Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen

Lihme Bladet i 10 år:

Fra protestblad til folkeeje
Af Ann Balleby

Vi var mange i Lihme, der midt i 00’erne
var rigtig trætte af, hvordan Lihme blev
omtalt. Og det drejede sig både om den
eksterne omtale i pressen og den interne
snak folk imellem.
Vi tog sagen i egne hænder og besluttede
at skrive ud fra følgende formål: ”Lihme
Bladet skal medvirke til at samle Lihme og
give fastboende, sommerhusfolk, turister,
presse og kommende Lihmeborgere/
tilflyttere mv. et billede af det liv, som
leves her med udsigt over fjorden”.
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den af Lone Wagner, Kim Jacobsen,
Dorthe Dalsgaard og jeg selv. Meget
hurtigt kom også Marianne Husted med.
Vi gav hinanden håndslag på, at bladet
ikke skulle være en døgnflue, og at vi ville
udgive i 5 år. Efter 5 år ville Lone Wagner
gerne afløses. Det blev hun først af Lone
Hansen og siden Lissie Hermansen.

Lihme Bladet var således en art
protestblad.

Distribution
Fra starten arbejdede vi meget med
distributionen og havde Lihme Bladet
med på Skive Folkeblads avisruter. Da
folkebladet efter nogle år lagde deres
ruter om, så de passede dårligere til
bladets interesser, besluttede vi, at Lihme
Bladet ”selv kunne gå ud”.

Lihme Bladet har fra starten arbejdet med
en smal redaktion. Fra starten bestod

Derefter var Lihme Brugs vores primære
distributionssted. Men vi havde brug

for, at bladet lå andre steder. I første
omgang kørte Karsten Fredsgaard ud,
men så kom han i borgerforeningen og
havde dermed mindre tid. Så fik vi en
rigtig post knyttet til, nemlig Anders ”Post”
Henriksen. Han har kørt med Lihme
Bladet i ca. 8 år fra 2009-2017. Nu har
Anders fået problemer med bentøjet og
Ove Møller Bek er trådt til som vores
distributør.

”Jeg tror, at vi kan blive
ved med at finde og
fortælle spændende
historier”
Økonomien
Lihme Bladet trykkes i 1.200-2.200
eksemplarer fire gange om året.
Økonomisk løber bladet lige knapt rundt.
Vi fik i sin tid opstartsbidrag fra Skive
kommune og fra Sparsalling. Disse
beløb har lagt en bund. Dertil fik bladet
et stort beløb for at layoute Flemming B.
Johansens bog om Gyldendal Teglværk.

Dermed er driften af Lihme Bladet sikret
en årrække. Bladet modtager også
donationer på det kontonummer, der i
hvert nummer står i kolofonen på side 3.
Mange bidrager til Lihme Bladet
Mange bidrager til Lihme Bladet, og
vi har mødt fantastisk stor velvilje og
hjælpsomhed fra masser af mennesker.
Her skal særligt nævnes: Inger Jensen,
som styrer www.lihmelandsby.dk,
Poul E. Nielsen, som tegnede Lihme
Bladets logo, Ane Marie Henriksen og
Ib Svenningsen, som i lange perioder
har været faste skribenter for bladet,
samt Birgit Jørgensen, som står bag
aktivitetsoversigten.
Fejring og fremtid
Nu kan vi fejre vores 10 års jubilæum
med bl.a. en aften i Søren Vesters
selskab den 24. august.
Redaktionen har ikke diskuteret
fremtiden, men som Marianne sagde
forleden: ”Jeg tror, at vi kan blive ved med
at finde og fortælle spændende historier”.

Lihme Bladets redaktion bliver fotograferet
en martsdag på Sønderhede med fjorden
i ryggen
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Lihme Bladet i 10 år:

Hvordan startede Lihme Bladet?
Af Ann Balleby

Hvordan startede Lihme Bladet? Det
bliver belyst i disse små interview.

længe. Du havde sagt, at vi skulle have et
blad, og jeg sagde, at jeg ikke havde tid
lige nu. Det gik der vel et par år med.
Så kom du med det der blad ude fra
Fjends. Det syntes jeg ikke rigtig om,
og det lå længe i værkstedet ude i min
garage. Men så fik du mig lokket med,
og du havde talt med Lone Wagner og
Dorthe Dalsgaard. Vi holdt et møde
nede på skolen, og siden havde vi
redaktionsmøde ude på gården i
folkestuen hos Dorthe og Jørgen. Her fik
vi aftalt bladets størrelse, antal sider, pris
på annoncer osv.
Da du kom med det første blad, fik du et
stort kram.

Kim Jacobsen
Hvordan startede Lihme Bladet?
Vi to havde gået og snakket om det
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Lone Wagner
Hvordan kom du med i Lihme Bladet?
Dig og Kim havde snakket om det på

”Ah, den kvalitet synes jeg ikke…”.
Men på det tidspunkt havde du lavet
et blad for en klasse på skolen, så jeg
tænkte, at det nok var ok.
Vi havde i 2003 arbejdet med
Aktivitetshuset og i den forbindelse fik
Inger Jensen oprettet www.lihmelandsby.
dk. Det første og længe det eneste, der
var på siden, var en video fra indvielsen
af Aktivitetshuset, men det var den første
formidling, vi lavede i Lihme.
Da vi stod med Lihme Bladet nr. 1 i
hånden i juni 2007 tænkte jeg ”YES!”. Det
lækre tryk gjorde en kæmpe forskel.
forhånd, og så en dag stoppede du mig
i Irmas købmandsbutik. Du var træt af
den dårlige omtale, Lihme fik bl.a. i Skive
Folkeblad. Der var artikler om flugt fra
skolen og snapseglas, der var blevet
smadret i forsamlingshuset.
Det viste et andet Lihme end det Lihme,
vi der boede her opfattede.
Derfor ville vi fortælle de gode historier.
Lihme Bladet blev hurtigt noget, folk var
stolte af. Det vendte stemningen i byen.
Dermed gik bladet fra at være en art
protestblad til et folkeeje.
Vi gav fra starten hinanden håndslag
på, at Lihme Bladet ikke skulle være
en døgnflue. Vi aftalte, at vi ville køre
på i 5 år og det er jo lykkedes! En af
hemmelighederne er ”lille input - stort
output”.
Noget af det Lihme Bladet har bidraget
med er, at folk nu har vidtåbne øjne for
fællesskabet og dets værdier. Der findes
faktisk eksempler på, at folk er flyttet
her til med baggrund i det fællesskab og
den tryghed, som både Lihme Bladet og
Lihmeinfo på facebook dokumenterer.
Dorthe Dalsgaard
Hvordan kom du med i Lihme Bladet?
Lige pludselig var jeg en del af et møde
på skolen. Jeg kan endnu huske, at du
havde et blad med fra et sted i Fjends.
Det havde lyseblåt omslag, og jeg tænkte:

Marianne Husted
Hvordan var det du kom med i Lihme
Bladet?
Du spurgte om jeg ville med fra starten,
men jeg var i gang med en master, så
jeg havde ikke tid og overskud. Med da
masteren var færdig 2007, så kom jeg
med, bl.a. fordi Betty skrev en artikel til
Lihme Bladet nr. 2 om vores tur til Indien
den sommer.
Jeg synes, der har været down-perioder,
og jeg har tænkt, at nu er det for tyndt,
men kun et par gange. Nu tror jeg faktisk
på, at vi kan blive ved at finde på noget.
Der dukker hele tiden nye historier op.
Jeg synes i øvrigt, at det er vigtigt at
opfordre folk til at komme med det, hvis
de har en ide. Det fungerer rigtig godt.
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Og det gælder for alle aldre og om alle
ting. Vi dækker virkelig bredt, hvilket også
står klarere for mig efter, jeg har talt med
folk til voxpoppen.
Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi
også har artikler med bund i, artikler som
sætter tanker i gang.

Lissie Hermansen
Hvordan kom du med?
Du overfaldt mig til oktoberfesten. Jeg var
alene, og så blev jeg hidkaldt til at sidde
ovre hos dig.
Er du glad for at være med?
Det er meget interessant, men vi er for
få. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var
flere til skrive. Jeg har aldrig skrevet før
- jeg er til tal ikke til bogstaver og jeg har
ikke skrevet siden folkeskolen. Der fik
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jeg besked på, at jeg ikke skulle skrive
flere stile, læreren gad ikke læse samme
historie blot med andre navne.
Jeg har været ude at interviewe med
Peter og Lolita. Hans søster og svoger
Struer kom forbi. De bor i Struer, men
har sommerhus i Ålbækparken. De er
imponerede over denne lille by, og hvad
vi får ordnet. De har alle numre af Lihme
Bladet.
Peter, min mand, og jeg kendte til Lihme
Bladet før vi flyttede herud. Vi havde
set det i klubhuset hos sejlerne. Vi var
begyndt at komme på Gyldendal havn,
fordi jeg arbejdede med Jens Johan
Christensen og Egon Hørby. Vi startede
i sejlklubben i 2008 og flyttede herud
i 2013. Vi brugte faktisk bladet til at få
viden om huse, som var til salg.
Jeg forstår, at Lihme Bladet startede som
en protest for at vende en stemning. Det
er virkelig lykkedes, og det er jeg glad for
at være med til.
Hvor går Lihme Bladet hen?
Lihme Brugs
Barber Svend Jensen
Sparekassen, Lem
Købmanden, Lem
Lem Ældrecenter
Hostrup Hovedgård
Læge Aase Andersen
Grillhuset, Lem
Frisør Hanne
Vejby Grønthandel
Lundly Gartneri
Balling El
Tingfinderiet, Krejbjerg
Grundvad Tømmerhandel
Rødding Ældrecenter
Limfjordscamping
Fjordbo, Lihme
Lihme Medborgerhus
Karin Henriksen, kunstbutik Lihme
Lihme Gl. Skole
Lihme kirke
Gyldendal Kajakklub
Gyldendal Bådelaug
Restaurant Gyldendal

