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Billige glæder

Af Dorthe
Dalsgaard
Her for en måned siden tog vi til Skive
for at se på en ny ovn, fordi knapperne
ikke virkede på den gamle. Vi er glade
for at bage, og fandt hurtigt ud af, at der
skulle handles. Jeg forberedte mig ved at
bestille ”Tænks” afprøvning af ovne, som
koster 50 kr. Den uvildige test viste, at de
billigste ovne faktisk var de bedste både
med hensyn til bageevne og størrelse.
Nu er vores hjem igen fuldendt med en
ovn, og når en af os har mulighed for at
bage, nyder vi alle duften af hjemmebagt
rugbrød, grovbrød eller knækbrød.
Det er jo ikke godt for vores nære
lokalmiljø i Lihme, at vi sidder herhjemme
og nyder duften af hjemmebagt brød,
suppleret med, at vi sætter os ved
computeren, læser eller ser TV. Når jeg
skal fortælle andre om, hvorfor Lihme
stadig er centrum i vores hverdag,
startede det, da børnene var små, og vi
flere gange om dagen bragte og hentede
i dagpleje, børnehave og skole i Lihme.
Pilen pegede også mod Lihme, når vi
skulle til gymnastik og spille bold på
sportspladsen.
Nu styrer vores børn selv deres færden
ud i den store verden, og strukturen på
min hverdag skal jeg selv bidrage til.
Når der annonceres med fællesspisning,
byfest og andre fællesarrangementer, har
jeg lært, at det skal skrives i kalenderen.
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Det er fantastisk at få den helt almindelige
snak med både tilfældige og kendte
personer til disse begivenheder. Tidlig
morgen eller sen eftermiddag, når jeg
handler ind til folkestuen, er der også tid
til en snak med de mennesker, jeg møder
i Lihme, hvis der ikke lige er nogle, der
sidder og venter på brødet herhjemme.
Hjemmebagt brød er et godt billede på,
at vi trives i egne rammer og har godt
styr på de nære relationer. Når vi skal
bedømme det nære lokalmiljø, er vi
meget afhængige af, at vi betragter det
som et fælles ansvar. Byfesten giver alle
oplevelsen af, at der er et nært lokalmiljø i
Lihme, som vi alle sætter stor pris på.
Lihme Bladet er også et godt eksempel
på, at alle generationer bidrager til, at vi
kan leve op til visionen om, at alle kan
bidrage til, at der er et godt lokalmiljø
i Lihme. Jeg håber, at I hver især kan
komme med flere eksempler, og at I vil
være med til at tage det fælles ansvar,
som det er at styrke fælleskabet.
Hvis der kommer en uvildig test af det
lokale nærmiljø i Lihme skal vi være klar
til denne prøve. Jeg vil opfordre til, at vi
går efter at blive blandt de bedste i denne
test, da det er billige glæder for os alle.
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Byfesten
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Årets byfest gik rigtig godt med det
største fremmøde, vi har set i de seneste
år. Byfesten bliver til ved fælles indsats
og engagement fra hjælpere støttet af
sponsorer.
Som et af de nye initiativer var der
torsdag aften en minikoncert opført af
eleverne fra VSD (skolen), Lihmeafdeling.
Flemming Jensen, der var lærer på
skolen i næsten en menneskealder, hjalp
til med øvelser i forbindelse med skolens
morgensamling og selve opførelsen. En
smuk start på byfesten.
Programmet var dette år krydret med
ekstra ”Live Musik” fredag aften, hvor
Anders fra Sønderhede med sit band
”High Light” gav en forrygende oplevelse.
Lørdag morgen var indlagt ”Morgenvandre-tur” før morgenkaffe og
friluftsgudtjeneste.

og grupper støtter op om festen. F.eks.
tager gymnastikherrerne sig af op- og
nedtagning af teltet, Vandretursklubben
laver vandretur, Husholdningsforeningen
tager sig bl.a. af maden lørdag og
kagebagning, Lokalrådet ved kirken tager
sig af morgenkaffe med brød lørdag og
alle de andre smågrupper, som hjælper.
F.eks. Irma og Elsebeth, der tager sig
af tombolaen. Søren, Dorthe, Bente og
Bjarne, der griller fredag, Kirsten som
arrangerer ringridning, Vibeke som får
fanerne gjort klar og sørger for optoget,
Boderne – både øl og spise/kaffe
boden/vaffelboden – og hele holdet bag
boderne. Og alle de, som ikke er nævnt.
Det vidner om hjælpsomhed og et ønske
om at være med i fællesskabet og
bidrage. Det er simpelthen forrygende, og
er med til at gøre Lihme til den perle og
det velfungerende landsbysamfund, som
vi trives i og både vil bevare og udvikle.

Vi fik genoplivet en tidligere aktivitet ved
byfesterne; Ringridning! Det var et flot syn
at se de veltrimmede heste, der i dagens
anledning var striglet, pudset og pyntet.
Fællesspisningen og festen lørdag aften
trak igen folk af huse, og festteltet blev
fyldt op. I år havde vi valgt at servere
grillstegt kamsteg. En menu og aften,
som efterfølgende har fået rigtig gode
tilbagemeldinger.
I forhold til de sidste års byfester,
var vejret noget bedre i år. Vi var lige
blevet færdige med lørdagens sidste
arrangement, finalen i minifodbold, da de
første dråber regn begyndte at falde.
Vi kan alle være rigtig stolte og glade
for det sammenhold, som kommer til
udtryk ved byfesten. Sammenhold som
bl.a. manifesterer sig ved, at foreninger
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”Byfesten er
en af årets
store ting,
lidt ligesom
fødselsdag og
juleaften”,
Arthur 12 år.
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Håndværksbrød
fra
Jebjerg Bageri

Mejeriprodukter fra Thise
Tips - Lotto
Gratis internet
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

7

Krogede egetræer, lysninger og sjældne
sommerfugle
Af Marianne Husted

”Vi har fældet træer og brændt heden
af for at bevare mosaikstrukturen med
mange indre bryn og lysninger i skoven,”
fortæller Klaus Østergaard, som er
forvalter på Kaas. Det sker som en del
af naturplejen i det store fredede areal
ved herregården, hvor man gerne vil
bevare Brun Pletvinge, som er en sjælden
sommerfugl. Den holder af de mange lune
steder, der er en del af mosaikstrukturen.
”Hedeselskabet var her med en stor
fældebunkelægger i 40 timer, som
tyndede godt ud i skoven,” forklarer
Klaus. Maskinen fældede de retgroende
eg, birk og alle bævreasp, så kun de
karakteristiske krogede egetræer står
tilbage på en skovbund, hvor gammel
lyng er brændt af for at give plads til, at ny
lyng kan spire, og græsset kan gro.
”Forandring er altid et stort indgreb, der
påvirker et område vældig meget,” siger
Klaus og skuer ud over det store areal
på den ene side af skovvejen, hvor de
krogede egetræer gaber til hinanden med
en masse træstubbe imellem sig. På den
anden side af vejen står træerne tæt. Her
skal der om et eller to år renses ud i 12
ha, som indgår i fase to af naturplejen.
Udtyndingen i år dækker et areal på otte
ha.

8

Ørnebregnefrie skrænter
”Vi vil gerne have konturerne frem på
skrænterne, så man kan se slugterne,
og landskabet fremtræder smukkere,”
siger Klaus om en anden del af forårets
naturpleje på Kaas. Her handler det
om tre ha på skrænterne ud mod
fjorden, hvor en uønsket tæt vegetation
i form af gyvel og ørnebregner fjernes.
Hedeselskabet har slået gyvelen, og
efterfølgende er gyvel, græs og kviste
brændt af. Skive Kommune har slået
ørnebregnerne som led i et forsøg på at
komme denne uønskede plante i naturen
til livs.
”Nu har vi sat ind med intensiv græsning
på arealerne af køerne, og vi kan se,
at der nu er områder, som er helt fri for
ørnebregner,” siger Klaus, som håber at
ørnebregnerne kan holdes i ave på denne
måde. Også her bærer området præg af
den kraftige udtynding.
”Det skal finde sin egen dynamik uden
ørnebregner, så vi kan få biodiversiteten
tilbage med mange forskellige urter på
skrænterne, som har en meget varieret
jordbund med både kalk, ler og sand,”
siger Klaus og nævner i flæng blå
anemone, stor konval og ranunkel som
nogle af blomsterne, der vil pryde
skrænterne.

Brun Pletvinge (Melitaea athalia)
Sommerfugl af Takvingefamilien.
Brun Pletvinge kendes på den mørke
vingeoverside, som er dækket af
små orange felter, både på for- og
bagvingerne. Forvingeundersiden
har et meget takket søm, og - modsat
de fleste andre pletvinger - tydelige,
sorte tegninger. Bagvingeundersiden
er dækket af diverse kantede
felter i brunt, orange, hvidt og sort.
Sommerfuglen lever i skovlysninger,
skovenge og overdrev.

Ørnebregne er en høj kraftig
bregne, der breder sig ved hjælp af
jordstængler og hurtigt kan brede sig
i store områder og kvale al anden
vækst, Den vokser på morbund og
findes især på heder og i egekrat.
Ørnebregnen indeholder forskellige
naturstoffer, der er giftige for
planter, dyr og mennesker - bl.a. det
kræftfremkaldende stof ptaquilosid.
Ørnebregnen overskygger og
udkonkurrerer lyskrævende, mindre
planter og udskiller stoffer, som
hæmmer fremspiring af andre
planter.
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Tilbageblik ved Gyldendal
Af Flemming BjerregaardJohansen

Lad os antage at vi er tilbage i tiden til
omkring 1950. Det er en sommersøndag
sidst i juni. Middagsmaden er
veloverstået, og måske er der i de små
hjem blevet serveret en lækker kokkylling
med masser af persille i måsen og
friske nyopgravede kartofler. En herlig
afveksling til den traditionelle fisk, som
ellers serveres de fleste af ugens dage.
Børnene leger rundt omkring, og lader
sten slå smut ud i vandet, bestiger
lerskrænterne og tumler ned af
disse igen lige så hurtigt. De voksne
slapper af med den traditionelle
søndag eftermiddagssøvn eller andre
ægteskabelige sysler for at hvile ud til den
kommende uges møje og besvær.
På en sådan dag kunne man ofte høre
lyden af harmonikaspil omring teglværket,
og tonerne kom fra bestyrerboligen. Det
var bestyrer Thorvald Mortensen, som
sad i sin have og lystigt lod harmonikaen
spille til glæde for alle, som var i området.
Han var i 1947 blevet antaget som ny
bestyrer efter den gamle ”Kræn formand”,
som var gået på pension. Mortensen var
sammen med sin kone og børn flyttet
ind i bestyrerhuset, og var kommet
fra Thyholm, hvor han havde været
beskæftiget på et andet teglværk.
Selvom Mortensen kun havde været
ansat i kort tid, var bestyrelse og direktion
meget tilfredse med hans indsats. I et
referat fra bestyrelsesmøde afholdt den
24. marts 1949, hvor den kommende
generalforsamling planlagdes, vedtog
man at yde bestyrer Mortensen et
gratiale for 1948 på 500,00 kr. og til
repræsentationsudgifter at yde for
1948 ligeledes 500,00 kr. Endelig
vedtoges at forhøje bestyrerens løn
med 50,00 kr. om måneden, hvorefter
den samlede månedsløn udgjorde
600,00 kr. om måneden. Til afholdelse af
teglværksarbejdernes årlige udflugt
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bevilligede man i disse år mellem 300500 kr. i tilskud.
Ud over at kunne drive teglværk og spille
harmonika havde Mortensen også en
veludviklet poetisk åre. Når arbejderne
skulle på udflugt, havde han nemlig
skrevet en sang til lejligheden, og det
lykkedes mig at finde frem til tre af
sangene, nemlig fra 1950, 1955 og 1956.
Sangene var ofte pænt lange og med
små hip til de fleste af arbejderne,
men selvfølgelig kun i en god tone. En
smagsprøve fra udflugten i 1956, hvor
melodien går på ”Bamses fødselsdag”:

På udflugt skal vi nu en tur
helt op til Hvide Sande.
Vi har vor frokost i en snor
Til Vesterhavets vande.
Øl og snaps og højt humør
Skal vi have nu som før
Hip hurra, nu skal vi ha
En rigtig dejlig da`.
Og Otto kører med sit sand
To hele læs i timen.
Han starter gysse med et ”bang”
Med hiv og sving og kimen.
Dog han altid køre kan,
Bare Gysse vil som han.
Hiv og sving og spark og smæk,
Og så er Otto væk.
Som brænder nu på ovnen her
Har Aksel gjort sin lykke,
Han før i tiden var ej svær,
Nu er han af de tykke,
At han sådan tager på,
Det kan ej bli ved at gå,
Så han revne vil til sidst
Af alt, hvad han har spist.

Gyldendal Teglværk på udflugt.

Gyldendal Teglværks bestyrer
Thorvald Mortensen (th)
med direktør Ole Falk.
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Til vore søde kone her,
De tynde og de svære,
Nu ta´r I det med godt humør,
Og ikke være tvære,
Ta´r i alt med milde sind,
Skal i få en slikkepind
Og et lille kærligt smil
Og køretur i bil!.
Til sidst vi alle ønske vil
For VÆRKET hvor vi slider,
At det må fortsat fremgang få
Med mange gode tider.
Vi vil lave sten og rør
Meget bedre nu end før.
Hip, - det længe leve skal
Hurra for Gyldendal.
Sangen var på 22 vers og vil selvfølgelig
blive medtaget i bogen om Gyldendal,
som jeg arbejder på. Apro pos bogen, så
kan jeg oplyse, at jeg nu har foretaget 13
interviews med forskellige mennesker,
som har haft kendskab og tilknytning til
Gyldendal teglværk på en eller anden
måde.
Man kan ikke skrive en bog om
teglværket alene, det er også nødvendigt
at komme ind på fiskeriet samt livet i
almindelighed.
Jeg er gået i gang med at sortere,
redigere og strukturere det omfattende
materiale og de mange billeder, jeg har
fundet frem til. Herefter begynder selve
skrivningen, hvorefter der skal læses
korrektur på manuskriptet. Så kommer
opsætning og layout, inden materialet
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sendes til trykning. Jeg har indhentet et
tilbud, men vil selvfølgelig have endnu et
par stykker.
Det store opsætningsarbejde og layout vil
medlemmer af Lihme Bladets redaktion
hjælpe til med. Det har derfor været helt
naturligt for mig at tilbyde, at et eventuelt
overskud ved salget af bogen skal gå
ubeskåret til Lihme Bladet til anvendelse
efter eget ønske.
Det er mit håb, at vi kan fremstille en
bog til en pris, så alle kan være med, og
personligt skal jeg ikke tjene noget som
helst på projektet. Jeg får min løn hver
gang jeg kører til Lihme for at snakke
med folk.

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Friske Fisk

Større portioner kan bestilles.
Der er altid forskellige fisk i
fryseren. Træffes bedst om
eftermiddagen.
N-H-Fisk, Irisvej 16, Lihme

9756 0179
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Overnatning i shelters ved Gyldendal
Af Søren Poulsen, 6. klasse

Jeg synes, det er mega hyggeligt, når
børnenes forældre kommer og spiller
rundbold sammen og griller bagefter. Det
fører os lidt tættere på hinanden, så lærer
man dem bedre at kende. Vi snakkede
om, at pandekagerne blev lidt stort og der
kom lidt kul igennem, men det har ikke
gjort skade, vel?!

Drengenes shelter

Birte, Bertels mor, vækkede Bertel og
Hanne tidlig om morgenen. Birte sagde:
”Nu skal I op, der er bagt 40 boller og
kaffen er klar i klubhuset”.

Pigernes shelter

Pigerne og drengene sov i hver sit shelter.
Indgangen var fyldt med ophængte
tæpper, som vi havde lånt af Birte. For
pigerne frøs. Drengene var de første, der
stod op. Alle børn var trætte.

Der hygges ved bålet
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...også i et kunstnerisk udtryk
efter overnatningen.

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

Lihme Tennisklub

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

Medlemspriser sæson 2012
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243
Leje af bane 1½ time
Leje af bane, inkl. bolde 75 kr.
Udlejning sker ved: Lihme Brugs

k

Slip for regnskabet
- lad mig hjælpe dig
til at holde fri.
Kontakt mig for en
uforpligtende snak.
Amtsvejen 21, Lihme,
97 56 02 92/20 87 88 23
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Høringssvar vedrørende Lihme skole
Vi har i dag en fantastisk velfungerende
afdeling, med høj faglighed og med
en særlig pædagogik, som formår at
inkludere alle børn, også de børn som
har det lidt svært. Dette tilbud vil vi gerne
bevare, primært for børnenes skyld. Vi
kommer her med et realistisk forslag til
at fremtidssikre Lihme afdelingen, både
økonomisk, fagligt og pædagogisk
Vi vil foreslå at samle alle børn i Lihme
under samme tag, og dermed flytte
børnehaven og dagplejen ind på skolen
(se vedlagte tegning).
For at sikre at kvaliteten ikke skrider,
vil vi foreslå, at man laves en fælles
evaluering hver andet år (forvaltningen,
børne- og familieudvalget og ledelsen i
VSD), hvor man beslutter, om der stadig
er grundlag for at bevare afdelingen. Det
vil give mulighed for at lukke VSD Lihme
afdelingen, hvis den mister sin kvalitet,
sin lokale opbakning og dermed sin
berettigelse.
Med denne plan kan man afhænde
bygningen og den grund hvorpå
børnehaven er dag.
Følgende tiltag foreslås implementeret:
- Ca. 270 m2 af skolens nuværende
bygninger inddrages og anvendes til
børnehave ( se skitse)
- Ca. 55 m2 inddrages til stordagpleje
- Ca. 25 m2 inddrages til fælles toilet og
puslefaciliteter. Disse anvendes af både
børnehave og dagpleje.
- Ca. 156 m2 låses af og fragår således
fra skolens areal mht. driftsomkostninger
(rengøring mv)
- Ca. 350 m2 bibeholdes til skole og
skolebibliotek.
Det betyder at vi fjerner ca. 506 m2. fra
skolen.
Resterende lokaler anvendes af flere
brugere og dækker hermed funktioner ud
over skolens.
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Herudover kommer der fællesarealer
som anvendes af både børnehave(BH),
stordagplejen (SD) og skolen (SK).
Resterende lokaler skal anvendes
på tværs af diverse brugere. F.eks.:
skolekøkken (alle), sløjd (SK+BH),
gymnastiksal (alle), aktivitetshuset (SFO
og SK) og personalerum (alle).
Der er mange lokale foreninger
som anvender skolen i dag og som
naturligvis også vil anvende skolens
faciliteter fremover, f.eks. gymnastik,
diverse motionsidrætter og badminton,
tennis klubben, petanqueklubben,
borgerforeningen i forbindelse med
byfest, fællesspisning, jagtforening,
bådelaug (ungdomsafdeling). Desuden
spilles der fodboldkampe i Team Spøttrup
regi. Faciliteter som ellers vil skulle løses
andre steder i byen.
Ovenstående vil give helt nye og
spændende muligheder og et endnu
tættere sammenhængende børneliv i
Lihme, nemlig helt fra fødsel til 6 kl., med
en god og glidende overgang fra dagpleje
til skole.
Inklusion af specielle børn med
særlige behov, vil stadig være muligt
i stordagplejen i højere grad end i en
vuggestue med større enheder.
Der skabes vilkår for en endnu bedre
kontinuitet i forløbet fra dagpleje/
børnehave til skole. Dette understøtter
de allerede gode resultater, den tætte
kontakt og opmærksomheden på
børnene.
Det vil give endnu bedre mulighed for
sparring og videns deling mellem de
forskellige personalegrupper, da vi lægger
op til fælles personalerum.
Vi ser nogle optimeringsmuligheder, ved
f.eks. at have fælles personale i tidlige
morgen og sene eftermiddagstimer, både
i SD, BH, og SFO. Der vil også kunne

implementeres fælles feriepasning i de
tre grupper, dog vil det ikke være muligt
at sende dagplejebørnene til pasning i
de andre udenbys institutioner, som man
gør med børnehave og SFO børnene i
dag. Dette vil kræve at man laver samme
øvelse med dagplejen som i Lihme. Hvis
man vælger at gøre det, vil det være
absolut nødvendigt at medsende en kendt
dagplejemor til de små.
Vores udkast til tidsplan er:
2014 – Overskydende m2 låses af
- Ca. 156 m2
2014 – Børnehaven flyttes over på skolen
- Ca. 270 m2 inddrages til børnehave
(herudover ca. 25 m2 fælles toilet og
puslefacilitet(SD OG BH)), og samtidig
sælges nuværende børnehave grund og
bygning.
2016 – Evaluering af VSD Lihme
afdelingen.
- Vi vil foreslå at evalueringen foretages i
november, da man således har mulighed
for at medtage beslutningsgrundlaget i
efterfølgende skoleårs planlægning og
evt. rokering af personale.
2016 – (november) Dagplejemødrene
flytter ind på skolen
- Ca. 55 m2 (herudover ca. 25 m2 fælles
toilet og puslefacilitet (SD og BH).
Der er tilkendegivet at vi har mulighed
for at anvende ca. 500.000 kr. af
byfornyelsesmidler til modernisering og
tilpasning af skolegården.
Kommunens oplæg til lukning af VSD
Lihme afdelingen ville betyde en
besparelse på:
619.000 kr. i kvadratmetertilskud ved
lukning af skole og SFO
345.000 kr. i grundtildeling til drift
286.000 kr. i særlig tilskud for
klassekvotient under 14 elever
1.250.000 kr. i alt

Denne besparelse skal modregnes af
driftstilskud til børnehaven Fjordbo med
et grundbeløb på ca. 207.000 kr. samt
et kvadratmeter tilskud på ca. 89.000 kr.
Hertil kommer et endnu ukendt driftsbeløb
til vuggestue. Det vil sige, at den samlede
besparelse eksklusiv vuggestue, er på
ca. 953.000 kr. Der er i dette beløb ikke
taget højde for drift af de kulturelle formål,
som der stadig skal være mulighed for i
lokalsamfundet.
Med vort forslag vil driftsbesparelsen
kvadratmetermæssigt udgøre ca.
100.000 kr. Men her vil Kommunen
kunne spare yderligere driftsudgifter
til børnehave og stordagpleje samt
til driftsudgifter af aktivitetshus (ca.
160 m2), hjemkundskab(ca. 90 m2),
omklædningsrum(ca. 85 m2) samt
gymnastiksal(ca. 190 m2), i alt ca.
525 m2. Da disse udgifter allerede er
dækket via undervisningsafdelingens
tilskud. Desuden vil der være besparelse
til gæstedagpleje samt pasning af
dagplejebørn i ferie og ved sygdom.
Det vil samtidig betyde at vi stadig har
en institution i Lihme som afgørende kan
bidrage til at tiltrække børnefamilier.
Vi mener at ovenstående tager hensyn til
både børn, personale, kvalitet, økonomi
og kvadratmeter. Desuden mener vi at
der er fremtidsperspektiver i ovenstående
udkast. Et udkast som kan være med til at
danne grundlag for at bevare institutioner
og undervisningsafdelinger, og dermed
bidrage til en samlet positiv udvikling i
Skive Kommune.
På vegne af 72 forældre
mv. ved Lihme skole
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Børnene på Lihme skole deltager i
vores kommunes demokrati
Det er godt at gå på
Lihme skole fordi:
Der er nogle fremragende
dygtige lærer.
På Lihme skole kan
børnene finde ud af at tale
Og behandle hinanden
ordentligt.
Børnene leger fantastisk
godt med hinanden
der er også et godt
samarbejde på Lihme skole

Gode ting ved Lihme skole.
De gode ting ved Lihme skole er at der er få
elever i en klasse.
For så er man venner med alle sammen.
En anden god ting er at nogle gange kan større
elever gå til nogle små klasser og lave noget i
frikvarterende.
Vi har også nogle gode lærere f.eks. Micheal,
Anette og chalotte.
Emil

Lihme Skole
Lihme er en god skole fordi den er lille, men
det er også lidt irriterende at man ikke kan få
nær så mange venner.
Arthur
Lihme skole.
Lihme skole skal blive ved med at fungere. Vi
lære meget her ude, godt nok er vi kun 43, men vi
er gode venner alle sammen. Lihme by bliver en
spøgelsesby, vis skolen lukker. Vi bor meget tæt
sammen, men det er dejligt for vi kan bare gå over
vejen og så er der nogen at være sammen med.
Man kan også bare cykle en tur hen til en ven lidt
længer ude på landet.
Lavet af Karina Kristensen
Hvorfor er det godt at gå på Lihme skole
Jeg syndes det er godt at gå på Lihme skole
fordi det er en hyggelig, sjov lille skole og
man bliver ikke over set af de andre børn og
lære.
Man kender alle børn.
Alle har venner, og er hjælpsom.
Lavet af Maria Magdalena korshøj
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Lihme skole.
Jeg kan godt lide at gå på Lihme skole fordi,
det er en hyggelig lille skole med kun 43
elever, og det syntes jeg er godt, fordi så
kender man alle de andre elever der går på
skolen. Der plads til alle elever, og på den
måde er det nemmere at lære og koncentrere
sig i timerne.
Lavet af Maria Svenningsen.

Hvorfor er det godt at gå på Lihme
Det er godt at gå på Lihme skole fordi:
Lærerne har en stor fagligt viden
Og vi holder bedre sammen da vi ikke er en så
stor skole,
vi kender hinanden bedre både hinandens
svagheder
Og det man gerne vil snakke om
bl.a. Sebastian vil gerne snakke om
badminton
og Helene gerne vil snakke on heste
da vi ikke er en så stor skole og byen er lille
er der heller ikke så langt til brugsen vis
Anette har glemt
noget i hjemkunstskab eller vis 5.klasse skal i
juniorpraktik.

Hvorfor skal Lihme skole bevares
Fordi
Vi har nogle gode lærer.
Det er et godt sted at være.
Gode elever.
Vi har en god lageplads.
Vi er nr. 2 i Skive kommune.
Vi har en god pedel.
Det er en lille skole med det er et godt sted for os børen
og vi vil bevare den

Lihme skole
Jeg kan godt lide at gå på Lihme skole fordi,
det er en lille hyggelig skole.
Jeg syntes at det er en god skole hvor der er
plads til alle.
Jeg håber ikke at skolen lukker fordi det er et
godt sted at lære, lege og være.
Lavet af: Mathilde Bønding.

Hvorfor skal Lihme skole lukke
Jeg synes Lihme skole er et godt sted at være
fordi der ikke er så mange børn. Nogen tror
det er kedeligt at der ikke er så mange børn,
men jeg synes det er godt fordi der ikke nogle
der bliver mobbet som på en stor skole så jeg
kan ikke se en grund til at Lihme skole skal
lukke. Vi har nogle gode lære på Lihme skole
vi har syg, sjov, god lære på Lihme skole
F.eks Michael og Annette.
Det er ikke nogle der følger sig udenfor alle
kan lege sammen stor og små. Lihme skole er
den bedste skole i hele Skive kommune.
Sebastian Grønbjerg
Hvorfor er det godt og gå på Lihme skole?
Jeg syntes det er godt og gå på Lihme fordi
der er meget fælleskab,
og man kender alle. I timerne er der heller
ikke så meget lam
som hvis vi gik på en stor skole, med mange
elever i hver klasse.
På Lihme skole er der plads til at være den
man er,
og der er plads til og få nogle særlige behov.

Lihme skole
Jeg har nu gået på lihmeskole siden 0 klasse
og skal flytte til Balling,
og vild komme til at savne Lihme mejet,
det er en god skole med gode resultater min
bedste vens storebror har lige fået 10 i to
mundtlige eksamener,
og har gået et par år på Lihme skole det er da
godt hvids du spøger mig.
Vi har Ikke mange elever, men 7 år og siger
elsker Lihme.
Jeg elsker at gå på Lihme skole
Det er sjovt at der ikke er så mange elever.
Man har venner i mange af de andre klasser
Og man kan lege med alle på skolen
Også selvom en lillesøster eller
storesøster går på skolen
og hvis Lihme skole lukker så tænk lige
”hvad er der så tilbage af Lihme”
Camilla Dahl. 12 år 5. klasse
Jeg syntes den er godt at gå på
Lihme fordi at skolen ikke er li
så stor som alle de andre skoler.
Fordi skolen ikke er ret stor og
der går ikke ret mange elever på
skolen. Og det er meget godt for
så er lidt ro i klassen når der er
time. Jeg har gået på Lihme skole
i et hel år før gik jeg på Ramsing
skole og efter sommer ferien
skal jeg på Balling den er godt
nok meget stor og der er godt nok
mange elever og mange lærer og
over 30 valgfag du kan vælge
imellen.

Lihme skole er en go´ skole og gå på, fordi
der ikke er mange elever og skolen er ikke
særlig stor, men tilpas til mig. Jeg syntes ikke
det kan pas at Lihme skole skal lukke fordi
der er ingen der mobber hinanden på en lille
skole som de gør på en stor skole, og vi har en
god social netværk på Lihme skole.
Lavet af Helene Miltersen

Lavet af Laura Trærup.
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Cuba – En verden udenfor
Af Trine Dalsgaard
Lysten efter eventyr og oplevelser,
kombineret med behovet for arbejde,
fik mig i efteråret 2012 til at tage turen
til Norge for at arbejde i en børnehave
nær Oslo. En vellykket og lærerig
beslutning, der på alle måder blev mit
solide springbræt for senere at kunne
gribe rygsækken og rejse ud i verden
sammen med mine to veninder. I tre
måneder bevægede vi os rundt i Mellemog Sydamerika, hvor vi nåede at besøge
fem karismatiske og vidt forskellige lande.
Heriblandt det farverige og fantastiske
Cuba, som senere skulle vise sig at
give os nogle kulturelle, særprægede
og helt uforglemmelige indtryk. Nogle
indtryk, der for alvor gav os indblik i det
uigennemsigtige og mystiske land, der
ligger placeret midt i det caribiske øhav.
Tæt på vores gode venner i USA, og
alligevel så langt fra.
Mødet med en familie
Man kan på mange områder argumentere
for, at cubanerenes egenartede kultur
og livsopfattelse er resultatet af en
altdominerende revolution og en
udpræget fattigdom. En kultur, der på
samme tid virker enormt charmerende,
skræmmende og tankevækkende. Gamle
amerikanerbiler, revolutionshelte på hvert
et gadehjørne og små købmandsdiske
uden varer var alle elementer i det
cubanske samfund, der gav os følelsen
af, at vi i vores tyve dage på Cuba
svævede rundt i en lille tidsboble. Selvom
man skulle synes, at et så fattigt land
som Cuba ville efterlade et deprimeret
og utilfreds folk, mødte vi kun vitalitet og
livsglæde. Vi boede primært ved familier,
der selvfølgelig gennem tilladelse fra
staten, udlejede et værelse – og det
blev vores indgangsvinkel til cubanernes
hverdag og virkelighed. Jeg husker
specielt én håbefuld familie i kolonibyen
Trinidad – Gustavo, Mislady og deres
to tvillinger. Familiens hjælpsomhed,
nysgerrighed og lyst til at fortælle gav
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os et helt unik indblik i deres daglige
udfordringer samt kommunismens mange
begrænsninger og fordele. ”Fidels system
works like shit”, udbrød Mislady en dag
over middagsbordet, og vi kunne se
frustrationen i hende øjne – hun følte
sig fanget i sit eget land. Alligevel havde
de et uslukkeligt håb på, at det hele nok
skulle blive bedre engang. En tendens vi
fandt hos de fleste cubanere.
Jagten efter æg
En varm sommeraften besluttede vi os
for at lave pandekager til vores kære
familie. En enkel og lækker dessert.
Da vi begyndte at samle vores råvarer
sammen, viste det sig dog hurtigt, at
grundingrediensen blev en udfordring
i sig selv. Hele det økonomiske
system på Cuba er bygget op efter
en turistvaluta og en lokal valuta.
Markedsreguleringen betyder, at alt er
meget dyrere for besøgende end for
cubanerne selv, og at udvalgte varer ikke
er tilgængelige for den modsatte part.
Vores opgivende ansigter fik pludselig
en ung cubansk kvinde til at henvende
sig til os. Vi kommunikerede på spansk,
og vi forstod hurtigt, at hun gerne ville
hjælpe os. Efter adskillige besøg i lokale
stambutikker, hvor vi for første gang fik
adgang til et gammeldags disksystem
med rationeringsmærker og basisvarer,
endte vi hjemme ved den unge dames
store familie. Vi fik nogle hyggelige
samtaler, indtil moren dukkede op ude fra
køkkenet med, hvad der for os svarede
til, byens sidste æg i hånden. Vi måtte
hellere end gerne købe et par stykker,
og vi betalte glædeligt overpris. På vores
vej hjem til familien, gik vi og snakkede
blandt de rytmiske gademusikanter og
pastelfarvede bygninger. Snakkede om
verdenen udenfor, der for os virker så
evig tilgængelig og for cubanerne så
frustrerende uopnåelig. Rejsen til den
kommunistiske tidslomme, vil jeg aldrig
glemme.

Artiklens forfatter, Trine
(nr. 2 fra højre) , i godt selskab
på Cuba.
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Store is og udsigt over fjorden
Af Henriette S. Hansen

Den lokale campingplads, Limfjords
Camping & Vandland, har haft forskellige
idéer til forbedringer og nye tiltag på
tegnebordet. Ejerne Maj-britt & Martin,
Gurli & Asger havde mange forskellige
planer. Da campingpladsen ligger klinet
op ad stranden ved Ålbæk, besluttede de
at skabe noget, som både ville være til
glæde for campisterne, de lokale borgere
og de mange strandgæster som kommer
hvert år. Resultatet blev en forandring af
den forhenværende kiosk og en tilbygning
ved siden af til en ny isbar.
Den nye isbar består af et lille café
område, hvor der er mulighed for at sidde
at nyde sin mad eller drikke. Facaden er
lavet af store vinduer, så der er mulighed
for at nyde udsigten udover Limfjorden.
Muligheden for at sidde udendørs og
nyde den friske luft er der også.
Isbaren tilbyder alm. gammeldags isvafler
og den store Limfjordsvaffel m. 5 kugler,
guf, syltetøj og én flødebolle. Derudover
er der softice, belgiskvaffel, fadøl, pizza,
diverse lune retter, kaffe, the osv. Og som
noget helt nyt på markedet tilbydes der
Swirl. Swirl er en ny slags is bestående af
softice og 4 valgfrie ingredienser, som til
sidst bliver blendet sammen til en lækker
frisk is.
Personalet gør meget for at skabe en
hyggelig atmosfære i isbaren, hvor

Artiklens forfatter, Henriette,
nyder en is fra isbaren.
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familier og venner vil have lyst til at
sidde og nyde en is i ro og mag. Isbaren
vil have åbent fra formiddag til sidst på
aftenen, næsten hele sæsonen igennem.
Idéen bag den nye isbar kom af, at holdet
bag campingpladsen gerne ville skabe
et hyggeligt samlingssted, som kunne
tiltrække både campister, men også folk
udefra. Derudover ville de skabe endnu
et rigtig godt tilbud til deres gæster, så de
kan få en endnu bedre ferie.
På Limfjords Camping & Vandland er
samarbejdet rigtig godt blandt hele
personalet, dette ved jeg da jeg selv er
ansat. Alle skaber en god omgangstone,
hvilket gæsterne og andre besøgende
kan opleve. Især i isbaren er der en rigtig
god stemning, da kunder og personale
kommer tæt på hinanden i den lille café.
Jeg nyder at arbejde med mennesker og
have med mennesker at gøre, hvilket jeg
synes hele personalet på campingpladsen
gør. Udover at vi alle er gode til at arbejde
sammen og hjælpe hinanden, kender
vi efterhånden mange af gæsterne,
hvilket skaber en hjemlig følelse på hele
campingpladsen.
Limfjords Camping & Vandland glæder
sig til en fantastisk sæson med en masse
is-glade gæster, og glæder sig til at byde
dig velkommen i den nye isbar.

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

Vejby Grønsagsgartneri
v. Inge og Per Nielsen
Gadekæret 20, Vejby
7860 Spøttrup
Tlf. 9756 6394

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.

Åbningstider:
Mandag- fredag 8.00- 18.00
Lørdag 8.00 –17.30
Søndag 9.00- 17.30
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog
Ristet hotdog

17,7,25,25,-

Jumbo Burger
60,Jumbo Burger – Bacon/Cheese 70,-

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

25,20,28,45,60,-

75,49,59,-

Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød

60,75,-

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

60,75,75,75,49,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
65,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og

57,57,-

ﬂütes
57,5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
75,Big Burger
47,Cheese Burger
51.Bacon/Cheese Burger
65,Bacon Burger
50,-
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Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce
Kyllingeburger m/paneret kød
Kyllingeburger m/ slice kød
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:

Bigburger
Cheeseburger
Jumboburger
Pitakebab
Hjemmelavet burger

75,-

77,85,95,75,105,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 82,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
60,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 75,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)

82,-

82,-

m/pommes frites og
bearnaisesauce
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)

75,50,-

m/hjemmelavet bøf

75,-

