Lihme Bladet
Nr. 28, april 2014
www.lihmelandsby.dk

1

Det er livet

Af Dorthe Dalsgaard

Det er livet
når vi ser nogle blive hyldet,
når vi får serveret dejlig mad
når vi er i godt selskab
og når vi kan hjælpe andre.
Fredag aften står badmintonspilleren
Sebastian Grønbjerg fra Lihme på podiet
sammen med alle de andre, der hyldes ved
lederfesten i Kulturcenter Limfjord.
Lørdag middag inviterer Ramsing, Lem,
Lihme kraftvarmeværk til 20 års jubilæum
og fortæller om, hvordan de kæmper for,
at vi får billig varme her på egnen. De
serverer helstegt gris med dejlig salat til alle
fremmødte.
Søndag åbner vi gangdøren for en bekendt,
som indsamler til Folkekirkens Nødhjælp.
Vi finder vores tegnebog frem og har
heldigvis nogle kontanter og bidrager med
et symbolsk beløb til at støtte kampen
mod sult. Vi føler med de helt almindelige
mennesker som rammes af katastrofer.
Om aftenen holder medierne os orienteret
omkring situationen i Ukraine. Putin har
taget os alle på sengekanten, idet han efter
et veloverstået Vinter Olympiade besætter
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Krim halvøen. Han vil sikre, at demokratiet i
Ukraine udvikler sig efter russiske principper,
som tydeligt er forskellige fra vestlige. Vi
håber, at dialogen må sejre. Oprustning
bliver vores første tanke, selvom den kolde
krig skulle være overstået. Det er absolut
ikke noget vi kan hylde.
Her i bladet kan vi læse beretninger fra
Morten og Trine, der begge fortæller om et
studieår i USA, fyldt med mange oplevelser.
De er begge i godt selskab og tusind tak for,
at de bruger noget af deres dyrebare tid på
at skrive en hilsen hjem til Lihme Bladet. De
nyder livet.
Livet er også bekymringer, og jeg er klar
over, at ”forandring på lånemarkedet ikke
skal laves i en leder i Lihme Bladet”. Som
vi alle kan se, er der brug for forandring for,
at vi kan få gang i bolighandler igen. Jeg
er sikker på, at alle i bankverdenen gør sig
umage med at finde løsninger for de unge,
der drømmer om at købe et hus her på
egnen.
Mit bedste argument for at vende situationen
er, at vores egn er attraktiv, fordi Lihme
ligger tæt ved Limfjorden. Det er livet
for mig at skue over fjorden eller tage en
travetur langs fjorden.
Det er Livet.
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Anna Laulund og hendes mand
Mogens Elm, som donerede sin ene
nyre til Anna.

En nyre skifter krop
Af Mariane Husted

”Det var et spørgsmål om overlevelse.
Jeg var havnet på en dødsliste, hvis
ikke jeg selv var kommet med en nyre.”
Sådan udtrykker Anne Laulund sig om
sin situation for fem år siden. Dødslisten,
hun refererer til, er den venteliste til
nyretransplantation, som hun kunne blive
skrevet op på. Annes nyrer var langsomt
blevet nedbrudt på grund af bivirkninger
fra medicin. Nyrerne fungerede så
dårligt, at hun i et år havde været nødt
til at gå i dialyse. Det foregik i hjemmet
på Liljevej i Lihme. Anne var i såkaldt
”pose-dialyse”, hvor hun fire gange
dagligt fik dialysevæske ind i bughulen.
Dialysevæsken var hængt op i et stativ,
som Anne godt kunne transportere med
sig rundt i huset; men systemet satte
unægteligt en række begrænsninger for
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både hende og ægtefællen, Mogens Elm.
”Mange på ventelisten dør inden, der
kommer en nyre til dem fra en hjernedød
donor,” fortæller Anne. Derfor er
familiedonationer meget brugt, hvor et
raskt familiemedlem kan donere den ene
af sine nyrer til den syge. Både blodtype
og vævstype skal stemme med hinanden
for, at transplantationen kan lade sig
gøre.
Anne har en søn; men inden han blev
spurgt, havde Mogens sagt, at han gerne
ville donere en nyre til Anne, hvis det
kunne lade sig gøre. Så blev der taget en
masse prøver af både Anne og Mogens,
som på daværende tidspunkt havde
været gift i ni år.
”Det var et mirakel,” siger Mogens om
den lægelige udredning. Prøverne viste,

at ægtefællerne har samme blodtype
og samme vævstype. Så var de klar til
transplantation på Skejby Sygehus.
Kikkertoperation
”Vi blev indlagt på samme stue, og det
var rigtig hyggeligt,” fortæller Mogens.
Både Mogens’ og Annes operation varede
4½ time, og begge operationer var
kikkertoperationer. Mogens fik fjernet sin
ene nyre, som så blev anbragt nedadtil
i Annes underliv et godt stykke under
hendes egen nyre, som ikke behøvede at
blive fjernet.
”Jeg var så lykkelig, da jeg så op og
kunne se på Anne, at det var gået godt,”
siger Mogens. Selv var han vågnet meget
sulten op fra operationen og havde straks
spurgt efter mad og en bajer. Der gik kun
et øjeblik, inden han var i gang med et
lækkert måltid og en lys øl.
”Nyren fungerede, som den skulle, og
så var det slut med dialysen. Men jeg
kunne ikke tåle narkosen og fik det dårligt
psykisk af den,” fortæller Anne, som
derfor måtte tilbringe tre måneder på
hospital, inden hun kunne komme hjem
til Mogens i Lihme i maj 2009. Lige siden
operationen har hun taget medicin, som
skal hindre, at hun afstøder nyren igen.
Det skal hun fortsætte med hele livet. Hun
går til kontrol hver anden måned, mens
Mogens kan nøjes med kontrol hvert
femte år. Ingen af de to har gener efter
operationen.
Bliv donor
”Det er vigtigt at melde sig som donor.
Man har ikke brug for sin krop, når man
er død,” siger Anne, som selv tilbyder sig
som donor af det, der måtte kunne bruges
af hende efter hendes død. Ud over
ægteparrets egne meget tætte oplevelser
med donation og transplantation, så
havde de også donation tæt inde på livet
sidste forår. Da døde Mogens’s 39-årige
datter pludselig af en blodprop.
”Det betød meget for mig, at hun kunne

Blå bog
Anne Laulund, 70 år
Født i Assens mellem Mariager og
Hadsund.
Uddannet socialpædagog fra Jysk
Pædagog Seminarium i Århus.
I 12 år leder af en daginstitution, en
byggelegeplads, i Fredericia.
24 år i Skive Kommunes
familieafdeling som familiebehandler.
Elsker at gå ture på Kås og flyttede til
Lihme for 14 år siden sammen med
Mogens.
Har en søn og to børnebørn, som bor
i Hedensted.
Mogens Elm, 70 år
Født og opvokset i København.
Feriebarn i Bækmarksbro i
Vestjylland
uddannet skov- og landskabsingeniør
ved Skovskolen i Nøddebo.
Arbejdede som skovfoged i England,
København, Nordsjælland og
Vestsjælland, inden han i 1986
flyttede til Brande.
34 år ved Bane Danmark i Jylland.
Naturelsker og ivrig jæger.
Har en søn og tre børnebørn.

Anna Laulund fejrede sin 70 års
fødselsdag til fællesspisning,
hvor 120 lihmeboere sang
fødselsdagssang for hende.
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være donor for andre. Følelsen berørte
mig meget, da jeg stod og skulle sige
farvel til hende,” fortæller Mogens, som
nåede frem og sad ved sin hjernedøde
datter nogle timer, indtil modtagerne af
organerne var fundet, og der blev gjort
klar til operation.
Tanken, om at Anne går rundt med den
ene af Mogens’ nyrer, strejfer aldrig
Mogens, der varmt anbefaler andre at
donere en nyre til en af sine nærmeste,
hvis der er behov for det.
”Det var en stor oplevelse. Den kan man
kun opleve en gang i livet,” siger han.

Fakta om nyretransplantationer
I Danmark udføres der ca. 225
nyretransplantationer om året, heraf ca.
40 % med levende donor. Ved udgangen
af 2011 levede 2.236 mennesker
i Danmark med en fungerende
transplanteret nyre. Ca. 500 danskere
står på venteliste til nyretransplantation.
Ca. 20 % af de patienter, der er i dialyse
eller nærmer sig dialysegrænsen, kan
tilbydes nyretransplantation. Resten, altså
det store flertal på ca. 80 %, er alment for
svækkede eller har andre sygdomme som
f.eks. dårligt hjerte. Det gør, at de ikke
kan tåle transplantation. (www.sundhed.
dk)

Fællesspisning i Lihme
Af Ann Balleby
Landsbyen Lihme har netop afsluttet
sin femte sæson med fællesspisninger.
Det har endnu engang været en stor
succes med over 100 deltagere i snit,
hvilket er lig med fulde huse. Lihme
sogn har 711 indbyggere og deltagerne
i fællesspisningen er en god blanding af
ældre, unge og dem midt imellem.

Maden tilberedes af forskellige frivillige og
koster kr. 40 for voksne og kr. 20 for børn.
Det er et prisleje, som er blevet fastholdt
over alle årene.
De frivillige har i år lavet gode menuer
Strikkeklubben ret og vrang:
Hamburgerryg med rodfrugter og

kartofler, Pæretærte med flødeskum.
6. klasse v/Lihme skole: Hjemmelavet
lasange med tre slags salat, Koldskål
med hjemmelavede kammerjunkere.
Lihme Husholdningsforening:
Nakkekoteletter i fad med ris og salat,
Æbledessert med kokos og flødeskum.
Gymnastik herrerne og Kis McDonald:
Forloren hare med waldorfsalat,
Fløderand med frugt og creme.
Chef Bente Sørensen & Co. (Michelin
ville nok give 1 stjerne): Hamburgerryg
med flødekartofler og grøntsager, Is med
lækkert tilbehør.
Der har allerede meldt sig flere frivillige
hold til sæsonen 2014-2015.

Fællesspisningerne i Lihme har i gennemsnit over
100 deltagere. Det er en blanding af ældre, unge og
dem imellem, som kommer.
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Håndværksbrød
fra
Konditorbageren
Skive
		

Mejeriprodukter fra Thise

Tips - Lotto
Pakkeservice fra GLS
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
Primagaz
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-19.00
Kåsvej i Lihme
9756 0008
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Designer fra Lihme
Af Lise Hansen, foto Lisbeth B. Saalmink

Lise Hansen fra Lihme har
uddannet sig til designer og
fortæller her om, hvordan det var
for hende som en af de få udvalgte
at vise sin bachelorkollektion.
Uddannelsen
Det tog mig 3,5 års hårdt arbejde at
komme i gennem drømmeuddannelsen
som designer. I december 2013 blev
jeg færdig, efter 3 måneders intens
arbejde med min bachelorkollektion.
Min inspirationskilde til kollektionen
var papirfoldning, men ikke på den
traditionelle måde, som så mange
designere havde gjort før. Det, der
fascinerede mig, var især den måde
man kan bruge foldninger til at gøre et
materiale mindre, men derefter også
større. Foldninger kan gøre et ellers
fladt materiale til en tredimensionel form.
Det var ligesom disse elementer der
var grundlaget for min kollektion. Det
mundede ud i en kollektion, hvor dele er
multifunktionel, dette element gør også
tøjet mere kompliceret end normalt. Da
hvert design havde flere måder at kunne
bruges på. Mine designs har som regel et
geometrisk element i sig. Dette element
ville jeg stadig gerne arbejde med, men
jeg ville også gerne ud i nogle mere
ukontrollerbare former. Jeg har også
tidligere designet meget tætsiddende
tøj, så i denne opgave gik jeg meget op
i at komme ud fra kroppen med en del af
mine designs.
Udtagelse og forberedelse
Ud fra vores afgangskollektioner var vi 12
designere ud af 3 klasser der blev udvalgt
til at vise kollektionerne på Københavns
rådhus under Copenhagen fashion week.
Jeg havde ikke regnet med at blive
udvalgt, men da jeg så blev det, var jeg
overlykkelig og glædede mig helt vildt.
Det var en fed anerkendelse fra skolen.
Der var en del forberedelse til selve
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showet på trods af, at vi allerede havde
vores kollektioner. Eksempelvis var alle
min styles syet i en str. 38, og modellerne
til showet var en str. 36. Så derfor var
der en del af tøjet der skulle syes ind.
Derudover skulle der også findes sko
i de rette størrelser og stil. I mens jeg
forberedte mig på alt dette, fløj der
tusindvis af sommerfugle rundt i maven.
Da vi ikke var professionelle i opbygning
af shows og vi havde 12 forskellige stile,
havde skolen hyret en der skulle stå for
showet. For mig var det svært at skulle
overlade detaljerne til showlederen, da
man i så mange måneder havde stået for
alt selv og skulle tage alle beslutningerne
selv. De fleste, som er i dette fag, bliver
også i en eller anden grad perfektionister
og kontrolfreaks, så derfor var det meget
svært ikke selv at have styr på alle
detaljerne. Så det var med en smule
usikkerhed jeg drog mod København.
Showtime
Jeg tog sammen med en studieveninde
til København et par dagen før selve
showet, da vi ville se et par shows før
vores eget. Vi fik set Jesper Høvring,
Wackerhaus, Asger Juel Larsen og Bibi
Chemnitz. Det var vildt spændende at se
deres bud på de nyeste tendenser. Derud
over var det også spændende, som
designer, at se andres udtryk, detaljer og
formgivning. Da dagen for showet endelig
kom var det med en ”kriller” i maven.
Vi var alle spændte og havde en vis
forventning til, hvordan vi gerne ville have
showet skulle forløbe. Udover vi skulle
møde op med designs, sko og andre
småting, skulle vi også hver især sørge
for, at have en dresser med til showet.
Dresserne skulle hjælpe modellerne
med at komme i tøjet under showet. Jeg
havde min søster med som dresser. På
denne måde var jeg sikker at der var
en mere end mig, der vidste hvordan
min kollektion fungerede. Her kom
kontrolfreaken igen op i mig. Da vi ankom
til rådhuset kom vi ind i et backstage

En stærkt koncentreret Lise Hansen
laver de sidste rettelser på sit design
før showtime. Hele showet kan ses
i billeder og video på: http://www.
copenhagenfashionweek.com/
designer/teko-design-businessacademy
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lokale, hvor der var make-up stationer,
stativer til tøj, dampstation og mad.
Vi havde lidt tid til at hænge tøj op og
organisere det. Som tiden gik begyndte
modellerne at komme. De fik skiftevis
fittet tøj og ordnet hår og make-up. Som
tiden gik blev alt tøjet afprøvet og byttet
til rette model. Imens alt dette forgik blev
der givet informationer omkring showet
til både designer, modeller og dresser.
Modellerne gik gangprøver, så de kunne
se hvilken rækkefølge de skulle ind i og
så de kunne prøve at gå i de sindssygt
høje sko. En halv time før showet gik i
gang begyndte folk at blive lukket ind. De
første rækker af stole var reserveret til
medierne og branchefolk. Øvrige gæster
var enten heldige at få et sæde bagest
eller stå bag stolene.
Dresserne skulle hjælpe modellerne
med tøjet under selve showet, da det
ville være helt umuligt for modellerne
selv at kunne nå det på så kort tid. Vi
designere skulle stå og rette tøjet lige
før modellerne går ud på runwayen. Da
showet bliver skudt i gang, var det med
stor nervøsitet og før man fik set sig om
var det ens egne designs der skulle ud.
Det hele gik så stærkt, at man knap nok
nåede, at rette halvdelen af det man
gerne ville. Da dresserne havde utrolig
kort tid til at få modellerne i tøjet, var
der meget, der skulle rettes til. På grund
af mine multifunktionelle styles var der
en del mere der skulle gennemgås.
Og som perfektionist ville man gerne
have gennemgået alle de små detaljer
før modellen gik. Det var der desværre
ikke tid til, men der var nok tid til at det
vigtigste lige blev rettet til. Efter 17 korte
minutter var det hele overstået, der var tid
til at skulle ud og bukke for tilskuerne og
man stod der med den fedeste oplevelse
og stolthed i maven. En oplevelse for
livet og den perfekte afslutning på
uddannelsen. Det har været vildere og
federe end jeg overhovedet kunne have
forudset.
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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
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The life on the other side of the ocean!
Af Morten Trærup

Det her er historien om mig, som valgte
at tilbringe et helt år af mit liv i USA. Jeg
lever lige pt i Newcastle, Washington. Her
er rigtigt skønt, og vejret minder meget
om det der hjemme – dog uden de storme
jeg har hørt, I har. Vi er efterhånden ved
at være ovre det kolde vejr og nærmer
os regntiden. Har fået at vide af mine
værtsforældre, at det kommer til at regne
de næste par måneder.
Men nok om klimaet. Jeg har oplevet
utrolig mange ting i de syv måneder jeg
har tilbragt her indtil videre. Først og
fremmest tilbragte jeg en uge New York
ved ankomst til staterne. Jeg var anbragt
på et ’Campus’ i Queens sammen med
ca. 50 andre udvekslingselever på min
alder. I den uge alene oplevede jeg utrolig
meget! Jeg så Frihedsgudinden, gik på
Times Square – også da det var mørkt,
kørte i limousine gennem Manhattan,
var på en færgetur rundt om Manhattan,
lærte en masse omkring byen og landets
historie, shoppede på Fifth Avenue og
Times Square og så Broadway musicallen
Spiderman.
Jeg har slet ikke tid til at fortælle om alt
det, jeg har oplevet her. Men nogle af de
største begivenheder jeg har oplevet, var
for eksempel, at spille på et amerikansk
stadium. At spille football var en af de
fedeste begivenheder, jeg nogensinde
har oplevet. Desværre er den sæson
ovre nu, og nu går jeg til vægtløftning
og taekwondo, som jeg også elsker
og dyrker ca. 4-5 gange om ugen. Ud
over sportsdelen, har jeg også oplevet
min første amerikanske Halloween,
Thanksgiving, Jul og Nytår. Jeg foretrak
helt sikkert Thanksgiving, da det egentlig
kun går ud på at være sammen med
familien og spise masser af mad. Lidt
ligesom den danske jul. Det er lige noget
for mig. Det amerikanske nytår er dog
ikke noget specielt, i hvert fald ikke, hvis
du er under 21. Nytårskrudt er ulovligt her
ovre.
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Der er ikke sket det store siden nytår. Vi
har haft ’mid-winter break’, og jeg har
været ude og stå på ski et par gange.
Så var der jo også lige det, at vores
lokale NFL hold ’Seattle Seahawks’
vandt Superbowl XLVIII, så hele skolen
var i oprør. Der var omkring 1 million
mennesker samlet til hyldest paraden i
downtown Seattle, og vi fik fri fra skole
til at tage til det. Det var noget af en
oplevelse!
Udover det, har jeg været til et par
powerlifting-konkurrencer, og om to uger
(d. 22. marts) skal jeg til en taekwondo
konkurrence. Jeg er også efterhånden
nået til det punkt, hvor man har fundet ud
af, hvem der er éns bedste venner. Så det
er mere de samme, jeg tilbringer min tid
med.
Hjemve er en af de ting, der er
uundgåelige. Nogle oplever det kraftigere
end andre. Jeg er en af dem, som har
sluppet omkring det nemt. Men hvis du
beslutter dig for at tage af sted, så er det
vigtigt, at du tænker over, hvordan du
vil håndtere det. For mig er den bedste
måde bare at få pulsen op indtil jeg
næsten ikke kan trække vejret længere.
Nogle foretrækker at sidde alene og høre
musik. Hvad end din metode er, så skal
du bare være sikker på, at du ikke lukker
dig selv inde. Jeg tror også, at jeg havde
en stor fordel i, at jeg var på efterskole
sidste år. Det hjalp mig til at modne og
lærte mig at være mere uafhængig af
mine forældre.
Mit år her er nu ved at lakke mod enden,
og jeg må indrømme, at jeg ser frem til at
komme hjem. Jeg har haft et super skønt
år indtil videre, men venner, familie og
kæresten trækker ret meget.
Så hvis du har mod på det, kan jeg helt
sikkert kun foreslå dig at tage af sted.
Men du skal være sikker på, at du har
mod på det. Det er ikke billigt, men det
er alle pengene værd! Og det modner
én på så mange måder, at det ikke kan
beskrives.

Homecomming.

Skolebus.

New York skyline.

Baseball - noget Morten
finder kedeligt.

Udvekslingsstudenter fra hele
verden.

Morten med kammerater.

Time Square, New York.
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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
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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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Mit år som udvekslingsstudent i Enfield
Af Trine Linea Mathiassen

Hej, jeg hedder Trine og bor i Brodal,
men i stedet for 10. klasse er jeg nu i
USA på udveksling med YFU (Youth for
understanding). Min bopæl har været i
Enfield det sidste halve år og skal fortsat
være det de næste 4 måneder. Jeg bor
her nemlig som udvekslingsstudent hos
familien Sanchez.
Ideen til at blive udvekslingsstudent
fik jeg fra min mor, der fortalte om en
kollegas søn der skulle på udveksling.
Det lød alt for spændende til at det skulle
gå min næse forbi. Jeg har altid elsket
at rejse og opleve nye ting, og det er
jo to primære ting der er ved at være
udvekslingsstudent.
Byen, rejsen og familien
Jeg bor i Enfield der ligger i staten
Connecticut, nordøst for New York.
Byen Enfield har 45.000 indbyggere – til
sammenligning har hele Skive kommune
ca. 48.000 indbyggere.
Da jeg forlod Danmark havde jeg en
19 timers lang rejse foran mig, før jeg
ville ankomme i Hartford lufthavn. Men
det gjorde skam ikke noget, da jeg så
smilene på min værtsfamilie og min
kontaktperson, da vi første gang mødte
hinanden. Det var i lufthavnen jeg først
hørte mit ”nye navn”; Trin og nogle gange
Trini. Ingen har formået at udtale mit navn
rigtigt.
Familien Sanchez havde virkelig forberedt
at jeg skulle komme – der var indrettet
et værelse til mig i min yndlingsfarve og
der stod blomster og heliumballoner, og
de havde printet billeder af min familie
hjemme i Danmark og sat i ramme på
mit skrivebord. Det var en rigtig varm
modtagelse.
Familien består af far Pedro, der er
tekniker og mor Jennifer der arbejder
på halv tid som skolebuschauffør mens
deres egne børn vokser op. De har to
børn: Brianna på 8 år, der interesserer
sig for alt muligt – spil, dukker, tv og så
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elsker hun slik mere end jeg gør (utroligt)
og Devin på 12 år der er vild med
computerspil, basketball og LEGO. Og så
er der Bennie – en kælen hund som jeg
er meget glad for.
Min første tid derovre var rigtig
spændende. Jeg tænkte ikke rigtig over
at jeg var væk hjemmefra. Alt var jo helt
nyt og interessant. Jeg blev introduceret
til mange nye mennesker på meget kort
tid - hvilket giver mange navne at huske
på. Så i begyndelsen sagde jeg bare ”Hi”
til dem alle, for jeg kunne ikke huske alle
de navne.
I efteråret spillede jeg Field Hockey hver
dag efter skole, fra 14:15 til 16:30. Det var
rigtig sjovt og jeg nød at være sammen
med pigerne på holdet hver dag. De er
rigtig søde og hjalp mig meget i starten
med at føle mig godt tilpas og få nye
venner. Det var også dem jeg valgte at
holde min 16 års fødselsdagsfest for. En
dejlig dag/aften hvor vi sluttede hjemme i
haven med bål og skumfiduser.
Der er (selvfølgelig) mange forskelle fra
Danmark til her.
Skolen
I skolen er der mange regler: For
eksempel må man ikke have en stroptrøje
på – hvis du alligevel har det på kan du
blive bedt om at skifte, eller du kan blive
sendt hjem. I idræt kan det trække din
karakter ned hvis du har sådan en trøje
på.
Skolemad: Jeg er jo i USA, så det er ofte
pizza, pommes frites og nuggets der er
på menuen. Der er også altid cookies og
is. Vi kan også købe mælk og salat, men
det er der ikke så mange der tager. Jeg
savner søde Berit fra Balling VSD SÅ
meget!
I skolen er alle døre låst – døre ud til og
ind til klasseværelserne. Det begyndte
de med efter skoleskyderiet der var i
byen Newtown ( i december 2012) der
ligger i Connecticut. Det er kun Seniors
og Juniors der må gå udenfor i det 20

minutters frikvarter vi har om dagen. Det
irriterer mange at det ikke er alle der må
gå udenfor pga. fare for at blive skudt,
når der er en børnehave lige ved siden af
skolen, hvor børnene er udenfor næsten
hele dagen for at lege.
Skoleåret består af fire semestre, hvor
du får karakterblade. Første semester
kom jeg på ”Honors” listen. Det er hvis du
får karaktererne A, B og ikke mere end
et C. Det svarer til 12, 10 og 7 ca. Andet
semester er lige slut og jeg kom på ”High
Honors” listen. Dvs. at jeg kun havde A’er
og B’er. Men tror kun det er fordi jeg er
en udvekslingsstudent, for jeg er ikke så
skarp i f.eks. US History..
Jeg må altså indrømme at maden ikke
er lige så god som den danske – vi lever
meget mere usundt end jeg er vant til.
Jeg synes godt om det meste af den mad
vi får, men jeg indrømmer det: Jeg glæder
mig til at komme hjem og få et rundstykke
og et blødkogt æg til morgenmad, dansk
rugbrød med leverpostej og agurk til
frokost og til aftensmad skal der være
tarteletter, karbonader eller frikadeller –
lige meget hvilken ret, bare det er mor der
laver den!
USA sammenlignet med Danmark
De brokker sig meget over priserne og
om hvor dyrt alting er her i USA, men
efter jeg har givet dem flere eksempler på
hvad den samme ting koster i Dk – kan
de godt forstå jeg synes det er billigt. For
eksempel EOS læbepomaderne. Her kan
jeg købe en for $2,29 hvilket ca. svarer til
12-13 kr. – i DK kostede den 75 kr. inden
jeg rejste og sådan er det med rigtig
mange ting. Min søster var ved læge
forleden – det kostede 68 dollars – det er
vi jo slet ikke vant til i Danmark.
Mange af mine venner her er Seniors
(12. klasse) så de har alle kørekort. Det
er underligt og dejligt på samme tid.
Underligt fordi jeg ikke har været vant
til at have venner der kan køre, men
dejligt da der ikke er offentlig transport,

og jeg har det træls med at spørge mine
værtsforældre konstant. Det er lige meget
hvad du skal eller hvor du skal hen. Det
er lidt irriterende at være afhængig af
nogen på den måde. Specielt når det ikke
er dine egne forældre, men mine USAforældre er meget søde til at køre mig.
Herovre cykler man ikke bare rundt til det
man skal.
Årets gang
I oktober var jeg med familien på et
”Græskar-marked” – har aldrig set så
mange græskar og de gør rigtig meget
ud af halloween. Jeg var også inviteret til
en halloween-fest og måtte være der til
midnat for min USA-mor. Jeg havde købt
et stuepige-kostume og glædede mig til
at være sammen med dem fra skolen til
en fest. Men jeg blev hentet klokken 23
fordi min USA-far var bange for at der var
alkohol til festen og bare det at jeg er til
en fest hvor der serveres alkohol er nok til
at jeg kan blive sendt hjem. Så de passer
godt nok på mig......
I december var jeg med YFU/BELO
travel og 50 andre udvekslingsstudenter
på tur til Vestkysten. Pedro kørte mig
til lufthavnen i Hartford og så fløj jeg til
Washington og videre til Phoenix. Vi
ankom alle sammen i løbet af den samme
dag, og så begyndte en helt fantastisk
tur til Phoenix, Grand Canyon, kørte på
Route 66, Las Vegas og Los Angeles.
Vi var også i Disney World, Beverly Hills
og Hollywood. I Hollywood var vi blandt
andet på Madame Tussauds vaxmuseum,
hvor vi ”besøgte” Barack Obama og alle
de andre kendte. Til frokost var vi på
McDonald’s, hvor jeg spiste 50 nuggets
– jeg er vel i USA og var sulten. Det
var en mega fed tur med mange dejlige
oplevelser, ligesom det var dejligt at
snakke dansk indimellem face-to-face.
Jeg blev rigtig gode venner med Desiree
fra Danmark og Lisa og Josefine fra
Tyskland .

17

I december var jeg med min familie
på tur til Santa’s Village i Torrington.
Julemandens by er lidt ligesom et tivoli
med juletema og rensdyr vi kunne snakke
med.
Den 23. december var Jennifer, Pedro
og jeg alene på tur til New York – det er
en helt fantastisk stor og spændende by
og der er julepyntet så stort og flot at det
næsten ikke kan beskrives. Og så skal
det også lige siges vi var i live TV!! Dog
i baggrunden ude på gaden, ligesom i
Aftenshowet eller Go’ morgen Danmark.
Selve julen var også spændende,
anderledes og interessant at opleve. Her
i USA gør man ikke så meget i julehygge,
julekalender og julepynt som i Danmark.
Men juletræet i plastik blev sat op og
pyntet den sidste uge i november - en
måned før, end hvad vi gør hjemme.
Julegaverne var fint pakket ind og sat op
foran juletræet da vi stod op julemorgen
den 25. december – det var en mega
hyggelig morgen, hvor vi alle fik nogle
skønne gaver.
Nytårsaften var altså rent ud sagt kedelig
i forhold til Danmark: Vi var hos nogle
venner med fem børn (mener jeg) i
nogenlunde samme aldre som Brianna,
Devin og jeg. Klokken 24.00 lærte jeg
Brianna at ”springe” ind i det nye år som
vi gjorde da jeg var lille. Der er ikke noget
der hedder fyrværkeri i forbindelse med
nytårsaften – kun når det er den 4. juli,
altså uafhængighedsdagen.
Vintervejr – der har været koldt her og
der har været snestorm og skolen har
været lukket flere gange så vi har haft fri
– men.... så meget sne har der heller ikke
været her hvor jeg er synes jeg.
Alooooooha! Jeg er lige kommet hjem
fra en uges ferie på Hawaii - den største
af en række vulkanøer – igen med YFU/
BELO travel. Denne gang var vi 111
udvekslingsstudenter – 111 studenter
der kommer fra hele verden og som bor
spredt i hele USA. Jeg har igen lært rigtig
mange søde piger og drenge at kende,
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og der var også nogle af dem jeg lærte
at kende på Vestkystturen. Der er ikke
plads til at fortælle om alle oplevelser her,
men vi var blandt andet på Pearl Harbor,
snorklede, var på Waikiki beach og bade/
solbade og vi besteg også en vulkan. Der
var også tid til at shoppe, og det er jeg
rigtig god til siger min far.
Den sidste tid på udveksling
Den sidste tid herovre kommer til at
handle om at nyde resten af min tid her.
Til maj skal vi på tur til Niagara Falls og
jeg skal til ”Prom” – og har fundet en
skøøøn kjole (faktisk to – kunne ikke helt
beslutte mig). To drenge har spurgt mig
om vi skal følges, men det havde jeg ikke
rigtig lyst til. Jeg har tænkt meget på at
følges med en af mine veninder. Men der
er tid til at beslutte sig endnu.
Jeg glæder mig til graduation! Det tror
jeg bliver sjovt – alle pigerne har hvidt tøj
på, og drengene har grønt. Det bliver SÅ
fint! Jeg fik dog af vide i starten af året,
at udvekslingsstudenter skal holde tale til
graduation. Og det er ikke lige min kop te.
Kan godt mærke at jeg glæder mig til at
komme hjem, uden at det er hjemve. Har
faktisk ikke haft følelsen af hjemve, imens
jeg har været herovre, hvilket, hvis jeg
selv skal sige det, jeg er lidt stolt af! Jeg
har haft mine ”ups and downs” herovre,
men det er ikke ret tit og heldigvis ikke på
grund af hjemve.
Det er vist nogle af højdepunkterne I har
læst om her – jeg har oplevet så meget at
det er svært at huske det hele.
Jeg vil gerne anbefale andre, der synes
udveksling lyder spændende, om at
komme afsted hvis de har mulighed
for det. Der er mange forskellige
organisationer der arrangerer udveksling.
Man kan jo også blive værtsfamilie for en
anden ung fra et eller andet sted ude i
verden.
Knus og kram fra Trine – Vi ses sidst i
juni.

Trine med sin
udvekslingsfamilie.

Jul med
udvekslingssøskende.

På besøg hos Barack
i Det Hvide Hus

Hawaii
Trine

19

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

Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp + 45 2335 2301

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

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

En regnvåd kold dag i slutningen af
december går Tatiana N. Smekalova i
raskt tempo langs en snor, der er spændt
ud. Snoren er omkring 40 m lang, og når
hun når enden, går hun tilbage til start
og begynder at gå i samme raske tempo
langs en ny snor, som er parallel med
den første og i en halv meters afstand.
Sådan fortsætter hun, indtil hun har
gennemtravet og gennemmålt hele feltet
på Kås, som hendes mand, Bruce W.
Bevan har målt op til hende. Parret er i
gang med første fase af en geomagnetisk
undersøgelse af undergrunden ved
herregården. Denne del udgør den
praktiske del af undersøgelsen. Bagefter
venter timer ved computeren, hvor
Tatiana analyserer resultaterne. Hun er
lektor i klassisk arkæologi på Moesgaard
Museum og ekspert i geomagnetiske
undersøgelser.
Vi kender Kås med den gamle
hovedbygning, kursusbygningen og den
nye stald. De mange gravhøje i området
vidner om, at her har boet mennesker i
tusindvis af år.
I efteråret blev der lavet et nyt
nedsivningsanlæg nordvest for
hovedbygningen. I samme ombæring
gravede arkæologer fra Skive Museum
og fandt spor efter en nord-syd orienteret
bygning med kampestensfundament og
fuld kælder. Deres undersøgelser viste
tegn på, at bygningen har været bygget
sammen med en bygning mod øst – en
sydfløj, hvis dimensioner, de ikke kender
til. Ud over sydfløjen så det også ud til, at
der har været et trappetårn bygget til den
fundne bygning, der altså må have stået
med flere etager.
Meget var altså fortsat ukendt, da de
sluttede gravearbejdet, som ikke måtte
blive for omfattende og ødelægge hele
haven. Men nysgerrigheden overfor
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den historiske fortid på Kås, og hvad der
gemmer sig under mulden i nærheden
af hovedbygningen var så stor, at
Moesgaard blev kontaktet for at få lavet
en geomagnetisk undersøgelse. Det er
en skånsom metode uden udgravninger,
som bygger på, at mange arkæologisk
interessante genstande påvirker Jordens
magnetfelt, så de kan skelnes gennem
målinger af magnetfeltet ved overfladen,
hvor de skaber lokale ændringer i dette.
Jern udgør omkring 6 % af jordskorpen. Det
meste er spredt i lerjord og sten i form af
kemiske forbindelser, der er ganske svagt
magnetiske. Menneskets aktivitet i fortiden
(især gennem brugen af ild til opvarmning,
madlavning, produktion og industri) har
ændret disse forbindelser, så nogle er mere
magnetiske, hvilket viser sig som særlige
mønstre af afvigelser i Jordens magnetfelt.
Disse ændringer kan måles med et
magnetometer, som også var det meget
følsomme instrument Tatiana benyttede, da
hun travede frem og tilbage langs snorene,
som Bruce havde sat op.
Styrken af Jordens magnetfelt som helhed
varierer. Det er stærkest ved polerne og
svagest ved ækvator. Magnetfelters styrke
måles i enheden Tesla (T). Ved polerne er
styrken på ca. 70 mikrotesla, mens det ved
ækvator kun er omkring 25 mikrotesla. På
Kås lå magnetfeltet på ca. 50 mikrotesla
de tre dage, hvor ægteparret gennemførte
målingerne. Se figur 1.
Selv om Jordens magnetfelt som helhed
er stabilt over et stort område, så er der
på de enkelte geografiske lokationer små
afvigelser i styrken af Jordens magnetfelt,
som skyldes at forskellige materialer
under overfladen påvirker magnetfeltet på
forskellig vis afhængigt af, hvilket materiale
der er tale om. Se figur 2.
Grøfter, voldgrave, stolpehuller og andre
udgravninger i fordums tid, som nu er
gemt under jordens overflade, påvirker

feltet positivt, mens murværk som fx
kalksten og lignende har en negativ
effekt på magnetfeltet. Arkæologiske
genstande i jorden, som har været udsat
for stærk varme har også afvigelser i deres
magnetfelter, som kan spores i målinger
ved jordoverfladen.
Via de geomagnetiske målinger og
tolkninger af resultaterne bliver det muligt
at finde ud af, hvad der gemmer sig
under jordoverfladen og opdage spor af
tidligere bygninger, palisader, ildsteder,
keramikovne, smeltedigler osv.
For hver 0,2 sekund Tatiana bevægede
sig langs snoren foretog magnetometret
en måling af magnetfeltet. Det betød, at
hun langs hver linje fik en række punkter
med ca, 0,25 meters mellemrum, hvor
magnetfeltet er angivet. Alle disse målinger
overførte Tatiana til en computer med
forskellige programmer til at tegne særlige
kort, der viser resultaterne af målingerne
i form af steder, hvor magnetfeltet er
lidt større eller lidt mindre end Jordens
gennemsnitlige magnetfelt på stedet
på dagen. Herefter gik hun yderligere
i dybden og analyserede kortene for
at finde frem til, hvad ændringerne i
magnetfelterne kunne betyde. Det var
bl.a. koncentrationer af sten-murbrokker,
der indikerer tidligere bygninger eller lave
vægge. På figur 7 ses eksempler på nogle
af kortene fra Kås.
Tatiana har lavet geomagnetiske
undersøgelser mange steder i verden.
I Danmark har hun fx afdækket spor
fra Bronzealderen ved Holstebro,
Tragtbærerkulturen på Bornholm,
Vikingetiden i Lejre, Middelalderen i
Roskilde og meget mere. Til sommer
fortsætter det russisk-amerikanske
ægtepar undersøgelserne på Kås, hvor
de skal måle og analysere engarealet
ned mod Kås Sø, hvor der er mange
formodninger om, at der har ligget en
vikingeboplads, en anløbsplads ved en
naturlig havn og lignende.

Figur 1: Styrken af Jordens magnetfelt ændrer
sig en lille smule i løbet af dagen. Her ses
ændringerne i de tre dage, hvor Tatiana og
Bruce arbejdede på Kås.

Figur 2: Forskellige materialer i undergrunden
påvirker Jordens magnetfelt i forskellig grad.
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Tatiana og Bruce, som
undersøgte Kås.

Tatiana N. Smekalova indsamler
geomagnetiske data - en
moderne og skånsom form for
arkæologi.
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
Pølsebrød
Ristet hotdog
Fransk hotdog

18,7,25,25,-

Pommes frites (lille)
Pommes frites (stor)
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix

20,30,45,60,60,-

Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix

75,60,-

Kyllingemix m/ekstra kød
½ Kylling, m/pommes frites
½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat

75,75,75,49,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
65,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
60,2 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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60,60,75,50,5565,55,65,75,-

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

&

75,-

75,-

Kyllingeburger m/paneret kød 50,Kyllingeburger m/ slice kød
59,Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger
Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab
Menu: Hjemmelavet burger

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
60,2 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,-

