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Københavnerbashing
Af Ann Balleby

Jeg ved ikke, hvordan det er for dig, men
i mit liv sidder jeg sjældent ved et bord på
denne side af Lillebælt uden at samtalen
lander på land/by, øst/vest. I min optik er
det med god grund, og jeg har fx med stor
interesse læst indenrigs- og boligminister
Kåre Dybvads bog ”Udkantsmyten”, har
holdt oplæg om den og i øvrigt haft den
udlånt til borgmester Peder Christian
Kirkegård.
Interessekonflikten mellem land og by
er for mig en del af en grundlæggende
forklaringsmodel for mange politiske
forhold i hele den vestlige verden i disse
år. Fra Trump, over de gule veste og til
nationalkonservative strømninger i Polen.
En aften først i december kom jeg til
bords med to mandlige rektorer der begge
bor nord for København. De sad og
fortalte lystigt og muntert om, hvor mange
millioner den og dens hus var steget i
pris, og hvordan den og den lærer tog
orlov for pengene. Deres egne huse og
ejerlejligheder var også steget gevaldigt,
så alderdommen var sikret ad den vej.
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Så fik jeg sagt noget om, at sådanne
ubeskattede foræringer bare er en
af årsagerne til, at vi, der bor vest for
Valby Bakke, kan blive alvorligt trætte
af kjøvenhavnerne. Det var de helt
uforstående overfor. Og så gik der en
time med debat frem og tilbage!
Det var en stor oplevelse at opdage,
hvordan den dagsorden, som er så
fremherskende i mit liv her vest på, var
helt ukendt for dem. De havde naturligvis
en holdning til Københavnerbashing, men
de havde ingen anelse om, at det stikker
dybt.
Min konklusion er, at vi simpelthen
har for lidt debat på kryds og tværs
af landet. At vi møder hinanden for
lidt i mellemfolkelige sammenhænge.
At pressen slet ikke dækker denne
samfundsvinkel godt nok.
Meeeen pas på; en rask debat om emnet
hen over juleand og ris á l’amande
kan jeg ikke anbefale. Det kan ende i
familiesplid.
Glædelig jul og godt nytår til alle.
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Julen i Lihme
Af Ann Balleby

I Lihme er der mange skønne og faste traditioner omkring julen. Der er julesokker i
Brugsen, hvor de også har juletræer, som skal pyntes. Der er gang i den i Fjordbo og
diverse julefrokoster i foreninger. I billedkavalkaden her under vil jeg forklare nogle af
traditionerne, som alle kan deltage i.

Der er samlet over 100 mennesker
i mørket ved kvindedøren på
nordsiden af Lihme kirke. I år blev
arrangementat holdt i fuldmånens
helt særlige magiske lys.

Julestjernen på juletræet ved
Brugsen står lige under fuldmånen.

Der tændes lys i Lihme
En af de sidste fredage før første
søndag i advent samles over hundrede
mennesker ved kirken. Her får børnene
fakler og man samles ved kvindedøren.
Her synger man sammen og lytter til
juleklokkespillet fra tårnet. Imens tændes
lyset på kirken - lyset kan ses vidt
omkring, et lys i mørket.
Så går det store optog videre til Brugsen
og Medborgerhusets juletræer, som får en
sang, en dans og lys på.
Til slut samles alle ved bålfadene omkring
æbleskiver og glögg og en masse snak
og rolleinger, som piler rundt.
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Kirketårnet i måneskin.

Julemarked
Om søndagen efter, at vi har tændt lys i
Lihme, afholdes det årlige julemarked i
Medborgerhuset. Der er masser af boder
og der handles på livet løs. Man kan købe
lækker mad af Husholdningsforeningen.
Og til børnenes udelte glæde, så kommer
julemanden på besøg fra Grønland.

Boder og
handel til
julemarkedet.

Julemanden er
bare
fascinerende.
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Julemanden i
sin kane ved
Lihme Brugs.

Nissekarlen
Carl Gerhard
set omkring
Gyldendal

Nisseland
Der er også mere finurlige nisserier
i Lihme. På Torvet ved Brugsen er
julemanden landet lidt hårdt i sin kane, så
julegaverne er spredt rundt omkring.
På havnen er der observeret både
nisselandskaber drysset med sne og
naturtro nisseCarl’e med røde tophuer.

Fiskerhusene ved Gyldendal
blev forvandlet til det smukkeste
nisselandskab den 1. december. Lige et
sted for en nissekarl.
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www.skp-el.dk

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

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)

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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Vi bakker op
og støtter lokalt!
- Gør du?

”

Det er vigtigt for os at være
lokalt forankret, og vi håber på,
at det er med i dine overvejelser,
såfremt du er på udkig efter et
nyt pengeinstitut. Vi er sikre på,
at vi kan tilbyde dig attraktive
vilkår og god rådgivning.

Skive afdeling
Frederiksgade 6
7800 Skive
Tlf. 82 22 92 80
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Dueholm ismejeri

Dueholm er en familiegård som ejes af Ann og Martin. Den drives sammen med
Martins forældre Solveig og Torben som ejede gården tidligere.
Det er et konventionelt velfærdslandbrug, som fokuserer kraftigt på dyrevelfærd. Vi
har derfor også sidste år, fået 3 hjerter i fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærke.
Vi har blandt andet bygget helt nye staldanlæg til alle vores malkekøer. Køerne har
næsten dobbelt så meget plads, som de skal have ifølge lovgivningen. Det er vigtigt
for os, at vores dyr har masser af plads, så de kan udføre en naturlig adfærd.
Køer er udedyr, derfor skal de også have muligheden for at mærke regnen på ryggen,
og vinden i håret. Dette kan de hele året rundt, så de får en masse frisk luft. Deres
ædeareal er lavet udendørs, så de skal altid udenfor for at få noget at æde. Dette og
sandet i sengebåsene, giver vores dyr en fantastisk sundhed.
Vores is produceres i vores eget lille gårdmejeri.

Køb vores is her
Dagli' Brugsen
i Lihme
Ålbækvej 1
7860 Spøttrup

Egen gårdbutik
Dueholmvej 2
7800 Skive

www.dueholm-ismejeri.dk
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Lokal ølandshvede fra Salling
Af Trine Dalsgaard

Jeg fik en stor mulighed, da jeg fik stillet en
mark til rådighed hjemme på slægtsgården
Dalsgaard. Jeg er uddannet inden for noget
helt andet end landbrug, men jeg er vokset
op på gården og har fået kærligheden
til fødevarer ind med modermælken.
Min drøm har længe været at få lov til at
eksperimentere med planteavl, og da jeg blev
færdiguddannet som læge forrige sommer,
skulle det endelig være.
Jeg vidste, at jeg gerne ville prøve kræfter
med en kornsort, der har en rigtig god
bageevne. Efter mange overvejelser, endte
jeg med at forelske mig i ølandshveden. Det
er en meget gammel kornsort, som stammer
fra Øland, der er en lille ø, som ligger lidt øst
for Sverige. Sidste sommer var vi på besøg, og
oplevede øen fra cykel.
Det var en fantastisk tur, hvor vi kunne købe
ølandshvedemel direkte fra landstederne,
som havde små salgsluger med selvbetjening
under stokroserne. Alt var så ukompliceret,
lokalt og inspirerende.

Da det blev april i år, skulle marken derfor
forberedes så ølandshveden kunne komme
godt i jorden. Det var spændende at lære om,
hvordan man laver et godt såbed og derefter
processen fra spire til modent korn. I løbet
af sommeren blev der bygget tørringsanlæg,
da vandindholdet skal bringes ned efter høst.
Det er en vigtig del af at beholde et højt
proteinindhold i brødhveden.
Da kornet var klar til formaling i september,
fik vi besøg af en mobil mølle. Dette betød at
rensningen, formalingen og pakningen foregik
ude på gården.
Ølandshveden har et højere glutenindhold,
bliver mørkere og har mere smag end
traditionel hvede. Kornsorten er ikke
forædlet og har derfor et markant lavere
udbytte end den almindelige hvede. Det
har gjort at produktionen i mange år har
været lav. Grundet ølandshvedens gode
bageegenskaber, er der heldigvis mange,
der igen har lyst til at bage med den gamle
kornsort. Det er vigtigt at understrege,
at melet kan bruges af alle, uanset om
hævemidlet er gær eller surdej.
I dag har vi fået lavet et lokalt produkt, som vi
virkelig er stolte af. Vi har solgt ølandshveden
fra Dalsgaard i vores egen lille gårdbutik,
men også til andre lokale gårdbutikker,
restauranter på Salling samt restauranter i
større byer, der på den ene eller anden måde
har forbindelser til Salling. Vi har stadigvæk
mel på lager, som man altid kan komme forbi
og købe med sig hjem. Vi formaler igen først
på foråret, og der bliver sået nyt korn igen til
april.

Trine studerer
kvaliteten i
ølandshveden
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Fødevarer kan laves af alle og skal ikke
nødvendigvis transporteres særlig langt. Der
er noget charmerende og nærværende ved
lokal produktion, da det sætter tempoet ned,
giver gennemsigtighed og så er det sjovt at
være en del af.

Ølandshveden i
sensommerens bløde lys.

Melet er klar til
madlavning.
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Lihme viser vejen til moderne samkørsel
Af Ida Blinkenberg Lidell, nabogo

Det kan være svært at komme rundt
i hverdagen, når man ikke har en bil.
Men hvis folk udbyder de tomme sæder
i deres biler, kommer der mange flere
transportmuligheder – samtidig med man
gør en aktiv indsats for klimaet.
Energibyen Skive arbejder i projektet
Stronger Combined sammen med Lihme
om at gøre transporten i lokalområdet
smartere og mere grøn. Derfor har de
indgået en aftale med den danske startup
nabogo, som har udviklet en app, der
matcher dem, som skal samme vej – og
som er integreret med kollektiv transport.
Nabogo kalder det ’moderne samkørsel’,
fordi man ikke skal køre omveje,
koordineringen er let og fleksibel, og
man betaler en fast pris – direkte mellem
brugerne og uden gebyr til nabogo.
Borgere i Lihme er først
Det er ikke så ligetil at ændre hverdagsvaner. Derfor er det vigtigt at starte lokalt,
for så kommer der et attraktivt, lokalt
udbud af ture, og ofte vil man køre med
én, man kender – måske endda en nabo.
Jesper Dahl er en af dem, som bakker op
om initiativet. Til julemarkedet stod han
med informationsmateriale og fortalte
andre i Lihme om muligheden. Han
fortæller: Vi hjalp med at oprette folk i
appen, så de er kommet i gang med at
udbyde eller efterspørge lift. Samkørsel
er især relevant på de ruter, hvor der
mangler busser, fx fra Lihme til Holstebro,
Vinderup og Mors. Når man lige lærer
appen at kende, er den ret let at bruge.
Ud fra de samtaler, jeg havde med med
folk om konceptet, lader til at være meget
relevant for unge, som har et dagligt
behov. Folk der arbejder og kører i bil,
kan oplagt udbyde deres faste tur – og
pensionister kan bruge nabogo til at finde
enkelte ture. Så jeg er positiv og håber, vi
får mange med i appen.
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Nabogo er for alle
Samkørsel er værdifuld for samfundet.
Derfor indgår nabogo partnerskaber med
trafikselskaber, kommuner og regioner,
der ønsker at skabe mere mobilitet og
mindske trængsel. Som vil gøre en forskel
for klimaet og styrke kollektiv transport.
Dermed kan nabogo samarbejde helt
lokalt og tilbyde app’en til brugerne uden
gebyr.
Vil du være med til at sprede det gode
budskab? Foreninger, arbejdspladser
og uddannelsesinstitutioner er meget
velkomne til at kontakte Ida Blinkenberg
Lidell på ida@nabogo.com for at få
materialer, som er lige til at bruge.
Rent teknisk virker nabogo sådan, at
alle frit kan downloade app’en og tilbyde
pladser i bilen eller søge efter lift. Men
først når der er en kommuneaftale, som
med Energybyen Skive, vil der komme
mange brugere via partnerskaber.
Desuden vil man også finde mange af de
digitale nabogo-mødesteder, hvor ture
altid starter og slutter.

Ruter fra Lihme
udbudt i Nobogo

Betalingen sker direkte mellem brugerne
ud fra et deleøkonomisk princip, hvor
passagererne betaler 75 øre pr. km.
direkte til chaufføren. For at undgå bøvl
bliver pengene overført automatisk, når
liftet er slut. Chaufføren kan også vælge
at tage passagerer med uden betaling.
’Mikrobusser’ forbinder land og by
Kasper Dam Mikkelsen, som er medstifter
af nabogo, understreger, at nabogos
mission er at forbinde land og by. Og det
er den enkelte person, som har mulighed
for at gøre en forskel, hvis det er
udfordrende at komme rundt i hverdagen.
Når sæderne i private biler bliver åbne
for andre, kommer bilerne til at fungere
som en slags mikrobusser, der kører
stabilt og forbinder mennesker til den
kollektive transport – eller direkte til
regionale uddannelsesinstitutioner og
arbejdspladser.
Udover at få bedre mobilitet, ser vi også,
at det styrker bosætningen i landsbyer.
Både fordi tilflyttere kan se, at der er flere
transportmuligheder end normalt – og
fordi det er tydeligt, at her er en kultur,
hvor man hjælper hinanden.
Har du plads i bilen, eller vil du finde
et lift?
Det er ikke svært. Appen kan hentes
gratis i App Store eller Google Play. Du
starter med at oprette en bruger (her
skal et billede md af dig, så andre kan
se, hvem de kører med). Hvis du har fast
daglig transport, kan du oprette dine faste
ture (hvis du har bil) eller en liftagent
(hvis du skal køre med). Når det er gjort,
kan du læne dig tilbage og vente på, at
der kommer et match (hvis der da ikke
allerede er et!). Skal du bare have et lift i
ny og næ, kan du søge på enkelte ture.

Nobogo-ambassadører i Lihme. Jesper
Dahl, Maria Svenningsen og Charlotte
Gregersen

Som noget særligt er det gratis at køre
med, hvis man allerede bruger kollektiv
transport – så skal du bare uploade et
billede af dit månedskort. Har du ikke det,
kan du med kampagnekoden LIHME500
få hele 500 kr. ind på nabogo-kontoen.
Så er der allerede betalt (til chaufføren)
for de første mange samkørsler. God
fornøjelse og god tur!

Vi hjælper hinanden frem i hverdagen
– samkørsel er let med appen nabogo
SÅDAN KOMMER DU I GANG:
Download nabogo og lav en profil.
HVIS DIN TRANSPORT ER DEN SAMME,
uge for uge (fx til arbejde, uddannelse eller fritidsaktivitet): Opret dine
faste ture (hvis du har bil) eller en liftagent (hvis du skal køre med).
Nu kan du vente på at få besked, når der er én, som skal samme vej.
HVIS DU VIL FINDE ET LIFT:
✓ Søg efter enkelte ture (i stedet for liftagent)
✓ Find et mødested og tryk på det for at se, hvem der udbyder lift
herfra. I Lihme er der flere afgange fra mødestedet ved Dagli’
Brugsen.
Husk at det er uforpligtende at oprette sig, og I har først en aftale, når
chaufføren godkender en booking.
Psst… Gratis at køre med, hvis du bruger kollektiv transport (upload et billede af dit

Husk at det er uforpligtende at oprette sig,
og I har først en aftale, når chaufføren
godkender en booking.

månedskort) og gratis de første mange gange med kampagnekoden LIHME500,
hvor nabogo giver passagerer 500 kr. at køre for. Chaufføren kan også vælge at
tage passagerer med uden betaling.
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Min første tur med nabogo
Af Simon Sandberg

Min hustru og jeg har kun én bil, da det
langt det meste af tiden dækker vores
behov. Derfor, har vi ind til videre hellere
ville bruge pengene på noget andet, end
på at betale af på bil nr. to.
Dog er der, om vinteren, et par gange
om måneden, hvor vi begge skal bruge
transport og vi derfor skal se på en
alternativ transportform. Vi har før taget
bussen, men det betyder en del ventetid
med følgende behov for at sætte mere
tid af til transport i en hverdag for en
børnefamilie, hvor tiden i forvejen er godt
fyldt op.
Derfor var vi meget interesseret i nabogo
da vi hørte om det på Lihme info. Til
julemarkedet i Medborgerhuset fik vi en
introduktion til nabogo appen og blev
oprettet som brugere. Det viste sig at
være meget belejligt, da jeg tirsdag efter
julemarked pludselig stod og manglede
en måde at komme på arbejde onsdag
morgen. Jeg havde egentlig forberedt mig
på at skulle tage bussen, men min hustru
foreslog, at jeg jo kunne prøve om det var
muligt af få et lift til Skive, gennem

Mette Høiriis fra
V. Hærup tilbyder
lift med nabogo
fra Lihme til
Viborg gennem
Skive
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Nabogo, nu vi havde installeret det på
mobilen. Jeg fik derfor åbnet app’en og
der var faktisk én der havde lagt en tur
fra Lihme til Viborg, gennem Skive, der
passede perfekt med den tid jeg selv ville
være kørt på arbejde, havde jeg brugt min
egen bil. Jeg bookede derfor en plads og
Mette Høiriis var hurtig til at acceptere og
så var vi klar til at køre sammen.
Inden selve turen, skrev Mette og jeg lidt
sammen og aftalte at lave en lille rettelse
af ruten, så jeg kunne blive samlet op og
sat af lidt tættere på hhv. min bopæl og
mit arbejde.
Onsdag morgen samlede Mette mig op
præcist som aftalt og vi havde en rigtig
hyggelig tur til Skive, hvor vi fik snakket
om familie, det at bo i Lihme og også om
at prøve at få mere bæredygtighed ind i
vores hverdag, fx ved at køre sammen på
arbejde.
Alt i alt, var det en stor succes for mig at
bruge nabogo og jeg vil helt klart gøre
det igen, både som chauffør og passager.
Tusind tak til Mette for at tilbyde turen og
det behagelige selskab du var undervejs.

Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

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

Så er den gamle klar igen
Henning Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup

• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

97568024/51182529
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Lihme
Medborgerhus

Leje af Lihme Medborgerhus sker ved henvendelse til Karin Andersen,
tlf: 97560402 eller 24283513. E-mail: ovemollerbek@gmail.dk
Priser
Store sal inkl. køkken:
Lille sal inkl. køkken:
Store og lille sal inkl. køkken:
Leje dagen før:
Leje dagen efter:

kr. 2200
kr. 1500
kr. 3.000
kr. 400
kr. 400

Leje for lokale foreninger
En sal inkl. køkken ved åbne arrangementer:
Hele huset ved åbne arrangementer:

kr. 200
kr. 300

En sal med køkken ved lukkede arrangementer: kr. 400
Hele huset ved lukkede arrangementer:
kr. 600
Afholdelse af møder i Lounge, en af salene
eller mødelokale (Lihme Samlingen):
kr. 100
Alle priser er inkl. moms og rengøring, men huset skal afleveres
ryddeligt. Priserne er gældende for 2021.
Udlejningsdøgnet for salene går fra kl. 9.00 - 9.00.
Der kan forekomme rengøring fra 9.00 – 11.30 ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger
Udlejning af mødelokaler er fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Terrassevarmere kan lejes for 100 kr. pr. døgn
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Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414 eller
Heidi Jørgensen, 2311 4278

40 28 41 45 · mariannestenger@hotmail.com

Trænger du til at få malet?
Jeg klarer alt i malerarbejde
ude og inde.
Du er velkommen til at
ringe for et uforpligtende tilbud.

4028 4145
Venlig hilsen
Marianne
17

Laura i felten
med de andre
værnepligtige
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Værnepligt - en oplevelse for livet
Af Laura Trærup

Den 1. marts 2021 begyndte et, længe
ventet, nyt kapitel i mit liv. Jeg havde
fået en plads i ingeniørregimentet (IGR) i
Skive som menig. Jeg skulle rigtig være
begyndt den første februar, men en lille
uge inden start, fik vi en mail om, at
uddannelsens start blev udskudt 1 måned
grundet corona.
Det var en stor omvending at blive
indlogeret på fire mandsstuer på tværs
af kønnene, når man kun havde skullet
forholde sig til sig selv og den nærmeste
familie i flere måneder! Det, at jeg lige
pludselig havde fået lov til, at bo og
arbejde med jævnaldrende med samme
formål, gjorde, at jeg følte mig vildt
privilegeret.
Jeg havde hovedsageligt valgt at aftjene
min værnepligt, fordi jeg tænkte, at det
kunne være en fed personlig udfordring.
Ideen om at møde udfordringer, som man
ikke møder i en normal hverdag, tændte
mig. Og man må sige, at jeg fik netop
dette på presture og patruljeture. På disse
ture blev vi udfordret på de basale behov,

da vi stort set ikke fik noget mad og kun
et par timers søvn i løbet af dagtimerne,
for vi opererede og marcherede om
natten.
Jeg synes personligt, at netop presturen
var en af de fedeste oplevelser fra min
tid som menig. Startskuddet til denne tur
lød, da der blev råbt og banket på vores
døre til midnat natten mellem mandag og
tirsdag. Vi fik ti minutter til at stå ude på
tre geledder med fuld oppakning (uniform,
pakket rygsæk og basis). Herefter blev
vi matcheret ned til garagerne, hvor vi
blev bedt om at lægge alle vores ting
og tøj ud på en presenning, således
vi blot stod i vores undertøj med vores
sovepose over hovedet. Sergenter og
andre befalingsmænd visiterede alle
vores ting for mad, nikotin og andre
hjælpemidler. Da alle var godkendt, fik vi
hurtigt pakket sammen og steg ombord
på nogle busser. Efter de første 17 timer,
fik vi udleveret en feltration, som vi skulle
dele to og to. Normalvis får man udleveret
en feltration til et døgn. Men denne tur var
anderledes. Så man måtte selv finde ud

Der skal være
styr på våbnene
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af at rationere, så man havde mad til de
næste 3-4 døgn. Til vores store held og
overraskelse fik vi også en rå fisk, en rå
kartoffel og en rå gulerod om torsdagen,
som man kunne forsøge at tilberede på.
Under hele feltøvelsen var specialstyrken
sat ind, kaldet Hunterforce. Hunterforce
var indsat som fjenden, som skulle
forsøge at tage os til fange, stjæle
vores mad, oplysninger og ikke mindst
snørebånd, som var meget uundværlige i
sine støvler, når man skulle gå langt.

I værnepligten lærer man at slukke
hjernen, man skal “bare” adlyde ordre.
Det var på en måde lidt befriende, selvom
det lyder vanvittigt. Men til hverdag skal
man hele tiden tage stilling og have en
holdning til alt. Så det var til tider rart bare
at slå hælene sammen og sige “javel”.
Det var ikke kun gennem ordre man lærte
disciplin, men også gennem generel
orden. Daglig rengøring/ vedligehold og at
ensrette (at stille til højre ret) blev en del
af hverdagen.

Generelt lærte jeg at udfordre mig selv
og presse mig ud i situationer, som jeg
ikke vidste, jeg kunne klare. Der var
adskillige situationer, hvor jeg tænkte “har
jeg seriøst gjort dette frivilligt”, men lige
så snart man havde ramt “målstregen”,
været i bad og måske fået par timer
på øjet, så ændrede ens tankesæt sig
180 grader. Så føltes turen ikke så slem
alligevel, jeg følte mig stærkere og beriget
med flere oplevelser.

Der var vildt mange berigende, lærige og
uforglemmelige udfordringer blandt andet
skydebanedage, “tyrens røvhul” (3 km
forhindringsbane i mudder til knæene)
og så prøvede jeg at springe faldskærm,
som var et tilbud vi fik igennem forsvaret.
Værnepligten gav mig oplevelser og
venner for livet!

NH Algerens Aps
v/Glenn Hyldgaard

Algebehandling fra 1 til 150 m2 - kr. 850
Albebehandling fra 151 til 300 m2 - kr. 1.200
Algebehandling fra 301 til 400 m2 - kr. 1.495

Telefon: 71 993 995

Fliserens med imprægnering fra 50 kr. pr. m2
Se mere på www.nh-algerens.dk eller
send mail på info@nh-algerens.dk

Algerens af tag og fliser - Fliserens - Facaderens- Solcellevask - Imprægnering
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Lihme
Din lokale dagligvarebutik, bager, GLS,
PostNord og Bring pakkeshop, apotek,
spillebutik, renseri, mødested og meget,
meget mere!

Åbent alle ugens dage

Ålbækvej 1 - tlf. 97 56 00 08 - Følg os på Facebook
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Gæs, ænder, kyllinger, kalkuner og vagtler
– fritgående fjerkræ på Ø. Hærup Strandvej
Af Marianne Husted

En lille flok ænder går i haven, mens en
større flok af både ænder og gæs går på
den anden side af staldene med udsigt ud
over markerne hos Thomas Kristensen
på Ø. Hærup Strandvej 27. De bliver
passet og plejet af Thomas og Florin
Surubaru, indtil fjerkræets frie udeliv
slutter i december, hvor fjerkræavlerne
slagter dyrene, der ender som vigtige
ingredienser på de lokale juleborde i
Lihme.
Det er første år, de to mænd holder
fjerkræ sammen. Dyrene får lov at gå
Thomas og
Florin tjekker
juleænderne
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ude, hvor de har masser af plads og kan
udvikle sig i overensstemmelse med
deres natur.
”Vi slagter kyllinger flere gange om året.
Det er franske skovkyllinger, som vi køber
daggamle og slagter efter 3½ måned.
Efter et liv i frihed og uden overfodring
har vores kyllinger samme størrelse som
tilsvarende produktionskyllinger har efter
50 dage,” fortæller Thomas.
Ud over det sæsonbestemte salg af
fjerkræ, er der hver dag fra kl. 8 – 20
stalddørssalg af æg. Via selvbetjening.
Man kan købe
både hønseæg
og vagtelæg

Vi tilbyder:

• Rengøring for
private og erhverv
• Plæneklipning
• Salg af Super 10

Vestsalling

HjemmeService

Søndergade 13B, Balling

Tlf. 20 49 55 52
www.vestsalling.dk

hjemmeservice@vestsalling.dk

Vi tilbyder
hjemmepleje
Salling Hjemmepleje
Søndergade 13B
Balling
7860 Spøttrup
Tel: 2247 3734
Hjertet med
i det praktiske
www.sallinghjemmepleje.dk
Email: info@sallinghjemmepleje.dk
une
Godkendt af Skive Komm er
gav
sop
ing
gør
til pleje- og ren
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Grill-Huset

TLF. 97568133 Østerbrogade 7,
7860 Spøttrup
GRILLMAD
MIX-RETTER
Grillpølse
Pølsebrød
Ristet Hotdog
Fransk Hotdog
Lille Pommes Frites
Stor Pommes Frites
½ Grillkylling m/pommes frites
Forårsrulle m/ salat & Soya
Ribbensandwich
Hj. Lavet parisertoast
Hj. Lavet cowboytoast
2 fiskefilet m/pommes frites
Bøfsandwich
Møllehjul
Plankebøf
Krydderschnitzel
2 kyllingefilet
m/ pommes saute, salat,
flute & bearnaise
2 kyllingespyd m/ tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
5 hotwings m/tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
Nuggets
24 m/ pommes frites

18,7,25,25,25,35,75,30,55,20,25,75,75,75,85,85,75,-

PITA

65,-

Kyllingesalat
m/feta & croutons
kebabsalat
alm. salat
m/feta og croutons

75,-

50,-/65,-

Pølsemix
65,kebabmix
65,Kyllingemix
65,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler

Pita Kebab
55,Pita kylling
55,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler)

SALATER

»Der følger et flute med
til alle salater«

65,65,45,-

SUNSHINE
- solcenter

Mandag - Fredag
Lørdag, Søndag
& Helligdage

BURGER
Almindelige burgere
Alm. Burger med bøf
Jumbo Burger
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet burger
Alm. burger med 250 g bøf
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet speciel
Kyllingeburger
-med kyllingefilet, bacon,
salat & dressing
Tilvalg: ost 5,- pr stk
"BB" (bearnaiseburger)
-med 250 g bøf, salat, bacon,
mayo & bearnaisesovs

BØRNERETTER
50,60,-

70,-

65,-

75,-

"Grillhuset Special"
85,-med 250 g bøf, salat, bacon,
ost, løgringe, dressing & BBQsauce
»Alle burgere kan opgraderes til en
menu med pommes frites og
sodavand for kun 25,-«

kl. 08-21
kl. 09-21

45,-

Kyllingemix
(vælg mellem friturestegt
eller pandestegt kylling)
Kebabmix
Pølsemix
5 nuggets m/pommes
Børneburger
-med bøf, ketchup,
remoulade, ristede løg &
agurkesalat

45,45,45,45,-

BØRNEMENUER
5 nuggets m/pommes
frites, sodavand/juice
Børneburger m/pommes
frites, sodavand/juice
Mixretter med
sodavand/juice

55,55,55,-

Åbningstider:
Torsdag 17.00-21.00
Fredag 17.00-23.00/02.00*
Lørdag 16.00-23.00/02.00*
Søndag 16.00-21.00

"køkkenet lukker kl. 21 alle dage"
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@lemgrill

Lihme Telefoncentral 1916-1971

Af Else Marie Lofstad Jensen

I 1887 oprettede et konsortium med
vinhandler S. Sørensen Skive i spidsen
et telefonselskab for Skive og Omegn. I
1896 overdrog konsortiet telefonselskabet
til Jydsk Telefon Aktieselskab JTAS.
Efter JTAS`s overtagelse blev der oprettet
en lang række centraler på landet. Den
første central var Højslev Stationsby i
1900, og senere kom de øvrige på egnen.
Telefonen lejede man af JTAS, og man
betalte en årlig leje på 65 kr. Ifølge
lejekontrakten måtte telefonen kun
benyttes af lejeren og hans husstand eller
personale. Dette skulle centralbestyreren
være med til at kontrollere. Naboerne
måtte altså ikke låne telefonen, og
bestyreren fik 10 øre hver gang, han
afslørede sådan en samtale. Den
pågældende abonnent, der havde lånt
telefonen ud, fik en bøde på 25 øre.
Der var også mulighed for at få en
”partstelefon”, dvs. at to kunne dele et
telefonnummer. Abonnenterne modtog
hvert år en telefonbog for området.
Strejkede sig til bedre vilkår
Telefonbestyreren tjente ikke ret meget,
og centralen havde åbent 12 timer i
døgnet. Centralbestyreren i Otting tjente
83 øre om dagen.

26

I 1919 mente nogle centralbestyrere på
Skive egnen, at arbejdsforhold og løn
var for dårlige. De underrettede Jydsk
Telefon Aktieselskab om, at de ville gå
i strejke, hvis der ikke skete en bedring
i forholdene. Det gjorde der ikke, så de
strejkede. Abonnenterne stillede sig
forstående, for bestyrerne garanterede,
at der ville blive sørget for, at der ville
blive tilkaldt assistance, hvis der var brug
for brandvæsen, læge, dyrlæge eller
jordemoder. Strejken gav det ønskede
resultat. Der skete en bedring i deres
lønforhold.
Viden om lokalsamfundet
Arbejdet som centralbestyrer var meget
eftertragtet trods lønnen. Ofte gik jobbet i
arv i flere generationer. Bestyreren var en
vigtig person i lokalsamfundet. Hun vidste
alt, hvad der skete, for der var mulighed
for at lytte med på samtalerne, men hun
havde tavshedspligt. Alle, der ringede,
kom i kontakt med hende, og hun var den
første, der vidste det, hvis der var sket
noget usædvanligt i sognet, f. eks. en
ulykke, en fødsel eller et dødsfald.
Centralbestyreren kendte også alle
abonnenters numre, for abonnenterne
opgav næsten aldrig nummeret på den
person, de ønskede at tale med, men de
skulle bare have fat i f.eks. dyrlægen, når
de ringede.

Uddrag af
telefonbogen
for Lihme
1923-24.
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De gamle
telefoner var
designet i træ.

Samtalernes længde blev kontrolleret.
På centralen var der en klokke, der
blev trykket på, når samtalen begyndte.
Den ringede efter 3 minutter, og så
brød telefonpasseren ind i samtalen og
meddelte at 3 minutter var gået, og om
man ønskede at fortsætte samtalen. Når
samtalen var færdig, blev abonnentens
nummer og længden af samtalen noteret
på en telefonkupon. Disse kuponer
blev så sendt ind til telefonselskabets
regnskabskontor til brug ved betalingen.
I 1964 var telefontaksterne: lokalsamtaler
25 øre per 3 minutter, udenbys- og
rigstelefon samtaler almindelig takst + 25
øre per 3 minutter.
Tordenvejr var farligt
Noget, centralpasserne frygtede, var
tordenvejr. Da var det farligt at ekspedere
abonnenterne. Hvis man kom for nær
til centralen, kunne man risikere, at der
sprang flammer ud. Man risikerede også,
at alle klapper faldt ned, og man ikke
kunne se, om nogen ringede.
Centralen havde klapper med nummer
på abonnenterne. De faldt ned, når
abonnenten ringede, så man kunne se,
hvem der ringede. Under tordenvejret
kunne det være nødvendigt at ekspedere
en abonnent, hvis der var sket en ulykke.
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Telefoncentral i Lihme fra 1916
Lem telefoncentral blev oprettet før
Lihme. Derfor havde centralen i Lem
abonnenter fra Lihme. Disse abonnenter
havde et stort ønske om at få egen
central i Lihme. Telefonselskabet krævede
mindst 10 abonnenter for at oprette en
central i Lihme.
Den 15. august 1916 blev centralen
endelig åbnet endda med 23 tegnede
abonnenter. 9 måneder senere havde
tilgangen været så stor, at man var oppe
på 39 abonnenter, og 2 var på venteliste.
Telefoncentralen blev åbnet hos snedker
Jens Nielsen (i dag Amtsvejen 4), og der
var både central og samtalestation. I 1935
overtog Jens Nielsens svigerdatter Marie
centralen med 42 abonnenter.
Abonnenttallet voksede stødt, og i 1971,
da centralen blev nedlagt, var der næsten
200 abonnenter.
I begyndelsen passede Marie
centralen med hjælp af en ung pige.
Da centralen voksede, måtte hun have
to medhjælpere. På centralen var der
også en samtalestation, hvor de, der
ikke havde telefon, kunne ringe fra mod
kontant betaling.
Centralen nedlægges i 1971
Marie udtalte til Skive Folkeblad, da
centralen blev nedlagt: ”Når man bliver
centralbestyrer ved man, at det er et
heldagsjob, og jeg har haft nogle flinke
abonnenter, og vi har altid været heldige
med vore medarbejdere. Jeg tror også,
at mange kommer til at savne os her på
centralen. Nu er det ikke længere muligt
bare at forlange ”Brugsen”. Nu skal der
slås op i telefonbogen, hvis man er i tvivl
om et nummer. Den slags ting har vi
ellers kunnet ordne for folk.”
Forberedelserne til automatiseringen af
telefonerne havde stået på længe og
nu var det altså Lihmes tur til at blive
automatiseret.

Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,

Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301
Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
www.spottruphavkajaklaug.dk ·
Spøttrup Havkajak Klub

7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13

Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Maling · Værktøj · Arbejdstøj · Brændeovne · Haveredskaber
Plæneklippere · Postkasser og alt i byggematerialer

Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag:
8.00-12.00

HH TRÆLAST &
BYGGECENTER
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup Tlf. 9756 1555 Grundvad@hh-byg.dk – www.hhbyggecenter.dk

Byggecenter for håndværkere og private…
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Broer i Skive kommune - en vild idé
Af Ann Balleby

I sidste nummer af Lihme Bladet bragte
vi tidligere byarkivar Niels Mortensens
artikel om tidligere tiders badebroer her
omkring Lihme.

Jeg har set på broer som kasernes
ingeniørregiment har bygget i beton
og træ på Balkan. Vi har den tekniske
ekspertise på egnen.

Artiklen udsprang af denne artikels
forfatters drøm om gode faciliteter ved
fjorden.

Broerne skal rage så langt ud i fjorden, at
man kan springe på hovedet i bølgerne
fra 5 og 10 meters højde uden at slå
hovedet i bunden. Man skal kunne
komme der i kørestol. Der skal være
omklædningsrum og hyggefaciliteter
inde på stranden med bl.a. bålfade og
mulighed for, at små mobile handelsboder
med is, drikkevarer og lækker mad at trille
til. Man skal kunne lægge til i havkajakker
og små joller.

Fjorden er vores største aktiv, og vi
bruger den meget. Men jeg har en ide
om at tage det rekreative spor til næste
niveau. Inspirationen stammer fra de
badefaciliteter, som man har lavet ved
Silkeborg søerne og så den vision,
man har udlevet med Skovtårnet på
Sydøstsjælland. Tankerne er også krydret
med erindringer fra min tidlige barndom
om de store udskibningsbroer, som man
brugte til moler i bl.a. Færkervig på Fur,
hvor man kørte med tipvogne.
Skovtårnet er den mest modige
konstruktion og indviet i 2013. Tårnet
er 135 meter over havet. Toppen er
Sjællands højeste punkt. Den besøges
årligt af 351.895 (2019) i samdrift med
Camp Adventure.
Tænk, hvis vi rundt langs Skive
Kommunes mange kilometer kyster
havde broer, som matchede hinanden
i udtryk - lidt ligesom Timothy Jacob
Jensens rundkørsler - og varierede i
størrelse efter placering og naturforhold
som fx vanddybde. Måske kan Timothy
ligefrem tegne dem.

Min spådom er, at hvis vi er ambitiøse
nok, så kan vi søge penge fra nogle af
de store fonde. Min spådom er også, at
hvis det udføres ambitiøst nok, så vil det
tiltrække mennesker, både turister og folk,
som vil slå sig ned.
Læs mere om Skovtårnet her:
sydkystdanmark.dk/skovtaarnet

Silkeborg
Søbad

Der var store broer til
udskibning af moler. Man
kørte med små tog og
tipvogne ud til skibene.
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Skovtårnet besøges af
flere hundredetusinde
mennsker hvert år

Skovtårnet både skiller
sig ud og blender ind i
naturen. Tårnet er det
højeste punkt på Sjælland.
Toppen er 135 meter over
havet.
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Gartner

Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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Foreningerne i Lihme

I Lihme Bladet har vi på side 3 en oversigt over foreningerne i Lihme. Nu
lader vi foreningerne komme til orde og give en lille præsentation af sig selv.
I dette nummer kan du møde Gyldendal Støtte-/ og Beboerforening, Spøttrup
Turistforening og Lihme Pensionistforening.

Lihme Pensionistforening
stiftet i 1948
Af formand Inga Madsen

Foreningen står for frivilligt socialt arbejde
og at lave forskellige arrangementer, så
der er noget af interesse for alle.
Hver onsdag har vi kortspil og bob.
Hver tirsdag i vinterhalvåret er der
stolegymnastik. Den 3. torsdag i måneden
i vinterhalvåret har vi strikkecafe. Alt dette
foregår i Medborgerhuset.
Udflugt, julefrokost og vinterfest
arrangerer vi sammen med Lem-Vejby
Seniorer. Vi skiftes til at arrangere.
Aktivdag har vi hvert år i marts med
skiftende aktiviteter og fælles frokost.

Spisning med
levende musik i
pensionistforeningen
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Ålegildet er også en årlig begivenhed.
Vi har været på besøg hos Makværket i
Oddense, som bestemt et besøg værd.
I år har vi haft en bod ved julemarkedet i
Medborgerhuset med æbleskiver, gløgg,
kaffe og kager.
Vi tilrettelægger og deltager i
hovedrengøringen af Medborgerhuset,
som foregår over to dage.
I Lihme Pensonistforening prøver vi at
tage hånd om hinanden, grine og hygge
os sammen.
Vi har ca. 160 medlemmer. Et
medlemskab koster 50 kr. årligt.
Man kan altid kontakte bestyrelsen med
ønsker om tiltag, så vil vi behandle det.

Søen ved Gyldendal
set fra en drone styret
af Mark Sørensen

Gyldendal Støtte-/ og
Beboerforening
Af formand Hans J. Thomsen

Gyldendal Støtte-/ og Beboerforening
blev stiftet den 9. juni 2012 af
foreningerne omkring Gyldendal Havn
og lokale beboere i Gyldendal. Formålet
var, at foreningen fremover skulle danne
grundlag for at varetage forhold omkring
fællesarealer og naturområdet på de ca.
4,4 ha jord beliggende ved Gyldendal
Havn.
Forud for dette var der blevet etableret en
sø og en handicapvenlig trampesti rundt
om søen – alt sammen finansieret ved
midler fra Lokale- og Anlægsfonden og
Skive Kommune. Foreningen indgik en
forpagtningsaftale for arealet med Skive
Kommune, hvor man for kr. 100,00 pr.
år overtog rettighederne og pligten til at
disponere og vedligeholde området bag
ved Gyldendal Havn. Planen var, at der
skulle etableres petanquebane, sanse- og
aktivitetsplads, shelters med tilhørende
grill- og bålpladser samt bord-bænkesæt

placeret rundt om søen til glæde for
besøgende og turister.
Der blev valgt en bestyrelse bestående
af Claus V. Mikkelsen (sekretær), Jens
Børge Gaardsted (kasserer) og Hans J.
Thomsen (formand), som skulle forestå
den praktiske etablering af foreningen
hos de respektive myndigheder samt
udarbejdelse af dynamisk plan for
gennemførelse af ovennævnte plan
samt tilvejebringelse af finansieringen for
gennemførelsen af planen. Bestyrelsen
vælges for en 2-årig periode, og den
består stadig af de samme tre personer,
som er nævnt ovenfor.
Allerede i 2012 blev første shelter
etableret ved fælles hjælp af foreningens
medlemmer. I starten blev græsset slået
med hjælp fra Finn Albrechtsen, der også
lagde havetraktor til, indtil foreningen
havde skaffet midler til anskaffelse af
egen havetraktor. Finn kører stadig
havetraktoren og sørger for, at det altid
ser pænt og ordentligt ud på området.
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Større opgaver udføres af foreningens
medlemmer på såkaldte arbejdsdage.
Der er typisk en arbejdsdag i foråret og
en arbejdsdag i efteråret - alt efter behov.
Faste vedligeholdelsesopgaver er fordelt
på frivillige hjælpere, som klarer disse
løbende efter behov. Arbejdsdagene er
også tænkt til at skulle ryste foreningens
medlemmer sammen og nyde det sociale
samvær.
Bestyrelsen forvalter foreningen og
sørger for, at beslutninger vedtaget på
generalforsamlingen gennemføres. Der
gennemføres ikke investeringer, før
finansieringen er på plads. Typisk sker
dette ved at søge fondsmidler og tilskud
– og selvfølgelig kontingentbetalinger
fra foreningens medlemmer.
Generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.

Spøttrup Turistforening

Kontingentet for menige medlemmer er kr.
150,00 pr. år – som består af kontingent
kr. 100,00 og frivilligt bidrag kr. 50,00.
Foreningen har i dag ca. 40 medlemmer.
Kontingentet bruges primært til at betale
den løbende drift af havetraktor og
maskiner, mens større investeringer
finansieres med fondsmidler.
Seneste skud på stammen er en
Aktivitetsbane i forlængelse af Sanse- og
Aktivitetspladsen. Banen blev indviet i
2021 og kostede kr. 185.000,00 som blev
finansieret ved fondsmidler fra NordeaFonden, Skive Kommunes Landsbyfond
og Friluftsrådet. Derudover har foreningen
i dag tre shelters med tilhørende
grillpladser, otte borde-bænkesæt,
petanquebane med tilhørende grillpladser,
hestefenne, havetraktor, grødeslåmaskine
samt diverse skilte og stier.

•

Af formand Susanne Jensen

Spøttrup Turistforening, der blev stiftet
i 1990, deltager aktivt i at informere om
turismen i Vestsalling/Skive kommune.
Foreningen har blandt andet været medvirkende til:
•
at påbegynde et sammenhængende stisystem i gl. Spøttrup
kommune
•

at påbegynde cykelsti på Vestsallingbanen fra den gamle
kommunegrænse ved Hem til
endestationen i Rødding

•

at bygge shelters i kommunen
med mulighed for overnatning
for cyklister og gående feriegæster

•

at arrangere guidede vandre- og
busture rundt i kommunen

Det er godt at være medlem af
turistforeningen, fordi vi afholder nogle
gode og populære arrangementer på
vores egn, som gør opmærksom på –
også udadtil via pressemeddelelser og
annoncering, hvor dejligt vi bor og fordi
en medlemsstøtte betyder, at dette fortsat
kan lade sig gøre.
Vi er p.t. ca. 135 medlemmer
Et medlemskab koster kr. 100,- årligt
Turistforeningen udgiver en
informativ flot turistbrochure og en
arrangementskalender.
Afholdte arrangementer i 2021
•
Guidet naturvandring ved
Spøttrup Borg.
•
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Blå flag arrangementer med
guidede vandreture. Blå flag er
symbolet på godt
badevand og gode badestrande

Guidet naturvandring omkring
Hostrup Hovedgård.

Juletur i Dalsgaards
plantage
med Spøttrup
Turistforening

•

Blå Flag hejses ved Ålbæk
Strand.

•

Naturvandring
ved Vendal

•

”Åbne Døre
i Vestsalling.
Kunst og specialiteter“

•

Medlemstur til
Greenlab og
Søstjernefabrikken Danish
Marine Protein
ved Kåstrup

•

Guidet naturvandring i Håsum Enge

•

Juletur ved
Dalsgaard

Hjemmeside: www.
spottrupturist.dk

Juleturen til Dalsgaards plantage
Den 21.november gennemførte vi en juletur hos
Dorthe og Jørgen Dalsgaard. Her er der et lille
referat fra turen:
Søndag eftermiddag deltog 40 børn og voksne,
iført travesko og gummirøjsere, juleturen i Dorthe
og Jørgen Dalsgaards plantage på Lyngtoften
imellem Lem og Lihme. Jørgen fortalte lidt om
skoven – hvordan de fældede en del nåletræer,
som så blev afløst af egetræer, da man gerne ville
have en løvskov.
Området bliver ikke brugt kommercielt, men
udelukkende rekreativt. Der blev fortalt, at rigtig
mange dådyr og rådyr holder til i området. Med
Jørgen i spidsen gik turen ad hyggelige skovstier,
og her blev både samlet mos og kogler og kigget
på myretuer og rævegrav. Vejret viste sig fra den
smukkeste side, hvilket var tiltrængt efter mange
grå og våde dage, så humøret var i top.
Videre gik turen ud igennem Nr. Lem plantage,
hvor vi ved gravhøjen lige fik set den smukke
udsigt over fjorden mod Venø, hvorefter vi gik
tilbage igennem området med de nyplantede
egetræer og var heldige at spotte et par rådyr.
Turen blev sluttet af med varm æbledrik,
æbleskiver og hyggesnak. En dejlig eftermiddag.
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Kommunalvalg i Lihme
Af Marianne Husted

Mærkesagerne var mange. Kandidater
fra otte partier sad linet op på række til
vælgermøde i Medborgerhuset i Lihme
den 11. november. To af dem kender vi
fra Lihme, hvor de bor. Det er Dorthe
Dalsgaard fra Venstre og Anders Bøge
fra SF.
Kandidaterne lovede mange ting, hvis
vi bare stemte på dem, og de kom ind
i byrådet i Skive. Her ville de alle slå et
slag for den decentrale skolestruktur.
Nogle betingelsesløst, andre med krav
til faglighed, forældreopbakning eller
økonomi i en vis udstrækning.
På valgaftenen kørte fjernsynet på
DR1, hvor vi kom rundt til de forskellige
regioner og hørte om udviklingen i
stemmeafgivelsen i de forskellige
landsdele. Alt imens en masse lokale
resultater tikkede ind og blev vist ude
i margenen. Det blev tidligt på aftenen
proklameret, at de ville få en Venstre
borgmester på Mors.
413 Lihme-boere havde stemt lokalt
Parallelt med det, der foregik på
landsdækkende tv, fulgte jeg med i
stemmeoptællingen i Skive Kommune,
hvor resultaterne for de 20 valgsteder

kom frem i løbet af nogle timer. Sidste
gang jeg skrev om et valg i Lihme Bladet,
var det under overskriften ”Farven lilla”,
fordi rød og blå blok stod nøjagtig lige i
Lihme. Efter resultater fra både Rødding,
Lem-Vejby og nogle af valgstederne
længere væk, dukkede resultaterne for
Lihme op hen på aftenen.
413 Lihme-boere havde afgivet deres
stemme, hvilket svarede til 72,7% af de
stemmeberettigede. Godt scoret i forhold
til den samlede stemmeprocent i Skive på
71,1% og på landsplan 67,2%.
Lihme en anelse mere rød
Rød-blå-balancen er rykket en anelse
i Lihme. Den røde blok (bestående af
Socialdemokratiet, SF, Radikale og
Enhedslisten) fik nu 50,6% af stemmerne
i Lihme, og den blå blok (bestående af
Venstre, Konservative, Nye Borgerlige
og DF) fik 48,5%. De sidste 0,9% gik til
Skive-Listen og Frihedslisten.
Venstre har fortsat størst tilslutning i
Lihme efterfulgt af Socialdemokraterne.
SF stormede ind på en tredjeplads
og forøgede stemmetallet med 7,4
procentpoint svarende til, at hver sjette i
Lihme har stemt på SF.

Dorthe Dalsgaard har ordet
til vælgermødet i Lihme
Medborgerhus.
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Valgresultatet fra
Lihme

Senere på aftenen kom det samlede
resultat for Skive Kommune. Det var
med en helt anden rød-blå balance end
den i vores vestlige ende af kommunen.
Venstre var gået frem med 5,3
procentpoint og fik 41,6% af de afgivne
stemmer. Også Skive ville fortsætte med
en venstreborgmester i fire år mere.
Lokale i byrådet
Dagen efter valget tjekkede jeg op på,
hvordan det var gået for de to lokale
politikere fra Lihme. De kommer til at
indtage to af de 27 sæder i det nye
byråd. Dorthe kommer i Økonomi- og
Seniorudvalget. Anders bliver formand
i Klimaudvalget, næstformand i ”Teknik
og Miljø”-udvalget. Han kommer også
i Økonomiudvalget og får en plads i

Limfjordsrådet. Begge ser tilbage på
valgprocessen med glæde:
”Der har været et enormt engagement i
forbindelse med valget. Folk har virkelig
været meget interesserede i at snakke
og fortælle. Folk er stolte af at bo i Skive
Kommune. Der er mange ting, der lykkes
for tiden. Ledigheden er nede på 1,3%,
hvilket vel nærmest er den laveste i hele
Danmark. Der er en god stemning på
egnen,” siger Dorthe.
”Valget har været holdt i en meget god
tone, så det har været behageligt at
deltage i. Jeg havde gerne set et resultat
lidt mere til den rød-grønne side; men det
er jo vælgerne, der bestemmer. Vi har
dog fået sat et godt byråd, så jeg tror det
bliver fire gode år,” siger Anders.

www.egebjergplanteskole.dk
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DECEMBER
16. dec. kl. 14.00 Strikkecafe i
Medborgerhuset
16. dec. Sanggudstjeneste i Lihme Kirke,
muligvis med Luciaoptog. Efterfølgende
kaffe. Arr. Lokalrådet ved Lihme Kirke.
JANUAR
04. jan. kl. 14.30 Stolegymnastik starter
op igen efter jul.
13. jan. kl. 18.00 Generalforsamling
i Lihme Pensionistforening i
Medborgerhuset
20. jan. kl. 14.00 Strikkecafe i
Medborgerhuset
26. jan. Fællesspisning
26. jan. Generalforsamling i
Borgerforeningen
27. jan. Vinterfest Lem Samlingshus. Arr.
Pensionistforeningerne.
FEBRUAR
03. feb. Torben Pedersen ”Latter
og Humor i Folkekirken” Arr. Lihme
Pensionistforening
08. feb. Livestream foredrag i
Medborgerhuset.
24. feb. Anne Helene Krabsmark fortæller.
Arr. Lihme Pensionistforening
22. feb. Livestream foredrag i
Medborgerhuset.
24. feb. Fællesspisning
27. feb. Fastelavnsfest. Arr. Lihme
Borgerforening
MARTS
01. marts. Livestream foredrag i
Medborgerhuset.
05. marts. Running dinner. Arr. Lihme
Borgerforening
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10. marts. Tur til tøjbutikken Jasmin. Arr.
Lihme Husholdningsforening
15. marts. Livestream foredrag i
Medborgerhuset.
16. marts. Aktivdag arrangeret af Lihme
Pensionistforening
18. marts. Livestream foredrag i
Medborgerhuset.
29. marts. Livestream foredrag i
Medborgerhuset.
APRIL
07. april. Biblioteksdag og Fællesspisning
26. april. Livestream foredrag i
Medborgerhuset.
JUNI
09. juni. Lægeurt foredrag v. Inge Kjær.
Arr. Lihme Borgerforening
11. juni Vandretur. Arr. Lihme
Borgerforening
17.-18. juni. Byfest. Arr. Lihme
Borgerforening
JULI
01. juli. Grill og ringridning. Arr. Lihme
Borgerforening
10. juli Loppe- og garagemarked. Arr.
Lihme Borgerforening
havnen, hvor de fleste af bådene kommer
i vandet!
Gentagende arrangementer:
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i
Lihme Medborgerhus
Hver onsdag bob og kortspil Lihme
Medborgerhus kl. 14
Ret til ændringer forbeholdes.

Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

af grilleaftenerne krydret med ringridning.
Loppemarked…. Alle de aktiviteter,
som vi kender. De er planlagt, og hvis
coronesituationen tillader at vi samles, så bliver de gennemført.

Vi har de sidste tre måneder brugt
mulighederne til at gennemføre koncert,
fællesspisninger, banko, foredrag
med live stream foredrag fra Aarhus
universitet, workshops samt borgermøder
om nabogo, Mit Hjem og fællessang/
visionsdebat, juletraditioner med tænding
af lys på kirken og juletræerne i Lihme en
blæsende fredag aften, så fakkeloptoget
må vente til næste år. Søndagen efter
julemarked.

Vi har i 2021 gennemført tre store
projekter i samarbejde med eksterne
kræfter: Pro-vins fra Rødding, Kirstine
Fogh Vindelev, Hanne Lindblad og
Energibyen Skive (Skive Kommune).
Vi er næsten i mål med Fællessang/
visionsudvikling. Der ligger en rapport
klar med en række visioner og idéer til
projekter plus lokalt forankrede sange.
Det andet projekt - om bedre transport
er i god gænge. Behovsundersøgelsen
og ideerne er på plads og vi er i gang
med at afprøve og videreudvikle
med konkrete tiltag for at forbedre
transportmulighederne.
Mit Hjem-projektet berører nogle frivillige
familier, og her er der gennemført
interviews og rapportskrivningen er i
gang. Her vil Energibyen Skive bl.a.
undersøge hvordan der kan skabes mere
bæredygtighed i hjemmene.

I oktober 2021 skrev vi at ”Egnen er
vredet ud af coronaens klamrende greb,
som begrænsede aktiviteter, ideer,
samvær og nærhed”.

Vi er næsten inde i en normalitet. Og
alligevel, så hænger coronapandemien
som en tung varslende uhyggelig
skygge over os alle. Usikkerhed
om smittespredning. Usikkerhed
om det forsvarlige i at gennemføre
arrangementer med mange samlet.
Lihme Borgerforening har valg en meget
forsigtig tilgang til at vi kan samles. Men vi
vil også gerne skabe det sociale samvær,
oplevelser, nærhed og fællesskab,
når det er muligt. Det er en del af de
grundlæggende værdier for vores
område. Fællesskab og hensyntagen til
hinanden.
Det er derfor muligt, at vi med kort varsel
må aflyse arrangementer. Det vil vi
gøre, når hensyntagen til den enkelte,
risikoen for smitte vejer tungere end
fælles aktiviteter. Så må vi igen acceptere
reducering i samvær og fællesskab. Vi vil
så prøve at finde løsninger, virtuelle tiltag,
sådan som vi gjorde for et år siden.
Der er planlagt aktiviteter for hele
2022. De følger på de fleste områder
de tidligere års aktiviteter. Fx
Running Dinner, foredrag, byfest, grill
arrangementer i sommermåneden, - en

I januar er der planlagt generalforsamling
med fællesspisning. Inden da vil vi have
den årlige kontingentindsamling.
Igen i år vil vi blot aflevere Lihme
Borgerforenings informationsfolder i jeres
postkasser – og ikke som normalt med
en personlig snak i døren. Det er for at
mindske risikoen for smitte.
Kontingentet er som vanligt 100 kr. for
husstande med én person og 200 kr. for
husstande med flere personer. Man kan
indbetale med bankoverførsel til konto:
9070 1628113927.
Eller MobilePay til nr. 42443. Det er vigtigt
at man, uanset betalingsmåde, skriver
vejnavn og husnr.
Lihme Borgerforening ønsker alle en
glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

41

www.husqvarna.dk

HAVETRAKTOR
• Reservedele
til alle mærker
HAVETRAKTOR
•
••
••
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!
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Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 80 03
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Hjertestartere
Ring først 112

Hjertestartere ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej 11A
og ved Dagli’ Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Hansen, Ålbækvej 12		

21653519

Birthe Hald, Ålbækvej 24

61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess, Dybdal 4

42969700/97560131

Preben Nielsen, Dybdal 4

23272318/97560131

Kim Jacobsen, Adelgade 9

23339727

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

Hjertestarter ved Gyldendal Havn, er placeret ved havnekontoret
Den nye ‘picnichytte’ på legepladsen ved det røde badehus ved Kystvejen/
Hjortestien/Dådyrvej ved Øster Hærup/Hostrup Strand
Hans Thomsen, Gyldendal 3

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr. Lofstad

21623141
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Mandag til fredag: kl 8.00-18.00,
Lørdag: kl 9.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring
og
lad
os
arrangere
din
næste
Vi accepterer og respekterer hinanden
forfest.
den vi er.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade
9, Balling
Balling
Nørregade 9,
7860 Spøttrup, 9756 4167

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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