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Lihme´s lokale
sparekasse
Spar Salling er din lokale egnssparekasse med den klare vision:
”Vi vil gennem rentabel vækst skabe ét pengeinstitut,
der opfattes som egnens bedste.”
Limfjorden omkranser vores landsdel og danner rammen om
den smukke natur og sommerhusområder, egnen er så rig på
– specielt på egnen ved Lihme.
Spar Salling tilbyder som noget helt specielt lån op til
80% af vurderingen på dit sommerhus
på realkreditlignende vilkår som fleksibelt boliglån.
Husk – vi ikke stiller krav om helkundeforhold.
Det er jo dine penge!



Lihme: 97 56 01 02
Kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk
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Forening

Kontaktperson

Telefon

Haven Cafe			
Husholdningsforening		
Jagtforening			
Kano og Kajak			
LineDance			

Elsebeth Tanderup
Hanne Trærup		
Tage Moesgaard		
Michael Grønvaldt
Rikke Karstoft		

9756 0355
9756 0049
9756 4358
9756 6207
9758 1958/2757 1958

Lokalrådet ved Lihme Kirke
Naturklubben (4. – 6. klasse)
Optimist Ungdoms afd.		
Pensionistforening		
Petanqueklub			

Ann Balleby		
Karsten Wagner		
Inger Larsen Jensen
Ingrid Sørensen		
Verner L. Jensen		

97560410/2344 3673
9756 0662/2441 3750
9756 0292
9756 0115
9756 0152

Rødding Atletikklub		
Skolebestyrelsen			
Spejderne			
Tennisklub			

Finn D. Andersen		
Dorte Dalsgaard		
Vibeke og Jan Miltersen
Karl Erik Witte		

9756 1207
9756 8104
9756 0626
9756 0243

Aktive Fritidsfiskere		
Borgerforening			
Fritidsfiskerforening		
Gyldendal Bådelaug		
Havnebestyrelsen			

Leif Søndergaard		
Jan Pedersen		
Søren Vang		
Søren Vang		
Søren Vang		

9756 1027
9756 0815/2381 5815
9756 0273
9756 0273
9756 0273

Vestsalling Ungdoms- og Idrætsforening:		
Badminton			
Rita Primdal		
Fodbold				
Thomas Sørensen		
Damefodbold			
Bente Sørensen		
Gymnastik			
Bettina Olesen		
Håndbold			
Charlotte Olesen		

9756 1663
2926 0009
97560408
9756 1900
2929 9519

Ungdomsklubben
(7. klasse – 18 år)			

9756 0072/2143 3351

Brian B. Nielsen		

Byfest i Lihme
9. - 11. august 2007
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Det første nummer af
Lihme Bladet
Du sidder med det allerførste nummer af
Lihme Bladet i hænderne, mens du læser
dette.

Lihme Bladet skal hjælpe tilflyttere og
fastboende til at danne sig et overblik og
et indblik i deres lokalsamfund.

Bladet er blevet til, fordi vi har været en
lille gruppe af borgere i Lihme, som har
følt, at bladet manglede, og fordi vi
synes, det er sjovt
at lave. Vi håber
så, at mange andre
også vil opleve, at
det har manglet - vi
har i hvertfald haft
det sjovt med at lave
Lone
dette nummer.

Det er jo sådan, at
Lihme iblandt har
været plaget af det,
man kalder ”dårlig
presse”. Og det
har bestemt ikke
kun været pressens
skyld, som man kan
fristes til at tænke.
Der har været kedelige historier og helt ubærlige uheld.

At det har været sjovt og opløftende har
ud over det gode selskab skyldtes, at vi
har mødt fantastisk velvilje hos skribenter, foreninger, andre samarbejdspartnere
og annoncører. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at økonomien i Lihme
Bladet er båret af
annoncørerne, så
her til dig som læser
bladet - støt vores
annoncører...
Lihme Bladet har
en målsætning. Det
skal medvirke til
at samle Lihme og
give fastboende, sommerhusfolk, turister, presse og kommende
Lihmeborgere et billede af det liv, som
leves her med udsigt over Limfjorden.
Kim

Dorthe

Men Lihme er så meget andet, især et
pragtfuldt sted at
leve med menneAnn
skene, foreningerne,
naturen og erhvervslivet.
Vi håber med dette
første og kommende
numre af Lihme
Bladet at kunne bidrage til dit overblik
over og indsigt i din by.
Lone Wagner
Kim Jakobsen
Dorthe Dalsgaard
Ann Balleby



Fast lavpris på:
Odin øl 		
Pokal øl		
Tuborg øl

kr. 60 + pant
kr. 80 + pant
kr. 100 + pant

Primagaz
10 eller 11 kg. kr. 179,95
Åben hver dag kl. 7.30-19.00
(Efter 15. august kl. 7.30-18.00)
Tips
Lotto
Apoteksudsalg
Gas
Brød fra bager


Fra Lihme til
Minnesota, USA
af Mads Schmidt Christensen

Født i Grønland. Opvokset i Lihme.
Studerende i USA. At livets veje er uransagelige, ja, derom hersker der for mig
ingen tvivl. Da min familie og jeg flyttede fra Grønland til Lihme i 1987, var
jeg kun 1 år gammel, og har således haft
størstedelen af min opvækst i Lihme.
Mine tidlige barndomsår på Udsigten 7,

var præget af byggerod, kærlighed og
fantastiske naturoplevelser. Måske var
det netop i disse år, at jeg udviklede en
ganske særlig forkærlighed for eventyr.
For når jeg ikke traskede i hælene på
min far, med en hammer som jeg knapt
kunne bære, eller red rundt på ryggen af
en kastanjebrun pony sammen med min

Mads foran sit kollegie i USA,
hvor Lihmedrengen i øjeblikket
slår sine folder og er A-level
student.



mor, gik jeg nemlig på opdagelse. Troligt
fulgt af gårdens daværende hønsehund,
vandrede jeg rundt på mark, eng eller
strand. I bare tæer - og ja måske endda
med bar numse - var jeg på jagt efter
larver, firben, frøer og andet spændende
småkravl som kunne indfanges, studeres
og genudsættes.

Mads i sin landsholdstrøje. Pga. sin
(korte) tid i Grønland og sit fodbolddtalent, så er Mads med på det grønlandske fodboldlandshold.

Skolestart i Lihme
Det var i de år, at jeg startede i Lihme
Skole, som dengang var ledet af Ib Svenningsen. I den lille syvmandsklasse fik
jeg en tryg og god start på mit skoleliv.
Grundet den lille 86’er årgang, var mange
af vores klasselektioner lagt sammen
med årgangen ældre end jeg selv. Med
Alice Lillelund som ved roret, gav det
dog ikke anledning til problemer, idet
hun altid formåede at få alle til at føle sig
velkomne.
Fodbold med ”de store drenge”
Med denne velkommenhed i baghovedet,
var vejen banet for at spille fodbold med
’de store drenge’ i frikvarteret.
Om det så var skolens almene åbenhed,
fodboldtalent eller min medbragte og
altid velpumpede læderbold som banende vejen for mig i skolegården såvel
som på boldbanerne, vil jeg lade være
usagt. Under alle omstændigheder blev
fodbolden så stor en del af mit liv, at jeg
som 10-årig skiftede de trygge rammer
i Vestsalling IF ud med en mere seriøs
fodboldtilværelse i Skive IK.
Trods en mindre kulturforskel, fik jeg
hurtigt en masse fantastiske venner, som
jeg siden hen har delt mange gode oplevelser med.



Sports-College, handelsskole og
Fjordbo
Derfor var jeg også lidt på ’hjemmebane’,
da jeg efter ét år lærerigt år på Holstebro
Sports-College, fortsatte min Højere Handels uddannelse på Skive Handelsskole.
Efter et par uforglemmeligt gode år på
Skive Handelsskole, valgte jeg at tage ét
arbejdsår.
I den forbindelse kom jeg igen helt tæt
på barndomstilværelsen i Lihme, idet
jeg startede som pædagogmedhjælper i
’Fjordbo’. Endvidere nåede jeg ligeledes
at have vikartimer på skolen.
Trods de senere års diskussion omkring
værdien af kommunes mindre skoleinstitutioner; oplevede jeg en gruppe glade
og trygge børn, som i allerhøjeste grad
nød godt af det landlige miljø. Et miljø
med fantastisk potentiale, som vi alle bør
støtte og være stolte af.

Studier i USA
På det personlige plan var det på mange
måder et spændende og inspirerende år,
hvor jeg fik lejlighed til at planlægge mit
videre studium. Et studie som sidste år i
august fortsatte på Concordia College i
USA.
Således kan det siges, at min ’hjemmebane fordel’ ophørte brat da jeg valgte
at rejse til staten Minnesota i USA for at
læse markedsføring, kommunikation og
filosofi på universitetet.
Det store geografiske spring har dog på
ingen måde være noget problem. Selvom
koblingen mellem en opvækst i Lihme og
et længerevarende studieophold i USA,
måske umiddelbart kan være svær at ræsonnere sig frem til, er den ganske oplagt.
Tryghed fra Lihme bruges i USA
Logikken skal findes i den tryghed og
den umiddelbare tilværelsestilgang som
i høj grad afspejlede mine barndomsår i
Lihme.
Som dengang, hvor jeg ganske uden
bekymring vandrede ud over markerne,
vandrer jeg nu ud i verden. Gårdens hønsehund følger mig ikke længere, men jeg
er ikke alene.

lille gruppe egern kravle rundt i det store
grantræ lige uden for mit vindue. Andre
dage er det måske en vild kanin eller en
vild kalkun.
I sådanne situationer falder tankerne tit
på landsbylivet og naturen i Lihme, og
heldigvis har moderne tiders teknologiske
bekvemmeligheder gjort det muligt at
ringe via internettet, hvorfor jeg jævnligt
ringer hjem, og fortæller om alle mine
oplevelser.
Frø ind af havedøren
Hjemme fra Lihme berettes det så ivrigt,
at endnu en kastanjebrun pony er kommet
til verden, og at endnu en frø er hoppet
ind af havedøren.
Dagligdagen i Lihme fortsætter altså
også, mens man er på ’verdenseventyr’.
Derfor skal man heller ikke være bange
for at følge livets til tider uransagelige
veje ud i verden, heller ikke fordi man
’bare’ er fra Lihme.
Omvendt skal man heller ikke glemme
eller underkende, hvilken lille ugeneret
perle i Salling man kommer fra.

Sammen med tusindvis af andre studerende fra hele verden
oplever jeg med mit studium i
et andet land, med anderledes
kultur og natur.
Når jeg en tidlig morgen sidder for mig selv, og knokler
for at færdiggøre en skoleaflevering, kan jeg således se en


Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

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

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

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

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

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

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Mobil 40 59 81 61
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v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860
Spøttrup
Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.dk

Tidsbestilling Tirsdag – Fredag
fra 9-10
Åbningstider:
Tirsdag 10.00 - 17.30
Torsdag 13.00 - 20.00
Onsdag og fredag efter aftale.
Lørdag i lige uger efter aftale.

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

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40
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”A nøj folk” på
Limfjords Camping
af Lone Wagner

Limfjords Camping har fået nye ejere,
en varm sommereftermiddag forstyrrede
Lihme Bladet dem midt i travlheden.

Yngste generation består af døtrene
Anette og Maj-Britt og Maj-Britts mand
Martin.

Limfjords Camping er et familieforetagende med Gurli og Asger som ”ældste”
generation. Gurli og Asger kommer
oprindelig fra Horsens-egnen, Asger er
uddannet lastvognsmekaniker og Gurli
kontoruddannet. De sidste 12 år har de
drevet tankstationer på Sjælland.

Anette har beholdt sit lærerjob på Sjælland, mens Maj-Britt og Martin og datteren Hannah er flyttet til Ålbæk. Maj-Britt
er cand.mag., hun har senest arbejdet som
folkeskolelærer. Martin er sjællænder
og uddannet flymekaniker, han har indtil
videre beholdt sit job i Københavns Lufthavn og pendler frem og tilbage. Hannah
er begyndt i dagpleje i Lihme.

Hannah er det yngste skud på stammen hos
familieforetagendet på Limfjords Camping.
Her nyder hun strandlivet ved Ålbæk strand.
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Families fælles arbejdesplans
Det lå ikke i kortene, at de skulle have
Campingplads og slet ikke i Jylland. Men
da et jobskifte kom på tale, blev det besluttet at prøve at finde en fælles arbejdsplads. Det er ikke let at blive ”godkendt”
som købere af en Campingplads, og
antallet af Campingpladser til salg er ikke
mange. Efter at have set på nogle Campingpladser, var det faktisk den inkarnerede sjællænder Martin, der erklærede,
at hvis der skulle købes Campingplads,
skulle det være Limfjords Camping.
Der er ikke planlagt de store ændringer
på pladsen, familien vil først ”stikke en
finger i jorden” og blive fortrolig med

livet som campingpladsejere. Der er dog
planer om at holde nogle af faciliteterne
åbne i løbet af vinteren, så vi i Lihme får
mulighed for at benytte faciliteterne. Butikken bliver en den af en købmandskæde
og vil i fremtiden køre med almindelige
købmandspriser, ligesom der kan købes
friskbagt brød.
Familien vil deltage i Lihme
Familien vil gerne deltage aktivt i det
lokale liv, de er lydhøre overfor gode
forslag til aktiviteter og tiltag på pladsen
og vil meget gerne være behjælpelig, hvis
nogen brænder for en god ide.

Vi byder alle velkomne på pladsen til arrangementer, i
cafeen, i badeland og vores butik.
Limfjords Camping og Vandland
Ålbæk strandvej 9
7860 Spøttrup
Telefon: 97560750
A R K IT E K T F IR M A E T A N D R E A S R A V N

S ø n d e rg a d e 3 • B a llin g • 7 8 6 0 S p ø ttru p • T lf. 9 7 5 6 4 6 6 6 •

Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Lihme forsamlingshus
gennem 100 år
af Ib Svenningsen

Den 9. oktober 1906 var det fest i
Lihme. Festen gjaldt byens nye stolthed, nemlig forsamlingshuset som
havde været længe undervejs.
Forsamlingshuset skulle være byens
kulturelle mødested, hvor især højskoleånden skulle være det bærende,
som formanden for byggeudvalget,
uddeler Jens Kristian Jensen, sagde
ved indvielsen: ”Huset vi her har rejst,
er ikke blot til lyst, men også til alvor
og arbejde.”
Pastor Bjerres advarsler
Ved indvielsen talte Pastor Bjerre om
forsamlingshusenes rette brug, om
huset, der var en gave til de unges
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udvikling såvel åndeligt som legemligt.
Han advarede på det kraftigste mod
tobaksrøg, øldunst, snavs og larm.
Efter ham talte Pastor Siegumfeldt over
temaet fra nederlaget i 1866: ”Hvad
udad tabes skal indad vindes”.
Sluttelig takkede Jens Kristian Jensen
de mange, som havde bidraget til Husets realisering. Takken gjaldt især Kristen Bundgaards enke fra Lihme, der
havde foræret grunden til Huset, samt
sognefoged Bertel Jensen, Ålbæk, der
havde givet det første og største bidrag
til Huset.

Herefter rettedes en tak til de pågældende håndværkere, mestre og
leverandører.

Til at betale regningen med har man
lånt 1000 kr. i Sparekassen samt
solgt aktier for 965 kr.

Regninger fra håndværkere mv.
Prisen fremgår af regnskabsbogen,
november 1906, hvor følgende udgifter
er ført:

Forsamlingshuset bestod af en Lille
sal til mindre møder, samt en stor sal
til de større forsamlinger.

Thorvald Hansen
15,97 kr
Kjærsgaards Trælasthandel 500,00 kr
Do 1907
895,03 kr
Jens Nielsen
64,24 kr
Gyldendal Teglværk
251,82 kr
Jens Kr. Jensen - Brugsen
I alt 			

217,16 kr
1944,22 kr

Udlejningsprisen var henholdsvis
1,75 kr. og 5,00 kr. til at begynde
med.
Skidt økonomi i starten
De første 4 år blev forsamlingshuset
kun brugt til foredrag, kirkelige møder, generalforsamlinger, gymnastik
samt den årlige høstfest, men det er
tydeligt at økonomien ikke hænger
sammen.

Lem Maskinstation
			
			

* Rendegraver
* Slamsuger

Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
  
Viggo Thorgård
Tlf 97568027 –Mobil 23461030
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Sikkert af samme grund opretter man
i 1910 et kreditforeningslån på 2000
kr., så banklånet i Lem Sparekasse
kan blive indfriet. Hertil kommer
muligheden for at holde foreningsfest
i forsamlingshuset.
Foreningsfester
Den første forening, der benytter sig
af dette, er Lihme skytteforening, der
afholder fest i juli og september.
Året efter følger hele 3 foreninger,
nemlig: Lihme Boldforening, Lihme
Gymnastikforening samt Lihme Ungdomsforening. Hertil kommer i 1913
Ungdomsforeningens juletræsfest.
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Brugere af Lihme Forsamlingshus
Brugerne af forsamlingshuset er
hovedsageligt de lokale foreninger,
hvoraf følgende skal nævnes:
1906: Lihme Ungdomsforening
Lihme Fodboldsforening
Lihme Gymnastikforening
Lihme Skytteforening
Lihme Brugsforening
Lihme Afholdsforening
Lihme Husmandsforening
Lihme Kreaturforening
Lihme Kreaturforsikring
Lihme Foderstofforening
Lihme Hesteforsikringsf.
Lihme Sygekasse
1910 Lihme Husflidsforening, der
får værksted på loftet
Socialdemokratisk forening
Frelsens hær

1918

1920
1934
1938
1939

Radikal forening
Bilforeningsselskabet
Lihme andelsbageri
Kridtselskabet
Brændselsforeningen
Installation af elektrisklys
(306,97)
Kontrolforeningen
Kås ralleje
Det første vandværksmøde
for Lihme vandværk

1943
1944
1946

Udgifter til kommunalt
kloakering
Første grundlovsfest
Husmoderforeningen
Film i forsamlingshuset –
sikkert Salling rejsebio
Lihme Borger og
Håndværkerforening
Lihme Jagtforening

Opvarmningen af forsamlingshuset
skete med tørv indtil 1947, hvor man
gik over til brunkul.

®
KØKKEN / BAD / GARDEROBE

Estate mæglerne
Helle Johansson
Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar MDE
Ballingvej 41, Hem, 7800 Skive
Telefon 97 53 16 16, Fax 97 53 16 18
Mobil 29 46 27 98
7801@estate-maeglerne.dk
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Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

18

Frisøsen
v/Gitte Johnsen

Østergade 5, Rødding, 7860 Spøttrup

97 56 56 55

HAVETRAKTOR

MOTORSAVE

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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Fjordliv i dag
af Søren Vang

Fjorden drager mange mennesker og
har altid gjort.
I dag er det mest rekreativt. Det er
næsten umuligt at fange et måltid
stegte rødspætter eller et måltid
stegte år.
For ganske få år tilbage var det en
yndet fritidsbeskæftigelse for mange
mennesker at sætte nogle garn og
fange et måltid fisk, en ganske sund
fritidsbeskæftigelse, som man i dag
må erkende er en uddøende hobby.
I dag er der også mange, der bruger
fjorden, men kun til lystsejlads, nogle
sejler i motorbåd, andre i de lidt hurtigere speedbåde, andre nyder at sejle
med sejl og nyde den ro og stilhed,
man så finder på vandet.
Fælles for os alle er, at vi nyder at
færdes på vandet og det miljø, der
er på havnen, hvorfra der med et par
timers sejlads er mange havne, man
kan besøge.
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Ladine

Nordentoft 6, Lihme
www.ladine.dk
97560640 – 23934202
Tøj 2 til 16 år

Vis mig denne annonce,
så få du 25% rabat

Tekst og
musik
Jens Jacobsen
Kåsvej 23, Lihme
9756 0503

Marianne Smedemark

Kåsvej 23, Lihme, 9756 0503

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Slagtermesterinden

			
		

...mad fra hjertet

Nørregade 9
Balling
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 41 67
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Lihmes
SJOVESTE
fodboldhold!

Marianne Husted strækker ud til
træning, mens Mads Sørensen er en
tidlig starter i fodboldskolen.

af Katrine og Mette H. Larsen

Ja så skete det det endelig igen,
Lihme fik et fodboldhold bestående af
ene af kvinder.
Det startede med, at der var hængt
sedler op om, at der ville starte et fodboldhold den 17. marts og dem, som
havde lyst til at prøve, kunne bare
møde op den dag, så det gjorde vi da
selvfølgelig!
Så kom dagen, hvor fodboldholdet
skulle startes og sikke et fremmøde
der var. Der kom en masse kvinder,
der var nysgerrige efter, om det var
noget for dem. Træneren, Paul Baarstrøm, var meget glad for, at der var
mødt så mange.
22

Poul satte os hurtigt igang med at
løbe lidt rundt for at få varmet bentøjet og kroppen lidt op. Da vi havde
gjort, det lavede vi lidt flere opvarmningsøvelser, hvorefter vi øvede os
i sparke- og skudteknik samt lidt
træning i skud på mål, hvorved vi
bl.a. fik øvet lidt mere præcision. Her
gjaldt det for nogles vedkommende
om at holde tungen lige i munden, så
man bare kunne ramme målet, men
det gjaldt dog ikke så meget for dem,
der havde spillet fodbold før.
Meningen med holdet var, at det var
for alle kvinder fra 15 år og op efter til
at komme ud og få sig rørt lidt. Dette
blev til en skøn blanding af kvinder
med forskellige fodboldbaggrunde og
nogle af os havde end ikke spillet på
hold før nu.
Humøret fejlede ikke noget hos disse
dejlige kvinder, der var masser af grin
under træningen.
Mange af os grinede, når vi hørte, at
vi skulle spille kampe, men samtidig
var vi også spændte på at komme
igang med det.
På trods af en evigt voksende skadesliste er vi nu kommet igang med
sæsonen, vi får stor modstand i
kampene,men vi kæmper det bedste
vi har lært, og vi har det samtidigt
rigtigt sjovt.

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207/2924 6171
Minimum 2 personer
heraf en over 20 år
Første døgn kr. 150
Depositum kr. 500

Friske Fisk

Større portioner kan bestilles
Der er altid forskellige fisk i
fryseren. Træffes bedst om
eftermiddagen.
N-H-Fisk, Irisvej 16, Lihme

Leos radio

2176 6615
9756 0179

Jens Hansensvej 3, Højslev

97 53 61 55
Kvalitet til rimelige priser
Eget moderne værksted

             Inspiration til gulve og gardiner
			
			

Klavs Brich

			
			
			

BRICH TÆPPER SKIVE A/S
KATKJÆRVEJ 1 - SKIVE
TLF. 97 52 69 99 - FAX 97 52 69 98

			

Indehaver
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Nyt fra Lihme
skole og Fjordbo
af Jens Poulsen, skoleleder

Tak for indbydelsen til at skrive i det
nye blad.

Skoleleder Jens Poulsen i en stille
stund med en af skolens elever, Ask.

Det er ved at være et år siden jeg
kom til Lihme som ny skoleleder. Det
har været en meget travl tid med
rigtig meget nyt at lære. Det at skulle
lære en masse nye mennesker at
kende har været en god oplevelse.
Tak for modtagelsen.
Det har været en god oplevelse at
mærke opbakningen til de tiltag, der
har været i det forløbende år. Nogle
af aktiviteterne har været traditionelle
gentagelser såsom sommerfest, julearrangementer, bedsteforældredage,
majfest mv. Det er altid rart når der

Thomas og Johannes
følger de andre elevers optræden i gymnastiksalen.
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kommer mange til disse arrangementer. Det har også været en god oplevelse med den forældreopbakning
til at give en hånd med, når vi som
personale har kaldt i både børnehaven og på skolen.
Vores drivhus og
højbede har kun
været mulige at
etablere grundet
den store opbakning til at hjælpe
med salg og køb af
blomsterløg. Er der
nogen som ikke fik
købt nok, og eller
i øvrigt ønsker at
købe løg bliver der
mulighed for det i
løbet af sensommeren.

Majfest på Lihme skole med
fællesspisning, fakirer, prisesser,
æggevæddeløb,
tegnekonkurrencer, bogstavleg og

fodbold på stadion.
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Skolens lokaler og Aktivitetshuset
plejer traditionelt at blive brugt flittigt
i vinterhalvåret. Det håber vi også vil
ske i den kommende sæson.

Majfesten gav tid til familiehygge.

Har man behov for lokaler, kontakter
man Kim Jacobsen, skolens pedel.
Skolen og børnehaven vil gerne være
en aktiv del at lokalsamfundet. Derfor
modtager vi med glæde invitationer
til at aflægge besøg hos de, som
ønsker at vise noget frem. Vi vil også
gerne besøges. Det kan være for at
fortælle børnene om nogle oplevelser,
vise film eller billeder mv. Kontakt os
venligst på nedenstående tlf. numre.
Prinsesser.

I næste nummer af bladet vil vi bringe
en samlet oversigtskalender for
mange af vores aktiviteter.
God sommer!
Praktiske oplysninger:
Lihme skole, Ålbækvej 18, Lihme,
7860 Spøttrup

En fakir.

Kontor-lærerværelse
97 56 04 44
Pedel
23 33 97 27
Aktivitetshus
97 56 05 02
Fjordbo
97 56 06 55
Lihmeskole@skivekommune.dk

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme
7860 Spøttrup
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En frisk
fyr.

VUC i Lihme
af Aase Iversen, VUC

VUC i Skive tilbyder edb og engelsk
på Lihme Skole til efteråret.
Som noget nyt vil det blive muligt at
gå til edb-basis. Dette henvender sig
til dem, der ikke tidligere har erfaringer med computeren. Kurset giver
en indføring i de mest fundamentale
færdigheder som at tænde og slukke
maskinen, at håndtere mus og tastatur, at vælge program, samt at skrive,
gemme og udskrive tekst. Internet
og e-mail introduceres. Herudover
tilbydes edb trin 1. Her udbygges kendskabet til Internet, e-mail,
tekstbehandling og regneark. Man
kan inddrage edb, som den bruges i
hverdagen fx til netbank, blanketudfyldning og andet.
I engelsk arbejdes der med at blive
bedre til at begå sig på engelsk såvel
mundtligt som skriftligt. På holdet arbejdes der gruppevis alt efter hvilket
niveau man er på.

Er der interesse for andre skolefag,
kræves der kun 10-12 personer for
at oprette et hold i VUC-regi. Dette
kan være historie, psykologi, filosofi,
layout eller noget helt andet.
Edb-basis:
Start den 27. 9., slut den 22. 11.
Møde hver anden
torsdag 15.30 – 18.00.
Pris 300 kr.
Edb trin 1:
Start den 27. 9., slut den 6. 12.
Møde hver torsdag 18.30 – 21.00.
Pris 300 kr.
Engelsk:
Start den 23. 10., slut den 26. 2.
Møde tirsdage 18.30 – 21.00.
Pris 100 kr.
Tilmelding og yderlig information:
Aase Iversen tlf. 87 25 17 90,
Aasel@vucsv123.dk

Balling el a/s
97 56 42 44 - 40 80 66 66
Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
Forretningen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.30-16.30
Fredag kl. 9.30-17.00
Lørdag kl. 10.00-12.00
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Naturklubben
- et tilbud til 4. til
6. klasses elever,
som bor i Lihme
af Karsten Wagner

Et aktivt liv efter skoletid, hvor man
kan dyrke kammeratskabet med
jævnaldrende, sådan noget vil vi også
kunne tilbyde i Lihme. Initiativet til
det, vi har kaldt Naturklubben kommer fra skolebestyrelsen.

Skolen må meget gerne fungere som
et samlingssted for alle aldre og alle
tænkelige aktiviteter. Skolen tilhører
Lihme borgerne. Derfor er skolen
også samlingssted for Naturklubben. Klubben henvender sig til 4. til
6. kl. Denne aldersgruppe har forladt
SFO´en og ”venter” på at ungdomsklubben kan tilbyde noget. Klubben
skal med sine aktiviteter styrke sammenholdet mellem de elever som
går på skolen. Men også være et
sted, hvor de elever, som har valgt at
skifte skole, fortsat kan holde kontak28

ten til de
gamle
skolekammerater.
Som
klubbens
navn
antyder,
er aktiviteterne
præget
af aktiviteter i
naturen. Vi lagde dog ud med en bob
turnering. Her fik vi god instruktion af
Lihmes Bob liga. Det var en hyggelig
og sjov start. Siden har vi lavet bue
og pile, smykker, drager, sået køkkenhave og stegt pølser over bål.
Frem til sommerferien står der blandt
andet fiskeri og tømmerflådebygning
på programmet.
Skulle nogen af læserne have gode
ideer og forslag til, hvad vi kan tage
fat på til efteråret, eller skulle nogen have lyst til at deltage, bage en
kage (til de sultne unger) eller kende
nogen, som kan noget der vil kunne
interessere unge mennesker, så kom
bare ud af busken. Naturklubben må
meget gerne være en aktivitet, hvor
forskellige aldersgrupper mødes og
oplever et hyggeligt fællesskab.

FORÅRETS GLÆDER
Lille og stærk med ægte knækstyring

34.995,-

PARK COMPACT 16 WD
Stigas mindste 4 WD er det
perfekte valg for dig, som ønsker at
tage skridtet ind i firhjulstrækkets
vidunderlige verden. Det er en
smidig rider, der let kommer
frem i din have. Den efterlader ikke skridmærker, hvis du
f.eks. standser
og starter på
skråninger eller
i fugtigt græs.
Inkl. 95 cm Combi aggregat

Nu med elektrisk justering af klippehøjden
SPAR
5.000

PARK ROYAL
En Svanemærket rider er et særligt miljøvenligt produkt. Den er
udstyret med ergonomisk sæde
med komfortabel affjedring, højdeindstilleligt rat, det nye 105 cm
Combi aggregat med elektrisk
højde-justering, 16 hk 2-cyl.
Honda motor samt
mekanisk hjælpestyring.
Vejl. udsalgspris
kr. 44.995,-

LIGE NU

39.995,-

NYHED!

Inkl. 105 cm Combi aggregat med elektrisk højdejustering

Skive Trykluft
Lars Bonde
Bilstrupvej,
7800 Skive

Vores mindste rider med frontmonteret aggregat
SPAR
1.000

READY
En kompakt rider med frontmonteret
klippeaggregat. Et godt alternativ til
de store plæneklippere og havetraktorer. Miljøvenlig motor på
12,5 hk, nyudviklet 85 cm Combi
aggregat, hvor du kan vælge
mellem bagudkast eller Multiclip.
5 gear frem og 1 bak.

15.995,-

Inkl. 85 cm
Combi
aggregat

97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
Skiveegnens
største skov- og havebutik
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Arrangementskalender
Juli

2. Optimist.
Mulig Ferie sejlads?
8. Lihme Kirke.
Gudstjeneste kl. 10.30
9. Optimist.
Mulig Ferie sejlads?
16. Optimist.
Mulig Ferie sejlads?
22. Lihme Kirke.
Gudstjeneste kl. 9.00
23. Optimist.
Mulig Ferie sejlads?
30. Optimist.
Mulig Ferie sejlads?

August

2. Naturvandring Kås
5. Lihme Kirke.
Gudstjeneste kl. 10.30
6. Optimist. Alm. Teori/sejlads
7. Pensionistforening Åletur til
Gullerup Strand
8. Gyldendal Bådelaug.
Onsdagssejlads
9. Sportspladsen.
Byfestgudstjeneste kl. 19.00
9.-11. Lihme Borgerforening.
Byfest
13. Skolestart, Lihme skole
13. Optimist. Alm. Teori/sejlads
15. Gyldendal Bådelaug.
Onsdagssejlads
17.-18. Optimist. Sejlerweekend
30

med overnatning
22. Gyldendal Bådelaug.
Hancock Cup, Skive Sejlklub
26. Lihme Kirke. Gudstjeneste
kl. 10.30
29. Gyldendal Bådelaug
Onsdagssejlads

September

5. Gyldendal Bådelaug.
Onsdagssejlads
8. Lihme Husholdnings Forening.
Tøj-bytte-dag i Lihme
Aktivitetshus kl. 13-17
8. Gyldendal Bådelaug
Fjordfræser, Struer Sejlklub
8.-9. Lihme Borgerforening.
Arbejdsweekend
9. Lihme Kirke
Gudstjeneste kl. 9.00
12. Gyldendal Bådelaug
Onsdagssejlads
15. Gyldendal Bådelaug
Lørdagssejlads
22. Gyldendal Bådelaug
Lørdagssejlads
24. Lihme Ungdomsklub.
Åbningsaften (7. kl. til 18 år)
29. Gyldendal Bådelaug
Venø Rundt. Start i Gyldendal.
Morgen kaffe kl. 9 i klubhuset.
Afriggerfest
30. Lihme Borgerforening.
Cirkus Maskot

November

3.-4. Lihme Borgerforening Åben
Forsamlingshus
5. Lihme Borgerforening.
Andespil
25. Lihme Husholdningsforening.
Julemarked i Lihme Forsamlingshus

December

3. Lihme Borgerforening. Julelotterispil
13. Julekoncert i Lihme kirke

31. Lihme Husholdnings Forening. Generalforsamling

Februar

3. Lihme Husholdnings Forening.
Fastelavn
23. Lihme Husholdnings Forening. Wellness, Rønbjerg Feriecenter
Hver mandag havkajak klubaften
kl. 19-21 (slut 1. oktober)

Hver Tirsdag er der cykeltur med
afgang fra Lihme Forsamlingshus
Januar
præcis kl. 18.30. Alle kan være
15. Lihme Husholdnings Formed på cykelturen, rute og distanening. Tur til Cejoma Tøj i
027-RØDDING 122 X 83 6/16/07 10:19 ce
PM aftales
Side 1fra gang til gang.
Roslev

SPARBANK - DIN LOKAL BANK

SPARBANK er en kompetent og fleksibel
rådgiver i mange af livets store økonomiske
beslutninger - både for privatpersoner og
erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks.
ved køb og salg af fast ejendom, ved
investering, ved finansiering af både små
og store anskaffelser og i spørgsmål om
pension.
Kig ind. Uanset om du kommer som privateller erhvervskunde vil vi gøre alt for at
give dig en god oplevelse.
SPARBANK A/S
BORGERGADE 18 - 7860 SPØTTRUP
T 9756 1488 - F 9756 1820
ROEDDING@SPARBANK.DK
WWW.SPARBANK.DK
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graphicmaster.dk

Verner Jeppesen
Balling: 97 56 44 88
Dennis Arboe
Vinderup: 97 44 25 00
32www.maeglerhuset.dk

Statsaut. ejendomsmæglere - MDE

