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Når man som Simon har boet i Afrikas varme
klima længe nok, så kommer man til at længes
efter vejret i Danmark, i Lihme.

Rejefangst er en skøn beskæftigelse.
I Kristihimmelfartsdagene var
der stor bifangst af bl.a. små og
lidt større rødspætter,
et par tunger,
strandsnegle,
søstjerner og
dværgkonk.

Vores fjord i fremtiden
Af Ann Balleby

delfiner i fjorden. De blev bl.a. set uden
for Gyldendal Havn og ved Venø. Man
mener, det er 6.000 år siden senest, de
har været inde i fjorden.

I Kristihimmelsfartsdagene havde vi
masser af familie på gården. Vi tog
rejestrygenet, en balje og en spand og
drog til badebroen ved Gyldendal. Og så
fiskede vi rejer et par timer - nok til en
lækker lille mad til alle. Det er i sig selv
en stor oplevelse, men det fantastiske var
bifangsterne af 40-60 små rødspætter jeg var rørt til tårer. Jeg har hele mit liv
fisket i fjorden, men den har været fattig
på rødspætter siden starten af 1980’erne.

Ud over ønskerne, som jeg har for
mine kære, så er mit livs største ønske,
at Limfjorden bliver det sprællevende
fiskevand, som det fra naturens hånd
er skabt til og som burde gøre egnene
omkring den rig på mønt og kultur.

De seneste måneder har bragt mig
to fantastiske glæder og en total
overraskelse.

Den anden fantastiske oplevelse var,
da man i Folketinget besluttede, at
generationsforureningerne skal fjernes,
her iblandt høfde 42 ved Chiminova.
Det har været en skamplet på Danmark
hele mit liv, og da jeg læste nyheden på
folketingsmedlem fra Fur, Signe Munks,
Facebook 3. juni var jeg igen rørt til tårer.
Den totale overraskelse kom samme
dag, da der pludselig blev observeret
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Jeg fantaserer om en fremtid, hvor hver
havn har masser af lokalt landede fisk,
skaldyr og andet godt. Alt det ønsker
jeg mig at kunne købe i fiskebutikker
på havnen. Og så kunne fx Restaurant
Gyldendal og Café Limfjorden konkurrere
med bynære spisesteder med friske
fjordspiser på menuen. Sådan har de
det fx i Lundeborg, hvor jeg var sidste
sommer.
For år tilbage skulle jeg vælge mellem en
fremtid i København og Lihme. Fjorden
var det, der gjorde udfaldet. Jeg nyder
den dagligt - og ønsker den en endnu
mere sprællevende fremtid.
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Familien Berg Rasmussen bor ved Herning og har
deres båd liggende i Gyldendal Havn. Mor Hanne
sidder i NOC hos flyvevåbnet i Karup. Lasse er kok
hos Huset Poulsen i Herning, mens far Jan arbejder i
Centralforeningen for stampersonel i Herning.

Delfiner i Venø Bugt
Af Ann Balleby

Familien, Jan, Hanne og Lasse, havde
en plan om en tur til Grækenland, før
coronakrisen ødelagde den plan. I stedet
blev planen at sejle fra Gyldendal til Fur
og videre. Og pludselig var der delfiner på
den rute, som var familien på sejlads ud
for Grækenland.
Det var tirsdag den 2. juni, og familien
sejler fra plads 258 i Gyldendal havn kl.
ca. 8.45. Der var ingen både på vandet det var blevet hverdag efter pinsedagene.
Alt var fredeligt, og der var omtrent
havblik, så familien går stille for motor
nordpå.
Jan stod og kiggede over mod Venø. Der
var noget i vandet. Det var langt væk. Var
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der noget eller…? Sæler måske? De var
kommet lidt forbi Brasserodde, hvor der
tit er sæler. Kursen bliver lagt om - det
kunne være mennesker i nød. Måske
kajakker.
Da de nærmer sig, kan de se, at der er
finner, som stikker op. Familien tænker, at
det er marsvin, og da båden kommer tæt
på, vil de lege. De springer op og krydser
foran båden - over vandet og under.
Det er et fantastisk syn på den blanke
fjord og Lasse og hans mor, Hanne,
får mobilkameraerne frem. Der bliver
taget billeder og filmet. Jan sejler båden
med ca. 3,5 knob og følger dyrerne,
som svømmer tilbage mod Gyldendal.
De sejler med dem i 10-15 minutter og

Det er helt fantastiske billeder, det er lykkedes Lasse at
tage af delfinerne. De er taget med en mobiltelefon.
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beslutter så at fortsætte nordpå, så de
vender om og forlader dyrene nord for
Gyldendal Havn.
Familien er påvirket af den store
oplevelse, så de går ind ved Jegindø for
at spise frokost. Lasse får kigget nærmere
på de billeder, han har taget og opdager,
at det ikke er marsvin, men delfiner. Det
er arten øresvin. Det bliver til en hyggelig
grillaften på Jegindø og familen overnatter
i båden til næste morgen.
Jan vågner tidligt, så han pusler med
at lægge nogle af de flotte billeder på
facebook. Familen har boet i udlandet
og har et stor internationalt netværk og
de reagerer på billederne. Han går også
på hvaler.dk, bliver medlem og uploader
billeder. Da resten af familien står op
kl. ca. 7.30 finder Jan en besked på sin
telfon. Det er TV Midt/Vest. De vil gerne
kommer forbi og tage en tur med familien
ud på fjorden. Derfra gik det slag i slag
og historien blev national, for delfiner i
Limfjorden er en sensation og biogloger
mener, at det er omkring 6.000 år siden
sidst, der levede delfiner i fjorden.
De billeder, Lasse fik taget af delfinerne,

Det er næsten som om den neddykkede delfin kigger
lidt flirtende op på fotografen. Solen i fjorden gør billedet
fantastisk og ret romantisk.
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var sensationelle, så han kunne faktisk
have solgt dem, men han ville bare gerne,
at folk fik oplevelsen, så han har ladet
medierne bruge billederne - også Lihme
Bladet. Tak for det.
Fakta fra Wikipedia
Øresvinet (Tursiops truncatus) er
nok den mest kendte delfinart. Den
findes i varme og tempererede have
over hele verden, med undtagelse
af Ishavet og Antarktis. Arten er
kendt for at være meget lærenem
og tillidsfuld over for mennesker.
Den findes tæmmet i mange
oceanarier, og meget viden om
hvaler er opnået ved at studere den
i fangenskab. Øresvinet er et rovdyr
og lever blandt andet af fisk og
blæksprutter.
Øresvin er grå i forskellige nuancer,
mørkest på ryggen nær rygfinnen
og lysest på undersiden. Denne
såkaldte modskygning gør dem
svære at se i vandet, såvel oppesom nedefra. Voksne varierer i
længde fra 2 til 4 meter, og i vægt
fra 150 til 650 kg.

Fest i telt eller
restaurant
Ring og hør om
mulighederne

CAFEÉN
TILBYDER

Hyggelig Café med god
mad til familievenlige priser.
TAKE AWAY

RESTAURANTEN
TILBYDER

Stilfulde omgivelser,
lækker mad og udsøgte
vine.

ÅBNINGSTIDER OG INFO:
Se facebook Gyldendal havn cafe og
restaurant
Bord og TAKE AWAY
bestilling tlf. 97 56 01 66

V. Hærupvej strandvej 30 · Gyldendal 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 01 66
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Børn med rejenettet. Der skal
være ganske meget fart på,
for rejer er hurtige. Lige her
tjekkes fangsten - og det er
altid spændende.

Lykke ved fjorden rejefiskeri
Af Ann Balleby

Man tager en stak børn, voksne og
hunde, en rejestryger, en balje og en
spand og man har ingredienserne til en
af livet store oplevelser.
Jeg har selv haft den lykke at rejse i
store dele af verden, men intet overgår
fiskeri i fjorden med børn.
Med på holdet i Kristihimmelfartsdagene
var husstandens børn, svigerbørn og
børnebørn.
Efter et par timer ved fjorden, hvor
alle på skift har fisket, så drager man
hjemover med rejerne og får så straks
sat en gryde vand over. Der puttes lidt
salt og lidt sukker i vandet. Når det
spilkoger puttes rejerne i, og de koger
nogle minutter, før de tages af og køler
noget af i vandet.

Rejemad med salat
fra haven og
friskkværnet peber.
Dertil et glas med god vin.

Så kommer det hyggelige - rejepilleri
i flok. Man finder et godt sted, nogle
hyggelige folk - gerne børn og evt. et
glas kølig vin. Det tager tid, så man kan
få snakket godt sammen.

Familieaften
med rejemadder
og fjordglade børn.

Kronen på værket kommer i
Xantine
solnedgangstiden, hvor rejerne
serveres på godt brød, allerhelst med
hjemmelavet mayonaise og selvdyrket
salat og dild. Friskkværnet peber
er også vigtig, og så gerne en tysk
Riesling i glasset.
Oh lykke!
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Bifangsterne studeres nøje
af børnene, som leger mens de lærer
fjorden at kende og får respekt for livet.

Af Lone Børmark
og Jørgen Frydenlund, Ålbæk

”Virus er en lille pose protein med
en streng DNA eller RNA” forklarede
virusforsker Anders Fomsgaard på
Livestream foredraget fra Aarhus
Universitet, som vi så for nylig i Lihme
Medborgerhus. ”Det er bare en virus”,
hed det.
Viruspartiklen er ikke levende, men
i det øjeblik den kommer ind i vores
svælg, efter en for tæt samtale med en
smittebærer, vil den trænge ind i en af
vores celler, ændre cellens DNA eller
RNA ved at klippe lidt i den og sætte
sin egen DNA-streng ind. Så vandrer
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Vi bakker op
og støtter lokalt!
- Gør du?

”

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

Lem afdeling
Vesterbrogade 24, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 82 22 94 00
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www.sparv.dk
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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
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Oplevelser i Lihme og omegn

Af Simon Sandberg
Er man i den heldige situation at man skal holde sin sommerferie eller måske bare nogle
sommerweekender i Lihme, så er der masser af ting at opleve.
Er man badelysten, så er der dejlige strande med lækkert badevand. Syntes man havet er lidt kold
her hjemme, så er badelandet hos Limfjords Camping og Vandland, ved Ålbæk Strand også en
mulighed.
Er man ikke den store vandhund, kan man tage sig et spil skak i Ramsing, besøge Spøttrup Borg og
tilhørende urtehave, eller tage nogle af de smukke vandreruter der er ved Kås, Spøttrup Sø, Venda
flere andre steder. Man kan finde mange af vandre ruterne på lihmelandsby.dk, under Vandreture
Lihme Bladet tog en cykeltur i det gode vejr og her er lidt billeder fra vores oplevelser. Tager man s
ud i området, så vil man helt sikkert også finde mange spændende steder, vi ikke har set.

1: Nymølle Strand

2: Knud Strand

3: Vadum Strand og Fodmosen

4: Ålbæk Strand

5: Kås

6-8: Lihme Tumlested, Kirken og Kirkelunden

9: Vendal høj udsigts punkt med natur sti
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10: Gyldendal Havn

20: Jættestuen

dt

g den
al og
e.
selv

n og shelter-plads

19: Spøttrup Sø

18: Rødding torv

17: Spøttrup Borg

15: Ramsing Park

16: Pulsen

14: Vejby gadekær med legeplads

13: Bustrup

12: Sønder Lem Vig

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

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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Moderne liv i Gyldendal
Af Dorthe Dalsgaard

Restaurant Gyldendal har søsat take
away, og det er strømmet ind med
bestillinger. Det lykkes at sælge ideen om
at købe take away lokalt.
Skiltene i Kærgårdsholm og ved Bustrup
leder kunder til Gyldendal fra hele
egnen.Toke Jensen siger, at mange
sommerhusbrugere benytter lejligheden
til at bestille maden til afhentning, når de
ankommer til sommerhusene. Det tiltaler
mange, at bestillinger inden kl. 15.00 kan
afhentes til aftalt tid, og at kunden ved
afhentning blot skal oplyse et nummer for
at få udleveret maden.
Toke udtaler: “Vi er så tilfredse med,
at der er kommet skub i bestillinger af

Restaurant
Gyldendals
nyindrettede terrasse
med en fantastisk udsigt.
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take away, og vi drømmer om det kan
fortsætte.”
Restauranten med servering
Opbakningen til brug af restauranten er
startet godt i pinsen og her i foråret. Toke
siger, at han fremhæver sandstranden
og muligheden for at komme sejlende
til Gyldendal. Roen og udsigten i
restauranten i Gyldendal danner rammen
om de menuer og fiskeretter, som
restauranten i Gyldendal er kendt for.
Hvad har Corona tiden lært café og
restaurantbranchen?
Svaret er, at vi skal tro på, at vi kan
få folk af huse. Det er vildt, som et
facebookopslag om, at der er is i cafeen,
godt nok til lav pris, kan få alle de lokale

Tokes signaturret:
Gyldendal Surf’n Turf.

og sommerhusbeboerne til at strømme
til cafeen. Restauranten fortsætter med
at være aktiv på de sociale medier, og
Toke vil også sætte et reklamebanner op
i Skive.

Lige nu drømmer Toke om en god sæson
for restauranten og nye traditioner for
servering af drinks til gæster, der sidder
og nyder Gyldendal.
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Ny forpagter i Café Limfjorden
Af Marianne Husted
”Jeg ville gerne have noget, hvor jeg
kunne udfolde mig mere,” fortæller
Charlotte Schroll, som siden påske
har forpagtet Café Limfjorden på
campingpladsen i Ålbæk. Hun sidder
i en stille stund på cafeens hyggelige
terrasse med fuglesang foroven og udsigt
til Limfjorden. De seneste to år har hun
bestyret den lille Café Kunst i Viborg, hvor
der kun var plads til at sælge sandwich,
kage og alskens spændende kaffe. Men
Charlotte vil mere end det. Hun vil lave
rigtig mad. Hun er uddannet pædagog
og har arbejdet som sådan gennem
mange år. Men lysten til madlavning til
mange har hun med helt fra sin ungdom,
hvor hun hjalp sine forældre, som både
har haft Hjarbæk Kro og Non Mølle Kro.
Derfor blev hun også vakt i februar, da
hendes mand, Nis Schroll, var i gang med
en af sine weekendbeskæftigelser. At
læse jobannoncer.

Cafe Limfjordens
nydeligt indrettede
lokaler.
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Parret befandt sig i deres sommerhus i
Ålbækparken, og han læste et jobopslag
op om, at campingpladsen søgte en
forpagter til cafeen. Charlotte vidste ikke
rigtigt; men syntes da godt, at hun kunne
ringe til ejerne af campingpladsen og
høre lidt mere om det. Inden weekenden
var omme, havde hun besøgt dem, og
de var i gang med at få en aftale om
forpagtningen på plads.
Take away
”Folk er så søde, de kommer ned og
køber take away,” siger Charlotte, der har
oplevet stor støtte fra borgerne i Lihme.
Hun synes det er dejligt at møde en
sådan åbenhed og er glad for at komme
i brugsen i Lihme, hvor hun nu møder
kendte folk, som hun hilser på. Også
mange sommerhusfolk har taget godt
imod tilbuddene fra den nye forpagter.
Stjerneskud, bøfsandwich, special

burgere og bøf bearnaise er nogle af
mulighederne i cafeen, hvor der hænger
en tavle med budskabet ”Velkommen til
Café Limfjorden. Vi vil gøre vores bedste
for at give jer en god oplevelse.”
”Jeg synes det er så skønt at være her,”
siger Charlotte og kigger ud mellem
træerne til fjorden. Hun har haft så travlt
i den nye café, at hun har måttet droppe
dagens ret nogle dage. I fremtiden
vil hun sende en besked ud, når hun
kan byde på dagens ret. I perioden fra
påske til slutningen af juni holder hun
åben i cafeen torsdag, fredag og lørdag,
herefter er det alle ugens dage frem til
den 9. august. Så starter hun igen en
neddrosling i åbningstiderne.
”Take away er kommet for at blive,” spår
Charlotte, som også er meget åben
overfor at fortsætte i cafeen i efterårs- og
vintermånederne.
”Lokalerne er her, og jeg er her,” siger
hun. Cafeen er godkendt til 100 gæster,
og Charlotte er parat til at tage imod
selskaber uden for sæsonen til runde
fødselsdage, julefrokoster, firmafrokoster
og lignende.

Charlotte Schroll
- 54 år og gift med Nis Schroll, der
er uddannelsesleder på Mercantec i
Bjerringbro
- Bor i Birgittelyst ved Viborg.
- Tre børn på 18, 21 og 22 år.
- Købte sommerhus i Ålbækparken for
13 år siden, da familien boede i Sverige.
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Marts, april, maj, juni….
- Corona i Lihme
Af Marianne Husted

Foråret 2020 har været meget anderledes end andre forår i Lihme Bladets
historie. Corona og Covid-19 er pludselig blevet højaktuelle begreber, som vi i
februar ikke skænkede voldsomt mange tanker. Siden har de styret vores gøren
og laden på alle fronter. I arbejdslivet, i fritiden, i privatlivet og nu også med
hensyn til, hvad vi må og ikke må i sommerferien.
Alle i Lihme har været og er berørte af coronavirussens ankomst til Danmark.
På forskellige måder, afhængigt af alder, job, helbred og en række andre
faktorer og livsomstændigheder. I de følgende artikler møder vi nogle af
Lihme-borgerne, som fortæller om lige netop deres situation under coronanedlukningen af Danmark.

Min hverdag med Covid-19
Af Susanne Hansen

Min hverdag er ligesom hos andre
mennesker blevet meget påvirket af
coronaen, både privat og arbejdsmæssigt,
siden landet blev lukket ned d. 11/3.
Jeg er centersygeplejerske på
plejecenteret i Balling, så jeg har
hele tiden været på arbejde de timer,
som jeg plejer. Mine arbejdsopgaver
er derimod blevet ændret en del, da
f.eks. undervisning og alle møder er
aflyst. I stedet for er der kommet nye
arbejdsopgaver.
Værnemidler
Jeg har bl.a. fået til opgave at bestille
værnemidler til plejecenteret og
hele hjemmeplejen i distrikt 2 (dvs.
udegruppen i Hem, Rønbjerg, Balling,
Ramsing, Lem, Lihme og Rødding).
Der er som noget nyt oprettet et stort
fællesdepot i Skive kommune, hvor
der bestilles fra, idet vores sædvanlige
leverandører ikke kan levere disse varer i
øjeblikket.
De værnemidler, der bestilles, er bl.a.
diverse desinfektionsmidler, håndsæbe,
håndsprit, handsker, forklæder,
overtrækskitler, masker, briller og visir.
Der har ikke været et problem med
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Susanne Hansen
iført visir.

mangel på værnemidler hos os under
perioden, men vi får dog ikke altid
de mængder eller specifikke varer, vi
bestiller.
Det er folk i kommunen og vores
hygiejnesygeplejerske, der udarbejder
instrukserne, om hvordan vi skal bruge
værnemidlerne og i hvilke situationer, de
er relevante. Instrukserne laves ud fra
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Kommunen kommer hyppigt med
nye instrukser om ændringer i
forholdsreglerne.
Vi fik i starten at vide, at vi kun
skulle bruge de værnemidler, der var
nødvendige i vores daglige arbejde. Vi er
sent i forløbet begyndt at bruge fast visir
hos de fleste besøg hos beboerne, hvor vi
er nødt til at holde en kort afstand.
Det kræver ofte oplæring og en del
tilpasning for at få vores daglige arbejde
hos plejepersonalet, køkkenpersonalet
og rengøringspersonalet til at fungere
i hverdagen. I denne nye opgave har
jeg haft et godt samarbejde med vores
hygiejnesygeplejerske og sygeplejersken,
som hjælper i fællesdepotet.
Beboerne på plejecentrene
Beboerne tilhører risikogruppen, så der
har hele tiden været brug for meget
skærpede forholdsregler for at undgå, at
beboerne bliver smittede.
Det har været, og er stadig, en meget
hård tid for beboerne. De har manglet
det sociale med besøg af pårørende, i
en periode manglede terapi, og stadig
manglende aktiviteter fra de uundværlige
personer fra de frivillige og vennekredsen.
I starten skulle beboerne spise på deres
egne stuer, da fællesspisning ikke
fungerede i forhold til, at de skulle holde
afstand. De var da på stuerne undtagen,
når de brugte gangene og gårdhaven til
at gå ture, forudsat de kunne holde god
afstand til de øvrige beboere. Nu spiser
beboerne med afstand i tre grupper
fordelt i to sammenhængende rum. Det
fungerer godt, når de hele tiden bliver
informeret om, hvor de skal sidde.
Nogle af beboerne har også givet udtryk
for at være bange for at blive smittede.
Jeg har i hele forløbet været hyppigere
rundt på alle stuerne for at tale med
og tilse beboerne. Hver 14. dag har vi
besøg af en af lægerne fra lægeklinikken
i Balling til de beboere, som er patienter
hos dem.

Lægen og jeg gennemgår beboernes
tilstande på mit kontor. Hvis der er synlige
problemer, har jeg inden lægebesøget
taget billeder af det. Lægerne kommer
kun ud på stuerne, hvis det har været
nødvendigt. Det har fungeret meget fint.
De første gange, vi skulle isolere en
beboer med mistanke om Covid-19,
var det hårdt for beboeren. Vi skulle
også lære at arbejde i alt det varme
ubehagelige, men nødvendige udstyr.
I starten blev beboerne ikke testet, så
de var isoleret i længere tid; men i dag
kommer Falck ud og tester, så vi hurtigere
har et svar, hvilket er meget betryggende
for alle parter. Vi er så heldige, at der
endnu ikke har været smittede beboere
på plejecenteret i Balling.
I øjeblikket må beboerne heldigvis få
besøg på terrassen eller i en pavillon efter
aftale. De skal dog stadig holde to meters
afstand. Der er efterfølgende rengøring
udført af plejepersonalet. Beboerne må
også gå ture uden for plejecenteret, hvis
det er muligt. Hos de dårlige døende
beboere skal vi lave aftale med den
højeste ledelse om længerevarende
besøg af pårørende. De kommer så ind
via terrassedøren.
Mit forhold til corona
Jeg har personligt været meget striks
mht. forholdsreglerne, hvor jeg næsten
ikke har haft kontakt med familie eller
venner siden nedlukningen. Heldigvis er
vi to personer i hjemmet. Det må være
ekstra hårdt for enlige.
For at holde kontakten med omverdenen,
har vi brugt Face-Time meget. På den
måde har vi også kunnet følge med hos
børn, børnebørn og svigerbørn uden at
mødes. Mine børnebørn har kun for nylig
været på besøg i haven med god afstand,
for at undgå smitterisiko.
Generelt tænker jeg meget over afstand
til andre og hygiejne, især når jeg køber
ind, hvor jeg bl.a undgår butikker med
mange mennesker. Jeg har f.eks. ofte
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fravalgt at gå ind i Jem & Fix eller Lundly.
I starten af corona-tiden var jeg selv
meget bange for at blive smittet, da jeg
har astma. Desuden følte jeg også, at jeg
kunne være en ”farlig” smittebærer, da
jeg er sammen med mange mennesker
hver dag grundet mit arbejde. Sådan
har jeg det ikke mere. Jeg overholder så
mange forholdsregler på mit arbejde, at
jeg ikke er utryg ved at være der. Jeg
føler mig heller ikke mere som større
smittebærer end andre personer, der nu
er ude i hverdagen igen. Jeg har dog
stadig meget respekt for sygdommen, og
vil nødig smittes.
Jeg føler, at tiden med corona i Danmark
har medført et nyt anderledes fællesskab.
Det, at vi i længere tid har levet på denne
afstand, har givet nye ting i hverdagen.
F.eks. ser/hører mange ”Fællessang med
Phillip Faber” både om formiddagen og
fredag aften, hvilket jeg også selv nyder.
Jeg har anbefalet det til beboerne, så
kl. 9 om formiddagen skal jeg helst ikke
komme og forstyrre enkelte af dem.
Derudover er vi også flere, der er begyndt
at sidde hjemme hver for sig og spise
take away mad.
Afstanden og den tvungne pause fra
Susannes
samling af
værnemidler.
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undervisning, møder, kontakt til venner
og familie har også medført en mere rolig
tid. Selvom det har været anderledes og
hårdt, har jeg dog også slappet væsentligt
mere af på mine fridage. I starten nød jeg
den nye ro; men nu er der efterhånden
gået så lang tid, at jeg virkelig savner at
være sammen med min familie og venner.
Den eneste person, som jeg i øjeblikket
gerne vil isolere totalt, og som jeg er
bekymret for, der bliver smittet, er min
datter Sabine, som er gravid. Men jeg har
også brug for at se (på afstand), at hun
har det godt.
Hvis jeg skal tænke frem i tiden, så tror
jeg, at vi skal blive ved med at holde
lidt afstand, og især vores forbedrede
håndhygiejne er det meget vigtigt at
fortsætte med. Vi kan jo se, at der er
færre infektioner i samfundet, færre
sygedage etc. efter disse nye tiltag.
Jeg er dog samtidig lidt bekymret –
måske går åbningen af samfundet for
stærkt? Jeg forstår godt, at samfundet
økonomisk set har brug for at åbne op
igen. Men jeg mener stadig, at folk skal
overholde reglerne og anbefalingerne om
afstand og hygiejne for at undgå fornyet
høj smitte.

Covid-19 tid hos Nancy og Finn i Gyldendal
Af Finn Albrechtsen

Bilen stod med vinterdæk, som ventede
på at blive afprøvet; men sneen kom
aldrig. Det gjorde en anden usynlig og
nok så farlig gæst. Mikroskopisk dryssede
den ned over samfundet. I nyhederne
kaldte man den for Corona virus.
Her hos os vender vi tingene ved
morgenkaffen. Vi snakkede om ”en lille
plet i Kina, et marked med alle slags
levende dyr, fisk og grønt”. Er det noget
der kan ramme os her i Gyldendal? Nej,
det er nok ligesom SARS og ebola, som
godt nok er farlige vira; men langt væk
og noget som kun kan ramme steder
med nedsat hygiejne; men ikke noget
som kan komme her. Alt fortsatte som
det plejer. Det regnede og regnede og
regnede, og vi tog til min søsters 70 års
fødselsdag og nogle feriedage i børnenes
sommerhus i Kulhuse. Da vi kom hjem,
var alt som det plejede, det regnede og
regnede og regnede. Men pludselig blev
Danmark ramt. Corona kom til Danmark,
nu hed det COVID-19. Først ramte det
ikke Gyldendal. Men samfundet blev

lukket ned, og følgerne af lukningen
var store, også i vores lille samfund.
Pigerne lukkede strikkeklubben, der
var små møder på græsplænerne,
med behørig afstand som regelsættet
foreskrev. Lokale arrangementer
blev aflyst, kirkerne blev lukket, på
havnen diskuterede man, hvordan det
skulle gå med at få bådende i vandet.
Det holdt op med at regne, og det
begyndte at blæse. I sommerhusene
steg besøgstallet, og antallet af
biler i området begyndte at minde
om trafikken på A26. I brugsen steg
besøgstallet, og Preben havde det
store smil fremme, omsætningen var
god.
Her i huset blev vi enige om, at med
en person i den udsatte gruppe,
måtte vi holde os hjemme. Selv om
alle børn og børnebørn, 13 stk., var
raske, besluttede vi at afskrive at
få besøg og at tage på besøg. Alle
børnebørn var sendt hjem fra skole,
tre sendt hjem fra efterskoler. Så der

Finn og Nancy hjemme i Gyldendal.
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var tid til snak på Facebook og udveksling
af billeder, især en lille ny hundehvalp i
Holstebro blev rundsendt mange gange.
Besøg hos Oldemor, 97 år, var heller ikke
muligt. Balling ældrecenter har været
lukket helt ned, så en snak i telefonen
er det hele. Hun er ved godt mod og
siger ”Jeg bor jo på et luksushotel”. Der
er gået mere end to måneder på denne
måde blot med to besøg i børnenes
sommerhuse, hvor vi holdt afstand. Nu
er fase 2 i oplukningen af samfundet

startet, og i dag er de store børn begyndt i
skolen, så er blot to børnebørn, som går i
2.g, endnu hjemme.
I Gyldendal har pigerne gang i
strikkeklubben med deres første møde
udendørs. Vi er begyndt at kigge ind ved
hinanden. Bådene kom i vandet uden
problemer, sommerdækkene er kommet
på bilen, og i dag er det havblik, og
temperaturen stiger, så alt er næsten ved
det gamle.

Ung under coronaen
Af Mille Nybo

Siden Danmarks nedlukning den 11.
marts har min hverdag ændret sig
markant. Jeg har gået hjemme i to
måneder, hvor den eneste struktur i mit
liv har været den virtuelle undervisning og
mit arbejde. Resten af tiden har jeg været
rastløs og har kedet mig helt vildt. Jeg har
prøvet at bruge min ekstra tid derhjemme
på ting jeg ikke ville have haft tid eller
overskud til ellers. Jeg har for eksempel
haft tid til at bage, og så har jeg lært
mig selv at strikke. Jeg har også set få
veninder med afstand, hvilket har været
et stort højdepunkt i denne tid.

påvirket min fritid. Jeg går normalt til
håndbold og gymnastik flere gange i
ugen. Disse fritidsaktiviteter har siden
marts været aflyst, og det samme har
diverse kampe og opvisninger. Det var
rigtig skuffende ikke at få lov til at slutte
håndboldsæsonen ordentlig af, samt ikke
at få lov til at vise den opvisning vi har
øvet på hele året.

Jeg går til dagligt i 1.g på Skive
gymnasium, men har siden den 11.
marts haft undervisning derhjemme over
computeren. I nogle timer får vi stillet
en skriftelig opgave som vi skal aflevere
i slutningen af timen, og i andre timer
snakker vi med hinanden samt vores
lærer over computeren. Det kan være
frustrerende at sidde derhjemme uden
at kunne kommunikere ordentligt med
læreren og få den hjælp man har brug for,
men heldigvis er vi i min klasse gode til at
skrive sammen og hjælpe hinanden.

Nul bytur som 18-årig
Jeg fyldte 18 år i maj og havde
selvfølgelig glædet mig virkelig meget
til en stor fest, og til at jeg endelig måtte
gå i byen, men dette blev heller ikke.
Det tog mig lige et par dage at se ud
over min egen næsetip, og så måtte jeg
ellers prøve at få det bedste ud af dagen
alligevel. Det at være social og ses med
venner er for mig og min omgangskreds
en stor del af at være ung. Jeg vil gerne
have at der sker noget. Om det er en
håndboldkamp, en fest eller bare en
sludder i frikvarteret er underordnet, så
længe jeg er sammen med andre. At gå
hjemme uden at måtte se nogen eller
tage nogen steder hen i to måneder har
derfor ikke været optimalt for mig og de
fleste andre unge.

Udover måden at være i skole på,
har corona-krisen i den grad også

For mit vedkommende har det været rigtig
svært at holde modet oppe, når der intet
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har været at se frem til, og alt det jeg
havde planlagt, har været aflyst. Denne
tid sætter virkelig tingene i perspektiv og

får én til at sætte pris på den frihed man
plejede at have, og som man lige så stille
begynder at få igen.

Milles hjemmearbejdsplads,
hvor skolen følges via computer.
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Den illegale trafik på Limfjorden
Af Nana E. Dalsgaard

I anledningen af 75 året for befrielsen,
bringer Lihme Bladet en genfortalt
fortælling fra 2. verdenskrig. Det er
fortællingen om Christian Jensen fra
Gyldendal, og hvilken farlig opgave, han
påtog sig under 2. Verdenskrig.
Under krigen foregik der en del illegal
trafik på Limfjorden, og her spillede
skipper Chr. Jensen fra Gyldendal og
hans parketbåd M/S ”Rigmor” en vigtig
rolle. I krigsårene blev Limfjorden blandt
andet brugt til at smugle post, både til
andre steder i Danmark, men også til
udlandet. Modstandsfolk og piloter blev
også smuglet ud af Danmark til Sverige
via Limfjorden.
Våbenmissionen
I 1944 havde de allierede flyvemaskiner
travlt med operationer i Frankrig, og
derfor fik Toldassistent Jensen fra Skive,
også kendt som Tolstrup, en forespørgsel
fra England, om han kunne skaffe
fiskerbåde, der kunne smugle våben fra
England ind i Danmark.
Det var ikke en let opgave at finde
fiskere, der turde risikere livet for sådan
en mission. Tolstrup fandt dog to fiskere
i Thyborøn, der ville påtage sig opgaven.
Den første mission mislykkedes, da der
var for mange danske fiskere på ulovligt
fiskeri i omladningsområdet nær den
engelske kyst, og man var derfor bange
for, at omladningen skulle blive opdaget.
Tyskerne inspicerer bådene
Inden den anden tur beslaglagde
englænderne nogle af de danske
fiskerkuttere for at omladningen kunne
foregå gnidningsløst. Fiskerkutterne
medbragte nu 2 tons materiel pakket i
tilloddede blikbeholdere, der skulle fragtes
til Jegindø, hvor lasten skulle omlades til
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skipper Chr. Jensens M/S ”Rigmor”.
Da fiskekutterne anløb Thyborøn havn
foretog tyskerne en grundig inspektion af
deres kuttere, men de fandt ikke lasten
med våben. Inden kutterne ankom til
Jegindø, var ”Rigmor” forinden blevet
beskudt og standset af tyskerne. Mens
tyskerne undersøgte en tom ”Rigmor”
kunne kutterne sejle forbi med deres last
med kurs mod Nykøbing havn.
Ved Sallingsund kom Chr. Jensen i
kontakt med kutterne og de blev enige
om, at fiskekutterne nok hellere selv
måtte sejle deres last ind på Nykøbing
skibsværft, fordi der lå endnu et tysk fartøj
ved færgelejerne. Det gjorde der ganske
rigtigt, og mens tyskerne endnu engang
prajede M/S ”Rigmor”, sejlede kutterne
videre og fik lasten i land.
Endnu en mission
Kort tid efter den første tur lægger kuttere
til i Løgstør havn, de medbringer 4 tons
materiel, 4 mand, 3 frømænd og en
forbindelsesofficer fra England.
Mændene kommer hurtigt i land, men
ikke materiellet. Tolstrup kontakter igen
Chr. Jensen, og vil have ham til at sejle
til Løgstør med det samme for at bringe
materiellet til Fur. Chr. Jensen er i Ålborg
med et læs korn på det tidspunkt, og
han må vente med at sejle til dagen
efter, for ikke at vække mistanke over for
tyskerne. Næste aften kan M/S ”Rigmor”
forlade Ålborg havn med lasten fuld af
kunstgødning. Meget tidligt den følgende
morgen får Chr. Jensen kontakt med
kutterne, og de får læsset om. Ladningen
skal til Fur, så Chr. Jensen driver
langsomt med strømmen.
Tyskerne bliver snydt endnu engang
Han bliver dog stoppet af en tysk
patruljebåd, der ligger ved Livø. Tyskerne

M/S Rigmor, Billedet er kopieret fra: ”Mølposen”
nr. 4, 1985 ”Besættelsestiden i Spøttrup
Kommune”

kom ombord og smed lugerne af M/S
”Rigmor” og Chr. Jensen var sikker på,
at nu var det sket med ham. Han var
bevæbnet med en stor Colt revolver, hvis
det skulle blive nødvendigt at forsvare
sig selv, men der var for mange tyskere
til, at den ville hjælpe i denne situation.
Våbnene lå dog godt gemt under to lag
gødning, og tyskerne fandt dem ikke.
Senere samme nat blev våbnene læsset
på Fur, og de blev transporteret videre til
lagre rundt om i Salling.
Senere begyndte man at kaste våbnene
direkte ned i Færker Vig, og det blev Chr.
Jensens opgave at samle dem op. Der
var ca. 2 tons materiel pr. nedkastning.
Fortællingen er genfortalt af Herluf
Nielsen fra Lem til ”Mølposen” nr. 4, 1985
”Besættelsestiden i Spøttrup Kommune”

Efterskrift
Der er i alt 16 fortællinger i ”Mølposen”
nr. 4, der fortæller om, hvordan det var
at bo her i Lihme og i Salling under
besættelsen. Det er spændende
fortællinger, og har du fået lyst til at
læse mere, kan jeg kun anbefale, at du
kontakter lokalhistorisk arkiv, og anskaffer
dig et eksemplar.
Du kan blandt andet læse om
Mindestenen på Lihme Kirkegård, som
Ib Svenningsen også har fortalt om på
Lihmeinfo. Du kan læse om, hvordan
det var at være ung under krigen her i
Lihme, en husmors udfordringer eller
om våbenlageret på Spøttrup Borg,
lytteposten i Rødding og mange flere
fortællinger, fortalt af øjenvidner fra
krigen.
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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
30
(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 l31
l

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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Vild med hunde

Cool lokal Coop
Af Dorthe Dalsgaard

Jeg spurgte om der var sket ændringer i
Brugsens drift, nu hvor coronakrisen holdt
os alle herhjemme omkring. Her kan I læse
svaret.
Brugsuddeler Preben Haunstrup Nielsen,
Dagli’ Brugsen i Lihme fortæller, at
pakkeudleveringen er steget med omkring
20 % i marts og 30 % i april måned. Maj
har vi ikke tal for endnu.
Der har været stigninger i omsætningen
over stort set hele linjen, men det mest
markante har nok været frugt og grønt,
ferskt kød, rugbrød, mejeri, frostvarer samt
øl. Der har også været en noget større
stigning på cigaretter, men det skyldes nok,
at priserne stiger og at nogle kunder har
købt til lager.
Tøjrens har der ikke været meget af, og
Kemo vask-rens har kørt på meget lavt
blus.
Preben fortæller videre: ”Ja, vi har haft
vanvittig travlt, siden Mette Frederiksen
lukkede landet ned. Indtil og med uge 10
havde vi gode omsætningstal, hvor vi lagde
ud med index 108 i forhold til sidste år. Men
fra og med d. 11. marts, så er det bare gået
en vej, og det er op. Med udgangen af uge
22, så har vi index 122 i forhold til sidste år,
så det er helt forrygende.”
Mangel på leverancer
Lige de første omkring 10 dage, var der

varer, der slap op, bla. gær, brød og mel.
Men herefter så var der ikke problemer
med at få varer hjem. Der er stadig
masser af varer, men der begynder at
blive lidt huller i butikken, da nogle af de
udenlandskproducerede varer ikke kan
leveres. Men i mange tilfælde, så formår
Coop at fremskaffe alternativer.
Arbejdsplanen
Prebens arbejdsplan for Brugsen
havde altså ikke taget højde for, at der
kom denne stigning, og at den blev
vedholdende hele foråret igennem.
”Derfor har jeg ofte med kort varsel været
nødsaget til at bede de ansatte om at
tage ekstra vagter, og det har de være
rigtig flinke til at tage, selv med meget
kort varsel. Ligeledes har vores hjælpere
stadig været rigtig gode til at hjælpe os.
Der har været nogen, der har været nødt
til at holde sig væk, pga. risikoen for at
blive smittet, og det er fuldt forståeligt.
De, der så har været tilbage, har for at
begrænse risikoen, bare mødt kl. 6 om
morgen. Det er jo helt formidabelt med
den opbakning.”
Kunderne
Alle kunderne har været gode til at holde
afstand, og de har også haft mulighed
for at spritte hænderne før og efter
indkøbet, forklarer Preben: ”Jeg vil tro, at
det er en af de ting, der holder ved, også
når vi er kommet på den anden side af
Covid-19. Jeg kunne også forestille mig,
at plastikafskærmningen ved kassen er
noget der bliver bibeholdt i butikkerne.”
Sommer 2020
Og så ser vi bare frem til en sommer,
hvor der forhåbentlig bliver godt vejr, og
at sommerhusene og campingpladsen
er fyldt op. Og det er dejligt, at der også
er blevet åbnet for norske og tyske
turister. Så må vi jo bare se, om de
kan få et sommerhus eller en plads på
campingpladsen, eller om det hele er
optaget af danskere.
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Fire generationer på sejltur
Af Gunnar Hovde

Dette skulle blive sæsonens sidste sejltur.
Det var den 13. oktober 2019.
Da vi skulle flytte til Kåsvej i Lihme, blev
vi enige om, at Rasmus, min den ældste
som bor i Nykøbing, skulle overtage
Adele, min sejlbåd.
Sidst på sommeren inviterede Rasmus
på sejltur. Hans søn Asbjørn skulle være
med, og han skulle tage sin datter Lærke
med. Så blev vi fire generationer på
sejlturen.
Vejret var lidt køligt og lidt gråt, men med
godt tøj og redningsveste udenpå, var det

fint.
Vinden var perfekt for familiesejlads.
Vi sejlede ud fra Nykøbing, under
Sallingsundbroen og henimod Kås
Bredning.
Vi nød turen alle fire, hvor der selvfølgelig
skulle serveres kaffe. Lille Lærke syntes,
at det hele var meget spændende; og hun
skulle helt sikkert prøve at styre.
Vi havde en dejlig lille tur. En fin afslutning
på sæsonen.
Nu er foråret kommet. Adele skal i vandet
igen, hvor hun hører hjemme. Og vi
glæder os til den kommende sæson.

Asbjørn, Lærke og Rasmus til rors
på en dejlig sejltur.
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40 28 41 45 · mariannestenger@hotmail.com

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

4028 4145
Venlig hilsen
Marianne
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Gruppen bag det enestående sølvfund i Vestsalling: Kasper Odland Nielsen, smed ved Danvarme, Peter Olesen,
Montør PH Montage, Henrik Nautrup, Smed hos Danvarme, Klaus Hansen, Skive kommune, Lars Hansen,VVSmontør og Jesper Svenningsen, lokomotivfører.

Enestående vikingesølv i Vestsalling
Af Ann Balleby

Der er ikke fundet ret meget fra
vikingetiden i Vestsalling. Derfor har et
stort fund af godt 200 stykker sølv vagt
opsigt. Skatten vejer op mod 1,5 kg.
Det hele startede som en joke på en
våd fisketur. Peter og Klaus lavede
sjov med at købe en detektor og starte
klubben Guldhornene, hvor der skulle
drikkes guldøl og der var også noget
med guldfasaner. Men så tog Klaus ud
og købte en brugt detektor og derpå gik
turen til detektorshoppen ved Horsens,
hvor Peter købte sin. De havde på det
tidspunkt fået lov til at gå på Lars Gosvigs
marker.
Imens var Jesper allerede gået i gang
på egen hånd. Han er som søn af Ib
Svenningsen fra Lihme arveligt belastet.
På et tidspunkt mødes alle drengene
tilfældigt hos købmanden og aftaler
at tage en tur sammen. Siden er flere
medlemmer kommet til: Kasper, Lars og
Henrik. Så nu er gruppen på seks.
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Adgang til landmændenes jord
Gruppen har aftaler hos mange
landmænd i Lihme, Lem, Vejby, Håsum,
Rødding og Roslev. Det er helt centralt og
på den måde er det landmændenes skyld,
at det er muligt at finde fortiden spor. Som
tak bliver der indbudt til julefrokost for
lodsejerne.
Erfaringer med fund
Holdet har tidligere fundet mønter, men
aldrig rigtig gamle mønter. Jesper fandt
for 2 år siden karolinsk emaljefibel fra slut
vikingetid i Vejby. Det var højden indtil en
dag i oktober 2019.
Det første fund på Lars Gosvigs mark
Det var rent tilfældigt. Der var intet
forhåndskendskab til, at der skulle være
noget særligt at gå efter på Gosvigs
mark. Klaus og Peter gik bare en tur
for hyggens skyld. Og så pludselig stod
de med noget. Eller gjorde de? Det var
bare nogle sære aflange metalting. Peter
havde hørt om en metode til at tjekke,
om det var sølv, så han prøvede at pakke
tingen ind i stanniol – og det lugtede af
rådne æg. Det var sølv! Det var sølvbarre!
Det andet fund

Ca. fire måneder senere, den 15. februar,
bliver alle seks fra gruppen enige om at
tage en detektortur. De starter på noget
andet jord af Gosvigs og går der en
time. Der er ikke noget – ud over skrald.
Men det er en hyggelig tur med en øl
i rygsækken. De bliver så lidt tilfældigt
enige om at søge lidt på den anden side
af vejen, der hvor Peter og Klaus fandt
sølvbarrene. Der gik de også en time
uden at finde andet end en to-øre.
Men lige pludselig fandt Peter en dirham,
som er en arabisk mønt. Jesper kunne
se, hvad det var, se den arabiske
skrift. Det var første gang, han så en i
virkeligheden, men han var ikke i tvivl, og
dette eksemplar var skinnede flot. Der var
slet ingen tvivl denne gang. Det var sølv!
Den var så fin, som var den lige lagt ned.
Mens den første mønt blev beundret,

fandt Klaus en mønt mere. Så kom der en
sølvbarre. Der var eufori. Der blev fundet
yderligere 5-6 stykker sølv på utrolig kort
tid… og så standsede de op og stoppede
deres søgning. Det skal man, for når der
er tegn på noget større, et betydningsfuldt
fund, så skal man ringe til museet.
Det gjorde de så. De stod derude midt
i vinterbyggen i øsende regnvejr og
ringede til Ellen Julie Østergaard, som
leder detektorfund for Museum Salling.
Og museet reagerede promte. En time
senere stod Terkel Brannet ude i regnen
på bygmarken.
Gruppen og Terkel fortsætter sammen et
par timer. Terkel kan ikke nå andet end at
fare rundt fra det ene fund til det næste.
Det væltede bare frem. Der blev fundet
ca. 40 genstande: sølvbarrer, arabiske
mønter, tyske mønter, arabiske møntklip,
en meget vigtig thorshammer, armringe

Et udsnit af sølvfundet - mest sølvmønter og sølvbarrer.
-

Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen
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Museumsfolkene havde en idé om, at
der muligvis var rester af bygninger at
finde, fordi man tidligere har fundet større
værdier gravet ned ved stolpehuller. Det
har man dog ikke fundet. Den første dag
var lang. Der blev kun fundet tre sølvklip
og en sølvbarre. De to følgende dage blev
der hver dag fundet ca. 50 genstande.
Nu er fundområdet gennemsøgt og
dækket til igen. Sagen er lukket. Der er
ikke så meget mere at gøre, men nu må
man fortælle om det og så udestår der
belønningen: danefæ
Dirham, en arabisk mønt, som det tydeligt fremgår
af påskriften. Der har været en tæt kontakt mellem
Danmark og arabiske områder i vikingetiden fra ca.
800-1050.

og andet.
Tredje og fjerde fundweekend
Nu må gruppen ikke gå alene på fundet
mere. De må kun søge, når Terkel eller
en anden fra museet er med. De går
yderligere to weekender og der findes
hver weekend ca. 50 ting. På dette
tidspunkt er der sammenlagt fundet ca.
150 ting.
Udgravning
Indtil dette tidspunkt var der kun søgt i det
øverste jordlag, pløjelaget. Der bliver så
planlagt en udgravning, hvor man fjerner
de øverste lag. Projektet var planlagt til
marts, men som så meget andet blev det
udskudt af coronakrisen.
Den 2., 3. og 4. juni kunne udgravningen
så gennemføres. Det var tre fantastiske
dage. De øverste jordlag blev fjernet
med en gravemaskine i et område på 25
x 40 meter. Området blev inddelt i felter
på 5 x 5 meter, og der var tegnet et kort
med de 150 første fund plottet ind efter
de gps-koordinater, som gruppen havde
registreret.
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Hvad mon der skete dengang...
En vikingehøvding, en skjoldmø… man
kan ikke lade være med at forestille sig,
hvad der er sket. Fundstedet er vådt –
ville man bygge sin gård der?
Fundet puster til fantasien. Stedet,
som naturligvis er en hemmelighed,
ligger på en mark med en gravhøj fra
bronzealderen. Man kan forestille sig,
at man, da vandstanden var højere,
har kunnet sejle dertil fra Sønder Lem
Vig. Fundene er fra omkring år 1000
og en kirke som Lihme kirke er fra
omkring 1050. Salling er det område i
Danmark, hvor kirkerne ligger tættest.
Et rigt område? Limfjorden giver rige
sejlmuligheder til England, Norge, Sverige
og det baltiske område. Var det her fra
vores område, at vikingerne drog til
Bysans (nuværende Istanbul), til Island,
til Grønland? Arabiske mønter – de må jo
komme herop på en eller anden måde.
Gruppen spekulerer og fantaserer
naturligvis og har ideer til, hvor man nu
kan søge. Men de ved også, at de har
været ekstremt heldige. Man kan gå et
helt liv uden at finde noget større.
Hvis du vil vide mere:
Metaldetektorfund.dk
Min vej til vikingernes Bysans
Natmus.dk

Nyt hus i Gyldendal
Af Louise Priess

Det har altid været en drøm at komme
tilbage til Lihme, da mange af mine
venner og familie er her. Så da jeg mødte
Peter var der en god grund til at det
kunne gå i opfyldelse, da han havde hus
i Gyldendal. Så efter 15 år er jeg tilbage,
og det er jeg rigtig glad for.
Jeg glæder mig til at lære mine børn
hvor godt og dejligt det er med et godt
sammenhold, som der er i Lihme. Men
også det med den dejlige natur, strand og
vand lige i nærheden.
Vores familie består af Christian på 7 år,
Lærke på 11 år, Mikkel på 12 år, Peter
på 38 år og Louise på 39 år. Lige nu bor
vi i et sommerhus i Gyldendal, mens vi

Nedrivning af det gamle stuehus.

venter på at det nye hus skal stå færdigt
på Vester Hærup Strandvej 18 til jul.
Da vi er en familie på 5 syntes vi, at
Peters gamle hus var for lille. Der skulle
gøres en masse for at få det til at fungere,
så vi undersøgte mulighederne for et nyt
hus og det var det helt rigtige for os.
Anders Rytter startede med at rive det
gamle stuehus ned d. 21. april og var
færdig omkring midt i maj. Så skulle vi
lige vente på byggetilladelsen som kom
i hus sidst i maj. Så d. 2. juni begyndte
AH Byg at grave jord af og fyldte 350
kubikmeter sand på til sandpude. I dag ,d.
16. juni, har de støbt sokkel, og Anders
er ved at rive den gamle staldbygning
ned. Så der sker noget på Vester Hærup
Strandvej 18.

Soklen til det nye hus er støbt.
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Karen Olsen, olde, var en sand
mester til at bage og lave mad.

Oldes Hytte
Af Lise Kamp Hald

Jeg er blevet bedt om at skrive et par ord
om at have sommerhus i Lihme og at leje
det ud via AirBnB, tak for ordet.
For at begynde ved starten, så er jeg
opvokset ”øwe for æ missionshus” i
Ålbæk. Missionshuset er for længst
jævnet med jorden, men mor og Carsten
bor stadig på nummer 24.
Min bedstemor og bedstefar havde i 48
år et husmandssted på Kås. De blev
gift, da min bedstemor var 18 år, og
bedstefar var dobbelt så gammel. Med
den aldersforskel blev bedstefar gammel
før Bedste. Hun blev enke som 68-årig.
Da Bedste flyttede op på Valmuevej
i 1992, savnede hun de åbne vidder,
så da muligheden for et sommerhus i
Sønderhede meldte sig, slog hun til.
Hun købte det lille træhus fra 1968, fuldt
møbleret, af et ægtepar fra Herning.

40

Sommerhuset ligger i bakken bag
Gyldendal havn og har udsigt til Hostrup,
Ejsing, Handbjerg, Struer og sydspidsen
af Venø. Af naboer har vi fået at vide,
at Egon og Ester, som de tidligere ejere
hed, byggede huset af de kasser, man
importerede amerikanerbiler i, i 60’erne.
Om til Bedste efter skole
Vi har holdt mange ferier i sommerhuset,
men fordi det kun tog fem minutter at
smutte derop, har vi også brugt det meget
i hverdagen. Tit gik min bror Bo og jeg om
til Bedste efter skole. Der stod hun klar
med makronkage eller ”wa’ebrøj” og en
kylling med persille i gryden. Efter kaffe
og aftensmad i sommerhuset var det
nemt at gå ned til optimistjollesejllads ved
havnen.
Da jeg blev lidt ældre, fik jeg også lov til at
låne sommerhuset til ”ung-gilder”, hvor vi

Louise gjorde
hytten til et
skærmfrit helle
for sig selv og sin
familie.

kunne feste og drikke øl uden nysgerrige
forældre. Kun én gang blev Bedste skrap.
Hun opdagede, at vi lå oppe på taget og
tog solbad – tænk hvis vi faldt ned!
Gennem mange år brugte hun selv
huset til fester med veninderne og til
rolige søndagsture, hvor hun lå og læste
familiejournalen på drømmesengen. Hun
sov aldring i hytten. Når solen var ved at
gå ned, startede hun sin lille blå bil og
kørte hjem igen.
Som 19-årig rejste jeg til Australien
og arbejdede på en farm med 500
malkekøer. Derefter landbrugsskole
i Holstebro og Odense og forskellige
praktikperioder og jobs på landbrug
på Fyn, i Balling, Videbæk, Lihme og
Brodal. I dag er jeg produktkonsulent
i foderstofvirksomheden Vestjyllands
Andel. Der har jeg været ansat i 13 år, og

jeg elsker mit job, hvor jeg ”nørder” med,
hvordan vi skal blande foderet, så grisene
vokser bedst muligt.
Jeg er gift med Allan, som jeg har tre børn
med på 4,4 og 6 år. Herhjemme har vi
ved siden af vores jobs et fritidslandbrug,
hvor vi feder 40 kødkvægskalve om året –
men det er en helt anden historie.
En tidslomme
Da Bedste gik bort for tre år siden, fik
vi mulighed for at købe sommerhuset.
Sofus, vores ældste søn, døbte med
det samme sommerhuset ”Oldes Hytte”.
Vi fik skiftet et par rådne brædder og
malede det hele vejen rundt. Indvendigt
har vi valgt at bevare næsten alt det
originale interiør inklusiv brunt gulvtæppe
og ryatæppe på væggen. Det giver en
hyggelig, afslappet stemning og mange
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Hytten er bygget af kasser, der blev brugt til
import af amerikanerbiler i 1960’erne.

kommenterer, at det er en lille tidslomme.
Den eneste regel i Oldes Hytte er, at
det er skærmfri zone. Den regel bryder
vi, når vi skal tage et foto eller en video
af børnene, men ipads bliver i bilen, og
der er intet tv. I stedet bygger vi huler
og tænder bål. Finder insekter og firben
(der bor ét under terrassen!) Går til
stranden. Finder sten osv. Det betyder,
at børnene leger på en helt anden måde
end derhjemme. De spørger ikke efter
skærm, når vi er i Hytten (i modsætning
til derhjemme), og der er færre konflikter.
Noget af årsagen til det er helt sikkert
også, at vi voksne er mere nærværende,
når der ikke er skærm.
AirBnB udlejning
I et forsøg på at få huset til at hvile i sig
selv økonomisk, har vi lejet det ud via
AirBnB.
Viceværten er Mor Birte, fordi hun har
det bedst med at have ”noget at ordne
i”. For selv om AirBnB bygger på, at
man skal efterlade lejemålet, som man
modtager det, så skal huset kigges efter.
Er kaffeposen glemt i kaffemaskinen?
Trænger vinduerne til en overhaling? Har
der været hund i sofaen?
Taget i betragtning, at vi har at gøre med
et meget gammelt træhus, så har vi fået
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utroligt mange positive anmeldelser fra
gæster fra nær og fjern. Det er skønt, at
andre også kan finde glæden i at holde
ferie i et primitivt hus uden nogen som
helst form for luksus… altså ud over en
dejlig udsigt. Sidste sommer blev det dog
lidt for naturel for en københavnsk familie.
En hel bisværm havde fundet vej gennem
den møre dørfalse og ind i soveværelset.
Viceværten slog straks til med insektgift i
rigelige mængder.
Genfødsel
Til slut vil jeg runde historien af
med at fortælle om Oldes Hyttes
fremtid. I min e-boks ligger der nu en
nedrivningstilladelse og venter. For
selv om jeg elsker det lille pilrådne hus,
hvor ingen får skæld ud for at gå ind
med støvler på, så synger det på sidste
vers. Vinduerne er rådne, og næste al
isoleringen er kradset ud af måren.
Om alt går vel, så står der et nyt træhus
på 47 m2 klar til påske i 2021. Det skal
bygges af lokale håndværkere, og vi gør
alt hvad vi kan for, at Oldes Hyttes gode
karma skal følge med over i det nye hus.
Jeg har lavet en Instagram profil, der
hedder oldes_hytte_2.0, hvor der er flere
billeder, og der kommer også billeder fra
byggeriet. Håber at I vil følge med.

Fit på cykel
Af Marianne Husted

Cykelhjelmene sidder som de skal, og
solbrillerne er på plads. Klokken er 16.55,
og tre mænd er klar til at svinge sig i
sadlerne og begive sig fra Brodal og ud
på racercyklerne. I dag går turen forbi
Ejsingholm til Vinderup, videre til Sahl,
gennem skoven til Gl. Rønbjerg, over
Rettrup, Volling, Ramsing, Vejby og hjem
igen til Brodal. En tur på ca. 50 km.
”Vi cykler mindst tre gange om ugen, hele
året. Nu foregår det på racercyklerne. Om
vinteren, i blæsevejr og når det i øvrigt er
rigtig grimt vejr, er det på mountainbikes,”
fortæller Per Ramsdahl fra Brodal. Han
er med sine 65 år den ældste af de tre
sportsmænd. De to andre er Bruno Dahl
fra Lem på 64 år og Søren Smedemark,
som er fra Kås og 53 år gammel. Turene
på mountainbikes er lidt kortere, omkring
30 km. Så cykler de tre mænd fx til
Vadum og langs vandet til Hostrup. Det
foregår på stier og grusveje, gennem
skov og krat.
”Bare vi kan have vores skuldre, så
kan vi cykle på en hvilken som helst
sti,” lyder det fra Søren, der tonser
rundt i alle bakkerne ved Hostrup og
udfordrer sig selv sammen med de to
andre cykelentusiaster. De har alle tre
cyklet mellem 12 og 15 år. Almindeligvis
sammen med en flok på ti fra Lem.
Men under corona-nedlukningen er
cyklister blevet tilrådet ikke at køre så
mange sammen, så derfor har de dannet
deres egen lille flok. Med henvisning til

mændenes alder, siger Per med glimt i
solbrillerne:
”Vi er i farezonen. Ja, det er Søren jo
ikke; men det kan man nu ikke se, når
han cykler.” Mændene er enige om, at
det er godt for dem at røre sig, at det er
sundt, giver motion og holder dem i gang.
Søren har taget et motto til sig fra en
kendt cykelrytter:
”Det modner at køre i modvind”. Bruno
fremhæver cykelturene som en god måde
at holde sig i form. Men de giver også
noget andet. Der er også en 3. halvleg.
Den foregår, når de er drejet ind ved Pers
tidligere tømrerforretning og steget af
cyklerne efter dagens tur.
”Så får vi en øl eller to og drøfter
verdenssituationen,” fortæller Per. Det
foregår i tømrerforretningens frokostrum
eller eventuelt udenfor, hvis vejret er rigtig
godt og hindrer de svedige mænd i at
blive kolde, når de kommer ned i gear.
De tre cyklister er enige om, at alle kan
køre på mountainbike. Det er nemmere
end at styre en racercykel, hvor man
skal holde retningen og finde på plads i
flokken af cyklister.
”Det er bare at komme i gang. Man
behøver ikke at købe de dyreste cykler.
Start lidt op for dig selv eller allier dig med
nogle andre, som er indstillet på at vente
på dig,” forklarer Søren.
”Start med mountainbike og få nogle km i
benene,” lyder rådet fra Per til kommende
cyklister, inden han sætter af fra Brodal
mod Vinderup sammen med sine
cykelvenner.

43

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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Vi udfører
• Ombygning/tilbygning
• Nyt tag • Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver

Udlejning af
• Minigraver • Motorbør • Pladevibrator
- samt andre maskiner

LBM
Lem Bygningsvedligehold & Materieludlejning

v/tømrer Karsten Møller

Mobil: 52 11 23 84
www.lembygningsservice.dk
Ringvej 10, Lem - 7860 Spøttrup

Svært at tænde op?
Våd skorsten?

En flot løsning
Dansk design

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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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

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

47

www.husqvarna.dk

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

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

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

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00

lg
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Vi udfører
• Ombygning
• Tilbygning
• Nyt tag
• Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver
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Arrangementer i Lihme
Antallet af arrangementer i Lihme er stærkt påvirket af corona-aflysninger.
JULI
10. juli Grillen tændes ved Lihme Medborgerhus. Lihme Borgerforening
11. juli Grillen tændes ved Lihme Medborgerhus. Lihme Borgerforening
AUGUST
01. aug. Ringridning og grillen tændes ved Lihme Medborgerhus. Lihme
Borgerforening
21.-22. aug. Bivuaktur. Arr. Lihme Borgerforening
27. aug. kl. 19.00 Spøttrup Aftenskole holder generalforsamling på Spøttrup Kro.
SEPTEMBER
15. sept. kl. 14.30 Stolegymnastik i Lihme Medborgerhus starter.
17. sept. Kirke for børn og Fællesspisning. Arr. præst Anne Røndal, Kirken
OKTOBER
06. Live stream foredrag. Emne: ”Rejse ud i rummet”. Arr. Aarhus Universitet og
Borgerforeningen
10. okt. Børnediskotek. Lihme Borgerforening
14. Fællesspisning
24. Skotsk-irsk aften. Arr. Lihme Borgerforening.
Gentagne arrangementer:
Kajak aften hver mandag kl. 19.00 i Gyldendal. Mød op til en gratis prøvetur.
Ungdomssejlads i august og september måned hver mandag.
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30. Starter 15. september.
Kapsejlads hver ondag kl. 19 i august og september. Tag med en tur.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00
Ret til ændringer forbeholdes.
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Coronatiden i Fjordbo
Af Pia Haunstrup Nielsen

Intet er så skidt, så det ikke er godt
for noget… Da coronaen kom, var der
som i mange andre dele af samfundet
også stor frustration og bekymring i
daginstitutionsverdenen. Vi var som
mange andre i det danske samfund først
hjemme i nogle uger, og derefter skulle vi
i gang igen. Hvordan vi skulle starte op,
kom der mange regler og retningslinjer
for fra sundhedsmyndighederne.
Blandt andet måtte børnene kun
være sammen i små grupper. Den del
løste vi i Børnehuset Fjordbo ved at
børnegruppen i børnehavedelen blev delt
op i to, de yngste og mellemste på 3-4
år skulle være i børnehaven, primært på
legepladsen. (vi var, og er stadig ude hver
dag, fra kl. 8.00 til 16.30.) For den ældste
gruppe, de kommende skolebørn, som er
5-6 år blev det bestemt, at vi hver dag går
ud af huset til den dejlige skov ved kirken.
Skoven er vi i forvejen godt bekendt
med, da vi året rundt går derned fast en
formiddag i hver uge.
Det har været en kæmpe gave, for både
børn og personle!!!!
Det at man i en lang periode får lov at
have sin daglige gang, i et stykke smuk
natur med både mark, sø og skov, er en
enorm oplevelse, det har været tydeligt
at se, hvordan børnene har levet sig
ind i naturens og forårets gang. De har
gennem de to måneder, der er gået, fået
åbnet deres bevidsthed og sanser mod
alt hvad de ser, dufter og hører. Men da
de jo er den ældste gruppe, som i det
sidste års tid i deres børnehaveliv også
skal tilbydes læring og fornemmelse
for mere skolerelaterede ting, som rent
praktisk handler om bogstaver og tal,
men i høj grad også sociale fællesskaber,
gruppefølelse, samarbejde, hjælpsomhed
og at kunne klare rent praktiske ting selv.
Vores dag starter med at vi i børnehaven
pakker vores trækvogn med de ting som
vi den pågældende dag skal bruge. Det
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kan for eksempel være bålgrej til en
bålfest fiskenet, bøger, spande, baljer
til en dag med krible krable dyr i søen
skumbogstaver, blyanter, ordkort til et
løb med bogstaver. Æggebakker til
naturbingo, eller bogstavjagt i skoven.
På vores gåtur til skoven har vi i hele
perioden øvet på byens gadenavne, vi
har hilst på mange af byens borgere, vi
har sågar fået en is. Børnene har derved
fået et godt lokalkendskab, og øvet sig i
at begå sig i trafikken og blandt fremmede
mennesker. Det sidste stykke af turen
lægger vi altid ind på stien, gennem den
lille skov til venstre for kirken. Her ved vi
nemlig at der er vinbjergsnegle. Vi ledte
efter dem i de første uger, så lykken var
stor da sneglene kom frem fra deres
vinterhi. Vi brugte en formiddag på at
skrive vores navne på sneglehusene, og
siden er vi hver dag inde for at se om vi
kan finde vores ”egen” snegl.
I løbet af hver uge har vi haft forskellige
faste aktiviteter:
Besøg på Lihmegård. Her følger vi
livet og arbejdet på gården. Vi har set
nyfødte kalve, malkning, den nye silo
og foderblander, der er blevet hoppet
i halmen, kælet for katte og hund og
så er vi blevet forkælet af Bente med
karameller og æbler.
Yoga. Hver tirsdag er Lene med i
skoven, hun er super dygtig til yoga, så
af med sko og strømper og så er der
yoga, uanset vind og vejr, med græsset
der kildrer under fødderne og dejlig
fuglekvidder som baggrundsmusik.
Livet i søen udforsker vi også fast
engang i ugen. Vi bruger net og hvide
bakker, hvor vi undersøger hvad der
findes af krible krable liv i søen. Vi har
fulgt haletudserne fra de var slimede æg,
til nu hvor de har fået haler og bagben,
vi har set vårfluelarver blive til vårfluer, vi
har set vandnymfenymfe blive til smukke
blå vandnymfer. Børnene har krydset af

på skemaer hvilke dyr vi har fundet og
slået op i bøger og googlet hvad dyrene
spiser og hvordan de lever.
Dyrene i skoven har vi også haft fokus
på hver uge. Vi har set både de store
dyr, som rådyr, harer, mus og vandrotte,
samt de små eksistenser, løbebiller,
bænkebiddere, skolopendere, larver,
snegle og mange andre. Vi har fast fulgt
Krible Krable på Facebook hver uge. Her
er der hver uge en lille faktafilm om et dyr
i skoven, her har vi fået meget viden. Vi
har lavet insektfælder, og vi har sågar haft
vildtkamera oppe, så vi kan se hvad de
store dyr laver om natten.
Båldag er også en fast ting, vi
har lavet brød, skumfiduser og
brændenældesuppe. Faktisk har vi
smagt på mange gode ting i skoven, så
som skvalderkål, ramsløg, skovsyre og
brændenælder.
Vi har også en masse små opgaver med
i skoven, så vi øver os lidt på at tælle
og skrive bogstaver. Det kan være
forskellige løb, hvor børnene skal finde
bogstaver gemt i skoven, eller bingo
med tal. I dag har vi skrevet skilte som
vi har hængt op på vores yndlingssteder

”Lejren”, ”Sø”, ”Hulen”, ”Grævlingehulen”.
Børnene fra Fjordbo går som oftest til
Lem skole efter børnehaven. I år skal alle
de syv, der har været med i skoven også
til Lem efter sommerferien. På et ”normalt
” år har vi en lang periode i foråret, hvor vi
mødes med de børn fra Lem og Ramsing,
som også skal til Lem skole. Det har
ikke været muligt i år. Vi fik dog i forrige
uge besked om, at nu måtte vi mødes to
gange inden sommerferien. Første gang
var tirsdag i uge 23. Vi skulle på besøg
i skovbørnehaven i Lem! Det glædede
alle sig til og vi bestemte os for at cykle
derhen (det er rent faktisk det eneste
legetøj gruppen har spurgt efter i hele
perioden, at få lov til at holde cykeldag
med deres egne cykler) så vi slog to fluer
med et smæk, cykeldag og tur til Lem.
Det var en fantastisk dag, hvor de seje
børn cyklede 8 km, og mødte alle deres
nye skolekammerater. I morgen får vi
besøg af børnene fra Lem og Ramsing.
Vi glæder os til at vise dem vores skønne
skov og vi skal fiske efter smådyr i søen,
og vise dem rundt vores lille paradis!!!
Et lille ps: tusind tak til alle de
lihmeborgere som hjalp os, og tilbød
hjælp, da skoven i en periode blev
hjemsøgt af nogle ubudne gæster.

53

Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Vi informeres dagligt om Coronavirussen; smittespredning, åbning af
Danmark, feriemuligheder, økonomi, antal
smittede, døde, behandlingsmuligheder,
vaccine….. Hver dag ekspertudtalelser,
vurderinger og forskelligheder i tiltag,
konsekvensbeskrivelser og diskussion
om forskellige politiske tiltag. Mange
har meninger om åbningen, også
forskelligheder.
Lihme Borgerforening følger selvfølgelig
samtlige påbud, men også anbefalingerne
fuldt ud. Vi vil ikke løbe nogen risiko, og
parolen er; hellere for meget end for lidt.
Derfor har vi indtil juli aflyst alle
foreningens arrangementer. Her sidst
i juni er vi igen begyndt at leje Lihme
Medborgerhus ud, med respekt for
forsamlingspåbud på over 50 personer.
Den næste lempelse af
forsamlingspåbuddet til over 100
personer, der er annonceret til den 8. juli
2020, åbner op for, at foreningen igen kan
afholde arrangementer. Det vil vi derfor
gøre.

Den 21. og 22. august har vi årets bivuak
tur for børn/unge, der går i 4 til 8. klasse
i skoleåret 2020/21. Det er efterhånden
den 13. gang vi på den måde kommer
ud i naturen med overnatning i det fri,
bålmad og forskellige naturoplevelser.
De senere år har vi haft foredrag som
Live stream fra Aarhus Universitet støttet
af Carlberg Fondet. Vi måtte desværre
aflyse de sidste planlagte foredrag i
foråret 2020. Men vi er tilmeldt en rigtig
spændende foredragsrække til efteråret
2020, som starter tirsdag den 6. oktober.
Der er planlagt seks foredrag inden jul.
For børn og andre mennesker er der
høstgudstjeneste den 17. sept. fulgt af
fællesspisning. Her vil vi sørge for at
menuen både er for børn og voksne, så
alle kan få en rigtig god eftermiddag og
aften. Man kan sagtens deltage enten
i gudstjenesten eller spisningen, og da
også gerne i begge dele.

Vi vil holde grillaften den fredag 10. juli
og lørdag 11. juli med tilmelding, så vi er
sikre på at holde os under 100 personer
til hvert arrangement. Vi vil krydre
arrangementet med nogle aktiviteter,
ligesom vi selvfølgelig vil sørge for at
holde afstand. Man skal selv medbringe
mad/drikke samt. service. Der bliver
mulighed for at købe vin, øl og vand.

Nedlukningen af Lihme Medborgerhus
for udlejning og aflysning af foreningens
aktiviteter har selvfølgelig en økonomisk
konsekvens for foreningen. Men heldigvis
vil både Sparekassen Vendsyssel og
Lihme Brugs støtte foreningen med
tilsvarende beløb, som de normalt giver
til årets byfest. Derudover har vi udskudt
køb af et bedre lydanlæg og projektor
til næste år. Så økonomisk kommer
foreningen gennem Coronakrisen uden
de store skrammer.

Vi gentager grillaftenen lørdag den 1.
august, hvor man også selv medbringer
mad, drikke og service. Her regner vi med
at holde årets turnering i ringridning og
igen nogle aktiviteter på sportspladsen.

Det er også glædeligt at så mange støtter
op om foreningen med medlemskab. Og
vi fik da også nogle nye medlemmer i
forbindelse med ”Lihme Spiser Sammen,
- hver for sig”. De eneste arrangementer,
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Lihme Medborgerhus og
Børnehuset Fjordbo
set fra drone.

som har kunnet gennemføres her
i foråret/forsommeren. Det var lidt
nytænkning fra Morten Tanderups
side, hvor det lykkes at få mange med
på skærmen hjemmefra. Og samtidig
kunne vi se og lytte til Ib Svenningsens
fortælling om lokale omkomne under 2.
Verdenskrig. Ved næste fællesspisning
fik vi afprøvet at spille bingo online med
lokale sponsorgaver.
Selv om der ikke har været lejeindtægter
i fire måneder, så er økonomien til at vi
får købt nogle nye borde og bænkesæt,

parasoller og terrassevarmere til
sommerens grillarrangementer, så lad det
være en opfordring til at deltage i disse
den 10 eller 11 juli samt den 1. august
2020.
Lihme Borgerforenings bestyrelse ønsker
alle en god sommer hvor vi fortsat passer
godt på hinanden og husker at efterleve
de tiltag som har reduceret smitten fra
Covid-19.
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Hjertestartere
Ring først 112

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

21653519

Birthe Hald, Ålbækvej 24

61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess, Dybdal 4

42969700/97560131

Preben Nielsen, Dybdal 4

23272318/97560131

Lis Rasmussen, Adelgade 9

97560636

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

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

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr. Lofstad

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

HOLSTEBRO • VINDERUP

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

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

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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