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Lysten til at fortælle
Dorthe Dalsgaard

Det, at vi interesserer os for hverdagen og
fortæller frit omkring os selv, er med til, at
vi kommer til at holde af hverdagen. Jeg
kan næsten høre Dan Turéll oplæse sin
”Hyldest til hverdagen”, hvor han kredser
omkring det kendte - og så alligevel ikke
så kendte.
Lysten til at søge erfaringsudveksling
kendetegner de artikler, som vi bringer i
Lihme Bladet, og er med til at give vores
egn en fælles identitet.
Livskvalitet for mig er at møde nogle,
som har lyst til at fortælle om sig selv,
fordi jeg selv bliver klogere ved at erfare,
hvordan andre vinkler kan komme ind
i min hverdag. Vores evne til at være
nysgerrige varierer meget. Børnene er
fantastisk nysgerrige og viser det på
forskellig vis, enten ved at spørge løs
eller gå i sagen med deres fingre.
Jeg oplever, at vores fælles identitet giver
større motivation for lokal organisering
både helt lokalt og i forhold til offentlige
myndigheder. Glem ikke, at vi selv, os der
bor her, skal være med til at give andre
en oplevelse af alle de muligheder, vi selv
har for at gøre noget.
Når jeg læser artiklen her i bladet om,
hvor meget naturen har bidraget med
oplevelser igennem et helt liv er jeg sikker
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på, at blot det at tale ærligt omkring
naturoplevelser er en god træning i at
åbne op og fortælle om, hvad vi føler,
tænker og ser.
Vi er alle meget bevidste om, at vi lever
i et videnssamfund, hvor de globale
kræfter styrer udviklingen. Jeg bliver
stædig som et æsel, når jeg hører, at
vi som lokalsamfund skal affolkes på
denne konto. Hvis vi skal være ærlige
er det ofte af mindre betydning, hvor vi
bor, når vi har gode internetforbindelser
og mobildækning.
Det er med stor glæde, når jeg
oplever, at unge mennesker tager
styringen i deres eget liv og vælger at
bosætte sig her på egnen, hvor vi har
ressourcer som natur og billige huse og
velfungerende institutioner. Hver gang
en ny familie føler sig godt tilpas her på
egnen oplever jeg det som et positivt
fælles ”løft” for egnen.
Nogle vil måske mene, at jeg har en
blind plet i forhold til min vurdering af
egnens selvopfattelse og værdien af
at bosætte sig i landsbyer. Det er en
fornøjelse, når vi kan se, at vi bevarer
områdets tiltrækningskraft på unge
familier. Det er det bedste bevis, vi kan
få på, at vi har noget at have vores
positive selvopfattelse i.
Jeg vil gerne være lige så ærlig som
HKH dronningen, når hun lægger en
hånd på prinsgemalen Henrik og tysser
på ham, når han med store fagter
lystigt fortæller om, at det russiske
samfund er blevet meget mere åbent,
siden de sidst var i Rusland. Den
kongelige samtale kunne godt bære lidt
præg af revy. I mine øjne er samtalen
et godt billede på, at når vi taler med
andre i det offentlige rum, er der noget,
som vi ikke fortæller (mit private rum),
og noget som andre oplever uden, at vi
selv er klar over det (ens egne blinde
pletter). Vi skal bevare lysten til at
fortælle og gerne som Jan Glintberg,
der går ind i samtalen med en
humoristisk indstilling for at blive hørt.
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Fjorden viser tænder

Om naturen i Lihme sogn
- at se den og bevare den
af Peter Ohrt

Peter Ohrt har sammen med
sin familie i mere end 40 år
levet intenst med naturen ved
fjorden i sit lille sommerhus
ved Vadum. Her deler han ud
af sine tanker om naturen, og
hvad den kan betyde for os
som mennesker.
For mig, som mangeårig sommerhusbeboer, har stranden ved Vadum og
Fodmosen og skrænterne ud for denne
lille natur-oase været den natur, jeg
kender allerbedst. I to vintre i træk har jeg
da også i mit sommerhus skrevet en hel
lille ”bog” - mest for min egen fornøjelsesskyld, som jeg har kaldt: ”Der var engang
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en natur”, hvor jeg meget nøje, nærmest
dagbogsagtigt, beskriver, hvad jeg har
set, og hvad jeg holder af.
På ”min” gamle kirkes rene, hvide vægge
så jeg en aften i august billedkunstner
Poul Erik Nielsens mange hundrede
billeder i stort format af naturen med
vores interessante og meget varierede
kyststrækning fra Hostrup Strand til Knud
Strand. Det inspirerede mig til en hel dags
vandring langs den kyststrækning fra
Gyldendal til Hostrup, vi havde set ekstra
mange billeder af i kirken. Hele denne
kyststrækning ud for Vester Hærup,
som på visse strækninger rummer den
mest sommerhusprægede natur, fik jeg
nu genset og gennemfotograferet for at
fastholde udviklingen igennem årene,
også dette sted. Og det gjorde jeg med
stor begejstring, selvom det ikke var alt,

hvad jeg så, jeg var lige begejstret for.
Som jeg nu havde set, også gennem de
mange billeder, rummer denne strækning
både umådelige naturværdier; men også
lige netop den problematik, jeg længe har
været så optaget af i Vadum.
Problemerne vedrørende behandlingen
af naturen
Problematikken består i, hvad både
vi sommerhusejere og kommunens
miljøafdeling har gjort af rigtige; men
også forkerte ting i de sidste 40-50 år ved
den oprindelige store og skønne, før så
uberørte natur langs fjorden.
Har vi f. eks. i tilstrækkelig grad
respekteret fjorden og dens dyreliv, de
skrænter og skønne klinter, hav og vind
og vejr har skabt. Kunne det evt. have
været gjort anderledes; det vi gjorde for at
sikre os sommerhusgrunde og adgang til
fjorden og dens strande?
Især det med den kommunalt forsøgte
kystsikring med mange slags materialer
og de forskellige landmænds, ret
hovedkuls og landskabsmæssigt
voldsomt dominerende, udstykninger af
de mange kystnære sommerhusgrunde
og bebyggelsen af dem er noget,
der længe har interesseret mig. I
tilknytning dertil stiller jeg derfor også
spørgsmålstegn ved den nye, ofte ikke alt
for vellykkede form for beplantning, der
i tidens løb er fulgt med de mange nye
huse. Også i vores eget ”Fjordkrogen” i
det, der nu hedder Skovmarken i Vadum.

har forsøgt at give udtryk for og været
meget optaget af.
Det, jeg i mine amatøragtige
vinterskriverier især gør opmærksom på,
er i virkeligheden ret banalt: Naturen,
som vi er så rigt begavet med her i Lihme
med fredede Kås Hoved og den lange
varierede kyststrækning både imod syd
og vest; denne natur var her først og skal
behandles derefter.
Naturen er - efter min mening - stor og
stærk og evig i sin skønhed og styrke,
mens vi, som nu er de nye beboere og
midlertidige brugere af denne enestående
natur, bør være ydmyge og små og
behandle denne natur så varsomt, vi
kan. Med forstand og med kærlighed
- med indsigt og forsigtighed skal vi
behandle den. Og ikke som de der ofte
af ren og skær uvidenhed her langs
kysten ofte har iværksat helt forkerte

En tur omkring Fodmosen

Om livet som sommerhusbeboer i
naturen ved Vadum strand siden l966
Som sommerhusbeboer siden 1966
på den mindste og mest naturnære
udstykning langs kysten
har jeg naturligvis igennem de år fået et
ganske særligt forhold til netop denne del
af Lihme sogns natur, og hvad der er sket
med den. Det er det forhold, jeg igennem
mine pensionistskriverier på forskellig vis
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former for kystsikringer, både med
hæsligt byggeaffald og naturfremmede
forurenende materialer.
Beplantningen, både den kommunen
og den vi private lodsejere har lavet de
sidste 50 år, har - efter min mening –
heller ikke altid været rigtig. Den har f.
eks. været med til på uheldig måde at
lukke af for udsynet til fjorden og dermed
ændre en væsentlig del af den natur, som
var, da jeg for mange år siden kom hertil
og valgte netop dette sted som mit sogn
og mit natursted..
Historien om vores eget sommerhus
Ud over tanker og betragtninger særligt
i den retning fortæller jeg i min lille ”bog”
også om, hvordan jeg netop halvvejs
mellem de to sammenlagte sogne
Rødding og Lihme - kort efter jeg i l965
kom hertil - på åben mark med vid udsigt
både til Mors og til Spøttrup Borg selv
lykkeligvis fik mulighed for, for forholdsvis
små penge, at erhverve mig en god stor
solbeskinnet sommerhusgrund med
fjordudsigt, hvorpå jeg kunne sætte et
lille, brugt 22 m2 bjælkehus, betalt med
8000 kr., som var lånt mod kaution i
den lokale sparekasse! Dette lille, men
velfungerende hus har så igennem
mange dejlige år været et hyggeligt,
strandnært sommerhus for mig og min
stærkt voksende familie. Fire børn havde
vi til sidst i det lille primitive hus i Vadum
uden el; men altid med vand, hygge og
trivsel.
Og hvor har vi dog haft glæde af dette
lille sommerhusparadis, mens børnene
var små. Og hvor har det præget både os
voksne og vore børn, at vi i ugevis kunne
leve både så tæt på naturen og så tæt
sammen som familie i det lille hus ved
fjorden.
Barndommens betydning for ens
natursyn
Der genoplevede jeg, fandt jeg ud af,
mens jeg skrev om min egen barndoms,
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ofte hele seks ugers, meget tætte og
intense liv: Væk fra byen, helt tæt på
vandet og naturen med mine forældre og
mine fire søskende. Det var i 30-erne i et
tilsvarende lille hus ved Helnæsbugten på
Sydfyn, mens min far var en travlt optaget
præst i København.
Mit natursyn og mine ideer har jeg med
andre ord med mig fra min barndoms
naturnære sommerhus, og det præger
mig stadigvæk. Jeg slår f. eks stadig
med le på vores grund, og længe
holdt jeg og det meste af familien på,
at vi hverken skulle have elektricitet,
græsslåningsmaskine og selvfølgelig
heller ikke fjernsyn i vores elskede
sommerhus.
Men som pensionist og med
velstandsstigningen har vi selvfølgelig
som alle andre også i Vadum for nogle
år siden fået elektricitet og forskellige
udvidelser i boligarealet, så huset nu
egner sig til beboelse hele året og ikke
som oprindeligt tænkt kun i børnenes og
vores egen sommerferie.
I min såkaldte bog skriver jeg om dette
og meget mere. Som pensionist og takket
være udvidelsen af huset og den indlagte
elektricitet har jeg nu haft mulighed for
flere måneder i træk at være alene i huset
ved fjorden. Det har været en særlig
oplevelse for mig. På den måde har jeg
disse måneder med meget skiftende vejr
nærmest fra dag til dag kunnet beskrive
mine oplevelser ved vandet og i vandet!
Samtidig har jeg derigennem også på
en sund og god måde, mener jeg, fået
luft både for min store begejstring for
naturen og - vil nogen nok sige - for
mine frustrationer og ret reaktionære
holdninger til både natur og kultur.
Mit erfaringsbaserede natursyn
Her kunne jeg så, synes jeg, som gammel
erfaren bruger af naturen, skrive om det

Servering af øster fra fjorden ved Vadum.

På vej til den friske fjord.
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vigtige i at kunne tilpasse sig naturen
og ikke, som vi mennesker desværre er
tilbøjelige til, at ville dominere den og
ødelægge den.
Her kunne jeg også skrive ud fra, hvad
jeg rent faktisk så og igennem årene og
især disse vintre har set og erfaret med
fjordens og vindens kræfter; at naturen
ganske enkelt er større og stærkere
end vi er. Ved at iagttage bølgernes og
vindens styrke og kysterne skønhed og
særpræg lærte jeg disse to vintre mere
end før respekt for naturen på dens egne
præmisser.
En af mine mange konklusioner er stadig,
at vi ikke skal bekæmpe hverken bølger
eller vind, som man skal det i en by og en
havn; men derimod hver på vores sted
indrette os efter, hvordan vinder blæser,
regnen kommer, og solen skinner.
Naturen skal vi med andre ord elske og
ære. Sådan som vi i øvrigt også i følge
min tro fortsat skal elske både al tings
skaber, os selv og de få eller mange
medmennesker og medskabninger, vi
hvert på vores sted skal leve vores liv
med, mere eller mindre nært på..
At bo, som vi sommerhusgæster gør
det, i så smuk en egn, så nær kysten
og stranden, er en gave. Et sommerhus
her ved vore stilfærdige kyster er da
også sjældent stort og dyrt, kort sagt
ikke en pralende pengeinvestering,
som andre steder i landet. De allerfleste
sommerhuse her på egnen er små og
forholdsvis beskedne, og naturen omkring
os, tror jeg, betyder stadig meget for dem,
der i årevis ejer eller bebor alle de mange
nye huse, der på mange måder også
gavner ved at skabe handel og trivsel i
et lille yderligt; men naturrigt sogn som
Lihme.
De gratis glæder
Min erfaring ved i så mange år at have
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sommerhus her og være bruger af
naturen her siger mig da også, at alt det,
som er af den største betydning både
ved et kortere eller længere ophold ved
Limfjordens kyster og strande- det er i
virkeligheden gratis.
En smuk solnedgang, en smuk belysning,
en gåtur fra Gyldendal til Kås i al slags
vejr er gratis. Ligeledes er det stadig
også gratis for os i Vadum at gå vores
yndlingstur ” Furemosen rundt ”.
Derfor skal vi, så længe vi kan det, sætte
pris på det, vi ser. Og så vidt muligt
bevare det og passe godt på det også for
dem, der kommer efter os.
Det var bl.a., hvad jeg fik fornyet tro på
ved at se Poul Erik Nielsens skønne
billeder i Lihme kirke ved en i øvrigt hel
gratis forestilling. Tak for denne åndeløst
spændende fremvisning i billeder af vores
fantastiske natur. Det var som al rigtig og
god kunst en øjenåbner.

”Jeg er forhenværende sognepræst og ’pastor’
i Lihme og Rødding sogne fra 1965-1972 og
forhenværende naturfredningsmand i ’det
skønne Odsherred’, hvor jeg nu bor helårs
med min kone Karen blandt mange kunstnere,
græsrødder og andet godtfolk,” fortæller Peter
Ohrt om sig selv.

Augustmorgen ved fjorden.
Foto: Bente Primdahl

9

Øster Hærup er hjemme
af Dorthe Dalsgaard

Efter aftale med Nana Ejsing Dalsgaard
og Anders Dalsgaard skulle vi mødes
hjemme hos dem på Øster Hærup
Strandvej nr. 19. Huset dufter af varmt
brød, og det er en rigtig søndag morgen,
hvor drengene har tid til at hygge sig med
lego i stuen. Drengene, Noah på 3 ½ og
Bjarke på 5 år, legede med nogle Lego
figurer, som de netop havde fået dagen
før, hvor de alle havde været i Legoland
for at opleve.

”Vi bor vestligst i vores omgangskreds,”
siger de; men begge er enige om, at det
er et meget bevidst valg. Rammerne i
Øster Hærup var stedet, hvor Nana og
Anders ønskede at falde til ro efter en
ungdom, hvor de har prøvet rigtig meget.

Bjarke viser en tegning til sin far, og
Anders tager sig god tid til at høre
på drengens forklaring omkring alle
de detaljer, som han har fået med på
tegningen.

Baggrund og den store rejse
Både Anders og Nana har gået på
Skive gymnasium og mødte hinanden
i disse rammer. Anders ville nu hellere
have været ude at sejle i stedet for at
gå på gymnasiet, men er i dag lykkelig
for, at hans mor stillede krav om, at
han tog en studentereksamen først. Da
studentereksamenen var i hus, fik Anders
arrangeret, at han kom med skoleskibet
Danmark.
Anders siger: ”Jeg var ikke en slem
dreng. Det var ikke derfor, jeg endte der,
men blot lysten til at komme ud at sejle.”
Reglerne var dog så stramme, at han
efter et halvt år var glad for frit at kunne
afmønstre, hvorefter han fandt forskellige
jobs.

Vi er ude midt på en mark på et dejligt
landsted med plads til værksted, dyr og
have. Det er langt fra en trafikeret vej,
og rådyrene flokkes på markerne ude i
horisonten.
Nana og Anders i Australien ved Blue Mountain

Efter tre år i København var de ikke i
tvivl om, at de gerne ville bosætte sig på
landet, hvor der var en stjernehimmel
ugeneret af gadelys og trafikstøj.

Nana ventede et år, inden hun søgte ind
på seminariet i Skive. Nana og Anders
boede på dette tidspunkt ikke sammen,
men havde et fælles mål om, at de ville
spare op til en rejse. Da Nana havde
overstået de første to år på seminariet,
tog de på en fælles rejse til Thailand,
Malaysia, Australien og New Zealand.
Selvom de næsten glemte alt om
Danmark, medens de var på denne rejse,
var der gang i en hel masse herhjemme.
Der blev indsendt ansøgninger for
Anders, idet han inden afrejse havde
afgjort med sig selv, at han ville søge
ind som officer inden for søværnet
eller hæren. Nanas svigerinde og mor
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Anders Dalsgaard i
Afghanistan med NATO
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sørgede for, at der var en lejlighed til
det unge par, da de kom hjem. De unge
rejsekammerater kunne flytte sammen
i Søndergade bag Nordea fyldt med
oplevelser fra deres drømmerejse.
Nana fortsatte på Skive seminarium, og
Anders blev optaget som officer. Han
startede på uddannelsen i hæren. Basen
var fortsat i Skive, men Anders tog af

Skolen i Høje Tåstrup ligger i et område
med andelsboliger og lejeboliger, og
Nanas nye kollegaer kunne berette om,
at politiet tidligere havde gjort ophold ved
skolen næsten hver uge, fordi børnene
generelt var meget socialt belastede.
I 2002, hvor Nana startede, var det
blevet meget bedre, og Nana husker
tilbage på arbejdet med hjemmebesøg
og masser af indtryk fra besøgene hos
kurdiske og arabiske familier. Overalt blev
hun taget hjerteligt imod hos de meget
imødekommende og venlige familier, der
alle ville det bedste for deres børn.
I indvandrerfamilierne havde mange af
fædrene en baggrund, hvor de var højt
uddannede fra deres hjemlande, men

Hele familien Dahlsgaard samlet udenfor:
Anders med Bjarke og Nana med Noah.

sted på Sergentskole i Sønderborg, og
træningen foregik i Oksbøl kombineret
med ophold på Skive kaserne.
København
I 2002 var Nana færdig med seminariet
og klar til at tage med Anders til
København, hvor uddannelsen indeholdt
et tre års ophold på Frederiksberg slot.
Parret var heldige at finde en lejlighed i
Sydhavnen. Anders`s netværk udnyttede
de begge, og Nana blev venner med
kæresterne til de andre officerer. Nana
og Anders tænker tilbage på de to årlige
fester, som noget helt specielt hyggeligt.
Nana kom til København som
nyuddannet lærer og blev efter et
uformelt besøg på en skole i Høje
Tåstrup ansat i forbindelse med besøget.
Hun fik starttidspunktet rykket til 1.
september, da det hele gik meget stærkt,
og hun havde brug for at have lidt tid til at
flytte ind og få sig etableret.
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Bjarke og Noah i gang med LEGO’en.

de havde ikke mulighed for at bruge
uddannelserne i Danmark. Derfor kom
familiernes indtægter overvejende fra
taxikørsel eller fra pizzeriadrift. Nogle
børn brugte al deres fritid på at hjælpe
forældrene, og andre elskede at deltage i
de valghold, som Nana havde med idræt.
Nana var heldig at komme ind i et
meget erfarent lærerteam, hvor de
ældre lærere virkelig hjalp de unge til at
fungere, både fagligt og lønmæssigt. De
funktionæransatte lærere gav de unge
mulighed for at påtage sig de opgaver,
som kunne give mere i løn. Der var stor
frihed til skemaplanlægning, og der

var gode traditioner for, at børnene i
indskolingen kom på skovtur eller deltog
i aktiviteter i omegnen. Det var gode
alternativer til det store indkøbscenter,
hvor de ellers holdt til i deres fritid.
Retur til Skiveegnen
Efter tre år i København afsluttede Anders
sin officersuddannelse i hæren, og parret
var parat til at slå sig ned på egnen
omkring Skive igen.
På det tidspunkt var det, at Anders og
Nana faldt for stedet på Øster Hærup
Strandvej. De fandt en bolig, som havde
de rigtige rammer og var i tilpas stand,
så de kunne overskue at flytte ind i
boligen, som den var. De sidste seks år
har de brugt på at lave forbedringer på
ejendommen, og i dag fremstår stedet
som en rigtig perle. Senest har de taget
den helt nybyggede overetage i brug, og
dermed er hele huset renoveret. Det er
indrettet med store lyse rum, og der er
udsigt over markerne fra alle rum.
Begge har været meget engagerede i
karriereudvikling. Anders har taget diverse
kurser i København og er avanceret til
premierløjtnant og nu senest til kaptajn.
Afghanistan
Under Nanas graviditet med Bjarke
begyndte Anders at forberede sig på
at skulle udsendes til Afghanistan med
det tredje hold til Helmand-provinsen.
Der var en omfattende forberedelse,
inden Anders tog af sted på denne
mission. Hans opgave var at lede et
hold ingeniørtropper, der skulle foretage
minerydning. Erfaringerne fra et af
de første hold, der var i Afghanistan,
gav Anders en god forståelse af
opgaven med at stabilisere situationen i
området. Anders fortæller om, hvordan
Talibanbevægelsen støttes med
ammunition og skoleophold i de sydlige
nabolande som f. eks Pakistan og Irak.

Dagligdagen
Da Bjarke var ca. 1½ år fik han
lillebroderen Noah. Med to børn med kort
interval har familien holdt deres ferier
overvejende hjemme i Øster Hærup. Når
de har været på udflugter og ture med
få overnatninger, har det givet familien
fælles oplevelser, som de glædes over.
Nana har haft ansættelse på Resen skole,
hvorfra det var let at nå hjem og hente
børnene i dagpleje og nu i børnehaven i
Lihme.
I dag er Anders med i ledelsen i
uddannelsessektionen på Skive
kaserne. Her forestår man uddannelse af
sergenter, officerer og løjtnanter i hæren
inden for de områder, som Skive er
specialiseret i. Der kommer rigtig mange
igennem disse uddannelser, og når det
er passende arrangeres der i samarbejde
med Skive kommune charmebesøg på
egnen for at vise, at Skiveegnen er et
spændende sted at slå sig ned.
Nana har for nylig taget udfordringen
op med jobbet som ungdoms- og
uddannelsesvejleder i Thisted. Den lidt
længere køretid kan praktiseres, fordi
Anders henter børnene i børnehaven
nogle planlagte dage, samt at
bedsteforældre også jævnligt møder op
og hjælper familien i Øster Hærup.
Vi siger farvel til hinanden ude på
legepladsen med udsyn til engene med
græssende heste og den nyanlagte
græsplæne. En af papegøjerne forsøger
vist at fortælle, at det er rart, at familien er
hjemme og nyder weekenden sammen.
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

Lihme Tennisklub

Medlemspriser sæson 2011
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

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

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

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40
Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
5127 0704

Slip for regnskabet
- lad mig hjælpe dig
til at holde fri.
Kontakt mig for en
uforpligtende snak.
Amtsvejen 21, Lihme,
97 56 02 90/20 87 88 23
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Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

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
2176 6615
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Ny fredskov spirer i Ålbæk
af Marianne Husted

Den ruhårede hønsehund spurter ned
over græsmarken, standser op og vejrer
om noget er i luften, inden den vender
om og løber tilbage til sin familie, som
bevæger sig i et mere jævnt tempo på
den langstrakte stribe græs. Rødt, blåt,
gult og grønt. Valmuer og kornblomster
i spredte pletter, store områder med
solsikker og korn flankerer marken, der
fører ned til en sø. Mellem blomsterne
og kornet er der også små træer, men de
kan være svære at få øje på.
”Det første år ser det jammerligt ud.
Der er rigtig meget ukrudt, men sådan
skal det være,” forklarer Klaus Aamann
Jensen, der går på græsset sammen
med sin kone Kirsten Hørby og børnene
Emil, Laust og Majken. Ukrudt og træer
kæmper om pladsen, både i de smalle
bræmmer langs græsmarken ned til søen
og på de seks ha, som familien i foråret
fik plantet til med 23.000 birk, el, eg, bøg
og kirsebær. Det er gamle danske sorter,
der indgår i en original løvskov, og som
lever op til reglerne for at få tilskud til
skovrejsning.
”Når vi har jorden, så vil vi hellere have et
fristed ud af det frem for at leje det ud og
have en masse store maskiner kørende,”
siger Klaus, som ikke tidligere har boet
et sted, hvor han ikke havde umiddelbar
adgang til skov. Hunden befinder sig ved
en lille plet træer på den modsatte side af
søen sammen med drengene, og Majken
forsøger sig med lidt fiskeri med sin
hjemmelavede fiskestang.
Pesticidfrit
”Når vi først er kommet hjem fra arbejde,
vil vi gerne have naturen lige ved døren,”
siger Kirsten, som har fulgt udviklingen
på familiens jord næsten hver eneste
aften siden entreprenørmaskinerne fra
PrimeNature i Give reolpløjede markerne
i april, plantede træer i øer omgivet af
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eng og overdrev og gravede ud til søen,
der er på 1800 m2. PrimeNature har
stået for hele projektet med tegninger,
ansøgninger om tilskud til skovrejsning og
anlæg, så hele herligheden ender med at
koste familien knap 100.000 kr.
Det hele er anlagt og skal plejes uden
brug af sprøjtegifte og kunstgødning, og
ifølge Klaus går firmaet meget op i at lave
projekter, der øger biodiversiteten.
”Det kan vi også allerede se, at det
gør. Der er en masse frøer, guldsmede
og andre insekter ved søen,” siger
han. Markerne skråner op mod Lihme
og rummer et af de højeste punkter
i området, hvorfra der er udsigt til
Struer, Jegindø og Sallingsundbroen.
Herfra kan familien om få år også nyde
et kig ind i skoven, der på de første
tre år skal nå op i en vis højde for at
skovrejsningstilskuddet kommer til
udbetaling. I starten er det hele hegnet
forsvarligt ind, så træerne kan vokse i
fred for vildtet; men senere bliver der
åbnet op, og Ålbæk får en fredskov med
offentlig adgang.

Kirsten, Majken, Laust, Emil og Klaus glæder
sig over deres spirende fredskov.
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Solfangere til varmt vand
Af Palle Jørgensen

Solpaneler til fremstilling af varmt vand er
en af de ældre ”grønne energikilder”. Den
er blevet meget effektiv, og anlægget kan
købes til en overkommelig pris. Det er
muligt at købe alle delene ved diverse vvs
grossister, også på internettet hvis man
har mod på det, og hvis man så er lidt fiks
på fingerne, er det også nemt at montere,
dog med undtagelse af eldelen, som man
selvfølgelig ikke selv må rode med.
På de danske breddegrader er det
specielt vigtigt at have så effektive
solfangere som muligt. Solen skinner
1.800 timer om året i Danmark, men
et solvarmeanlæg virker ikke kun,
når solen skinner. Det virker også
på en gråvejrsdag, bare mindre. Det
skyldes, at solenergi består af både en
direkte stråling og en diffus stråling fra
himmelrummet.
To typer
Der findes to typer solpaneler. Den ene
type består af plader, der er presset i
facon og loddet sammen to og to, så der
dannes rør til at transportere varmen væk
fra panelerne, der er malet sorte, for at de
bedre kan optage varmen. Pladerne er så
monteret i en kasse med glaslåg, hvilket
jeg ikke vil skrive mere om, da jeg tror de
fleste kender eller har set den type.
Den anden type kaldes en Vakuumrør
solfanger. Her gennemtrænger solens
stråler glasrøret og opvarmer en sort
metalplade inde i røret. På metalpladen
er rørene til det cirkulerende vand
fastgjort. I selve glasrøret er der et lavt
tryk, d.v.s. med kun få luftmolekyler. Den
varme metalplade, som normalt vil være
betydelig varmere end udeluften, vil
under normale omstændigheder, altså i
en normal solfanger, afgive en hel del af
denne varme til omgivelserne. I Vakuum
solfangeren er denne varmetransport
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næsten elimineret, idet der uden om
pladen i røret så at sige ikke er noget
luft, der kan videretransportere varmen.
Kun en mindre del af varmen afgives
som strålevarme. Derfor den høje
virkningsgrad i en Vakuum solfanger.
Vakuumrør solfangerne udmærker sig
ved at lave mere varmt vand på kolde
og overskyede dage; ca. 40 % mere end
almindelig solfanger.
Hvis et rør bliver defekt, kan det udskiftes,
uden at vandet skal af systemet,
betryggende hvis man har boldglade
børn.
Opbygning
Til nogle anlægs styringer kan man få en
datalogger, så man kan følge med i, hvor
meget anlægget producerer. Det er jo
altid spændende at se besparelsen.
Der er mange måder at opbygge
anlægget på. Man kan ikke sige noget
om, hvilken der er den bedste, før
man kender forholdene i husstanden,
samt det eksisterende varmtvands- og
varmeanlæg.
Først skal man beslutte om anlægget
kun skal producere varmt brugsvand,
eller om det eventuel, også skal kobles
på varmeanlægget. Når den beslutning
er taget, kan sælgeren finde ud af, hvor
mange m² solpaneler der skal til, og
hvordan anlægget kan opbygges, så man
får den bedste og mest effektive type.

Et simpelt anlæg kun til varmt brugsvand, med
elpatron, hvis der ikke er solskinstimer nok.

Vores værdigrundlag for at drive Slagtermesterinden er:
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten Munkesø
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog
Ristet hotdog

17,17,7,24,24,-

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

24,19,26,-

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

39,49,49,65,49,65,-

½ Kylling m/pommes frites
½ Kylling m/salat

65,65,-

½ Kylling m/agurkesalat
43,10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
57,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
52,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes

&

5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
60,Big Burger
39,Cheese Burger
43.Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese

52,49,49,63,-

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

59,59,59,-

Majstrekantsburger m/kylling 45,Kyllingeburger m/paneret kød 40,Kyllingeburger m/ slice kød
49,Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger

68,73,-

Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab

83,65,-

Menu: Hjemmelavet burger

95,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola

52,52,-

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup

Live musik!
Annonceres i
Spøttrup Ugeavis
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Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33
NB: INGEN UDBRINGNING

&

Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 75,Marinerede kyllingestrimler

Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

39,-

Salat m/ kylling el. kebab

55,-

75,-

BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites

37,37,-

75,-

5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,

m/pommes frites og salat
49,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 59,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

57,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

57,39,39,39,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

28,20,-

remoulade, ristet løg og
agurkesalat

39,45,-

37,-

27,-

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

kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-22:00
Lukket
kl. 17:00-23:00
kl. 16:00-24:00
kl. 13:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Åbningstider (køkkenet)

Sunshine
solcenter

åbent hver dag
07.00 - 22.00

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag

kl. 17:00-21:30
kl. 17:00-21:30
Lukket
kl. 17:00-21:30
kl. 16:00-21:30
kl. 13:00-21:30
kl. 13:00-21:30
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Høststemning
Foto: Lars Andersen
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Høstgudstjeneste
af Birgit Jørgensen

Mange har fundet vej til en skøn
beliggende plet i Nørre Lem plantage, der
danner rammen om høstgudstjenesten
for Lem, Lihme, Vejby og Rødding
sogne. Luften er varm denne dag og
blandes med af duften af skov. Solen
forsvinder ind imellem bag skyerne, men
det holder tørt, så den sidste kornhøst
kan bringes i hus denne første søndag i
september. Gudstjenesten som holdes
af Anne-Mette K. Jørgensen og Jakob F.
Nielsen, krydrer ekstra med sang af Skive
Musikskoles Kor og med et musikstykke,
der på smukkeste vis bliver spillet på
kornet af Helene Dalsgaard. Efter kaffen
og kagerne er der naturvandring, hvor
der blev fortalt om skovens forunderlige
hemmeligheder af Ivan Andersen.
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Erik Hansen, Bent Jakobsen, Jørgen Degn
og Otto Lindum i det smukke kor med
kalkmalerierne i Lihme kirke.

Kultursommer i
Lihme kirke
af Ann Balleby

I juli og august har Lihme kirke lagt rum og
vægge til to aftner med lokal kultur af høj
kvalitet.
Lokale melodier
Sommerkoncerten, som traditionelt
afholdes i juli var en spillemandskoncert,
men iklædt den klassiske musiks instrumenter: violin, klarinet, kontrabas og
bratsch. Med Otto Lindum som kyndig
stifinder blev den store forsamling på godt
100 mennesker ledt igennem primært
Sallings spillemandsmusik. Det fik folk til
at sidde uroligt med fødderne og bevæge
kroppen af bare danselyst.
Meget tyder i skrivende stund på, at denne
sommeraften i Lihme kirke inspirerede til,
at der bliver en aften med folkedans til
næste sommers byfest.
Storm og stille
En august aften lidt sent, så det var blevet
mørkt, lagde Lihme kirke vægge til godt
700 fotos af Poul E. Nielsen. Billederne
var stemningsmættede og alle taget på
kysten mellem Kås og Hostrup. Den kyst,
som alle 80 deltagere sandsynligvis
kender så indgående, fik nyt liv og pirrede
forfriskende sanserne - genopladede dem.
Karakteristikken viste et fantastisk,
forunderligt, lidt finurligt og smukt sted af
stor, respektindgydende skønhed.
Storm og stille-billederne blev rammet ind
og løftet af musik af J. S. Bach, fremført
af Elisabeth Juul på kirkens orgel. Det var
en kraftpræstation, en musikmaration på
60 minutter!

Poul E. Nielsen og Elisabeth Juul
er klar til den smukke foto- og
musik-aften, som fremhævede
sognets flotte natur.
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Hygge bagefter
Efter begge arrangementer var der hygge
i kirken. En dejlig skik i Lihme, som giver
rig lejlighed til at dele kulturoplevelserne
med andre og til at træffe venner,
bekendte og ubekendte.

Fællesspisning
for alle
I Lihme er fællesspisninger i vinterhalvåret ved at være en veletableret
skik. Spisningerne startede i 2007, og det er således 4. sæson, der
løber af stablen i 2011-12. Spisningerne er startet og drevet af Bente
Sørensen og Ann Balleby og holdes som hovedregel i Aktivitetshuset
ved skolen, så børnene kan bruge gymnastiksalen mv.
Konceptet er, at forskellige foreninger eller grupper laver mad en gang
pr. sæson. Nogle har lavet mad hver sæson, f.eks. gymnasikherrerne,
andre har været med en enkelt sæson. I denne sæson skal 6. klasse
på Lihme skole vise, hvad fru Bendix har lært dem i skolekøkkenet.
Jagtforeningen har også meldt sig, og det er vildt for det er vildt de
serverer!
Datoer til kalenderen:
Onsdag den 12. oktober - Jagtforeningen
Onsdag den 9. november - 6. klasse
Torsdag den 19. januar - Husholdningsforeningen (i forsamlingshuset)
Torsdag den 23. februar - Gymnastikherrerne
Tirsdag den 20. marts

Rådyr på Søndrhede i det tidligste
forår 2011.
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Anmeldelse:

Limfjorden - steder og stemmer
af Ann Balleby

Hans Edvard Nørregård-Nielsen er
hovedmanden bag kæmpeværket:
”Limfjorden, steder og stemmer”. Han er
opvokset ved Nissum Fjord, men har i sit
voksenliv boet i København, hvor han har
været et meget markant navn i dansk
kunst, bl.a. som direktør for Nycarlsberg
Fondet. Bogen er hans livstestamente.
Den er skrevet på en rejse fra vest til
øst i Limfjorden. I bogen slås ned på
interessante, kulturbærende steder langs
fjorden. Her i sognet er der i kapitlet:
”Sallingland” nedslag og beskrivelser af
Kås og Lihme kirke. Lem kirke og
Spøttrup Borg er ligeledes ”fortalte”. Alle
fortællinger ledsages af smukke fotos og
malerier.
Bogværket kan varmt anbefales, og prisen
er forbavsende rimelig.
Anmeldelse:

Rent liv

af Ann Balleby

Skive byråd har udgivet en fin ”bog”
med tanker om livet, som det kan leves i
Skive kommune i fremtiden. Udgangspunktet er en ”samtale” med bysbarnet og
brandingguruen Martin Lindstrøm om,
hvad: ”der helt realistisk set er unikt?”
Bogens ideer er opdelt i fem:
- Livet
- Fjorden
- Maden
- Energien
- Det femte element
Ideerne bæres af interview mv. med bl.a.
Marttias Kolstrup fra Düne, Poul Pedersen
fra Thise Mejeri og Timothy Jakob Jensen.
Layoutet er lækkert, opfindsomt og
moderne og anvender f.eks. QR koder,
som er en funktion, en app på smartphones.
Bogen giver rum for fremtidstanker om
livet og innovationen på Skiveegnen.
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- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Jebjerg Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
Prima gas
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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Mit Palæstina
af Jeppe Schmidt

De fleste forestiller sig måske, at
Mellemøsten er ørken og atter ørken,
hvor grønne dale og vandfald blot er et
fatamorgana. Dette var også min egen
forestilling om Mellemøsten, da jeg i
december besluttede mig for at rejse
dertil. Mellemøsten er på mange måder et
historisk epicenter. Her blomstrer de store
religioner og kulturer side om side med de
udfordringer og konflikter dette nu måtte
aflede. I vores del af verden er disse
udfordringer også nærværende. Hvordan
skal vi forholde os udenrigspolitisk til
de krige, der udspiller sig i regionen?
For ikke at tale om de indenrigspolitiske
spørgsmål. Her diskuterer vi, hvordan
vi skal forholde os til det multikulturelle
samfund, burkaer, stormoskeer og
islamisk kultur. Disse emner relaterer sig
hver og en til dette historiske epicenter,
Mellemøsten. Så da jeg dengang i
december fik muligheden for at rejse
til Mellemøsten og udforske disse
konflikter og kulturer, var det ikke en svær
beslutning - selvfølgelig skulle jeg det!
Den universelle familie
Jeg skulle rejse med den danske
organisation Mellemfolkeligt Samvirke.
Jeg valgte netop denne organisation, da
de gjorde det muligt, at jeg kunne komme
ud og arbejde som engelsklærer i en
palæstinensisk flygtningelejr. Samtidig
skulle jeg bo hos en lokal familie i lejren.
Selvfølgelig var jeg spændt på at komme
ud og undervise i nogle helt nye og
fremmede omgivelser, men at komme ud
og bo tre måneder hos en lokal familie
var bestemt det, jeg så allermest frem til.
Når jeg tænker tilbage på det sidste halve
år, er det også netop den familie, der står
stærkest i mine minder.
Jeg ankom til Palæstina den første
marts, forinden havde jeg været en
måned i nabolandet Jordan. Palæstina
var anderledes, her var grønnere og
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Jeppe holder kaffepause i den
gamle by i Jerusalem.

oliventræerne stod side om side i det
bakkede landskab. Det var dog ikke
kun landskabet, der havde forandret
sig. Sammensætningen af mennesker
havde også forandret sig radikalt. Når du
kører henover Vestbredden, ser du på
den ene side de mange palæstinensiske
landsbyer med små ensartede huse
og majestætiske moskeer. Kigger du
til den anden side, ser du de mange
jødiske bosættelser. Massive og skarpt
bevogtede. Her er beboerne lyse og
østeuropæiske af udsende. En verden
af kontraster og kulturel diversitet, men
også en verden, hvor den militære
tilstedeværelse er enorm. Den verden
skulle jeg således være en del af i tre
måneder.
Efter et kort ophold i Hebron, ankom
jeg til Al-Arroub flygtningelejren syd for
Betlehem. Her skulle jeg bo hos familien
Alraee. Det, der i høj grad præger
mellemøstlig kultur, er den enorme

gæstfrihed, man møder som rejsende.
Denne gæstfrihed fik jeg også at mærke
hos min værtsfamilie. Der gik ikke længe,
inden at jeg følte mig hjemme i Alraee
huset.
I Mellemøsten er familiestrukturen ikke,
som vi kender den herhjemme. Hos
Alraee boede de tre generationer under
samme tag. Der findes ikke nogen form
for socialt sikkerhedsnet, og man er
derfor nødt til at skabe den sikkerhed
inden for familien. Bliver man for
eksempel arbejdsløs, er det familien, der
sørger for, at man kan få mad på bordet.
Det samme gør sig gældende i forhold
til uddannelse, hvor det i mange tilfælde
er de ældste sønner, der bliver sendt på
universitet. På den måde kan de fortsat
forsørge familien. Som dansker kan
dette virke totalt fremmed, men der er
på mange måder også noget sympatisk
ved ideen om, at man selv sørger for de
ældre generationer, frem for at lade det
offentlige tage over.
Til min store glæde opdagede jeg,
at min værtsfamilie var den lokale
musikerfamilie. Der blev spillet traditionel
palæstinensisk musik. Mange nætter
gik med at drikke stærk arabisk kaffe og
spille folkesange til langt ud på natten.
Jeg husker især en nat, hvor lejren
var tæt pakket med israelske soldater,
sådanne nætter var det uklogt at bevæge
sig udenfor, så der blev spillet ekstra højt
til ære for de soldater, der var på patrulje
natten igennem.
Sådan sad vi tit, jeg lyttede for det meste
bare til sangene, som jeg til sidst kunne
genkende og begynde at synge med på,
selvfølgelig uden at forstå hvad der blev
sunget om. Jeg fik forklaret, at de fleste
var store episke kærlighedsfortællinger,
eller sange om deres land Palæstina.
På den måde fik jeg også udbygget mit
kendskab til den arabiske folkemusik.
Et andet minde, der står klart, er de
mange fredage, hvor familien var samlet

om den palæstinensiske nationalret.
Fredag er den muslimske helligdag,
hvor man typisk bruger dagen sammen
med familien. Her bliver der serveret
traditionel mad, og diskuteret frem
og tilbage om ugens begivenheder.
Sådanne dage kunne jeg tit genkende
stemningen og følelsen af at være
samlet som familie, men hvad havde
jeg mon regnet med? Familien er jo en
størrelse, som ikke forandres, bare fordi
man er i et fremmed land. Som familien,
er kærligheden og varmen jo universel.
Selvfølgelig er rammerne anderledes for
en palæstinensisk familie, men i bund og
grund er kernen jo den samme, uanset
hvor i verden du befinder dig.
Mødet med en fremmed kultur
Selvfølgelig var opholdet hos familien
også en svær prøvelse. At skulle indgå
i en ny og fremmed kulturel kontekst er
ikke altid en nem øvelse. Jeg må også
indrømme, at jeg på et eller andet niveau
havde mine fordomme om, hvordan jeg
ville blive modtaget som ikke troende
og dansker. Til min store overraskelse
havde jeg faktisk også svært ved at slippe
disse fordomme - måske hviler der bare
en general mistro i den danske karakter,
en mistro der giver sig til kende ved
mødet med det fremmede og ukendte.
Heldigvis blev de iboende fordomme gjort
til skamme.
Min værtsfamilie var opmærksom på
forskellighederne og tog bestemt hensyn
til mig. Et godt eksempel er spørgsmålet
omkring religion. I et traditionelt og til
tider konservativt samfund kan det være
svært at forstå, hvordan man kan vælge
at være ateist og leve et ikke religiøst liv.
Min oplevelse var dog, at jeg i høj grad
blev respekteret, som den jeg var, og at
der i familien var fuld forståelse for, at jeg
kom med en anden kulturel baggrund.
En sådan gensidig respekt udgjorde
selvfølgelig også grundlaget for nogle
gode diskussioner omkring religion og tro.
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Den gyldne moske i Jerusalem.
Efter Mekka er dette sted det
helligste i verden for muslimer.

Der bliver spillet musik hos
familien Alraee.

Den gamle by i Hebron.

Efter at have rejst i forskellige muslimske
lande forstår man hurtigt, hvordan
størstedelen af muslimerne selvfølgelig
ikke vedkender sig den aggressive og
mere radikale udlægning af Islam - som
i høj grad præger vores mediebillede og
forståelse af Islam. En anden afgørende
erfaring er også den, at man mange
gange må forstå at sondre mellem, hvad
der er religion og tradition. Mange af de
problemstillinger, som man har tendens
til at sætte i forbindelse med Islam, er i
virkeligheden et spørgsmål om traditioner.
På den måde skabes der tit og ofte et
forkert billede af Islam som religion.
Misforståelserne er mange, og netop
derfor er kulturmødet så afgørende for en
gensidig forståelse og respekt. Efter at
have oplevet Mellemøsten og hverdagen
hos en palæstinensisk familie, mener
jeg at have fået et indblik i kulturen, der
bevirker, at mine holdninger nu dannes
på et mere personligt og fornuftigt
grundlag. Man kunne således ønske sig,
at der i den offentlige debat blev skabt et
mere nuanceret billede af Islam og den
muslimske del af verden. Mine oplevelser
har kun været positive, og jeg har nu et
hjem i Palæstina, hvor jeg har lovet at
komme tilbage den dag min værtsbror
skal giftes; men mon ikke at jeg vender
tilbage inden da.
Området omkring flygtningelejren.

Udsigt over Hebron by. I
forgrunden ses en jødisk
bosættelse.
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Endelig i rette stald
af Marianne Husted

Under anden praktikperiode i
landmandsuddannelsen passer Ann
Witte kvierne på Nr. Dueholm. Hun ser på
deres adfærd og holder øje med sygdom,
så alle trives som de skal. Selv er hun i sit
es i landbruget, men det tog hende nogle
år at finde dertil. Efter otte år på Lihme
Skole, to år i Rødding og 10. klasse
på Håndboldcollege i Viborg skøjtede
hun rundt mellem forskellige jobs og
ungdomsuddannelser. Handelsskole,
VUC og HTX var hun inde over.
”Jeg begyndte på uddannelserne uden at
vide, hvad jeg ville. Det var frustrerende,
men der er jo også et pres om, at man
skal have en uddannelse,” fortæller hun
og fortsætter: ”Jeg har altid været helt
vild med dyr, og min store interesse ligger
inden for naturvidenskab. Gennem en
grundig snak med en ungdomsvejleder
eller en anden person kunne jeg måske
have opdaget mulighederne inden for
landbrug.” Det skete dog ikke. Derimod
opdagede Ann mulighederne i en
læseferie, mens hun var i gang med 1.
HTX. Da var hun flyttet sammen med sin
kæreste, hvis forældre ejer Nr. Dueholm.
”Jeg havde en masse timer på gården,
og det var helt vildt interessant, så jeg
spurgte om jeg måtte komme i praktik,”
siger Ann. Der blev sagt ja, og Ann
gennemførte landbrugsuddannelsens
første praktikforløb på Nr. Dueholm.
Herefter tog hun grundforløbet på
Asmildkloster Landbrugsskole, hvor
hun fik tildelt grundforløbsprisen som
den dygtigste elev på baggrund af sin
store interesse for faget og en stribe
topkarakterer, bl.a. 12 i en afsluttende
eksamen om svin.
Ann vender tilbage til landbrugsskolen
til februar, når praktikperioden på Nr.
Dueholm slutter. Hun glæder sig til at
lære en masse nyt og ser frem til et liv i
landbruget med at passe dyr.
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Miss Aulum
af Marianne Husted

Der var ingen tvivl i de to politikeres sind,
da de skulle udpege Miss Aulum 2011.
Hun holdt hovedet højt, skød en god fart,
så hun ikke krummede i ryggen; men
tvært imod viste alle sine gode sider.
Og da hun stod foran dommerne, Søren
Green (V) og Tommy Tønning (SF), var
hun adræt og uden antydning af svajen.
”De syntes bare, at hun var så god,”
fortæller 22 – årige Ann Witte, der
førte den rødbrogede ko, 2915, som
nåede helt til tops ved dyrskuet i Aulum
i begyndelsen af august. Hun er ved
at uddanne sig til landmand og i gang
med sin anden praktikperiode på Nr.
Dueholm i Vridsted, som har 240 rød- og
sortbrogede malkekøer. Gården deltog
med fem køer og to kvier på dyrskuet.
Ud over 2915’s højst opnåelige placering
på skuet som Miss Aulum, løb dyrene af
med ærespræmier og kåringer for ”bedste
sortbrogede kvie”, ”bedste rødbrogede
kvie”, ”bedste rødbrogede ko” og ”bedste
ældre rødbrogede ko.”
”Det er en tilskuerbegivenhed at se
dyrene blive friseret op,” siger Ann, der
også har mønstret Nr. Dueholms køer og
kvier på Landsskuet i Herning og dyrskuet
i Skive og været med til at score en række
præmier. Inden udstillingerne ligger flere
måneders forberedelser og træning af
dyrene, så Ann med et let tag i grimen
straks bringer en ko til ro igen, hvis den
begynder på noget, som hun ikke synes
om. Og håret skal sidde helt perfekt. Det
tager Ann op mod to timer at klippe en
ko, hvorefter hun kan bruge yderligere en
halv time på at sætte håret på rygsøjlen.
”Vi blæser det op med en hårtørrer,
klipper det helt lige, sprayer med hårlak
og farver det,” forklarer Ann, der har
deltaget i kurser i at gøre dyrene klar til
dyrskue og spurgt erfarne folk om gode
tricks, som hun og de brogede har taget
til sig med stort udbytte.
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Lav en pakkekalender

Idé og produktion af Anton Nielsen Husted, tekst af Marianne Husted

24 dage med 24 små pakker. Én til hver af de 24 første dage i december.
Det er kernen i en pakkekalender. Pakkekalendere kan se ud på rigtig mange
måder. Nogle er broderede, andre består af strømper, nogle ligger i vidueskarme. Både små børn, større børn og også voksne bliver glade for at få en
pakkekalender. Fyldt med forventningens glæde.
Det er også sjovt at lave pakkekalenderen. Og lige netop tilpasse den til modtageren. Et barn. Et barnebarn. En veninde. En ven. Eller en søster og hendes
kæreste. Her er en model, som på baggrund af en grundform kan tilpasses alle
aldersgrupper.

Tag et kvadrat og fold det
diagonalt på den ene led.

Fold spidserne ind, så de
ligger oven i folden.

Og fold på den anden led.
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Fold diagonalt på den anden led, men tryk kun lige
på midten.

Fold ud.

Tryk sammen, og du har
en grundform.

Fold et hjørne ned til midten, og fold det ud igen.

Fold sammen efter linjerne
på den ene led.

Hæft på bagsiden, så der
bliver en lomme til at stikke
gaven i.

Du skal bruge:
-

En gammel bog med billeder, nogle kulørte blade, noget smukt papir
eller lignende, afhængigt af hvem der skal have pakkekalenderen.
Skær 24 kvadratiske stykker papir, fx 21 x 21 cm.

-

Et stort stykke karton og silkebånd.

Sådan gør du:
- Fold 24 ”lommer” som vist på billederne på venstre side og skriv eller lim en
dato på hver ”lomme”.
- Klip huller øverst i hver ”lomme”, så den kan bindes til med en sløjfe.
- Lim ”lommerne” fast på kartonen med en limpistol.
- Dekorer pakkekalenderen med tekst, udklip, pynt eller lignende.
- Læg små gaver i hver ”lomme”
- Luk ”lommerne” med en sløjfe af silkebånd.
- Overrask dem du holder af med en helt personlig pakkekalender!

Færdig julekalender med pynt og gaver til en søster og hendes kæreste.
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Zumba er også nået til Lihme
af Sanne Stærdahl

Zumba er en fantastisk form for sport,
hvor man får rørt hele kroppen. Det er en
blanding mellem dans og fitness. Det er
hårdt, men samtidig også sjovt, og man
har overskud til at smile og grine, mens
sveden render ned ad én.
Zumba er det man gør det til. Man har lyst
til at tage til Zumba hver gang, og man
siger øv, hvis en time bliver aflyst. Det kan
tit være svært at få sig taget sammen til
at dyrke noget motion; men sådan er det
ikke med Zumba, fordi det er sjovt. Det
er rigtig svært de første par gange, men
giv ikke op. Det kommer lige så stille, når
man lærer musikken og rytmen at kende.
Der er ikke noget, der er rigtigt eller
forkert. Bare man får sig rørt og har det
godt, og når musikken kører, er det svært
at stå stille
Tine og Eva
Tine Tinglef har startet et hold på Lihme
skole i gymnastiksalen. Tine er en super
dygtig instruktør. Hun er rigtig god til at få
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alle med og hjælper til med, at alle har det
sjovt. Tine har altid et smil på læben og
har overskud til at få et smil frem hos os
andre, selvom vi føler, vi er ved at gå til.
Tine og hendes yngste datter, Eva, har
præsenteret Zumba for mig, og jeg ville
ikke kunne undvære det den dag i dag.
Det kan jeg takke dem for. Jeg er blevet
bidt af det. Så meget at jeg selv overvejer
at uddanne mig som instruktør, hvilket jeg
håber, der bliver en realitet.
Zumba er for alle aldre, unge som ældre,
og det er både unge og ældre, som er
med, og det er så skønt. Vi har en fest
hver gang.
Kom og vær med. Det er om onsdagen,
og det koster kun 20 kr. pr. gang, og der
er garanti for smil, latter og en ordentlig
svedetur.

Niels Husted på Svingårdsted er 83 år
og aktiv landmand med 43 hektar, egen
mejetærsker
og griseavl.
I interviewet
LARS BONDE
· BILSTRUPVEJ
· 7800 SKIVE
· TLF. 97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
fortæller Niels
om sit liv.
Skiveegnens største skov- og havebutik

Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

Niels Husted blev født i 1925 på slægtsgården
Svingårdsted 1½ km syd for Lihme. Jorden
derude har været i slægtens eje siden 1645.
Han fik en yngre søster – forældrene var
”modne mennesker”, da de fik børn.

Niels gik i skole i Lihme, men blev efter ét
år flyttet til Ålbæk skole, hvor hans farbror
var lærer: ”Måske har jegHvad
væretenten
uartig eller
det drejer sig
noget”, fortæller Niels med et
smil.
Det var til mindre
om
materiel
fem km på cykel eller gåben.

opgaver i hjemmet eller
større
erhvervsopgaver,
En nabokone var på besøg hos Niels’
mor,
har vi det du skal
da han kom hjem kl. 5 om eftermiddagen.
Nabokonen sagde: ”Det har været en lang dag bruge!

www.skp-el.dk

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

Niels.” Niels svarede: ”Ja, men en skøn dag.”

Klik ind på

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

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04
Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

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

stort materiel
udlejningsprogram

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
os på
var langt væk. Transporten foregik med ”lille
9752 6220
bil” en art taxi, som kørte ud fra Lihme.og hør om de
Lillebilmanden hentede familien hjemme på
mange
gården, kørte dem til Lyby og ventede til de
muligheder!
skulle hjem igen, så han blev budt ind i stuen
til kaffe og aftensmad med resten af selskabet
Salg og leje
og kom dermed af
tilalle
at kende
typer hele familien.
Nogle gange skulle
dentillille
Niels på ferie
trailere
private
og erhverv!
hos morbroren helt
ovre på Mors – morbroren
var den i familien, som boede længst væk. Så
cyklede Niels til Ny Mølle, hvor han hejste
et bræt, så færgemanden kunne se, at der var
en, der skulle med færgen. Der kunne så godt
gå noget tid med at vente på færgemanden,
for hvis han f.eks. lige var ved at rense roer,
så skulle han jo først have hesten spændt fra,
før han kunne komme i robåden og bringe
passagerer over.
Niels har en alder, så han kan huske, hvordan
en masse handlende kom ud til gårdene:
manden med lertøj, hosekræmmeren,
brødmanden, slagteren, fattige arbejdsløse
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

I skrivningens stund er vi ved at få fuget
forsamlingshuset. Alle de gamle mure får
et tiltrængt løft. Preben Nielsen, Søren
Sørensen og Carsten Fredsgaard har lagt
frivillige kræfter i arbejdet som hjælpere,
og Lihme Murerfirma ved Knud Langberg
står for selve murerarbejdet. I næste uge
får vi skiftet vinduerne på sydsyden af
forsamlingshuset, også her er det en af
vores lokale håndværksfirmaer, som står
for arbejdet; Per Ramsdahl.
Det er rigtig dejligt, at vi nu får opfyldt et
længerevarende ønske om at få renoveret
forsamlingshuset udvendigt. Det har vi
sparet sammen til gennem de sidste
år, og opbakningen til foreningen, både
alle de som er medlemmer (kontingent),
brugerne af forsamlingshuset (leje)
og den gode tilslutning til foreningens
arrangementer giver nu et synligt resultat.

I december 2011 vil vi komme rundt
ligesom sidste år for kontingentbetaling
for 2012. Der er uændret kontingent: 200
kr. pr. husstand med flere personer, og
100 kr. for husstande med én person.
Vi håber på rigtig god opbakning og
tilslutning til foreningen.
Forsamlingshusets forbedring
og forskønnelse trækker folk til.
Et stort frivilligt arbejde er blevet
udført af Carsten Fredsgaard,
Preben Nielsen og Søren
Sørensen. De er blevet vartet
op af Annie Jensen.

Vi ser nu frem til efterårets aktiviteter.
Nogle af dem får ekstra omtale her.
Søndag den 6. november 2011 har
vi ”Forsamlingshusets dag”. Dagen
er en aktivitet på tværs af hele
Skive Kommune, hvor de enkelte
forsamlingshuse og borgerforeninger
er gået sammen med kommunen om at
åbne forsamlingshusene for aktiviteter.
I år vil Lihme Borgerforening arbejde
med emnerne, ”Tilflytning til området”
og ”Hvordan kan vi bedst tage mod nye
tilflyttere”.
Fredag aften den 18. november
2011 tænder vi lys på juletræet. I den
forbindelse vil der blive afholdt et lille
hyggeligt arrangement for børn, forældre
og bedsteforældre. Arrangementet laves i
fællesskab med Lokalrådet, Lihme Kirke.
Se opslag og ”Lihme Mailservice”, når vi
nærmer os dagen.
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Borgerforeningens formand,Claus
Mikkelsen klar til oktoberfest i
sydtysk outfit.

Aktivitetsoversigt for 2011-12 - til kalenderen (med forbehold)
Forsamlingshusets dag				
Banko 2/2011					
Lys på byens juletræ				
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Kontingentindsamling for 2012			
Generalforsamling				
Fastelavnsfest					
Vedligeholdelse/rengøring af forsamlingshuset
Banko I					
Nye vinduer på nordsiden af forsamlingshuset
Børnedisko					
Byfest						
Oktoberfest					
Banko II					
Lys på byens juletræ				
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Maling af forsamlingshuset inde			
Søskendeparret Ole og Ann for
første gang sammen.

Søskende mødes
for første gang
af Ann Balleby

Først troede jeg, at min ukendte
bordherre var en ny tilflytter, som
Borgerforeningen havde inviteret med til
oktoberfesten i Lihme Forsamlingshus.
Men det viste sig, at han og hans kone
var fra Lem - altså Lem ved Ringkøbing.
Ole, som han hedder, smiler lidt, og
forklarer, at Ann, som er med i aftenens
liveduo, Duo Surprise, er hans søster.

Søndag den 6. november
Mandag den 7. november
Fredag den 18. november
Søndag den 20. november
December 2011
Torsdag en 19. januar (fællesspisning)
Søndag den 19. februar
Lørdag den 25. februar
Mandag den 27. februar
Forår 2012
Fredag den 30. marts
Torsdag den 14. - lørdag den 16. juni
Lørdag den 6. oktober
Torsdag den 8. november
Fredag den 23. november
Søndag den 25. november
Efterår 2012/Forår 2013

Og så kommer det sted i Ole og Anns
historie, hvor man glipper med øjnene og
synker en klump: ”I dag er første gang, vi
har set hinanden!”
Ole fortæller historien: ”Mine forældre
blev skilt og min far fik en ny kone. Jeg
så ikke meget til min far, som nu er
død. For nylig ryddede jeg op i nogle
gamle papirer, og derimellem fandt jeg
et gammelt julekort, hvorpå min søsters
navn stod. Jeg vidste, jeg havde en
søster, men kendte ikke hendes navn
eller andet. Via internettet fandt jeg et
navn i Hørsholm, som matchede og
sendte med bævende hjerte en forsigtig
sms. Det var min søster, Ann! Hun ville
også gerne møde mig, og da jeg bor
i Vestjylland og Ann skulle spille her i
Lihme, så var det en fin neutral grund for
et MEGET spændende møde. Vi bor på
Limfjordscamping, hvor de har sørget for,
at vi bor tæt på hinanden.”
Begge søskende virkede glade, lykkelige
og lettede over at have hinanden og
deltagerne i oktoberfesten tog kærligt
imod deres historie med en lang
klapsalve.
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Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

dland
pøttrup

Lem Maskinstation
Udfører arbejde med
rendegraver og slamsuger.
Tømning af septiktanke
og spuling af dræn.

Michael Brixen
Mobil 23461030
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graphicmaster.dk

Lihme´s lokale
egnssparekasse
Limfjorden omkranser vores
landsdel og danner rammen om
den smukke natur og sommerhusområder, egnen er så rig på
– specielt på egnen ved Lihme.
Spar Salling er din lokale egnssparekasse med nogle attraktive
produkter, som for eksempel en af
Danmarks bedste lønkonti.

Eller hvad med at låne op til 80%
af vurderingen på dit sommerhus på realkreditlignende vilkår
som fleksibelt boliglån.
Husk!
Vi gennemgår gerne dine
nuværende engagementer
– helt GRATIS.
Det er jo dine penge !

Ring 97 56 01 02,
kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk
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Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

Mandag, Tirsdag og
Torsdag 09:30 - 16:30

Fredag 09:30 - 17:00
Lørdag 10:00 - 12:00

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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hurtigst muligt, på grund af travlhed.
hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligArbejdet
heder
m.mbestår af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.
Mulighed for samkørsel fra Skive.

BRODAL EL-MONTAGE
Reparation og salg af
hvidevarer
El-installation ved
autoriseret installatør
KARSTEN
J. NØRGAARD
Mobil: 51 36 30 10

Søndergade 3

• Balling

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Heden Mobil
9, Rødding,
40 59 7860
81 61Spøttrup
Mobil 40 59 81 61

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

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

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

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22

www.jonsered.dk
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Gyldendal Havn
- stedet hvor tingene sker

Havnefoged telefon: 97560013 Formand telefon: 21907052
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
TØMMERHANDEL ApS
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 15 55
grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12
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Dagens middag,
a’la carte og selskaber
Åbningstider: oktober og november:
Fredag, lørdag og søndag kl. 11.00

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · JULEPYNT · SMYKKER

EKSTRA ÅBEN 2 Nov. - 23 Dec.
Onsdag – Torsdag KL 16 – 20
Fredag KL 14 –18
Jeg åbner gerne efter aftale

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

