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Mange børn fra Vestsalling skolen fik en stor oplevelse
ved at stå på den store scene til VSD-åbningen. Til højre
ses Søren Henriksen og en af udvekslingsstudenterne.

VSD-åbningen
Af Fie Qvist Hald & Julie

Mandag d. 11 august 2008 åbnede
VSD for Work Camp’en 2008. Camp’en
gik ud på, at 7. - 9. klasse fra Rødding
og Lem skulle arbejde sammen om
et fælles projekt. Der kom også unge
mennesker fra mange steder i verden.
Bl.a. Tosca fra Finland, Mika fra Japan
og Eun Jin fra Sydkorea. Der kom i alt 12
udvekslingsstudenter i alderen fra 18-30
år. Derefter har vi elever skullet arbejde
i forskellige workshops, som man havde
mulighed for selv at vælge. Fie kom i
video og film, og Julie i kunstnergruppen.
I video og film blev vi delt i 7 grupper. En
gruppe stod for en video, der skulle have
et klip fra alle dagene. De andre lavede

små videoklip, som blev vist hver morgen
på en storskærm. I kunstnergruppen
lærte Julie og de andre elever at skrive
deres navne på japansk, og en af dagene
designede de deres egne T-shirts. Der var
selvfølgelig også andre workshops fx gøgl
& drama, musik, dans og madholdet.
Alt det vi havde brugt de næsten to uger
på, skulle være helt færdigt til den store
indvielse af VSD d. 20 august 2008.
Dagen efter var det store ”tudedag”, da vi
desværre måtte tage afsked med de 12
udvekslingsstudenter. Det har været en
meget anderledes start på et nyt skoleår,
men på en positiv måde.

Foto: Bente Primdahl

Børn foran den stor scene.
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Mads Møllers erindringer:

Et Skamskrift
Af Ib Svenningsen

Mens vi er ved Christen Nielsen
(Adelgade 25))(se forrige nr.), er det bedst
at fortælle om deres tjenestefolk. Karlen
hed Peder Christian Madsen og var
vistnok fra Rettrup, og pigen hed Karen
og var datter af en lille gårdmand, der
boede ved siden af (V. Hærup Strandvej
3), Hans navn var Christen Sinding. Da
gårdfolkene blev gamle, plejede de unge
dem så godt, at de blev uundværlige
for dem, og da disse ikke længere
kunne forestå den store bedrift, afstod
de gården med alle dens herligheder
til de unge, der var blevet kærester.
De skulle så sørge for de gamle, så
længe de levede. Det rejste imidlertid så
voldsom harme blandt Christen Nielsens
familie, og i tiden efter at Peder Christian
Madsen havde overtaget gården, var
der stadig smæderier i omløb, og i disse
skamskændedes alle, der kunne tænkes
at have med sagen at gøre.
Et af disse papirer blev stukket ind af
døren til præsten, til Christen Sinding
med fl. Jeg har et liggende for mig, det er
skrevet med en smuk håndskrift, gotiske
bogstaver, og en ret god ortografi. Det
lyder i sin helhed således:
Her hører vi megen tale om den gerning,
du Christen Sinding og Christen Nielsen
i Lihme gjorde den gang, I delte hans
gods. Gjorde I dengang efter Guds hellige
ord og bud? Gjorde I den gang med
andre, som I ville, at andre skulle gøre
mod jer. De mænd af Lihme by og andre
steder fra måtte skamme sig, så længe
de lever. Der var ingen af dem som talte
om den gerning, han havde gjort. De
sagde dengang og siger endnu, at sådan
en gerning ikke kunne forsvares for Gud,
men de dulgte deres mening for med det,
han gav dem, det var at ligne ved som tyv
kunne gå hen og stjæle nogle hundrede
specier, og han så gav en fattig mand de
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halve, om Guds ord da kunne bevise, at
han var den fattiges mands velgører, når
han havde fået pengene ved Djævelens
og Satans list, og ingen af dem kunne
tilkomme nogle deraf.
Du kan ikke gå ind i Guds hus uden med
al spot og skam, frækhed og stolthed, du
kan ikke høre et ord af præstens mund,
der kan berømme din gerning eller trøste
din samvittighed eller bekræfte håbet
om evig lyksalighed, der er intet andet
der pryder dig end skinhellighedens
kåbe, som du går så fuldt indhyllet
i. Du har bespottet og forhånet din
konfirmationsdag, du har vist, at hvad der
på så betydelig og højtidelig en dag bliver
talt og hørt, tilspurgt og svaret på intet
betyder og intet er at regne med.
Vi kan nok slutte os til, at der må være
nogle buder i Guds ord, der kan bevise at
sådanne gerninger er rigtige, ellers ville
det være for stor en skam for dig og for
Gud og mennesker, og Præsten da heller
ikke kunne samtykke og tie, når det ikke
nøjagtig var efter Guds ord, da det ville
være til for stor forargelse og elendighed
for andre mennesker.
Skriv os nu til igen og lad os vide, hvor
disse Buder findes i Guds ord. Dine breve
skriver du til Jens Smed i Pallishus og til
Bustrup Møllesvend, så skal vi nok få fat
på dem og give svar igen. Jeres præst i
Ålbæk bliver et tilsendt, ligeledes og nogle
flere steder til her i sognet og ligeledes
til Lihme sogn til andres betragtning
og bedømmelse, om Gud for sådan en
gerning kan prises og æres eller spottes
og foragtes. Du skal elske Herren din Gud
af dit ganske hjerte og af din ganske sjæl.
Nå, Peder Christian Madsen og Karen
Sinding red stormen af og satte et ikke
ringe kuld af børn til Verden i den let
erhvervede gård. Men et par år efter
deres giftermål, viste der sig en lille
udvækst under Peder Christians hage,
og da den blev så stor som et dueæg,
rejste han op til Vindblæs, for at Maren
Honning også denne gang skulle hjælpe.

Da hun havde set lidt på den,
sagde hun: Ja, nu kan du tage
til Skive og købe en skarp
knivtang, den skal du give din
kone, og så skal hun nappe
fyren af! Og hun føjede til: Jeg
skal nok være kone for at stille
blodet, når og hvor det bliver
gjort!
Ja, det kunne den mægtige
Maren jo nok foreskrive, hun
kunne jo sige sig selv, at ingen
kone ville behandle sin mand
på denne måde, Karen Sinding
selvsagt heller ikke. Peder
Christian beholdt sit dueæg, til
det blev gåseæg, ja, til sidst var
det så stort som et barnehoved
og hang, når han ikke havde
det bundet op, helt ned midt på
brystet.
Det skal nok blive kendt på et
menneske,
Dilettant i husmandsnår han
foreningen med
har gjort en
stående fra venstre:
Marinus Jacobsen,
uretfærdig
Ragnhild Bundgård,
gerning!
Åge Smedemark,
sagde
Edith Smedemark,
Sigrid ”Barber” ,
hans
Frode Bundgård,
fjender.
Alfred Stengård,
NB: Både
Helene Stengård,
Peder
Villiam Sørensen.
Siddende fra venstre:
Christian
Søren Sørensen,
Madsen
Stinne Larsen, Laurits
(født d.
Larsen, Stinne
Jacobsen og Vagn
19. marts
Sørensen.
1816) og
Karen
Christensdatter Sinding (født
d. 14. juli 1818) er fra Lihme by.
Omkring 1830 blev de ansat
som tjenestefolk hos Christen
Nielsen og Maren Nielsdatter.
De overtager gården efter
Christens død d. 9. marts 1841,
idet Maren var død d. 29. juli
året før. Hændelsen er altså

Øster Hærup set fra syd øst med gården Harevej 19 i forgrunden og
Arne Poulsens ejendom, Øster Hærup Strandvej 32 i baggrunden.
Bemærk Harevej og de gamle lergrave fra Hostrup teglgård til højre.

Lihme by set fra vest med Brugsen med læsserampe
til venstre, derefter smeden Christian Christensen
Krejbjerg samt Marie Kirstine Baunsgård hus under
opførsel. Til højre ses andelsbageriet i forgrunden,
derefter Christian Hansen træhandler og snedker
Jens Nielsen. I baggrunden Chresten Jensens
ejendom, nu sløjfet.
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sket 20 år før Mads Møllers fødsel.
Peder Sinding
Og så skal Peder Sinding have et kapitel..
Han har jo lagt så megen kolorit over
Lihme sogn i halvfjerdserne og firserne
i forrige århundrede, og han spillede
en stor rolle i mit barndomsliv. Hans
far Christen Sinding, som vi lige har
hørt noget om, havde fire børn, men
der var sindssyge i familien, og flere af
hans børn henfaldt i en eller anden art
af sindsforvirring. En blev gårdkone i
Balling. Hanne tror jeg hun hed, hun var
fra forstanden i mange år. Mariane var
gift med høker Jens Christian Nielsen i
Smedemark, blev en gammel kone, men
gled også over i vanviddet, inden hun
døde. Kirsten Sinding blev aldrig gift, hun
levede i et lille hus nede i Ålbæk, men var
alle sine dage noget sær. Karen, der blev
gift med Peder Christian Madsen, fejlede
ingenting.
Men så var der Peder Christensen
(Sinding), den eneste søn, han skulle
helst have ejendommen (V. Hærup
Strandvej 3). Per var en meget opvakt
dreng, der stadig var mellem de bedste i
skolen, og da han blev konfirmeret, stod
han øverst på kirkegulvet, og det betød
noget i disse dage, da de blev opstillet
efter kundskaber. Præsten, Olsen, var
glad for den flinke dreng, og han var
forældrenes stolthed. Så var det, at han
i overgangsalderen hensank i sygelige,
religiøse grublerier, der varede hele hans
ungdom igennem. Han blev mennesky
og indesluttet, kom ikke til de unges
sammenkomster og deltog ikke i nogen
fornøjelse. I disse år led han meget,
det var en art forfølgelsesvanvid, der
havde grebet ham, og han ængstedes
for sin sjæls salighed. Så lærte han
snedkerhåndværket, og det var som
bedredes hans tilstand sig lidt, og så
blev han forlovet med en pige, der hed
Ane Hede, og da de blev gift omkring
1858 troede folk at nu blev Per Sinding
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som andre mennesker. Og havde Ane
så sandt været ham en bedre kone, var
Per bleven en anden mand, end han
blev. Han elskede hende til lidenskab.
Han kunne gøre alt for hende, der
havde taget sig af ham, da han var et
vidunder for sine omgivelser, men hun
var ham på alle måder en dårlig kone,
og da de havde været gift en kort tid,
gik han ind i en urolig periode. Han
kunne, allerbedst som han stod ved sin
høvlebænk, lægge redskaberne og fare
over til en af naboerne for at aflevere
en lang skændeprædiken over en eller
anden, oftest en af hans familie, præsten
eller en af konens familie. Undertiden
begyndte han at råbe og skrige lige fra
hjemmet til han kom, hvor han ville. Han
kunne da opløfte begge sine skindmagre
arme mod himlen og udjamre sin nød
eller udbrøle sine skældsord. Jeg sad en
eftermiddag og hørte på ham. Længe
inden han kom, kunne jeg høre hans hyl.
Ak! Ak! Aaaak! Sikken nød a var i Ak! Ak!
Ak! Aaaak! A gik og rugede over mine
tunge tanker- aaak! Skulle du Christen
Hede ikke have taget dig af mig? Ve!
Ve! Ve! Over dig og alle dine kanutter,
du drak med, Ve! Ve! Ve! Skulle du ikke
have taget med på handel, ak!ak!ak! Du
grinede af mig, gjorde du! Ak! Ak! Ak! Du
ka´ grine i Helvede! Ak! Ak! Ak! Så var det
som han blev mildere stemt. Den eneste,
som forstår mig, er An, hun er den bedste
af dem alle. Så gav han sig til at le og
gå hjem efter. Hun er fuld, hun er lige
ved at stå på hovedet! A har selv hentet
brændevinen til hende! Hun må få alt
det, hun vil ha´, for der er ingen, der har
forstået mig som hun! Og så lo han igen.
Når han i en lang udredning havde bevist,
at en af hans nære slægtninge var den
største kæltring og skurk, der kunne gå
på Guds jord, og han havde udtordnet
sine forbandelser over ham, endte han
ofte med følgende slutningsreplik: Der har
I det, Amen! Og så kunne han smække
døren i med et knald.

Var der nu kommen en hen til ham, som
havde et ærinde til ham, enten det nu var
en bestilling på en ligkiste eller et andet
stykke arbejde, ja, så holdt han inde med
sine udgydelser og snakkede forstandig
om sagen, og da var der ikke noget
særligt at mærke på manden.
Da moder efter fars død var kommen til
at bo i et lille hus på gadejorden, måtte
hun tit holde for. Nu var hun ikke meget
for hans løb på hendes hvidskurede gulv,
og derfor bad hun ham en dag sætte en
lille krog på døren, så hun kunne låse
den. Jo, Per Sinding var straks villig. Han
løb hjem og hentede krog og øskener,
og snart var den sag klaret. Men da han
næste gang ville ind, var døren kroget. Da
blev der stilhed, men pludselig hørte mor
hans enetale bag den lukkede dør.Se! Se!
Hi1 Hi Nej se vi det! Hi! Hi! Og så fandt
han situationen så overstadig morsom, at
han krumbøjet af latter skyndte sig hjem.
Per Sinding var altid god og venlig mod
børn, og vi var egentlig aldrig bange for
ham, om han end rasede aldrig så galt.
Og kom der et barn hen til ham, skulle
han nok holde inde med galskaben og
bøje sig ned til det for at høre, hvad det
ville.
Pastor Olsen der havde konfirmeret ham,
elskede han, men Fontenay og Schaarup,
der kom efter, var ikke efter hans hoved,
rent galt var det med den sidste, der var
en del selvbevidst. En gang løb han efter
ham med en fork, og gjorde udfald imod
ham, som ville han spidde ham. Men
pastoren løftede sin sølvbeslagne stok
og sagde: Vig bort, du onde ånd! Nå, Per
Sinding gjorde imidlertid ikke præsten
noget, men samme eftermiddag, da
præsten og kirkegængerne var borte, tog
han en skovl og gik om og slog alle de
ruder ind på kirken, han kunne nå. Dette
førte imidlertid til, at far gik om til ham og
sagde: Du har klinket ruder i kirken, Per
Sinding, se dem må du hurtigst muligt få
sat ind igen, ellers skal jeg sørge for, at
du bliver sendt til Viborg!

Det var den værste trussel, han kunne få,
og han fik travlt med at udbedre skaden,
og vi beholdt Per Sinding hjemme i Lihme
til videre oplivelse.
I de samme dage var der et mindre
selskab af kvinder, der gik sammen til
en lille festlighed, når de kunne knibe
en lejlighed. Det var ikke alene kaffe, de
nød, de ville helst have den godt spædet
op med brændevin. Lejligheden var
imidlertid vanskelig at opnå, se derfor
var det, at Niels Trærups Ane Sofie al
tid vaskede mandens islandske trøje og
hængte den op i det højeste træ i haven,
når han skulle på en længere udflugt. Og
skulle det aldrig fejle, at der knaphændig
indfandt sig 3 til 4 tørstige koner. Havde
An Sinding (Ane Hede) opdaget trøjen,
måtte Per af sted til høkeren i en snarhed
efter brændevin, og når hun havde fået
fat i den , var hun hentaget, og Per vidste
nok, at han så ikke kunne vente hende så
snart igen.
Da far døde og blev lagt på strå i
skolestuen, gik Per Sinding op og sov
på en af skolebænkene, idet han syntes,
at det var synd, Degnen skule stå ene
derovre.
NB:Peder Sinding er født d. 19. marts
1825. I 1850 boede Peder Sinding
sammen med søsteren i fødehjemmet
med moderen på aftægt. I 1855 er han
gift med Ane Christensdatter med hvem
han får børnene Christen og Kirstine.
Samme gælder folketællingen 1880, men
i 1890 sidder Ane Christensen i aftægt
hos sønnen.
Mads Møllers erindringer vil
efterfølgende blive lagt ud på Spøttrup
Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside: www.
spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk. Som
her har jeg valgt en direkte afskrift af
originalen.
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
Malerlærling
søges
TØMMERHANDEL ApS
Skriftlig
ansøgning senest den 26.6.
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@inet.uni2.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12

hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.

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

Af Christian Nielsen

Jeg ville egentlig have
spillet fodbold men
tilmeldingsfirsten kom
nærmere og nærmere.
En dag var det for sent.
Jeg tænkte blot at det
ville blive endnu et år
uden sport.
Min mor (Hanne Nielsen)
læste en dag et opslag
i den lokale avis.
Opslaget reklamerede
for atletiktræning.
Jeg var helt uvidende
om atletikkens
tilstedeværelse. Men
jeg blev snart fanget af
atletikkens discipliner og
min egen vilje til sejr.
I dag
Jeg startede med at
træne 2 gange om ugen,
nu træner jeg fast 4
gange om ugen. Min klub
hedder SAM, hvilket står
for Skive atletik klub. Jeg
startede i RAK (Rødding
atletik klub) hvor jeg
socialt havde det godt
og jeg præsterede godt
på banen. Men som
tiden gik, blev jeg den
hurtigste i RAK og jeg
søgte nye udfordringer i
SAM. Jeg var rigtig glad
for min tid i RAK og RAK
har spillet en vigtig rolle
i min ”atletikopdragelse”.
Sidste år gik jeg på
efterskole i Sønderjylland.
Efterskolen (SINE
– Sønderjyllands
idrætsefterskole) havde
en speciel atletiklinje,
hvor man sammen
med de boglige fag
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Foto: Christian
Nielsen

har 5 atletik træningspas om ugen. Jeg
udviklede mig meget på efterskolen og
jeg tror det var et fornuftigt valg at komme
lidt hjemmefra og prøve at stå på egne
ben.
Til små stævner stillede jeg op for min
efterskole, mens jeg stillede op for SAM
til store stævner, dvs. at jeg allerede har
stillet op for 3 klubber.
Højdepunkter
Jeg vandt mit første danske mesterskab
i 2006 ved de indendørs danske
mesterskaber i 60 m hækkeløb. Jeg
havde igennem hele indendørssæsonen
kæmpet hårdt mod en århusiansk atlet,
men jeg trak heldigvis det længste strå da
det gjaldt og det danske mesterskab var
i hus.
Jeg har mest løbet hækkeløb, både 110
m og 400 m hæk. I weekenden d. 12.
og 13. september skal jeg til danske
mesterskaber for ungdom i Hvidovre,
og er her favorit til at blive dansk
mester på disse distancer. I august har
jeg også været udtaget til det danske
juniorlandshold til landskamp i Norge i
400 m hæk en rigtig stor oplevelse.
I år har jeg dog fundet en ny udfordring
i at dyrke mangekamp, som består
af: 110 m hækkeløb, 100 m, 1000 m,
længdespring, højdespring, stangspring,
kuglestød, spydkast og diskoskast. I
mangekamp har jeg fundet en ny stor
sportslig udfordring, og jeg er allerede
blevet bidt af det. I år blev jeg dansk
mester i mangekamp for drenge 1617 år. I SAM har jeg i år foruden at
stille op individuelt også deltaget i
landsturneringen for hold drenge op til
19 år, hvilket gav en sølvmedalje. Sidste
weekend var det finalen i elitedivisionen
for seniorer, her blev vores hold nr. 6 i
finalen.
Atletik er ikke kun en individuel sportsgren
men så absolut også en meget social
sportsgren, hvor man hurtigt finder venner
fra mange andre klubber. Jeg kan kun
anbefale andre at prøve at gå til atletik.

Krigere, kæmper,
og massevis af magi
Af Henrik Jørgensen

Nogen tror at live rollespil kun handler om
at rende rundt i en skov og slå hinanden
i hovedet med et sværd, men sådan er
det langt fra. Live rollespil handler om
at lave og spille en person med nogle
forskellige talenter i en magisk verden.
I hvert live rollespil er der en eller flere
opgaver, som skal løses. Det kan være
lige fra at finde en forsvunden magisk
halskæde til at dræbe en ond kæmpe.
Der er også mange forskellige racer i live
rollepil, eftersom det er en magisk verden,
såsom orker, elver, kæmper, mennesker
og mange flere. Fx kan en person lave en
blodtørstig orker med nogle talenter, der
gør ham ekstra stærk og svær at dræbe,
eller personen kan lave en ikke så stærk
goblin-tyv med talenter, der gør, at han
kan stjæle fra andre og liste sig ind på sit
offer uden at blive set. Så i live rollespil er
der ikke meget, der er planlagt, men man
skaber selv handlingen. Det fik deltagerne
i byfesten i Lihme en forsmag på. Her
lavede vi en noget forenklet udgave af
live rollespil.
Rollespil
Rollespil er anderledes end live rollespil,
og dog er det faktisk alligevel ikke. I
rollespil skal man lige som live rollespil
lave en person med forskellige talenter,
der kan hjælpe én til at blive den voldelige
kriger eller en mægtig troldmand.
Men til forskel fra live rollespil spiller
man ikke ude i en skov, men rundt om et
bord. Man har et stykke papir med alle
sine talenter og sit udstyr, samt hvad
sit udstyr gør. I rollespil bruger man
terninger. Der er 6 forskellige terninger
en 4-, 6-, 8-, 10-, 12- og 20-sidet terning.
Det er den 20-sidede terning, man bruger
mest, eftersom det er den, der afgør,
om du rammer en modstander, eller
om du undviger et slag eller lignende.
Man bruger terningerne til næsten alt
i rollespil. Selv hvis du er med i en

drikkekonkurrence, afgør
en terning også, om du
falder om til sidst.
I rollespil er der
noget, der hedder
en Dungeon Master
- forkortet til DM. Det er
DM’en, der bestemmer
alt, hvad der skal foregå
i spillet. DM’en er ikke
selv med i spillet som
person, men bestemmer
alt, hvad der skal ske.
DM’en er en slags gud
i spillet. DM’en KAN
bestemme om en død
person bliver genoplivet
eller bestemme, at der
kommer tre skeletter imod
én (det er også DM’en,
der styrer monstrene).
DM’en er selvfølgelig ikke
ond og misbruger ikke
sine kræfter, men giver
modstand til spillerne. Det
er også DM’en, der har
lavet opgaven, spillerne
skal ud på samt selve
området, man går i. Kort
sagt, DM’en bestemmer
din skæbne i spillet.
Reglerne til rollespil kan
man også finde i bogen
”Players Handbook”, men
bogen er på engelsk.
Så i rollespil skal man
selv bruge sin fantasi til
at forestille sig kampen,
monstrene og området.
Jeg begyndte selv at
gå til rollespil i 7. klasse
i Skive Ungdomsskole.
Her har jeg lært det, jeg
ved om rollespil og live
rollespil.

Foto: Kim Jacobsen
og Ann Balleby
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Washington, New York, Lihme…
Af Marianne Husted

17 opvisninger på 17 dage gennemførte
17 gymnaster fra DGI-holdet Nordvest i
juli måned, da de var på turné i USA. I
begyndelsen af august er holdet for første
gang igen samlet efter oplevelserne i
Guds eget land. Med store smil, ynde
og muskelstyrke indtager gymnasterne
plænen på sportspladsen i Lihme og
viser, hvad de kan, og hvad de står for.
En af gymnasterne er Lars
Grønvaldt Andersen. Han ankommer
i sidste øjeblik, inden fanen bæres
ind. Lars bor i Lem og arbejder som
lørdagspostomdeler i Lihme området.
Han nåede lige akkurat at få posten
delt ud i både sommerhusområdet, på
landet og i byen, inden han svinger ind
på sportspladsen og krænger den hvide
gymnastikdragt ned over sin veltrænede
krop. Lars fortæller, at der ligger
mange timers træning bag springene
og saltomortalerne, som publikum
præsenteres for gennem hele showet.
Efter travlheden med postomdelingen
er den største udfordring for Lars i dag,
ligesom ved alle de andre opvisninger, at
holde fokus og bevare koncentrationen
under hele opvisningen. ”Hvis én gymnast
laver fejl er det også ødelæggende for de
andre,” forklarer han. Gymnastikken er
dansk gymnastik i en nøddeskal. Smukt

koordinerede rytmiske serier vekslende
med springgymnastik i en lind strøm.
Idræt for sjov
I USA lavede DGI-holdet workshops for
børn i alderen 4-14 år. ”Det var meget
nyt for dem. De er vant til baseball,
almindelig fodbold og andre sportsgrene
med stor konkurrence,” siger Lars. ”På
workshoppen ville vi vise dem, at man
kan dyrke idræt for sjov, og at det også
kan være alle tiders, selvom vi ikke
konkurrerer mod nogen,” supplerer Maria
Lundsby, der kommer fra Mors og er en af
de fem piger, der er med til opvisningen
i Lihme. De amerikanske børn var åbne
over for denne nye tilgangsvinkel og så
det som en udfordring, der var værd at
tage op.
Maria nyder den behagelige danske
sommertemperatur. Vestenvinden hjælper
med styringen af båndene, som indgår
i et af numrene. Det må dog betragtes
som en kuriosum sammenlignet med det
60 grader varme kunststofgræs, som
gymnasterne optrådte på i nogle af de
meget varme østamerikanske storbyer.
Gymnastikholdet blev udtaget blandt
gymnaster i Salling, Thy og på Mors
i september sidste år og har trænet
sammen i en gymnastiksæson, der
blev forlænget med turen til USA og
opvisningen i Lihme.
Rikke Berthelsen fra
Foto: Kim Jacobsen
gymnastikforeningen i
Vestsalling Ungdomsog Idrætsforening
kender holdet og
sikrede et nyt og
Maria Lundsby
nød
kraftfuldt indslag til
vestenvinden
byfesten i Lihme.
i Lihme.
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Foto: Kim Jakobsen

Lars G. Andersen arbejder som
lørdagspostomdeler i Lihme-området
- kan man så kalde ham ”loftpost”?
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graphicmaster.dk

Verner Jeppesen
Tlf.: 97 56 44 88
www.maeglerhuset.dk
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Statsaut. ejendomsmægler - MDE

Kontakt os og hør mere om den gode hushandel

®
KØKKEN / BAD / GARDEROBE

Estate mæglerne
Helle Johansson
Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar MDE
Ballingvej 41, Hem, 7800 Skive
Telefon 97 53 16 16, Fax 97 53 16 18
Mobil 29 46 27 98
7801@estate-maeglerne.dk

Lem Maskinstation
* Rendegraver
* Slamsuger
Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
  
Viggo Thorgård
Mobil 23461030
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Hver dag gule priser
30 øl til kr. 79
3 liter rød- eller hvidvin til kr. 79
Gulvtæpperenser udlejes
Du kan får vasket, renset og rullet dit vasketøj
(vasketøjet afhentes/leveres fredag i hver uge)
Pejsebænde
Internet
Spændende blomsterdekorationer

Altid et lunt tilbud
fra ovnen
- hvidt brød
- rugbrød
- sødt brød
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ÅBEN ALLE DAGE
Ålbækvej 8, Lihme

DU ER KUN UNG ÉN GANG
SPARBANK FREE ER EN SÆRLIG ORDNING
TIL DIG MELLEM 18 OG 28 ÅR
SPARBANK Free er værd at overveje, hvis du vil have en sjovere hverdag med lidt flere penge mellem hænderne. SPARBANK Free er en
særlig ordning til unge mellem 18-28 år. Som SPARBANK Free-kunde
kan du få et gratis Mastercard eller Visa/Dankort med 10.000 kroner i
kassekredit. Eneste betingelse er, at du er tilmeldt vores NETbank og
e-boks , og at du er kreditværdig.
Du kan få mere at vide om SPARBANK Free på nettet eller i din lokale
SPARBANK.

SPARBANK A/S
BORGERGADE 18 - 7860 SPØTTRUP - T 9616 1040
WWW.SPARBANK.DK
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- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Roslev Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter - primagaz

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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v/ Per Kristensen
Næstildvej 10A,
Næstild
7860 Spøttrup
97581888/40260909

•Tegnestue

• Præfabrikerede element huse

• Tekniske produktions tegninger

• Alt I vinduer & døre

• Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde

• Nyt køkken

• Nybyggeri , til & ombygning

• Ovenlys & Kviste

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

K. AGGERHOLM A/S
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

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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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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Arrangementskalender
September
18. Lihme Husholdnings Forening,
Rejsebeskrivelse ved
Sonja Uhrenholdt og tærteaften
Oktober
11. Lihme Borgerforening, Børnedisco
13. Lihme Husholdnings Forening,
Buffet og Bowling
23. Fællesspisning i Aktivitetshuset
27. Varité i Aktivitetshuset: ”Livet og sår’n”
November
02. Lokalrådet ved Lihme kirke,
Allehelgenes gudstjeneste
03. Lihme Borgerforening, Andespil
03. Spøttrup Aftenskole, Foredrag ved
Thyra Frank i Lem Aktivitetshus
06. Lokalrådet ved Lihme kirke,
Foredrag ved Mikkel Gade,
Krimi og Kristendom
23. Lihme Husholdnings Forening,
Julemarked i Lihme Forsamlingshus
27. Fællesspisning i Aktivitetshuset
December		

Chokoladekage a la
Xanthine Aalbers

01. Lihme Borgerforening, Julelotterispil
14. Lokalrådet ved Lihme kirke,
Julekoncert
Januar		
22. Fællesspisning i Aktivitetshuset
29. Lihme Borgerforening,
Generalforsamling
31. Lihme Husholdnings Forening,
Førstehjælpskursus
Februar
22. Lihme Borgerforening, Fastelavn
26. Fællesspisning i Aktivitetshuset
Marts		
20. Lihme Husholdnings Forening,
Fuur Bryghus

Limfjordsteatret
komme
til Lihme
den 27. oktober.

Xanthine vandt
børnekagebagningskonkurrencen
med sin chokoladekage.

250 g margarine
400 g sukker
5 æg
40 g kakao
400 g mel
3 tsk. bagepulver
1 tsk. vanillesukker
1 dl æmlk
1 dl kogende vand
Stykker chokolade
Margarine smeltes og røres blødt
sammen med sukker.
Æggene i et ad gangen. Kakao røres i.
Mel, bagepulver og vanillesukker blandes
sammen og røres stille i og vand og mælk
med. Til sidst rør forsigtig chokolade i
massen.
Bages ved 175 grader C i ca. 1 time.

Foto: Kim
Jacobsen
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Buffetsuccen fortsætter:

SPIS ALT HVAD DU KAN FOR KR. 178
Onsdag,torsdag, fredag,
lørdag, søndag kl. 18-21

Bordreservation:
tlf. 97 56 01 66

v/Elsebeth Hansen
Vester Hærup
Strandvej 30, Lihme
7860 Spøttrup
www.restaurant-gyldendal.dk

v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860 Spøttrup
Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.dk
Alletiders gaveide, gavekort udstedes
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Gelenegle
Body Sugaring
Ansigtsbehandling
Fodbehandling
Manicure
Pedicure

