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Jeg bliver glad, når nogle har lyst til at
vende tilbage til Lihme
			

Af Dorthe 				
vi senere skal vælge, hvem vi støtter os
Dalsgaard
til.

Det er tegn på, at der er personer, som
har forstået hinanden. Det kan være, at
sidste ferie i Lihme var helt perfekt, og
at det derfor trækker i både jer og jeres
venner at komme tilbage. Det kan også
være at du/I kommer til egnen for at
købe en bolig, som i har overbevist et
pengeinstitut om, at det er ønskeboligen i
Vestsalling.
Som egn er vi meget afhængige af, at
vores besøgende har lyst til at vende
tilbage og måske anbefale os til andre.
Måske er det blot os, der bor her, som
skal have lyst til at anbefale vores egen
egn. Tilflytning og turisme er en side af
samme sag, idet vi kun kan begå os,
hvis vi selv er stolte af vores egn, ellers
kommer det til at lyde koldt og hult.
Hvordan øver vi os i at tage imod andre
med stolthed og bidrage med varme og
indhold, når vi mødes?
Selvom det lyder enkelt, drejer det sig
nok ofte om, at vi tager os tid til at lytte og
høre ordentligt efter. Os med børn kender
det fra hverdagen, hvor de minder os om,
at de har brug for, at vi sammen finder
gode løsninger, som både er smarte og
effektive og passer til dem.
Det makkerskab, som opstår, når vi
hjælper hinanden giver god mening, når
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Når vi møder gæster, som kommer fra
fremmede kulturer eller blot andre steder
i Danmark, kan vi øve os på at tage en
fortrolig samtale. Vi må vise lyst til at
sætte os ind i de vaner, som personen
over for os har med sig. Her er der brug
for, at vi slipper tøjlerne og stræber efter
at forstå og virkelig evner at svare på de
spørgsmål, som vi bliver stillet.
Når vi som forældre har sluppet vores
børn ud i verden, giver det en enorm
tryghed at vide, at de møder mennesker,
som virkelig vil lytte til dem og hjælpe
med at træffe rigtige beslutninger. Det er
fælles for de rejseoplevelser, som pigerne
beskriver inde i bladet. Det er tydeligt, at
mødet med andre mennesker betyder
rigtig meget for indholdet i deres rejser og
er fuldt på højde med fede aktiviteter.
Noget, der også betyder rigtig meget
for os i hverdagen, eller for dem som
besøger os, er vores evige lyst til mad.
Da de første skilte kom ud til vejen med
nye kartofler gik snakken på hele egnen
omkring de nye kartofler, som jo smager
fantastisk. Når jordbærrene kommer, vil
vi ligeledes opsøge dem, som om vi var
bier, der skulle finde næring i blomsterne.
Vi styres tydeligt af lysten til at opsøge
det lækre og friske i forhold til mad. Når
børnene på stranden fristes til at spise
skaldyr, som de aldrig før har smagt, kan
jeg glædes over, at vi er en egn der har
rigtig meget at byde på. Min opfordring
er: grib de muligheder, som sommeren
byder på!
God fornøjelse.
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Indtryk og kulturmøder
Af: Laura Holm Dalsgaard

Jeg blev student i sommers, og jeg var
ikke et sekund i tvivl om, at jeg skulle ud
og opleve verden. De sidste fire måneder
har jeg rejst med en veninde i Amerika,
Mellemamerika og Sydamerika. Valget
faldt på de lande, fordi jeg har haft spansk
i tre år på gymnasiet, og ønskede at
komme ud at bruge det.
Under vores rejse brugte vi
organisationen Servas, der giver
dig mulighed for at møde og bo hos
lokalbefolkningen. Vi medbragte en
adresseliste til hvert land, og så var det
bare med at springe ud i det. Vi havde en
blød start i Florida, da kommunikationen
foregik på engelsk, mens det kun var
spansk i Mellem- og Sydamerika. Vi
boede hos to familier i Florida. Vi kom
til at spise græshopper, kom med til
taekwondo, fik sightseeing i Miami,
løbetur langs Miami Beach og blev en del
af familien.
Grillede
marssvin på et
gadehjørne
i Ecuador.
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Volontører i børnehave i Costa Rica
Derefter fløj vi til Costa Rica, hvor vi var
volontører i en måned i en børnehave,
der var statsfinansieret. Vi boede hos en
lokal familie med syv familiemedlemmer.
Kommunikationen foregik på spansk, da de
ikke kunne andre sprog. De første par dage
blev der brugt en masse kropssprog, men
hurtigt lærte man alle de basale vendinger.
Vi kom med til danseundervisning to gange
i ugen på den lokale danseskole. De lokale
mænd stod i kø for at komme til at danse,
hvilket var en helt naturlig del af kulturen.
Maden bestod hovedsagligt af bønner
og ris. De var meget engagerede da de
skulle forklare den traditionelle mad. Til
morgenmad fik man ris og bønner der var
blandet sammen, hvor man til middagsmad
fik dem hver for sig. Næste morgen stod vi
måbende, da vi så de lækreste frugter til
morgenmad, og var lettede over, at vi ikke
kun skulle have ris og bønner. Volontørlivet
var en fantastisk oplevelse, og vi fik
bekendtskaber fra hele verden.
I børnehaven var der 30 børn når alle var
der, og børnene kom fra fattige familier der
ikke selv havde råd til at betale. Vi var to
fastansatte og to volontører, hvilket gjorde
at man havde nok at lave. Deres kreativitet
blev konstant udfordret, da de ikke havde
mange materielle goder. Vi lavede bål,
gynger af reb, brugte plastik kasser og
havde kaniner og høns. Jeg oplevede en
fantastisk livsglæde og lyst til at lære blandt
børnene.
Der var en fantastisk åbenhed i
befolkningen, og alle var altid klar til
at hjælpe. En af fædrene til en pige i
børnehaven var taxichauffør, han hentede
os hver morgen, og bragte os ligeledes
hjem fra arbejde hver dag. Det eneste han
ønskede var at høre noget om Danmark og
vores værdier.
Denne form for venlighed stødte vi på
overalt. Efter Costa Rica besøgte vi
Nicaragua og Panama. Vi kom til at bo hos
lokale og kom til lokalt travløb, hvor saddel
og hjelm ikke var opfundet.

Laura leger
med en sød
pige en morgen
i børnehaven i
Costa Rica.

Sydamerika
Med rygsækken pakket og
vandrestøvlerne snøret, var vi klar til at
opleve mere. Vi fløj til Sydamerika, hvor
vi ligeledes oplevede at blive taget godt
i mod. Vi besøgte Ecuador, Galapagos,
Peru, Chile, Argentina, Chile og Bolivia.
Vi boede hos en lokal dame i Ecuador
i hovedstaden Quito. Hun var advokat,
hendes tre sønner var advokater og
hendes eksmand var advokat. Hun
arbejdede i kongressen, og vi fik
rundvisning i parlamentet. Hun viste os
et kæmpe dyremarked, hvor de lokale
hver især kom slæbende med en gris,
en lama, en ko eller et får i snor. Lugten
af helstegt pattegris, nej hov, helstegt
marssvin bredte sig. Vi blev tilbudt den
fine spise, men takkede pænt nej tak, og
forklarede at vi i Danmark, kun har dem
som kæledyr.
Jeg er stadig ved at absorbere alle indtryk
og oplevelser, men mødet med så mange
positive mennesker vil altid hænge fast og
er noget jeg aldrig vil glemme.

I 5.000 meters højde på Cotopaxi,
som er verdens højeste aktive
vulkan.
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Fuld af fest
Edith Smedemark

Af Marianne Husted

I Lihme er det ikke kun de unge, der
forstår at feste. Det gør de gamle også.
Hvorvidt Edith Smedemark kan placeres i
kategorien med gamle er dog tvivlsomt.
”Jeg klarer mig selv. Jeg har hverken
hjemmehjælp eller får mad udefra, og
jeg har kun været på sygehuset, når
jeg har brækket noget eller fået taget
søm ud,” siger hun ved køkkenbordet
på Valmuevej, hvor hun byder på kaffe
og hjemmebag og langt fra ligner en
dame, som snart runder et temmelig
skarpt hjørne. Men 4. august kan hun
fejre sin 90 års fødselsdag. Og den skal
fejres. Med en fest. For Edith har hele sit
lange liv været til fest, og hun er kvinde
for at bidrage til en god stemning, hvor
mennesker har det fornøjeligt og sjovt
med hinanden.
Fester i forsamlingshuset
”Der skal være noget ordentligt mad
og god musik, ellers er der ingen, der
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gider danse,” lyder Ediths opskrift på
en vellykket fest og tilføjer, at et pænt
dækket bord også er vigtigt. Som helt ung
tjente hun fire år i huset hos fruen i Lihme
Brugs. På den tid var ”pigen i Brugsen”
automatisk indskrevet til også at varte op
til alle fester i forsamlingshuset. Det var
der ingen ekstra betaling for, men noget
man bare gjorde.
”Men så måtte vi også byde én med til
dansen,” forklarer Edith og siger, at folk
var flinkere til at danse dengang, end de
er nu. Bryllupper, sølvbryllupper og runde
fødselsdage. Der blev holdt mange fester
i forsamlingshuset, så det var flere gange
om måneden, Edith medvirkede til at
holde gang i dans og fest.
Klar til fest
”Vi tog til damefrisør i Lem og fik håret
sat med krøllejern på dagen. Det gjorde
vi næsten hver gang, når vi rigtig skulle
til fest,” fortæller Edith, som godt nok ikke
havde så meget at rutte med. Men det var
ikke så dyrt at gå til frisør for 70 år siden,
og det skulle til. Det samme gjaldt smart
tøj.
”Min mor syede kjoler og frakker til
mig. Vi bestilte stoffet hjem fra Daells
Varehus i København, for det var billigere
end at købe det i Skive,” siger Edith,
som cyklede til Skive sammen med sin
lillesøster Rigmor og studerede kjolerne
i Skives kjoleforretninger. Så havde hun
en skitseblok med og lavede tegninger af
kjolerne, som moderen bagefter omsatte
til mønstre og hjemmesyede kjoler, der
passede søstrene på en prik. Særligt
husker hun nogle kjoler i Zimba-silke,
som de fik til et sølvbryllup. De var meget
flotte, blomstrede og indbegrebet af
sommerkjoler.
Edith og hendes ungdomsvenner gik ikke
så meget op i spisningen til festerne. Det
var dansen, der optog dem. De hvirvlede
rundt i balsalen og dansede wals, hopsa
og fynbo.

Øl og vin
”Da drak pigerne ikke alkohol, og der
blev ikke serveret alkohol ved bordet.
Men karlene stod udenfor og drak en øl,”
fortæller Edith, som husker, at der kun var
vand og sodavand på bordet, da hendes
forældre fejrede sølvbryllup.
”Men det kunne der hurtigt laves om på,
da øl og vin for mange år siden kom til,”
siger Edith, som byder på vin til middag
og øl og snaps til frokost og mener, at det
bliver mere festligt på den måde.
Vild med dans
Danseglæden har fulgt Edith lige siden
tiden i Brugsen, og hun har smittet
mange. For mere end 25 år siden var hun
med til at stifte seniordanserforeningen
i Balling, og hun blev nærmest en form
for æresmedlem, da hun stoppede som
aktiv i foreningen for tre år siden. Hvert
år bliver hun inviteret med til foreningens
julefrokost og festen, når de holder ferie.
Seneste fest var i april.
”De synes stadig, jeg skal med til en
enkelt dans,” fortæller Edith, som også i
foråret levede op til ønsket og dansede
den sidste dans på trods af en slem gigt i
en fod, som tidligere har været brækket.
Sammen med seniordanserforeningen
har Edith både dyrket sin interesse
for dans og udvidet sin horisont.
Foreningen fra Balling mødtes med andre
seniordansere til dansestævner rundt om
i landet, og hvert år tog de på en rejse
til udlandet. Polen, Tyskland og Italien
er nogle af destinationerne, hvor de har
taget danseskoene på og er trådt ud i
dansen.
Seniordanserforeningen er bare ét af
de steder, hvor Edith har været aktiv
danser. Hun har også gået meget til
dans i efterlønsklubben i Balling og i
aktivitetscentret i Balling, hvor hun var
med i bestyrelsen. Også i Lihme er
Edith fortsat med at tage teten. Hun
blev valgt til at være bestyrelsesformand
i Pensionistforeningen på et
bestyrelsesmøde, som hun ikke selv

deltog i. Men hun tog imod hvervet og sad
på posten i en årrække, hvor hun blandt
andet stegte ål i køkkenet på Valmuevej
til foreningens ålegilder.
Fyrig 85-års fest
”Jeg regnede jo ikke med at blive 90 år,
så derfor ville jeg holde en stor 85-års
fødselsdag,” fortæller Edith. Det havde
hun ellers forventet at gøre på sin 80års dag; men på det tidspunkt havde
hendes ældste datter været igennem et
længere sygdomsforløb med kræft, så
derfor blev fødselsdagen kun for familien.
Til gengæld inviterede hun både naboer,
venner og familie til fest på Rødding kro,
da hun fyldte 85.
”Der var fri bar, og det benyttede de sig
af. De var rigtig flinke til at danse. Der var
liv over det, og så går det godt,” fortæller
hun om festen, som hun betragter som en
af de bedste i sit liv.
90-års fødselsdagen
Edith har været enke i 32 år, og de
fire børn har været spredt til alle
verdenshjørner; Ejsing, Lunderskov,
København og Færøerne har været
hjem for Ediths to drenge og to piger.
Kun to af dem lever, de to andre døde
af kræft, ligesom Ediths mand og et af
børnebørnene gjorde. Edith kigger på
de mange fotografier på væggen over
køkkenbordet. 11 børnebørn er der, og
de er drenge alle sammen. Der er også
fem oldebørn på billederne, og denne
generation består indtil videre kun af
piger. Edith filosoferer ind imellem over,
hvad hun mon skal dø af og siger:
”De skiftes mellem at dø af kræft og gigt.
Jeg regner med at dø af gigt. Det gjorde
min mor også. Hun blev 96 år...” Familien
fra Færøerne kommer hjem til Lihme hver
sommer, og det gør de også i år, hvor
Edith glæder sig til at fejre sin 90-års
fødselsdag sammen med dem og alle de
andre børn, svigerbørn, børnebørn og
oldebørn.
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Kunster-koekkenbordet.blogspot.dk/
Af Nina Lind, født og
opvokset i Lihme

Tendensen med at blogge
– og læse blogs - er stille
og roligt ved at snige sig ind
på en større og større del
af befolkningen. Men hvad
er en blog i grunden? Jo,
en blog er en måde, hvorpå
du kan publicere billeder og
tekster fra de ting i dit liv og
hverdag, som giver mening
for dig. En slags elektronisk
dagbog, om man vil. Det
kan så, mere eller mindre
frit tilgængeligt, læses af
interesserede på internettet.
Min madblog, Kunster på
køkkenbordet, startede som
et hyggeligt barselsprojekt
sidste forår. Det var et
gunstigt tidspunkt til at
stable en blog på benene
og til at finde ud af, hvilke
udfordringer og muligheder
den kunne give mig. Jeg
havde regnet med, at
det ville være en sjov
beskæftigelse – men jeg
havde ikke forudset, hvor
meget det skulle komme til
at optage mig.
Pandaer på jagt efter
småkager
At bloggen skulle omhandle
mad er ikke en tilfældighed.
Interessen for mad har
været en uundgåelig del
af mit liv så langt tilbage
jeg kan huske - og i dag
underviser jeg i madlavning,
arbejder som souschef
i køkkenet på Testrup
højskole, læser om mad,
tegner mad – og ja,
fotograferer og skriver altså
også om det.
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Den grundlæggende idé bag Kunster på
køkkenbordet var, at jeg hver dag skulle
fotografere det, der blev produceret på
køkkenbordet den pågældende dag –
hver dag. Samtlige dage i et år i træk.
Var vi i byen, måtte det blive det, som vi
fik serveret. Var det en dag med lavvande
i beholdningen af entusiasme og energi,
måtte billedet blive af den aftensmad,
som vi på bedste vis evnede at åbne med
saks og dåseåbner.
Efter kort tid ændrede jeg dog stilen en
smule: I stedet for lydigt at dokumentere
alle projekter på køkkenbordet, blev
indholdet noget mere selektivt. Projekter,
der omhandlede mad, var der nok af
hver eneste dag, så langsomt skiftede
jeg om og udvalgte det, der for dagen var
sjovest at skrive om samt fotografere. Der
har således været historier om Pandaer
på jagt efter småkager, huller i haven,
udspekulerede desserter, raffinerede
salater, rustikke svineskanke i ølmarinade
– og meget, meget mere.
Oftest er der historier, der sniger sig
temmelig langt væk fra emnet mad, og
som oftest er der plads til at lade en god
historie blive flettet ind i teksterne. Når
man ser, hvordan de skrevne ord får sit
eget liv, er det svært at holde op igen.
Det er ikke så sjældent, at en historie
fra Lihme sniger sig ind og stjæler
billedet: jagten på havtorn ved Gyldendal
i efteråret, min mor Jettes frodige
køkkenhave i sommermånederne,
min knap så lille, lillebror Andreas’
forkærlighed for at fange fisk– hvilket vi i
ny og næ nyder godt af til aftensmaden.
Andre gange er det blot billeder fra dette
område, som jeg holder så meget af.
Det er blevet en vane at tage billeder og
skrive om mad; en vane jeg ikke lægger
fra mig, selvom bloggens 365 dage lige
akkurat er vel overstået. Hvor den fører
mig hen, ved jeg endnu ikke… og det
er måske lige præcis dét, der gør det så
spændende.

Nina Lind med manden, Morten,
og børnene Jeppe og Silje.
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Herold åbner atelier ved
Gyldendal
Af Ann Balleby

Ole Mynster Herold ville
med årene have mere tid
til det kunstneriske. Derfor
har han bygget atelier i
Lihme, som skal være
det primære arbejdssted
fremover.
Herold er autodidakt
kunstner. Han debuterede
på Kunstnernes
Påskeudstilling i 1984
og har udstillet i ind- og
udland samt på flere
censurerede udstillinger.
Ole Mynster Herold
arbejder med skulpturer
og maleri.
Skulpturerne fremstilles
i bronze og af granit.
Han har lavet flere
skulpturer til store danske
virksomheder som LEGO,
Grundfos og Danfoss,
samt til det offentlige rum,
f.eks. Mytologia, Herning,
Kartoffelpigen, Karup
(omtalt i Jyllands Posten
19. maj 2012), Rislesten,
Videbæk og Pige på
bænk, Herning.
Ole Herold Mynster
maler også. I øjeblikket
arbejder han under
det overordnede tema:
”Global art”, som afføder
et undertema om ”hvem
mon lever på de andre
planeter”. Han anser
sansninger for helt
centrale for mennesker
og er bekymret for, om vi
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taber for meget i vores moderne samfund
netop omkring sanserne.
En lidt særlig hobby har Ole Mynster
Herold i bonzai-træer. Han har bl.a. træer
på 16, 23 og 38 år.
Den kunstneriske inspiration kommer
bl.a. fra familien. Som barn kom han i
sin morbrors kunstnerkoloni, hvor han
fik en slagt ilddåb som kunstner. Ole
Mynster Herold er i familie med både
kammersanger Wilhelm Herold og
tegneren Ernst Clausen.
Om vinteren bor Ole Mynster Herold, som
er 65 år, i Herning, hvor han er ”1.G’er”,
idet han er indvandret fra Sjælland,
Furesø, for 35 år siden. Han er gift med
Anne Marie Herold, som netop er gået
på pension. Dertil er han i bestyrelsen for
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard,
som man kan læse meget mere om
på: www.hostrupteglgaard.dk, og er
bestyrelsesformand for Herning HF og
VUC.
Kunstnerlivet er kun den ene side af Ole
Mynster Herolds liv, idet han er uddannet
shippingmand, har skrevet lærebøger og
undervist for DI, Den Dansk Eksportskole
og TEKO.
Ole Mynster Herold har arbejdet flere år i
udlandet, bl.a. Japan, som har inspireret
meget på den kunstneriske front.
Rejserne har også ofte gået til Vietnam
og andre asiatiske lande, samt arabiske
lande.
Du kan lære mere om Ole Mynster
Herolds kunst på www.olemynsterherold.
dk. Atelieret kan ses efter aftale. Tlf.:
24216051

Ole Mynster Herold
foran sit smukke,
nybyggede atelier.
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Udvekslingsstudent i Danmark
Af Marypaz Barquero Ross

Jeg er en femten årig costaricansk pige
der kom til Danmark for at lære alting
om en ny kultur, nyt sprog, at have en ny
familie og få nye venner. Lige nu bor jeg
hos Ole Kristensen, Bente Vestegaard og
deres søn Jon i Lihme.
Jeg boede i San Jose som er
hovedstaden i Costa Rica, så det er
virkelig anderledes end hvad jeg er vant
til, da jeg nu bor på en gård. Det var lidt
svært de første uger i Danmark, fordi
jeg var helt alene og skulle lære et nyt
sprog, være sammen med en ny familie
og starte på en skole med et nyt sprog.
Jeg forstod ingenting om hvad der skete
omkring mig. Jeg kunne ikke snakke
dansk, og det var lidt mærkeligt at være i
et udkendt land, hvor jeg er så forskellig
fra alle. Derfor var de første dage meget
interessante.
Bedste værtsfamilie
Jeg har været så heldig at have den
bedste værtsfamilie. Det er meget
hyggeligt, fordi jeg føler mig hjemme.
Alle min værtssøskende er mega sjove
og søde, og jeg synes vi har et dejligt
venskab. Mine værtsforældre er som
rigtige forældre, og de tager sig altid af
mig, og de behandler mig som deres
egen datter. Jeg føler at jeg er en del
af familien, og ens værtsfamilie er
den vigtigste. Jeg synes det er takket
være dem, at jeg har haft en fantastisk
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oplevelse.
Jeg begyndte på gymnasiet en uge efter
jeg ankom til Danmark, og jeg var vildt
nervøs. Min første dag var jeg nødt til
at lave en præsentation af mig selv og
hvor jeg kommer fra, heldigvis var det
på engelsk, fordi min første lektion den
dag var engelsk. Jeg går i 1.u på Skive
Gymnasium, og de er allesammen
rigtig søde, de hjælper mig meget med
dansk, og de har været nogle utrolige
klassekammerater.
Sjove lyde på dansk
At lære et nyt sprog er altid svært,
og når du tænker på at blive en
udvekslingsstudent, skal du vide, det er
vigtig at lære værtslandets sprog. Men
da jeg kom til Danmark var jeg totalt
overrasket over hvor svært det var. Dansk
er et meget anderledes sprog fra spansk,
med en svær udtale og sjove lyde. Det
lød sjovt for mig og fik mig til tænke jeg
aldrig ville lære det. Efter to måneder blev
jeg bedre til det, men nogle gang tænkte
jeg: ”Du skulle være meget bedre nu”,
og måske var jeg lidt for hård ved mig
selv, fordi jeg følte jeg ikke var god nok.
Jeg er glad for at jeg næsten forstår alt
hvad der bliver sagt til mig, og at jeg er
blevet bedre til at snakke dansk. Det er
stadig sjovt for mine venner, og de driller
mig med ”rød grød med fløde” og ” fem
flade flødeboller”. De jokes vil aldrig blive
gamle.
Det danske samfund
er meget forskelligt
fra Costa Ricas samfund.
Jeg synes vi er lidt
mere højtlydte, og
vi knuser hinanden mere.
Danskere er lidt generte
og rolige ved første blik,
men når du møder dem,
kan de være sjove,
højlydte og
nogle rigtig søde folk.

- gør det med et smil
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
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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

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 92/20 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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MiniChic - fransk design til børn i Lihme
Af Maj Sorin-Kristensen

På Adelgade 28 i Lihme finder du
MiniChics nyåbnede Showroom. MiniChic
er den eneste danske internetbutik
specialiseret i fransk designet børnetøj og
ting til børn fra 0-12 år.

snakket om, at der må være andre end
os, der kunne tænke sig at købe fransk
tøj til deres børn. Ikke alene for kvaliteten,
men ligeså meget for at ens børn kan få
tøj der adskiller sig fra mængden.

Jeg har startet MiniChic her i foråret 2012.
Butikken er en gammel drøm, og da jeg
pludselig stod i et ufrivilligt jobskifte var
jeg ikke i tvivl om at her var lejligheden til
at åbne MiniChic.

Og hvad er det så, der er så specielt
ved fransk design? Helt klart måden de
kombinerer det praktiske - pasform og
plads til bevægelse - med stil og fransk
chic. Det ses tydeligt at franskmændene
har en lang og stolt tradition for design,
ikke bare til voksne, men også til
børnene. Tøjet har altid lige de små
detaljer, det være sig applikationer, print,
syninger, valg af stof mm., der gør det til
noget helt specielt.

Ideen til MiniChic opstod, da min
franske mand, Jean Damien, og jeg fik
vores første barn for snart 10 år siden.
I Frankrig er der en tradition for, at alle
venner og bekendte sender gaver til de
nybagte forældre, og derfor fik vores lille
pige en fin start i det skønneste franske
børnetøj og med fint fransk legetøj.
Små detaljer gør forskellen
Jeg var solgt til det franske børnedesign
med det samme. Kvaliteten, materialerne
og designet var så lækkert, at vi siden
altid har købt stort ind i tøj til vores tre
børn på ferierne i Frankrig - og så gør
det jo heller ikke noget at vores børns
påklædning ikke ligner alle de andres. Jeg
er især vild med alle de fine små detaljer
der giver det her udefinerlige franske chic.
Vi har ofte fået positive kommentarer til
vores børns påklædning, og vi har ofte
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Varemærker valgt med omhu
Det viste sig at være lidt sværere
end forventet at starte en rent fransk
internetbutik for børn op. Vi gik fra starten
kun efter anerkendte mærker, som vi
havde personlige erfaringer med. Det
vigtigste for mig er, at jeg kun har varer,
jeg kan stå 100 % inde for - og derfor har
jeg også været meget kritisk i forhold til
de mærker, jeg har valgt til butikken.
De franske mærker var ikke umiddelbart
voldsomt interesserede - nogle forhandler
generelt ikke på rene netbutikker, nogle
havde aldrig hørt om Danmark, og andre
svarede slet ikke på henvendelserne.
Det er helt klart en fordel, at jeg taler
flydende fransk, men jeg havde helt
sikkert opgivet ideen igen, hvis jeg ikke
havde haft opbakning fra min mand,
der jo kender kulturen og den franske
forretningsmentalitet. Franskmænd
har ry for at være svære at arbejde
med, og det krævede da også et utal af
telefonsamtaler med mange forskellige
mennesker i de forskellige organisationer,
for at nå til et personligt møde og endelig
til de underskrevne kontrakter. Resultatet
af vores vedholdende indsats er, at vi

Maj foran et udvalg af sine varer.
Butikken har til huse i et lokale af
stor skønhed, nemlig den gamle
skolestue i Lihme Gl. Skole.
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Et udsnit af Majs spændende
og lækre sortiment.

nu kan tilbyde franske kvalitetsmærker,
hvoraf nogle kun forhandles hos os i
Danmark og andre kun ganske få steder i
Danmark (eksempelvis i Illum).
Bedste kvalitet til fornuftige priser
Sortimentet hos MiniChic er prismæssigt
i mellemsegmentet. Målgruppen er helt
almindelige mennesker, der ønsker at
købe skønne ting til børn, i den bedste
kvalitet til fornuftige priser. Vi vil ikke
konkurrere med supermarkederne, men
ønsker på den anden side heller ikke at
forhandle haute Couture, hvor almindelige
mennesker ikke længere har råd til at
være med. Vores kunder er ofte forældre
og bedsteforældre, der køber ind til deres
børn og børnebørn, men vi kan også se
at der er rigtig mange kunder, der har
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fundet ud af, at vi har helt unikke barselsog dåbsgaver hos MiniChic.
www.MiniChic.dk startede som en
ren internetbutik, men for at give
kunderne muligheden for at se og røre
ved varerne i virkeligheden, er der nu
udvidet med Showroom på adressen i
Lihme. Showroom’et er åbent i de fleste
weekender og på helligdage, når vi er
hjemme og ellers efter aftale.
Vi er rigtigt glade for at MiniChic nu er
en realitet og Lihme er et tilbud rigere. Vi
håber på at kunne være med til at skabe
liv i Lihme by og give både de lokale
og turisterne en mulighed for at handle
på fransk i Danmarks eneste franske
webshop for børn.

fremad...

Vind e
t
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www.d
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f

få MERE melodi på din økonomi
i den jyske sparekasse
Der er masser af gode, lokale og økonomiske grunde til at være kunde i Den
Jyske Sparekasse.
Du er velkommen til at tage os på ordet.
Ring til os - eller kig ind i sparekassen og
få en uforpligtende snak.
Det første møde er gratis, det næste tjener du penge på!

Helle Glintborg
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 52
hg@djs.dk

Sonja Tang Sørensen
kunderådgiver
Tlf. 96 83 33 53
sts@djs.dk
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Fra fjord til bord
Af Dorthe Dalsgaard

En velklædt mand i dykkerdragt og med
en cowboyhat kom i pinsen slæbende
ind med spande fyldt med liv fra fjorden.
Limfjordscamping havde lavet en aftale
med Limfjordsmuseet, Løgstør, om at
den rullende biolog Thomas Johnsen
skulle komme forbi. Formålet var at
producere et TV spot, som kommer til
at køre på informationsskærme, som
opstilles i Gyldendal, i Lihme Brugs og
ved Limfjordscamping.
Hvilken bedre dag kunne være valgt, idet
pinsedag i år var helt fantastisk med ca.
28 grader, en strand fyldt med tæpper,
hvor folk sad eller lå og nød varmen fra
solen. Alle var i godt humør og nød den
vindstille dag, hvor fjorden virkede som
et spejl, der afspejlede den skyfri blå
himmel.
De aggressive skaldyr
Børn og voksne strømmede til, da den
velklædte mand med cowboyhatten
startede ud i bedste Peter Mygind stil og
tryllebandt alle med at fortælle om hunhummeren Hanne og han-hummeren
Laban.
Han fortalte os, at hummerne tager farve
efter hvad de spiser, og ellers ikke er
forskellige. Den blå hummer, som lå i
akvariet bag ham, havde spist meget
kød og beholdt sin naturlige blå farve. De
hummere som er ude i fjorden er sorte,
fordi de lever af skaldyr. Hummere er
meget aggressive og har derfor territorier
på havbunden som ca. er 25 m i diameter.
Når de vokser skifter de skjold, da det
giver mulighed for at vokse i størrelse, og
en af de hummere, som han havde med,
var helt blød og dermed meget sårbar
over for tryk og angreb af andre.
I et andet akvarium var der en del krabber
samlet i forskellige størrelser, og det vand
som de gik i, blev sammenlignet med
toiletvand, idet de konstant skyllede vand
gennem kroppen for at rense den for
affaldsstoffer. Manden med hatten viste
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os, hvordan vi skulle holde en krabbe i
flad hånd, for at den kunne slappe af,
og han gav tip om, at den mest arrige
var den bedste til krabbevæddeløb. I
øvrigt smuttede der lige en lille en ind i
munden på ham, for senere at komme
ud igen. Der blev også underholdt
med, at han spiste den noget mindre
edderkoppekrabbe. Benene blev dog
spyttet ud, efter at kroppen var spist.
Næbsnoen
Hver dyreart har ofte sine tilholdssteder,
og det gælder også for den lille
søhestlignende Næbsno. Den er tynd
som ålegræs og ca. 20 cm lang. Ude i
ålegræsset står hannen lodret dansende
og venter på, at hunnerne kommer forbi
og lægger æg i en sæk, som hannen har
på maven. Der lægges op til 300 æg i
maven på hannen, og efter ca. en måned
svømmer ynglen ud i det fri som ½ cm
store mini næbsnoer.
De langsomme skaldyr
Knivmuslingen lever ca. 50 cm nede
i sandet, hvor den via en kanal op i
gennem sandet suger vand i sig for at
skaffe næring. De knivmuslinger, som
vi ser ligge på stranden, er tomme og
kan være skarpe og give dybe rifter
i fodsålerne, hvis man er uheldig.
Blåmuslinger, østers, hjertemuslinger
og kammuslinger bevæger sig på
overfladen af havbunden og lever også
af at filtrere vandet for at skaffe næring,
og har dermed ikke det store behov for at
bevæge sig.
Søpungen som fiskerne kender fra
nettene
Søpungen, eller den lignende rynkede
søpung, er et blødt svampelignende dyr,
som har en simpel form for rygrad. Når
man trykker på den, kan man sprøjte
vand med den lige som en vandpistol,
så det er ad denne vej, at den optager
næring fra vandet. Fiskere, som har haft

Thea, Susanne, Ulrikke, Kristian og Lars Stendorf, Herning
”Vi hørte om arrangementet oppe på campingpladsen. Det er
spændende at røre og smage.”

Jean D. Sorin- Kristensen, Lihme
”Jeg er vant til at spise skaldyr, og da
mine forældre kom på besøg fra Frankrig,
blev de meget begejstrede for at samle
de små snegle. Vi tilberedte og nød store
portioner sammen med vores gæster. I
øvrigt har jeg lært at søstjerner smager
dårligt, og derfor ikke er attraktive for
andre dyr i fjorden.”

Sibille, Marianne og Malte Fløe Hestbjerg, Holstebro
”Vi har lært at krabben skal
holdes i en flad hånd. Vi har
selv prøvet at fange hummere.”
”Vi kommer forbi årligt på en
hestevognstur, hvor vi holder
ved fiskehusene.
I øvrigt har vi
set ham
(Niels
Jørgen Bach),
der var på
forsiden af
Lihme Bladet,
i gang med
at håndtere
en hummer.”
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et net til at stå ude i blæsevejr, skal ofte
bruge timer på at fjerne dem fra nettet,
inden det kan bruges til noget igen. Det er
specielt den rynkede søpung, som findes
i rigelige tal i fjorden, den er kommet til
fjorden fra udenlandske skibe.
Efter den teoretiske gennemgang af
alle dyrene i fjorden, blev alle tilhørere
sat til at sortere spande fyldt med liv fra
fjorden, så der kunne blive lavet lækker
mad senere. Det var spændende at røre
ved krabber, muslinger, snegle, søpunge,
blæretang, og alt det, man havde lært,
blev lige pludselig til virkelighed.
Det gale Limfjordskøkken
Da alt var sorteret, blev det annonceret
til alle gæster på stranden, at det gale
Limfjordskøkken startede.
Gasblussset blev fundet frem og
efter afstemning, blev den første ret
blåmuslinger dampet i karry og ice
thea. Næsten alle havde mod på at
smage de kødfulde muslinger. Derefter
blev der lavet krabbesuppe af kløvede
krabber kogt sammen med forskellige
grøntsager. Krabbesuppen blev overladt
til en af de voksne, hvorefter alle blev
kaldt ned til stranden for at line op til
årets krabbevædeløb. Der blev udpeget
dommere, og alle udvalgte den krabbe,
som de troede mest på. Der blev fundet
en 1., 2. og to 3. placeringer, og uddelt
præmier i form af tænder fra hval eller
haj.
Sådan fortsatte den velklædte biolog med
cowboyhatten hele eftermiddagen, og
hans stemme gav liv på stranden, som
smittede af på alle der var på stranden
denne herlige pinsedag, hvor opgaven
gik på finde ting, der kunne omsættes fra
fjord til bord.
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Boerkød
Boergeden er forædlet som race i Sydafrika. Den sydafrikanske
Boerged er kendt for at have den bedste slagtekrop blandt gederne.
Og Boerkød kan ikke sammenlignes med kød fra andre
gederacer, idet Boergeden jo netop er forædlet som kødged.
Boerkød er rødt og finfibret. Det bliver oftest i smag og struktur
sammenlignet med kalvekød med en snert af vildt.

85 g. stegt kød

Kalorier

Fedt

Mættet Fedt

Protein

Jern

Ged

122

2,58 g.

0,79 g.

23 g.

3,2 mg.

Okse

245

16 g.

6,8 g.

23 g.

2,9 mg.

Svin

310

24 g.

8,7 g.

21 g.

2,7 mg.

Lam

235

16 g.

7,3 g.

22 g.

1,4 mg.

Kylling

120

3,5 g.

1,1 g.

21 g.

1,5 mg.

Anvendelsen af Boerkød
Man kan stort set anvende Boerkød i alle de opskrifter, man i forvejen har
på vildt, lam, okse og svinekød. Blot skal man huske, at fordi Boerkødet er
så magert og fint i strukturen, tilberedes det bedst ved lav temperatur over
længere tid.
Inspiration til retter med Boerkød kan hentes i den kogebog, som
medfølger første gang du køber en hel eller halv ged slagtet og finparteret!

Salling Boergeder

www.NordentoftBoer.dk

www.SallingBoergeder.dk

Telefon: 21 67 69 63

Telefon: 23 27 37 70
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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
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
17,-

Jumbo Burger
52,Jumbo Burger – Bacon/Cheese 65,-

Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog

17,7,24,-

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

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

24,24,20,26,-

Buffaloburger
m/hjemmelavet bøf
65,Kyllingeburger m/paneret kød 40,Kyllingeburger m/ slice kød
52,-

Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)

40,52,-

Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød
½ Kylling, m/pommes frites

52,65,52,65,70,-

½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat

70,45,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
57,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og

55,55,-

ﬂütes
55,5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
65,Big Burger
42,Cheese Burger
45.Bacon/Cheese Burger
55,Bacon Burger
45,-
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65,65,-

Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger

70,78,-

Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab

88,70,-

Menu: Hjemmelavet burger

95,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 75,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
50,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 60,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og

75,-

bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og

75,-

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

60,42,60,-

&

Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler

45,45,-

Pita m/bøf
Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

40,28,20,-

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich

45,45,-

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

40,-

Salat m/ kylling el. kebab
Stjerneskud m. rødspætteﬁlet
Grov fransk hotdog
Majstrekantsandwich m.
kylling eller kebab
Grov sandwich m.
kylling eller kebab

55,70,25,48,48,-

Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

Sunshine
solcenter

åbent hverdage
7.00 - 22.00
lørdag og søndag
9.00 - 22.00

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

37,37,37,-

27,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

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

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

Køkkenet er åbent til kl. 21.30
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5.- 6. klasse bygger legehus til børnehaven
Af Marianne Husted

”Jeg gider ikke lave bordskånere,” lød
Kim Jacobsens første kommentar, da
afdelingslederen på Lihme Skole bad
ham skifte pedelarbejdet ud to timer om
ugen til fordel for sløjd med 5.-6. klasse.
”Så må du finde på noget andet,” var det
svar, han fik. Skærebrætter, fuglekasser,
bordskånere, knager, husketavler eller
andre af de mere traditionelle produkter,
der er lavet gennem tiderne i Lihme
Skoles sløjdlokale, var heller ikke det, der
faldt Kim ind at præsentere børnene for,
da skoleåret begyndte i august.
Han tænkte større. Et legehus. Og vel
at mærke et legehus til børnehaven i
Lihme, der er en del af Vestsalling Skoleog Dagtilbud ligesom Lihme Skole er.
Kim spurgte eleverne, og de var med på
ideen. Det samme var børnehaven, som
gik med til at dele udgifterne med sløjds
materialekonto.
”Vi startede med at fjerne seks
høvlbænke, så der kunne blive plads til
legehuset i sløjdlokalet,” forklarer Kim,
der havde sat mål på legehuset og lavet
en grovskitse.
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Brugerinddragelse
”Vi har brugt stiksav, hammer,
skruemaskine, boremaskine, sandpapir
og malerpensel,” fortæller 6. klasses
fem elever, som sammen med eleverne
i femte klasse kastede sig over
byggeopgaven. Eleverne fik selv lov at
vælge, hvilke opgaver de gerne ville løse.
Nanna og Julie har lavet postkassen, og
Anton har malet et skilt med husets navn
”Mini-Fjordbo”. Christian og Jakob stod
for at lave det meste af taget, hvor de dog
fik hjælp af de andre, som også skulle
prøve at udføre arbejde fra stige.
”Da vi skulle lave døren, hentede vi
nogle børn ovre i børnehaven,” forklarer
Nanna. Børnehavebørnene kom med
over i skolen, hvor de blev målt, så
højden på døren kom til at passe dem,
der skal gå ind ad den. Og vinduerne fik
en placering, så børnene kan kigge ud,
når de står ved det lille bord, som Nanna,
Anton og Julie også har kreeret.
”Vi har også brugt vatterpas, tommestok
og sådan en vinkel,” kommer de fem
i tanker om og når frem til, at sådan
en vinkel er en vinkel. Selv om disse
værktøjer har været i brug, nævner de,
at taget er skævt på den ene side, mens
Kim siger:
”Ja huset er lidt skævt, og der er også
maling, som er dryppet, men det er
børnene, der har lavet legehuset, og det
må man godt kunne se.” Både han og
eleverne er enige om, at legehusbyggeriet
har været sjovt.
”Måske kommer mine børn til at bruge det
i fremtiden,” spår Julie. Både hun og de
andre elever i 6. klasse glæder sig til den
dag inden sommerferien, hvor legehuset
skal skrues fra hinanden i sløjdlokalet og
bæres over i børnehaven for atter at blive
samlet.
”Så skal der være rejsegilde,” siger Kim,
der har fået Brugsen til at sponsorere
pølser og brød, mens skolen vil give
sodavand til både skolebørn og
børnehavebørn.

Anne-Lene,
Julie, Jakob,
Anton, Morten,
Kristian,
Nanna,
Xantine,
Kim og Arthur
klar til
indvielsen.
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Kærlige tegninger fra Lihme Byfest
Af familien Bjerre

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og
Karsten var klar til at bruge hele dagen på
sportspladsen.
Efter finalen i rundbold gik det dog meget
galt. Karsten faldt ned fra en hoppeborg
og landede så uheldigt ned på sin højre
arm, at der brækkede to knogler, hvorved
armen blev skæv. Heldigvis var der hurtig
hjælp at få fra alle omkring
os, og det hjalp bare rigtig
meget, for i sådan en
situation tænker man altså
ikke helt klart.
Efterfølgende gik turen til
Viborg Sygehus, hvor han
blev opereret og fik sat
to titaniumstænger ind i
knoglemarven, hvorefter der
kom gips på armen.

Herover: Karsten nåede at spise
et par byfest-is, før armen gik i
stykker.
Herunder: Tegninger
og kærlige tanker
til Karsten fra
Lihmebørnene.
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Alt dette var jo selvfølgelig meget
uheldigt, og vores hensigt med denne
lille beretning er, at vi meget gerne vil
sige mange 1000 TAK til alle som hjalp
os og Karsten den lørdag eftermiddag og
efterfølgende har spurgt til Karsten.
Da vi kom hjem fra sygehuset midt om
natten var Karstens storesøster, Julie
og hendes veninde, Nanna oppe. “Du
skal se dem her”, sagde pigerne til den
lidt groggy Karsten. Og så fandt de
tegningerne frem, som Lihmebørn havde
tegnet til ham om aftenen til byfesten.
Især de børn, som lavede tegninger til
ham om aftenen skal have stor tak. Det
betød rigtig meget for Karsten og for os.
Det er noget, der varmer rigtig meget.

Byfest i Lihme 2012
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Fritter-OL i Lihme

De Olympiske Lege i Lihme
Af Anette Søndergaard Sørensen

Onsdag d. 13. juni 2012 vajede de
første flag tidligt fra morgenen af, som
optakt til at ”de Olympiske Lege” for syv
skolefritidsordninger (sfo), skulle afholdes
på Lihme Olympiske Stadion.
Mange ugers forberedelser i de forskellige
sfo´er fra Oddense, Balling, Hvidbjerg,
Ramsing, Lem, Rødding og Lihme ville
kulminere i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl.
15.30.
Hvert år i juni sætter de syv
skolefritidsordninger fra gl. Spøttrup
Kommune, hinanden stævne. Der er
altid et tema, som de respektive sfo´er
forbereder sig på. Lokaliteten går på skift.
Hvert fjerde år er temaet, naturligt nok,
OL.
I Lihme sfo havde vi besluttet, at ”den
skulle have hele armen”, da vi nu var
værterne.
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Kunne vi lave noget ekstra ordinært for
ungerne - og byen? Alle skulle opleve
elementer fra et rigtigt OL.
Hvad var mere nærliggende end at lave
en festlig optakt til byfesten?
De øvrige sfo´er var med på ideen med
det samme!
Så tog ideerne fart: Den Olympiske
Ild, fakkelbærere, fælles indmarch,
de Olympiske ringes betydning, det
Olympiske Flag, olympiske discipliner,
samarbejde med skole og lokalsamfund
osv, osv…
Vi kontaktede Borgerforeningen, for at
finde ud af, om vi kunne lave aktiviteter,
der supplerede byfesten.
Vi mødte STOR velvilje: ”God ide”, ”I skal
bare sige, hvad I har brug for, og hvad vi
kan hjælpe med”.
Vi havde brug for at der blev flaget i byen,
lånemulighed af telt i tilfælde af dårligt
vejr, medfinansiering af hoppeborg(e).

Det kunne sagtens lade sig gøre!
Fantastisk opbakning!!
Olympisk Ild
Vi blev hurtigt enige om, at Den
Olympiske Ild skulle brænde, mens OL
løb af stabelen. Men hvordan?? Det
blev en opgave, som undervisningsass.
i Lihme og Balling Spejderne påtog
sig weekenden før arrangementet. De
slog dermed to fluer med et smæk,
da de samtidig kunne øve sig i at
overnatte, før de skal på en kæmpe
spejderlejr i sommerferien. De byggede
et imponerende tårn af rafter, hvor den
olympiske ild kunne brænde under
legene.
De havde sågar inviteret byens børn til
at komme forbi til hygge ved bålet, men
vejret var ikke det mest indbydende, så få
børn fik lyst til at være med.
På selve dagen var der flag overalt i
byen, som bød gæsterne/deltagerne fra
de øvrige byer velkommen. Imponerende
syn. Sfo´ernes ca. 250 børn kom gående
fra alle veje, med hver deres fakkel
tændt og med banner og OL-ring frem
til krydset, hvor de alle mødtes for at gå
i samlet trop til stadion, hvor tidligere
borgmester i Spøttrup Kommune, Peder
Christensen, tændte den Olympiske Ild
på toppen af rafte tårnet. Derefter gik det
Olympiske Flag (syet af Balling sfo) til
tops i skolegården, og Peder Christensen
holdt åbningstalen.
Tidligere elev på skolen og sfo,
Eva Tinglef, tog en pause fra
eksamenslæsningen for at varme
børnene op til de efterfølgende
strabadser. Hun er også zumbainstruktør,
så hun kunne de rigtige bevægelser.
Både piger, drenge og voksne blev
behørigt opvarmet. Det var en succes,
da hun fangede børnene med musik og
bevægelser. Børnene sang med, samtidig
med de knoklede med de svære trin.

Konkurrencer og fællesskab
Så kunne aktiviteterne endelig gå i
gang, og der blev dystet i kuglestød,
længdespring, hækkeløb, stafet,
længdekast, sæbekasseløb,
fodboldkampe og uendeligt mange hop i
hoppeborgene.
Tidligere ansat i sfo´en, Hanne Nielsen,
var gæstebager og kaffemutter i løbet af
eftermiddagen.
En rigtig stor hjælp!
Dagen sluttede med fællessang til Kim
Larsens: ”om lidt…”, isspisning og det
Olympiske flag blev taget ned, båret og
overdraget af fire Lihmebørn til Rødding
Sfobørn, som skal afholde de næste
Olympiske Lege om fire år. Alle sagde
”tak for i dag” og drog hver til sit igen.
En helt igennem vellykket og fantastisk
dag, hvor byfest-rammerne var med
til at sætte en ekstra stemning på
festlighederne.
Børnene har nu en smule kendskab til
de Olympiske Lege, da de også har hørt
om det i skolen op til OL dagen i Lihme:
”det vigtigste er ikke at have vundet, men
at have deltaget”, ”længst, højere og
hurtigst”. ”Fairplay”!
Det er en fornøjelse at opleve, hvordan
børnene efterhånden finder og kender
hinanden, på tværs af byer.
Tak til alle som var med til at gøre dagen
festlig. Venlige sommerhilsener fra alle
børn og voksne i VSD Fjordbo Usfo.
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Biogas
af Palle Jørgensen

Biogas energi er en meget kompliceret
form for energi, som kræver et stort og
dyrt anlæg.
Biogassen har ligesom andre alternative
energiformer haft problemer med at få
økonomien til at hænge sammen, så det
er kun de, der virkelig forstår at drive et
anlæg, der har glæde af den.
Biogas er en blanding af gasserne metan
og kuldioxid. Det produceres ved, at
husdyrgødning og andet organisk affald
fra industri eller husholdninger pumpes
ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes
til enten ca. 38 grader eller ca. 53
grader. Det giver de bedste betingelser
for den biologiske proces, der frigiver
biogassen. I Bertel Trærups anlæg
ved Baunsgård opvarmes gyllen til 51
grader i reaktortanken og 40 grader i
afgasningstanken. Opholdstiden er ca. 60
dage.
Tilsætningsstoffer nødvendige
Biogas fremstillet udelukkende på
svine- og kogylle er lidt ”tynd”, derfor
forsøger man med mange forskellige
tilsætningsstoffer, nogle gode, andre
mindre gode, f.eks. majs, slagteriaffald,
planteolier, forskellige former for sukker,
græs fra grødeskæring, alger/tang,
og meget andet.
Bertel Trærup tilsætter tarmindhold
fra kvæg (slagteriaffald) og
emulgeret planteolie/vand
(ca. 30 % olie) og sukker/stivelse.
Med disse tilsætningsstoffer får han
en gaskvalitet, så anlægget kører
på ca. 80 % af max ydelsen. Hvis
der skal køres 100 %, skal der
bruges dyrere tilsætningsstoffer, og
det er derfor ikke interessant rent
økonomisk.
For at forstå hvor stort et anlæg der
skal til, er her nogle nøgletal, som
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jeg har fået af Bertel Trærup, vedrørende
hans anlæg:
Fortank: 400 m³
Reaktortank: 1000 m³
Efterafgasningstank: 3000 m³
Gasrensningstank: 50 m³ (rense gassen
for svovl)
Gaslager: 500 m³
Tank til tilsætningsstoffer: 100 m³ og 25
m³
Deutz motor yder: 469 kWh el (ca.675
HK) og 598 kWh varme.
Der bruges ca. 12.000 m³ svinegylle (5%
ts) og 5.000 m³ kvæggylle (8% ts) pr. år
Det giver en årlig el-produktion på ca.
2.200.000 kWh, og der levers varme til
Limegård, Sindinggård og eget forbrug
i biogasanlægget, stalde og stuehus.
Den overskydende varme må desværre
afblæses til det fri, da det endnu ikke er
rentabelt at udnytte den.
Her vises et skematisk diagram over,
hvordan et biogasanlæg kan opbygges.
Det skal understreges, at det ikke er
Bertel Trærups anlæg.

Bertel Trærups
biogasanlæg,
Mellemtoften 12, Lihme.

Den, der ler sidst…
Af Ane-Marie Henriksen

Flemming og jeg var på lejrskole på
Kildeborg med min daværende 5. klasse
(tror jeg nok). Inden vi tog derop, havde vi
planlagt noget snedigt, synes vi da selv.
Vi havde skrevet en seddel, der skulle
forestille at være en besked fra politiet i
Nykøbing. Det fremgik af sedlen, at der
skulle være smugleri af cigaretter mellem
Mors og Salling, og vi skulle holde øje med
lyssignaler. Da børnene var lagt i seng, sad
Flemming og jeg i køkkenet og ventede på,
at det skulle blive helt mørkt. Der forinden
havde Flemming mellem træerne op ad
bakkerne anbragt kassen med papir i
bunden og øverst tommer cigaretkartoner.
Omkring kl. 23 gik jeg ind til børnene og
bad dem om at komme med ud og se, for vi
havde set lysglimt. Op fløj de alle undtagen
en dreng, han troede ikke få det. Alle for af
sted op ad bakkerne ind mellem træerne,
hvor de fandt kasserne med cigaretkartoner.
Flemming havde imens gemt sig bag
træerne, og da vi kom derhen, tog han et

Det ligner ”De fem”, men er Gitte Lillelund og
Henrik Andersen fra Lihme skole for år tilbage.

billede, det blå lysglimt gjorde børnene
forskrækkede og pigerne her på billedet
udbrød: ”Her Jensen, du er sgu ikke rigtig
klog”. Nå, men så gik vi hjem, vi gik alle
på hovedet i seng. Drengen, der ikke ville
med, sad og grinede i sin køje, da vi kom.
Det var en sjov oplevelse.
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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
& Stouby Transport ApS
tilbyder vognmandskørsel med ...
•Kran/container
•Suge/blæse bil
•Rendegraver

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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LARS BONDE · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
Skiveegnens største skov- og havebutik

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

stort materiel
udlejningsprogram
Hvad enten det drejer sig
om materiel til mindre
opgaver i hjemmet eller
større erhvervsopgaver,
har vi det du skal
bruge!
Klik ind på
www.skive-trykluft.dk
eller kontakt os på
9752 6220
og hør om de
mange
muligheder!

www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Salg og leje

af alle typer
trailere til private
og erhverv!

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

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

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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Stor opbakning til stiftelsen af Gyldendal
Støtte-/ og Beboerforening
Af Hans J. Thomsen

Lørdag formiddag tog beboerne omkring
Gyldendal endnu et skridt til etableringen
af rekreativt område i Gyldendal. Hele
21 personer gav sig tid til at vise deres
opbakning om projektet ved at møde op
til stiftende generalforsamling for den nye
forening.
Der var repræsentanter fra
Gyldendal Havn, Gyldendal Bådlaug,
Grundejerforeningen Gyldendal
(sommerhusene) og husejere fra
området. En fantastisk opbakning som
på sigt forhåbentlig også kan danne
grundlag for et bredt samarbejde omkring
aktiviteter i havnen og området i det hele
taget.
Forsamlingen godkendte vedtægterne
og stiftede derefter den nye Gyldendal
Støtte-/ og Beboerforening, som fremover
skal forestå driften og vedligeholdelsen
af det rekreative område. Følgende blev
valgt:
Hans J. Thomsen og Jens Børge
Gaardsted blev valgt til bestyrelsen for en
toårig periode
- Claus V. Mikkelsen blev valgt til
bestyrelsen for en etårig periode
- Jens Trærup blev valgt som
bestyrelsessuppleant for en etårig periode
- Finn Albrechtsen og Søren Tanderup
blev valgt som revisorer
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- Johannes Bundgaard blev valgt
som revisorsuppleant
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen
sig:
- Formand – Hans J. Thomsen
- Næstformand og sekretær – Claus V.
Mikkelsen
- Kasserer Jens Børge Gaardsted
Frivillige står parat – der er også plads
til dig
Første fase er nu så langt, at SM
Entreprenørfirma kan aflevere sin del
af opgaven på mandag, den 11. juni
2012. Firmaet har etableret sø og
handicapvenligt stisystem med mere i
området bag havnen. Et meget vellykket
stykke arbejde, hvor der har været et
særdeles flot og konstruktivt samarbejde
mellem Skive Kommune, entreprenøren
og repræsentanterne for Gyldendal
Støtte-/ og Beboerforening.
Om kort tid går arbejdsgrupperne så
i gang med etablering af shelters,
petanquebane, opstilling af borde og
bænke samt etablering af trampestier.
Flere har allerede tilmeldt sig listen over
hjælpere, som bliver en del af denne
del af opgaverne. Har du lyst til at være
med, så meld dig til Hans J. Thomsen på
e-mail: hans@dthomsen.dk – vi påtænker
at lave ca. tre arbejdsdage hvert år.

Blæsten går frisk over det blå flag
Af Marianne Husted

Søndag den 3. juni rullede en kortege
af veteranbiler og veteranmotocykler op
foran den store scene på Ålbæk Strand.
De skinnende køretøjer medbragte det
blå flag, som forcerede blæsevejret, kom
til tops i flagstangen og smældede om
kap med bølgernes brusen.
Per Nørmark fra Skive Kommune indtog
scenen, der var indrettet til lejligheden
på et lastbillad. Det blå flag bruges i
hele Europa og markerer, at en strand
opfylder en række faciliteter, fortalte Per
Nørmark. Ålbæk er en af de tre strande
i Skive Kommune, som kan pryde sig
med det blå flag, som Per Nørmark hilste
velkomment med ønsket om en rigtig god
sommer og forhåbentlig lidt mindre blæst
end på denne første sommersøndag.
Spøttrup Tursitforening stod bag
arrangementet, som bl.a. bød på jysk
bluesmusik, skattejagt og mulighed for at
høre om dyrkning af muslinger på line og
smagsprøver på skaldyrene. En suppe
simrede over et lille bål foran scenen og
spredte en liflig duft.
”Det smager udmærket, men jeg vil
ikke betale 200 – 300 kr. for det på
en restaurant,” siger Bente Sørensen,

som får en portion. Hun har tidligere
spist muslinger, mens hendes søn,
mand og svigermor, som alle har boet i
Lihme det meste af livet, for første gang
sætter tænderne i disse dyr fra fjordens
spisekammer.
”Jeg vil ikke blive forfalden til det,” lyder
dommen fra Bjarne Sørensen, som heller
ikke er meget for stegte ål.
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Gyldendal Bådlaug 25 år
Af Søren Rosenkilde og Egon Hørby

Gyldendal Bådlaug blev stiftet i marts
måned 1987, og kan altså i år afholde
25 års jubilæum. På den stiftende
Generalforsamling blev der tilmeldt 12
medlemmer, hvilket var noget mindre
end forventet!!! Forud for denne
stiftende generalforsamling var gået
nogle måneder, hvor vi allesammen lige
skulle se hinanden an , og en dag sagde
undertegnede til Egon - skal vi ikke snart
til at have en klub stablet på benene,
hvortil Egon svarede at det syntes han
var en rigtig god ide`.
Og sådan gik det til at de første spæde
skridt til dannelsen af Gyldendal Bådlaug
blev til. Jeg skal her 25 år efter blankt
indrømme at hvis jeg havde vidst hvad
det ville komme til at kræve af tid og
kræfter så ville jeg måske have overvejet
om det var det hele værd.
Men i dag her 25 år efter tænker jeg
alligevel på at det i sådanne situationer
er godt at man ikke på forhånd kender
konsekvensen af det man har været med
til at sætte gang i.
Som nystartet klub var der mange
spørgsmål, der trængte sig på.
Hvordan får vi hurtigst muligt penge
i kassen, skabt aktivitet i klubben,
bygget en ungdomsafdeling op, startet
kapsejladser? Vi havde jo ingenting!!!
Ingen klubhus, ingen penge, men en
masse gå på mod!!!
Stille og roligt voksede medlemsskaren
sig til 25, og jeg vidste, at der ville komme
mange flere. Langsomt fik vi sat gang i
kapsejladser, og vi holdt Skippermøde
oppe i ”hullet” som vi døbte den naturlige
lille gryde oppe i baglandet. Denne gryde
skulle vise sig at blive klubbens Åndehul
i de første år af Klubbens levetid- her var
altid læ -og vi fik gravet et brøndrør ned
som vi brugte som grillsted.
Klubbens første bestyrelse var også
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indstillet på at vi ville være åbne overfor
det opland, som vi nu havde omkring
os, og vi besluttede os derfor for, at vi
ville afholde Sankt Hans fest for hele
omegnen, og satte sedler op for at oplyse
om dette. Det har nu i 25 år været en
ubetinget succes både for klubben og
oplandet, hvor vi føler, at vi denne aften
er meget tæt på vores omgivelser.
Første optimistjolle
Omkring 1990 lykkedes det os at lave en
aftale med en bådbygger om at støbe en
optimistjolle, det skulle vise sig at være
en opgave af dimensioner!!! Egon og
jeg mødte op hos denne bådbygger en
vinterdag og skulle gøre støbeformen
klar, først skulle formen spartles og slibes
og spartles og slibes, og ja jeg ved ikke,
hvor mange gange vi gjorde det, men
da det endelig var i orden, så skulle
formen poleres 50 gange, tror jeg, inden
Bådbyggeren var tilfreds.
Men langt om længe efter mange
weekenders arbejde stod det færdige
resultat der endelig - en splinterny
optimistjolle - godt nok lidt tungere end
idealvægten, men stærk som bare pokker.
I mellemtiden havde vi sparet penge
sammen, så der blev råd til mast og rig.
Kort efter købte Egon en brugt jolle, som
han stillede til rådighed for klubben - det
samme gjorde vi. Og pludselig kunne
klubben råde over hele 3 joller.
Første kapsejlads
I 1988 startede klubben den første
kapsejlads for kølbåde. Det blev dog en
forsigtig start med 3-4 både, men lidt efter
lidt kom der flere til, og vi fik også lm 24
erne hidset op til at være med, hvilket
de havde meget glæde af, og de fik jo
selvfølgelig deres eget løb.
Men straks meldte problemet sig med, at
vi jo ikke var medlem af Dansk Sejlunion,
så vi startede jo med at undersøge,
hvordan man bar sig ad med at blive det.
Det skulle vise sig at blive vanskeligere

Gyldendal Havn set ude fra fjorden.
Foto: Finn Mosegaard

end først antaget
Den første betingelse, der skulle være
opfyldt, var, at vi skulle være mindst 25
medlemmer - og på det tidspunkt var
vi omkring 40, så det var jo ikke noget
problem. Men-men-men. Vedtægterne,
at få dem godkendt, var noget af en
prøvelse, og vi fik dem kasseret 2 gange
inden de endelig blev godkendt.
Så langt så godt. Nu syntes vi jo selv,
at vi var kommet godt fra start, men vi
havde jo ingen steder at være, stadigvæk
hutlede vi os igennem med den lille gryde
oppe i bakkerne, og den lille garage, der
var bygget ind i bakkerne neden for Johs
og Johanne, blev brugt, når det var rigtig
dårligt vejr.
Kapsejladsafslutningerne blev holdt oppe
på cafeteriet, så det fungerede fint.
I 1992 begyndte de første planer om at
bygge et klubhus at tage fart. Vi havde
haft et par møder med kommunen, og
pludselig kom der brev fra dem, at de
ville sponsere 50.000 kr til et nyt klubhus.
Og da vi selv kunne rejse 35.000 var det
lige præcis nok til, at byggeriet kunne
gennemføres.
Det første klubhus
Byggeriet blev påbegyndt i 1993 og blev
afsluttet i 1994. Hele konstruktionen blev

samlet oppe ved Jens Chr. Lofstad - vi
sender ham stadigvæk en venlig tanke
- og blev transporteret ned til havnen for
derefter at blive rejst.
I det første hus var der desværre ingen
toiletter, men dog et lille køkken, hvor der
lige kunne laves en kop kaffe.
Alt imens dette foregik, havde
Ungdomsafdelingen vokset sig stor
og stærk og pludselig var vi oppe på
10 optimistjoller, og der blev sejlet
kapsejlads på livet løs. Vore kapsejlere
deltog også i udenbys sejladser, og Erik
Nørgård, der dengang var meget aktiv i
Ungdomsafdelingen, købte en Camplet,
som de brugte til at overnatte i under
disse sejladser.
Vi afholdt også selv kapsejladsstævner
for både a-b- og-c optimister samt Europa
joller med op til 50 deltagere.
Et kæmpe apparat, hvor vi var 10-12
mennesker, der lå vandret i luften i flere
dage for at afvikle et sådant stævne.
Søndag aften, når det hele var slut, var
alle dødtrætte, men på en dejlig måde.
Det første klubhus blev hurtigt for lille,
og vi gik med byggeplaner om en
tilbygning til det eksisterende hus, men i
mellemtiden var priserne steget gevaldigt.
Og selv om vi sparede penge op i
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massevis, syntes vi selv, ville det alligevel
blive dyrt, ikke mindst fordi vi jo denne
gang ville have toiletter og baderum, samt
et større køkken.
Der blev søgt om sponsorpenge alle
steder fra, men stadigvæk var det ikke
nok.
Det andet klubhus
En dag læste jeg en artikel i Sejlunionens
blad om en klub, der havde taget
utraditionelle metoder i brug for at skaffe
penge til noget tilsvarende: Nemlig salg
af klubanparter til klubmedlemmerne. Jeg
begyndte at lufte tanken for bestyrelsen
og medlemmerne, og der viste sig at
være stor interesse for ideen.
Og pludselig havde vi skaffet de 25.000
kr, som vi manglede.
Også dette byggeri blev godkendt
på generalforsamlingen, og vi kunne
gå i gang med at indhente priser på
materialerne. Nogen materialer fik vi
sponseret af klubmedlemmer, f.eks. al
isolering og alle indvendige døre.
Endelig blev de sidste priser forhandlet
på plads.
Byggeriet blev gennemført i1997-1998
på samme måde som det første, hvor
alle sider blev samlet hos Jens Chr. og

Ungdomssejlads ud for Gyldendal Havn.
Foto: Finn Mosegaard
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derefter kørt til havnen. Det var denne
gang en noget større opgave pga.
toiletter og sammenkobling med det
eksisterende hus. Det var jo udelukkende
frivillig arbejdskraft. Men byggeriet blev
gennemført til tiden og til den beregnede
pris, og så var alle jo glade.
Nu stod der 2 huse, som vi kender det i
dag. Hvor der dog er lavet forbedringer
med fliser og terressen, som virkelig
bliver brugt på de varme sommeraftener.
Tiderne ændrer sig jo hele tiden,
og det gør menneskene jo også.
Ungdomsafdelingen har fået 2 Zoom 8
Joller og først fik vi en 606er, og sidst
har klubben fået foræret en 606er, som
Egon er ved at reparere på. Den bliver
formentlig sejlklar til sommerferien, så vi
har 2 af dem også.
Det var i korte træk nogle tanker fra
klubbens opstart fra 2 halvgamle
forhenværende bestyrelsesmedlemmer.
Nogen gange er det godt, at man ikke
ved, hvor meget arbejde, der ligger i at
få en klub startet op. Måske ville man så
have overvejet det en ekstra gang. Men
vi føler i dag en stor glæde ved at have
været med til at starte denne klub op.

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

s
olfbane
dk

and
øttrup

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

Michael Brixen
Mobil 23461030
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Sponsorer til byfes

Hovedsp

Øvrige sp

Lihmegaard - Østergaard Madsen - Brdr. Na
Hanne og Bertel Træru

Tombolasp
Aggerholms Eftf., Brodal
Amtsvejen 16
Anna Laulund, Lihme
Balling Apotek
Balling El
Bente Stamp
Blomsterbixen. Lihme
Bonde Maskiner a/s, Skive
Bowl´n Fun, Skive
Brian G. Pedersen Entreprenør
Brodal El-Montage
Danbolig, Skive
Den Jyske Sparekasse
Flemming Refsgaard´s Traktorservice a/s, Balling
Fri Bike Shop, Skive
Frk. Flora, Balling
Glaspusteriet, Viborg
Grethe Kammersgaard, Lihme
Grillhuset, Lem
Grundvad Tømmerhandel
Haribo Slik

Henriksen Galleri, Lihme
Hjerl Hede
Højgård Planteskole, Hejlskov
Hårgalleriet, Rødding
Hårlokken, Lem
Inga Kirk Madsen, Lihme
Jasmin, Vinderup
JSM, Balling
JYSK, Skive
Karin Wilsøe Kajberg, Lihme
Lem Købmandshandel
Lem Malerservice
Lem Murerfirma
Lem Møbelfabrik
Lem Tømrer- og Snedkerforretning
Lihme Fisk
Lihme Frisørsalon
Lihme Murerfirma
Limfjords Vandland
Lundly Blomster
Lysmesteren, Skive

Aktivitetsoversigt for 2012 (med forbehold)
Oktoberfest					
Banko II					
Lys på byens juletræ				
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Maling af forsamlingshuset inde			

Andre aktiviteter:

Lørdag den 6. oktober
Torsdag den 8. november
Fredag den 23. november
Søndag den 25. november
Efterår 2012/Forår 2013

Håndarbejde, bob, forskellige spil. Hver onsdag kl. 14:00-17:00 Fælleshuset Valmuevej. Lihme
Pensionistforening
Tirsdagscykelholdet. Hver tirsdag kl. 18.30. P-pladsen ved Forsamlingshuset i Lihme.
Åbent værksted ved fjorden. 30/6, 14/7, 28/7, 11/8, 25/8 kl. 10-17. Poul E. Nielsen,
Svingårdsted 3, Lihme www.artcoregallery.dk
Tennisbanen er åben for alle. Udlejning på timebasis fra Brugsen Lihme. Medlemskab: Carl
Erik Witte 24827625
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sten i Lihme 2012

ponsorer

ponsorer

autrup - Vejby El&VS - Lihme Murerfirma up – Michael Brixen

ponsorer
Maja V, Skive
Matas Frederiksgade, Skive
Merrild Kaffe
Mini Chic, Lihme
Morsø Bolighus
PH Montage, Hvidbjerg
Poul E. Nielsen, Lihme
Pranee Wellness, Rødding
Preben Halds Maskinfabrik, Lem
ProtecDanmark, Lihme
Restaurant Gyldendal
Salling Bank
Salling Boergeder, Lihme
Salling Traktorservice, Balling
Shell, Kærgårdsholm
Skive Badeland
Skive Dyrehospital
Skive Folkeblad
Skive Rengøringscenter
Slagtermesterinden, Balling
Sparekassen Balling

Spøttrup Kro
Stykgodscenter Skive
Susanne Thomsen, Lihme
Tang Sportstøj, Vinderup
Vejby Grønsagsgartneri
Vestsalling Smedie, Vadum
Vinderup Bolighus
Zoneterapeut Marianne Smedemark, Lem
Aakær Biler, Brodal
Ålbækvej 23

Prøv en havkajak. Mandage i uge 26-32 kl. 19-21 Pris 175 kr. pr. person. Michael Grønvaldt
51270704
Sommerkoncert i Lihme Kirke. Søndag d. 8. juli kl. 16:00. Lokalrådet og Menighedsrådet
Rundvisning Bustrup Hovedgård og Ålegilde på Restaurant Gyldendal. 14. aug. kl. 17.
Lihme Pensionistforening
Udflugt for alle til Børglum Kloster og Haven i Hune. Lørdag d. 8.. sept. kl. 8:00
Husholdningsforeningen
Udflugt til Vinderup, Sevel, Handbjerg og Venø med guider. 3. august kl. 13 fra Balling
Hallen. Spøttrup Lokalhistorisk forening.
Ungdomsklubben åbner i september.
Foredrag med healer og clairvoyant Karin Ananda. Onsdag d. 10. okt. kl. 19 i Aktivitetshuset.
Husholdningsforeningen
Udflugt til Nationalparken Thy med guide. Lørdag d.. 25/8 kl. 13:30-21:30. Lihme
Jagtforening
(Ønsker man arrangementer optaget på denne oversigt kan man kontakte Birgit Jørgensen:
bpjorgensen@fibermail.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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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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Buffet
a’la carte og selskaber
Åbningstider:
Juli - september
Alle dage fra kl. 12

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER

Juli måned åbent alle dage
når jeg er hjemme.
Ring og jeg åbner gerne efter aftale

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

