&

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost
Cowboy toast
DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

30,25,25,-

50,55,50,-

Salat m/ kylling el. kebab
Grov sandwich m.

70,-

kylling eller kebab

65,-

Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

40,40,-

Sunshine
solcenter

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

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup
Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33

40,Åbningstider
35,-

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. 17:00-22:00
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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Birkemusens paradis på Vendalgaard
Af Lars Andersen

Rikke og jeg har altid ønsket os en lille
skov.
En lille skov med et lille skovbryn som
scene for livets gang i naturen. Ikke
en granskov, som man ser så mange
steder i området som ofte er plantet med
kommercielle bagtanker, men lille en skov
med buske, træer, blomster, bær, frugter.
Et fjernsyn der altid og aldrig viser de
samme programmer og tilmed altid live.
Hvad gør man så?
Vore tre børn, Kristian, Marie og
Amalie, som for i øvrigt er 5. generation
på ”Vendalgaard”, Fru Andersen og
undertegnede måtte i arbejdstøjet hvis
denne drøm skulle blive til virkelighed.
Hos Skov- og Naturstyrelsen findes der
forskellige muligheder for at ansøge
om tilskud til beplantninger. På de
fleste projekter ydes der 50 % tilskud til
træernes pris. (Tilskuddet er naturligvis
skattepligtigt). På to slags beplantninger
ydes der imidlertid 90 % tilskud til træerne.
Det drejer sig om beplantninger plantet til
fordel for Hasselmusen og for Birkemusen.
Disse ordninger er begrænset af
levesteder, mulige levested og omhandler
kun træer og buske der er hjemhørende
i Danmark samt kun de buske og træer
Birkemusen foretrækker at leve i. Samtidig
er det vigtigt at området der beplantes
ligger i nærheden af vand og sump. Skive
kommune er netop et muligt levested for
Birkemusen og tilfældet vil at vor jord
ligger i nærheden af sump og fjorden.
Heldigt eller hvad?
Ansøgningen blev sendt og accepteret og
arbejdet kunne påbegyndes. Vi har fået
arealet reolpløjet. Det var en bekostelig
affære, men skulle eftersigende være
en god investering grundet træernes
forbedrede muligheder for at ”sætte” sig og
dermed komme godt fra start. Efter stykket
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var blevet fræset af Henning Maskinstation
lejede vi en to rækkers plantemaskine og
alle mand i 3 generationer var i sving en
hel dag fra tidlig morgen til sen aften. Rikke
og Morfar Jørgen sad på plantemaskinen.
Bedstefar
Evan
sorterede
planter,
vandede og sørgede for logistikken (så
godt som muligt). Der er plantet i alt 28
forskellige træer- og buskarter. Marie,
Amalie og Kristian hjalp bedstefar Evan
med oprydning, udpakning, sortering
af bundter etc. Mormor Annemette og
Bedstemor Dagny sørgede for mand og
drikke til folket. Jeg selv forsøgte at holde
traktoren på så ret køl som muligt. Alt i alt
en hård men dejlig dag hvor hårdt arbejde
blev kombineret med en dejlig følelse af
fællesskab og visheden om at skabe noget
godt sammen.
Nu var det jo så bare at læne sig tilbage og
se skoven vokse op eller hvad?
Nej desværre for der kommer jo ukrudt
i sådan et nyplantet areal. Det er faktisk
en for stor opgave at ”renholde” et sådant
område bare med en hakke når man
samtidig har et travlt arbejdsliv. Det var
på dette tidspunkt min geniale fætter Allan
kom ind i billedet. Han har opfundet og
lavet et renseaggregat til mig der kan sidde
på min traktor og renser mellem rækkerne.
Nu var det kun helt tæt mellem træerne
problemet opstod. Dette blev løst med
en gammel kartoffelhypper som hypper
træerne og samtidig dænger jord op
omkring dem. Så indtil videre har lidt snilde
og opfindsomhed løst ukrudtsproblemet.
Så må vi se hvad vi gør når træerne bliver
lidt større. Jeg har fundet ud af at man skal
rense sin skov i ca. 3-4 år fra plantning.
Derefter kan man vist nok læne sig tilbage
og nyde scenariet. (tror jeg nok).
Udover skoven er det meningen at der
skal laves en insektvold langs hele

Lars Andersen på Vendalgaard
på en tåget dag.

nordsiden af skoven samt et par jordhøje
forskellige steder på marken. De skal
laves og beplantes i forsøget på at hjælpe
agerhønsene, harerne og alle de mange
insekter og dyr der i dag er lidt i tilbagegang.
Så kan de få sig et kærkommet lille fristed
på Vendalgaards lille mark.
Birkemusens skov er færdig og
indflytningsklar om ca. 3-5 år så hvis
du møder en birkemus på din vej er
du velkommen til at anbefale stedet.
Betingelserne er næsten optimale. Oscar
Mivsen (de to tykke katte) vil i hvert fald
Lihme,og
7860
Spøttrup
gerne have nye indbyggere i skoven.

Kås Hovedgård
Kåsvej 44,

Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

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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Lihme kirkes
betydning

Kronprins Frederik og
regentparret.

Af Annelise Nielsen

Den debat, der kører i øjeblikket, om
der skal lukkes kirker, fik mig til at tænke
på, hvor betydningsfuld Lihme kirke er,
som en af landets ældste – ja, den er så
interessant, at selv kongehuset kom for at
se den i 1987.
Dette år lagde kongeskibet pludselig til i
Gyldendal Havn – helt uden varsel steg
dronning Margrethe, prins Henrik og
kronprins Frederik i land, og ankom til
Lihme kirke, hvor graveren, Svend Åge
Sinding gik med sin trillebør, i gang med
det daglige arbejde.
Han blev så overvældet af det royale
besøg, at han udbrød: ”Ha’d a vidst de
kom, vill a da guer nok ha tavn no pænere
klæjer o”. Dette kom jo selvfølgelig med i
Lihme-revyen med sangen: ”Åh, de gamle
bukser”!

Dronning
Margrethe hilser
da hun i 1987
besøger egnen.

Jeg husker også, at Jan Nielsen (Ilse
og Harrys dreng) kom hjem helt ”stor i
hovedet” og fortalte at kongeskibet lå ved
Gyldendal, hvad hans mor dog modtog
med en vis skepsis, men hurtigt var Skive
Folkeblad jo også på pletten med billeder
og reportage i avisen af kongefamilien i
regntøj.
Motiv fra døbefonden er da også blevet
brugt på 500 kr. sedlerne.
Så nej Lihme kirke bør ikke lukkes,
der afholdes jo også mange andre
arrangementer her. Koncerter af forskellig
art, vores lokale kunstner Poul E. Nielsen
viste lysbilleder fra egnen. Alting er godt
besøgt.
Relief fra døbefonden i Lihme kirke figurerede
i en årrække på Danmarks 500-kroneseddel.
Samme relief, som pryder Lihme Bladets logo.
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Da kongen med
familie besøgte
Lihme
Af Ann Balleby

Centralerne i Vestsalling glødede og
rygtet løb: “Kongen kommer”. Verner
“Post” Larsen Jensen hørte nyheden
hjemme hos sine forældre i Lihme Central
og i en fart greb han sit kamera og
cyklede til Kås, hvor han tog fine billeder
af kongen, dronningen og deres døtre på
sommertur. Årstal er ikke sikkert.
Så vidt vides besøgte den royale familie
ved samme lejlighed Lihme kirke,
et besøg som blev foreviget i Skive
Folkeblad.

Verner “Post”’s billeder fra den
kongelige families besøg på
Kås.

Folkebladets
billede af royalt
besøg i Lihme kirke
Familiær rådslagning.

Klar til afgang.

Hygge snak i gårdspladsen. Er det kong
Frederik med hænderne i lommen?

31

Lihme skole i København i 1941
Af Ruth Hansen

Flemming Bjerregaard Johansen har
sendt Lihme Bladet materiale om sin
mors, Ruth Hansens, tur til København
med Lihme skole i 1941. Her mødte
Lihme-børnene bl.a. kongen og gav
ham en lyngbuket hjemme fra sognet.
Lihme, den 14.11.1941
Kære Else
Nu vil jeg lige fortælle dig om en stor
Oplevelse, jeg har haft i Sommerferien.
Jeg har været i København. Det var sidst
i Juli, nogle Dage før vi fik Sommerferie,
at vor Lærer kom ind og fortalte os, at det
var muligt, at vi kunde komme gratis til
København som Gæster hos ”Foreningen
til Provinsbørnenes Ferieophold.” Jeg
skyndte mig at komme hjem, for at spøge
Far og Mor, om jeg måtte komme med til
København. Det var de ikke så glade ved
under disse urolige Forhold, men omsider
fik jeg Lov, og du kan tro jeg var glad! Da
vi så fik at vide, hvad Dato vi skulde af
Sted, fik Mor og jeg travlt med at ordne
mit Tøj. Jeg skulde have et par kjoler

Klassen foran indgangen til Zoologisk Have.
Mellem søjlerne ses bl.a. lærer Jensen og frue
med sønnen i hånden samt fru Annexgaard
mellem to ukendte.
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med og et Lagen skulle sys sammen og
bruges som Sovepose, og så skulde vi
også have andre små Ting med.
Endelig kom den Dag, da vi skulde af
Sted. Vi skulde mødes ved Lihme Skole
og derfra Klokken 630 med Rutebil
til Brodal og fra Brodal til Skive med
Motortog. Der ventede vi en Time, så
kørte vi fra Skive til Århus med Damptog
på reserverede Pladser. Da vi kom der,
gik vi om på Færgen. I Begyndelsen
var der noget Ængstelse for Miner, men
det varede ikke så længe. Du kan tro,
det var smukt at se. Da vi sejlede fra
Århus, kunde vi se ind over Århus by
og Marselisborg Sot og meget andet.
Da vi havde sejlet nogen Tid, så vi en
Tankdamper på 7000 T, der var sænket.
Da vi kom til Kalundborg, kunde vi se
Kirken med de 5 Tårne (bygget af Esbern
Snare). Vi kunde også se de store
Radioantenner til Kalundborg Radio. Da
vi kørte over Sjælland, da kan du tro,
der var meget at se, og vi havde god
Plads, så Turen var meget god. Da vi
kom til Københavns Hovedbanegård

Efter en tur til København med Lihme skole i 1941 skrev Ruth Hansen i brevform en
beskrivelse af turen dag og dag. Herover ses starten på det håndskrevne dokument.
Bemærk den smukke håndskrift - det var en dyd, som man dengang, og ikke mindst
Ruths lærer Kaj Enna Jensen, satte højt.

blev vi modtaget af Føreren, Hr. cand.
theol. Sandal, som fulgte os til ”Fregatten
Jylland.” Da vi kom der, blev vi vist, hvor
vi skulde sove; så vaskede vi os og fik
Kaffe, og da vi havde fået det, gik vi
omkring på Dækket, derfra kunde vi se
Københavns Havn, Langebro og meget
andet. Vi gik så i Seng. Da vi kom i Seng,
var det jo Meningen, at vi skulde sove,
men det var umuligt, for der var en Skole,
der lavede en frygtelig Støj, så det var
ikke meget, vi sov den første Nat.
Men så kom Tirsdag den 19. August.
Da vi havde vasket os, gik vi op på
Dækket, og du man tro, der var meget
at se, alle de der tog på Arbejde og
Langebro og meget andet. Da vi havde
fået Morgenkaffe, var vi med Sporvogn
til Zoologisk Have, og du kan tro, det var
morsomt, at se alle de forskellige Slags
Dyr, og det tog også lang Tid inden vi
havde set dem alle sammen. Da vi havde
set det, gik vi til Frederiksberg Slot, og

derfra gennem Søndermarken til ”Jesus
Kirken” i Valby. Kirken er bygget af en
Mand, og det er Brygger Carl Jacobsen.
Det er en af de smukkeste Kirker i
København, og du kan også tro, der
var meget at se. Vi gik så derfra til Carl
Allers Etablissement, hvor vi fik Frokost,
og da vi havde fået det, fik vi en Tur i et
”Lilleputtog.” Derefter gik vi ind og så,
hvordan man lavede ”Familie Journalen.”
Vi så, hvordan man lavede gammelt Papir
om til nyt, og dernæst, hvordan Bladet
blev trykt og til sidst, så vi den færdige
”Familie Journal”. Da vi så havde set alt
det, gik vi til Rosenborg Slot, der kan du
tro, der var meget at se. Alle de gamle
Kongeminder fra den historiske Tid. Vi
gik derfra til Botanisk Have. Vi var også
inde i Palmehuset, hvor der var meget
smukt, og vi var også oppe i Toppen
af det. Så gik vi til Rundetårnet. Det er
meget smukt at se ud over Byen, når
man står oppe i det. Dernæst gik vi forbi
Universitetet til Restaurant Lodberg,
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hvor vi spiste Middag. Om aftenen var
vi i Cirkus Mickens Strassborg. Det er
den morsommeste Cirkus, jeg har været
i. Da det var færdig, gik vi til ”Fregatten
Jylland”, hvor vi gik i seng.
Onsdag den 20. August. Da vi havde
fået Morgenkaffe, gik vi til Domkirken,
hvor vi var til Morgenandagt. Der var
meget smukt. Der så vi Thorvaldsens
berømte Marmor Statuer af Kristus og
de tolv Apostle, og der var en Engel, der
knælede ned med en stor Muslingskal,
det var Døbefonten. Kristusskikkelsen
stod på selve Alteret og de tolv Apostle
langs Pillerne. Da vi havde været der,
gik vi til Illum. Det er et meget stort
Handelshus. Det har et Personale på ca.
2000 Mennesker. Illum har 53 afdelinger,
40 Udstillingsvinduer. Illum har sit eget
elektricitetsværk, der er lige så stort
som Helsingørs med 4 Dieselmotorer.
Illum syr 200 Kjoler pr. Dag på sine
egne Systuer og besøges hver år af ca.
10.000 Skolebørn. På én dag har de

haft Besøg af 45.000 Kunder, hvilket er
ligeså mange, som der er Indbyggere i
Roskilde, Ringsted og Korsør tilsammen.
De har deres eget Sygeværelse, hvor
der bliver behandlet 5 Sygdomstilfælde
om Dagen. Der er 165 Døre, der skal
låses hver Aften. De opbevarer dagligt
1000 Cykler og udskænker dagligt 2000
Kopper gratis Kaffe til Personalet. Vi så
en frakke til 5400. Den var meget pæn,
men den var også dyr! Da vi havde set
det hele, gik vi op i Spisesalen, hvor
der blev serveret is for os. Da vi var
færdige, gik vi til Nationalmuseet. Det var
meget interessant at se alle de mange
smukke Ting. Vi så mange forskellige
Slags Redskaber af Sten og Bronsche.
Vi gik derefter til Fregatten Jylland for at
spise Frokost og for at hvile os lidt. Da
vi havde gjort det, var vi på Zoologisk
Museum. Det var meget morsomt at se
de mange forskellige Dyr. Vi så også
Skelettet af en Hval, der var over 30
Meter lang. Det var morsomt at se så
stor en Hval. Vi gik derfra til ”Jylland”

Der handles ved smørrebrødsvognen
på Kongens Nytorv.
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Kong Christian d. 10. rider
forbi skoleklassen. Børnene
giver kongen en buket af lyng
fra Lihme sogn.

35

og derfra igen til Lodberg, hvor vi spiste
Aftensmad. Nu skulle vi i Tivoli. Der
så vi Pantomineteatret, der opførte
”Hyrdeinden og Skorstensfejeren”. Vi så
også Plænen, hvor der var forestilling.
Vi var også inde i Spejlsalen, det var
morsomt at se, hvordan man blev helt
anderledes, når man så i de forskellige
Spejle. Så var vi også i Rutschebanen.
Det kan du tro var morsomt, man ligefrem
fløj op og ned. Da vi havde set de
forskellige Ting, gik vi til ”Jylland”.
Torsdag den 21. August. Da vi havde
fået Morgenkaffe, gik vi gennem Byen
til Amalienborg, hvor vi skulde hilse på
Kongen. Men da vi kom der, var han
blevet forsinket, og vi gik så hen for at se
Gefionspringvandet. Vi så også Frihavnen
og den engelske Kirke, og Langelinie.
Men så kom det mest spændende
Øjeblik. Det var dengang Kongen red ud.
Da han kom hen, hvor vi stod, overrakte
vi ham en Lyngbuket plukket hjemme i
Sognet. På Amalienborg stod vi og så på,

hvordan Vagten skiftede. Det var morsomt
at se. Vi gik så derfra til Marmorkirken.
Den er meget stor og meget flot.
Derfra gik vi til Kongens Nytorv, hvor
vi fodrede nogle tamme Duer. Vi gik til
Slotsholmen forbi Christiansborg Slot, og
vi så også Slotskirken. Vi gik så ind på
Glyptoteket. Vi gik så til ”Jylland”, hvor
vi spiste Frokost. Om Eftermiddagen
var vi med S Banen under København
til Charlottenlund, hvor vi så Akvariet
med ca. 600 Fisk og andre Dyr. Det er
den første Gang, jeg har set så mange
Fisk. Om Aftenen spiste vi til Middag på
Lodberg, og så var vi i Tivoli. Det var
jo den sidste Aften, så vi skulde rigtigt
have os set omkring, inden vi skulde fra
København. Da vi havde været i Tivoli
nogen Tid, gik vi til ”Jylland”.
Så kom Fredag den 22. August. Da
skulde vi rejse fra København. Vi kom
snart op Fredag Morgen og fik os
vaskede. Dernæst fik vi Morgenkaffe.

Klassen på
dækket af
Fregatten
Jylland
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Da vi kom der, varede det ikke længe
inden vi var på Vej hjem. Først var vi med
Tog til Kalundborg, så sejlede vi, og så
var vi med Tog igen til Brodal. Dernæst
var vi med Rutebil til Lihme Skole. Da
vi kom der, var der mange Forældre
og Søskende mødt for at modtage os.
Dernæst udbragte vi et Leve for vor Lærer

og dernæst et for de glade Skolebørn. Da
vi havde gjort det, cyklede vi hjem. Så var
den dejlige Tur slut.
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Lihme skole set
gennem Kim
Jacobsens linse.

Åbent hus og fest ved Lihme Skole
Undervisningen og SFO flyttes fra
Lihme Skole fra sommeren 2014.
Skolebygningerne skal fremover danne
ramme for pasningstilbud fra 0 – 6 år med
en integreret vuggestue og børnehave
undes VSD. Ombygningsplanerne er
allerede i gang. Det har født idéen til et
åbent hus arrangement og en fest.
Lørdag d. 16. august 2014 er dagen,
hvor alle interesserede har mulighed
for at se skolen, mens den endnu står
”uberørt”. Samtidig er der mulighed for at
gense hinanden fra skoletiden. Datoen
er ikke helt tilfældig valgt, da det netop er
49-års dagen for skolens indvielse.
Et arrangementsudvalg bestående
af tidligere elever og lærere er trådt
sammen, og er i fuld gang med at
arrangere et åbent hus om eftermiddagen
og en fest for tidligere elever, lærer og
ansatte om aftenen.
Elever og lærere gennem alle årene skal
findes, så der kan sendes invitationer ud
inden sommerferien. Opgaven med dette
er i fuld gang, med hjælp fra elever fra de
enkelte årgange.
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Der er oprettet en facebook-gruppe ”Fest
for tidligere elever, lærer og ansatte
ved Lihme Skole”, hvor arrangementet
løbende kan følges. Måske kan gamle
kammerater også findes der, der er
allerede over 360 venner. Kontakt evt.
Jesper Dahl på mail:jesper@dahlhuset.dk
Dette er en milepæl i historien, der fordrer
noget specielt. Derfor udgives der et
særtryk af Lihme Bladet omkring Lihme
Skoles historie og begivenheder gennem
tiden. Den udgives på dagen og kan
købes for 10 kr. Har du lyst til at bidrage
med en fortælling eller andet spændende
fra din skoletid, vil vi meget gerne høre fra
dig. Du kan kontakte Ann Balleby på mail
aba@skivegym.dk
I næste nr. af Lihme Bladet, vil der være
et udførligt program for dagen – reserver
dagen allerede nu.
Lad og få en rigtig hyggelig dag med
gensyn af unge kendte ansigter, som er
blevet ældre. Det bliver en enestående
chance for at mødes og gense gamle
skolekammerater.

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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Projekt i Ålbæk Strandpark
Af Sune Schmidt og Dorthe Dalsgaard

Med en 190 km lang kyststrækning er
Skive Kommune omgivet af vand imod
nord, øst og vest. Dette afspejler sig også
i egnens identitet, hvor Limfjorden spiller
en fundamental rolle og på flere måder
udgør en stor ressource i forhold til sport,
rekreation og erhverv. I kort afstand til
kommunens mest velbesøgte attraktion,
Spøttrup Borg ligger Ålbæk Strand,
som med sin nuværende campingplads
og vandland samt den projekterede ferieby er den oplagte overnatningsmulighed
for besøgende i området.
Ålbæk Strand udmærker sig ved sin
naturskønne placering tæt ved halvøen
Kås Hoved, et fredet område med
muligheder for for fuglekig og vandreture,
ligesom fiskerlejet ved Ålbæk Strand
har stor kulturel betydning for egnens
beboere, idet det er det sidste af i alt fem
fiskerlejer på Sallings vestkyst. Ålbæk
Strand har for Sallingboerne igennem
generationer været familiens foretrukne
strand, og på varme sommerdage har
stranden været tæt pakket med gæster.
Området har dog ikke længere den
sammenhæng og den dynamik, som
tidligere karakteriserede stedet, hvilket
er nærværende projekts udspring, da
projektet har til formål at genskabe dette
liv og den aktivitet. Dette skal gøres ved
at lægge stor vægt på indarbejdelsen
af den rekreative oplevelsesværdi af
området og benytte beliggenheden ved
Limfjorden med naturen, det unikke
kystlandskab og en rig kulturhistorie som
løftestang for udviklingen. Projektet vil
således synliggøre områdets stedbundne
kvaliteter og mangfoldighed og
herigennem styrke turisterhvervet ved
at videreudvikle området som et
aktivt og attraktivt område midt i
Limfjordslandskabet.
Ligeledes kan projektet danne grundlag
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for at skabe bedre livskvalitet for lokale
Sallingboere i form af øget tilgængelighed
til naturen og fjorden.
Pt. foreligger der en problematik
omkring adgangsforholdene til fjorden
og stranden, idet færdslen af bilister og
tunge køretøjer til campingpladsen ad
Ålbæk Strandvej udgør en gene og
risiko for fodgængere og legende børn.
Der vil derfor være fokus på at forbedre
adgangsforholdene til stranden
gennem trakseparering, og i denne
forbindelse vil stedets rummelighed
udnyttes til en revitalisering af området,
så der sikres bedre trafikforhold.
og så der også åbnes op for landskabet
og fjorden trækkes tættere på.
For at højne tilgængeligheden til
naturen, kystlandskabet og fjorden og
herigennem skabe udearealer, som også
øger den lokale brug af området, vil der
være fokus på at højne den rekreative
oplevelsesværdi af Ålbæk Strandvej
gennem opførelse af en Strandparkstation
samt ankomstplads med mulighed for at
afholde markeder og lignende.Natur- og
kulturhistorisk formidling er et andet vigtigt
formål i projektet, hvilket sikres gennem
skiltning samt opførelsen af den netop
omtalte Strandparkstation. Udover øget
tilgængelighed til kystlandskabet er et
af formålene med projektet at skabe
nye aktivitetsmuligheder i naturen også
Limfjorden med udgangspunkt i Ålbæk
Strand. Eksempelvis foreligger der planer
om etablering af en flydende ponton med
vippe, hvorigennem det stedbundne
pontentiale i Limfjorden aktiveres og kan
skabe grobund for yderligere
vandrelaterede aktiviteter.

Kom til workshop og
aktivitetsdag
Lørdag den 3. maj fra kl 10.00
I forbindelse med Ålbæk Strandpark projektet
Heldagsarrangement for hele familien afholdes
ved Limfjordscamping & Vandland
Læs mere på Facebookgruppen Stedet Tæller Ålbæk Strandpark og i lokalpressen

Strandpark

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

41

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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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
pøttrup

Marianne Smedemark

Kås Hovedgård
Kranio sakral
terapi og Zoneterapi
Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Kås Hovedgård

Marianne Smedemark
KåsvejBøgevej
44,
Lihme,
7860 Spøttrup
4, Lem, Tlf.: 3051 0178
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Kranio sakral terapi og Zoneterapi

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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Arrangementer i Lihme
Tur til Ørslevkloster Refugium. 8. april. Lihme Husholdningsforening
Børnediskotek d. 25. april kl. 19-20.30 Lihme Borgerforening
Mormors mad i cafeen fra kl. 18-19 d. 26. april. Bestilles dagen før. Limfjords Camping
Klovneweekend og åbent hus. 2.-4. maj. Limfjords Camping
Mormors mad i cafeen fra kl. 18-19 d. 10. maj. Bestilles dagen før. Limfjords Camping
Generalforsamling i Lihme Husholdningsforening 14. maj. Chokoladeforedrag med
smagsprøver.
Mormors mad i cafeen fra kl 18-19 d. 24. maj. Bestilles dagen før. Limfjords Camping
Udflugt til Trehøje, Møltrup og Fårehyrden. 26. maj. Lihme Pensionistforening, Lem-Vejby
Pensionistforening
Køb/salg/bytte. 29. maj Limfjords Camping
Fællessang i teltet. 8. juni kl. 20 Limfjords Camping
Byfest d.12.-14. juni. Lihme Borgerforening
Mormors mad i cafeen fra kl 18-19 d. 21. juni. Bestilles dagen før. Limfjords Camping
Sommerkoncert i Lihme Kirke i juli. Menighedsrådet og Lokalrådet ved kirken er vært.
Sommerfest med Beatles Revival Band. 19. juli. Info følger på Hjemmesiden Limfjords
Camping.
Rollespil 21.+ 22. juli. Limfjords Camping
Historisk hatteteater. 23. juli. Limfjords Camping
Minigolf turnering. 29. juli. Limfjords Camping
Åbent hus Lihme Skole for alle tidligere elever, forældre, ansatte og interesserede. 16.
august
Fest for tidligere elever, lærer og ansatte ved Lihme Skole. 16. august
Cirkusrevy i Ålborg d. 5 sep. Lihme Husholdningsforening
Faste arrangementer:
Kajak aften hver mandag kl. 19 fra Gyldendal Kajak Klub. Mulighed for en guidet prøvetur.
Starter 5. maj
Cykelture hver tirsdag kl. 18:30 fra Forsamlingshuset. Starter 8. april
Sidste lørdag i måneden er der vandreture. Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 8

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

Aktiviteter i foråret 2014
Fastelavnssøndag - den 2. marts 2014
blev en dag, hvor vi slog deltagerrekord
indenfor de sidste år. 83 børn og voksne
var mødt frem til børnenes slåen katten af
tønden. En rigtig hyggelig eftermiddag!
Kommende aktiviteter
Vi afholder Børnediskotek i
Forsamlingshuset fredag den 25. april
2014, kl.19 – 20.30 for børnene fra 0. til
6. klasse.
Den næste større aktivitet bliver byfesten
12-14. juni 2014. Byfesten bliver, som vi
har haft den de seneste år. Lidt nyt bliver
tilført, bl.a. vil der blive mulighed for at
høre om Lihme Kirke. Ib Svenningsen
vil fortælle om kirken lørdag formiddag
efter gudstjenesten i teltet. Det bliver
spændende at høre om kirken, som er
blandt Danmarks tre ældste stenkirker.
I forbindelse med planlægning af byfesten
har vi samarbejdet med VSD (Lihme
Skole) om placering af et arrangement for
at markere, at undervisningen flyttes fra
Lihme, ligesom vi har talt med tidligere
lærere og elever om arrangement af en
elevfest. Vi er blevet enige om at holde

de tre arrangementer adskilt. Først
byfesten ugen forud for undervisningens
ophør: 12-14. juni 2014, et arrangement
i forbindelse med undervisnings ophør
ugen efter. Arrangør er skolen og
Forældrerådet. Til slut en elevfest for
tidligere elever på Lihme Skole afholdes
den 16. august 2014 – datoen for
indvielsen af skolen for 49 år siden. Dette
arrangeres af en kreds af tidligere lærere
og elever.
Ombygning af forsamlingshuset
Ombygningen af forsamlingshuset er inde
i en afgørende fase. Vi har ikke kunnet
skaffe yderligere tilsagn om støtte til
projektet, så nu skal vi til at beslutte, hvad
vi gør. Vi har fået tilsagn om 3.4 mio. kr. til
projektet, men det er til et projekt til godt
5 mio. kr. Derved er forudsætningerne for
deres tilsagn ikke til stede. Derfor vil vi gå
i dialog med bidragsyderne for at afklare,
om de vil fastholde deres bidrag, men
til et reduceret projekt. Det bliver nogle
spændende og afgørende samtaler, og vi
håber på det bedste.

Stolegymnastik
Af Mette Nymann

Tredje sæson af tirsdagens
stolegymnasitk er nylig afsluttet og vi
har lovning på det dejlige lokale på
Valmuevej til start igen i september. Det
er skønt med så mange friske og frejdige
stolegymnaster i Lihme.
Selvom du ikke har været med før
er du velkommen til at prøve, om
stolegymnastik er noget for dig. Vi træner
en time hver tirsdag fra kl. 14.30. Efter

gymnastikken drikker vi vores medbragte
kaffe. Det er gratis at deltage og der er
ikke mødepligt.
De snakkesagelige stolegymnaster
forsøges ledet af: Karen Marie Jensen,
Grete Kammersgaard, Irma Olesen og
Mette Nymann. Niveauet er så alle kan
være med. Selv lidt motion er med til at
vedligeholde både krop og humør.
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Tabita og Kira
Henriksen
eksperimenterede i
julen med Street Art
i bøgen ved Lihme
kirke.

Erik Poulsen stoppede
som brugsuddeler i
Lihme Brugs den 1.
april. Han har været i
brugsen siden 1999.

Lihme sogn havde 16. marts visitats af biskop
Karsten Nissen, som her ses til højre.
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Ny restauratør
Af Ann Balleby

Laila Andersen åbner 17.
april Restaurant Gyldendal og
holder hele påsken åbent fra
kl. 11.30 - 22. Efter påsken
holdes weekendåbent.
Planen er, at der senere skal
sælges friskbagt morgenbrød.
Laila er 43 år, har færøske
rødder og to børn på 11 og 16
år. Hun har en periode

drevet køkkenet i
Spøttrup Hallen.
Onsdag den 16. april
holdes der reception
på resturanten fra
kl. 15-18. Der vil
blive serveret lidt
godt, lidt sødt og
lidt vådt.

Lihme Tennisklub

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

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

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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VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

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