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Landet mellem fortid og nutid
Af Ann Balleby

Jeg lever et moderne liv med fibernet
og rejser rund i verden. Bilerne kører
så langt, så hurtigt og så billigt, at et job
i Randers er en fin løsning.
Og jeg elsker det moderne liv. Føler
mig lykkelig for at leve netop i disse
tider.
I min fritid læser jeg en del i Skalk, et
magasin om ”Nyt fra fortiden”. Det er
tydeligt i den nyeste forskning i fx bron-

zealderen, at de har levet mere moderne,
end vi tidligere har forestillet os. De har
bl.a. rejst og handlet langt mere og meget
længere væk, end vi har troet. De har
også levet, så de har udløst
økologiske katastrofer, bl.a. har
levevisen i bronzealderen ført til
træløshed og siden sandflugt
i Thy. Det skyltes bl.a. deres
gravskikke i gravhøje.
Det er tankevækkende, at folk
i bronzealderen gik under
fuldmånen og ødelagde
deres eget livsgrundlag.
De havde det ellers godt og
rigt i bronzealderen, lidt som
os i dag.
Lad os håbe, at vi er klogere
end de var.
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Fra drøm til virkelighed
Af Dorthe Dalsgaard
Foto: Larissa Aalbers

Thomas Trærup (årgang 1995) stammer
fra Mellemtoften 12 i Lihme og har
efter lang tids søgen endelig fundet sit
drømmested på Udsigten 10 i Lihme.
Udsigten er det helt rigtige navn, fordi
landskabet og den varierede udsigt
over bakkerne ned mod fjorden bliver
ikke flottere. Det flotte lyse hus med små
længer og en buehal var lige det, som
Thomas drømte om at finde. Det er en
stor glæde, at der er en rigtig god bolig
tæt på naturen og rammer til at etablere
et isoleret værksted, hvor alt kan være
indenfor. Thomas glæder sig til at få et
indendørs værksted efter at have stået
derhjemme i en åben garage.
Rød gruppe på Scan Truck
Alt med mekanik har Thomas´s
store interesse. Thomas startede på
grundforløb i Skive og blev efter kort
prøvetid hos Scantruck i Skive ansat
som lærling. I læretiden var Thomas på
teknisk skole i Års, hvor uddannelsen
giver det teoretiske fundament, som er
højt for danske mekanikere. Thomas
blev færdig med uddannelsen 22. dec.
2016 og er fortsat ansat hos Scantruck,
hvor han arbejder på det røde hold,
som arbejder med Manitou. Thomas er
betroet at sikkerhedstjekke hydraulikog el-systemer. Derudover udfører
han også fejlsøgning på transmissioner
(gearkasser) og motor. Idet maskinerne
godkendes til personløft er der et
sikkerhedsniveau som næsten matcher
flymekanikernes arbejde. Stabiliteten
af maskinernes færdsel i terræn er også
gennemkontrolleret, så alle trygt kan lade
sig løfte op i højden.
Manitou er verdens førende leverandør
af teleskoplæssere og terrængående
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gaffeltruck. Scantruck i Skive importerer
og forhandler maskinerne, som Thomas
og hans kollegaer er specialister i at
servicere og klargøre.
Fabrikken Manitou ligger i Frankrig i
Normandiet, og Thomas siger den er
kæmpestor. Fra Scantruck i Skive er vi
jævnligt nogle stykker af sted for at lære
om nye softvaresystemer og elsystemer
til forskellige motorer. Derudover har
Thomas været i Stokholm, hvor der
er en nystartet afdeling. Han hjælper
med uddannelse af medarbejdere, som
lærer den avancerede teknik omkring
hydraulik, gearkasser, motorer og elsystemer, som udgør en stor del af en
mekanikeruddannelse i Danmark.
Arbejde og fritid kommer til at supplere
hinanden på Udsigten.
Thomas ønsker at reparere og ordne
tingene selv, og interesserer sig for både
biler, motorcykler og alt andet, der giver
sorte fingre. Fritiden er tidligere brugt en
del på at træne og jeg er ikke tvivl om,
at Thomas er en stærk mand, fordi jeg
kunne ikke løfte enden af det redskab,
som Thomas i bedste vægtløfterstil løfter
op over sit hoved. Det er nok i fritiden det
er tilladt, da han ikke løfter på arbejdet,
men nærmere regner den ud.
Sløruglen og alle de andre vilde dyr
Ude i laden sad der en kasse oppe i
gavltrekanten, som Thomas var på vej
op for at fjerne, da han fik noget af en
overraskelse. Han fik direkte øjenkontakt
med sløruglen, som kiggede på ham med
de store ugleøjne. Min nabo Knud Bjerre
hjalp med, at vi fik lavet et hul i væggen
så huset kunne lukkes og uglen stadig
komme ind. Den er god til at tage mus og
en helt særlig gæst at have boende.

Thomas Trærup har
købt en af sognets
skønne ejendomme
med udsigt over
fjorden og egen sø.
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Solnedgangen set fra Thomas’ hus på Udsigten - et
stednavn, der må siges at
passe godt.

En hyggestund med gode
venner på en bænk ved det
nye hus.

Når man kommer ind i stuehuset er der
udsigt ud over fjorden og bakkerne.
Forleden, var der de ud over de
sædvanlige dåhjorte og rådyr kommet
den noget større kronhjort på besøg.
Thomas siger, at han måtte have
kikkerten frem for at beundre det store
dyr, som han har hørt stammer fra en
farm i Hjerk.
Naturen er også på vej ind i stuen,
idet han har tre rå lærkeplanker som
skal monteres. Stellet til plankebordet
står klar inde i stuen. Huset er lyst og
hyggeligt med udsigt fra alle vinduer og
man kan kun blive godt tilpas i de dejlige
lyse rammer. Udenfor er der kroge og
mulighed for hygge nede ved søen, som
ligger med et lysthus bag ejendommen.
Her er der et livligt fugleliv, hvor ænder og
gæs trækker forbi og sætter sig. Der var
allerede gæslinger, som Thomas kunne
følge.

6

Madklub
Mandag modtog jeg de mest fantastiske
billeder fra Larissa Aalbers, der havde
været ude at spise aftensmad sammen
med hendes lille familie hos Thomas
Trærup.
Thomas fortæller, at han serverede
flæskesteg, fordi det var nemt at sætte
den i ovnen. I ventetiden fortæller han, at
han gik i haven, for at fjerne grene, som
var klippet ned.
Aftensmaden bliver også jævnligt tilbudt
hos Thomas’ bedsteforældrene Birte og
Jens Trærup i Gyldendal og hjemme på
gården hos Hanne og Bertel Trærup.
Vennerne fra skoletiden er også med til
at give liv på landstedet, når de kommer
forbi og deler de fælles interesser med
Thomas. I øvrigt nyder Thomas det gode
naboskab på Udsigten 10, hvor mekanik
og natur er drømmen, der er blevet til
virkelighed.

Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@gmail.com
Priser:
Store sal inkl. køkken: kr. 2200
Lille sal inkl. køkken: kr. 1500
Store og lille sal inkl. køkken: kr. 3000
Leje dagen før: kr. 400
Leje dagen efter: kr. 400
Leje for lokale foreninger:
1 sal inkl. køkken ved åbne arrangementer: kr. 200
Hele huset ved åbne arrangementer: kr. 300
1 sal inkl. 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 2017-2018.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Der kan forekomme rengøring fra 09.00 – 11.30, ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger.
Udlejning af mødelokaler går fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Under Afrikas sol
Af Bent Ole Pedersen

”Vi ta´ r med for selskabs skyld!” Ordene
var Karins og Oves, og anledningen var,
at min yngste datter og jeg december
sidste år havde planlagt en rejse til det
nordvestlige Tanzania, hvor jeg i en fjern
fortid havde arbejdet nogle år, og hvor
min datter er født og har oplevet sine
første to barndomsår, men ikke siden har
genset.
Danmission (tidl. Dansk Missionsselskab),
der dengang var min arbejdsgiver,
havde i september et stævne på Nyborg
Strand, hvor den afrikanske biskop fra
den lutherske kirke i Nordvesttanzania
var gæstetaler. Gamle medarbejdere var
inviteret med (jeg var den eneste fra min
egen tid, der mødte op; de øvrige var
enten døde, havde glemt det eller havde
taget fejl af datoen).
Man stod i Nordvesttanzania for at skulle
fejre 70-året for Danmissions deltagelse i
missionsarbejdet sammen med Svenska
Kykans mission, der allerede havde
virket der nogle år. Biskoppen inviterede
storsindet forsamlingen til at deltage i
festlighederne – dog naturligvis for egen
regning.
Det fandt jeg var en passende anledning
til at realisere et gammelt løfte om at vise
min datter hendes barndomsegn. Det
viste sig, at vi var de eneste, der havde
meldt os som deltagere. Men så var det,
Ove og Karin viste sig så enestående
solidariske, og under påvirkning af det,
besluttede også min kone, min svigersøn
og syttenårige dattersøn at tage med. Vi
blev således en lille delegation på syv, der
med rejselederen, Else Højvang, mødte
op i Billund Lufthavn i den meget årle
morgen 7. december.
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Vi havde inklusive rejsedagene syv
dage til rådighed. Programmet blev
meget kompakt, idet der i planen indgik
en afstikker på små tusind kilometer
til Brødrekirken i Tabora i det centrale
Vesttanzania.
Forhistorien er den, at jeg for tres år siden
af Brødremenighden i Christiansfeldt
blev udsendt som skolemedarbejder.
Brødremenighedens virke var alsidigt.
Foruden det kirkelige arbejde, havde
man hospital med fødeklinik og
helseklinikker, stod desuden for et
skolevæsen, der omfattede 39 fireårige
grundskoler samt tre ligeledes fireårige
mellemskoler, alt sammen fordelt
over et stammeområde på størrelse
med Jylland. Derudover drev man
en spedalskhedskoloni, der nød stor
anseelse hos den britiske guvernør og
siden hos republikkens første præsident,
Julius Nyerere.
I dette stammeområde, Unyamwezi,
blev jeg altså ansat som skolekonsulent,
der i en land-rover skulle rejse rundt på
de elendige grusveje og to gange om
året besøge alle skolerne og tilbringe to
dage ved hver skole og give gode råd og
vejledning på et sprog, jeg først skulle
tilegne mig. Det var set i tilbageblikket
en højst letsindig disposition fra såvel
Brødremenighedens som fra min side,
men den engelske formynderregering
havde stillet krav om en faguddannet
skolekonsulent, og som femogtyve årig er
man ikke nødvendigvis velbevandret i at
kende sin begrænsning.
Året efter min ankomst rullede kravet om
selvstændighed som en bølge over hele
det afrikanske kontinent. Afrikanerne
gjorde krav på de stillinger, de hvide
havde, inklusive missionærernes. Jeg
havde bundet mig for en femårig periode,

Hele selskabet
på markeringen af
ækvator.

men blev afskediget efter to år. Sagligt
set kunne der nok ikke indvendes noget.
En dygtig afrikansk lærer, der indefra
var fortrolig med skoleforholdene og
beherskede sproget, havde naturligvis
helt andre forudsætninger end jeg.
Derefter blev jeg lærer på et gymnasium
i Bukoba ved Victoriasøen i det
nordvestlige Tanzania. Det varede dog
kun et år, så skulle også den stilling
overtages af en afrikansk lærer, og
jeg blev ansat på en lille kostskole for
missionærbørn og blev lærer for otte
danske elever – alt i alt ikke så lidt af en
degradering!
Nyttevirkningen af min tilstedeværelse i
Tanzania i de år er næppe omtale værd,
men det var altså de steder, hvor jeg
havde haft min gang, vi nu skulle besøge.
Vi kom via Amsterdam til Entebbe i
Uganda og satte den følgende dag i en
ubekvem bil med chauffør kursen mod

Bukoba, en tur på ca. 300 kilometer,
hvor vi gjorde ophold ved Ækvator,
fortsatte til grænsen mellem Uganda og
Tanzania, steg over i en bil, som den
lutherske kirke havde stillet til rådighed,
og nåede Bukoba ved aftenstid og
blev indkvarteret på kirkens hotel.
Den følgende dag, 9. december, var
der festgudstjeneste i den lutherske
domkirke – og hvilken gudstjeneste.
Den varede fem timer (uden at man
greb sig selv i at kigge på uret!) Der var
heller ikke mindre end fire begivenheder,
der skulle fejres: Det allerede nævnte
70-år for Danmissions virke, ordination
af syv afrikanske præster, Tanzanias
frihedsdag, samt afsked med et antal
kirkelige medarbejdere, der havde nået
pensionsalderen.
Det blev en enestående oplevelse,
veltilrettelagt og farvestrålende,
vekslende med salmesang på swahili
(tekstet på tavler, så vi alle kunne synge
med), prædiken (som Else Højvang
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Stanley mødte
Livingstone
under dette
mangotræ

Bent Ole boede i huset for
60 år siden
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lavmælt oversatte for os), trommedans,
messingblæsere og talrige sangkor.
Ca. tusind kirkegængere, der sad på
træbænke uden ryglæn. I første parket
var anbragt nogle polstrede stole. Jeg
tænkte, at det nok var til de fine, og
vi ledte efter nogle siddepladser bag i
kirken, så vi kunne sidde bekvemt med
ryggen mod muren, men så blev vi vinket
op til stolene i første parket. De var så
sandelig beregnet til hædersgæsterne fra
Danmark! Derfra havde vi jo et glimrende
overblik, og vi måtte naturligvis på et
tidspunkt rejse os, så vi kunne blive
præsenteret for forsamlingen.
Derefter var der middag på det lutherske
hotel med forudgående trommedans
i det fri og biskoppelig træplantning til
minde om dagen. Ved den efterfølgende
sammenkomst var der en lang række
taler, den mest bemærkelsesværdige
blev holdt af den lokale imam, der havde
deltaget i gudstjenesten og nu betonede
det gode og værdifulde forhold, der var
mellem de to trosretninger og nævnte
også, at regeringen lagde megen vægt
på den sundhedsmæssige og sociale

indsats, der blev ydet fra begge sider.
Næste dag besøgte vi gymnasiet,
hvor jeg havde undervist, og som i
alt væsentligt lignede sig selv. Huset,
hvor min datter havde haft sit første
barndomshjem eksisterede stadig og
var naturligvis nu beboet af en afrikansk
familie (eller var det to?) der ikke helt
havde samme opfattelse af begrebet
hygge som vi andre i sin tid.
Tirsdag begav vi os så på rejse til
Brødremenighedens gamle område. Vi
fløj med Tanzanian Airways fra Bukoba
til Mwanza ved Victoriasøens sydlige
bred for at korte bilturen af med 300
kilometer. Den lutherske kirke i Mwanza
lejede os en land-rover med chauffør til
de følgende 440 kilometer sydpå. Det
var en glædelig overraskelse, at de fleste
hovedvejsstrækninger i Tanzania er
blevet belagt med asfalt. Vi nåede Tabora
ved mørkets frembrud, men fortsatte mod
Sikonge, hvor jeg i sin tid havde boet. Her
blev vi indkvarteret på en Road Lodge,
der var ejet af en meget elskværdig
pensioneret tanzanianer.

Biskoppen med bispestav og præster.
Til højre står en nordmand, som er gift
med en kvinde fra Sevel.
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

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

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

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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Sallingboergeder & Besøgsgård
Øster Hærup Strandvej 27, Lihme

Åbent i april, maj, juni, juli og august
Se datoerne på Facebook
Entre: 25 kr. pr. person
e-mail: sallingboergeder@gmail.com

tlf. 23273770, Facebook: sallingboergeder

K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling
Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk

På gården er der tre slags geder, heste,
kaniner, marsvin, høns, ænder, hund og kat.
Der er mulighed for at komme tæt på alle
dyr, klappe og give godbidder til dem.

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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Holdtræning:
• Rygtræning
• Bassin
• Nakketræning
• Pilates
• Babysvømning
• GLAD
• Efterfødselstræning

Ring og bestil tid på tlf.:
20459580 eller via vores
hjemmeside:
www.fysiocaresalling.dk

Find os på www.fysiocaresalling.dk eller på facebook
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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v/Knud Langberg 7860 Spøttrup
• Murerarbejde • Flisearbejde
• Forsikringsskader • Reaparation

97 56 07 07
21 40 09 88

Kvalitet til tiden
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Alle de flot
udklædte
fastelavnsbørn.

Mellemste gruppe. Fra venstre Maja og
August.
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Ældste gruppe. Fra venstre Noah,
Chantal og Theresa.

Fastelavnsfest i Lihme

Af Jane-Elisabeth Sandberg

Søndag den 3. marts inviterede Lihme
Borgerforening alle børn og barnlige sjæle
til Fastelavnsfest i Lihme Medborgerhus.
Ca. 47 børn og 35 voksne mødte op til
en festlig formiddag, der startede med
tøndeslagning, hvor børnene blev inddelt
i tre hold efter alder. Efter tøndeslagning
og kåring af dagens flotteste og kreativt
udklædte, ventede et lækkert kaffebord
med kaffe/ the, boller m. pålæg og frisk
frugt til alle. Mens de voksne nød kaffen,
var der sjove lege så som stoledans og
”snørebåndsspisning” for børnene.
I yngste gruppe blev Marie kattedronning,
Christian kattekonge og Elina vandt for
bedste udklædning.
I mellemste gruppe tog August titlen som
både kattedronning og kattekonge, mens
Maja tog prisen som bedst udklædte.
I ældste gruppe vandt Theresa titlen som
kattedronning, Chantal blev kattekonge,
og Noah vandt bedste udklædning.

Svært at tænde op?
Våd skorsten?

En flot løsning
Dansk design

Yngste gruppe. Fra venstre
Elina, Christian og Marie.

Hurtigere optænding
er mere tid til hygge.

ApaDelta skorstenshætter
Danske designs

ApaDelta ApS / www.apadelta.dk / Telefon 25786524
v/Mai Mortensen /Sønderhede 9, Lihme, 7860 Spøttrup
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Besøg ved Skive Minirace
Af Simon Sandberg

Hver torsdag mødes en gruppe store
drenge med en passion for Race
omkring en stor seks sporet racerbane
på førstesal i Teknisk Skoles gamle
bygninger på Frisenborgvej i Skive.
Blandt dem er Peter Hermansen fra
Lihme, og jeg har fået lov at komme med
ham en aften for at se herlighederne.
Racerbanen ligner til forveksling en stor
udgave at de baner man kunne købe
i Fætter BR i gågaden i Skive, men
under overfladen er det hele lidt mere
avanceret. Banerne får strøm flere steder,
så der ikke sker et fald i spænding,
der vil sænke bilernes fart. Bilerne
bygger klubbens medlemmer selv ud fra
byggesæt og særlige dele, som de ofte
bestiller hjem fra udlandet. På den måde
sikrer de sig at de har en bil der passer
lige til deres behov.
Ud over størrelsen minder det hele
meget om racerløb for rigtige biler. Der er
forskellige klasser af biler og forskellige
baner, som hver især har sine egne
særheder og kræver forskellig kørestil for
at opnå det bedste resultat. På bilerne
justeres affjedring, bremser, speeder og
dæk for at give den optimale fart. Det er
sågar også muligt for sponsorer at købe
plads på bilerne eller på banes bander,
så deres reklamer kan ses af kørere og
tilskuere.
Skive Minirace startede for omkring ti år
siden. De første tre medlemmer havde
som yngre i søndagsskole kørt med
racerbane i kælderen under Aakjærskolen
og havde fået lyst til at starte op igen.
Indledningsvist blev der bygget en bane
i en gammel grisestald i Estvad. I dag
er klubben oppe på 12 medlemmer, fra
hele Skive Kommune, og klubben er efter
købet af en ny og bedre bane flyttet til
lokalerne på Frisenborgvej.
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Medlemmerne mødes en gang om ugen
til hygge, race og for at arbejde med
mekanikken og elektronikken i banen og i
bilerne. Der er også jævnligt konkurrencer
rundt omkring i landet. Her kæmpes der
om at køre længst på den afsatte tid, og
afstanden mellem de bedste og de nye
er ofte så lille at hvis man har en rigtig
god dag er det muligt for alle at vinde,
men som med al anden sport bliver
man jo selvfølgelig bedre jo mere man
træner. Familierne til en minirace-kører
behøver ikke bekymre sig at de nu er
nød til at leve af vand og brød, fordi alle
pengene skal bruges på bilerne. Er man
ny i klubben er det muligt at låne biler og
kontrollere, og når man er klar til at skulle
have sit eget, så kan et ok sæt købes
for omkring 2000 kr. Det forhindrer dog
ikke de mest passionerede kørere fra at
spendere væsentligt mere i jagten på de
sidste tusindedele af sekunder.
Så har du interesse for race, elektronik
og mekanik og gerne vil vide mere
om klubben, så besøg Skive Minirace
på Facebook eller på hjemmesiden
”skiveminirace.dk”. Her finder man også
information om hvordan du med et besøg
ved Skive Minirace kan lave en sjov og
anderledes klub- eller firmaudflugt eller
måske en polterabend.

Xantine

Det er næsten som
at være på løbsbanen.

Miniracerne kører
fire mod hinanden af
gangen.

Det er et stort og flot
løbsanlæg, som Skive
Minirace nyder deres
hobby på.
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Tyrannen Tyge Krabbe til Bustrup

Bustrups historie kan følges helt tilbage
til år 1454. Blandt gårdens mange ejere
skiller én sig markant ud. Hans navn var
Tyge Krabbe. En herremand som satte sig
tydelige spor i Danmarkshistorien i perioden
op til reformationen i 1536.
Han blev født på Bustrup i 1474, men
allerede som 12-årig blev han ansat ved
hoffet som én af Kong Hans’ smådrenge.
Senere fik han en grundig uddannelse
som kriger og hofmand, og Kong Hans var
ikke blind for hans dygtighed. Endnu ikke
fyldt 30 blev han slået til ridder, og som
belønning for sejrrige krigstogter i Sverige
fik han Helsingborg slot i forlening. Ca.
1510 blev han optaget i rigsrådet.
Han var med da Christian II blev indsat i
1513. Forholdet til den nye konge, som var
syv år yngre end ham selv, var de første år
lige så god som til Kong Hans. Uenighed
om ejerskabet til Fiskbæk gods skabte dog
en strid mellem de to som resulterede i,
at Tyge Krabbe fik frataget forleningen af
Helsingborg Slot i 1520.
Det var ingen klog handling af Christian
II, for når det drejede sig om hensynsløs
selvhævdelse og brutal handlekraft havde
han i Tyge Krabbe mødt sin ligemand.
Tyge Krabbe flyttede nu tilbage til
Bustrup, med et had som skulle få fatale
konsekvenser for Christian II.

Handlingsforløbet
Friluftsspillet ta’r sin i begyndelse i 1520
hvor Tyge Krabbe, som en bitter mand,
vender hjem til Bustrup ledsaget af sin
hustru Anna Rosenkrantz Krabbe. Han
er fuld af had til den konge, han selv var
med til at indsætte syv år tidligere, og med
ubændig kraft sætter han nu arbejdet i gang
for at blive Christian II kvit.
Hertil kræves opbakning af et flertal af de
jyske rigsråder og bisper. Et spil som også
involverer Viborgbisperne Erik Kaas (biskop
i 1520) og Jørgen Friis (biskop 1521- 1536).
Sideløbende med den dokumenterede
Danmarkshistoriske fortælling, udspiller
der sig et større drama blandt almuen i

lokalområdet. En afgørelse på Rødding
Herreds tingsted i Vejby har bragt sindene i
kog i de omliggende sogne. Uroen spreder
sig som ringe i vandet og udfordrer på et
tidspunkt Bustrups magtposition på egnen.
Her har de lokale bønder dog gjort regning
uden vært. Tyge Krabbes egenskaber som
kynisk feltherre fornægter sig ikke, og hvorfor
kaste sig ud i lange diskussioner, når man
har hals- og håndsret over sine bønder.
Til - de fleste af - de lokales held får Tyge
Krabbe dog succes med sit storpolitiske
forehavende. Christian II flygter ud af landet,
og Tyge kommer igen ind i den kongelige
varmestue hos Frederik I. I 1523 tildeles
han igen forleningen af Helsingborg Slot og
forlader Bustrup. Dermed sænker freden
sig igen for en stund. Men en ny fare lurer
i kulissen. Den lutherske lære begynder at
sprede sig som en steppebrand op gennem
landet. Godt hjulpet på vej af Christian II fra
sit hollandske eksil.
Tiden vil blive skildret barsk som den var,
men krydret med den humor, som sikkert
også hørte middelalderen til.
Om Landsbyklyngen Sydvest Salling
Landsbyklyngen består af fire sogne:
Ramsing, Lem, Vejby og Håsum med i alt ca.
1.700 indbyggere.
I 2015 tog repræsentanter for Ramsing
Borgerforening, Lem Borgerforening,
Vejby Forsamlingshus og Håsumhus i tæt
samarbejde med Skive Kommune hul på
indledende drøftelser om mulighed for
dannelse af en landsbyklynge.
Klyngens formål var at bevare området
som et attraktivt område, hvor der fortsat
er skole og købmand samt et godt kulturliv,
et godt foreningsliv og gerne med gode
arbejdspladser og velfungerende erhvervsliv.
I november 2016 blev Landsbyklyngen
Sydvest Salling optaget i den
landsdækkende kampagne Landsbyklynger,
der er støttet af Realdania, DGI og Lokale og
Anlægsfonden. Også her er Skive Kommune
en vigtig medspiller, og sidder med i
Klyngens styregruppe.

23

Opgradering af Børnehuset Fjordbos
bålhytte
Koncentration og
samarbejde.

Af Jane-Elisabeth Sandberg

En kølig, men solrig martsdag mødtes
nogle af forældrene fra Fjordbos Kontaktforældreråd med Flemming fra VSD, og
sammen renoverede de legepladsens
bålhytte.Som nogle trofaste læsere af Lihme
Bladet måske kan huske, blev der i foråret
2018 arrangeret sponsorløb til fordel for
netop Bålhytte-projektet.
Vi i Kontaktforældrerådet vil derfor
gerne fremvise det endelige resultat og
endnu en gang takke Fjordbos børn og
forældre samt Lihme Borgerforening og
Vestsalling Opformering for deres generøse
sponsorater, der har betydet, at børnene
nu også kan bruge deres elskede bålhytte
på blæsende dage, da den nye flotte
sidebeklædning giver børnene læ.
Bålhytten kan udenfor børnehavens
åbningstid også benyttes af Lihmes
borgere. Vi opfordrer dog til, at man sørger
for at rydde op efter sig, så bålhytten kan
være til glæde for alle, store som små.
Der luges ukrudt langs sandkassen
og flyttes traktordæk

Den færdige bålhytte.
Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen

24

Du skal
vælge os,
fordi:








Vi er til stede i dit nærområde.
Beslutninger bliver truffet lokalt
og med korte svartider.
Vi tilbyder rådgivning,
fra kl. 8.00 - 18.00, efter aftale.
Personlige og nærværende
medarbejdere.
Rådgivning med sund fornuft.
Uhøjtidelig kommunikation.
Stort bagland af specialister.

Lem afdeling - Vesterbrogade 24 - tlf. 82 22 94 00

Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Sonja T. Sørensen
82 2294 18

Lotte Goul
82 22 94 12

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Maja Overgaard
82 22 94 12

Ivan Kristensen
82 22 91 85

Jytte B. Christensen
82 22 92 87

Kontakt os
og lad os
få en snak

www.sparv.dk
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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 m/ pommes frites
26
(nuggets: 7 eller 10 stk)

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"

@ l e m g r i l27l

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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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

HOBBY-HUSET

A/S

GRUNDVAD BYGGECENTER
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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Spis på café eller restaurant
ved Gyldendal havn
Af Marianne Husted

Vandet står højt i Gyldendal Havn.
Bølgerne kaster sig ind over molerne, og
længere ude er Limfjorden i skjorteærmer
med hvide skumtoppe så langt øjet
rækker. Og det er faktisk ret langt,
når man som Toke Jensen står inde i
Restaurant Gyldendal og kigger ud over
havnen og fjorden. Han er ny forpagter
af stedet og i gang med at renovere, så
han kan tage imod gæsterne med et nyt
koncept for spisestedet ved Gyldendal.
”Restaurant & Café Gyldendal Havn” er
stedets nye navn.
”Restauranten fortsætter med samme
udvalg og priser som hidtil. Vi serverer
traditionel sommerrestaurantmad med
retter som wienerschnitzel, stjerneskud
og månedens menu. Dertil et godt udvalg
af vin og øl”, siger Toke.

Blå bog – Toke Jensen

Gyldendal øl
Hver søndag vil der være et særligt
frokosttilbud i restauranten, som Toke
ser som stedets søndags-signaturret.
Gæsterne kan mæske sig i sild eller
en friskstegt rødspættefilet og følge op
med enten gammeldags æggekage med
bacon eller en kæmpetartelet. Også på
ølfronten er der nyt på vej. En helt speciel
øl med navnet ”Gyldendal øl”. Øllet skal
brygges af Geddal Gårdbryggeri, som
flytter til Hvidesande, og de særlige
ingredienser bliver hyben og havtorn.
Fremover direkte plukket fra buske i
nærheden af Gyldendal.
”Vi vil trække stranden med ind i
restauranten,” fortæller Toke. Det gør
han bl.a. med store spejle på den ene
væg og pynten på bordene, som består
af muslingeskaller, tang og sten fundet
på stranden. Restauranten fremstår med
et helt nyt look. Rustikt. Gulvet er lagt
om, så det er råt beton med struktur i
overfladen. Og Toke har indkøbt nyt sort
”vulkansk” porcelæn i et stel med navnet

Faglærer inden for ernæring på EUC
Nordvest og Erhvervsskolerne i Års.
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54 år.
Bor i Skive sammen med sin kone
Lone.
Har to børn, en søn på 23 år der
læser i Århus, og en datter på 16 år
der skal på efterskole.
Født på Sjælland, flyttede som fire
årig med sine forældre til Thy og kom
til Skive i 1991, hvor han gik i lære
som økonoma på Skive Sygehus.
Uddannet økonoma.
Har været bistrochef i Føtex og Bilka.

Har drevet catering i området i
22 år, heraf omkring otte år i Lem
Samlingshus.

”Vulcanio”, som sammen med sorte duge,
grå og sorte servietter giver en æstetisk
dimension til rummet.
Familievenlige priser i cafeen
”Cafeen er et sted, hvor folk afslappet
kan sætte sig og få et måltid mad,”
fortæller Toke om det nye tiltag i det andet
lokale, som tidligere også var en del af
restauranten. Her vil han servere burgere,
dansk bøf, grillkyllinger og lignende til
familievenlige priser. Ligesom der bliver
mulighed for at købe is og fadøl til at nyde
på terrassen eller take away til at tage
med hjem.
”Vi har altid åben for gæster i sæsonen,

Toke Jensen er klar
til at tage mod sommerens
gæster med nyindrettet
cafe og restaurant i
ingen skal komme
Gyldendal Havn.

til en lukket dør,” lover
Toke. Derfor er det slut med at lukke
stedet af i tilfælde af større selskaber.
Toke stiller et stort telt op, hvor der
er god plads til at holde privatfester,
firmafester og andre arrangementer.
Teltet bliver indrettet med trægulv, gode
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Forårsopdækning
med udsigt
over havnen
og Venø Bugt.

ingen skal komme til en lukket dør,” lover
Toke. Derfor er det slut med at lukke
stedet af i tilfælde af større selskaber.
Toke stiller et stort telt op, hvor der
er god plads til at holde privatfester,
firmafester og andre arrangementer.
Teltet bliver indrettet med trægulv, gode
stole, varmekanoner og samme smukke
vinduespanorama som i restauranten og
cafeen. Uden for sæsonen kan cafeen
og restauranten fortsat bruges til lukkede
arrangementer.
Sæsonen går fra påske til efterårsferien,
evt. hen over jul. Hovedsæsonen er
fra 1. juli til medio august, hvor både
café og restaurant har åben hver dag. I
yderkanterne af sæsonen er der åbent i
weekenderne og på helligdagene. Midt i
renoveringen påtænker Toke fuld åbning i
cafeen efter Bededagsferien og opfordrer
besøgende til at følge med på hans
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facebookside, ”Gyldendal havn restaurant
og cafe”
Liv ved Gyldendal
”Jeg vil gerne være en aktiv medspiller
for området – og være med til at få flere
folk herud,” fortæller Toke, som selv er
aktiv surfer og ivrig inden for cykelsport.
Firmaarrangementer, teambuilding
og sportsbegivenheder er nogle af
mulighederne han ser for sig.
”Det er dejligt her. Mit håb er at være her
i rigtig mange år,” siger den nye forpagter
og kigger ud over fjorden, inden han
fortsætter med at skifte understellene ud
på bordene i restauranten.

Nyd den fantastiske panorama udsigt
over Venø bugt.

Cafeen tilbyder

Hyggelig cafe med god mad til familievenlige priser.

Take away

Restauranten tilbyder

Stilfulde omgivelser, lækker mad og udsøgte vine.
Åbningstider - se mere på
Facebook - Gyldendal havn restaurant og cafe
Bord- og takeaway bestilling tlf. 97 56 01 66.
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VS Stålindustri løser
smede- og entreprenøropgaver
Af Marianne Husted

Charlotte Bak og Michael Brixen tager
imod i den tidligere møbelfabrik i
Ålbæk. Her er de henholdsvis ejer af
og værkfører i VS Stålindustri, som de
startede den 16. april for tre år siden.
Alle antydninger af produktion i træ
er væk. Duften af metal er slående i
virksomhedens første store hal, hvor der
ligger flere store gummigedsskovle i jern,
som er produceret i bygningen. Michael
viser flammeskæreren frem sammen
automatsaven, en kantbukker der presser
med 225 ton og en kran, der kan løfte alt
det tunge jern. I den næste store hal er
der en masse entreprenørmaskiner.
”Her er rum til at være. Vi har det
rigtig godt herude, og der er plads
til at investere i nye maskiner, når
der bliver brug for det,” fortæller
Charlotte. VS Stålindustri flyttede ind
i den gamle møbelfabrik i starten af
2017, og det gav en tiltrængt plads til
virksomheden, der opererer inden for to
hovedområder. Smedevirksomhed og
entreprenørvirksomhed.
Smedevirksomheden
”Vi laver specialskovle til gravemaskiner
efter ordre og designer skovlene i
fællesskab med kunden,” fortæller
Charlotte. Aktuelt har de en ordre på
otte skovle, der skal bruges til at grave
i klipper i Island. Skovlene produceres
i radox jern, som kan klare en sådan
opgave. Store læsseskovle til svenske
gummigeder, der skal køre flis til et
fjernvarmeværk, er en anden aktuel ordre
til et nordisk land.
”De er så store, at vi jokede med at
lægge et par madrasser ud i en af
dem til julefrokosten, så var der rigeligt
plads til overnatning for fire mand,”
joker Charlotte. VS Stålindustri leverer
skovlene til forhandlere rundt om i
hele Danmark, som så har kontakten
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Blå bog
Charlotte Bak:
53 år.
Født og opvokset i Rostrup og
flyttede ti km væk som voksen til
Valsgaard.
Uddannet merkonom i økonomi.
Arbejder også som økonomichef i en
anden virksomhed.
Har tre børn og fire børnebørn.
Michael Brixen:
53 år.
Født og opvokset i Vadum.
Uddannet smed.
Har drevet maskinstation, smede- og
entreprenørvirksomhed i Vadum.
Har tre børn og et barnebarn.
Charlotte og Michael danner par og
bor i Valsgaard ved Hobro.
med kunderne. Smedarbejde er
virksomhedens hovedområde og består
af mange ting ud over skovlene.
”Vi laver forefaldende smedarbejde,
fx reparation af maskiner og arbejde
hjemme hos folk,” fortæller Michael,
som også foretager renoveringer af
staldinventar. Fem mand arbejder
i smedeafdelingen, to mænd er i
entreprenørafdelingen og Charlotte,
der er direktør for det hele, står for det
ledelsesmæssige og styrer virksomheden.

Charlotte Bak og Michael
Brixen foran Virksomheden VS Stålindustri ApS.

35

Entreprenørvirksomheden
”Vi laver alt forefaldende inden for
entreprenørarbejde,” fortæller Michael
om den gren af virksomheden. De støber
sokler til huse, laver kloakarbejde, lægger
fliser, leverer sand og jord, fælder træer
og rydder buskads. Bl.a. har de lavet
meget arbejde for sommerhusejerne i

Lihme området. Her er plæneklipning
også en af ydelserne, virksomheden har
kunder til. Så kommer VS Stålindustri
og slår græsset torsdag eller fredag,
hvorefter plænen er pæn lørdag, når
ejerne skal i sommerhus, eller nye lejere
rykker ind.

En smed arbejder
på en frontskovl.

Familien sallet i
virksomheden.
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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

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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RESTAURANT

Dig & Mig

Thinggade 13 A, 7800 Skive
Bordbestilling på tlf. 25260166
Følg os på Facebook og www.dig-og-mig.dk
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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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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
Tlf.
40 97 56 80 03

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00
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Mine tider i Lihme

Artiklens forfatter er vendt tilbage til
Lihme, som hun første gang stiftede
bekendtskab med i 1963. Dette er første
afsnit af tre, hvor hun fortæller om henholdsvis sine tider i Lihme, om at være en
del af Tvind-lærergruppen og tanker om
fremtiden.
Af Inger Høy Hovde

Jeg hedder Inger Høy Hovde, før hed
jeg Inger Høy Carstens, som mange vil

huske mig som. I ved, at når man får en
ny mand, får man ofte også et nyt navn.
Dette skete også for mig.
Mens jeg gik på seminariet i Skive, kom
jeg i tre ugers skolepraktik på Lihme skole
hos førstelærer Enna Jensen.
Om den tid kan der skrives mangt og
meget. Jeg husker, hvor målløs jeg var,
når Enna Jensen optalte fejl i elevernes
diktater og kundgjorde, hvem der igen
skulle sidde på de bagerste bænke og
hvem, der skulle sidde på de forreste.

Inge Hovde med datteren Henriette.
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Billederne t.v. er fra Marianne Husteds fotoalbum
Det øverste billede viser Inger Hovde (fru Carstens) sammen med 7. klasse på sidste skoledag. Bageste række
er det Finn Mønsted, Christian Christensen og Kim Jacobsen, Foran dem er det Birgitte Dath og Anna Halborg
Madsen med Henning Hansen ude i den ene side. I næste række er det Pia Langberg Pedersen, Grethe
Poulsen, Susanne Jensen og Karsten Sørensen. I forreste række sidder Kirsten Mønsted, Leif Nielsen og Bent
Stengaard.
På det nederste billede er klassen på besøg hos Inger Hovde. Hun sidder ved siden af sin søn Henning og
McCloud (Johannes Albertsen), som var vikar for Inger, da hun fik sit sidste barn.

Jeg mente, at de dygtigste skulle sidde
bagerst, og dem med flest fejl burde sidde
forrest. Men sådanne tanker lå fjernt fra
Enna Jensens opfattelser.
Jeg diskuterede det ikke med ham! Han
var en rigtig degn, som var meget optaget
af sit kald.
Da vi på seminariet skulle ”på græs”, fik
jeg besked om, at førstelæreren i Lihme
havde henvendt sig med en forespørgsel
om, hvorvidt jeg kunne komme til Lihme i
det halve år, vi skulle ud som vikarer. Jeg
var åbenbart faldet i god jord hos hr Jensen! Måske lønnede det sig, at jeg ikke
havde diskuteret pædagogik med ham!
Jeg kom til Lihme og blev klasselærer for
en 5. klasse uden opsyn af Enna Jensen
nu med andenlærer Hans Eriksen som
den, der rådgav og vejledte. Det var helt
fint, dog med det ” aber dabei,” at når
jeg mødte Enna Jensen, skulle jeg høre
mangt og meget nedsættende om lærer
Eriksen. De to lærere kunne ikke fordrage
hinanden, men det var kun førstelæreren,
der gav udtryk for det.
Efter fire år på en skole i Stige på Fyn,
søgte jeg tilbage til Lihme, nu på en forholdsvis ny centralskole. Andenlæreren
var nu skoleleder, og førstelæreren var
gået på pension.

skildpadder og naboens mink, køer og
grise.
Jeg blev klasselærer for en 3. klasse og
nød mit skoleliv. Havde et dejligt samarbejde med forældre til ”mine” elever og
naturligvis også med eleverne. Vi lavede
mange ting sammen, var på lejrskoler,
glemte af og til at holde frikvarterer, illustrerede ” Som dreng skar jeg skibe ”
med meget mere. Nu 40 -45 år senere
ser jeg stadig flere fra klassen.
Enna Jensen var en åbenlys diktatorisk
lærer, men det ville vise sig, at det kunne
Eriksen også være. Engang havde jeg
bestilt en bog til biblioteket, hvilket Eriksen havde opfordret os til. Bogen kom
aldrig, og da jeg spurgte Eriksen, hvorfor
bogen ikke kom, svarede han, at rød litteratur, ville han ikke have på sin skole.
Bogen er skrevet af en russer, der hed
Makarenko, og titlen er ” Vejen til livet.”
Nu har min mand (ham Hovde) og jeg
købt hus i Lihme, hvor vi vil bo i vores
alderdom. Det er en flexbolig, så indtil
videre bor vi der ind imellem.
Å så ka a snak jysk ijen.

Vi boede i et lejet hus (Falks) i Lihme. Der
boede vi et halvt år, hvorefter vi købte et
nedlagt landbrug i Vejby, hvor børnene
voksede op mellem høns, hunde, fugle,
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Claus Mikkelsen - årets profet i Lihme 2018
Af Marianne Husted

Lihme Bladet udskrev en
profetkonkurrence i december-nummeret
2017. Man skulle forudsige ti ting omkring
udviklingen i Lihme i 2018. 11 profeter
var på banen og sendte deres bud til
redaktionen. Vi har nu gjort resultaterne
op og kan kåre en vinder. Det er
Claus Mikkelsen! Formand for Lihme
Borgerforening.
De 10 spørgsmål og de 10 rigtige svar
1. Hvor mange børn bliver der født i
Lihme i 2018? 1 barn (det var der ingen,
der gættede, alle gættede højere).
2. Får Ålbæk en jollehavn i 2018? Nej
(det var der 8, der gættede).
3. Hvor mange indbyggere er der i Lihme
Sogn den 1.12.2018? 702 indbyggere
(det var der ingen, der gættede; men en
person gættede på 700 og en anden på
701 – halvt point for det til dem).
4. Er der påbegyndt en cykelsti eller
anden trafikregulerende vej fra Ålbæk
til Lihme i 2018? Nej (det var der 5, der
gættede).
5. Hvor mange aktive medlemmer er
der i vinterbadeklubben Gyldenspjæt i
november 2018? 11 (det gættede Claus
som den eneste).

Flere gæster (Det gættede alle rigtigt.
Havnefoged Birte Trærup oplyser, at
der i 2017 var 140 gæstesejlere og at
tallet steg til 178 i 2018. Der var 102
autocampere i 2017 og 158 autocampere
i 2018, dvs. en stigning på mere end
50%).
9. Hvor mange børn går i Fjordbo
(vuggestue og børnehave) den
1.12.2018? 25 børn (Det var der ingen,
der gættede; men en person gættede på
24 børn og får et halvt point for det).

10. Får Lihme Bladet afsat brudebuketten
i 2018? Nej (Det gættede 5 personer).
Forårsbryllup i Lihme
Lihme Bladet donerer brudebuketten
I december-numrene af Lihme Bladet i
henholdsvis 2016 og 2017 udloddede
bladet en brudebuket. Den var tiltænkt
det første par, der fik taget bryllupsbillede
under de blomstrende japanske
kirsebærtræer ved ”Vores sted” eller
Tumlestedet midt i Lihme og holdt
bryllupsfest i Medborgerhuset.
Ingen brudepar har i 2017 og 2018
levet op til de to betingelser og lagt
billet ind på brudebuketten. Så kom an,
kommende brudepar. Bliv fotograferet
omgivet af et rosa flor, hold bryllupsfest i
Medborgerhuset og vind brudebuketten!

6. Bliver Lihmes nye præst en mand eller
en kvinde? Kvinde (det var der kun 1, der
spåede forkert, men han er heller ikke
medlem af folkekirken).
7. Hvor mange damer er skrevet ind på
Kis’ gymnastikhold i efteråret 2018? 15
damer (det var der 2, der gættede).
8. Hvordan går det med antallet af
gæster - betalende både og autocampere
- ved Gyldendal havn i 2018 i forhold
til 2017. Kommer der flere eller færre?
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Claus Mikkelsen
vinder
chokolade, som
Kis Stamp
overrækker ham på
vej til gymnastik.

Hjertestartere
Ring først 112

Hjertestartere ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej 11A
og ved Daglig 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

Lis Rasmussen, Adelgade 9

97560636

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Kis Stamp, Adelgade 2

23352301

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

Hjertestarter ved Gyldendal Havn, er placeret ved havnekontoret
Birte Trærup, Gyldendal 9

21132302

Hans Thomsen, Gyldendal 3

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr.Lofstad

21623141
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Pil og Jesper, som
bor på Øster Hærup Strandvej.

Wow her vil vi bo
Af Nana Ejsing Dahlsgaard

På Øster Hærup Strandvej bor Jesper,
Pil og Sebastian. De har fundet sig godt
til rette i deres hus som de lejer. I døren
bliver jeg modtaget af deres lille hund
Foxy, der meget gerne vil sige goddag og
kæles for. Det lille hjem emmer af hygge,
og mens vi sidder og snakker stikker
Sebastian, hovedet ud fra sit værelse og
hilser på.
Jesper og Pil Kommer fra Thy og har
boet i Naturpark Thy, og da Jespers søn
Sebastian skulle på efterskole, besluttede
de sig for at flytte tættere på, så det
var lettere at komme frem og tilbage til
efterskolen.
Da jeg spørger dem, hvad det var der fik
dem til at vælge netop dette hus lidt uden
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for Lihme, svarer de, at der overordnet
var tre krav:
1. Tæt på Sebastians efterskole
2. Fiberbredbånd
3. Dejlig natur
”I den periode boede vi hos venner i
Rødding mens vi kiggede på mulige
steder at bo. Ved et tilfælde, var der en
i vores vennekreds, der nævner det lille
hus på Øster Hærup Strandvej.”
Da de skal ud for at se på huset, kører
de forkert, og de ender ved Gyldendal
Havn, og her slår udsigten og roen fra
Limfjorden benene helt væk under dem.
”Wow her vil vi bo”, var deres første
tanke.

Hermed kan de sætte tjektegn ved deres
tredje krav til deres fremtidige bolig, skøn
natur. De er vant til den storslåede natur
fra Naturpark Thy, og de elsker begge
lange gåture i naturen, og stranden
og sommerhusområderne giver gode
muligheder herfor.
Da de kommer op til huset, er det første
de tjekker, om det kan leve op til deres
2. krav, fiber. Det er vigtigt, at der er en
god og stabil fiberforbindelse. Jesper er
oprindeligt uddannet maler, men har altid
interesseret sig for computere, og han har
i en årrække arbejdet i en IT biks i Viborg.
Jespers søn Sebastian spiller
Counterstrike på højt plan, så her er
det et must, at der er en god og stabil
internetforbindelse. Da jeg er på besøg,
er han netop vendt hjem efter en stor
turnering i Finland, hvor det hold han
spiller på ”Copenhagen Flames” blev nr.
tre. De håber på, at de bliver lige så store
som Astralis. Siden er de kommet tættere
på drømmen, de har vundet en stor
turnering, der har giver dem adgang til
CBE 2019. CBE 2019 er en stor turnering,
hvor alle de store hold fra Europa spiller.
De er på god fod med udlejer, så da
de havde brug for mere plads og måtte
bygge til i udhuset, så Sebastian kunne
få ro til at spille Counterstrike, var det
bare at ringe til udlejer. De brugte sidste
sommer på at sætte i stand og indrette,

og selvom det ikke var noget de havde
prøvet før, er resultatet blevet rigtig godt.
Jesper, der er musiker i sin fritid og
tidligere trommeslager i et band, Kuko
De Kobra, nyder bare lige at kunne tage
trommerne frem uden at skulle bekymre
sig om, om han forstyrrer naboerne,
eller skal bruge tid på at køre ned i et
øvelokale et sted.
Naturen har en stor plads i deres hjerter,
og hver dag glædes de over at kunne
se rådyr og dådyr lige uden for deres
vinduer. Pil elsker lange gåture i naturen
og ved stranden, og her samler hun
blandt andet på forstenede søpindsvin,
dekorative muslingeskaller og andre af
naturens egne kunstværker. Indretning er
også en af hendes passioner, og det lille
hjem afspejler de mange ture ud i naturen
og hendes sans for indretning, og den lille
stue emmer af hygge.
Her snart 5 år efter har de ikke fortrudt,
at de flyttede ind i huset på Øster Hærup
Strandvej, og da jeg spørger dem, hvad
der har fået dem til at blive, efter at
Sebastian ikke længere går på efterskole,
siger de samstemmende, at her føler de
sig hjemme.

Hjælp til byggetilladelse
Skitser udføres til ansøgning om udhus,
garage, carport, drivhus o.lign.

IpaDelta ApS

Freelance teknisk designer
v/Mai Mortensen/25 78 65 24/www.ipadelta.dk

Ny garage
Matrikel skel
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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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www.husqvarna.dk

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse
Borgerforeningen tog hul på 2019 med
generalforsamling, fællesspisninger,
foredrag, fastelavnsfest, og Running
Dinner. Og i samarbejde med
Lihme Kirke, børnegudstjeneste og
fællesspisning.
Aktiviteter, som afspejler lyst til
fællesskaber, lyst til at være sammen. For
eksempel foredragsrækken om natur og
naturudvikling. Ved det sidste foredrag,
deltog omkring 100 i fællesspisningen
forud for foredraget, og over 90 hørte
selve foredraget. Det viser en lyst til viden
og engagement for vores område, for
fællesskabet og den nærhed vi har.
Lihme Medborgerhus lægger
lokaler til ugentlige aktiviteter for
pensionistforeningen, strikkeklub,
kortklub, bobklub og andet hyggeligt
samvær. En brug og anvendelse
af huset, så Lihme Medborgerhus
ligger blandt de tre mest anvendte
forsamlingshuse i hele Skive Kommune,
når der ses på de årlige indberetninger til
Skive Kommune. Hvis vi ser på det antal
af årets konfirmander fra Lihmeområdet,
der snart skal fejres her i maj, kan vi også
glæde os over en stor årgang.
Vi har indledt et samarbejde med Skive
Bibliotek, som vil afprøve og starte et
projekt, hvor biblioteket kommer til Lihme
Medborgerhus med aktiviteter særlig
rettet mod ungegrupper i et område som
vores.
Vi lav en oplevelseseftermiddag den
23. maj 2019. Skive Bibliotek viser og
stiller noget af det nye de kan tilbyde til
rådighed for brug, leg og læring.
Der bliver lejlighed til at lege med en
gulvrobot, man selv kan programmere
og styre. Masser af avanceret Lego,
med forskellige modeller, der kan
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programmeres og styres fra en IPad.
Eller det mere læringsmæssige, hvor
Lisbet og Konny viser sjove tal- og
bogstavlege for de mindre årgange. Eller
muligheden for at træde ind i en virtuel
reality-verden med head sæt, hjælme og
et ny spændende univers med spil og
oplevelser.
Der laves også børnebogs-yoga for
hele familien med chancen for at opleve
kroppens mulige bevægemåder gennem
forskellige lege og øvelser. Vi skal
blandt andet møde forskellige yogadyr
fra bøgernes verden og lære små
yogaremser.
Biblioteket tager også nogle printere med,
så der kan printes i 3D og laves modeller
i plastik. Og en anden maskine, der kan
lave badges, så børnene og de unge kan
producere deres egne helt personlige
badges.
Aldersgrupperne for alle disse aktiviteter
er fra 4 år og op til 14 – 15 år samt
forældre. Vi bruger Medborgerhusets
forskellige rum og mødelokaler, så alle
aktiviteter kan foregå samtidigt.
Vi slutter eftermiddagen af med en gang
tidlig aftensmad som fællesspisning.
Nogle af biblioteksdagens aktiviteter vil
blive genbrugt. De kommer til at indgå i
byfesten i juni.
Herefter vil vi evaluere, tænke os om,
og lave nogle tilsvarende eftermiddage
til efteråret og den kommende vinter. Så
hvis der er gode forslag til udvikling af
dette tiltag, så gi´ en besked til Lihme
Borgerforenings bestyrelse.
Efter jul har vi haft tre forskellige foredrag
over emnet ”Natur, naturudvikling
og bevarelse”. De har giver indsigt i
dette store emne. De handlet har om
forskellige foredragsholderes opfattelser
og mulige tiltag i relation til natur,
naturudvikling- og bevarelse, men også

Fællesspisningen er overtaget af
Borgerforeningen. Det har atter været en
dejlig vinter med masser af deltagere.

afstikkere til hele klimadebatten, debatten
om rent drikkevand, vandmiljøplaner
og Limfjordens tilstand. Debatter og
udveksling af synspunkter foregår i
medierne og bliver nok mere eller mindre
prioriterede emner for den kommende
valgkamp.
Lihme Borgerforening er upolitisk og tager
ikke stilling til de forskellige holdninger,
meninger, udsagn eller oplysninger. Men
vi tror, at foredragene har været vigtige,
så forskellige foredragsholdere har
kunnet oplyse, informere og orientere om
deres vinkler på hele temaet.

Denne
vinter har
Borgerforeningens
foredragsrække
handlet
om natur.
Her er det
Svend
Bichel.

Tilbage står, at vi i Lihmeområdets
har en vision hvor vi gerne ser mere
natur, naturbevarelse og naturudvikling.
Foredragene skal bl.a. ses i relation til
den vision, og forhåbentlig på sigt skabe
idéer og initiativer.
Lihme Borgerforening ønsker alle en
glædelig Påske og ser frem til både et
lunt solrigt forår og en god sommer, hvor
vi kan nyde udelivet, fjorden og vores
skønne område.
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Arrangementer i Lihme
April
12. og 13. april. Bådene sættes i vandet ved Gyldendal Havn
14. april Kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 10.30
17. april Caféen ved Limfjords Camping åbner i nyrenoveret stand.
29. april kl. 14.30 Tøjsalg ved ”Damernes Butik” arr. Lem Ældrecenter
Maj
04. maj kl. 10.00 Kapsejlads Venø Rundt fra Gyldendal Havn
06. maj kl. 19.00 Generalforsamling i Husholdningsforening.
06. maj kl. 19.00 Havkajak sæsonen starter. Prøv en tur i kajaken ved Gyldendal Havn.
08. maj kl. 19.00 Kapsejlads Gyldendal Havn. Mød op som gast eller tilskuer.
23. maj Aktivitetsdag med Biblioteket og fællesspisning for familierne
28. maj Udflugt til Thorsmind, Søndervig og Vedersø. Lihme Pensionistforening, LemVejby Seniorer
Juni
08. juni Pinsemarked ved Limfjords Camping. Tilmelding til gratis loppestand.
14. og 15. juni. Byfest. Lihme Borgerforening
15. juni kl. 09.00 Morgenmad i byfestteltet. Arr. Lokalrådet v. Lihme Kirke
15. juni kl. 10.00 Friluftsgudstjeneste i byfestteltet.
23. juni Sankt Hans aften med bål, båltale og aktiviteter ved Gyldendal Havn.
Juli
12. juli Koncert i teltet med Ole Gas Band. Køb billetter kr. 150,- Arr. Limfjords Camping
August
16.-17. aug Bivuaktur for 4.-7 kl. inkl. Arr. Lihme Borgerforening

Gentagende arrangementer:
Kajak aften hver mandag kl. 19.00. Gratis prøve tur disse aftener. Kajakhuset i
Gyldendal.
Cykelture hver tirsdag kl. 18.30. Mødested ”Vores sted” Dagli’Brugsen Lihme.
Sejlads og aktiviteter for børn og unge tirsdage i maj, juni, aug. og sept. Gyldendal
Havn.
Kapsejlads hver onsdag kl. 19.00 i maj, juni, aug. og sept. Gyldendal Havn.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00.
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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,
9, Balling
Balling
Nørregade
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Tag en pause fra hverdagen - kom og nyd
den skønne natur ved Limfjorden.

Café Limfjorden
Café Limfjorden serverer fyldte
pandekager
Hop ind forbi Caféen og byg din egen
pandekage!

Ring på tlf.: 97 56 02 50
for bestillinger til Caféen.

Indendørs vandland
Tæt på børnevenlig
strand
www.limfjords.dk
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