej vejret er altid godt i Danmark, det er
kun påklædningen, der er forkert”. Andre siger
meget spøgefuldt: ”Der er kun læ i Gyldendal, når
broklappen i Oddesund er oppe”.
Legeplads
Som nabo er fjorden smuk i al sin omskiftelighed,
og den er også en dejlig legeplads, både for
voksne og børn. Vore syv børnebørn elsker turene
til stranden, hvad enten det er for at bade, lege i
sandet, fiske krabber eller samle skaller og sten. Vi
voksne har fanget den blanke sild, kunne de store
rødspætter og skrubber blot også vende tilbage.
Stilhed før storm
Da vores nabo også er havnen, betyder det,
at vi ofte får en snak med mange forskellige
mennesker, såvel turister, sejlere, som fastboende
i hele området. Efterår og vinter er en stille tid, da
ånder alt af fred og ro. Vi kan tage vores lille tur til
havnen uden at møde en sjæl, men fra den første
solskinsdag i det tidlige forår skifter havnen ansigt.
Mange smutter en tur omkring Gyldendal, og snart
er området igen levende. Der kommer gæster i
restauranten, de første både kommer i vandet, det
summer af trafik, for mange skal lige vende en tur
omkring havnen. Vi er i sandhed kommet til at bo
et omskifteligt sted, men vi føler at:
”Vi hører til de heldige og lykkelige”.

Husene ved Gyldendal Havn er
meget individuelle, men fælles er
den formidable beliggenhed
og udsigten
over fjorden.
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De bedste fisk

Af Marianne Husted
Solen er ved at gå ned. Vandet i havnen er blikstille
og reflekterer de sidste solstråler. Benny Pedersen
står klar i sin båd til at sejle ud og sætte garn. Han
er fritidsfisker. Hele året rundt, når vejret tillader det.
Blæsten var hård denne vinter, så da var det ikke
mange dage, han kunne sejle ud. Men nu er han parat.
Det er ikke økonomiske gevinster, der driver ham af
sted, hvorimod han forklarer: ”Fiskeri er som en slags
sygdom eller som at avle sine egne kartofler. Det er
sandsynligvis billigere at købe fisk end selv at fange
dem. Men det giver livskvalitet selv at komme på
fjorden og hive fisken i land.” Og det har Benny gjort
siden han var en lille dreng og sad på styret af sin fars
cykel, når denne kørte til Hostrup Strand for at fiske.
Da Benny var dreng kunne familien fange alle de
fisk, det skulle være. Rødspætter var også dengang
en lækker spise, og der var så mange rødspætter i
fjorden, at de smed skrubberne ud, når de var med i
fangsten. Sådan er det ikke længere. Nu skal Benny
være glad, hvis han kan få et måltid mad på en enkelt
fisketur, og han fortæller, at det næsten ikke er til at
fange en skrubbe længere. Rødspætterne har været

væk i flere år. I marts og april fisker han sild, og nu
håber han at få tunger og måske en hummer i sit garn,
eller at der skal gemme sig en enkelt ål i en af hans
ruser.
Benny håber, at der kommer mere liv i fjorden igen.
Han har også set enkelte tegn i den retning. ”Vandet er
blevet mere rent. Her i foråret kunne jeg se søstjerner
på fire meters vand,” siger han og tilføjer, at han også
kan være heldig at fange en rødspætte igen. Om end
den kun er lille. Større rødspætter ser han stadig ingen
af.
Benny har fjorden tæt på. Altid. Han bor lige ved
havnen og kender fjorden fra alle sider, året rundt. Om
livet på havnen hen over året siger han: ”Der er mere
liv i sommermånederne. Men vi synes også vintrene er
skønne. Så kan vi høre fjorden, når vi sidder hjemme.
Om sommeren er det speedbådene, vi hører.” Naturen
drager. Benny starter motoren, og der lyder et drøn,
mens en sort røgsky vælter op i luften. Kort tid efter er
han på vej ud af havnen og ude på fjorden mod vest,
hvor han sejler direkte ind i den røde solnedgang.

Fritidsfisker Benny Pedersen
gør klar til at sejle ud på
fjorden, men der er meget
få fisk i dag
sammenlignet med tidligere.
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Rødspætte Blues
Af Poul E. Nielsen

Rødspætte Blues er en blues, der fortæller om, hvor fortvivlende det er ikke mere at kunne sætte
tænderne i en pandefuld friskfangede rødspætter fra Limfjorden – som vor mor stegte dem – og som
rødspætter uden al tvivl er designet til fra naturens hånd.
Måske siger den også et og andet om det, der i teknokrat-jargon er døbt: Strukturudviklingen. I hvert fald
er det trist, endda møj’ trist…
Rødspætte
Blues
På
www.artcoregallery.dk
kan der downloades en demo-version af Rødspætte Blues.
Der er så dejli’ her ve’ wos, æ blæst den er så frisk.
Men, det’ som om der mangler nøj – en bette, pletter’ ﬁsk:
Æ rødspæt’ den er væk – å det er da en savn.
Å det er li’ fra Struer å – å så hiel te’ Gyldendal Havn!…
Hvis a no’ sku’ bestem’, så var der spætter i æ fywwer!
Det er der ellers aldrig mier’ – I tøw’s måskier a lywwer?
Nej – de er altså væk, der er æt en spæt’ te’båg’.
Å det er lig’ fra Venø å – å så hiel te’ Nøjgo’ Håg!…
Rødspætte Blues

Dengång da a var knæjt, da ku’ vi fyld’ vor ne’ mæ’ ﬁsk:
No er der æ engång en skrob’ – å det’ da trals å trist.

Der er så dejligt her hos os, blæsten er så frisk.
Men, det er som om der mangler noget – en lille, plettet ﬁsk:
Rødspætten er væk – og det er da et savn.

Somom æ fywwer simpelthen håer lå’ sæ’ te’ å dø.
Å det er lig’ fra Kås å – å så hiel te’ Jegindø!…

Og det er lige fra Struer af – og så helt til Gyldendal Havn!…
Hvis jeg nu skulle bestemme, så var der spætter i fjorden!
Det er der ellers aldrig mere – I synes måske jeg lyver?

En rødspæt’ mæ’ kartoﬂer og mæ’ guer persillesovs;

Nej – de er altså væk, der er ikke en spætte tilbage.

Hvor er æ altså læng’ siin, a sør’n rigti’ hå’er fåt smovs!

Og det er lige fra Venø af – og så helt til Nygård Hage!…

No foer vi altid nøj mæ grijs – eller osse mæ’ kal’ å ﬂæsk.

Dengang da jeg var knægt, da kunne vi fylde vore net med ﬁsk:

Å æ rødspæt’ den er væk – jamen, det’ sgu’ da grotesk!…

Nu er der ikke engang en skrubbe – det er da træls å trist.
Som om fjorden simpelthen har lagt sig til at dø.
Og det er lige fra Kås af – og så helt til Jegindø!…

Å i’æ sæ mæt i spætter – det er godtnok en saga blot.
Der’ lon’t imel’ æ snapse no – å de skiw ka’ do sæl’ som skrot.
Nej, no foer do æt en spæt, å det’ hverken stegt eller kogt,
jen jeneste stej – i hiele Venø Bogt!…

En rødspætte med kartoﬂer og med god persillesovs;
Hvor er det altså længe siden, jeg sådan rigtigt har smovset!
Nu får vi altid noget med gris – eller også med kalv og ﬂæsk.
Og rødspætten den er væk – jamen, det er sgu’ da grotesk!…
At spise sig mæt i spætter – det er godtnok en saga blot.

Æ fywwer den er stadig blo, men no hår de skraut æ bund’.
Mon æt de tug æ yngel mej? – æ rødspæt’ den er forsvunden!
Å om det no er gylle – eller musling’ﬁskeri,
eller om det no er skarv å sæl - så er æ hiel’ forbi!…

Der er langt mellem snapsene nu – og dit skib kan du sælge som skrot.
Nej, nu får du ikke en spætte, og det er hverken stegt eller kogt,
et eneste sted – i hele Venø Bugt!…
Fjorden den er stadig blå, men nu har de skrabt bunden.
Mon ikke de tog ynglen med? – rødspætten er forsvundet!
Og om det nu er gylle – eller muslingeﬁskeri,

Nej, hvis a no’ sku’ bestem’, så var der spætter i æ fywwer!

eller om det nu er skarv og sæl – så er det helt forbi!…

Det er der ellers aldrig mier’ – I tøw’s måskier at a lywwer?

Nej, hvis jeg nu skulle bestemme, så var der spætter i fjorden!

Nej – de er altså væk, der er æt en spæt’ te’båg’,

Det er der ellers aldrig mere – I synes måske jeg lyver?
Nej – de er altså væk, der er ikke en spætte tilbage.

Og det er lig’ fra Venø å – å så hiel te’ Nøjgo’ Håg!…

Og det er lige fra Venø af – og så helt til Nygård Hage!…
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Birte Trærup, havnefoged i Gyldendal Havn,
gør klar til at tage imod havnepenge.
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Havnefogeden har et hyggeligt job
Af Marianne Husted

”Jeg går lige på havnen et kvarters tid.
” Sådan siger havnefoged Birte Trærup
til sin mand en typisk sommeraften.
Og mangen en aften kommer hun først
tilbage halvanden time senere. Oven i
købet måske med gæster, som skal ind
at have en kop kaffe. Når Birte går sin
runde på havnen, møder hun mange
mennesker. Hun skal opkræve penge fra
gæstesejlere. De betaler 100 kr. pr. døgn.
”Det er der ingen, der brokker sig over,”
fortæller Birte. Tvært imod bliver hun ofte
budt på både en lille én og chokolade,
når de tilrejsende hiver pungen frem.
De må bruge klubhuset og alle havnens
faciliteter og kan godt se, at de får meget
for pengene, hvis de fx er fire personer
om bord. På runden møder Birte også
sejlere med faste bådpladser, eller hun
støder på gamle naboer eller venner, som
er et smut på havnen. Det giver snak til
højre og venstre og får Birte til at sige,
at det er et rigtig hyggeligt job at være
havnefoged.
Ny kasket som 62-årig
Birte og Jens Trærup flyttede til Gyldendal
i efteråret 2003. Kort tid efter blev Birte
headhuntet til havnefoged af bestyrelsen
for Gyldendal Havn. Hun udbad sig dog
betænkningstid. ”Jeg havde altid været
griserøgter og havde ikke lige regnet med
det her. Men jeg ville da godt prøve og
se, om jeg kunne finde ud af det,” siger
den nu 66-årige Birte. Hun fik overdraget
havnefogedkasketten. Den bruger hun
dog ikke. I embedsmedfør kan hun til
gengæld kendes på tasken. Det er en
brun lædertaske med metalbeslag,
som rigtig mange mennesker i Salling
har stiftet bekendtskab med i de gamle
Vestsallingbusser. Arne ”Rutebilchauffør”
donerede tasken til Gyldendal Havn, da
han lagde op som buschauffør. ”Når jeg
kommer med tasken ved folk godt, at jeg
vil have penge,” fortæller Birte.

Samvær
Gyldendal Havn sender girokort ud til
ejere af både, som lejer store bådpladser,
mens Birte sælger de små bådpladser.
Hun lejer bådpladser ud for en periode,
ligesom hun tager imod betaling fra
gæstesejlere og sørger for, at der er
konvolutter til at lægge penge i for folk,
der kommer kørende med en bådtrailer
og skal have deres båd i vandet. Hver
dag går Birte enten en aftenrunde eller
en morgenrunde. ”Om morgenen kommer
jeg ikke før klokken 9. Folk skal have lov
at have deres morgensøvn,” siger hun
med et smil. Hun går dog helst runden
om aftenen. Så har hun overblik over alle
bådene og sikrer sig, at ingen tager af
sted om morgenen uden at betale. Det
er også om aftenen, hun rigtig oplever
fællesskabet og den hyggelige stemning
på havnen. ”Der er aldrig bare to i en båd.
Hvis der er det, så kommer der nogle
flere over i båden, og de får en øl eller en
kop kaffe,” forklarer hun.
Godt belagt
Birte ser en stor fordel i at bo tæt ved
havnen. ”Jeg kan sidde i stuen og se, når
der kommer både. Og tit ringer folk, når
de gerne vil betale,” erklærer hun. Hun
har altid mobilen i lommen og kan være
på havnen tre minutter senere.
Havnen bruges af både lokale og
sommerhusgæster. Birte får mange
opringninger fra folk, der skal på ferie
og gerne vil bestille plads til deres
speedbåde. ”Vores havn er godt belagt.
Der kan næsten ikke være flere både,
så det kan godt blive nødvendigt for
gæstesejlerne at komme til at ligge i
rækker uden for hinanden,” fortæller hun.
Så tager hun turen med tasken ud til dem
hen over rækkerne af både. Eller hun
møder dem med madkurve, når de sidder
og griller på havneområdet. ”De hygger
sig, vi får en snak og jeg slipper for at
balancere på bådene,” siger Birte og
ryster med tasken, så det klirrer.
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Schnitzler og stjerneskud
Af Marianne Husted

På toppen af bakken ved Gyldendal Havn
ligger en bygning med en fænomenal
udsigt over havnen. Bygningen huser nu
Restaurant Gyldendal. Da havnen blev
indviet i 1986, blev der også solgt mad
og is i den nye bygning på bakketoppen.
Og hvem, der kom forbi, kunne få noget
til ganen. I dag har Elsebeth Tanderup
og Elsebeth Hansen et fælles ønske for
restauranten. De mener, at den skal være
med til at skabe liv og aktivitet på havnen
og sikre, at forbipasserende kan få stillet
sult og tørst og dækket deres behov for
is. Elsebeth Tanderup er formand for
Havnecafeen ApS, og Elsebeth Hansen
er forpagter i Restaurant Gyldendal.
Elsebeth Hansen overtog forpagtningen
sidste efterår efter sin svoger Leonhardt
Sapiga, der havde restauranten i tre år,
indtil han gik på efterløn. I hans sidste
år blev serveringslokalerne udvidet
til to, så der nu både er plads til a’ la
carte gæster og selskaber på samme
tid. Og muligheden for at holde runde
fødselsdage og andre mærkedage
med fjordudsigt er i år for alvor ved at
trænge ind i bevidstheden hos især
folk fra Lihme, Lem og Rødding. ”Vi
har mange flere selskaber nu end
tidligere,” fortæller Elsebeth Hansen.
Ellers kommer kunderne fortrinsvis
i restauranten for at få en schnitzel
eller et stjerneskud, hvis de da
ikke vælger at sætte tænderne i de
mange retter i Gyldendal buffeten,
som serveres fem af ugens aftener
i højsæsonen fra maj til oktober.
Menukortet rummer adskillige retter,
dog ingen grillmad pointerer Elsebeth
Hansen.
Lagkage og is
Anpartsselskabet blev dannet for otte
år siden, efter at skiftende ejere med
større eller mindre held havde drevet
café, cafeteria eller restaurant. Ingen
ville overtage traktørstedet. Derfor
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gik omkring 100 anpartshavere sammen,
overtog bygningen og søgte efter en
forpagter, så forbipasserende fortsat kunne
få både mad, is og drikke. ”Om det skal
være i en restaurant eller et cafeteria, lader
vi helt og holdent være op til forpagteren,”
forklarer Elsebeth Tanderup, der har været
formand i fire år.
Det er ikke bådfolket, der sikrer
omsætningen i Restaurant Gyldendal.
Derimod har restauranten en masse
stamkunder fra sommerhusene og lokalt.
Gyldendal Havn og Restaurant Gyldendal
er et yndet udflugtsmål. ”Mange fra Skive
kommer og drikker eftermiddagskaffe og
spiser lagkage,” fortæller Elsebeth Hansen.
Hun håber på en rigtig varm sommer,
da det øger omsætningen generelt, og
omsætningen af is specielt.

Elsebeth Hansen sælger
en lækker isvaffel til Anton.

Så vender vi kajakken
Af Kirsten Schmidt

Nu starter endnu en sæson i
kajakklubben ved Gyldendal. På
nethinden sidder billedet af en dejlig
sommeraften, hvor vi langsomt glider
gennem vandet på en blikstille fjord,
mens havørreder springer ved siden af
os, fuglene svæver over os, og solen
kaster sine sidste stråler over vandet.
Ja, det er bestemt disse aftener, man
husker, og dejligt er det, når vejret er med
os. Andre gange har vi jo kæmpet med
bølgerne, og det kræver lidt flere kræfter,
men alt har sin charme.
Kajaksejlads er en god aktivitet for stort
set alle aldre, og det kræver kun lysten
til at komme ud og være et med naturen.
Man lærer hurtigt at styre kajakken, og
man kan selv bestemme tempoet, og hvor
langt man vil vove sig omkring.
Hyggeligt er det også at få sin medbragte
kaffe og en sludder efter endt sejllads. I
år har vi endelig påbegyndt bygningen
af et klubhus, der dels skal rumme vores
kajakker og udstyr, og dels være et sted,
hvor man kan hygge sig i kaffestuen eller
ved grillen udenfor. Vi har i bestyrelsen
været i gang med at lægge fliser og riste,
og vi håber, at huset står færdigt først på

sommeren. Det er rigtig rart at tænke på,
at vi til den tid ikke skal slæbe kajakker
ned af grusvejen, men har det hele
samlet nede ved fjorden.
Kajakker til alle
Klubben råder over både toerkajakker, store havkajakker, junior- og
børnekajakker. Som noget nyt har vi fået
to surfkajakker, hvis man skulle have lyst
til at lege i bølgerne, når der er lidt sus på
fjorden.
Er man til strand, vand og havneliv vil
jeg bestemt anbefale at prøve denne
sportsgren. Sommeren igennem er der
klubaften hver mandag fra 19.00-21.00.
Er man medlem kan man i øvrigt bruge
kajakkerne alle andre dage, når tiden og
vejret tillader det .
I skrivende stund er der kun få timer til
årets første klubaften, og jeg glæder mig
til at mærke saltvandssprøjt fra fjorden og
se solnedgangen sammen med de andre
gode kajakentusiaster, der mødes ved
Gyldendal havn.

Kirsten Schmidt (th.) nyder kajakturen
på fjorden nær Gyldendal Havn
med et par af de andre kvinder i
Spøttrup Havkajaklaug.
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Mads Møllers erindringer 4: Overtro
Af Ib Svenningsen

Overtroen var stor i de samme dage.
Beboerne i Lihme var i denne henseende
hverken værre eller bedre end de øvrige
sallingboere. ”En må hellere tro for
meget end for lidt”, var et yndet ord, der
dækkede så bekvemt over overtroen.
Men vist var der skidtværk ved rørpytten
nordøst for kirken, efter at solen var gået
ned, ligsom det slet ikke var umuligt, at
en enlig nattevandrer kunne møde en
hovedløs hest eller hovedløs so i Dybdal
eller på Lihmegårds mark. Og så kunne
det hænde, at én kunne hilse på en mand
ude i Vendal, skønt han gik hjemme i sin
gård i Østerhærup. Jo, da var der endnu
mystik i Lihme.
Det var en lidt vanskelig tid at leve i. Der
var så uhyre meget, man skulle iagttage,
for altid at finde sig på den rigtige side af
tilværelsen, - man måtte ikke vende om
for at hente glemte ting, når man havde
forladt hjemmet. Man måtte ikke begynde
noget om mandagen, ikke sidde 13 til
bords, ikke smide afredt hår ud, for at
man ikke skulle få en eller anden sygdom,
når fuglene tog det til redebygning.
Var det en gul fugl, fik man således
gulsot. – Tænk på de mange regler for
frugtsommelige kvinder, for at barnet ikke
skulle få en eller anden dårligdom. Hun
måtte ikke sætte sig på en huggeblok,
det gav hareskår; satte hun sig på et
reb, døde barnet af tarmslyng; gik hun
under tømmen, blev barnet kvalt af
navlestrengen; fik hun en mus eller padde
kastet i ansigtet, undgik barnet ikke
modermærket af en mus eller padde; af
samme grund måtte en frugtsommelig
kvinde heller ikke tage en maske for
ansigtet, sværte sig eller ugle sig ud på
en anden måde.
Eller hvad var der ikke at vogte på, for at
den lille kunne blive lærenem, god til at
synge, klog og rig, ja, det gjaldt nok om at
være vågen, om man ville sit barns vel.
Ved bryllupper måtte man være lige så
varsom, om forbindelsen skulle blive til
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held, om de unge skulle blive hinanden
tro, få glæde i livet osv. Der toges varsel
af alterlysene med hensyn til, hvem der
skulle leve længst.
Ved begravelser var der om muligt endnu
mere at holde øje på, særlig for at holde
den afdøde fra at gå igen. Lå han med
åbne øjne, skulle der snart en af familien
følge efter ham.
I al sin gøren og laden var man forsigtig
overfor såvel naturlige som overnaturlige
magter. Ligeledes var man omhyggelig
i omgangen med ild. Vel havde man
assureret, men det var gerne lavt, og man
havde endnu den fra fædrene nedarvede
rædsel for ”den røde hane og indflettede
denne i aftenbønnen med et: ”Gud fri os
fra ildens våde!”
I den første tid, efter at min far var
kommet til Lihme, havde de ingen aviser.
Nyheder fik man med kræmmerne,
studehandlerne og i møllen og
smedien. Underholdningen om aftenen
i mørkningstimerne bestod væsentligt
i de gamles beretninger fra krigen,
spøgelseshistorier, historier om nisser,
trolde, marer og varulve, hertil kom kloge
mænd og koner.
Da Maren Honning hentede Kristen
Nielsen
En rigtig god historie, der knytter sig til
den største gård i Lihme, må jeg dog
fortælle.:
Kresten Nielsen hed han, gårdejeren,
og da han ikke godt kunne sammen
med konen, tog han 1000 rigsdalere ud
af skabet og et rødt øg ud af stalden en
nattestund, og så red han hjemmefra
med den beslutning aldrig mere at vende
tilbage. Der var ingen gæld på gården,
så konen var usnydt, når hun fik lov til at
beholde hele ejendommen, og han kunne
med rolig samvittighed rejse med de 1000
rigsdalere og det røde øg. Men Kresten
Nielsen havde ikke regnet med, at konen
slet ikke ville af med ham, og at hun ville

særtte himmel og jord i bevægelse for at
få ham tilbage.
Da hun næste morgen så, at manden var
borte, og siden at også øget og pengene
var væk, var hun straks klar over, hvad
der skulle gøres. Hun havde en dygtig
karl, som hun sporenstregs sendte
til Vindblæs, for at den kloge Maren
Honning skulle stå hende bi. Karlen fik
en slant gode dalere med, og så red han
af Hvalpsund til. Hen på eftermiddagen
nåede han til Vindblæs og kom straks for
den vældige Maren.
Da hun havde hørt fortællingen, mumlede
hun en ed og gik ind i en slags camera
obscura, hvor hun opholdt sig temmelig
længe. Da hun endelig kom ud, så hun
noget medtaget ud, dog kunne hun
både bande og råbe.”Gårdmand Kresten
Nielsen i Lihme skal være i sin gård inden
tre solemærker, det må du sige Maren
Honning i Vindblæs har sagt!” råbte hun,
idet hun lod sin kødfulde hånd dumpe ned
i bordet.
Nå ja, den besked var jo så meget god,
om den ellers kom til at sæde (passe).
Der var ikke andet for karlen at gøre, end
at betale Maren hendes dusør og så se
at komme tilbage til Lihme. Da Kresten
Nielsens kone fik referat af turen blev
hun mere rolig, man vidste jo da, at hvad
Maren Honning sagde plejede at slå til,
og her var jo ikke andet at gøre end at se
tiden an i håb om, at Maren havde sendt
en djævel ud for at jage hendes mand
hjem igen.
Der gik imidlertid både en og to dage, og
der viste sig ingen Kresten Nielsen, og
folk var ved at ymte om, at Maren nok
alligevel havde glemt sin lærdon; når
solen nu gik ned, var den omtalte tid forbi,
jo, hun var jo nok bleven for gammel.
Spændingen voksede imidlertid, eftersom
solen nærmede sig ”Æ Vesterhyv”,
den begyndte at kærtegne nogle
”Gråboenbuske” – Artemisea vulgaris – i
synskredsen, og folk forsamledes nede i
byen og i Kresten Nielsens gård. Skyggen

på kirketårnet steg højere og højere, og
man satte vagtposter ud, for at de skulle
melde, så snart noget i retning af Kresten
Nielsen lod sig se. Men solen havde
ikke forladt det øverste af tårnet, før en
rytter kom galoperende ad vejen ned fra
Lihmegård og styrede lige ind i Kresten
Nielsens gård. Det var et vildt ridt, angen
stod i to lange kegler ud fra næseborene
på øget, og halen stod som en lægteende
bagud. Men i samme øjeblik, det var
kommen ind i gården, styrtede det død
til jorden, medens manden samlede sig
op og luskede ind, han ville ikke have
snak med nogen, han var jo bleven ”fjale”
(underlig) ved det, der var så mange,
der stod og ventede på ham i hans egen
gård. Men siden, når han sad i et godt lag
og havde fået nogle punser ned, kunne
det nok hænde at en eller anden kunne
liste ham til at fortælle om sin færd, og så
kan jeg tro, der blev lyttet.
”Jo, to det var det lav, at jeg lige skulle til
at ride ind i Århus by; øget gik og passede
sig selv og jeg sad og nummererede på,
hvad jeg skulle tage mig for, og så sprang
der en kat over vejen, og i samme nu
var det, som om en brølte mig ind i øret:”
Du skal hjem, Kresten Nielsen! Du skal
hjem straks; det gælder dit liv, Kresten
Nielsen!” Jeg blev noget ”fornummen” ved
dette her, og uden ret at sanse, hvad jeg
gjorde, vendte jeg den røde og begyndte
så småt at ”nulre” tilbage. Det gik noget
træls i førstningen, og den første dag
kom jeg ikke ret langt. Jeg overnattede
på kroerne og gav drej både det ene og
det andet sted. Men den tredje dag kom
der uro over dyret. Det var, som var det
kommet ind på, at der var noget galt på
færde. Jeg jog jo ikke på hende en eneste
gang, men det lod til, at hun blev jaget
frem af noget, jeg ikke kunne se, og hun
for af sted, som gjaldt det livet! Nå, det
gjorde det da også for hende, stakkels
Røde!”
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Kreative kvinder
For alle kvinder i Salling
Af Susanne Thomsen

Kreative Kvinder opstod for tre år siden
og har til huse i Aktivitetshuset i Lihme
første onsdag i hver måned fra oktober til
maj.
I 2006 fik Kirsten Schmidt og Susanne
Thomsen den ide at starte en ” klub” for
de kreative kvinder der, som de selv, er
interesserede i at lære nye kreative ting.
Vi tænkte, at der måtte sidde kvinder
rundt omkring, der havde lyst til at udvikle
og lære deres kreativitet fra sig til andre.
I begyndelsen var vi ca. 10 kvinder, som
kom med meget forskellige ønsker, og
som hver især kunne nogle forskellige
ting, og som var interesserede i at
fortælle . Det drejer sig ikke om egentlig
undervisning, men snarere inspiration.
Gennem de tre år har der været
akrylmaling, decopage, æskefremstilling
”lær at give rygmassage”,
smykkefremstilling og mange andre
ting på programmet. Sidste gang i år
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fremstillede vi tasker og smykker af
gummi fra traktor- og cykelslanger.
Kirsten og Susanne er stadig tovholdere
og lægger en plan for sæsonen
hvor konceptet er, at der kun er lille
materialeudgift, 20 kr. pr. gang. Der
er ikke tilmelding, man kommer blot,
hvis man er interesseret, og tager sin
kaffe med. Vi har indtil nu haft held til at
modtage beløb fra fonde til hjælp til køb
af bøger og materialer.
Vi har haft mange glade stunder i vores
lille klub, og vi vil gerne have flere
med, så er du interesseret kan du ringe
til Kirsten 97568282 eller Susanne
97560037 og høre nærmere. Eller du kan
møde op den første onsdag i oktober og
være med til at bestemme, hvad vi skal i
næste sæson.
Der vil være et opslag på plakatsøjlen i
Lihme v/sparekassen og i Rødding brugs
samt hos købmanden i Lem. Vel mødt til
Kreative Kvinder sæson 08-09.

LARS BONDE · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
Skiveegnens største skov- og havebutik

stort materiel
udlejningsprogram
Hvad enten det drejer sig
om materiel til mindre
opgaver i hjemmet eller
større erhvervsopgaver,
har vi det du skal
bruge!
Klik ind på
www.skive-trykluft.dk
eller kontakt os på
9752 6220
og hør om de
mange
muligheder!
Salg og leje

af alle typer
trailere til private
og erhverv!

En
ie
skolehistor
”Nåh, ja!”
Af Ane Marie Henriksen

Da vi i nogle år havde både
8. og 9. kl. på Lihme skole,
startede 1. kl. nede i ”Eriksens
skole” (Adelgade 28). Jeg var
heldig at have en 1. kl. dernede med ca. 18-20 børn, jævnt
fordelt på drenge og piger. En
gang om ugen gik vi op til ”den
store skole” for at gøre gymnastik og komme på biblioteket.
Det foregik i en lang række op
gennem Adelgade.
Iblandt børnene var der to
piger, som ikke kunne enes,
så derfor sloges de tit, også på
vej op til skolen. Da vi nåede
op til krydset ved Brugsen,
hvor vi stod stille inden vi gik
over vejen, så jeg mig tilbage
for måske 10. gang. Nede ved
Søren Smed (Adelgade 4) var
de to piger i slagsmål for tredje
gang på den korte tur.
Jeg har nok givet et vældigt
suk fra mig, for ved siden af
mig stod Lars og så op på
mig med sine gode øjne, og
så sagde han: ”Åh, fanden da
mæ’ dem, do hår da wos”.
Ja, og heldigvis havde jeg dem
i syv år.
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Lihme by night
Af Søren Christensen

Med temperaturen tæt ved de 27
grader, så blev Lihme by night det store
tilløbsstykke. Folk kom fra nær og fjern
denne aften, alle med højt humør og
lyst til hygge sig. Grillen var tændt, og
pølserne ”føg” over disken i lange baner.
Traditionen tro blev der holdt auktion over
diverse effekter. Bydelysten var stor, og
indimellem trak det det store smil frem.
Anders Henriksen var auktionarius.
Aftnes store attraktion var amerikansk
lotteri, hvor man kunne vinde en hel palle
øl, svarende til 30 kasser. Den heldige
vinder kunne med stort smil konstatere
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at sommerens øl var i hus, og andre blev
hurtig ”venner” med hende.
Næsten traditionen tro havde Brugsen
igen en elev, Tabine, der havde bestået
fagprøven meget flot og derfor serverede
champagne og kransekage som
afslutning på en hyggelig aften.
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Lihme byfest

7., 8. og 9. august 2008
Torsdag den 7. august
18.00 Optog med udklædning. Is til alle
børn.
19.30 Gudstjeneste med Jacob Fløe.
20.30 Kaffe med småkager samt Jacob
og spejderne sidder ved bålet
med popcorn og mariekiks.
HUSK torsdag seneste tilmelding til
fodbold og ’Byens bedste familie’.
Fredag den 8. august
18.00 Den store gril er tændt … Kom og
grill med.
19.00 Fodbold på multibanen. Voksne/
børn 5-14 år. Damer og piger tæller
dobbelt.
20.00 Byens bedste familie.
21.00 Det lokale fire-mandsorkester Blueberries bluesband spiller op i teltet.

Lørdag den 9. august
9.00 Morgenkaffe.
10.30 Tombolaen åbner.
10-12 Bagagerumssalg, 50 kr. per stand
12.00 Limigo.
12.30 Rollespilsværkstedet åbner.
14.00 Gymnastikopvisning med USAholdet nordvest.
15.00 Bagekonkurrence - voksen og
junior (til og med 6. kl.) Efterfølgende
kan der købes kage og kaffe.
Indlevering kl. 14 00.
16.00 Rollespil med de fremstillede
våben.
18.00 Spisning og dans. Musik:
Nikolaj & co. Entre 125 kr. Børn 60 kr.
Spisning med eget kød. Grillen er tændt.
100 kr. - børn 50 kr. Musik efter spisning
75 kr. Reserveret bord for 50 kr. ved Jan
23 815 815 eller Vibeke 20490626.
NB. Ingen medbragte drikkevarer.

Byfesten i Lihme er et hyggeligt sted at møde sine venner, bekendte og andre fra byen og lokalområdet. Her
er Lis og Helle faldet i snak over en kop kaffe torsdag
aften under byfesten 2007.
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Forening			

Kontaktperson

Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
Borgerforening			
Jan Pedersen		
Fritidsfiskerforening		
Søren Vang		
Gyldendal Bådelaug		
Ole Møller		
Havnebestyrelsen			
Søren Vang		
Haven Cafe			
Elsebeth Tanderup		
Husholdningsforening		
Hanne Trærup		
Jagtforening			
Tage Moesgaard		
Kano og Kajak			
Michael Grønvaldt		
LineDance			
Rikke Karstoft		
Lokalrådet ved Lihme Kirke		
Ann Balleby		
Naturklubben (4. – 6. klasse)		
Karsten Wagner		
Optimist Ungdoms afd.		
Inger Larsen Jensen
Pensionistforening			
Ingrid Sørensen		
Petanqueklub			
Verner L. Jensen		
Rødding Atletikklub		
Finn D. Andersen		
Skolebestyrelsen			
Dorte Dalsgaard		
Spejderne			
Vibeke og Jan Miltersen
Tennisklub			
Karl Erik Witte		
Vestsalling Ungdoms- og Idrætsforening:		
- Badminton			
Rita Primdal		
- Fodbold				
Thomas Sørensen		
- Damefodbold			
Bente Sørensen		
- Gymnastik			
Bettina Olesen		
- Håndbold			
Charlotte Olesen		
Ungdomsklubben
(7. klasse – 18 år)			
Brian B. Nielsen		

Telefon

9756 1027
9756 0815/2381 5815
9756 0273
9759 2349/3123 4998
9756 0273
9756 0355
9756 0049
9756 4358
9756 6207
9758 1958/2757 1958
97560410/2344 3673
9756 0662/2441 3750
9756 0292
9756 0115
9756 0152
9756 1207
9756 8104
9756 0626
9756 0243
9756 1663
2926 0009
97560408
9756 1900
2929 9519
9756 0072/2143 3351

Lihme Bladet

Bladets formål:
Lihme Bladet skal medvirke til at samle
Lihme og give fastboende, sommerhusfolk,
turister, presse og kommende Lihmeborgere/tilflyttere mv. et billede af det liv, som
leves her med udsigt over Limfjorden.
Ansvarshavende:
Lone Wagner, 9756 0662
Kim Jakobsen, 9756 0636
Dorthe Dalsgaard, 9756 8104
Ann Balleby, 2344 3673
Marianne Husted, 97560605

Annoncetegning: Kim Jakobsen
Artikler, billeder og annoncer sendes til:
ba@skivehs.dk
Udvalg, Landsbyen Lihme’s støtteforening
www.lihmelandsby.dk
Trykt af Skive Offset, oplag 1.400
Kommende udgivelser:
September 2008 - deadline 23. august
December 2008
Logo: Poul Nielsen
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Buffetsuccen fortsætter:

SPIS ALT HVAD DU KAN FOR KR. 178
Onsdag,torsdag, fredag,
lørdag, søndag kl. 18-21

Bordreservation:
tlf. 97 56 01 66

v/Elsebeth Hansen
Vester Hærup
Strandvej 30, Lihme
7860 Spøttrup
www.restaurant-gyldendal.dk

v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860 Spøttrup
Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.dk
Alletiders gaveide, gavekort udstedes
40

Gelenegle
Body Sugaring
Ansigtsbehandling
Fodbehandling
Manicure
Pedicure

