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At flytte mod strømmen
Af Lissie Hermansen
Vi valgte at flytte mod strømmen for
mange år siden – ikke af lyst, men af nød.
Men lad det være sagt med det samme
– vi har ikke fortrudt et eneste sekund. I
1996 flyttede vi fra Nivå i Nordsjælland
til Skive – vi ønskede den bedste skole
og de bedste udviklingsmuligheder til
vores ældste dreng, der er autist. Og
den bedste skole i Danmark lå ikke på
Sjælland, men i Skive, det gør den faktisk
stadig.
Vi overvejede at flytte helt ud på landet
i 1996, men vi turde ikke komme med
et autistisk barn til en lille kommune
på Salling. Søren bor i dag i Rønbjerg
for sig selv i et lille rækkehus – er
førtidspensionist og har et godt liv. Det
siger han i hvert fald selv.
Vores interesse for vand og sejlads bragte
os i 2009 første gang til GYLDENDAL
HAVN og omegn. I 2010 købte vi en lille
sejlbåd, og ”Esja” hun kom selvfølgelig
til GYLDENDAL HAVN selv om vi boede
i Skive. Vi blev så glade for Lihme og
Gyldendal havn – at vi besluttede at flytte
til området og så pendle derfra i stedet.
Luft, horisont og råd til at nyde det hele.
Denne gang flyttede vi af lyst. Der er dog
ingen tvivl om, at trenden i øjeblikket går
mod at flytte til de danske storbyer – ikke
fra!
Men har man trods alt en lille smule lyst
til eget græs under fødderne eller flere
kvadratmetre at boltre sig på, kan det
faktisk være en god idé at sælge sin
ejerlejlighed eller sit hus i storbyen og
finde et hus med have i landsbyerne
eller rykke helt ud på landet. Det giver
overskud på så mange måder.
Men tanken om at være tilflytterne eller
de NYE - i et lille samfund er måske
netop det der holder byboere fra at flytte
ud. Tvivlen: kan man falde til? Og sker
der overhovedet noget i det lille samfund?
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Lissie Hermansen

”Hvad med forretninger, skole,
institutioner og er der et foreningsliv?” og
”Jamen, alle storbyens faciliteter - vi har
dem jo lige om hjørnet” – sandt nok, men
man skal jo også huske at bruge dem.
Der er absolut ingen grund til at tvivle,
Lihme vil fremad og står ikke tilbage for
storbyerne.
Lihme og omegn har stadig forretninger,
institutioner, kirke, restauranter, havn,
sportsfaciliteter, campingplads, vuggestue
og børnehave, forsamlingshus og i Lihme
Bladet ses det, at der er et blomstrende
foreningsliv. En masse dejlige mennesker
der vil deres samfund og nærmiljø.
Sammen får de det til at ske, alle kan
være med, ingen behøver at føle sig
udenfor.
Tak til alle, ingen nævnt ingen glemt, for
at tage godt imod os som tilflyttere til
jeres dejlige sted. Vi vil vise andre, at det
er ok at flytte mod strømmen og fortælle
den gode historie til alle, der vil lytte.
Kære læser, smil og vær en stolt
Lihmeboer. Nyd foråret, vi ses derude.
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Tidligt forår i Fjordbo.

Fjordbo – nyt børnehus i Lihme
Af Pia Haunstrup Nielsen
Efter at have taget afsked med vores
gamle børnehave, gennem 20 år, er vi nu
flyttet ind i vores nye Børnehus i en del af
Lihme ”gamle” skole. Vi er samtidig gået
fra at være en USFO med børnehave
og SFO til at være et børnehus
med en børnehaveafdeling og en
vuggestueafdeling. Vi har plads til 25 børn
i børnehaven og 10 børn i vuggestuen.
Børnehuset åbner hver dag kl. 6.15 og
lukker kl. 16.45, fredag dog kl. 16.
De gamle skolelokaler er blevet ombygget
til store lyse og luftige rum, som
opfylder alle nutidens krav til indeklima i
daginstitutioner. Stuerne er indrettet med
hyggekroge og små legerum, bundet
sammen af et fællesrum. I fællesrummet
har vi trommer, som vi bruger til sang,

musik og rytmik. Der er også et hjørne
med dukkehus og et spillebord, hvor der
dystes i vendespil, billedlotteri, puslespil
og meget andet.
Fra den helt nye garderobeafdeling er
der indgang til toiletrum med toiletter
og vaske i børnehøjde samt hævesænke-puslebord til vuggestuebørnene.
Det tidligere skolekøkken er indrettet til
køkken med en køkken-ø, hvor der er
integrerede skamler, så børnene kan
være med til bagning og madlavning på
maddage. Køkkenet bliver også brugt
som café, hvor børnehavebørnene
spiser deres madpakker. I det tidligere
sløjdlokale er der indrettet kontorer og
mødelokale, som kan bookes til møder
om aftenen af byens borgere. På samme
måde kan køkkenet bruges af alle til
eksempelvis fællesspisning m.v. I både
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VSD’s nye institution i Lihme
tager sig moderne og
indbydende ud i forårssolen.

mødelokale og køkken er der mulighed
for at bruge smartboard, hvis man
medbringer egen pc.

Vuggestue og børnehave
Lige nu er der 17 børn i børnehaven, og 4
børn i vuggestuen.

Gymnastiksalen ligger lige ved siden af
børnehave og vuggestue, så den bruges
gennem hele dagen til leg og motorik
samt til børnehavebørnenes hvilestund.

Vuggestuen i Børnehuset åbnede i
oktober 2014. Den startede på en stue
i den gamle børnehave, men har nu
eget lokale som er indrettet specielt til
småbørn mellem 0 og 3 år. I vuggestuen
er der tilknyttet 2 pædagoger, som er fast
på gruppen for at sikre den nære relation
mellem det lille barn og den voksne.
Der tages individuelle hensyn til det
enkelte barn i forhold til barnets alder og
udvikling, rent praktisk ifht sovetider og
spisning, men også ifht barnets generelle
sproglige, motoriske og sociale udvikling.
Aktiviteter er nogle gange fælles med
børnehaven, alt efter den enkelte aktivitet,
eller kun for vuggestuebørnene.
I vuggestuen er der stort fokus på, at
der er tid til de tætte og nære relationer
mellem voksen og barn. Vi bruger meget
tid på gulvet i børnehøjde, vi læser,
synger, leger og hygger.
I vuggestuen skal man kun medbringe
skiftetøj og bleer.

Nærhed
Legepladsen bliver arealet bag skolen.
Legepladsen kommer til at følge stien op
til tennisbanen på den ene side, og den
går langs fodboldbanen og til tennisbanen
på den anden side. Vi får altså en stor
dejlig legeplads med bakker, træer og
store græsarealer. Vi får også bålhytte,
multibane og legeredskaber. Selve
indretningen af legepladsen kommer til at
foregå hen over forår og sommer.
Selvom rammerne er nye, er vi dog stadig
det gamle kendte personale, som værner
om de værdier, som vi altid har haft i
Fjordbo, især nærheden. Både nærheden
i det daglige, god tid til det enkelte barn
og dets behov; men også nærheden
i lokalsamfundet, det, at vi kender
bedsteforældre, fætre og kusiner, naboer,
Jimmi og Charlotte i Brugsen osv., giver
mening og tryghed for børnene.
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I Børnehuset Fjordbo har vi meget fokus
på sprog, motorik og natur.

Sprog
Vi er meget opmærksomme på, at alle
børn udvikler sproget, at de kan udtale
ordene, at de lærer nye ord, og at de
kan føre en samtale med andre. Derfor
synger vi, laver rim og remser, leger lege
med fokus på ord, spiller spil, får besøg af
Palle Post og alle hans venner, fortæller
historier og opfordrer børnene til selv at
fortælle. Sproget udvikler sig kun ved at
blive brugt!
Som noget nyt har børn og forældre i
Fjordbo mulighed for at låne bøger med
hjem fra vores lille Fjordbo bibliotek.
Motorik
Vi arbejder meget med motorik, fordi
alsidig brug af kroppen er vigtig for
motorisk og kropslig udvikling, og fordi
god motorik skaber mestringsfølelse. Når
et barn mestrer noget, får det selvtillid,
og med selvtillid får det lyst til at udforske
verden. I vores nye børnehus har vi
gymnastiksalen til rådighed hele dagen.
Vi bruger den ofte til mange forskellige
aktiviteter, men motorik kan laves alle
steder, både ude og inde. Men motorik er
ikke kun fart og høj puls. I Fjordbo laver
vi også børneyoga, og vi har jævnligt
wellness med fodbad, og børnene giver
hinanden let massage. Hver dag når vi

har spist, så har alle børn hvilestund. De
små sover i barnevogne udenfor, eller på
madrasser i soverummet. De store børn
hviler på en madras med tæppe og pude,
imens de lytter til afslapningsmusik, eller
får fortalt en historie.
Natur
Vi er jo et børnehus med naturen
lige uden for døren, så bare på med
gummistøvlerne og ud at nyde; stranden,
skoven ved kirken, den nye Lihmesti,
Lihmegård og vores store nye legeplads.
Vi bruger alle disse steder til at følge
årstidernes skiften, vi samler grene,
blade, blomster og sten. Vi undersøger
smådyr og lidt større, hvis vi er heldige
at fange en fisk eller finde et skelet.
Vi besøger Lihmegård og ser på køer,
marker og store traktorer, vi smager mælk
og leger i halm. Vi arbejder ofte med natur
eller årstidsbestemte temaer, f.eks: æbler,
fugle, spire og gro, syltning, kæledyr.
Indvielse
Fredag d. 17. april fra kl. 15-17 er der
indvielse af vores nye børnehus. Vi
glæder os meget til at vise huset frem
og håber, at rigtig mange Lihmeboere og
andre interesserede kigger forbi denne
dag.
Der laves mad i det nye
køkken, som allerede har
været brugt til fællesspisning.

Kække unger

Kreaviteten udfoldes ved
trommerne.

Hygge med
spisningen i en
dagligdag i Fjordbo.
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En dag i vuggestuen
Af Nana Ejsing Dalsgaard
Det er en helt almindelig
hverdagsmorgen, og Freja står i
Vinkestolen og vinker til mig igennem
vinduet. Inden jeg er ude af den gamle
skolegård, er hun løbet tilbage til stuen for
at få morgenmad.
Imens jeg kører af sted, tænker jeg
over, hvor let overgangen fra dagpleje
til vuggestue har været. Alle vores
bekymringer om, hvordan Freja, der var
vant til dagplejens varme trygge base og
sin elskede dagplejemor, ville reagere på,
at komme i en integreret institution med
mange og større børn, var uden grund.
Der er ingen tvivl om, at dagplejen er
savnet af både os og Freja, men det er
mere og mere som et godt minde om en
dejlig tid.
Det er blevet eftermiddag, og jeg kommer
for at hente Freja. Jeg kan se, at de har
lavet giraffer af mælkekartoner. De står
og pynter fint i gangen ind til vuggestuen/
børnehaven. Børnene er ude på den
store legeplads bag ved vuggestuen.

Nogle børn leger i buskene, mens andre
leger i sandkassen. Jeg finder Freja
ved balancebommene, hvor hun ser
beundrende på en af de store drenge fra
børnehaven. Da Freja ser mig, løber hun
mig smilende i møde, og fortæller mig, at
de har været ude og finde dyr.
Vi vinker farvel og på vej hjem, tænker jeg
på, hvor glade vi er blevet for vuggestuen
med de store fine lyse lokaler. Lokaler
der indbyder til leg og hygge, hvor der er
mange små hygge- og gemmekroge, hvor
børnene nyder at være. Et plus er det
store køkken, hvor der er mulighed for, at
børnene kan være med til at lave mad.
Endnu et plus er skolens gymnastiksal,
hvor der er mulighed for at lave alt fra
afslapning, til motorikbaner, fri leg, musik
og rytme og meget mere.
Vi har fået nogle meget fine rammer
i vores nye integrerede vuggestue/
børnehave, det er der ingen tvivl om. Og
sammen med vores dygtige og vellidte
personale, som er et sidste, men et
meget vigtigt plus, er vores vuggestue og
børnehave et rigtig rart sted at være.
Udeleg i den friske luft.

Garderoben er lækker
og så kan man få lidt
voksenhjælp.

Klar til løjer.

En kommende
ingeniør, arkitekt, tømrer?
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Farverig og sjov barndom!
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Søren, Morten, Svend, Jørgen og
Laust på en 1,2 tons tung
gaffelforlængerarm.

Gråt guld driver gazellevirksomhed
Af Marianne Husted
Klokken har netop passeret syv. 110
tons kantpresseren og pladesaksen
brummer, klar til at bearbejde dagens
første jern, som stedets tre ansatte i blåt
arbejdstøj er ved at finde frem. Duften af
smedeværksted hænger i luften i de store
haller hos SME-KON i Hvidbjerg, som
Jørgen Henriksen fra Lihme er ejer af.
”Vi har egenproduktion af
forlængergafler,” forklarer Jørgen og
viser nogle eksemplarer frem. De bliver
solgt til truckservicevirksomheder, og
der bliver solgt mange af dem. SMEKONs produkter går i mange retninger;
men kan dog henføres til tre kategorier:
Entreprenørmateriel, produkter til
betonindustrien samt stålkonstruktioner.
”Vi sælger til hele landet og får det
transporteret via Danske Fragtmænd,”
siger Jørgen, som mener, at Hvidbjerg er
en god placering i landet, som stadig er
konkurrencedygtig, selv om det er lidt i
udkanten.
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”Der kommer altid noget andet med,
når vi kommer i gang med kunderne,”
fortsætter han. Det betyder, at halvdelen
af omsætningen er fordelt på mange små
og mellemstore virksomheder inden for
entreprenørmaterielbranchen, som har
brug for forlængergafler, big-bag løftere,
firforke, kranarme og meget mere. Den
anden halvdel af omsætningen går så til
forskellige støbeforme i betonindustrien
og kunder, der efterspørger
stålkonstruktioner. Eksempelvis store
hønserier, som køber transportreoler
til fjerkræ i varmgalvaniseret stål, som
Jørgen og de andre tre smede i Hvidbjerg
fremstiller.
Stabile smedesvende
”Vi arbejder ikke meget over. Knægten
får overarbejdet. Det er også ham, der
får skyld for alt lortet. Han sætter på
bordet, fordi han er den yngste. Der
er nogle regler, som gælder,” fortæller
Jørgen om organiseringen af arbejdet

Jørgen Henriksen i sit
rette element.

i smedevirksomheden. Knægten er
33-årige Morten, som gerne vil tjene lidt
ekstra ved overarbejde. Jørgen er 58 år,
og de to andre smedesvende er også op i
50’erne og dermed en del af det grå guld
ifølge Jørgen.
”Alle er modne folk. De er meget stabile
og aldrig syge. De har en alder, hvor de
kan bruge fornuften 100 %. Der er meget
at hente endnu,” siger Jørgen, som på
et tidspunkt selv døjede med iskias; men
syntes han måtte hen forbi værkstedet
alligevel for ikke at fremstå som et dårligt
eksempel.
Blå bog
Jørgen Henriksen, født 1956 i Brårup.
Flyttede til Lihme i 1967, hvor hans
forældre overtog slagterforretningen.
Gik i smedelære efter afsluttet 9.
klasse på Lihme Skole og blev udlært
klejnsmed i 1976.
Blev i 1978 kæreste med Karin
’Smed’, datter af smeden i Lihme.
Parret boede et enkelt år i lejlighed i
Skive, men da snakkede Jørgen hele
tiden om at vende hjem til Lihme,
hvor de så slog sig ned og har boet
siden.
To døtre, Kira og Tabita – kendt fra
bl.a. kunsten ved kirken til jul.
Rejste som montør og arbejdede
som smedesvend, indtil han var med
til at starte ”Salling Maskinfabrik” i
1996 sammen med fire andre.
Startede SME-KON i 2003.
Fyraftensøl
Midt i værkstedet står en tavle med et
skilt, som annoncerer ’Mødelokale’.
”Her mødes vi hver dag til fyraften og
får en fyraftensøl eller sodavand,” siger
Jørgen, der er giveren. Han sørger også
for sine ansattes øvrige forplejning. Der
er pålæg i køleskabet og franskbrød og
rugbrød i brødkassen. Om fredagen gør
de lidt ekstra ud af det og får rundstykker.
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Fakta

Gazellevirksomhed
er en betegnelse for en
hurtigt-voksende virksomhed.
Virksomheden har i løbet af de
seneste fire regnskabsår haft
kontinuerlig vækst i omsætning
eller bruttoresultat, og
samlet set har
virksomheden
mere end
fordoblet
omsætningen
eller
bruttoresultatet
i perioden.
Udtrykket
udspringer af
den årlige
gazelleundersøgelse,
som er blevet
udarbejdet af
Dagbladet Børsen
siden 1995.
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Lidt før fyraften kl. 15.30 møder en
fjerde medarbejder ind, som Jørgen
kalder fejedrengen. Han er 80 år og
tidligere slagteriarbejder. Efter ca. fem
minutters fejning er han klar til at knappe
fyraftensøllen op, som betaling for dagens
dont.
Gazellevirksomhed i 2014
”Det er fint nok, vi fik den,” siger Jørgen
og hentyder til gazellestatuetten, som
pryder bordet i kontoret og diplomet på
væggen, der fortæller at SME-KON blev
kåret til gazellevirksomhed i 2014 i kraft
af en fordobling af omsætningen i løbet af
de seneste fire år.
”Omsætning og overskud hænger ikke
nødvendigvis sammen. Det gælder også
om at holde omkostningerne nede og

finde et ordentligt sted at placere sig,”
fortsætter Jørgen, som dog mener,
virksomheden befinder sig i et sundt leje.
Han startede SME-KON i en garage i
Hvidbjerg sammen med en mangeårig
kollega, Søren Bundgaard Sørensen,
tilbage i 2003. I 2010 rykkede de op i
de rummelige nuværende lokaler, hvor
Jørgen nu står tilbage som eneejer, da
kompagnonen gik på pension. Livet
som selvstændig byder både på trælse
sider og fornøjelser. Ind imellem er der
spekulationer over økonomien, til andre
tider eufori over nye velfungerende
produkter. Jørgen fortæller om de mange
kasketter, han har på:
”Først og fremmest skal jeg skaffe
ordrer hjem, så vi har noget at lave. Jeg
udvikler produkterne, laver skitser og

Et værksted, man får lyst til
at være i.
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arbejdstegninger og fordeler arbejdet på
værkstedet. Jeg regner tilbud ud, alle folk
vil have en fast pris nu til dags. Desværre
går der meget tid ved computeren
med mail. Folk vil have svar med det
samme på, hvad de skal give for en
ting. Jeg køber ind hos grossister, laver
efterkalkulationer og gør klar til at Karin
(Jørgens kone gennem 31 år, red) kan
skrive regninger ud.”
Fremtidens SME-KON
Jørgen Henriksen vil helst gå på
værkstedet og bruge hænderne
frem for alt arbejdet på kontoret. Et
drømmescenarie for de kommende år
er da også at få en ung frisk ingeniør
ind på kontoret, som kan tage sig af alle
beregningerne og papirarbejdet.
”Når man når en vis alder, så skal man
passe på med ikke at lave for mange
krumspring,” siger smedemesteren
som sagtens kan forestille sig et
generationsskifte til en sådan ingeniør,
som kan overtage SME-KONs mange
produkter og store kundekreds.

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

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

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

Mandag til fredag: kl 8.00-18.00, Lørdag: kl 8.00-17.30, Søndag: kl 9.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook

15

Efter skoletid

Xantine

Af Marianne Husted
Lihme Bladet har talt med nogle af de
store børn i Lihme om deres fritid.
Svømning og musik – Xantine Aalbers,
8.x
Jeg er konkurrencesvømmer og plejer
at gå til svømning i Skive fire gange om
ugen. Det har jeg dog ikke gjort det sidste
halve år, fordi jeg er blevet opereret i
fødderne. Så nu går jeg rigtig meget
op i musik. Om onsdagen er jeg først
hjemme klokken 9 om aftenen. Da er jeg
både på Musikskolen, hvor jeg spiller
guitar og på Tambohus i Ungdomsskolen.
På Tambohus er jeg med i et lille band
sammen med to andre piger og en dreng.
Vi kalder os Dams Engle, fordi læreren,
som instruerer os, hedder Dam. Vi spiller
mest Top 100 numre. Jeg spiller mest
guitar, lidt klaver og synger også lidt i
bandet.
Til hverdag spiller jeg også meget musik.
Jeg øver mig mere end en time hver dag,
både klaver og guitar.
I weekenden er jeg sammen med familien

og spiller også musik. Jeg har lige været
på Ungdomsskolens musiklejr sammen
med en masse unge mennesker, hvor vi
spillede musik hele weekenden.

Computerspil med vennerne
Morten Sørensen, 8.y
Jeg plejer at gå hjem og spille med mine
venner. Vi finder et spil på computeren,
som vi alle kan lide at spille. Det kan fx
være League of Legions eller Tarraria.

Det er det, vi spiller mest. Når vi spiller
League of Legions er vi fem, til det andet
spil er vi to til tre stykker. Vi snakker med
hinanden om det undervejs via Skype.
Mine venner er drenge fra Lihme og
andre drenge fra VSD.

Morten
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Det meste af min fritid går med
computerspil. Jeg ser også fjernsyn en
times tid hver dag.
I weekenden er det noget af det samme,
hvis ikke jeg skal noget med familien. Her
i weekenden har vi fx været i Badeland.
Til sommer skal jeg gå til sejlads.

Snak og spil over computeren –
Karsten Bjerre, 7.x
Når jeg kommer hjem, slapper jeg lidt
af og laver mine lektier. Så ringer jeg til
vennerne over Skype. Det er drenge fra
Lihme og andre, der går i Vestsalling
Skole og Dagtilbud. Vi er typisk tre til fem
stykker. Først snakker vi om, hvad vi har
lavet, og så begynder vi at spille. Det er
fx skydespil eller kreative byggespil. Det
bruger jeg omkring fire timer på hver dag.
Nogle gange cykler jeg også. Enten for
mig selv eller sammen med min far. Vi
cykler her i området. Vi kan fx finde på
at cykle rundt om møllerne eller ned til
havnen. Når vinteren er ovre, så hjælper
jeg i marken. Her til foråret skal jeg
hjælpe med at pløje. I efteråret hjalp jeg
med at køre korn fra i høsten.
I weekenden får jeg styr på lektierne, så
jeg er klar til den nye uge. Og ellers laver
jeg noget af det samme i weekenden,
som til hverdag.

Karsten

Veninder og håndbold – Laura Trærup,
7.z
Jeg laver lektier, spiller håndbold to
gange om ugen og er sammen med mine
veninder. Vi besøger hinanden. Så spiller
vi partners og andre spil, ser film, går
en tur eller sidder med vores mobiler og
spiller måske også lidt på dem. Der er
ikke så meget energi tilbage efter en lang
skoledag.
Jeg hjælper med at lave aftensmad, og
ved 20-tiden ser jeg lidt fjernsyn sammen
med familien.
Weekenden står på familie, veninder og
håndbold. Jeg spiller håndboldkamp,
er sammen med veninderne, hvor vi
overnatter hos hinanden, og så har vi
nogle gange gæster hjemme i familien.
I weekenden er der også bedre tid til at
lave mad og bage, som jeg rigtig godt kan
lide at være med til.
Til sommer skal jeg gå til atletik to gange
om ugen i stedet for håndbold.
Lauras
kager

Xantine
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PÅSKENS ÅBNINGSTIDER:
Torsdag den 2/4-2015 til og med mandag den 6/4-2015
kl. 12.30 til 22.00
Vi har lukket pga. konfirmationer:
Lørdag 25. april
Søndag 26. april
Lørdag 2. maj
Søndag 3. maj
Torsdag 14. maj
Lørdag 16. maj
Fra 10. april er restauranten åben
fredag kl. 17.30-22.00 samt
lørdag og søndag kl. 12.30 - 22.00
Yderligere åbent ved behov (min. 10 kuverter)
Fra 12. juni er restauranten
åben alle dage fra kl. 12.30-22.00
OBS! Køkkenet lukker klokken 21.00
Bordbestilling: 97560166

Følg os på facebook og www.restaurantgyldendal.dk
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De dødes ting i de levendes hjem
Af Jenny Vijayarankan Husted

I Danmark er det de færreste, som har et
forfaderalter stående foran hoveddøren.
De færreste tænker i hverdagen over,
at de døde fortsat kan spille en aktiv
rolle i deres liv. Men i Lihme Bladets
redaktionsmedlems, Lissies, stue står en
mærkelig mælkekande. Den er mørkerød
og ligner en lille fugl. Lissie har arvet
kanden fra sin far, som døde i 2001. Han
arvede den i sin tid fra sin mor, der døde
i 1972. Lissie fortæller, at mælkekanden
er én af de få ting, faren arvede. Der var
ingen penge i arven fra hans mor, kun
det brugte indbo fra et nøjsomt hjem i
Rødding i Sønderjylland, der skulle deles
mellem 12 søskende. Hvem mon Lissie
tænker på, når hun ser på kanden?
Hvordan bruger hun den? Hvor har den
sin plads?
Slægten er stadig vigtig
Antropologiske teorier peger på, at
slægten, trods modernitetsforskningens
teorier om det modsatte, fortsat er
vigtig for det moderne menneske, og
at mennesker i nutidens Danmark i høj
grad opretholder relationer til afdøde. Det
sker blandt andet gennem genstande fra
afdøde. Der er mange danskere, som
har ting fra deres afdøde slægtninge
stående i hjemmet. Ting, som de bruger
i hverdagen eller ved særlige lejligheder,
ting som de har stående til pynt, ting som
de har prøvet at skille sig af med, eller
ting, som står gemt på lofter og i garager.
Set i lyset af, at Danmark er et
forbrugssamfund, hvor vi i stor stil
definerer os selv og vores identitet
gennem de ting, vi bruger og har, er det
måske ikke så mærkeligt, at vi forbinder
ting med de mennesker, som ejer – eller
har ejet dem.
Forholdet til vores afdøde
familiemedlemmer
På Moesgaard Museum er der lige nu en

udstilling, der handler om arvede ting og
deres betydning. Her står blandt andet
en hjemmelavet drejebænk. Et syskrin.
En masse discoplader, et kjole og hvidt
sæt, og en forhave, som blev anlagt for
de penge, der kom ind ved salget af
arvesmykker. De udstillede genstande
bruges til at stille spørgsmål ved, hvordan
vi i Danmark forholder os til vores afdøde
familiemedlemmer. Hypotesen er, at vi
lever med vores døde slægtninge, så
længe vi gemmer på deres ting. Men
hvordan det?
Mennesker bor i ting
Antropologen Inger Sjørslev, som har
beskæftiget sig indgående med tings
betydning for mennesker mener, at
fortiden kan fastholdes i ting, og at
mennesker kan ”bo” i ting. Derfor kan
ting fra afdøde med lidt god vilje ses som
”forfædrealtre”. Et arvestykke forbindes
med den afdøde, enten fordi tingen
har været ejet af afdøde, eller fordi den
minder én om oplevelser, man har haft
med afdøde. Derfor kan efterladte bruge
arvegenstande til at opretholde relationer
til deres døde slægtninge. Alt efter, hvad
vi gør med de ting, vi har fra afdøde, kan
vi forsøge at holde fast i, bryde, eller
omforme relationer til de afdøde.
Tingenes – og de dødes – liv
I udstillingen om de dødes ting bruges de
forskellige genstande som udgangspunkt
for at vise forskellige ”livsformer” vores
arveting – og måske dermed også vores
afdøde – kan have i vores hjem. Der er
de aktive mindeting. Det er dem, der står
til pynt eller er i brug i hverdagen, og
som vi bruger til at huske og tale om den
afdøde. Det kan være ting, som bruges
til at skabe et slægtsfællesskab med
afdøde familiemedlemmer, der er baseret
på fælles interesser eller værdier. For
eksempel kan et syskrin minde én om en
fælles passion for håndarbejde.
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Lissiie Hermansens
fra Lihmes arvestykke

Et billede fra
udstillingen på
Moesgaard.
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Der er de ting, vi ikke bruger, men ikke
kan skille os af med. De står brak.
Sjørslev taler om, at ting kan være i en
mellemtid: De kan stå på lofter, i garager
eller andre ”af vejen” steder i årevis, mens
de venter på at få afgjort deres videre
skæbne. Med et antropologisk udtryk
kan man sige, at tingene er liminale, og
altså er ved at overgå fra én status til en
anden. Arvestykker i limbo er i en fase,
hvor de går fra at være følelsesmæssigt
og erindringsmæssigt forbundet med den
afdøde, til at blive tømt for betydning og
tilknytning. Det er ikke nødvendigvis en
fremadskridende proces.
Nyt liv
For der kan være arveting, som i en
årrække har været gemt af vejen, men
bliver genfundet og ”reaktiveret” af nye
generationer. Et barnebarn eller en
nevø kan finde gammelt tøj og lp’er på
loftet og begynde at bruge det igen.
Ved at objekterne igen indgår aktivt i de
efterlevendes liv, kan de afdøde på den
måde også få ”nyt liv”.
I udstillingen er der også et eksempel
på, at man kan forsøge at bryde eller
ændre på relationen til en afdød ved at
transformere arvegods. Eksempelvis ved
at sælge arvede guldsmykker og anlægge
en forhave for pengene. For afdødes
ting indgår ikke altid bare ukompliceret
i de efterladtes hverdag og i deres
fortællinger om sig selv og afdøde. Ifølge
antropologerne Bodil Ludvigsen & Vibeke
Steffen fortsætter social forbundethed på
tværs af døden, og relationer, som var
ambivalente, mens begge parter stadig
levede, vil ofte fortsætte med at være
ambivalente, når den ene part går bort.
De ambivalente slægtsrelationer kan
inkarneres i de arvede genstande – og
i det forhold, man som efterladt har til
arvetingene. Ting kan, med Margaret
Gibsons ord, på én gang kan være
betydningsfulde og komplicerede for os.

Ifølge Sjørslev kan arvestykker føles som
moralske bindinger, og derfor kan det
føles, som om man forkaster den afdøde,
hvis man skiller sig af med arvestykker.
Men hvad sker der, hvis man bruger
pengene fra salget af mors smykker på
en ny forhave? Så kan hun ligge derude
og hygge sig? Men måske ligger der også
noget andet begravet?
Et forfaderalter?
Antropologen Bodil Selmer har skrevet
om arv, at arveting tilsyneladende hører
hjemme hos de, der kender tingenes
historie. For at en arveting kan overleve
i flere generationer, er det vigtigt, at man
kender og viderefortæller dets historie.
Lissies mælkekande ser ikke bare spøjs
ud. Mælkekanden er en slægtsforbindelse, en slægtsfortælling. Kanden fortæller
historien om en farmor, der kom fra fattige
kår i Sønderjylland. Om en far, som var
én blandt mange søskende. Om nøjsomhed og om at passe på de få ting, man
ejede. Måske fortæller den en historie,
som flere i Lihme kan nikke genkendende
til? Måske er den et forfaderalter? I kan
se mere på Moesgaard Museum, hvis I er
nysgerrige. Der er ikke så langt fra Lihme
til Aarhus, som der var engang.
Billederne er taget af Moesgaard
fotolab og Lissie Hermansen. Artiklen
er en forkortet og lettere redigeret
udgave af artiklen ”Drejebænken,
syskrinet, forhaven og dansepokalerne”,
som har været bragt i tidsskriftet
Religion, nr. 4, dec. 2014, udgivet af
Religionslærerforeningen for Gymnasiet
og HF, Læs mere her:
http://www.emu.dk/modul/
religionsl%C3%A6rerforeningengymnasiet-og-hf-tidsskriftet-religion
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AKT-KRAP
2012-13 i Skive
Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

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

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

ALTID BILLIG
BENZIN
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OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

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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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,-

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

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

25,25,20,30,-

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

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

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

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

75,75,-

½ Kylling m/agurkesalat

50,-

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

70,-

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

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

75,75,-

80,85,95,80,115,-

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

85,-

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

85,-

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

50,75,-

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

55,55,55,-

75,-

&

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

30,25,-

solcenter

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

50,70,-

Grov sandwich m.
kylling eller kebab

65,-

50,55,-

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

Sunshine

40,-

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

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup

Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børne-

40,-

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

40,-

Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33

35,-

Åbningstider

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

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

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

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

Aut. fysioterapeuter
Christiansgade 15 · 7800 Skive

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

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

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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En brugsmand i Holland
Af Emil Vang
Da sommerferien sluttede, og jeg startede
i skole igen, var vi på handelsskolen
til et lille oplæg om, at vi kunne få
muligheden for at komme en tur til
Holland. Morgentræt, som jeg var, tænkte
jeg ikke mere over det, men efter et par
uger, fik jeg en besked om, hvornår der
var deadline for ansøgninger. Med det
samme tænkte jeg, at det var noget for
mig. Der gik et par uger, hvor jeg ventede
på at få svar. Jeg begyndte at få min
tvivl om, om jeg egentlig kunne klare at
være væk i så lang tid, om det kunne
lade sig gøre, og om jeg ville kunne bo
med tre jeg måske ikke kendte. Da jeg
så fik besked om, at jeg kunne komme

Emil og dem han
boede på værelse med.

med, blev jeg utrolig glad, ikke bare det
at få muligheden for at komme ud og
opleve verden, og se hvordan andre
lande arbejder, men så var jeg også så
heldig at få dækket omkostningerne ved
min rejse, hotelopholdet og nogle af mine
leveudgifter.
Straks gik jeg i gang med at få købt
kuffert, få lavet rejseforsikring, få flyttet
møder og aftaler, få sørget for, at min
postkasse blev tømt og få lokket Jimmy,
brugsuddeleren i Lihme Brugs, til at give
mig fri hele oktober.
Rejsen
Turen derned gik næsten som planlagt.
Jeg havde aldrig været ude at flyve
før, men jeg var egentlig ikke bange
for at flyve – jeg var bange for lige
pludselig ikke at flyve! Men vi kom frem
til Amsterdam lufthavn, hvorfra vi rejste
videre med tog, bus og taxa for at komme
til hotellet i Boekelo, hvor vi skulle bo.
Hotellet
Vi boede på et lækkert hotel, der hed
Sandton Resort Bad Boekelo, hvor vi
delte to lejligheder, der havde alt, hvad
man havde brug for. Lejligheden var
indrettet med køkken-alrum, to værelser
og to toiletter, og en lækker altan, hvor
man kunne se den omkringliggende skov,
og de små vilde kaniner der løb rundt
omkring hotellet.
Vi var i alt syv elever, der tog af sted
sammen med en lærer. Vores lærer tog
hjem igen efter fire dage, hvorefter vi
skulle klare os selv.
Arbejdet
Et par dage efter ankomsten startede jeg
på arbejde. Jeg skulle arbejde sammen
med en af dem, jeg boede med, og det
var nu rart at have en at snakke dansk
med. Jeg arbejdede i en gør-det-selvbutik, der hed ”Praksis”. Vi blev hurtigt
vist rundt og så sat i gang. Vores første
arbejdsopgave var at lave en juleudstilling
og en juletræsskov.
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gør det meget mere effektivt. Jeg lærte
også, at hollændere arbejder på en helt
anden måde, end vi gør i Danmark. De
tager sig god tid til alting, og sørger for at
alt er gjort rigtigt første gang, modsat os
danskere, der har så travlt med at blive
færdig, at resultatet måske ikke bliver så
godt.
Oplevelsen
Det var en fantastisk oplevelse, aldrig har
jeg prøvet noget så spændende som at
arbejde et nyt sted, med nye metoder og
måder at gøre tingene på, bo i et nyt land,
bo med nogle man kender meget lidt,
overskride mange grænser og leve et helt
andet liv.

En udstilling, Emil var
med til at lave.

Personalet var ufatteligt åbne og hjalp
os med alt, vi havde brug for. De havde
omkring 20 ansatte, som alle var flinke
og imødekomende, og meget intresseret
i at vide mere om Danmark. Nogle havde
sågar været på ferie i Danmark.

Jeg har udviklet mig meget igennem
denne oplevelse, både sprogkundskaber,
butiksviden, og personlige evner. Det
var spændende og på samme tid
skræmmende ikke at føle sig hjemme,
men intressant at prøve noget nyt. Det
var bestemt et oplevelse for livet.
En meget speciel
rose, som Emil tog
med hjem fra Holland.

Jeg arbejdede fra 9 - 16 hver dag, så det
passede sammen med vores busser og
taxaer. Jeg fik lov og få et godt indblik i,
hvordan de styrer deres butik, og hvordan
de udfører deres arbejdsopgaver, i forhold
til hvordan vi gør herhjemme. Da de
for eksempel ikke vil flytte pengene fra
kassen og til deres pengeskab manuelt,
har de et smart vacuum system, hvor alt
bliver transporteret rundt i små kapsler,
og når de skal ’’trimme’’ deres hylder
bruger de en form for malerpensel, hvilket
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Rejsen hjem
Det var dejligt at komme hjem og se min
kæreste, som jeg ikke havde set i en
måned og ikke mindst min familie og mine
venner, og det var også savnet at komme
ned i Lihme Brugs og snakke lidt med
kunderne.
Jeg fik en rigtig hyggelig hjemkomst af
min kæreste med dansk mad og danske
drikkevarer – som var meget savnet.
Hvis jeg en dag får muligheden for at
gøre det igen, vil jeg ikke tvivle et sekund.
Det var en kæmpe
butik, Emil Vang
prøvede kræfter med
i Holland. Noget
større end Lihme Brugs,
hvor Emil de seneste år
har arbejdet i sin fritid.
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Ring
og hør nærmere,
de Slagtermesterinden
muligheder, vi kaner:
Vores
værdigrundlag
for atom
drive
tilbydeog
dig,
når du skal
have gæster.
Vi accepterer
respekterer
hinanden
for den vi er.
vil vi også
vore
kunder.
Eks.Sådan
pølsebord
medbehandle
fem slags
valgfrit
pålæg
Vi glæder
os tilpr.
at couv.
hjælpe dig.
kr. 55,-

Kirsten Munkesø
Munkesø
Kirsten
Nørregade 9,
Nørregade
9, Balling
Balling
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Uddrag fra bogen: ”Tak for Dansen”
Af Margit Dahl
Jeg hedder Margit Dahl, født Engelsen i
Nykøbing Mors den 24. april 1943. Min
far var fra Sillerslev på Mors og min mor
fra Lihme. Jeg tilbringer meget af min
tid i mit sommerhus ved Hostrup Strand.
Jeg har skrevet en errindringsbog på
160 sider, og her er et lille udpluk, som
handler om min mor og hendes familie,
samt min færd i Lihme.
Min mor
Jeg var en såkaldt ”efternøler”. Mine
forældre var ikke helt unge, da de fik mig.
Mor var 36 år, og far var 44 år. Den 21.
marts 1942 fødte min mor en pige, som
kun levede i nogle få timer. Hun havde
vand i hovedet så det var godt, at hun
døde, sagde man. Det var nok også
heldigt for mig, for ellers var jeg sikkert
ikke blevet født året efter. Som barn
ønskede jeg dog altid, at jeg havde haft
en søster, som kun var et år ældre end
mig. Min ældste søster, Anna Katrine er
16 år ældre end mig, og Ellen Margrethe
er 11 år ældre. Jeg følte jo ikke, at jeg
havde nogle søstre. De var jo ”damer”!
Jeg har altid følt mig som enebarn. Jeg
var også et ensomt barn.
Min mor hed Ditte. Det vil sige, det blev
hun kaldt. Hun var døbt Ditlevmine
Sørensen Gjedde. Min mormor, Maren
Kathrine og min morfar, Søren Sørensen
Gjedde, boede i Lihme i Salling. De fik
fem børn.
I Lihme var der dengang en præst, som
hed Ditlev. Ham holdt min mormor så
meget af, at hun lovede ham, at hvis hun
fik en dreng, så ville hun opkalde ham
efter ham. Men det blev en pige, som blev
født den 25. april 1907, og så måtte min
mor lide under det navn, som hun aldrig
kom til at bryde sig om, og nærmest var
flov over. Og det forstår man jo godt.
Men efternavnet, Gjedde, var hun stolt
af. Hun påstod, at hun nedstammede
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fra en greve: Grev Gjedde. Det grinede
vi altid af. Om det er sandt, kunne det
være sjovt at finde ud af. Min mormor,
Maren Kathrine Christensen Gjedde,
blev født i Lihme den 3. april 1877, som
datter af arbejdsmand og husejer Jens
Christensen Gjedde og Dorthe Kirstine
Nielsen. Hun blev gift med min morfar i
Lihme Kirke den 1. februar 1898.
Min morfar, som hed Søren Jensen, døde
12 år før jeg blev født. Han var født i
Balling den 20. oktober 1869 og døde 13.
januar 1931. Han var søn af skrædder
Mathias Jensen og Ane Margrethe
Iversen. Slægtsnavnet Gjedde stammer
fra min mormor, og min morfar tog navnet
i 1904. Det var ikke almindeligt dengang,
at manden tog konens navn, så måske
spøger der alligevel en grev Gjedde i min
fortid? Det må undersøges!
Når vi skulle besøge min mormor og
min onkel Kresten, som aldrig blev gift
og aldrig flyttede fra barndomshjemmet,
foregik det på cykler eller med tog, for
mine forældre har aldrig haft bil, men
først skulle vi med jernbanefærgen fra
Nykøbing til Glyngøre. Vi blev der mindst
en uge af gangen.
Min mormor var en meget dygtig syerske,
som var meget efterspurgt, især i de
finere kredse. Hun oplærte også unge
piger i faget. Min mor havde arvet hendes
evner. Ud af billige stofrester, købt på
udsalg, kunne hun fremtrylle de flotteste
kjoler. Det nød jeg godt af. Kun én gang,
var jeg utilfreds. Jeg har vel været 13
– 14 år, og skulle til afdansningsbal i
Håndværkerforeningen.
Kjolen var syet i et blankt, bordeauxrødt
stof. Jeg tror, at min utilfredshed skyldtes,
at der ikke var ”strut” i kjolen, og farven
var heller ikke lige min smag.
Jeg græd og påstod, at jeg ville blive
ballets grimmeste, og at ingen ville danse

Maren Kathrine Gjedde (yderst til venstre)
i lære som syerske omk.1890.

Kaffebord foran Gjeddes hus.
Datteren Ditlevmine sidder til venstre,
Maren Kathrine Gjedde til højre. Omkring 1920.
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med mig. Der hjalp dog ingen kære mor.
Der var investeret i stoffet, og kjolen var
syet, basta. Det blev en pragtfuld aften,
hvor jeg dansede hver eneste dans, og
så var der to kavalerer, som sloges om at
danse med mig, så måske var kjolen ikke
så ”kikset” endda.
Min mormor led så frygtelig af astma.
Når det var værst, hev hun efter vejret
gennem en slags maske. Jeg kunne ikke
lide at høre på det. Jeg var altid bange
for, at hun pludselig skulle dø. Hun døde
i sit hjem den 2. april 1953, dagen før sin
76 års fødselsdag. Da var vi, min mor, far
og jeg, hos hende, sammen med Kresten,
som så overtog barndomshjemmet.
Kresten var træskomager og lavede
også seletøj til heste, og han havde sit
værksted og en lille butik i den ene ende
af huset. Her havde han også en krog,
hvor han sov. Mens mormor levede,
havde hun den lille bibeskæftigelse, at
hun solgte slik i træskobutikken. I de
to skolers frikvarterer var der travlhed.
Den var ikke gået i dag. Slikket var i løs
vægt og uindpakket. Men jeg syntes, at
det var dejligt, for der faldt jo altid noget
af, og jeg måtte lege med alle tingene
i træskobutikken, bare ikke de skarpe
redskaber.
I sin fritid gik Kresten på jagt. Til det
brug havde han en hund. Det var en
lænkehund. Når den ikke var med på
jagt, stod den i lænker. Hunden elskede
min far. På lang afstand fik den øje på
ham, når vi kom cyklende. Min far tog den
nemlig ud af lænken, gik tur med den, og
gav den dejlig mad. Hunden peb, når vi
tog hjem igen.
Ferier i Lihme
Når vi var på feriebesøg i Lihme, hos
mormor og onkel Kresten, gjorde min mor
hele huset rent. Det trængte der også til.
Mormor var gammel og svag, og Kresten
havde ikke forstand på husligt arbejde.
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Det påstod han. Og at dømme efter
rodet på hans værksted og i butikken, så
var det nok rigtigt. Han kunne bare lave
træsko og seletøj samt gå på jagt. Han
var også god til at lave sjov.
Haven var et stykke for sig. Når jeg gik
derud, blev jeg helt væk. Blomster og
ukrudt var højere end mig. Den gik min
far så i gang med, og når vi tog hjem
var der orden i både hus og have – indtil
næste gang. Så var det det samme igen.
Jeg brugte meget tid på kirkegården.
Kirken lå lige bag ved mormors hus. På
kirkegården passede jeg min morfars
gravsted. Jeg legede, at det var min
have. Ved kirken lå en af byens to skoler.
Jeg betragtede børnene, når de havde
frikvarter.
Min mormors hus eksisterer stadig og
ligger på Vester Hærup Strandvej 1 i
Lihme. Det blev istandsat og overtaget
af min bedstefars brors sønnesøn, Egon
Gjedde, som døde i 2013.
Kun tre kilometer væk, i Sønder Hede,
boede min moster Margrethe og onkel
Kristian Kristiansen. De havde otte børn,
heraf en efternøler, fætter Søren, på min
alder.
Min kusine Edith, gift med Sigfred, boede
lige i nærheden af sine forældre, og
hun havde en datter på min alder. Vi tre
legede sammen. Vi fandt sten med huller,
bandt snor i og legede, at det var køer,
som vi trak på græs.
Om sommeren fik vi lov at gå ned til
Gyldendal Havn. Her lå et teglværk, og
murstenene blev i tipvogne kørt ned til
skibene. Her var meget at se på. Ved
siden af havnen kunne vi bade på meget
lavt vand. Sådan er det stadigt! Havnen
er nu en lystbådehavn, og teglværket er
for længst væk, men rester af mursten
ses stadig på stranden.

Maren Kathrine Gjedde
foran V. Hærup Strandvej nr.1
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Kresten Gjedde ’’
ovenpå en god jagt

Jeg elskede at være på besøg i Sønder
Hede. Det eneste, jeg ikke brød mig om,
var, at der så tit blev serveret mad af lam,
fra egen avl. Det smagte af uld. Måske
var det bare fordi, jeg ikke var vant til at
spise lam. En anden ting, som jeg ikke
brød mig om, var, at de intet toilet havde.
Når man skulle på toilet, måtte man sætte
sig i renden bag køerne. Jeg var altid
bange for at der skulle komme tis og lort
ud af den ko, der stod, der hvor jeg sad,
men det skete heldigvis aldrig. Jeg kunne
godt lide at gå rundt i stalden og snakke
med dyrene. Jeg var jo en bypige, så det
var nyt og spændende.
Min mors ældste søster hed Jenssigne,
men blev kaldt Signe. Hun boede i
Haderup med sin mand. De havde kun
en dreng, Jens. Hun døde ret ung af
”tæring”. Hun kom hjem til min mormor
i Lihme, hvor hun blev passet og plejet,
indtil hun døde. Hun blev begravet på
Lihme kirkegård. Her står stadig en sten
med inskriptionen: ”Rejst af venner i
Haderup”.
Lidt uden for Lihme by, på Udsigten,
boede min mors onkel Jens Gjedde og
tante Thyra på en stor gård. De holdt tit
store fester med masser af gæster. De
havde 5 børn og mange børnebørn. De
var meget rige, mente jeg. Jeg kunne
godt lide festerne. Så løb alle vi børn
rundt i alle rummene på hele gården og
legede gemmeleg. Jeg husker et bryllup,
som blev holdt på gården. Mors kusine
Stinne blev gift med sognefoged Laurits
Larsen. Jeg syntes, at bruden var så
ufattelig smuk. Hendes datter Else, gift
med Aage Pinderup bor i dag på Øster
Hærup Strandvej 21. Min mor og Stinne
var meget gode veninder, husker jeg.
Ved et vidunderligt tilfælde er jeg igen
blevet en del af samfundet omkring
Lihme, og det nyder jeg meget.
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EN OPLEVELSES-BUTIK
Kom og oplev Tingfinderiet; et anderledes loppemarked. 800 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En rejse i tiden med gamle ting og møbler
til kreativ boligindretning. Se 360o visning på hjemmesiden.
Åbent fre-lør-søn kl. 13-17. Ferie og helligdage ekstra åbent.
Se www.tingfinderiet.com
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup. Tlf. nr. 3052 9960

39

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

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

04-07-2012 10:48:01

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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www.jonsered.dk

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Arrangementer i Lihme
29. marts kl. 16.30 Palmesøndag fejres i Lihme kirke, spisning
13. april kl. 14.30 Lotterispil Lem Ældrecenter
13. april kl. 18.30 Foredrag om butikstyveri. Pensionistforeningen
17. april kl. 19-20.30 Børnediskotek 0.-6. Klasse. Borgerforeningen
2. maj Konfirmation i Lihme
4. maj kl. 14.30 Lotterispil Lem Ældrecenter
11. maj kl. 14.00 Tøjsalg ved ”Damernes butik”, Lem Ældrecenter
12. maj Generalforsamling og besøg i ”Fru Pedersen’s Have”. Husholdningsforeningen
18. maj kl. 14.00 Skosalg ved Norlog sko
18. maj Ladywalk i Agger. Fælles afgang fra Lihme. Nærmere oplysninger senere
gennem mailservice.
21. maj Udflugt til Vestkysten. Nærmere info i Spøttrup Ugeavis. Pensionistforeningen.
18.-20. juni Byfest. Borgerforeningen.
26.-27. Bivuaktur for 4.-7. klasse. Borgerforeningen.
19. maj, 2. og 16. juni kl. 20 bliver Lihme-udgaven af “Mit kæreste eje” vist på Mokka
Gentagne arrangementer:
Kajak hver mandag kl. 19. Starter 4. maj. Gyldendal Kajak Klub. Mulighed for en gratis
guidet prøvetur.
Cykeltur hver tirsdag kl. 18.30 fra Forsamlingshuset. Starter 7. april
IT-café 1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 9-11 på Lem Ældrecenter. Bodil Lundby
24829723. Kontaktrådet for Lihme, Lem, Håsum og Ramsing
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Brugsen kl. 8.00
Ålbæk Strandparks venner
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Sted: Cafèen på Limfjords camping, Ålbæk strandvej 5, 7860 Spøttrup
Tid: Onsdag d. 15. april kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forslag om ændring af vedtægterne
5. Indkomne forslag
Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
Bemærk: Forslag til punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamling og kan ske på mail: jesper@dahlhuset.dk
(Redaktionel bemærkning: Ålbæk Strandparks venner har skrevet i vedtægterne, at
indkaldelsen til generalforsamling skal i Lihme Bladet. Derfor trykker vi denne gang
foreningens indkaldelse.)

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
Borgerforeningen har valgt at køre et
”standardprogram” for foråret 2015
med de aktiviteter, som har været
gennemprøvet over de sidste år. Det
betyder, at der er børnediskotek fredag
den 17. april, byfest torsdag den 18. til
lørdag den 20. juni og bivuaktur fredag
den 26. til lørdag den 27. juni.
I forbindelse med byfesten, vil vi lave
et særligt arrangement, hvor vi indvier
byfornyelsesprojekterne; krydset i Lihme,
pladsen ved brugsen samt byparken ved
forsamlingshuset.
Ud over disse aktiviteter, er vores fokus
på at få byggeriet af Lihme Medborgerhus
startet.
Medborgerhus i Lihme
Til fællesspisningen i februar kunne vi
fortælle, at vi havde det økonomiske
grundlag på plads, så vi kunne gå i
gang med næste fase; udarbejdelse af
byggetegninger, udbud/tilbudsprocessen

samt selve byggeriet. Vi manglede
kun at få råderet i form af en lejeaftale
af den del af den kommunalt ejede
bygningsmasse, som vi skal bruge til
Lihme Medborgerhus. Skive Kommune
har imidlertid været helt underdrejet p.g.a.
den heftige og vedvarende presseomtale
af kommunens udviklingsprojekter, så der
har ikke været kræfter til at få en lejeaftale
på plads. Vi regner dog med at lejeaftalen
er klar indenfor den kommende måneds
tid. Og så kan vi komme i gang, - videre!
Vi vil fastholde det bygningsmæssige
ambitionsniveau for Lihme
Medborgerhus, som vi præsenterede
på generalforsamlingen. Vi har et rigtig
godt og spændende projekt. Vi får lavet
en selvstændig bygning. I den ene gavl
kommer der et loungeområde og i den
anden placeres Lihmesamlingen, som vil
kunne ses både indefra og udefra. Og vi
vil få mulighed for at have fire samtidige
aktiviteter i huset.

Bestyrelsesmøde
i Lihme Borgerforening
med æblekage og hjemmebag.
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Når vi siger, at det finansielle grundlag
er på plads. Så er det i forhold til vores
vurdering - budget. Men vi vil først have
endelig klarhed over økonomien, når vi
ser tilbuddene. Men vi skal helt sikkert
regne med en del eget arbejde.
Når vi kommer lidt længere frem i
processen, skal vi have mobiliseret
alle de frivillige kræfter vi kan i sognet.
Kræfter, der skal medvirke til at vi får et
godt, gedigent og flot medborgerhus.
Vi kommer med et oplæg omkring, hvor
der er brug for og muligt frivilligt arbejde.
Her vil vi gerne have, at I melder jer som
hjælpere.
Økonomi
Rigtig mange har betalt kontingent, og
vi er oppe på samme gode opbakning
til foreningen som vi plejer. Mellem
60 - 70 % af sognets husstande.
Hvis nogen mangler eller har forlagt
indbetalingskortet, kan I kontakte Jane
Svenningsen, Kåsvej, og hun vil hjælpe
dig/jer med indbetaling.
Vi er derudover fortsat interesseret i
støtte til Lihme Medborgerhus. Vi har nået
at samle ca. 100.000 kr. ind. Det er et
rigtig flot og tilfredsstillende resultat. Hvis
du/I har misset en indbetaling af støtte til
Lihme Medborgerhus, kan Jane ligeledes
kontaktes, og hun vil være behjælpelig
eller der kan indbetales direkte på konto
nr. 9307 6581 6754 78, Den Jyske
Sparekasse.
Lihme er udset til at modtage
flygtninge
Skive Kommune har fået en foreløbig
udmelding om at skulle modtage 166
flygtninge. Kommunen vil gerne gøre
integrationen så god som mulig. Lihme
sogn har i forvejen befolkningstilvækst,
og nu planlægges det at flygtningene
skal bo i Lihme, Breum, Ramsing og
Rønbjerg. Boligplanen er ikke endnu
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godkendt af politikerne, men det forventes
at ske i april måned.
Det er tanken at vi i Lihme skal have ca.
20 nye borgere. Skive Kommunes regner
med at anvende ældreboligerne og de
almene boliger på Irisvej, Grønningen og
Valmuevej.
Vi skal nok regne med at flygtningene
skal bo i Lihme 3 - 5 år, sådan
som planerne for modtagelse og
integrationsprocessen lige nu foreligger.
Ud over de 20 flygtninge, skal vi tillige
påregne familiesammenføring. Her er
erfaringstallet + 1,5. Så vi skal måske
regne med ca. 50 nye borgere i Lihme,
men dette tal er noget usikkert.
Vi ved ikke, hvor flygtningene kommer
fra, deres baggrund, sprog, etnicitet og
religion. Men med den urolige verden
vi lever i, så kan meget forandres
og flygtningene kan muligvis blive
permanente borgere ud over de første 3-5
år. Så det drejer sig bare om at komme
i gang med velkomst og integration/
inklusion.
Vi har udtrykt overfor kommunen, at
vi meget gerne ser en så homogen
sammensætning som muligt, og meget
gerne engelsktalende flygtninge. Det vil
lette vores modtagelse og integration af
de ny borgere.
Når vi kommer længere frem, skal vi have
iværksat initiativer for selve integrationen,
besøgs- og kontaktfamilier, aktiviteter og
inklusion i vores forskellige foreninger.
Ligeledes skal vi se på jobmuligheder.
Men alt dette og meget mere skal vi
diskutere på et kommende borger- og
orienteringsmøde, hvor Skive Kommune
vil fortælle om fakta, muligheder og
integrationsforløb.
Men vi kan allerede begynde at
glæde os til kulinariske oplevelser
til fællesspisningerne, anvendelse
af tom boligmasse og flere børn til
daginstitutionen på Lihme Skole.

“Mit kæreste eje” i Lihme
Eriksen fra ”Mit kæreste eje”
i færd med at vurdere en af
de mange ting, der var
taget med i et fyldt
Lihme Forsamlingshus.

Hanne Nielsen med dagens
mest værdifulde genstand.

Tv Midt/Vest fotografer
og jounalist i sving.

Lihme er efterhånden kendt
for god mad - også til ”Mit
kæreste eje” fik maden ros.
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Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp + 45 2335 2301

Spøttrup
Havkajaklaug/-klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal
DK-7860 Spøttrup
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Priser pr døgn /
Prices per 24 hour /
Preise pro 24 Stunden
Børnekajak / Children’s kayak
/ Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak
DKK 175.
2’er kajak / two person kayak
/ Zweierkajak DKK250.
Efterfølgende døgn / successive 24 hours / je weitere 24
Stunden: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution
DKK 500.
Minimum 2 personer, heraf
en over 20 år/ minimum two
persons, of whom one must
be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter
als 20.

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

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

www.skp-el.dk

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

•
•
•
•

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

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Hårlokken

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

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

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER
Jeg åbner gerne efter aftale

ADELGADE 8 LIHME – 7860 SPØTTRUP
MOBIL 29 80 03 50

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
Følg os på facebook

Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

land
øttrup
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