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Ann Balleby, til venstre.

Gyldendal Havns indsejling er næsten væk i forbindelse
med stormen Helga i november. Der har været
usædvanligt mange storme, og det har været usædvanligt
varmt. Rekord på rekord har præget meldingerne fra
DMI. Det kan klimaaftalen fra Paris forhåbentlig rette op
på i løbet af de kommende tiår.

Klimaaftalen

at vores generation med klimaaftalen
skubber verden i den rigtige retning.

Jeg havde egentlig skrevet en anden
leder. Den handlede om, at af alle borgere
i EU, så er danskere på landet de mest
tilfredse og lykkelige. Det er et væsentligt
emne, som du kan læse meget mere om
på dette link: http://www.kl.dk/Momentum/
momentum2015-19-2-id192725/

Der har her til morgen på tv været bud
efter ”sejrherren”. Hvem skal have æren,
er der blevet spurgt. Besindige folk har
svaret, at det skal ingen, og det skal alle.

Af Ann Balleby

I stedet MÅ jeg bare skrive om
klimaaftalen, som netop er indgået i Paris.
Det er ganske fantastisk og den bedste,
vigtigste aftale, som verden har indgået i
min levetid.
Julen handler om fred, længsel, håb og
glæde. Denne klimaaftale giver os håbet
tilbage. Den er vejen til fred. Den er
en stor glæde. Og den rummer et svar
på den længsel, som mange af os har
oplevet.
En længsel efter en tro på, at vores børn,
børnebørn, oldebørn… kan leve i større
tryghed og sikkerhed end os. Et håb om,

Men et er sikkert. Danmarks fremtid
har det bedre i dag end i går. Vi er
klimaforegangsland takket være
visionære folk. Skive kommunes
fremtid har det også bedre i dag end i
går. Skive kommune er i den grad en
foregangskommune i vores land.
Det må vi godt glædes over. Og så skal vi
handle klogt og besindigt.
Og måske er der alligevel en
sammenhæng mellem klimaaftalen og
den leder, jeg havde skrevet om, at det er
folk, som bor tæt på naturen der er mest
tilfredse. Vi er natur, og naturen er os.
Tillykke til alle med klimaaftalen. Tillykke
med vores sted her ved fjorden.
Glædelig jul og godt nytår.
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Juletraditioner
i Lihme

Lihme kirke med lys under
en forunderlig smuk måne.
Det var en eventyrlig smuk
aften.

Af Ann Balleby

I Lihme har vi en række traditioner, hvor vi
nyder vores fællesskab og samhørighed,
imens vi nærmer os højtiden. Der er
masser af deltagere og julehygge i
tiltagende udfoldelse.
Vi tænder lys i Lihme
Fredagen før Husholdningsforeningens
store julemarked tænder vi lys i Lihme. I
år foregik det den 20. november Denne
tradition startede i 2011, så det var i år et
minijubilæum med det 5. år.
Vi samles fredag aften kl. 19. Det er et
ganske udfordrende tidspunkt, fordi det
er midt i Disneysjov, fredagshygge og
måske et glas vin ved ugens slutning.
Der er tændt små hyggelige fakler, og
alle børn får en fakkel ved indgangen
til kirkegården, hvor der også deles et
sangblad rundt.
Når alle er kommet og faklerne tændt,
så går vi om til kirkens nordside. En
aften sidst i november er det et MEGET
mørkt sted. Det eneste, som lyser op, er
børnenes fakler. Først får forsamlingen
en meget kort beskrivelse af kirkens
alder, den tilmurede kvindedør og murens
imponerende holdbarhed. Så synger
vi ”Det kimer nu til julefest” sammen.
Herefter tændes projektørerne på kirken

langsomt, mens klokkespillet i kirkens
tårn af Palle Jørgensen er sat til at spille
alle julens melodier.
Der står vi så i mørket og nynner med, så
de små hår rejser sig på armene.
Derefter går fakkeloptaget ned gennem
Adelgade til Brugsens juletræ. Undervejs
står folk på fortorvet eller kigger ud ad
vinduerne.

Xantine

”Vi tænder lys i Lihme” er det årlige arrangement, hvor
børnene får fakler og vi tænder lyset på Lihme kirke,
starter julens klokkespil, går fakkeloptog gennem byen,
tænder juletræer og spiser æbleskiver udenfor i den helt
mørke novemberaften.
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Julemanden finder hvert år
frem til de rare børn i Lihme
under Lihme
Husholdningsforenings
julemarked.
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Lihme Husholdningsforenings årlige julemarked
med mange boder og byens lækreste cafe.

Ved Brugsens juletræ synger vi ”Dejlig
er jorden” og folk med teknisk snilde får
tændt træet.
Bagefter synger vi ”Højt fra træets grønne
top” ved forsamlingshuset.
Ved forsamlingshuset er der sat borde
op, hvor Lokalrådet serverer æbleskiver
med glögg og saftevand. Der er altid en
superhyggelig stemning og en masse
snak rundt om bordene, mens børnene
får det sidste sjov ud af faklerne.
Arrangør: Lihme Borgerforening og
Lokalrådet ved Lihme kirke
Antal deltagere: ca. 200
Lys på Lihme kirke
Det lys, vi i fællesskab tænder på Lihme
kirke, lyser vintermørket op frem til Hellig
tre konger den 6. januar. Det er ikke
nogen særlig lang periode, men nydelsen
er så meget mere intens.
Hvert år sker det, at der er nogle helt
særligt flotte aftner, hvor luften er særlig
klar, eller månen står helt specielt i forhold
til kirken. Disse syn giver løfter til, at livet
er godt, og at sommeren kommer.
Julemarked i forsamlingshuset
I en del år har Husholdningsforeningen
holdt julemarked i forsamlingshuset. Det
falder omtrent på sidste søndag før første
søndag i advent. I år den 22. november.
Der er mange i Lihme og omegn, som
er kreative og/eller handlende, og der er
mange spændende ting at købe, så det
er superfint at en del af boderne tager
mobilpay/swipp!
Ud over standene med handlende er der
byens absolut lækreste cafe. Her kan
man købe en lækker juleplatte til frokost
og diverse kager om eftermiddagen. Alt
til yderst moderate priser og i tårnhøj
kvalitet.
Om eftermiddagen kommer julemanden
og forkæler børnene med slikposer.
Arrangør: Lihme Husholdningsforening
Antal deltagere: mange

Tre af Lihme Husholdningsforenings bundsolide kræfter
Elsebeth, Lone og Hanne i
Lihme Forsamlingshus køkken.
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Det fantastisk stemningsfulde Luciaoptog i
Lihme kirke med smukke piger fra Lihme og Lem.

Vi synger julen ind/julekoncert
I rigtig, rigtig mange år har man sunget
julen ind i Lihme kirke. Det foregår
omkring Luciadag 13. december. I år var
vi samlet den 10. december.
Aftenen er to-delt. Først samles vi i Lihme
kirke og bagefter i Lihme forsamlingshus.

Julehygge i Lihme
Forsamlingshus med
boller, lagkage, fællessang og flotte musikalske
indslag fra Anders og
Christinna.
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I kirken starter aftenen kl. 19 med
Luciaoptog og nogle gode julesalmer/sange, sunget af byens halvstore piger.
Nu hvor vi ikke har Lihme skole mere,
så går pigerne på Lem skole og derfra
kommer så de dygtige lærere med en stor
flok af smukke piger fra Lihme, Lem og
tillæggende sogne.
Bagefter er der et andet musikalt indslag.
I år var det Anders Brogren Andersen
fra Sønderhede i Lihme, som spillede
sammen med Christinna Tonsberg Agger.
I kirken er afslutningen præstens, Jakob
Fløe Nielsens. Vi beder bl.a. en fælles
bøn og Jakob lyser velsignelsen, og så
synger vi sammen nogle salmer.
Aftenens anden del, som foregår i
forsamlingshuset, har en helt superfast
tradition, nemlig hjemmebagte boller med
pålæg og lagkage med chokoladeknapper
med krymmel. Der er dækket op ved
lange borde, og der skal være røde
julestjerner på bordene.
Der har ofte været optrædener med
minikonfirmanderne. Og alle der var med
hin aften for nogle år siden, hvor Jakobpræst spillede Maria og fødte Jesus i stor
smerte, kan huske optrinet.
I år var det Anders og Christinna, som
spillede fra deres festlige repertoire. Der
blev sing-along-stemning og piften fra
salen ikke mindst til ”Så længe jeg lever”

af John Mogensen.
Til slut giver alle en hånd med ved
oprydningen, mens man snakker af – og
det er egentlig i sig selv en rigtig hyggelig
stund.
Arrangør: Lokalrådet ved Lihme kirke
Antal deltagere: ca. 120 i kirken (fyldt
kirke) og ca. 70 i forsamlingshuset
Julegudstjeneste
Juleaften den 24. december er der
julegudstjeneste i Lihme kirke. Det er en
dejlig gudstjeneste, hvor man kan møde
masser af de mennesker, man omgiver
sig med i årets løb og få sagt god jul.
Dertil er der mange af de børn, som er
flyttet til andre byer, som er hjemme. Det

er super hyggeligt at hilse på dem og
f.eks. se deres børn, som år for år vokser
til.
Gudstjenester i juledagene og gåture
Hvert år holdes der gudstjenester i
juledagene. Her har mange familier deres
egne traditioner, som passes ind med
diverse familiesammenkomster.
Mange familier har også traditioner
omkring sammenkomster og gåture i
Lihme. Der har vi fået stien rundt om
byen, som er god. En tur ned til søen bag
kirken og om på villavejene. En tur langs
fjorden. En tur på havnen. Enhver familie
laver sine traditioner, og så hilser man på
hinanden, når man træffes.

Lucia-pigerne i Lihme kirke føres sikkert
frem af Lucia-bruden med lys i hår og hånd.
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Petronela Hutanu fra Rumænien ogYoram Kadugu fra
Tanzania gør deres hus i Adelgade i Lihme i stand, mens
de i øvrigt selv er på vej til at flytte til Dybdal. De er
begge kristne, men har hver deres sæt juletraditioner.

Juletraditioner på rumænsk-tanzaniansk
Af Marianne Husted

”Vi er alene uden børn, så vi skal ikke
have juletræ endnu,” forklarer Yoram
Kadugu og Petronela Hutanu. Det
tanzaniansk-rumænske par er iført
malertøj og i gang med at male vægge,
da jeg møder dem den sidste søndag
i november på Adelgade i Lihme. Alle
deres ting er flyttet til Dybdal, hvor de
nu skal bo. Begge to er de kristne, og
begge to har de juletraditioner i deres
hjemlande. Indtil videre er det især
Petronelas juletraditioner, der lever videre
i det danske.
Rumænske juletraditioner
”Sidste år kørte vi op til min søster i
Lemvig den 24. december og holdt jul,”
fortæller Petronela. Søsteren havde på
daværende tidspunkt to små børn, og de
skulle tidligt i seng den 24. december,
så de var friske den 25. december, hvor
julemanden havde været på besøg med
gaver i løbet af natten. I Rumænien
lægger julemanden gaverne under
børnenes hovedpuder, i Danmark lagde
han gaverne under juletræet, som stod
pyntet i familiens stue.
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I Rumænien går børnene på besøg
rundt om hos naboerne og synger den
24. december. Så får de lidt penge,
kager og slik. Petronela holdt denne
tradition ved lige og sang også lidt sidste
juleaften, dog uden at få belønninger.
Maden var traditionel rumænsk julemad.
Hvidkålsruller (sarmale) og en form for
frikadeller (parjoale) med brød, creme
fraiche og en meget stiv gul majsgrød
(mamaligo), der skæres med en kniv.
Frikadellerne minder om traditionelle
danske frikadeller, bortset fra, at der også
er gulerødder i dem. Hvidkålsrullerne er til
gengæld meget anderledes end danske
hvidkålsrouletter. Hvidkålsbladene har
stået med salt og krydderier i kælderen
et par måneder, så bladene er bløde og
klar til at blive fyldt med hakket svineog oksekød, ris og krydderier inden de
koges.
Der var også flæskesteg (friptura de porc)
på julebordet, og jeg spørger nysgerrigt,
om de så fik kartofler til det, hvortil
Yoram svarer med et smil, at de ikke er
så meget for kartofler. Til flæsestegen
fik de derimod varm gul majsgrød. Der

I Tanzania er julebordet ikke så bugnende som
i Rumænien og Danmark, fortæller Lihmeboen
Yoram Kadugu. Til de ca. 50 forsamlede laver
de en gryderet med oksekød, som koges i
en stor gryde over bål. Tilbehøret består af
kogte bananer, ærter og en sauce med tørrede
bønner. Det hele serveres på bananblade, der
er lagt ud på jorden, som alle sidder rundt om
og forsyner sig fra.
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blev også serveret salat (salata beuf).
Den bestod af kogt svinekød i tern, kogte
gulerødder i tern, ærter, syltede agurker,
oliven og hjemmelavet mayonnaise.
Hele salaten var smukt anrettet på fade,
hvor den havde form som juletræer,
julehilsener og lignende. Julemiddagen
sluttede med en valnøddekage (cozonac
cu nuci), og der blev drukket saftevand,
sodavand, øl og rumænsk rødvin til
lækkerierne.
Juletraditioner i Tanzania
I Tanzania går Yorams familie til
midnatsmesse den 24. december, og de
går i kirke igen den 25. december om
formiddagen.
”Vi giver ikke gaver. Måske giver
forældrene børnene nyt tøj og nye sko,
inden de skal i kirke den 25. Så har de
det nye tøj på i kirke. Det er det, de får, og
så er de glade. Slut.” fortæller Yoram om
gavetraditionerne i hans hjemland.
Efter kirkegangen samles hele
storfamilien og spiser sammen. Det
foregår udendørs under træerne. Menuen
er mere enkel end både den rumænske
og danske julemenu. Til de ca. 50
forsamlede laver de en gryderet med
oksekød, som koges i en stor gryde over
bål. Tilbehøret består af kogte bananer,
ærter og en sauce med tørrede bønner.
Det hele serveres på bananblade, der er
lagt ud på jorden, som alle sidder rundt
om og forsyner sig fra.
I år holder Yoram og Petronela en stille
jul i deres nye hjem uden for Lihme.
Yoram skal arbejde både den 24. og
25. december, og søsteren i Lemvig er
i juledagene optaget af en kommende
familiebegivenhed, som Yoram og
Petronela så til gengæld også skal med
til. Det er barnedåb den 26. december,
hvor søsterens nye skud på stammen
skal døbes i den rumænske kirke i Ikast.
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Majs som tilbehør til
julemaden.

Hvidkålsruller.

Valnøddekage.

Skinkesalat.

Lihme Bladets kravlenisser, 2015
Kravlenisserne
er tegnet af
Anton Nielsen
Husted. Værsgo’
at klippe....

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:
Kravlenisserne er en dansk tradition. Allerede i begyndelsen af det 20. århundrede havde nogle tegnere lavet
nogle nisse-udklipsark, og i 1920’erne tegnede Alfred
Schmidt en slags kravlenisser til glæde for børnene i
Krebs’ Skole, hvor hans søn var bestyrer. Men det var den
danske julenissetegner Frederik Bramming, som i 1947
fandt på at kalde udklipsark med små papnisser for kravlenisser. Han tegnede de to første ark med kravlenisser,
som udkom i 80.000 eksemplarer. Nisserne skulle klippes
ud i karton og kunne sættes på hylder og ved billeder på
væggene til jul. Det blev en stor succes, og allerede året
efter fandtes mange forskellige udgaver af kravlenisserne.
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HAVETRAKTOR
•
•
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•

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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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

15

Provst Jakob Fløe Nielsen i hans kontor, som er
fyldt med bøger - mange af dem af og om
Grundtvig. Han fortæller om tro og troværdighed.

Tro og troværdighed
Af Lissie M. Hermansen

Det er koldt, det regner og vinden kaster
den ene storm efter den anden ind over
os.
Det ene terrorangreb efter det andet
ryster verden – vi er i krig.
Ikke bare Europa er fyldt med mennesker
på flugt af den ene eller anden grund, det
sker faktisk på alle verdens kontinenter.
Politikere taler om at afvise flygtninge,
om at lukke grænser – vi kan ikke tage
os af flere. Jeg tænker på hvordan det
må være – at være på flugt fra noget/
nogen – måske uden sin familie og uden
at vide hvad der skal ske. Selvom jeg
er opdraget til et kristent menneskesyn
og indtil nu har levet et liv i medgang
og modgang som de fleste, er jeg
blevet ramt af spørgsmålet om tro og
troværdighed. For mig er det naturligt at,
stille disse spørgsmål til min præst. Jeg
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tænkte, at der er der nok også andre, der
tumler med disse store spørgsmål, derfor
denne artikel om min samtale med vores
sognepræst Jakob Fløe Nielsen.
Jeg kontaktede Jakob for at høre, om
jeg måtte komme forbi og forklarede, at
jeg gerne vil skrive en artikel til Lihme
Bladet. Jeg var velkommen og mødte
til aftalt tid op på den nyrenoverede
præstegård i Rødding. Denne sene
eftermiddag var særligt blæsende og
regnfuld, men indenfor var der dejligt
varmt, og der duftede af nyt træværk
og maling. Der var mange flyttekasser
i gang med at blive pakket ud. Jakob
fortalte, at de den seneste weekend var
flyttet fra beboelsescontaineren tilbage i
præstegården, efter at renoveringen for
råd og skimmelsvamp var overstået. Alt

er blevet udskiftet - faktisk er det et nyt
hus, der er bygget inden i den gamle skal.
I Jakobs kontor, hvor der er reoler fra
gulv til loft og flere flyttekasser og bøger
alle vegne, fandt vi et hjørne ved et lille
bord. Jakob lavede en kande friskbrygget
the og serverede dejlig mørk chokolade
hertil og skabte derved det rum og den
ro, der skulle til, for at tale om artiklens
indhold. Da Jakob ikke i forvejen kendte
mig eller jeg Jakob, snakkede vi kort om
vores levede liv og fandt frem til et par
enestående mennesker, der engang i
København i 70’erne skubbede til vores
livsbaner. En dejlig snak om netop disse
personer.
Jeg stillede Jakob spørgsmålene om tro
og troværdighed. Jakob tænkte lidt, drak
lidt af sin varme the, satte koppen fra sig
og besvarede mine spørgsmål således:
”Uanset hvilken religion, man tror på,
griber man i kriser ud efter noget, man
kan holde fast i, livet rammes ofte af
tilfældigheder, og derfor er vi meget
sårbare. Som præst er det blandt andet
mit arbejde at formulere holdepunkter,
når verden skælver. At tro på Gud og
på Jesus, Guds søn, er at tro på den
betingelsesløse kærlighed, for når man
ved, at man er elsket og tror på det, kan
man også tro på sig selv og egne evner,
og derved blive et helt menneske. Det
er denne insisteren på kærlighed, jeg
som menneske har brug for dagligt. I
hverdagens debatter om kristendommen
diskuterer vi om, hvordan man skal tro,
eller om Gud er en person i himlen, men
glemmer at den dybest set, handler
om ting, vi ikke ved noget om. At tro,
begynder ikke med, at noget kommer til
os udefra, det begynder faktisk indefra,
som et råb i os selv efter den mening og
sammenhæng, som kærligheden giver. I
kristendommen kommer så fortællingen
om Jesus. Der satte sit liv ind på, at Guds
kærlighed er betingelsesløs kærlighed til
os mennesker.”

Troværdighed: ”Hvorfor skal man tro
på ham, når det nu gik så skidt, som
det jo gjorde, for i Jesus korte liv, som
faktisk er en menneskelig katastrofe,
i en verden hvor mange trosretninger
som i dag, sloges om at være den rigtige
tro, hvor besættelsesmagter som i dag
regerede. Hvor spedalske, handikappede,
prostituerede og fattige blev forfulgt, og
som ham lagt for had. Han havde alle
muligheder for at droppe sin mission, men
gjorde det ikke. I stedet insisterede Jesus
konstant på denne kærlighed, at vi alle
er elsket. Til sidst at satte han sit liv ind
på, at Guds kærlighed er betingelsesløs
kærlighed til os mennesker. Så lidt
troværdighed må der jo være.
Så troen starter hos os selv i en søgen
efter mening og den besvares i den
historiske skikkelse, Jesus, og den
besvares yderligere i nogle menneskers
(disciples) oplevelse af, at Jesus ikke blev
knust og tilintetgjort i døden, men at han,
på en måde, vi ikke kan fatte og begribe,
overvinder døden.
Troværdigheden er, at Jesus, der ofrede
sit jordiske liv, og derved beviser, at Guds
kærlighed ikke kan slås ihjel, da han jo er
opstanden.
Det er dette, vi har brug for, når det hele
ramler, og vi har lyst til at råbe himlen op
- det er det, der giver os mod til at komme
videre og finde tilbage på den rette vej.”
Jakob bliver stille, drikker lidt the, griner
og siger - ”Kan du bruge det til noget?”
Jakob er en travl mand. At være præst
foregår ikke kun søndag formiddag - så
opfyldt af Jakobs forklaringer, og med en
hilsen: ”Kør nu forsigtigt det blæser og
glædelig jul”, kørte jeg igen ad Lihme til
for at formidle det. Jeg kunne bruge det til
noget og håber, at andre kan det samme,
jeg har bare forsøgt at bringe budskabet
videre, med ønsket om en glædelig jul.
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Slæbested ved fiskerhusene
Af Marianne Husted

”Fiskerhusene er et socialt samlingssted.
Her kommer mange mennesker for at få
en snak og en øl. Det er et af de sidste
af den slags steder, hvor der stadig er
liv omkring,” fortæller Mogens Larsen
om fiskerhusene ved Ålbæk strand. Og
det er en broget flok, som har deres
joller liggende eller slår et slag forbi.
Både helt unge og folk i slutningen af
50’erne ligesom Mogens. Gennem de
sidste halvandet år har der været en
særlig aktivitet forbundet med de seks
fiskerhuse, som ligger faretruende tæt på
kysten, efter at flere storme har hærget,
og vandet rykker tættere og tættere på.
”Den primære opgave er at bevare
fiskerhusene, ” forklarer Mogens, som
blev formand for den nydannede forening
”Ålbæk Anker- & Landingsplads” i
sommeren 2014. Med i bestyrelsen er
Niels Jørgen Bach, Eigil Køjborg, Børge
Nielsen og Emil Vang, og foreningen
tæller nu 30 medlemmer. Kontingentet
udgør 150 kr. om året, og man behøver
ikke være fisker, for at være medlem. Alle
er velkomne i foreningen.
Foreningen er på det rene med, at
der skal ske noget på stedet for at
bevare den kulturarv, som fiskerhusene
repræsenterer. I første omgang har
foreningen et ønske om at etablere
et slæbested og en læmole, som kan
beskytte slæbestedet mod underminering
i stormvejr. På sigt har foreningen også
ønske om at udbygge læmolen til en
egentlig jollehavn. Mogens understreger,
at det vil blive en havn til joller og ikke
andre bådtyper, da vanddybden ved
fiskerhusene kun egner sig til joller.
Men det er ikke sådan lige at komme i
gang med at bygge et slæbested og en
læmole. Man skal have lov først. Af flere
forskellige instanser oven i købet.
Godkendelser
”Vi har ansøgt landbyudvalget i Skive
Kommune om penge til at få indhentet
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de nødvendige godkendelser,”
siger Mogens om førte skridt. I den
anledning fandt foreningen frem til, at
fiskerhusene er mindst 100 år gamle,
eventuelt endnu ældre. Landsbyudvalget
bevilgede i februar 30.000 kr., og
rådgivningsvirksomheden COWI gik i
gang med at søge om godkendelser til
henholdsvis slæbested og læmole hos
Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen og
Naturstyrelsen.
”Nu er vi ved at have godkendelserne
hjemme til slæbestedet. Det er kun
Naturstyrelsen, der mangler at give
tilsagn om det,” fortæller Mogens om de
første resultater. I slutningen af november
fik foreningen dog nej fra Kystdirektoratet
til at etablere læmolen. Dog med lovning
på, at Kystdirektoratet vil se på sagen
med andre øjne, hvis foreningen søger
om godkendelse til en jollehavn. Det
betyder, at foreningen står i et vadested
lige nu, hvor læmolen ikke kan blive til
noget. Skal der udelukkende satses på
slæbestedet, eller skal jollehavnen med
helt fra starten.
”Når vi får den sidste godkendelse fra
Naturstyrelsen i februar, så kan vi gå i
gang med at søge penge til slæbestedet
og godkendelser til jollehavnen,” siger
Mogens Larsen. Han er åben overfor, at
foreningen kan starte med at koncentrere
sig om at realisere slæbestedet. COWI
har givet et overslag, som lyder på
400.000,- for slæbestedet.

Lihmes svar på Dupont og
Dupont alias Mogens
Larsen og Eigil Køjborg
arbejder sammen med
andre raske svende på
at få sikret fiskerhusene
i Ålbæk mod de hyppigere
og voldsommere storme.
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Venskaber
Af Marianne Husted

”Der er så megen ondskab i den tid, vi
lever i. Så er det rart at kunne bygge en
lille rede omkring mennesker, der hviler
på venskab,” siger Ane Marie Henriksen,
som har været leder af Røde Kors’
Besøgstjeneste i Spøttrup i de sidste
21 år. Ane Marie er ikke meget for stå
frem i rampelyset. Til gengæld arbejder
hun dedikeret fra hjemmet i Lihme for at
skaffe en besøgsven, når hun bliver ringet
op af en sygeplejerske, en sosu-hjælper
eller en pårørende, som fortæller, at der
er et menneske, som føler sig alene på
et af plejehjemmene eller i sit eget hjem
et eller andet sted i den gamle Spøttrup
Kommunes geografi.
”Så ringer jeg til den person, der gerne vil
have en besøgsven,” fortæller Ane Marie
om sit første træk hen imod at skabe et
godt match mellem besøgsmodtageren
og en besøgsven. Ane Marie spørger
fx ind til børn, job, interesser og bopæl.
Når det er på plads, og Ane Marie har et
godt billede af besøgsmodtageren, går
hun i gang med at finde en passende
besøgsven. Gerne en person, som bor
i samme område, så det er let at nå
frem. Ane Marie finder besøgsvennerne
i telefonbogen, eller hun taler med
bekendte fra området, som måske
kan foreslå en person, de kender, til at
være besøgsven. Igennem alle årene
er det kun sket en eneste gang, at et
besøgsforhold ikke fungerede.
”Jeg fortæller den nye besøgsven, hvad
det går ud på. Hvad man siger ja til, og
hvad man skal holde sig fra. At det er
meget vigtigt at lytte til modtageren af
besøget,” siger Ane Marie, som også
udleverer en håndbog for besøgsvenner,
der fortæller mere om, hvad det går ud
på, og hvad både besøgsmodtageren og
besøgsvennen får ud af det.
”Jeg har oplevet meget fine venskaber
mellem besøgsven og besøgsmodtager,”
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fortæller Ane Marie. Hun er med den
første halve time ved det første besøg
for at fornemme, at det kører og for at
sikre, at der er udvekslet telefonnumre, så
besøgsven og besøgsmodtager kan lave
aftaler om kommende besøg.
”De aftaler typisk en gang om ugen i en
times tid. Men det slår sjældent til. Vores
besøgsvenner er rigtig gode til at tage sig
rigtig meget af det,” fortæller Ane Marie,
som aktuelt har 16 besøgsforhold i gang.
Allerede i 1989 gik hun ind i Spøttrup

”Der er så megen ondskab i den tid, vi
lever i. Så er det rart at kunne bygge
en lille rede omkring mennesker,
der hviler på venskab,” siger Ane
Marie Henriksen, leder af Røde Kors’
Besøgstjeneste i Spøttrup.
Røde Kors. Drevet af sit syn på børn
og andre mennesker, som hun mener
stammer tilbage fra hendes barndom og
det, hun oplevede under sine lærerstudier
på Th. Langs Seminarium. Her lagde
hun sig sin rektors ord på sinde om, at
ingen børn fødes onde. Hvis nogen børn
virker onde, så er det mennesker i deres
omgivelser, der har fået dem til at blive
sådan. Også Ane Maries mand, Anders
Henriksen, støtter principperne i Røde
Kors. Han har været besøgsven igennem
12 år.
Der er mange frivillige i lokalafdelingen
af Røde Kors. De beskæftiger sig med
forskellige aktiviteter som fx butiksfolk,
nørklere, besøgsvenner eller som
medlemmer af bestyrelsen.
”Vi har et rigtig dejligt fælleskab med et
godt kammeratskab,” siger Ane Marie
Henriksen og opfordrer interesserede
til endelig at kontakte hende, hvis de
overvejer at blive besøgsvenner. Tlf.
97560022.

De syv principper

Røde Kors bygger på syv principper,
der er fælles for alle Røde Kors
selskaber i verden. De er gældende og
vejledende midt i en katastrofe, under
en krig eller i udviklingsprojekter i den
3. verden. Her erde syv principper, der
er Røde Kors’ fundament.
Medmenneskelighed:
Røde Kors, der opstod ud fra et ønske
om at bringe upartisk hjælp til sårede
på slagmarken, forsøger nationalt og
internationalt at forhindre og lindre
menneskelig lidelse, hvor end den måtte
findes. Røde Kors’ formål er at beskytte
liv og helbred og at sikre respekt for
mennesket, samt at fremme gensidig
forståelse, venskab, samarbejde og varig
fred mellem alle folkeslag.
Upartiskhed:
Røde Kors yder hjælp uden hensyn til
nationalitet, race, religion, overbevisning,
klasse eller politiske holdninger. Røde
Kors stræber efter at mildne menneskers
lidelser og handler kun ud fra deres behov
og hjælper dem først, der er i størst nød.
Neutralitet:

For til stadighed at nyde alles tillid må
Røde Kors ikke tage parti i fjendtligheder
eller på noget tidspunkt engagere
sig i uoverensstemmelser af politisk,
racemæssig, religiøs eller ideologisk art.
Uafhængighed:
Røde Kors er uafhængigt. De nationale
Røde Kors-selskaber skal nok bistå
deres regeringer i det humanitære
hjælpearbejde og overholde de respektive
landes love, men de må altid bevare
deres selvstyre, så de altid er i stand til at
handle ud fra Røde Kors’ principper.
Frivillighed:
Røde Kors er en frivillig
hjælpeorganisation, der i sit arbejde
ikke på nogen måde er tilskyndet af
økonomisk fordel.
Enhed:
Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i
hvert land. Selskabet skal være åbent for
alle og skal kunne udføre sit humanitære
arbejde i hele landet.
Almengyldighed:
Røde Kors er en verdensomspændende
bevægelse, i hvilken de nationale Røde
Kors-selskaber har samme status og
sammen ansvar og pligt til at hjælpe
hinanden.

Kontakt Ane Marie Henriksen, hvis du gerne
vil være med i Røde Kors som fx besøgsven.
Ring: 97560022
Læs mere om Spøttrup Røde Kors Afdeling
på http://spoettrup.drk.dk/.
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Rødding Kirkes alter
Af Jakob Fløe Nielsen

Det såkaldte Rødding-alter består af en
svær bordplade af granit båret af fire
søjler, hvoraf én er udformet som en
knælende menneskeskikkelse. De to
bagerste søjler er ens, runde skafter på
firesidede baser med hjørneblade, den
sidste med rundt skaft og base.
Stenalteret kom til Nationalmuseet
(dengang Oldnordisk Museum) i 1873 på
foranledning af professor Engelhardt og
Magnus Petersen, der på den tid foretog
en antikvarisk rejse til Mors for at
registrere fortidsminder og monumenter.
På deres rejse fandt de den altersøjle, der
er hugget som en menneskefigur,

Stenalteret (i kopi), som det har stået i Rødding
kirke i århundrede, indtil det blev solgt
stumpevis af sallingbønder generationer tilbage
i tiden. Originalen står på Nationalmuseet, som
ikke vil af med det.

Præster, menighedsrådsformand m.fl. samlet
omkring stenalteret, da det blev sat op. Alteret
er ganske højt.

formodentlig en knælende biskop. Stenen
blev, sammen med den store bordplade
som endnu lå på Rødding kirkegård, købt
af ejeren, amtsrådsmedlem
Dahlsgaard i Fredsø på Mors, for 30
rigsdaler. Yderligere 2 søjler købte man
senere af N. Ladefoged for 25 rigsdaler
og den fjerde og sidste af P. Dahlsgaard
i Hestehavegård i Rødding sogn for 10
rigsdaler.
Det enestående romanske alter fra
Rødding kirke fra 1100-tallet, har
siden opstillingen i 1873 udgjort
en af de væsentligste genstande i
Nationalmuseets middelalderudstilling og
er udpeget som værende af ”enestående
national betydning” i museets
klassifikation.
Når det gik så galt, at alteret på den
måde var blevet splittet ad, skyldtes det,
at kirkeejeren Niels Breiholt fra Spøttrup
mente at alterdugen blev jordslået af
at ligge på stenalteret. Han ville derfor
af med stenalteret og en søndag efter
gudstjenesten holdt han auktion over
alterbordet, og de enkelte dele blev spredt
ud på forskellige gårde. Vievandskarret
kom således til Kærgård, hvor det blev
brugt til svinetrug.
Igennem mange år har Rødding
menighed ønsket at få alteret tilbage
til kirken, men gentagne henvendelser
er blevet afvist af Nationalmuseet. Da
besluttede menighedsrådet for Rødding,
Lem, Lihme og Vejby, at lade fremstille en
tro kopi af det gamle alter og lade kopien
opstille i kirken.
Stenhugger Steen Jensen, Nykøbing,
påtog sig opgaven at fremstille kopien.
Det færdige alter vejer omkr. 3,5 ton og
kan nu ses i Rødding kirke.
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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe, a’ la carte og buffet
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

Sæsonlukket i vinter
Vi åbner igen til foråret
Åbent for selskaber efter aftale (min. 20 kuverter).
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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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
24

A/S

Mandag til fredag: kl 8.00-18.00,
Lørdag: kl 8.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook

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
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,Ristet hotdog
25,Fransk hotdog
25,Pommes frites
25,Pølsemix (lille)
45,Pølsemix (stor)
65,Kebabmix
65,Kebabmix m/ekstra kød
75,Kyllingemix
65,Kyllingemix m/ekstra kød
75,½ Kylling, m/pommes frites
75,½ Kylling m/salat
75,½ Kylling m/agurkesalat
55,500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
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
Kebab Burger
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75,65,65,65,75,50,5565,60,65,75,65,-

&

BURGER M. HJEMMELAVET BØF:
Alm. Burger
75,Cheese Burger
80,Bacon Burger
85,Bacon/Cheese Burger
90
Texas Burger m. barbecuesovs 75,Kyllingeburger m/paneret kød
Kyllingeburger m/ slice kød
Kyllingeburger m/strimler
Kyllingeburger m/ﬁlet
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce
Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
2 Fiskeﬁléter m/pommes frites
Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf
Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

50,60,65,70,85,65,75,-

85,-

85,-

75,50,75,55,55,55,30,25,-

&

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing
Salat m/ kylling el. kebab
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

50,55,50,70,-

45,45,45,-

35,-

Åbningstider i Grill-Huset
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

Sunshine
solcenter

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

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

kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00
Obs - obs - obs
Frem til påske har vi lukket
mandag, tirsdag og onsdag.
Dog ikke i ferier, hvor vi har åben
alle dage pånær onsdag.

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
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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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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

Følg
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
værdigrundlag
for -at
Ring og lad os arrangere din næste fest.
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten Munkesø
Munkesø
Kirsten
Nørregade 9,
Nørregade
9, Balling
Balling
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Billede efter Jennifer Sørensens første
operation på en klinik i USA.
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Billede fra Bamsehospitalet på Panum

Mit
liv i København
Af Jennifer Sørensen

Jeg har altid fået at vide, at jeg kunne
blive lige hvad jeg ville, hvis jeg bare
arbejdede for det. Så selvom det var
helt nyt og lidt skræmmende at flytte til
København og starte på medicinstudiet,
så var jeg ikke i tvivl om, at det hele
nok skulle gå. Og nu er jeg så her – det
er næsten 4 år siden jeg startede mit
eventyr i København, og som jeg var
overbevist om fra starten, så er det hele
gået rigtig fint.
Jeg elsker mit studie, der er så mange
muligheder for at tage uddannelsen i lige
den retning jeg ønsker. Allerede på mit 3.
semester benyttede jeg muligheden for at
tage et klinikophold i udlandet, og valget
faldt på USA.
Det var en kæmpe oplevelse at få
lov til at opleve det amerikanske
sundhedssystem indefra. Det var også en
speciel oplevelse. Jeg mødte så mange

søde mennesker, var med til min første
operation, og så fandt jeg ud af, hvor glad
jeg er for at bo i et land, hvor man får den
behandling og de undersøgelser, som
man har behov for, når man er syg.
Det var min første rejse i forbindelse
med mit studie. Min anden rejse var i
november, hvor turen gik til Sverige,
nærmere bestemt Malmø. Her deltog
jeg i en uddannelseskonference omkring
arbejdsbetingede hudsygdomme. Det
var en utrolig lærerig tur med masser af
spændende forelæsninger, og så fik jeg
muligheden for at lære en masse nye
mennesker at kende.
At det var en konference omkring
hudsygdomme var ikke en tilfældighed.
Det er nemlig netop dette emne, der hele
vejen gennem mit studie har interesseret
mig.
Så da jeg fik muligheden for at fordybe
mig i et emne, i forbindelse med min
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bachelor opgave, så var valget også
oplagt, den skulle skrives om en
hudsygdom. Jeg fandt en rigtig god
professor og overlæge i hudsygdomme
som vejleder og sammen kom vi frem til,
at jeg skulle skrive en opgave omkring
rygning og håndeksem. Det gjorde
jeg og endte med at være så heldig,
at jeg i samarbejde med min vejleder,
fik den publiceret i et britisk tidsskrift.
Ikke nok med det, så var jeg også så
heldig at få en stilling som prægraduat
forskningsårsstuderende på Arbejds- og
Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg
Hospital, hvor jeg for tiden forsker i
arbejdsbetinget håndeksem i samarbejde
med min vejleder fra bacheloropgaven
og et par stykker fra afdelingen. Dette
arbejde med forskning håber jeg at
fortsætte ved siden af mit studie, når jeg
igen starter til februar, efter et halvt års
orlov til forskningen.
Ud over forskningen, så er jeg engageret i
Bamsehospitalet, der er et frivilligt projekt
primært drevet af medicinstuderende.
Bamsehospitalet har til formål at lære
børn om hospitalet, og prøve at gøre
de der mennesker i hvide kitler lidt
mindre skræmmende, samtidig med at
det udvikler de studerendes evner til at
kommunikere med børn omkring sygdom.
Hvert semester afholder vi et stort
arrangement på Panum instituttet,
hvor vi over 3 dage har omkring 180
børn fra københavnske børnehaver
på besøg. Børnene har deres bamser
med, og det er netop denne bamse det
hele handler om. Bamsen kommer på
hospitalet og får lavet en journal ved
bamsesygeplejersken. Her bliver den målt

og vejet, og vi finder ud af, hvad bamsen
fejler; om den har spist for meget slik eller
om den er faldet på legepladsen og har
brækket halen.
Herefter går turen til bamserøntgenlægen,
hvor der bliver taget røntgenbillede af
bamse. Her får vi en snak med barnet
om, hvad vi ser på røntgenbilledet, og
hvor den er gal med bamsen.
Så til sidst kommer bamsen over til
bamselægen, der forbinder bamsen, giver
den bamsemedicin og giver en recept på
for eksempel to kram inden sengetid og et
stort glas mælk. Så skal bamse nok få det
godt igen.
Hele min tid går heldigvis ikke med
studiet, jeg har fået en dejlig vennekreds
af søde medicinstuderende, som jeg
bruger masser af tid sammen med.
Blandt andet har jeg været ude at rejse
med nogle af dem og også været på
sommerhustur. Så selvom vores studie
fylder meget i vores hverdag, så finder vi
tid til hinanden og tid til at hygge med en
masse andet end bare studiet.
Derudover har jeg en lille flok piger fra
efterskoletiden, der alle bor herovre og vi
ses ofte til noget lækkert mad, god vin og
et eller andet brætspil.
Så selvom jeg længes efter Jylland, min
familie, den dejlige natur og den friske
luft, så elsker jeg at bo i København. Jeg
har fået venner for livet fra medicinstudiet.
Jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden
bringer, men mon ikke den nok skal byde
på nye fantastiske eventyr.
Det er stort set mit liv her i København,
men én ting er sikkert: hjem vil altid være
i Vadum, og heldigvis finder jeg vejen
hjem en del gange i løbet af året.
En tidlig morgen på
Knippelsbro med udsigt til
Operaen.

Billede fra min 24 års fødselsdag sammen
med en flok søde medicinstuderende på mit
kollegieværelse.
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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

• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

97568024/51182529

35

Gang i den - offentlig styring af
selvejende idrætsfaciliteter
I 2016 indvier vi det nye
aktivitetshus i Lihme. Et hus fyldt
med aktiviteter. Evald Bundgård
Iversens er født og opvokset ved
Gyldendal Havn, og hans nye
ph.d. afhandling viser, at der er
mest aktivitet i idrætshaller, når de
kommunale tilskud afhænger af
omfanget af aktiviteterne i hallerne.

Af Evald Bundgård Iversen

Idrætsfaciliteter er noget, som mange
bruger, men det er vel de færreste der
overvejer, hvordan disse styres bedst
af kommunen. Det er ikke desto mindre
dette tema, som jeg har brugt tre år på
at belyse i ph.d.-afhandlingen ”Public
Management of Private Non-Profit Sports
Halls”, som blev godkendt i efteråret 2015
på Syddansk Universitet.
Jeg belyser i afhandlingen, hvilken
forskel det gør, at den offentlige støtte
til idrætshaller gives afhængigt af
aktivitetsniveauet. Konkret ser jeg
nærmere på betydningen af dette i forhold
til selvejende idrætshaller. Denne form for
idrætshal er særligt udbredt i landområder
som fx Vestsalling, og er den form for
idrætshal som fx findes i Spøttrup og
Balling.
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Mest aktivitet, når pengene følger med
aktiviteter
Gives tilskuddet afhængigt af
aktivitetsniveauet betyder det altså, at jo
flere foreninger der køber timer i hallen,
jo mere får hallen i støtte fra kommunen.
I afhandlingen viser jeg, at haller, der
udsættes for et sådant aktivitetsafhængigt
tilskud sætter gang i en række aktiviteter.
Igangsættelsen af aktiviteter sker især
i haller, hvor tilskuddet afhænger af
aktivitetsniveauet. Samtidig viser det sig
også, at der i de haller sker en stærkere
udvikling i aktivitetsniveauet end i haller,
hvor der ikke er en sådan afhængighed af
aktivitetsniveauet.
Særlige forhold på landet
Samlet tyder resultaterne fra afhandlingen
dermed på, at der er grund til at indføre
en højere grad af fokus på at honorere
aktivitetsniveauet med et højere tilskud.
En væsentlig pointe i den sammenhæng
er dog, at det ikke bør ske uden skelen
til, hvor hallen er beliggende. Meget
tyder på, at det er vanskeligere for
hallen beliggende på landet at udfylde
disse med aktiviteter, hvorfor en ren
aktivitetsbaseret tilskudsmodel ville stille
disse haller i en vanskelig situation, da
de vil have sværere ved at udfylde tiden
end haller i større byer. Afhandlingen
viser dog også, at det gør en reel
forskel at der er aktivitetsafhængige
komponenter i tilskudsmodellen – også
i de helt små haller. Denne konklusion
baseres på at sammenligne på tværs
af helt små haller der udsættes på
hhv. en aktivitetsafhængig og en ikke
aktivitetsafhængig tilskudsmodel.
Anbefalingen er således trods alt også at
indføre en grad af aktivitetsafhængighed i
tilskudsmodeller rettet mod små haller.

Mere ledig halkapacitet end forventet
Endelig er et resultat af afhandlingen
også, at der er udviklet en metode til at
måle aktivitetsniveauet i idrætshaller.
Denne metode er benyttet i nu 16
kommuner over de seneste 3-4 år til at
måle aktivitetsniveauet, og det er bl.a.
blevet vist, at der er langt mere kapacitet
tilgængeligt i hallerne end man normalt
forventer – bl.a. fordi at der i 20-25% af
tilfældene er ’no-show’ – altså hvor tiden
i hallen er booket, men hvor der alligevel
ikke dukker nogen op. Dette betyder, at
en væsentlig pointe er, at eksisterende
kapacitet i idrætshaller skal udnyttes langt
bedre, inden der bygges nyt.

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20 92 22 58 efter kl. 13

Fremtidens idrætsfaciliteter
Erfaringerne fra afhandlingen har dannet
grundlag for et nyt forskningsprojekt
om ”Drift, ledelse og organisering af
Fremtidens Idrætsfaciliteter”, der er
støttet af Lokale- og Anlægsfonden
samt TrygFonden og som jeg nu er
tilknyttet i en 3 års periode. 51 af landets
kommuner, her i blandt Skive, har
ønsket at være en del af dette projekt,
hvilket gør at over 1000 idrætsanlæg
deltager i undersøgelsen. Ambitionen
er at undersøge, hvilke forhold der gør
sig gældende for de idrætsanlæg, der
klarer sig særligt godt i forhold til effektiv
benyttelse, brugertilfredshed og økonomi.

Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

Afhandlingen kan læses på: http://www.
sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/
Nyt_CISC/PhD_Evald_Iversen

GUL PR!S

Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 80 03

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00

GUL PR!S

Det nye forskningsprojekt er nærmere
beskrevet på:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_
centre/C_Isc/Forskningsprojekter/Projekte
r/2015FremtidensFaciliteter
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Laura Træup med børn i Fjordbo. Hun
var rigtig glad for sin praktik og imponeret
af de gode omgivelser, børnene har.

Praktik i børnehuset
Af Laura Trærup

I uge 45 var jeg i erhvervspraktik i det nye
børnehus i Lihme. Ugen gik ud på, at man
skulle bliver klogere på, hvilket job og
hvilken uddannelsesvej, som man vil gå,
når man engang går ud af 9. klasse.
Jeg valgte at prøve at være pædagog
i den uge. Da jeg kom, var alle meget
imødekommende, både store og små.
Jeg var i vuggestuen, mens to andre
Lihme-drenge, som også går på min
årgang, var i børnehaven. Jeg mødte
ind tre dage klokken 7, en dag klokken
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6 og en dag klokken 9.
På den måde kunne
jeg prøve at være med
til at åbne og lukke
børnehuset. Der var en
helt særlig stemning
både de første - og
sidste timer, hvor de
havde åbnet. Ved
16-tiden var der kun
få børn tilbage. Den
dag, hvor jeg var der til
hen på eftermiddagen,
sad de og lavede
perleplader eller legede
i et hjørne, mens de
mindste ”vuggebørn”
sov.
Mandag havde
børnehaven læsedag,
hvilket børnene var
meget glade for. Mens
de fem vuggestuebørn
sov formiddagslur,
læste jeg mange bøger
for fem-seks af pigerne.
Jeg fandt i hvert fald
ud af, at det, som jeg
læste, var mere eller
mindre ligegyldigt, for
så længe man kunne
se og røre billederne, var det hele bare
super!
Mine kolleger var rigtig gode til at lære fra
sig. Jeg blev helt sikkert meget klogere
på, hvilke kvalifikationer man skal have
for at blive en god pædagog, og så kom
jeg lidt tættere på, om dette kunne være
en mulighed for mig!
Grunden til, at jeg valgte at prøve dette
job, var, at børn altid har haft min store
interesse!
Det var et rigtig godt sted at være og
nogle super gode og nye faciliteter, som
de havde fået på min gamle skole.

Skønne Luciabørn til Fjordbos julefest, hvor
over 80 mødte op.

Julefest i Børnehuset Fjordbo
Af Pia Haunstrup

Mandag d. 14.12 havde forældrerådet og
børnehuset i fællesskab arrangeret en
hyggelig julefest. Der mødte over 80, forældre, børn, bedsteforældre og søskende
op. Da alle var ankommet blev lyset
slukket og 17 dygtige børnehavebørn gik
Lucia, de sang højt og smukt, og var så

søde at se på. Derefter var der hygge
med æbleskiver og tilslut dansede alle
om juletræet og julemanden kiggede forbi
med slikposer til alle børnene.

Flot, flot bog om herregården Kaas
Af Ann Balleby

Færchfonden har netop udgivet en flot,
flot værk: ”Kaas. En Salling-herregårds
historie 1299-2015”.
Bogen er skrevet af Esben Graugaard.
Den er rigt illustreret af Kirsten Klein
og masser af billeder og illustrationer
fra tidligere tider. Indholdet er tematisk
opbygget og har kapitler om fx naturen,
fiskeriet, møllen, sagn, bygningerne,
dens ansatte, Kaas i litteratur og
billedkunst, samt ejere mv.
”Kaas. En Salling-herregårds historie
1299-2015” kan købes på Skive Museum
og Holstebro Museum for 350 kr.
Overskuddet går til historisk forskning.
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En fyrre dages sejltur fra Gyldendal
til Baagø ud for Aarøsund
Af Tapio Juhl

Mit skib ”Tumleren” er en ældre dame fra
1973. Den er 24 fod lang med storsejl,
rullegenua og en solid 15 HK Marine, totakts motor på bagsmækken. Skroget er af
glasfiber og fra en tid, hvor materialet ikke
kostede noget. Så alt er håndoplagt og ca.
en tomme tyk. Typen er en ”Bandholm”
med en gummibåd på slæb.
Den 2. juli 2015 afgik jeg med en gast fra
Gyldendal; målet var farvandet syd for
Fyn.
Da vi for motor sejlede ud af havnen, gik
motoren pludselig op i høje omdrejninger
og ville ikke trække. Jeg tænkte, at det

fulde omdrejninger forsvinde bagbords
ud i syv meter vand. - Der lå vi så. Uden
motor ville jeg ikke forcere Løgstørs smalle
rende.
Via min VHF udsendte jeg ”Pan-PanPan-Pan-Pan-Pan” (den mildeste form for
nødmelding til Lyngby radio). Omgående
fik jeg besked på, at et skib var på vej til
undsætning. Lyngby havde fået kontakt
til et skib ”Mora - R” af Grenaa. Flere
lystbåde sejlede forbi, men jeg gjorde
mig ingen anstrengelser. Lyngby havde
jo hånd om sagen. Efter en times tid
dukkede der et skib frem af kimingen. Og
da det kom nærmere - det var på størrelse

”Når jeg mærker, at jeg er ved at blive bister i mundvigene, når min sjæl
er fyldt med grå novembervæde, når jeg uvilkårligt standser op foran
ligkistemagasinerne og slutter mig til alle ligtog, jeg møder, og ganske
særligt når min humørsyge i den grad får overtaget og der skal en stærk
moralsk principfasthed til, for ikke med fuld overlæg skal gå ud på gaden
og systematisk begynde at slå hatten af folk - da er jeg klar over, at det
er på høje tid at komme til søs, så hurtigt jeg kan.”
Indledningen til ”Moby-Dick”, en roman af Herman Melville fra 1851
gik nok i sig selv og hejste sejlene for at
komme fri af havnen.
Dejlig tur til den lange indsejling til Løgstør.
Da renden til Løgstør er smal, bryder
jeg mig ikke om at tage turen for sejl og
startede derfor motoren. - Masser af
omdrejninger men ingen trækkraft.
Jeg valgte derfor, for sejl, at lægge mig
for svaj ved Livø for natten og tage et
eventuelt problem næste morgen.
Næste morgen kunne jeg konstatere, at
drevets gummibøsning omkring akslen
var porøst og ødelagt. Motoren gik
ganske udmærket, men havde intet greb
i skruen. Fra værktøjskassen samlede
jeg diverse ukurante remedier - to splitter
og lidt gaffatape for at fastgøre skruen
til motorakslen. Da jeg fuld af optimisme
startede motoren i bakgear, var det eneste
og sidste, jeg så, - en rødmalet skrue for
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med ”Molslinien” - dukkede der en enorm
sandsuger op og nærmede sig mit skib.
Via sandsugerens agter blev der kastet en
trosse ud til mig. Og en trosse fra sådan
et skib skal man slet ikke kimse af. Da det
med et drøn landede på mit fordæk, stod
jeg i vand til anklerne.
Og nu gik det direkte til industrihavnen i
Løgstør. Fin tur. Der var format og stil over
bugseringen. Vi hilste til højre og venstre,
når vi med 16 knob passerede andre skibe.
Ny skrue blev monteret ved hjælp af Gjøl
Motorservice. Lørdagsarbejde, to timers
kørsel samt en halv time til monteringen 3.200,-. Jamen hvad betaler man ikke for
en god oplevelse?
Jeg vil rose Lyngby radio. Ikke nok, at de
fik et skib dirigeret hen til min position,
men bad mig også om, at når jeg var i
sikker havn, at jeg vil give dem en melding
tilbage.

På slæb.

Søndag videre mod Hals. Solskin og
fin vind skråt for agter. Middagslur på
fordækket mens gasten var ved roret. Man
kalder Hals for ”Lille Skagen” og ikke uden
grund. Havnen er altid fyldt. Men med
en 24 fods kan man altid møvre sig til en
plads. Lidt fra havnen ligger der en skanse
fra 1600-tallet samt et lille museum.
Der er gode indkøbsmuligheder, men
benzinstanderen er meget langt væk.
Mandag mod Bønnerup med ankomst
først på aftenen.
Dårligt vejr tirsdag. Onsdag lidt bedre. Normalt lytter jeg altid til Lyngby radio og
ser på barometeret inden afsejling. Begge
dele fik jeg ikke gjort den onsdag morgen.
Og efter en times sejlads mod Grenå kom
meldingen fra Lyngby, at der var kuling på
vej! (Man bør altid inden afsejling være
sikker på vejret).
Vi fik nu næsten omgående vinden direkte
mod (trompetvind), og vindmåleren viste
19 m/sec., og barometret var helt i bund.
På grund af vind i ”vindøjet” kunne jeg ikke
sætte et støttesejl. Der var kun at bøvle
gennem vind og bølge. Og det er her, det
solide skib viser sin styrke. Godt nok vælter
porcelæn, puder og øvrige løse ting rundt
i kahytten. Kaskader af vand vælter over
sprayhooden. Min gast påstod, at bølgerne
var over to meter; men han overdrev nok. Men det drejer sig blot om at følge kursen,
hægte sig fast via en livslinie og holde ild
i piben. De 15 Sm. Bønnerup - Grenaa
skulle med god vind kunne klares på et par
timer. Det tog fire timer. - (Jeg burde, ved

nærmere eftertanke - nok have vendt om
til Bønnerup, da meldingen om kuling kom
på VHF,en).
Vel ankommet til Grenaa kunne jeg godt
se, at min gast havde ændret ansigtsfarve.
Han var fåmælt, nærmest tavs. Sagde
ingenting men begyndte at pakke sin
taske. Det er en lang tur til fods fra havnen
til stationen i Grenaa.
Og der sad jeg så alene i Grenaa.
Aftalen var ellers, at min gast først skulle
afmønstre i Juelsminde. Jeg sejler gerne
alene i indre farvande; havnene ligger tæt
og man kan altid komme i læ. Kattegat har
jeg imidlertid respekt for og sejler derfor
aldrig alene.
Efter et nogle dages ophold i Grenaa med
hård vind og fortsat kuling fik jeg en ny
gast. Vinden var nu 6 - 10 m/sec. direkte
fra syd; så for motor gik det nu mod den
engang fredløse Marsk Stigs ø - Hjelm.
Marsk Stig (Stig Andersen Hvide) var en
af de dømte for mordet på Kong Erik i
Finderup Lade 22. november 1286.
Vi ankrede op tæt på vestsiden for at
besøge øen. Øen ejes af syv familier,
men der er fri adgang til øen, men intet
er tilbage af Marsk Stigs fæstning. - Dejlig
aften, ingen vind. Tørnede ind omkring
midnat. - Omkring kl. fire om morgenen
rejste vind og sø sig, og da der samtidigt
er en konstant, stærk understrøm, bliver
der meget voldsomme rulninger. Så op i
underbukser og redningsvest for at lægge
skibet i læ. - (Man bør nok ikke ankre op ved
Hjelm. - Og på grund af understrømmen
skal man slet ikke bade fra skibet).
Videre til Tunø - Juelsminde – Middelfart
(gamle havn) - Hejlsminde (vær meget
opmærksom ved indsejlingen) - rundt om
Brandsø - og til Baagø. Øen er meget
smuk og med en lille havn, der nemt
kan være fyldt op. Her findes også en
lille russisk-ortodoks kirke (De Hellige
Russiske Kongelige Kloster) med sin
egen lille menighed, mest russere. Kirken
er grundlagt af en russisk nonne, og der
er gudstjeneste to gange om måneden.
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– Baagø Kirke er fra 1861 og bygget af
greven på Wedellsborg.
Den russiske kirke.

På grund af arbejde måtte min gast
afmønstre. Så nu gik turen alene tilbage
over Hejlsminde til Tunø. Her lå mit skib
uden besætning i tre uger. Dels havde
jeg nødvendigt havearbejde hjemme,
og jeg skulle også have en gast til turen
over Kattegat. Man kan i øvrigt altid få en
fornuftig aftale med havnefogeden, hvis
skibet skal ligge over i en havn - normalt til
halv havneafgift.
Med vind og sø fra bagbord ankom vi i
god stil over Grenaa til Bønnerup. Og da
vinden nu havde lagt sig til blik med en
begyndende smuk solnedgang, besluttede
vi at ankre op på nordsiden af havnen.
Det bør man nok ikke gøre, for med et
begyndte de seks store havmøller på
molen, først roligt at dreje sig mod nord
for der efter at gå op i topfart! Fra kl. 2200
til 0500 om morgenen hang vi konstant i
kahyttens loftsgreb. Min eneste bekymring
var, om mit 12 kg. pladeanker og blytov ville
holde skibet og ikke slå det ind på molens
stensætning. - Men alt gik udmærket. Ved
solopgang havde vinden lagt sig så meget,
at jeg kunne kravle ud på fordækket og
bjærge ankret for der efter med fuld skrue

komme i havn. (Man bør ikke ligge for svaj
i Kattegat).
Efter en hel dags søvn i Bønnerup gik det
næste morgen videre mod Hals og Aalborg
(Skudehavnen med en velassorteret
bådforretning). - Det er stort, når man som
det eneste skib sejler under Limfjordsbroen
og trafikken i Aalborg må gå i stå!
Her måtte min gast imidlertid afmønstre.
På grund af tæt tåge afsejlede jeg så
selv først midt på eftermiddagen. Så
videre alene de 8 Sm. til Gjøl (ikke
meget afmærkning, men gå vinkelret på
havneindløbet, havnens grønne fyrbåker
viser ind i kurs 000 grader). Det var her
fiskerne fra Harboøre slog sig ned. Gratis
lån af cykler og en meget spændende,
romansk kirke, bygget af Kong Niels i
1130.
Løgstør har nu bygget ny servicebygning
på søsiden, så man nu kan spare den
lange vej over broen.
Afgang Løgstør ved middagstid. Vind
mellem 9 - 13 m/sec. direkte mod (burde
nok være blevet i havn). Løgstør rende
er meget smal og i en urolig sø, kan man
godt overse en afmærkning. Det var min
plan, at jeg ville sejle til Glyngøre, men da
jeg efter fire timers banken og en enkelt
grundstødning kun var nået ud for Livø,
besluttede jeg at sejle til Ejerslev havn.
Her er der bygget nyt. En dejlig lille havn.
Sidste sejledag mod Gyldendal. Vind og
sø på 8 - 16 m/sec. direkte imod. - (Jeg
burde nok være blevet i havn, men nu ville
jeg hjem).
Med seks timers bøvlen og 20 l benzin
fattigere nåede jeg endelig Gyldendal.
Efter omkring 500 Sm. er det godt at være
hjemme.
Næste år vil jeg nok snige mig tæt til
kysten mod Skagen.

”Jeg spiler min vinge, hejser mit sejl! Suser som en ørn over livssjøens
spejl; agter går mågernes skare. Overbord med fornuftens ballast kun.
Kan hænde jeg sejler min skude på grund; men så er det dejligt at fare!”
Henrik Ibsen. Fra ”Kærlighedens komedie” 1862
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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

04-07-2012 10:48:01

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

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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Ungdomssejlernes sommerlejr er hvert år super
hyggelig med rigtig mange aktiviteter og masser
af hygge.

Nyt fra det sejlende folk
Af Lissie Hermansen

Siden sidst er sommeren gået på hæld
og blevet til vinter. Dagene er nu kortere
end nætterne, og der er igen stille på
havnen. Endnu en sejlsæson er afsluttet.
Sæsonen 2015 – vil ikke blive husket for
noget særligt fantastisk sejlervejr, hverken
af den der padler, sejler for motor eller
dem der bruger vinden til at komme frem.
Med de blæsende dage, den hårde vind,
mængder af regn og lave temperaturer
de fleste dage, var det som om forår blev
til efterår uden at det rigtig blev sommer.
Men så alligevel, der var jo en uge hist
og dage pist som var helt i top, men den
store sejlersommer blev det dog aldrig.
Ungdomssejlerne. Vores
ungdomssejlere havde hele uge 27 at
sejle i, og her var vejret helt i top.Det
var en nydelse for alle deltagere, at man
kunne boltre sig hele dage i vandet,
på vandet og ved vandet. Hvilket de
nød. I weekenden den 14-15. august
blev årets sommerlejr afholdt. Her var
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der alt slags vejr - men der blev sejlet
igennem af alle. Under sommerlejren
har vi altid Dansk sejlunions aktivitets
trailer TORM og FEVA-trailer på pladsen.
TORM-traileren indeholder oppustelige
stand-up-padle boards, surf boards,
kajakker, våddragter og svømmeveste i
alle størrelser. Feva-traileren indeholder
to-personers FEVA-joller, hvor der sejles
med storsejl, forsejl og spiler.
Sikke en aktivitet der blev på vandet
og alle var med. 606’eren, følgebåde,
optimister, Zoom-joller, kajakker,
surfboards, padle boards. Det var ikke
altid, at vores sejlere kunne få kontakt
med deres forældre, for mange af dem
stak også til søs. Mænd blev til drenge,
da de tog ud og sejle med 606’eren
og Feva-jollerne, mødre udfordrede
surfboards og kajakker, grin og latter
fra store og små. Om aftenen blev der
grillet og hygget i og omkring klubhuset.
Der blev overnattet i shelters, telte og
campingvogne. Det var en rigtig god
weekend for alle.

Nu er sæsonen slut for i år. Bådene
er rigget af, følgebådene er taget op,
udstyret er gjort rent og pakket væk. Nu
ventes der bare på, at det igen bliver
forår.
Ungdomsudvalget har den 12. november
afholdt evaluerings og planlægningsmøde
for den kommende sæson - og det kan
afsløres, at det er helt vildt, hvad der skal
ske - og der er bestilt fremragende vejr
hver eneste mandag i 2016. Referat kan
læses på bådelauget hjemmeside.
Motorbåde, sejlbåde og motorsejlerne.
Hen over sommeren har Gyldendal Havn
ikke haft besøg af mange gæstesejlere
og de fleste af dem der har været på visit,
er gæster fra Limfjorden. Men vores egne
både har for de flestes vedkommende
nu heller ikke været så aktive i år. Flere
har taget turen rundt om Mors og mindre
ture til Fur og Venø. En tur til Thyborøn
og Agger har jeg også hørt om. Enkelte
har dog vovet sig ud af fjorden i år,
blandt dem er Nette. Hun har været helt
i Nyhavn. Campus har været i Skagen
og Tumleren har virkelig tumlet rundt og
har stort set været hele Danmark rundt.
Rygtet vil, at hun har sejlet i 19 SM vind
- den historie kan du læse et andet sted i
dette nummer.
I august blev onsdagssejladserne
genoptaget, og da den sidste sejlads var
gennemført, viste det sig, at det igen i år
blev Corinna, der vandt sejlsæsonen.
Den afsluttende sejlads er altid en
kapsejlads sammen med Struer Sejlklub
rundt om Venø. Der var i alt 21 både til
start, heraf de var de fem fra Gyldendal
Havn. Det var det flotteste sejlvejr, og der
blev sejlet med jagtstart. Hurtigste båd var
J MIMI fra Struer. Under sejladsen var det
nok Picatui, en 606’er fra Stuer, der vakte
mest opsigt. Helt gult skrog og med en
stor gul spiler lignede den en ildkugle, der
skød forbi de andre både. Den nærmest
planende, siger de sømænd, der så det.
Vore egne både var ikke i nærheden

af at sejre, men alle gennemførte og
den indbyrdes dyst, blev vundet af
Corinna, der var inde 13:29:24 herefter
Agro 13:30:50 foran Campus 13:35:30
efterfulgt af Olivia i tiden 13:37:58 og til
sidst Andrea13:50:16.
Som det er skik i sejlklubben, stryges
standeren efter denne sejlads og
sæsonen er officielt slut. Om aften holdes
afrigger fest, og der uddeles præmier til
sæsonvindere og andre. Der uddeles
også en vandrepokal ”Fjumrepokalen”.
Pokalen vandrede i år fra Campus til Agro
og Gunnar Madsen. Agro og Gunnar
Madsen havde i år gjort sig bemærket
nok til, at han endelig kan få sit navn på
denne eftertragtede pokal. Pokalen blev
indstiftet af fhv. dyrlæge Johan Jeppesen
på Corinna i 1989 netop på en sejlads
Venø Rundt. Men den sømandshistorie
har vi til gode til en anden gang.
Den 23. og 24. oktober var der fælles
optagning af bådene, og de fleste er nu
på land ved klubhuset eller rundt omkring
i lader og maskinhuse. Her må de klare
sig gennem hele alfabetet af storme, der
raser vinteren over. Til april kommer der
igen liv på havnen.
Bådlaugets årlige julefrokost for klubbens
medlemmer, er udsat til den 23. januar
2016 se opslag i klubhus for tilmelding.
VINTERBADNING M/ Sauna. Gyldendal
Havn og Gyldendal Bådlaug undersøger
muligheden for vinterbadning med
sauna på havnen. I den forbindelse
vil de gerne vide, hvor mange der er
interesseret i, at benytte denne facilitet
hen over vinteren. Så er du interesseret
i at vinterbade m.v. så send venligst en
mail til havnebestyrelsens formand Søren
Vang sorenvang@hotmail.com med en
kommentar.
Det var den sejler sommer – vi længes
allerede efter den næste.
God vinter!
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Lihme er kommet rigtig langt med
ombygning og etablering af Lihme
Medborgerhus. Vi er nu klar til at
holde ”Huset Åbent” fredag den 18.
december og søndag den 27. december
mellem kl. 10 og 14. Så kan alle ved
selvsyn se, hvor langt vi er nået og få
en fornemmelse af, hvordan Lihme
Medborgerhus kommer til at tage sig ud.
Den del af Lihmesamlingen, som har
stået i depot i Aktivitetshuset, bliver
udstillet og kan ses fra den 18. december
2015. Hvis nogen ønsker adgang til
samlingen ud over de to perioder, hvor
huset er åben, kan man kontakte Ib
Svenningsen på telefon 2498 0098. Han
vil så sørge for, at I kan komme ind i
huset.
De øvrige dele af Lihmesamlingen er
fortsat i depot i Skive ved Museum Salling
og bliver flyttet til Lihme Medborgerhus
i løbet af januar og februar 2016.
Hele samlingen vil være på plads
til den officielle indvielse af Lihme
Medborgerhus.
Den officielle indvielse af Lihme
Medborgerhus er planlagt til sidst i februar
eller først i marts 2016. Her skal vi rigtig
festligholde den gennemførte ombygning,
og at vi er lykkes med at få et så flot og
funktionelt Medborgerhus til glæde for
hele byen og oplandet.
Der er en lang hel række frivillige, som
allerede nu har ydet en enorm støttet til
byggeriet. Nogle har stort set været ved
byggeriet hver dag gennem de sidste fire
måneder. Uden deres indsats var vi ikke
nået så langt, eller haft mulighed for den
nødvendige reduktion af omkostningerne.
De professionelle håndværkere bliver
færdige med deres del af ombygningen
midt i december.
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Herefter udestår en del
monteringsarbejder, rengøring og
klargøring, restaurering og opstilling af
montre til Lihmesamlingen, færdiggørelse
af udenomsarealerne, flytning af inventar
fra Lihme Forsamlingshus mv. Alt dette
vil forløbe over de kommende måneder
indtil indvielsen. Vi har derfor fortsat
brug for frivillige til at give en hånd med.
Jens Johan koordinerer indsatsen, og
han kalder folk til, efterhånden som der
er relevante opgaver. Hvis du/I gerne vil
hjælpe, så ring eller sms til Jens på 4029
0454 eller email: post@kviksalg.dk.
Vi fik tændt lys på Lihme Kirke og
byens juletræ sidst i november. En af
de novemberaftener, hvor vejret artede
sig. Der er en fantastisk stemning sådan
en aften. Alle børnene, forældrene,
bedsteforældre, lihmeboer, ens venner og
bekendte. Se lyset langsomt tage til og
oplyse kirken. Lytte til kirkens klokkespil
med julemelodier og forsamlingens
fællessang. Fakkeloptog gennem Lihme
til juletræet på den ny byplads. Det hele
afsluttes med æbleskiver og glögg,
samtaler og glæde. Sådan en aften
efterlader et stemningsindtryk om nærhed
og sammenhold i Lihme og gør én klar til
den kommende julemåned.
Lihme Borgerforening holder
generalforsamling mandag den
18. januar 2016, kl. 19.30. Forud
for generalforsamlingen er der
fællesspisning. Her vil Lihme
Husholdningsforening sørge for at vi får
noget rigtig lækkert at spise. Spisningen
starter kl. 18.00. Alt foregår i Lihme
Forsamlingshus.
Vi er i gang med kontingentindsamling
for 2016. Den startede allerede først
i december 2015. Hvis vi af en eller
anden grund ikke har truffet jer hjemme,
og I mangler et indbetalingskort, kan
i enten kontakte formanden på mail:

clausvmikkelsen@hotmail.
com eller tage fat i Jane
Svenningsen, Kåsvej 23,
Lihme. Her kan I få et
indbetalingskort og/eller
betale kontingent direkte.
Vi regner som skrevet med,
at Lihme Medborgerhus
bliver indviet sidst i februar
eller først i marts 2016.
Mere herom bliver fordelt
på Lihme Mailservice og på
opslag i Lihme Daglig Brugs.

Lokalet, hvor Lihme-samlingen bliver udstillet.
Man vil kunne kigge ind på samlingen gennem
det store gavlvindue.

Det betyder også, at
fastelavnsfesten den
7. februar 2916 bliver foreningens
sidste aktivitet i det gamle Lihme
Forsamlingshus. En æra på 110 år vil
herefter være slut, men ånden skal vi alle
hjælpe med til at flytte over i det ny Lihme
Medborgerhus.

Lihme Borgerforening ønsker alle en
glædeligt jul og et lykkebringende nytår
og takker for den store indsats, som
rigtig mange har gjort i årets løb for
foreningen, især ombygningen af Lihme
Medborgerhus.

Nogle af de meget flittige Lihme-boere i gang at
planere, så der kan blive lagt (mere) belægning.
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Arrangementer i Lihme
4. januar kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
11. januar kl. 14.00 Tøjsalg ved Seniorshop. Lem Ældrecenter
11. januar kl. 14.00 Oplæsning i Fælleshuset i Lihme. Pensionistforeningen
18. januar kl. 14.00 Oplæsning i Fælleshuset i Lihme. Pensionistforeningen
18. januar kl. 18.00 Fællesspisning.
18. januar Generalforsamling i Lihme Borgerforeningen
25. januar kl. 14.00 Oplæsning i Fælleshuset i Lihme. Pensionistforeningen
25. januar kl.14.30 Hyggeeftermiddag. Vi synger fællessange med selskabsmusiker Poul
B med keyboard. Lem Ældrecenter
1. februar kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
7. februar Fastelavnsfest Lihme Borgerforeningen.
9. februar kl. 18.30 Hjertestarter kursus. Fælleshuset i Lihme. Pensionistforeningen
22. februar kl. 14.30 Underholdning med Karin og Grethe. Lem Ældrecenter
23. februar. Vinterfest i Lem Forsamlingshus. Lem-Vejby og Lihme Pensionistforeninger.
27. februar kl. 12.00 The Whitney Houston Show i Århus. Lihme Husholdningsforening
7. marts kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
8. marts kl. 19.00 Festlig underholdning med Jysk Danseorkester. 20 friske mænd og
kvinder vil synge og spille for os. Deltagelse incl. kaffe med brød en øl/vand 30,00 kr. For
alle interesserede. Lem Ældrecenter
16. marts kl. 9.00 Aktivitetsdag. Lihme Pensionistforening
20. marts. Lille traktement i graverhuset efter gudstjenesten. Lokalrådet ved Lihme Kirke.
15. april. Børnediskotek. Lihme Borgerforening.
Gentagne arrangementer:
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Brugsen kl. 8.00
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i Fælleshuset.

48

Smugkik på Lihme Medborgerhus
Lihme er kommet rigtig langt med ombygning og etablering af Lihme Medborgerhus.
Vi er nu klar til at holde ”Huset Åbent” fredag den 18. december og søndag den 27.
december mellem kl. 10 - 14.
Den del af Lihmesamlingen, som har stået i depot i Aktivitetshuset, bliver udstillet, og
kan ses fra den 18. december 2015. Hvis nogen ønsker adgang til samlingen ud over
de to perioder, hvor huset er åben, kan I kontakte Ib Svenningsen på telefon 2498
0098. Han vil så sørge for, at I kan komme ind i huset.
Der er således mulighed for at I kan lægge gåturen forbi Lihme Medborgerhus, når
familien skal motionere i julen, og se hvor langt vi er nået
Vi planlægger, at den officielle indvielse af Lihme Medborgerhus bliver sidst i februar
eller først i marts 2016.
Med venlig hilsen
Lihme Borgerforening

Vinterbadning med sauna
Gyldendal Havn og Gyldendal Bådlaug undersøger muligheden for vinterbadning med
sauna på havnen. I den forbindelse vil de gerne vide, hvor mange der er interesseret
i, at benytte denne facilitet hen over vinteren. Så er du interesseret i at vinterbade
m.v. så send venligst en mail til havnebestyrelsens formand Søren Vang sorenvang@
hotmail.com med en kommentar.

Lihme Mailservice

Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme direkte
ind i din indbakke. Send mail til Birgit Jørgensen, bpjorgensen@fibermail.dk og kom
på maillisten. Det er hos Birgit, du kan få arrangementer med på oversigten i Lihme
Bladet.
Du kan også med fordel følge med på Lihme Info på facebook.
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Udlejning af havkajakker

Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
+ 45 2335 2301
Kis Stamp

Spøttrup
Havkajak Klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
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Priser pr dag /
Prices per Day /
Preise pro Tag
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 DKK 250.
Efterfølgende dag / successive Days /
je weitere Tag: 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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